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   من فارقت حياة الدنياإىل

  جعل اهللا مثواك جنة الفردوس العليا 
    أخيت الغالية سامية  

  أيب وأمي أطال اهللا عمرمها وجعلين مشعة أنري حياما كما متنيا إىل

  نعم األخ إىل

  ناصر وعائلته الصغرية
  نعم األختإىل

 زوجها وأهله الكرام  لثانيةويزة وعائلتها ا

   خري بذرة كل من تغمر روحه إىل
   الرب والتقوى واإلحسان ىوجعل زاده يف الدنيا التعاون عل

 وقمع الظلم والطغيان 

   زمالء العلم واملعرفة يف كل مكان إىل
   من جعل حلياته العلم وقارا واحلياء ستارا إىل

  وسريا يف العمل جدا وقدما 
  واإلميان

.اء والقدر سبيال لتخطي احملنبالقض 
  

   فاطمة
 



 

  
 

    
  

  اعترافا بالفضل واجلميل 
   واالمتنان عبارات الشكر والتقدير بأمسىأتوجه 

   أستاذي الفاضل الدكتور إىل
  معاشو عمار 

   إعداد هذا العمل املتواضع ىالذي أشرف بصرب طويل عل
  وتعهده بالتصويب

  النورلعمل  هذا اى أن يرىوحرص عل
  كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل 

  يف كل مراحل الدراسة   حمافظ مكتبة الكلية الذي ساندناإىل
   جانب أعوان املكتبة إىل

  قريب أو يدين يد املساعدة من  كل من كما أتقدم جبزيل الشكر إىل
   إلعداد هذا البحث  املتواضع ن بعيدم

  الشكر أتقدم جبزيل ين أن اال يفوتكما 
  الكرام  يتمن أساتذ  كلإىل

  األقسام    مرورىعل
   . درب الزمانعلى زمالء العلم واملعرفةو كل 

  فاطمة 
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سبیل تطویر وترشید سلوكھا االجتماعي  فيجاھدة األزمنة الغابرة  سعت البشریة منذ
 البحث واالجتھاد المستمر إلیجاد أحسن الوسائل وأنجعھا لتنظیم معامالت ىواالقتصادي إل

قصد تحقیق  تجاریة منھا،األفراد والجماعات لتسھیل حركة المبادالت المالیة خاصة ال
رغم تباین الرغبات وبعد المسافات واستقاللیة  التواصل والتعاون االقتصادي للشعوب،

 .بعضھا عن البعضقارات الدول واألمم عبر ال

 أھم من واآلجلة الحالة وااللتزامات الحقوق ووفاء الدفع أدوات موضوع كان وھكذا

 االقتصادیة، والمبادالت المعامالت نظام یطرحھا التي الوقت نفس في والحدیثة المواضیع البدائیة

 .الحمایة واألمان إذ على أساسھا تنشط حركة المعامالت المالیة مھما كان نوعھا في بر

اختلفت ھذه الوسائل باختالف مراحل تطور اقتصاد المبادلة وتطور تقنیات ولقد 
فلم تعرف النظم البدائیة ،  البشري لدرجة بداھة وتطور فطنة الفكرًةوموازاالتعامل تدریجیا 

» المقایضة«فكان أسلوب  ة وسیلة للدفع بالمفھوم الحدیث،مباشرة النقود القانونیة وال أیَّ
أحسن ما ارتقى إلیھ اإلنسان في أولى مبادالتھ بعد تخطیھ مرحلة االكتفاء الذاتي كوسیلة 

بما ینقصھ من مواد وأغذیة حیث یقایض فائض سلعھ  لتلبیة احتیاجاتھ ومتطلباتھ الملحة،
 فكانت السلع أساس التبادل بین األفراد والجماعات، فمن ھنا ظھرت أولى أعمال ،وخدمات
  )1(. التجارة

                                                
 . 33، ص 1993 لبنان، -اقتصادیات النقود والبنوك، الدار الجامعیة، بیروت ل أحمد حشیش،عاد. د  )1(

في أولى مراحل تطور اإلنسان ونتیجة لعیوب المقایضة عرفت السلعة كوحدة لقیاس القیم فلجأ إلى استخدام وحدة للتحاسب   –

روف االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ویحكم  الظبتنسب إلیھ كافة السلع وتختلف ھذه السلعة من مجتمع إلى أخر حس
  .اختیارھا اعتبارات متعلقة بمستوى التفكیر السائد

 بدأ و « METALLIC MONEY »  للتبادل  كوسیط المعادن الستعمال والتفطن السلع عن التنازل تم ما سرعان لكن    

 استخدمت عندما تطوره وقمة عظمتھ أوج بلغ ثم » ماأللمنیو ،البرونز كالنحاس، « صةالرخی المعادن باستخدام العصر ھذا

 كل توزن حیث «BULLIONS» سبائك ھیئة في األمر أول في المعادن واستخدمت كنقود » والفضة الذھب  «الثمینة المعادن

 .دائمة بصفة المتعاملون یحملھا حسابیة موازن باستخدام وذلك قیمتھا لمعرفة عملیة كل عند قطعة

 لعرقلتھا في التعامل إذ تحمل كثیر من الغش والتزویر في عیار المعدن النفیس محل العیوب من الطریقة ذهھ تسلم لمكما   
 صعوبات من خفف حیث النقدي التاریخ في ھائل تطور مثل الذي « COINAGE » التعامل؛ لذلك تم اختراع سك المعادن

  ).المیالد قبل امع200( حوالي إلى األخیرة ھذه استعمال ویعود السبائك استخدام

 كما ذكر -حسب علماء دراسة النقود القدیمةبآسیا الصغرى  » اللیدیین  «ویعود تاریخ اختراع النقود المعدنیة إلى عھد     
 .) قبل المیالد 546 - 561( الذي حكم البالد في الفترة من  » كریسوس أو قارون « في عھد-)ھیرودوت(المؤرخ 

الجامعیة، بیروت،  الدار عبد النعیم محمد مبارك، النقود و الصیرفة والسیاسات النقدیة،. د:  أیضاأنظر أكثر تفصیل في ھذا الشأن –
  .17- 16 ص -، ص1985
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 بدیل كأسلوب »»تتالمسكوكاالمسكوكا  ،،ةةالفضالفض  الذھب،الذھب،  ««مثل المعادن اإلنسان اتخذ ما سرعان لكن

 للتجزئة السلع بعض لیةقاب كعدم وصعوبات عیوب من األسلوب ھذا عنھ أْسَفر ِلَما للمقایضة

  )1(.القیم وتخزین للقیاس كأساس تناسبھا وعدم

 نظام إلى الموزونة المعادن نظام من للتبادل مثلى كأداة المعادن استعمال تدرج لذلك تبعا

  المعدنیةالمعدنیة  النقودالنقود  «« - حالیا تمثل والتي القانون بقوة ملزمة أصبحت أن إلى المعدودة المعادن

 وكان »»  الورقیةالورقیة  النقودالنقود  «« نظام إبداع في المعادن بھذه للتعامل الفضل یعود كما ، -»»  المساعدةالمساعدة

 لدیھم للذھب النفیسة والغیر النفیسة المعادن یودعون األفراد كان حیث الصاغة؛ ید على ذلك

  )2(.الطلب عند بالرد تعھد تحمل إیصاالت مقابل

 المعروفة لورقیةا النقود إلى اإلیصاالت ھذه طورت الصاغة عھد وتولي البنوك بظھور

 المصطلح یجملھا والتي »  المساعدةالمساعدة  المعدنیةالمعدنیة  والنقودوالنقود  الورقیةالورقیة  النقودالنقود « أصبحت وھكذا حالیا،

  )3(.التعامل في والنھائیة التامة اإلبرائیة القوة ذات وحدھا »»  القانونیةالقانونیة  بالنقودبالنقود  «« والقانوني االقتصادي

 تعد النقود أساس حیث »الثمن بالنقود«عنصر على اقتران ھكذا أجمعت التشریعات
الشيء محل االلتزام في المعامالت  - وفاء مقابل -  األشیاء والخادمات أينثم تقدیر

 على حد السواء، فھي أداة لقیاس القیم وتخزینھا باإلضافة إلى كونھا ةالتجاریة والمدنی
 في إبرام التصرفات يالعنصر الجوھر أضحت النقود وبالتالي  لالدخار واإلقراضةأدا
  )4(.انونیة واستمراریة العالقة االقتصادیة الناتجة عن المبادالت والمعامالت التجاریةالق

                                                
  .17سابق، ص مرجع ، كرعبد النعیم محمد مبا. د  )1(
  .20 - 14 ص. ، ص7200، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقديحم. أ  )2(
 ،التكالیف ادةـوزی التعامل في وعرقلتھا نوعیتھا من التأكد صعوبة و لثقلھا نظرا المعدودة ىإل الموزونة المعدنیة النقود تطورت  –

 الصدد بھذا ،األكتروم من غ 514, وزنھا یصل » لیدیا مملكة« في المیالد قبل السابع القرن ىإل العالم عرفھا نقدیة قطعة أقدم وتعود

 سطرابل للكتاب، الحدیثة المؤسسة المصارف، دمج -الثالث  الجزء - المالیة والسوق المصرفیة العملیات خلیل، الھندي :أنظر أیضا
  .414ص ،2000 لبنان –

  .39.ص ،2003،الجزائر -بن عكنون المطبوعات الجـامعیة، الطبعة الثانیة، دیوان تـقنیات البنوك، الطاھر، لطـرش  )3(
 ویقال قانونا، ھذه السلطةلھ إصدارھا عن طریق البنك المركزي المخول  برائیة للنقود الحتكار الدولة حقیعود أساس القوة اإل –

  ).مؤسسات أفراد حكومة،( ككل االقتصاد وھو الذي یضع النقود في حوزة )الحكومة بنـك بنـك البنوك،(أنھ  عنھ
تیزي  -معمري  مولودجامعة فرع قانون األعمال، نیل درجة ماجستیر،مذكرة ل الثمن في عقود التجارة الدولیة، موكة عبد لكریم،  )4(

  .18 –12  ص.ص ،2007وزو،

  FRAISON - ROCHE :األستاذ یقول –
«Juridiquement, Le prix consiste généralement, hormis l’hypothèse d’un paiement en nature en 

une contre prestation en argent.» 
 TALLON - DENNI :ذاألستایقول  –

«Le prix par essence une dette de somme d’argent soumise a ce titre a la réglementation Propre 
de ce tipe d’obligation.»  
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الحیاة االقتصادیة وبتعاظم حجم المعامالت بین  النقود في تكتسبھا لألھمیة التي ونظرا
 الضرورة البحث عن ت فاقتض» مدنیة كانت أم تجاریة-ةأو المعنوی العادیة و«األشخاص 
 والسھولة في تلبیة الحاجیات وتسویة الحقوق وااللتزامات وتجنب ةز بالسرعتتمی وسائل دفع

لضخامة حجم المعامالت وما   النقود والتنقل بھا، وذلك تصورالالمتعاملین مخاطر حم
 حتمیة االحتفاظ بكمیات كبیرة من النقود وما قد یتعرض لھ حاملھا من سرقة ھتقتضی

في   قد یفوت من استثمار ھذه األموال في البنوك أووضیاع، عالوة عن الربح والخسارة وما
  )1(.المشاریع االستثماریة األخرى وغیرھا من األعمال التجاریة المتنوعة

فمن ھنا كانت ضرورة إیجاد وسائل تحمي النقود وفي نفس الوقت تحرز نفس الخدمات 
زمة لمواجھة مختلف حتمیة لبد منھا، مع العلم أن األشخاص ال یحتفظون دائًما بالنقود الال

 دائمة إلى الثقة في التعامل، ةالتجار بحاج كما أن التزاماتھم حتى ال تبقى معطلة عن االستغالل،
 أداة تستجیب لضرورة الحیاة التجاریة وتتمثل في أن الحق یمثل ة التجاریالبیئة تولذلك ابتدع

رقة لطرق انتقال  وتخضع ھذه الو»»الورقة التجاریةالورقة التجاریة««بصك أو ورقة ذات شكل خاص تسمى 
  )2(.أكثر سرعة وبساطة من تلك المعروفة النتقال الحقوق بطریق حوالة الحق المدنیة

 أخرھا اعتباره رغم التعامل في رواجا التجاریة األوراق ھذه بین من »»الشیكالشیك««ویعتبر

 نشأت ظھوًرا التجاریة األوراق أوَّل السفتجة تعد حیث ألمر، والسند السفتجة دبع الظھور في

 العالقة عن تمیزه معینة خصائص الصرفي االلتزام ولھذا الصرف، عقد لتنفیذ األصل في

 نظًرا األخیرتین الورقتین ھاتین ابتدعت ولقد التجاریة، الورقة توقیع إلى دفعت التي األصلیة

 ال قد أنھ باعتبار التجاریة؛ عملیاتھم لتنفیذ باستمرار إلیھ بحاجة التجار كان الذي لالئتمان
   )3(.دائما أجل بدون الحال الدفع للشخص تسنىی

لكن رغم كون االئتمان ضرورة المعامالت التجاریة إالَّ أنَّ الدفع والوفاء الحال بدون 
 إذ ال یرضى الدائن دائما منح أجل للمدین وكما أنھ ال ؛أجل أكثر ما یطمئن إلیھ المتعاملین

، لكون نقوده لیست رھن حیازتھ بل مودعة یتسنى للمدین الدفع للدائن أیضا دائما في الحین

                                                
  في الوقایة من جرائم الشیك ومحاربتھا على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیركشویط صباح، دورا البنو  )1(

  .01، ص2007تخصص قانون اإلصالحات االقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، ،  القانون الخاصفي
بندق، األوراق التجاریة ووسائل الدفع اإللكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  وائل أنور .  د/  مصطفى كمال طھ. د  )2(

  .07-05 ص. ، ص2005
 لبنان، - األوراق التجاریة واإلفالس، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت– القانون التجاريمصطفى كمال طھ، أصول . د  )3(

  . 216، ص 2006
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 واالئتمان بحكم القانون واالتفاق، وعادة ما ةعند شخص موثوق فیھ المتیازه بالیسر والثق
مشابھة فابتدعت البیئة التجاریة والمصرفیة  الشخص بنك أو مؤسسة مالیةھذا یكون 

 دون االئتمان، ء الوفاالنقود في التعامل حیث یؤدي دور كورقة تجاریة یلعب دور »الشیك«
  )1(.إذ ال یحمل أي معنا لألجل في التعامل خالف األوراق التجاریة السالفة الذكر

 الصدارة یحتل أن استطاع أنھ الَّإ الظھور في التجاریة قاألورا آخر الشیك كون رغم و

 التعامل ظاھرة أن بل األخرى، التجاریة األوراق سائر تفوق أھمیتھ وأضحت التعامل في

 لما وذلك ،)2(العالم بلدان معظم في االستعمال شائعة حضاریة ظاھرة أصبحت بالشیكات

 أداة یمثل إذ ودور، أھمیة من االقتصادیة الحیاة في التجاریة األوراق من النوع ھذا بھ یضطلع

 حمایة في فعالة مساھمة یساھم وبذلك كبیر، حد إلى التعامل في النقود محل لتحل معدة وفاء

 المعامالت حجم یزید أن بالشیكات التعامل شأن من ألن النقدي، التضخم من القومي صاداالقت

 اضطالع مع خاصة ، المتداولة النقود حجم في مقابلة زیادة ذلك یرافق أن دون السوق في

  .والمدین الدائن بین المالیة الوساطة ربتسیی قانونا المخولة المالیة والمؤسسات البنوك

وإنما االستفادة من  د یتوجھون إلى البنوك لحمایة أموالھم فحسبفلم یعد األفرا
الخدمات التابعة التي تقدمھا البنوك لھم من خالل تشغیل واستغالل الحسابات المصرفیة، 
وإجراء عملیة المقاصة لألرصدة الجاھزة بطریقة القیود المقابلة في الجانب المدین أو 

مل النقدي المباشر، وذلك عن طریق استخدام الشیكات الدائن للحساب بدون اللجوء إلى التعا
 دیون وذلك عن طریق تداولھ بین أشخاص تربطھم ةإذ یسمح استخدام شیك واحد بوفاء عد

  .عادة عالقة مدیونیة

 العتبارات ندرسھا في حینھا، امن بین أھم طرق التداول األكثر ضمان التظھیر ویعتبر
ة وفاء دور سحب النقود المودعة في الحساب لدى كما یلعب الشیك إلى جانب دوره كأدا

  )3(.البنك المودع لدیھ
                                                

مسعودي محمد، الحمایة الصرفیة لحامل الشیك، بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، كلیة العلوم  )1(
 -2007 الرباط ، -جـامعة محمد الخامس أكداللتكوین و البحث في قانون المقاوالت، القانونیة و االقتصادیة واالجتماعیة، وحدة ا

   com.blog spot. www droit marocma. .18، ص 2008
رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون األعمال،  لینده، المصارف واألعمال المصرفیة في الجزائر، يشامب )2(

 .335 ، ص2002لعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، معھد الحقوق وا
  .01شویط صباح، مرجع سابق، ص  )3(
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 المدنیة - أھمیتھ في التعامل من خالل الحمایة القانونیة   وتتعززكالشی ویزداد دور
؛ إذ )1( المقررة لحاملھ والتي كرستھا مختلف التشریعات لحمایة الشیك- الصرفیة والجزائیة 

وت التزام الساحب وذلك من لحظة إنشاءه للشیك تباعا بالفعل یمتد نطاق الحمایة من لحظة ثب
المقرر لاللتزام والمتمثل في عملیة إصداره إلى غایة تحقیق المھمة المنیطة بھ كأداة وفاء 
بانقضاء االلتزام القائم بھ، وذلك بتحصیل الحامل الذي یثبت حقھ القانوني في استحقاقھ للمبلغ 

  .النقدي الثابت فیھ

 للساحب الجزائیة المسؤولیة وقیام النیة سوء افتراض على التشریعات أغلبیة تعمل حیث

 قبولھ أو تظھیره بمجرد للغیر وبالنسبة بذلك، عالم وھو رصید بدون شیك هرإصدا بمجرد

 االلتزام لقواعد وفقا السند ھذا حمایة إلى باإلضافة الرصید، وجود بعدم عالم وھو للشیك

  .الصرفي الرجوع وأحكام تضامن من االلتزام ھذا ھیقتضی وما الصرفي

                                                
 النقود سحب عملیة لتسھیل الكبرى البنوك ءإنشا إثر على )1865/یونیو /14 ( بتاریخ فرنسا في للشیك قانون أول إصدار تم  )1(

 ظاھرة حجم بتفاقم و بھ، لتعامل تشجیعا عقوبة یةأ تقریر بدون رصید بدون شیكات إصدار ظاھرة وبتزاید لدیھا المودعة

 وال الشیك قیمة ربع عن تقل ال التي والغرامة سنتین إلى شھرین من( الحبس عقوبة الفرنسي المشرع قرر رصید بدون الشیكات

 )1962 لسنة أوت ( في صادر قانون بموجب ذلك بعد.النصب جریمة ضمن وصنفھا )1917( قانون بموجب )ضعفھ زتتجاو
  .والغرامة سنوات خمس إلى سنة من الحبس في تتمثل والتي العقوبة نفس الھ وقرر

 قانون جنیف، إلى أن أعلن المشرع م، تحت تقریر أحكا30/10/1935 قانون ممرسو وظل ذلك إلى غایة صدور   
الجزائي وتقریر نظام ، بإزالة الطابع )03/01/1972(الفرنسي عن تغیر وجھتھ القانونیة لنظام حمایة الشیك في تعدیل

  . بدون رصیدتبدیل للحمایة للتوفیق بین نظام الحمایة والتخفیف على الجھات القضائیة من مشاكل إصدار شیكا

 شیك بدون رصید وھم المحترفین م القانون بین فئتین من األشخاص المتعاملین بالشیك الذین یصدر عنھامیز ھذ    
 بالصدفة عن طریق الخطأ، إذ أعطي القانون لھؤالء موإدراك، ومن یصدر عنھإلصدار مثل ھذه الشیكات وھم على بینة 

من ) %10(فرصة اإلفالت من المالحقة الجزائیة بتسویة وضعیتھم في أجال معینة ودفع غرامة للخزینة العمومیة تمثل 
ك فرنسي إال عدت مجرد فرن) 100( تفوق قیمة الشیك نمن إنذاره وإال تبع جزائیا بشرط أ) أیام10(قیمة الشیك خالل

 النیة كافي ءبالتالي لم یعد عنصر السو.إلى شھرین وغرامة من ألف إلى ألفین فرنك) أیام10( مخالفة عقوبتھا الحبس من 
  .لقیام المسؤولیة و إنما یستلزم األمر توفر الغش من جانب الساحب إلصداره لشیك بدون رصید

 صدر إذ غزیر، الشأن بھذا التشریع ظل بل التعامل، في أھمیة الشیك یالءإل الحد ھذا عند الفرنسي المشرع یتوقف لم    

 مع رصید بدون شیك إصدار جنحة على المشرع أبقى أین ) 1975 /03/01 لـ 75- 04( رقم قانون بموجب أخر تشریع

 النیة السوء نصرع یعد لم إذ رصید وجود بعدم العلم مجرد دون الغیر بحقوق اإلضرار قصد وھو خاص جنائي قصد اشتراط

 دفتر استرجاع بضرورة الساحب بإخطار علیھ المسحوب البنك عاتق على التزام فأضا كما لإلجرام، كافي العلم بمجرد

  .محددة أجال في الوضعیة تسویة إخطار جدوى عدم حالة في الشیكات إصدار من المصرفي الحظر جزاء وتوقیع الشیكات

 عن تخلي أین للحمایة جدید منھج تبني حیث الشیك في الثقة تدعیم بھدف ،)30/12/1991( في أخر تعدیل جاء كما    

 اإلبقاء مع والغرامة، الشیكات إصدار من المصرفي المنع بإجراء الجنائي الجزاء بتعویض رصید بدون شیك إصدار تجریم

 بعدم العلم مع الشیك تداول فاءالو مقابل استرداد الشیك، صرف في والمعارضة بالمنع المتعلقة األخرى الشیك جرائم على

 أبو :الصدد ھذا في تفصیل أكثر نظرأ -  .التزویر جریمة وكذا الشیكات، إصدار من يمصرف حظر مخالفة رصید، وجود

  .08ص ،1995 ،القاھرة ،العربیة ةالنھض دار الجدید، الفرنسي الشیك قانون في المستحدثة األحكام أمین، صالح طالب



  الجزائريالجزائري  التجاريالتجاري  القانونالقانون  فيفي  للشيكللشيك  القانونيالقانوني  النظامالنظام                                    ::مقدمةمقدمة

 - 7 - 

كما رتب المشرع مسؤولیات على عاتق المسحوب علیھ لحمایة ھذا السند ودعم الثقة 
 ر المسحوب علیھا الشیكات تعد المضطلع األول بتسییتالمفروضة فیھ خاصة أن الھیئا

والسھر على وسائل الدفع بصفة عامة وطریق العبور األساسي اإلجباري لتفقد األموال 
  .سالمة االقتصاد الوطني والفردي من كل تالعب أو استعمال مزور وغیر قانوني

 یاستھان ال حد إلى التعامل في النقود محل یحل وفاء أداة كونھ الشیك أھمیة أن والمالحظ

 بتحریر وذلك الغیر، أموال على لالستیالء استعمالھ إساءة إلى األشخاص بعض یدفع قد بھ

 تحریره على البعض یعمل قد كما علیھ، المسحوب الشخص لدى وفاء مقابل لھا لیس تشیكا

 في ورغبة تعسفا ذلك كل لھ المقررة القانونیة الحمایة دائرة من إلخراجھ بھا یسعى بطریقة

 ھذا على الشیك استعمال إساءة أن فیھ كالش ومما ،)1( أموالھ على ءواالستیال بالغیر اإلضرار

 غیر بالتالي وتجعلھ وفاء كأداة فیھ المفترضة للثقة األفراد فقدان إلى رةبالضرو یؤدي النحو

  .لتحقیقھا الشیك وجد والتي بھ المنیطة االقتصادیة وظائفھ أداء ىعل قادر

 بدون رصید كلكن ومما ال شك فیھ أنھ رغم افتراض السوء النیة في إصدار الشی
لتدعیم الثقة فیھ بین ة بھذا الصدد التشریعات على فرض الحمایة الجزائیة الصارموعمل 

لم من المخاطر وأھم والتي قد ال یتكفل بھا قانون الصرف، فإن ذلك أیضا لم یسالمتعاملین 
إحجام األفراد على التعامل بھ خاصة عند األشخاص حسني النیة خشیة من ھذه المخاطر 
 حتما سوء نیة قد ٌیصدر شخص شیك بدون رصید بطریقة ال تستتبع إذ ،يالجزاء الجنائ

 المشرع الذي نطاق إرادتھ لسبب أو ألخر، وھذه النتیجة تخالف قصد فقد یكون فوق ساحبھ؛
الجزاء دفع األفراد لوضع الثقة في الشیك كالنقود وبدون تردد في یستھدف من وراء ھذا 

  .قبولھ كأداة لتسویة الدیون

إجراءات استرجاع الحق قد یحجم أیضا األفراد عن استعمالھ نظرا لصعوبة وطول  كما
 عن اكتظاظ المحاكم بمثل ھذه القضایا مالثابت فیھ خاصة وإذا كان مبلغھ زھیدا، زیادة لما ینج

  .وعجزھا عن دراستھا

نظرا لكل ھذا ومع أھمیة الشیك في النظام النقدي والمعامالت المالیة الیومیة لإلفراد 
الحمایة الصارمة لحامل الشیك والمؤسسات ظھرت الحاجة العملیة إلضفاء المزید من 

 ھذه الحمایة؛ وذلك بمحاولة إضفاء نوع من المرونة عبدون رصید وإعطاء طبع أخر لواق
                                                

لقانون  اي فاطمة، الحمایة القانونیة لحامل شیك بدون رصید، بحث مقدم للحصول على شھادة ماجستیر ف حسناويةبحی روا  )1(
   .89، ص2002جامعة الجزائر، ، ، كلیة الحقوقالخاص، فرع عقود ومسؤولیة

  



  الجزائريالجزائري  التجاريالتجاري  القانونالقانون  فيفي  للشيكللشيك  القانونيالقانوني  النظامالنظام                                    ::مقدمةمقدمة

 - 8 - 

على تطبیق الجزاء الجنائي وذلك بتقریر تدابیر وقائیة واحترازیة إلعطاء األفراد وخاصة 
د، ولكن حسني النیة فرصة اإلفالت من الجزاء الجنائي على إثر إصدار شیك بدون رصی

  .بدون التنازل عنھ في حالة عدم جدوى ھذه التدابیر الوقائیة المقررة لمنع ھذه الظاھرة

فقد اھتم المشرع الجزائري مثل نظرائھ من التشریعات وأھمھا التشریع الفرنسي 
بنظام الحمایة القانونیة للشیك وھدفھم في ھذا إضفاء الحمایة القانونیة لالئتمان العام الذي 

  )1(.أن یؤدي الشیك وظیفة النقودیقضي ب

 قانونیة تتمحور ة عن األوراق التجاریة إذ یتمیز بحمایكمن ھنا یظھر مجال تمیز الشی
 ت إصدار شیكان والقمعیة مةبین الحمایة القانونیة المقررة لاللتزام الصرفي والتدابیر الوقائی

لى جانب الحمایة الجزائیة بدون رصید تحت مسؤولیة البنوك والھیئات المالیة المشابھة، إ
المقررة لحامل الشیك بدون رصید، إذ تعد ھذه الحمایة من النظام العام، فقد أولى المشرع 
الشیك دون سائر األوراق التجاریة حمایة خاصة تقدیرا للوظائف االقتصادیة الھامة التي 

صفة خاصة وظیفتھ كأداة وفاء في المعامالت تقوم مقام النقود، لذلك فقد جرم یؤدیھا وب
المشرع كل فعل یؤدي إلى المساس بھذه الثقة وزعزعة استقرار المعامالت المالیة تجاریة 

  .كانت أم مدنیة

باإلضافة إلى كل ھذا فإن كان الشیك كورقة تجاریة معروفة بشكلھا المادي كأداة وفاء 
 فإن ثورة تكنولوجیا اإلعالم واالتصال أو ،ایة القانونیة في عالم التعامل الماديتحظى بالحم

ما یعرف بالمعلوماتیة لم تضع األوراق التجاریة المعروفة في شكلھا المادي كأساس كیانھا 
  .بشكل عام والشیك بشكل خاص على ھامش نظام الرقمنة والمعالجة اإللكترونیة للبیانات

طور واقع ملحوظ في مختلف التشریعات وقد استجاب لھ التشریع فلقد كان لھذا الت
الجزائري مؤخرا بعدما كان مشروع تحت عنوان تحدیث وسائل الدفع وتم تجسیده بشكل 
رسمي في التعدیل الجدید للقانون التجاري؛ حیث أصبح الشیك معالج إلكترونیا مما یساھم 

ك وذلك ربًحا للوقت والتكالیف وسبیًال في تسھیل عملیة المقاصة اإللكترونیة بین البنو
لمكافحة المعامالت الغیر القانونیة لھ مثل التزویر، مما یضفي نوعا من الحمایة الخاصة 
للشیك من خالل المسؤولیة الواقعة على البنوك والھیئات المالیة المؤھلة قانونا في إطار 

  . التعامل في الفضاء االفتراضيمنظا
                                                

 الجزائر -ة، القبة القدیمةلدونیخلیفاتي عبد الرحمن، الحمایة القانونیة للمتعامل بالشیك في القانون الجزائري المقارن، دار الخ .أ  )1(
  .90، ص 2009
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صبح الھدف من الدراسة ھو التوقف عند كل ھذه الجوانب لكل ھذه االعتبارات أ
 في إطار منظومة القانونیة للشیك من حیث النظریة والتقنیة التي تعطي للشیك ھذا التمیز

شرع لھ م، وإلى أي مدى یمكن لھ أن یقوم بالوظائف المنیطة بھ ومدى تھیئة ال وسائل الدفع
  ؟أرضیة قانونیة تتماشى وھذه األھداف

المشرع الجزائري ألحكام الشیك وألیھ  كیفیة تنظیمب المتعلقةة بكل ھذه النقاط لإلحاط
وإلى أي مدى كفایة األحكام  ،ط بھی لتحقیق الھدف االقتصادي المنھالتعامل بھ ومدى نجاعت

 ة ومدى قدرة ھذه األحكام على تجسید الحمای،الجدیدة للشیك في حمایة المتعاملین بھ
 وتثبیت الثقة في الشیك كأداة وفاء یحل محل النقود في التعامل، إلى الالزمة للمتعاملین بھ

مع منح ضمانات كافیة  جانب التخفیف على الجھات القضائیة عبئ جرائم الشیك المتراكمة،
للحامل في الحصول على قیمتھ في أجَّال معقولة وبدون مصاریف مكلفة قد تجعلھ یستعسر 

  .ء حقوقھ؟ ھذه األداة في التعامل الستفالمث

تتمحور واحدة جملھا في إشكالیة  بنا أن نفاألحرىھذه النقاط كل دراسة ولبصیغة أخرى 
 في التشریع التجاري الجزائري لتحقیق كھو النظام القانوني المسطر للشی ما ھاافیما فحو

  . بھ كأداة وفاء یجري مجرى النقود في التعامل؟دالھدف المنشو

ضي بنا التوقف عند كل الجوانب القانونیة للشیك التي من ولإلجابة عن ھذا التساؤل یقت
أحكام  ،)فصل أول(ماھیة الشیك وبھذا ارتأینا دراسة  النظام، اشأنھا إظھار وترجمة ھذ

ء اضقـان، إلى جانب تفصیل أحكام )ثاني فصل (- بالشیك بمقتضى إصداره وتداولھااللتزام
 ).فصل ثالث (االلتزام بالـشیك
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 فقھیة جداالیعد الشیك من بین أھم المواضیع القانونیة التي كانت محل 
 قانونا أن ھالمستقر علی تعریف جامع ومانع، إذ من  لھوضعمدى إمكانیة وقضائیة حول 

 لب الجدال ینصب فإن طالع محل حمایة قانونیة مدنیة وجزائیة،الشیك أداة وفاء لدى اإل
للشیك في القانون التجاري والجزائي، فھل یظل الشیك   وحدویة المفھوم القانونيىحول مد

  المعیب وفقا للقانون التجاري محل حمایة وفقا للقانون الجزائي؟

 الحمایة دائرة إلخراجھ الشیكب لینماالمتع تحایل فرض إثر على التساؤل ھذا شأن ظماعتی

 شیكات الشیك باسم المتداولة تالسندا اعتبار ومدى الشیكات أنواع ددبتع وكذا ،الجزائیة

 )1(القانونیة؟ للحمایة خضوعھا ىومد الشیك؟ قانون ألحكام وفقا قانونا صحیحة

 من التجاریة األوراق بین القانوني لتكیفھ أساس تحدید حول أیضا الجدال جلىیت كما

 التي السفتجة أحكام قواعد على الشیك دعقوا استقرار ىمد حول الجدال لب ینصب إذ ،عدمھ

  الصرف؟ قانون قواعد أساس ھي

 ألمر السند حكامأ سن عند المختلفة التشریعات بإحالة أیضا الجدال ھذا شأن یعظم كما

 الذي للشیك خالفا )2(ھاوأحكام تعارض ما َإالَّ السفتجة حكامأو قواعد إلى تجاریة ةكورق

 سواء وھذا بینھما، القائم الشبھ رغم ةجالسفت إلى إحالة ةأیَّ دون باستقاللیة أحكامھ متظن

 المشرع لحا وھو التجاریة األوراق رزنامة تحت الشیك حكامأ سنت التي للتشریعات بالنسبة

 وإخراج السفتجة عن مطلقة باستقاللیة الشیك حكامأ سنت التي والتشریعات ،زائريـالج

  .الفرنسي للمشرع بالنسبة الحال ھو كما التجاریة األوراق طائفة من الشیك

 للدراسة محال للجدال ةالمثیر األفكار ھذه تكون فسو الذكر السالفة االعتبارات ھذه لكل

  .لشیكا مفھوم عنوان تحت )أول مبحث( في والتحلیل

                                                
 ،مطبعة جامعة القاھرة، 02 - 01 عددلقانون واالقتصاد،  الشیك في القانون الجنائي، مجلة اىي فرید، معنفمشر. د (1)

   .70- 60 ص ،1956
(2) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, Le Chèque, Tom (02), éd. Sirey, Paris, 1969, p. 29. 
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ا عن ثمام ھذه العراقیل فإن مختلف التشریعات وبما فیھا التشریع الجزائري وتواروأ
 بوضع وتحدید البیانات التي یجب أن تتوفر في یع الفرنسي اكتفت والتشرالقانون الموحد

ھذا السند لتمیزه عن األوراق التجاریة األخرى والتي على أساسھا یتحدد الشكل القانوني 
  .للشیك

 ، إالَّ "إنشاء الشیك"  تحت عنوان مختلف التشریعات تحدید ھذه البیانات وقد نظمت
على نموذج أن وضع ھذه البیانات   باعتبار أیضاقضائي  في ھذا المصطلح جدال فقھي وأنَّ

أي أن فعل اإلنشاء وحده ال یترتب عنھ  َّعن تصرف قانوني إرادي إال وإن عبرتالشیك 

 وال اآلثار القانونیة التي رتبھا المشرع لحمایة الشیك، ولن یتأتى كل ھذا إالَّ،  قانونيالتزام
  )1(.تحقق فعل إصدار الشیك بعد

 ا فیما یخص ھذه البیانات االلتزام بالشیك أمَّ نشوء یعد فعل اإلصدار أساسوبالتالي
وصفھ القانوني والشكل الذي  أساس لتحدید وكتابي فھ  وقالبوضرورة إفراغھا في شكل

 ة لیتحدد كیان الشیك من عدمھ ومدى أھمیة كل بیان كأساس لتقریر الحمایالقانون ألزمھ
  .القانونیة؟

  تكون ھذه النقاط القانونیة محالفات السالفة الذكر أیضا سوولكل ھذه االعتبار
  . عنوان شكل الشیك تحت)مبحث ثاني( للدراسة والتحلیل في

                                                
(1)  VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p. 47.  
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المبحث األوللالمبحث األو  
  ككــــــوم الشيوم الشيــــــمفهمفه

  

 في النقد مقام یقوم یكاد وفاء أداة یمثل الشیك أن االقتصادي الوسط في ھعلی المستقر

 الجھالة تنفى بطریقة قانونا مكرس یكون أن لبد المفھوم اھذ استقرار ضرورة أن إالَّ التعامل

  .االقتصادیة الوظیفة بنفس یقوم قد سند أي وبین بینھ واالختالط

من بین المسائل  من حیث تحدید تعریفھ وتحدید طبیعتھ القانونیة كان مفھوم الشیكف
 ت كما سلفلفقھیةفي األوساط ا الحبر الجدال وأسالت الكثیر من نالكثیر مثارت أالتي 

على  حتى  المختلفة على تعریف موحدالتشریعات استقرار  وعدمالختالفا نظًر ،اإلشارة
وإن   الدول في تشریعاتھا الداخلیةةلتقدیر وحریتركت المسألة إثر اتفاقیات جنیف، حیث 

ص والممیزات ئ تحدید ھذا المفھوم وفقا للخصاى علونتفقی  جملة القضاءوحتىكان الفقھ 
وراق  غرار األىالمنفرد للشیك علي  من خالل التنظیم التشریعتھ كل دولةتي أوردال

  )1(.األخرىالتجاریة 

حذا التشریع الجزائري حذوا بعض التشریعات فلم یورد تعریفا للشیك فاكتفي ولقد 
 یمكن اعتبار محرر الشیك المعیب أو ىوإلى أي مد بتحدید مجمل بیاناتھ وجزاء اإلخالل بھا

تنقصھ بعض البیانات شیكا من الناحیة المدنیة والجزائیة، وذلك وفقا ألھمیة البیان الذي 
  )2(.الناقص في الشیك إلصباغ ھذا الوصف القانوني علیھ من عدمھ

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p. 20 - 29.  

لبنان،  -بیروت ،ر العربیة للطباعة والنشة محمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الثالث، دار النھضدأحم .د (2)
 .227 د ت ن، ص

لجامعي العقید المركز ا ،07عدد  مجلة معارف، ، "أحكام الشیك من الورق إلى اإللكترونیك" خمري أعمر، . أ :  أنظر أیضا  – 
 .54 ، ص2009الجزائر،  -البویرةأكلي محند أولحاج، 
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 القانوني نجده ینفرد بمجموعة من الخصائص تمیزه عن وشكلھ  الشیك أحكامباستقراء
  االقتصادیةھ أھمیة وظیفتوتبرزالتعریف بھ، معالم باقي األوراق التجاریة من شأنھا تحدید 

 ظل الوفاء بواسطتھ میزة المجتمعات حتىكأداة وفاء یكاد یقوم مقام النقود في التعامل 
نا لتمیزه بحمایة طمئنمنظرا لما یمتاز بھ من مزایا تجعل المتعامل بھ  الحدیثة والمتطورة

  .جاریة األخرىقانونیة تنفرد عن نظام الحمایة المقررة لألوراق الت

 من حیث المدى الذي ذھب إلیھ التشریع كذلك الفقھ لشیكمفھوم ا معالم ولتتضح لنا
التكیف القانوني للشیك ) مطلب أول(التعریف بھ على  توقفوالقضاء لتمیز الشیك فلبدا أن ن

 ).مطلب ثاني (
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  األولاألول  المطلبالمطلب

  شيكشيكــــــبالبال  صودصودــــــمقمقالال

معالم المفھوم الحدیث وإنمَّا تطور في ظروف اقتصادیة لم یظھر الشیك أول ما ظھر ب
اختلفت من حقبة تاریخیة إلى أخرى تحكمت في تحدید المعنى المقصود منھ حتى استدعى 

لتستقر معالمھ على مفھوم وطبیعة واحدة  األمر ضرورة توحید أحكامھ على المستوى الدولي
فاقیة التي أسفر عنھا مؤتمر جنیف سنة  ومن أھم ھذه المحاوالت االتمنعا لتنازع القوانین

مستوى تنازعت اآلراء حول وضع تعریف موحد وتركت ال  ھذا أنھ حتى علىإالَّ،  1931
ھذه المسألة للتشریعات الداخلیة للدول، وھو ما تكفلت بھ بعض التشریعات على خالف 

  ).فرع أوَّل.( البعض األخر كما تكفل بذلك أیضا جانب من الفقھ والقضاء

إالَّ أنَّھ رغم ھذا التنازع فإن معظم التشریعات تقاربت وإن لم نقول أنھا تطابقت في 
  )فرع ثاني.(خصائص السند والوظائف االقتصادیة التي نظم من أجلھا

  

  الفرع األولالفرع األول
  اريخياريخيــطوره التطوره التــشيك وتشيك وتــريف الريف الــتعتع

 تعریف وضع بصدد أیضا واختلفت للشیك اللغوي األصل حول اآلراء تباینت

 بالنسبة حتى وذلك إلیھ اإلشارة تسبق كما ذلك عن التشریعات أغلب سكتت إذ ،لھ حياصطال

 المجال تاركة بالتحفظ أم جملة الشیك أحكام األخیرة ھذه منھ استقت الذي الموحد للتشریع

 ھذا كل ویعود ،)أوًال( والغموض اللبس إلزالة منھا القلة عرفتھ بینما ،لتعریفھ والقضاء للفقھ

  ).ثانیا( المتعاقبة التاریخیة المراحل عبر الشیك لمفھوم المستمر للتطور أصال التباین

  تعریف الشیكتعریف الشیك  ::أوالأوال  

  أصل لغوي ومعنى اصطالحي نبینھماعلىالشیك كأیة كلمة قانونیة یقوم 
 :كالتالي

I. الشیك لغة: 

نظرا لصعوبة التحدید الدقیق  » شیك «  كلمةاشتقاقاآلراء حول أصل ومصدر  تباینت
 » كــص « العربیة ك إلى الكلمةـ كلمة شیانتساب البعض یستبعد ظھوره فلماریخ ومكان لت
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 البعض ، لكن)1(نسبة إلى بعض نماذج الحواالت المكتوبة التي ظھرت في مصر بمعنى الحوالة
التي  ««éécchheecc»» إلى الكلمة الفرنسیة »شیك  «ویرجع أصل كلمة االنتساب اآلخر یستبعد ھذا

  )2(.الفشل ولكنھا تعني أیضا اإلیقاف أو التدقیق وتعني اإلخفاق أ

 جاءت من » شیك  «أن كلمة  ویعتبراالنتساب ھذا  الغالبیة من الكتاب یستبعد أنَّإالَّ
 هإنجلترا وظھور الشیك في استعمال وھذا نظرا لتطور  ««  TToo  cchheecckk  »»يالفعل اإلنجلیز

یراجع، ¯ فعل««  ttoo  cchheecckk  »» مة كل ویقصد في اللغة اإلنجلیزیة ب،بمعالم المفھوم الحدیث
ضرورة مراجعة حساب  على مسؤولیة المصرفيلتوقف  وذلك ،¯، یتثبتیدققیتفحص، 

   )3(. كفایتھ من عدمھىالعمیل قبل الدفع عن وجود الرصید ومد

، كلمة عالمیة مستعملة في معظم قوانین ولغات العالم » شیك «  كلمة أنَّھوالمستقر علی
وكذلك غالبیة التشریعات  الُمَوحَّدة ألحكام الشیك  جنیفاتفاقیةة في وھي الكلمة المعتمد

  .««  CChhèèqquuee  »» كلمة استعملالغربیة ومنھا التشریع الفرنسي الذي 

من وإن ھناك ،  »شیك «وبالنسبة للتشریعات العربیة معظمھا أیضا تستعمل كلمة 
مثل المشرع اللبناني  ، كلمات تعني داللتھا كلمة شیك وإن كتبت بطریقة مغایرةاستعملت

 » جك « كلمة استعمل، والمشرع العراقي "شك"یاء حرف الالذي یكتب كلمة شیك بدون 
، وكما تنازل عن ھذه الكلمة أیضا )1970( في تعدیل الحق لسنة   »»  شیكشیك  ««وبعدھا كلمة 

 لسنة 147 ( عن مجلس قیادة الثورة رقم  وذلك بموجب قرار صادر»»  صكصك  ««  بكلمةاستبدلھاو
  .العربیة الصادر ضمن جملة تطبیق قانون سالمة اللغة )1991

 ال استعمالھ ھذا التغیر على أساس أن كلمة شیك كلمة أو مصطلح عالمي وانتقدوقد 
، ویؤاخذ البعض وینتقد استعمال كلمة صك على یعد مساس بسالمة قواعد اللغة العربیة

                                                
(1) JEANTIN Michel, Droit commercial –  Instruments du paiement et de crédit – Entreprise en 

difficulté, 4ème éd., Dalloz, Paris, 1995, p. 05.  
 .07ص ،خلیفاتي عبد الرحمان، مرجع سابق.  أ:أنظر أیضا  −

− Voir aussi : VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.08 - 09. 
جنیف الموحدة و العملیات المصرفیة وفقا لألعراف الدولیة، الطبعة  أكرم یاملكي، األوراق التجاریة وفقا التفاقیات. د (2)

 .247، ص2001دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان اإلصدار الثاني، ،ىاألول
(3) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P.    Banque – Crédit – 

Bourse, fasc. n° 310, éd. du Juris -Classeur, Paris, 2004, p.02.  
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ائما نظر لالستعماالت المتعددة لھذه  أنھا غیر دقیقة وال تحمل داللة المعنى المقصود دأساس
 تكون لذلك مناسبة إلطالقھا على  فال»» محرر محرر-- وثیقة وثیقة-- مستند مستند««الكلمة التي قد تأتي بمعنى 

نجد أیضا المشرع اللیبي في نفس ھذا السیاق  و،ورقة تجاریة معینة معروفة باسم شیك
لتركیة التي تكتب فیھا كذلك اللغة ا ،) شیك (وبجانبھا بین قوسین كلمة » صك «یستعمل لفظ 

««  CCeekk  »» 1(.»جك«  وتلفظ(  

 استعمل الفرنسي فنجده قد للنظام الجزائري توارثا منھ للفظ الشیك في القانونبالنسبة 
 في القانون التجاري المنظم ألحكام الشیك منذ أول صدور لھ، وكذلك في قانون »»شیكشیك  ««كلمة

، وكذلك في أنظمة مجلس النقد  رصیدالعقوبات عند تنظیمھ ألحكام جریمة إصدار شیك بدون
  .والقرض

في مواضع أخرى للداللة عن الشیك  » صك « كلمة المشرع الجزائري یستعمل  أنَّإالَّ
مثال عن ذلك األجنبیة، وویفھم من خالل ذلك كأن كلمة صك ترجمة عربیة لكلمة شیك باللغة 
نجد في  واسطة الصكوكاستعمال كلمة صك في القرارات الخاصة بتحدید كیفیة الدفع بو

 )CChhèèqquueess  »».)2  »»النص المقابل باللغة الفرنسیة للقرار كلمة 

II.  اصطالحاالشیك: 

علیھا في  قالمتف الغیرأن مسألة تعریف الشیك من المسائل  إلى سبقت اإلشارة
لم یتم تعریف  إذ حكام الشیك، الموحدة ألجنیف  اتفاقیةوحتى بین أعضاء التشریعات المختلفة

  . للتشریعات الداخلیة للدولة للحریة والسلطة التقدیریركت ھذه المسألةالشیك وت

وبذلك بقي تعریف الشیك من المواضیع المتحفظ علیھا والمغفلة في أغلبیة التشریعات 
بیاناتھ صیغتھ و بتحدیداكتفت قد و فقھ والقضاءمجال تعریفھ لل وتركت لالداخلیة للدو

  . عرفتھ القلة األخرى من التشریعاتا بینمزائريوھذا ھو شأن المشرع الجالقانونیة، 
                                                

  .248، مرجع سابق، ص ملكيا  یمأكر. د (1)
  :الصدد بھذا أنظر   (2)

 ج جر ج بالدفع، أو خاص صك بواسطة الشخصي االستعمال ذات الجدیدة السیارات بشراء متعلقال ،02/12/79 في المؤرخ القرار  –
  .1410 ص ،25/12/1979 في الصادر 52 عدد

في  الصادر 28دد ع ج جالمتعلق ببعض كیفیات الدفع بواسطة الصكوك، ج ر ،09/05/82القرار المؤرخ في   –
  . 1354 ، ص13/06/82

في   الصادر02 رج ج عدد ج  المتعلقة باستعمال الصك في التعامل، الكیفیاتیحدد ،24/11/82 في خالقرار المؤر  –
   .73، ص 11/01/1983
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 :تعریف الشیك وفقا لبعض التشریعات .1

 عن لتمیزه بھ خاصا تعریفا لھ أوردت و الشیك تعریف عن اللبس التشریعات بعض التزأ

بعض أدوات الوفاء األخرى، وخاصة األوراق التجاریة التي قد یبدو للوھلة األولى توافقھما 
 .أخر سند أي وبین وتمنع الخلط بینھ تمیزه خاصة  للشیك ذاتیة الَّ أنَّفي بعض األحكام، إ

  :تعریف الشیك في القانون اإلنجلیزي  - أ

) 1882(  من سندات السحب لسنة73في نص المادة نجلیزي الشیك عرف المشرع اإل
  )1(.» رفرفــوبة على مصوبة على مصــالع والمسحالع والمسحــع لدى اإلطع لدى اإلطــتحقة الدفتحقة الدفــج المسج المســفاتفاتــالسالســبب «

« Bill of exchange drawn on banker payable on demands. ».  

للشیك على الشبھ  ویتضح من ھذا التعریف أن المشرع اإلنجلیزي، قد اعتمد في تعریفھ
نظرا إلمكانیة ؛ لقي ھذا التعریف رفضا في األوساط الفقھیةالقائم بین الشیك والسفتجة، ولقد 

تحدید صفة بصددھا السفتجة لم یتم  نَّأ حیث ،طالعاإل ىسحب سفاتج تستحق الدفع لد
 على ھاسحب فلیس ھناك ما یمنع من المسحوب علیھ على سبیل الحصر على خالف الشیك

  . والسفتجة اللبس واالختالط بین الشیكینجر عنھاوبالتالي ھذه اإلمكانیة قد  ،مصرف

إذا  لدى اإلطالع عوبذلك فقد یمكن تطبیق أحكام الشیك على السفتجة المستحقة الدف
رغم تعارض جوھر أحكام السندین خاصة ما یتعلق بالحمایة الجزائیة،  سحبت على مصرف

  )2(.كما قد یفلت من الجزاء ساحب شیك بدون رصید بحجة أنھا سفتجة

 :تعریف الشیك في القانون الفرنسي  -ب

 وكانت mmaannddaatt  bbllaanncc  »»  ««أوامر دفع تسمى ) 1826(عرَّف بنك فرنسا حوالي سنة 
 ««  mmaannddaa  rroouuggee  »»  التي تدعي عحب األموال المودعة إلى جانب أوامر الدفتستعمل لس

مد بصلة للشیك إلى حد ما إالَّ أنھا ال تتستعمل لتحویل األموال، وإن كانت ھذه السندات 
  .الحاليالقانوني تستكمل كل أوجھ الشیك القانونیة بالمفھوم 

 ة إدخال التقنیة اإلنجلیزیتم  المختلفةعوبإنشاء بنوك اإلیدا) 1860(وفي حوالي 
أوَّل قانون نظم أحكام الشیك في فرنسا ولقد ) 14/06/1865(للتعامل بالشیك فكان قانون 
                                                

 ت د ،الجزائر –عكنون بن ،الجامعیة المطبوعات دیوان الجزائري، التجاري القانون في التجاریة السندات اس،ـإلی حداد .د (1)
 .377 ص ن،

   .249 ص ع سابق،مرج  یاملكي،مأكر. د:  أیضارأنظ –
  . 377 إلیاس، المرجع نفسھ، صدحدا. د (2)

– Voir aussi  : VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p. 04.  -24.-36.  
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المحرر المكتوب في شكل المحرر المكتوب في شكل ««   : المادة األولى من ھذا القانون الشیك على أنھعرَّف نص
في في   الساحبالساحببذمة بذمة   توكیل بالدفع یمكن الساحب أو الغیر بسحب كل أو بعض من النقود المقیدةتوكیل بالدفع یمكن الساحب أو الغیر بسحب كل أو بعض من النقود المقیدة

  )1(.»»   المسحوب علیھ القابلة لتصرف المسحوب علیھ القابلة لتصرفىىحسابھ لدحسابھ لد

، )1935 أكتوبر 30 (بموجب مرسوم قانونَبِقَي العمل بأحكام ھذا القانون إلى غایة إلغائھ 
 لم یورد تعریفا للشیك بل اكتفي بتحدید مرسومفي ھذا ال والجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسي
 وخصوصیاتھ التي تزیل للتعریف السابق أیة قیمة قانونیة؛ بیاناتھ القانونیة التي تحدد مضمونھ

على  سحبویالشیك واجب الدفع لدى اإلطالع وتتمثل ھذه الممیزات أساسا في ضرورة كون 
 أھمیة لصفة ي، وھذا خالفا للقانون السابق الذي لم یولا مؤھلة قانون مالیةمؤسسة بنك أو

  )2(.حتى على األشخاص العادینالشخص المسحوب علیھ في الشیك إذ یمكن سحبھ 

 مع بعض ا لقانون الشیك في فرنسا إلى یومنا ھذالقاعديویعد ھذا المرسوم النص 
التعدیل والتتمیم مع إلغاء بعض األحكام، كما تم إدراج ھذا المرسوم المعدل والمتمم ضمن 

المؤرخ ) 2000 - 1222 (مالجانب التشریعي لقانون النقد والمالیة الفرنسي بموجب األمر رق
 )3().14/12/2000(في 

  :تعریف الشیك في القانون المصري  - ج

لمَّا فرغ المشرع المصري من سن أحكام السفتجة والسند ألمر في تشریع القانون التجاري 
بنماذج الحواالت الواجبة الدفع لدى اإلطالع واألوراق المتضمنة بنماذج الحواالت الواجبة الدفع لدى اإلطالع واألوراق المتضمنة   «« أورد ما أسماه) 1939(لسنة

غالبیة الفقھ والقضاء في مصر أن الشیك  ىویر) 193 إلى 191(مواد  في نص ال..»»األمر بالدفعاألمر بالدفع
  )4(.اإلنجلیزي ھو المقصود في ھذه النصوص وذلك انتھاجا منھ للتشریع

 ن مؤخرا مالَبِقَي األمر على ھذا النحو إذ لم یورد المشرع المصري تعریفا للشیك إ
  علىالشیكھ من دة األولى الما عـرَّفتنأی) 1982(مشروع قانون الشیك لسنة خالل 

 موجھ إلى  موجھ إلى ،، یتضمن أمر غیر معلق على شرط وال مضاف إلى أجل یتضمن أمر غیر معلق على شرط وال مضاف إلى أجلببمحرر مكتومحرر مكتو°  ««::أنھ
  ..»»حساب الساحب لدى المسحوب علیھحساب الساحب لدى المسحوب علیھالمسحوب علیھ لدفع مبلغ محدد للمستفید من المسحوب علیھ لدفع مبلغ محدد للمستفید من 

                                                
(1) Le chèque est « L’écrit qui, sous forme d’un mandat de paiement sert au tireur à effectuer le 

retrait, à son profit ou au profit d’un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son 
compte chez le tiré et disponible.», in : VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.01. 

(2) VASSEUR Michel et MARIN Xavier., op. cit., p.01. 
عن قسم  العدد األول،  المجلة القضائیة، ق ع،374ة تطبیق أحكام المادة بخوش علي ، سند الشیك وكیفی. أ: أنظر أیضا   –

 .72، ص2003،  بن عكنون الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة الوثائق للمحكمة العلیا،
(3) CABRILLAC Michel, "CHEQUE – Généralités – Règles de forme" J.C.P. Banque – Crédit – 

Bourse, op. cit., p. 02.  
 وجنائیا مدنیا – الشیـك أحكام المصري، محمود محمد .أ (4)

 .13.ص 01 ص ،1999 اإلسكندریة، الجامعیة، المطبوعات دار ،–



  ..الشيــكالشيــك  اهيــةاهيــةمــمــ                                                                                               ::الفصل األولالفصل األول

 - 20 - 
 

  :تعریف الشیك في القانون األردني  -د

محرر محرر « :ھنَّالشیك على أ من قانون التجارة األردني )فقرة ج - 123( المادة فتعرَّ
وفق شرائط مذكورة في القانون ویتضمن أمرا صادرا من شخص الساحب إلى شخص وفق شرائط مذكورة في القانون ویتضمن أمرا صادرا من شخص الساحب إلى شخص   ببمكتومكتو

  ددوھو المستفیوھو المستفیللحامل للحامل   ألمره أوألمره أو  علیھ بأن یدفع لشخص ثالث أوعلیھ بأن یدفع لشخص ثالث أو  ببوھو المسحووھو المسحو مصرفا  مصرفا ننآخر یكوآخر یكو
  )1(  »»..مبلغا معینا بمجرد اإلطالع على الشیكمبلغا معینا بمجرد اإلطالع على الشیك

   :تعریف الشیك وفقا للفقھ .2
 : كالتالي الشیك« ROBLOT » فقیھ الفرنسي ف العرَّ

« LLee  CChhèèqquuee  eesstt  uunn  ttiittrree  ttiirréé  ssuurr  uunnee  bbaannqquuee  oouu  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  aassssiimmiilléé  qquuii  ppeerrmmeett  
dd’’oobbtteenniirr  llee  ppaaiieemmeenntt,,  aauu  bbéénnééffiiccee  dd’’uunn  ppoorrtteeuurr,,dd’’uunnee  ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt  ddiissppoonniibbllee  
àà  ssoonn  pprrooffiitt..»».(2)  

 شكلیة یصدر فیھا شخص یسمى  شكلیة یصدر فیھا شخص یسمى  ورقة ورقة««: على أنھ – ملكيأكرم یا – الدكتوروعرَّفھ
ا إلى مصرف بأن یدفع مبلغا من النقود بمجرد اإلطالع إلى شخص مسمى أو ألمره أو ا إلى مصرف بأن یدفع مبلغا من النقود بمجرد اإلطالع إلى شخص مسمى أو ألمره أو الساحب أمًرالساحب أمًر

 )3(..»»لحامل الورقةلحامل الورقة
 :على أنھ وفقا للبیانات التي وضعھا المشرع  محمد محرزأحمد كما عرَّفھ أیضا األستاذ

لیھ بأن یدفع لیھ بأن یدفع ععأمر الساحب المسحوب أمر الساحب المسحوب ییقانون بموجبھ قانون بموجبھ صك مكتوب وفقا ألوضاع حددھا الصك مكتوب وفقا ألوضاع حددھا ال «
  )4( ..»». إلذنھ أو لحاملھ إلذنھ أو لحاملھ اإلطالع لشخص معین أو اإلطالع لشخص معین أودد من النقود بمجر من النقود بمجرمبلغ معینمبلغ معین

وفي األخیر یمكن القول من خالل تحلیل كل ھذه التعریفات أنھا تلتقي كلھا عند فكرة 
 وفاء مستحق الدفع لدى  األطراف وھو أداةثالثي شكليأن الشیك سند مصرفي أساسیة أال وھي 

   . ال یحمل أي معنا لالئتمان، إال أن كل ھذه التعریفات ال تستوفي كل مقومات الشیكاإلطالع

  شیكشیكلللل  ييالتطور التاریخالتطور التاریخ  ::ثانیاثانیا  
  أوللم یعرف الشیك بالخصوصیات التي یمتاز بھا الیوم في التعامل عند

على المفھوم حتى استقر التشریعات المختلفة  وإنما عرف عدة تطورات عبر ،ظھوره
 ترقى إلى درجة النقود في التعامل العتباره سند أداة وفاء إذ یعد ،الذي ھو علیھ الیوم

 بذلت عدة مجھودات لتوحید ھألھمیت مصرفي قابل للتداول بالطرق التجاریة، ونظر
تھ نظرا ألھمیمنعا لتنازع القوانین  بھ لضبط معالم التعاملأحكامھ على المستوى الدولي 

  . المحلي والدوليالصعیدي ىعل االقتصادیة
                                                

 مكتبة التجاریة، األوراق - الثاني الجزء - " مقارنة دراسة " التجاري القانون شرح في الوسیط العطیر، القادر عبد .د (1)
  .462 ص ، 1998 انعم والتوزیع، للنشر الثقافة دار

(2) JEANTIN Michel, op. cit., p.05.  
  .247أكرم یا ملكي، مرجع سابق، ص . د (3)
 .230 ص ،1995 القاھرة، للطباعة، يالذھب النسر ، " الشیك -اإلذني السند - الكمبیالة " التجاریة السندات محرز، محمد أحمد .د (4)
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I. الشیك سندالتطور التاریخي لمفھوم : 

 التاریخیة المتعاقبة بمفاھیم مختلفة نوعا ما وإن بعرف الشیك تطورا سریعا عبر الحق
كانت تتمیز ببعض خصائص الشیك إالَّ أنھا ال ترقى في مجملھا لمعنى الشیك بالمفھوم 

ختالف یعبر عن مستوى التفكیر القانوني والمنحى االقتصادي الحدیث، وإن كان ھذا اال
ھذا  لمنظومة وسائل الدفع ودرجة أھمیة الشیك من خالل ھذه المنظومة، ونجمل باختصار

 :التطور كالتالي

  : في الحضارات القدیمة .1

الفضل یرجع لإلغریق والرومان في تنظیم معظم التصرفاتیعتقد بعض الفقھاء أن  
 أن حسب المؤرخون  القوانین المعاصرة، إالَّفيتى وإن لم تكون مطابقة لمفاھیمھا القانونیة ح

  .لشیكل سندات مشابھة اعرفیاإلغریق والرومان لم 

   لحواالت عن المصریین البطلیموسیینابعض نماذج لبعض المؤرخون  ولقد نقل
PPttoolléémmaaïïqquuee  »» ««  الدین الذي في  بدفع قیمة ھوھي حواالت یعطي بموجبھا شخص أمرا لمدین
، وحسب الفقھ فإن ھذه الحواالت لیس لھا أیة خاصیة من خصائص الشیك یھذمتھ لصالح دائن
  .بالمفھوم الحدیث

  : في التشریعات الغربیة .2

 ««  BBiillllss  ooff  ssccaaccccaarriioo  »» سمیت -اإنجلتر - ند ملوكـحواالت عالاذج من بعض عرفت
وعرفت ،  غیر قابلة للتداولاسمیة ھي إیصاالتو ««  BBiillllss  ooff  eexxcchheeqquueerr  »» عدبسمیت فیما و

ى َعْدــحواالت ُتللنماذج أخرى  )12( بعد ذلك من طرف بنوك مدینة البندقیة بإیطالیا في القرن

««  CCoonnttaa  ddoo  ddii  bbaannccoo  »» ، كما عرفت أیضا بنوك أمستردام سندات ُتْدَعى««  KKaassssiiee bbrriieeffjj  »» 
  )1(.مموردھھي سندات تسحب من المودعین لدى ھذه البنوك لصالح و

في بعض خصوصیاتھ فقط وال ترقي إلى مفھومھ ھي سندات تشبھ الشیك  وحسب الفقھ
 من  بالمفھوم الحدیث كسند دفع لدى اإلطالع قابل للتداول إالَّك بظھور الشیایعترفلھذا لم الحدیث؛ و

 ««  GGRREECCHHAAMM  TToommaass  »»یرجع البعض ھذا النظام إلى ؛ إذ إنجلترا عرفھ في الذي التطور خالل
التي استعملت سندات بنكیة لحاملھا »  «  GGoolldd  SSmmiitthhss وتطور ھذا من خالل بنوك 1557 عامكوذل

 وطور، علدى اإلطال وذلك في شكل سفاتج مستحقة الدفع )17( السابع عشرةنأواخر القرفي 

                                                
(1)  VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p . 08 – 09. 
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 »»  GGoolldd  SSmmiitthhss  ««  بعد إفالس بنوك)18( الثامن عشرةالشیك في إنجلترا في منتصف القرن 
وطالب بامتیاز ، لترا وأصدر ھذا األخیر سندات في شكل أوراق بنكیةوتأسیس بنك إنج

 لم یعد یصدر إیصاالت مقابل الودائع وإنما سمح االمتیاز،إصدارھا، وبعد أن منح لھ ھذا 
  .وشجع العمالء بالسحب على البنوك سندات مستحقة الدفع لدى اإلطالع

لى أمریكا الشمالیة ومعظم ھا انتقل إدتطور الشیك بھذه الطریقة في إنجلترا وبع
 حوالي 19(عظم بلدان العالم وظھر الشیك في فرنسا منتصف القرنمثم  بلدان أوروبا

وتم إلغاء ھذا القانون بموجب ، )14/06/1865(ل قانون للشیك م سن أوَّتو) م1826
 حیث تضمن ھذا المرسوم قانون الشیك ، المعدل والمتمم)30/10/1935(مرسوم قانون 

  )1(.د الموحجنیفكام قانون وفقا ألح

 :في الجزائر .3

 الفرنسي، حیث االستعماركانت الجزائر تتعامل بقوانین الدولة العثمانیة إلى غایة 
، ، وكانت القوانین الفرنسیة ھي ساریة المفعول1830كانت مستعمرة فرنسیة منذ سنة 

وبعد  ،)2( فرنساتطوره فيالجزائر محاذي إلى حد ما ل في ككان تطور الشیبذلك و
 البنوك التي ا تواصلت القوانین الفرنسیة في شأن ھذا المستند تتعامل بھاالستقالل

  )3(.توارثت النظام الفرنسي

 القانون الجزائري من خالل قانون العقوبات  نصة الشیك فيوقد ظھر ألول مرَّ
،  في مادتھ حول جریمة إصدار شیك بدون رصید)4 ()156- 66رقم ( بموجب أمر ذلكو

  )5(. المعدل والمتمم59- 75 ذلك في القانون التجاري بموجب أمر رقم دعوب

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.11. 

(2) « Le décret loi du 24/01/1938, à été applicable au colonies française, protectorats et territoires 
sou mandat par le décret loi du 04/01/1939, il à été rendu applicable à L’ALGERIE avec 
certain modification, par le décret du 07/03/1939.» in : VASSEUR Michel et MARIN Xavier, 
op. cit.,  note de bas de page n° 01, p. 17. 

، 31/12/1962، الرامي إلى تمدید مفعول التشریع النافذ إلى غایة 1962-12-31 المؤرخ في 157-62  أنظر القانون رقم (3)
    .18ص  ،01/1963 /11 لسنة 02ء مقتضیاتھ المخالفة للسیادة الوطنیة، ج ر السنة الثانیة رقم باستثنا

، 1966/ 06 /11 الصادر في 49 عدد ج.رج. ج،تضمن قانون العقوبات ، الم08/06/1966مؤرخ في  156-66 رقم أمر  (4)
  .معدل ومتمم

،  1975 12 /19 الصادر في 101ج عدد .رج.ون التجاري، ج یتضمن القان،1975 /09/ 26المؤرخ في  59-75 رقم أمر  (5)
  .معدل ومتمم
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II. المبذولة لتوحید أحكام الشیك ةدولیال المجھودات: 

، وإن توالت )1931(كان أھم تقنین لتوحید أحكام الشیك دولیا اتفاقیة جنیف لسنة 
تتوقف عند ھذا الحد، مجھودات ومحاوالت قبل ھذا التاریخ لنیل ھذا المبتغى إالَّ أنھا أیضا لم 

  :فقد تعاقبت عدة محاوالت إلرسائھ على قواعد موحدة دولیا وأھم كل ھذه المجھودات ما یلي

  :مشروع مؤتمر الھي .1

 قرر المؤتمر السیاسي عندما ،)1910( جود تشریع دولي للشیك منذ سنةوظھرت فائدة 
، وتم وضع "انون الشیكلزوم توحید ق" والذي انعقد في الھي لتوحید أحكام قانون الصرف، 

  . وكان مصیره اإلھمال)1912(  مشروع قانون للشیك سنة

 بحثت الغرفة التجاریة الدولیة مشروع الھي السابق وأقرتھ بعد أن )1924(في سنة و
ولما كانت إنجلترا قد أظھرت رغبتھا في أن تظل بمعزل ، أدخلت علیھ بعض التعدیالت

 سنة "ستوكھولم"غرفة التجاریة الدولیة المنعقدة فيعن مشروع التوحید فقد قرر مؤتمر ال
 وطلب المؤتمر عقد ،دول القارة األوربیة أن یضع مشروعا دولیا یسري على )1928(

  )1(.مؤتمر سیاسي تحت رعایة عصبة األمم لتحقیق رغبتھ في توحید قانون الشیك

شیك فوضعت العصبة األمم بوضع مشروع عن لولقد عھد إلى لجنة الخبراء القانونیین 
 حیث ، الخبراءيھذا المشروع على أساس مشروع الھي مع بعض التعدیالت وفقا لرأ

  . أنھ من األفضل ترك بعض المسائل إلى حریة الدولاقررو

لھذا وضع مشروع تكمیلي ، وھذه الحریة تنازع في التشریعاتتقریر  تولد عقب قدو
ت ھذه المشاریع األساس القانوني التفاقیة لتوحید أحكام الشیك وإیجاد حل لھذا التنازع، وكان

  )2(.)1931 ( لسنةجنیف

  :1931 لسنة جنیف اتفاقیة .2

  من أجل توحید أحكام األوراق التجاریة وبذلك قنن)1930( جنیف مؤتمر انعقدلقد 
أحكام السفتجة والسند ألمر، وبذلك وضع توصیات من بینھا التوصیة الخامسة ونصھا 

 وقد فرغ من الشطر األول من أعمالھ تأجیل النظر في مشروع الشیك إلى  وقد فرغ من الشطر األول من أعمالھ تأجیل النظر في مشروع الشیك إلى یقرر المؤتمریقرر المؤتمر  « :كاآلتي
أخرى باالتفاق مع رئیس عصبة األمم، على أن یقع الموعد إن أمكن في خالل شھر أخرى باالتفاق مع رئیس عصبة األمم، على أن یقع الموعد إن أمكن في خالل شھر   دورةدورة

 .»»19311931جانفىجانفى
                                                

محمد صالح بك، مشروع تمھیدي لقانون الشیك، مجلة القانون و االقتصاد، العدد األول و الثاني، مطبعة فتح اهللا، القاھرة، . أ  (1)
  .01ص ،1943

 .11المرجع نفسھ، ص   (2)
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ولقد   الدول في جملة مسائل متعلقة بالشیكاستشارةقرر المؤتمر تیسرا للعمل كما 
، تتعلق األولى )1931مارس19( وذلك في اتفاقیاتلى ثالث  وأسفر عبجنیف المؤتمر انعقد

بأحكام الشیك، والثانیة تتعلق بأحكام تنازع القوانین في الشیك وبعض الحلول المطبقة، 
  )1(.علق برسم الطابعتوالثالثة ت

  :م المتحدةممشروع اتفاقیة لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لھیئة األ .3

توحید قوانین الصرف الخاصة باألوراق التجاریة لم تتوقف عند  الجھود الدولیة لإنَّ
 شكلت لجنة القانون التجاري  حیث، فقد تواصلت الجھود بعد ذلكجنیفحد اتفاقیات 

 عمل عھدت لھ إعداد مشروع اتفاقیة خاصة قم المتحدة فریم التابعة لھیئة األالدولي
 . – د ألمر والثانیة تتعلق بالشیك األولى تتعلق بالسفتجة والسن– باألوراق التجاریة،

الثانیة إلى دورتھا العشرین المنعقدة سنة أجلت و 1984وتحققت األولى في سنة 
العامة في دورتھا الثالثة  معیةجال  وأقرتھ االتفاقیة، حیث أقرت اللجنة مشروع ھذه)1987(

  )2(. إلیھالالنضماملدول لوأصدرت توصیاتھا ، )1988 (واألربعین

    ثانيثانيالفرع الالفرع ال

   ووظـائفه ووظـائفهشيكشيكــائص الائص الــخصخص

 یمتاز الشیك بخصائص تمیزه عن األوراق التجاریة األخرى ووسائل الدفع المشابھة
یضمن  ، وبفضل ھذه الخصائص)أوال(التي تجعل منھ أداة وفاء ال یحمل في معناه االئتمان 

  )ثانیا.(وحمایة لھا لیقوم مقام النقد في التعامل ھذا السند أداء الوظائف االقتصادیة المنوط بھ

  خصائص الشیكخصائص الشیك  ::أوالأوال 

ینفرد الشیك بمجموعة من الخصائص تمیزه عن غیره من األوراق التجاریة 
  :ووسائل الدفع األخرى أھمھا

                                                
، 1999، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت " الشیك " الجزء األول –جتھاد اللبناني بیار إمیل طوبیا، الكامل في اال .أ (1)

  ),Règles de forme – CHEQUE – Généralités Étude préparée par CABRILLAC Michel. (.14ص 
من ھذه  )01(نص اتفاقیات جنیف  في المحلق رقم : ، انظر18 - 14كذلك أكرم یاملكي، مرجع سابق، ص ص : أنظر   –

  .448 -  421بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق، ص  . أ: الدراسة، تصویرا عن

 ، 1997 عمان، والتوزیع، للنشر الثقافة دار ،"مقارنة قضائیة فقھیة دراسة" للشیك القانوني النـظام كریم، سعبا زھیر .د (2)
   .35 ص
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I. الشكلیة: 

كیانھ  جوھر السند وأساس ھينة محددة في القانون ویالشیك بشكلیة معینفرد 
ألزمھا القانون بي مشتمال البیانات التي فیشترط في الشیك أن یفرغ في قالب كتا ،)1(المادي

ما یتعلق بھ من حقوق وما إلبراز یكون كافیا بذاتھ ؛ إذ الحقیقيومفھومھ  ھ یتحقق كیانلكي
 بوثائق أو سندات أخرى  لالستعانةدون حاجة،  من التزامات بمجرد اإلطالععنھیترتب 

  ..»» بمبدأ الكفایة الذاتیة بمبدأ الكفایة الذاتیة««، وھذا ما یطلق علیھ في مجال األوراق التجاریة)2(خارجة عنھ

شیكات ذات  نماذج اعتادت المصارف أن تسلم زبائنھا دفاترالمبدأ  اضمان ھذلو
الصكوك نماذج  ن منعلى عدد معیَّ تحتوي ««  CCaarrnneett  ddee  cchhèèqquuee  àà  ssoouucchheess  »» أرومة

البیانات التي أوجبھا القانون في الشیك حیث تدون فیھ معظم ، متسلسلة األرقاموالالمطبوعة 
  .وخاصة المتعلقة بالشخص الملتزم بھا

اسم العمیل ورقم حسابھ ویترك فیھ اسم المستفید والمبلغ والتاریخ كل نموذج یحمل 
 537 (بموجب المادةتدعم ھذا التطبیق العملي ول، ومكان السحب فارغا یملئ عند االستعما

البنوك على ھذه لتكنولوجیا بأن تضع ل سمحت التطورات الراھنة كما ،)ج ت ق 8و 6فقرة 
النماذج أشرطة ممغنطة تحمل كل المعلومات الالزمة بھذا الصك لضمان السرعة في 

  )3(.تزویروالتحریف الالتعامل ومنع 

 تمتدوإنما  فقط عند إنشاء الشیك البیانات وضع ھذه علىكما وأنھ ال تتوقف الشكلیة 
كتابة التظھیر عند الشیك بتزم ملي كل توقیع ألیرد إذ یجب أن والوفاء، إلى مرحلة التداول 

على الصك ذاتھ لتحقیق مبدأ الكفایة الذاتیة للسند، إذ یكفي بذاتھ على الداللة لاللتزام الوارد 
الضامنین وكذا المسحوب   أوالمظھرین واء التزام الساحب أوس  لمختلف المتعاملین بھفیھ

  )4(.علیھ عند اعتماد الشیك أو تأشیره أو وفاءه
                                                

والتوزیع  ریة والعملیات المصرفیة، دار المسیرة للنشرجات باسم محمد ملحم، األوراق ال.و د الطراونةبسام محمد  .د  (1)
  .31 ص ،2010و الطباعة، األردن، 

 ).2(نموذج شكل الشیك في الملحق رقم : أنظر  –

  .385داد إلیاس، مرجع سابق، ص ـح .د  (2)

(3) GAVALDA- Christian, STOUFFLET- Jean, Droit du crédit – Chèques – Effets de commerce – Cartes 
de crédit et de paiement, 2ème éd., Litec- Libraire de la coure de cassation, Paris, 1991. p.25. 

برھان الدین جمال، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .أ  (4)
   .18، ص 1988الجزائر، 
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II. وفاء مستحق لدى اإلطالعالشیك أداة :  

طبیعة االئتمان في طیاتھ معنا لال یحمل   األوراق التجاریة األخرى خالفالشیك على
یحمل میعادا ، إذ ال یجوز أن  مستحق الدفع لدى اإلطالعھعتبار أن الحق الثابت فیبا

 یحرر الشیك ألمر الساحب ذاتھ أو للحامل أو ألمر شخص ثالث، یجب أنو لالستحقاق،
  . احتمالیااواقف أو فاسخ یجعل تحصیلھ أمر أن یكون ھذا األمر معلقا على شرطون د

بمجرد اإلطالع فإذا تضمن الشیك شرطا یخالف دائما   بواسطة الشیك یكونالوفاءف
  دون بطالن الشیك ذاتھ منعا للتحایل في الدفع بواسطة الشیكباطال) الشرط(ذلك أعتبر

)1(، 
  . من القانون التجاري الجزائري أساسا قانونیا لھذه الخاصیة )01 فقرة 500 (وتعد المادة

فإن القانون ألزم المسحوب علیھ الدفع حتى ولو المبدأ ولتكریسھ  انظرا ألھمیة ھذ
صدار، أو حتى بعد فوات اآلجال القانونیة إلن فیھ لعیَّقدم الشیك قبل أو بعد التاریخ الُم

، كما جعل المشرع على خالف السفتجة )2(لدیھالشیك وفاء حالة توفر مقابل للتقدیم للوفاء 
  )3(.لالئتمان ى معنلقبول مناا یحملھ مَّالتقدیم للقبول في الشیك باطال ِل

III.    مقابل الوفاء وحمایتھ القانونیةشرط:  

یشرط في الشیك وجود مقابل الوفاء أثناء إصداره وھذه الخاصیة ھي المدعمة لخاصیة  
ق ھذه یلتحقو  أن یحرر بصیغة الدفع لدى اإلطالع،ھطوشرفمن  الشیك أداة وفاء اعتبار

 تعرض ، وإالَّ)4(الشیك إیجاد مقابل الوفاء عند إصدارإلزامیة الخاصیة بالضرورة یستتبع ذلك 
 من تدابیر تقررابدون رصید وما  إلجراءات القانونیة المقرة لحالة إصدار شیكلالساحب 

  .لحق الثابت فیھا وحمایةك لتدعیم ثقة التعامل بھذا السند ، وذل)5(وقائیة وقمعیة لھذه الظاھرة

                                                
   .229رز، القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص محمحمد أحمد . د (1)
  . إنَّ الشیك واجب الوفاء لدى اإلطالع وكل شرط مخالف لذلك یعد كأن لم یكن«: یلي على ما ق ت ج 500 المادةتنص  (2)

  .»إذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ إلصداره یكون واجب الوفاء من یوم تقدیمھ  
  .105، ص 1999، 02، المجلة القضائیة، عدد 22/04/1990مؤرخ في  66941 رقم  المحكمة العلیابھذا الصدد، قـرارأنظر  –

 ال یخضع الشیك لشرط القبول وإذا كتب على الشیك «:   ما یأتيى من القانون التجاري الجزائري عل475تنص المادة   (3)
  .» .بیان القبول عد كأن لم یكن

– Voir  :  Cass. com., 17/ /11 1998 – 96/14296, Rec. Dalloz ; sommaires commentés, 34ème Cahier, 
du 30/09/1999, p.301. 

(4) GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, op. cit., p.227.  

 تقل ال مةوبغرا سنوات خمس إلى سنة من بالحبس یعاقب « : الجزائري العقوبات قانون من 01 فقرة 374 ادةمال تنص  (5)
 أقل الرصید كان أو للصرف وقابل قائم رصید یقابلھ ال شیك نیة بسوء أصدر من كل - 1 :  الرصید في قصنالـ قیمة عن
 .»...صرفھ من علیھ المسحوب منع أو الشیك إصدار بعد بعضھ أو كلھ الرصید بسحب قام أو الشیك قیمة من

 59-75 رقم لألمر المتمم و المعدل ،06/02/2005 في مؤرخال 02- 05رقم القانون بموجب أنھ إلى اإلشارة تجدر  –
 فصل استحداث تم ،09/02/2005 في الصادر ،11عدد ج جر ج التجاري، القانون والمتضمن ،26/09/1975 في المؤرخ

 . إلصدار شیك بدون رصیدالقمعیةتتمحور أحكامھ حول اإلجراءات الوقائیة و، ثامن مكرر خاص بعوارض الدفع



  ..الشيــكالشيــك  اهيــةاهيــةمــمــ                                                                                               ::الفصل األولالفصل األول

 - 27 - 
 

لیس شرط لصحة السند، ومقابل الوفاء شرط ضروري یقوم علیھ إصدار الشیك فإن 
فإذا كان الشیك أداة وفاء یقوم مقام النقود في التعامل فإن مجرد تسلیم الشیك للمستفید ال 

، )1( على المبلغ النقدي الذي یحملھ الشیك بعد حصول حامل ھذا الشیك ذمة ساحبھ إالَّیبرئ

من أجل ضمان براءة ذمة ساحب الشیك الواجب الدفع لدى اإلطالع فإن القانون ووبذلك 
 تترتب علیھ حمایة انعدامھمقابل الوفاء عند إصدار الشیك شرط إلزامي وأمر إیجاد جعل 

  .وناللجزاءات المقررة قانقانونیة لحامل الشیك وذلك بإخضاع الساحب 

IV. الشیك ورقة مصرفیة:  
 الشیك ورقة مصرفیة على خالف  أنَّ)1931( لسنةجنیفیتضح من أحكام اتفاقیة 

 وھذا وفقا لنص لعادیین،اجاریة األخرى التي یمكن سحبھا على األشخاص تالسندات ال
یسحب الشیك على صیرفي لدیھ مبالغ یسحب الشیك على صیرفي لدیھ مبالغ  «:ليونصھا كالتامن الملحق األول لالتفاقیة  03 المادة

تطیع الساحب التصرف فیھا بموجب شیك وطبقا اتفاق صریح أو ضمني غیر أنھ ال یترتب على تطیع الساحب التصرف فیھا بموجب شیك وطبقا اتفاق صریح أو ضمني غیر أنھ ال یترتب على یسیس

  )2(.»عدم مراعاة ھذه األحكام أي أثر فیما یتعلق بصحة السندعدم مراعاة ھذه األحكام أي أثر فیما یتعلق بصحة السند

ولقد تم تفسیر كلمة صیرفي في مضمون األحكام الختامیة لالتفاقیة بموجب نص المادة 
تمل أیضا األشخاص والمؤسسات المعتبرة بحكم تمل أیضا األشخاص والمؤسسات المعتبرة بحكم كلمة صیرفي في ھذا القانون تشكلمة صیرفي في ھذا القانون تش «:  كالتالي54

 )3(.» الصیارفة بمقتضى القانونالصیارفة بمقتضى القانون
 بالمصاریف وثیقا اقترانا مقترن هنجد العالم تشریعات مختلف وفي الشیك فإن بالتالي

 الذي الجزائري التشریع حال ھو وھذا )4(.المصرفیة لألعمال الممارسة المشابھة والمؤسسات

 فإن ،علیھا كاتیش سحب یمكن والتي المصرفیة األعمال تدیر تيال القانونیة الھیئات حدد

 التجاري القانون أحكام موضوع ھو وال صحیحا شیكا یعد ال الھیئات ھذه غیر ىعل شیك سحب

 الحكم ھذا ونفس ،)5()ج ت ق 474/1 ( المادة نص حكم ھو وھذا القانونیة، للحمایة محال وال

 الشیك أن یتضح وبالتالي الفرنسي، والمالیة النقد قانون من )6()1فقرة 4/131L( المادة أقرتھ

  )7(.الدفع طرقو وسائل سیرت البنوك الحتكار یخضع أنھ أساس على مصرفیة ورقة
                                                

(1) CABRLLAC Michel, "V° Chèque", Encyclopédie juridique, Rép. D. com., Tom II, C – cou, 1994, éd. 
Dalloz, Paris, 1997, p. 27. 

  :، أنظر أیضا344 لینده شامبي، مرجع سابق، ص : أنظر أیضا ــ  قانون تجاري جزائري،535نص المادة: راجع بھذا الصدد –
  . 61خمري أعمر، مرجع سابق، ص . أ

  .423بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق، ص . أ  (2)
  .437المرجع نفسھ، ص   (3)

(4) JEENTIN Michel, op. cit., p.07. 
 مصلحة الودائع واألمانات أو مصلحة الصكوك البریدیة ومالیة أمصرف أو مقاولة أو مؤسسة  على یجوز سحب الشیك إال  ال"  (5)

 التي ألفالحي ال یجوز سحب الشیك إال علي مؤسسة القرض البلدي أو صنادیق القرض أو الخزینة العامة أو قباضة مالیة كما
یحق بمقتضاه للساحب . یكون لدیھا وقت إنشاء السند رصید من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صریح أو ضمني

  "...أن یتصرف في ھذه النقود بطریقة إصدار الشیك
(6) CMFF, première partie législative, ordonnance n° 2000-1223 du 14/12/2000, J.C.P. Banque – Crédit – 

Bourse, fasc. 4003-10, éd. © LexisNexis SA, Paris, 2006, p. 107. 
  .13.خلیفاتي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص. أ  (7)
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V. للشیك المدنیة -أو - و التجاریةالطبیعة:  

 حدد وقد القانون، بحكم إالَّ لألعمال تتقرر ال التجاریة والصفة مدینة أنھا األعمال في األصل

 إماف عمل، ألي التجاریة الصفة دیتحد كیفیة )04و 03و 02( دواالم بموجب التجاري نونالقا

 وتبعا وفقا أو )03( المادة لنص وفقا الشكل بحسب أو )02( ادةمال لنص وفقا الموضوع بحسب

  ).بالتبعیة التجاریة األعمال قاعدة( وفق أي )04( المادة لنص وفقا بھا القائم الشخص لصفة

 حسب بالسفتجة للتعامل التجاریة الصفة )ج ت ق 03( المادة نصل وفقا حصرا تقرر وقد

 تجاري عمل عدی بالسفتجة فالتعامل ،)1( القانون نفس من )389( المادة نص إلى باإلضافة الشكل

 دون لسفتجةل بحصره صریح النص وباعتبار ،بھا المتعامل الشخص صفة عن النظر بغض

 ال أنھ كما ،الشكل بحسب تجاري عمل یعد ال الشیك أن تالزما نجیست األخرى جاریةتال األوراق
 عملیة بمناسبة حرر ما إذا إالَّ كذلك نیكو وال الموضوع بحسب تجاري عمل ھب التعامل یعد

 أنھا األعمال في یفترض ال إذ األعمال في األصل ھو ھذا ألنھ ذلك، الساحب وأثبت تجاریة

  .)2(مدني عمل یعد الشیكب التعامل أن فاألصل ،جرتا أنھ الشخص في یفترض وال تجاریة

 بتطبیق قاعدة األعمال التجاریة بحسب التبعیة فیتقرر الوصف التجاري للتعامل ھ أنإالَّ
بالشیك إذا ما صدر من تاجر وتعلق األمر بتجارتھ أو حاجات متجره أو وفاءا لدیون تجاریة بین 

  .لساحب عند إصداره للشیكطبق على الشخص انوھذه القاعدة ت، )3(التجار

لمسحوب علیھ فأساسھا  للشخص اصفة التجاریة للتعامل بالشیك بالنسبةلأما بالنسبة ل
ع ج التي تقضي أنھ یعد عمل تجاري بحسب الموضو ق ت 14 فقرة2القانوني ھو نص المادة 

  .»»كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف سمسرة أو خاصة بالعمولةكل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف سمسرة أو خاصة بالعمولة  ««

لتعامل بالشیك بالنسبة للشخص المسحوب علیھ عمل تجاري ایعد  فوفقا لھذا النص
؛ إذ یعد التعامل بالشیك من العملیات المصرفیة المحتكرة من الھیئات بحسب الموضوع

 تقوم  مالیةعادة ما یكون بنك أو ھیئةالمؤھلة قانونا الكتساب صفة المسحوب علیھ في الشیك و
  )4(. بتفویض قانونيبأعمال مصرفیة

یقتصر على فئة التجار أو تسویة الدیون   طبیعة مدنیة والذو الشیك  أنَّ نستنتجھمن
 فإذا ما صدر من تاجر ولكن لیس لحاجات متجره أو تجارتھ ، بالنسبة للشخص الساحبالتجاریة
  .ريا عمل تجبذلكفال یعد 

                                                
  .من القانون التجاري الجزائري) 389( )40( )30( )20(المواد  :  أنظر  (1)
  .64رجع سابق، صزھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، م .د  (2)
  .233رجع سابق، ص القانون التجاري الجزائري ، ممحرز، محمد أحمد  .د  (3)
خلیفاتي عبد الرحمن، .  أ-  من القانون التجاري أنظر بھذا الصدد تحلیل 13 فقرة 2انظر بھذا الصدد نص المادة   (4)

  .11مرجع سابق، ص 
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أما بالنسبة للشخص المسحوب علیھ یعد عمل تجاري بحسب الموضوع وذلك وفقا 
 القانونیة للھیئة المتعاملة بالشیك وعادة ما تكون للطبیعةة مصرفیة ووفقا لموضوعھ كعملی

البنوك التي تعد تاجرة بحكم القانون باإلضافة لھیئة مركز الصكوك البریدیة التي تحولت 
  )1( . من ھیئة إداریة إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري2003بتعدیل سنة 

د ھیئة إداریة مرخص لھا ممارسة بعض العملیات وتبقى ھیئة الخزینة العمومیة التي تع
 وعادة ما یطلق علیھا ؟ المصرفیة تثیر إشكال مدى كون الشیك بالنسبة لھا عمل تجاري أم مدني

 التي تجعل العملیات المصرفیة 14 فقرة 02، ولكن وفقا لنص المادة )2(اسم الشیكات اإلداریة
یسمح للخزینة العمومیة بممارسة العملیات أعمال تجاریة بحسب الموضوع وما دام القانون 

المصرفیة؛ إذ تعد من ضمن العملیات المصرفیة وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن فیمكن 
  )3(.القول أن التعامل بالشیك بالنسبة للخزینة العمومیة یعد عمل تجاري بحسب الموضوع

دنیة ال یؤثر على سریان  الشیك الصفة التجاریة أو الماكتساب  أنَّباإلشارةوالجدیر 
 أحكام الشیك المقررة في القانون التجاري تسري على القواعد الفنیة الخاصة بالشیك، فإنَّ

، وتنحصر أثار ھذه الصفة )4( التعامل بالشیك الصفة المدنیة أو التجاریةاكتسبالشیك سواء 
  : یلي والخاصة فیماةالتجاریفقط على مجال تطبیق التنظیم القانوني لألعمال 

 إذ تختص الغرف المدنیة إذ كان الشیك مدنیا والغرف : النوعي القضائياالختصاص  اختالف–
  )5 (.عمومیةالخزینة الالتجاریة إذا كان تجاریا والمحاكم اإلداریة إذا كان الشیك شیك 

 . عمال تجاریااعتبر عن وفاء الشیك شھر إفالس المدین إّال إذا االمتناعال یترتب  –
 األھلیة التجاریة للموقع عندما ال یكون السبب في التزامھ تسویة دین تجاري، بل ستلزاماعدم  –

 . األھلیة المدنیة فیھیكفي أن تتوفر
 عند إصداره تثبتلشیك لصفة التجاریة أو المدنیة ال أن إلىكل ھذا یجب التنویھ لإضافة 

  .)6(ھیرهظعلى الشیك كتإذا ثبتت فإنھا تنسحب على جمیع العملیات الالحقة التي تقع و 

VI. الضریبياالمتیاز :  

 بھ كأداة وفاء یكاد المنیطةنظرا ألھمیة الشیك في المعامالت االقتصادیة ولتحقیق األھداف 
 یقوم مقام النقود في التعامل فلقد حضي الشیك على غرار األوراق التجاریة األخرى بامتیاز

                                                
، یحدد القواعد العامة المطبقة على البرید 2000/ 08 /5 المؤرخ في 03-2000قانون رقم  من 1/ 12ص المادة  نأنظر  (1)

  .2000/ 08/ 06 الصادر في 48والموصالت السلكیة والالسلكیة ج رج ج عدد 
(2) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p. 37. 

 یتعلق بالنقد والقرض، 26/08/2003مؤرخ في  11- 03 رقم مرمن األ) 77() 76) (70) (69) (66 (المواد : أنظر  (3)
  .27/08/2003 الصادر في 52ج رج ج عدد 

  .236، مرجع سابق، ص " الشیك– إلذنياالسند  – الكمبیالة"جاریة تحرز، السندات ال محمد محمدأ. د  (4)
(5) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p. 37 - 38. 

  .12، ص سابقخلیفاتي عبد الرحمن، مرجع . أ  (6)
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 على )طابع الدمغة(ك من رسم الطابع رید الشیجضریبي، فلقد عملت مختلف التشریعات على ت
لجزائري بموجب نص المادة التشریع ا ھذا في راألوراق األخرى القابلة للتداول، فقد تقر خالف

  : المتضمن قانون الطابع، حیث تنص ھذه المادة على ما یلي)103 - 76من األمر رقم  191(
افة الموجودة على الصك افة الموجودة على الصك تحصیل فإّن اإلضتحصیل فإّن اإلضلل الصكوك من الطابع، وعند تقدیم صك ل الصكوك من الطابع، وعند تقدیم صك لىىعفعف ت ت««

و لدى بنك أخر لھ حساب بالبنك المركزي، ال و لدى بنك أخر لھ حساب بالبنك المركزي، ال أأوالتي تخص محل الدفع سواء لدى البنك المركزي والتي تخص محل الدفع سواء لدى البنك المركزي 
 من الطابع الشھادات المتعلقة بشروط تسیر الحسابات التي یمكن  من الطابع الشھادات المتعلقة بشروط تسیر الحسابات التي یمكن ىىیترتب عنھا أي رسم طابع وتعفیترتب عنھا أي رسم طابع وتعف

  )1(»»  ..التصرف فیھا عن طریق الصكوكالتصرف فیھا عن طریق الصكوك
 كل العملیات المتعلقة بھ من ىك من رسم الطابع كما أعف الشیىفالمشرع الجزائري قد أعف

  )2(.من قانون الطابع) 03  فقرة263و  258( بموجب المواد ھذا الرسم
 الموحدة المتعلقة بحقوق الطابع جنیف مع أحكام اتفاقیة ة متوافقوص النصهونجد ھذ 

أداة وفاء إذا كالشیك حیث كان مقتضى ھذه االتفاقیة ھو عدم توقیف مفعول  ؛بالشیكالمتعلقة 
  )3(.خضع لھ بلد اإلصداری ال ذيلم یستوفي شرط الطابع في بلد الوفاء ال

وفقا لنص ) طابع الدمغة(الخاضعة لحقوق الطابع  وھذا خالف السفاتج والسندات ألمر
  )4(.من قانون الطابع)  99 إلى 77(ن المواد م

  وظائف الشیكوظائف الشیك    ::ثانیاثانیا  
ي التعامل حتى أضحى استعمالھ میزة المجتمعات تتزاید یومیا أھمیة الشیك ف

  :المتحضرة نظرا ألھمیة الوظائف التي یؤدیھا والتي تتجلى أساسا فیما یلي

I. الشیك أداة سحب النقود:  
 إذا ««  LLee  ttiirreeuurr  »» الساحب ید في أداة فإنھ ظھوره منذ بالشیك النقود سحب ةوظیف ارتبطت

 بادئ في كان وإن ، )ttiirréé»» )5»» علیھ المسحوب لدى القائمة نقوده سحب في نفسھ ألمر حرره ما

 االستعمال ھذا أن إالَّ الحساب لصاحب المباشرة النقدیة الودائع سحب على وظیفتھ تقتصر اآلمر

إذ  التي تتدفق عن حركة الحساب وأي كان مصدرھا، ذلك لیشمل جمیع المبالغ النقدیة بعد امتد
قانونا خاصة البنوك ممر عبور لألموال،  المؤھلة الیةالم تعد الحسابات الممسوكة لدى الھیئات

 تنتج قد كما ،القانونیة تنتج ھذه األموال سواء عن إیداع نقدي مباشر أو عن ناتج فوائدھا إذ قد
                                                

المعدل ، 15/05/1977 الصادر في 39، ج رج ج عدد تضمن قانون الطابعی، 09/12/1976 مؤرخ في 103- 76أمر رقم   (1)
   .1996قانون الطابع، المدیریة العامة للضرائب وزارة المالیة، المطبعة الرسمیة، الجزائر، نشرة :  عن ،.موالمتم

   .من قانون الطابع) 03  فـقـرة263و  258 ( نص المواد:انظر  (2)
(3) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p. 331  

  . من نفس األمر99 إلى 77 المواد من : انظر  (4)
سي الفرن  نفسھ وفي القانونب القانوني إلمكانیة سحب الشیك ألمر الساحساألسا)  ق ت ج1 فقرة477(یعد نص المادة   (5)

  .المالیة من قانون النقد و) 1 فقرة L (7-131تقابلھا نص المادة 
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أو منح قرض  لحساب العمیل تجاریة أوراق تحصیل أو أخر إلى من حساب مالي عن تحویل
  )1(. لألموال في الحساباتةنونیالقا المصادر من كذل غیر  إلى،لھذا األخیر

 الحظر  كأداة لسحب النقود بخضوع صاحب الحساب إلجراءككما یتعاظم دور الشی
شیك بدون رصید، إذ یعد سحب شیك ألمر ل هإصدارعن  كجزاء المصرفي من إصدار الشیكات

، 2)()ق ت ج 14مكرر/ 526( الساحب نفسھ غیر مشمول بھذا اإلجراء وھذا ما قررتھ الماد ة
وبذلك یعد شیك السحب أداة قانونیة في ید الساحب للتصرف في أموالھ رغم إجراء الحظر 

  . مما یسمح لھ بالتكفل بشؤونھ وعدم تعطل وركود أعمالھيالمصرف

II. الشیك أداة وفاء:  

إذا كان الشیك أداة لسحب النقود القائمة في الجانب الدائن لصاحب الحساب والقابلة 
ب الحساب بدال أن یسحب ھذه النقود لتسویة دیونھ یكفیھ سحب للتصرف فإن العمیل صاح

  .شیك على ھذا الحساب باسم دائنیھ، لتسویة الدین العالق بذمتھ

أن یقوم بتسویة التزام قائم بحقھ تجاه الغیر بنفس ھذا أیضا كما للمستفید من ھذا الشیك 
رد تسلیمھ إذا كان الشیك الشیك وذلك بتظھیره لدائنھ إذا كان الشیك مسحوب ألمره أو بمج

لحاملھ، فھكذا یلعب الشیك دور مھم في تسویة الدیون إذ یسمح شیك واحد بتسویة عدة دیون 
  ).أشخاص عادیین أو معنویین، مدنیین أم تجار( لعدة أشخاص مھما كانت صفتھم، 

ویتعاظم دور الشیك كأداة وفاء یكاد یحل محل النقود في التعامل خالف األوراق 
إذ حرص  ؛)3(ریة األخرى العتباره مستحق األداء لدى اإلطالع ال مجال فیھ لالئتمانالتجا

التشریع والقضاء على الحفاظ على ھذه الوظیفة وحمایتھا مدنیا وجزائیا، حیث یلزم 
المسحوب علیھ بوفاء الشیك حتى ولو قدم إلیھ قبل الیوم المفترض أن یكون تاریخ إلصداره 

نونیة المعدة للتقدیم إذا كان الرصید قائم وقابل للتصرف، كما تبطل كل أو قدم بعد المدة القا
  )4(.عبارة قد تحمل معنًا العتبار الشیك أداة ائتمان وضمان

                                                
  .381حداد إلیاس، مرجع سابق، ص . د (1)
 أو وكیلھ تیحتفظ صاحب الحسا ب الذي منع من إصدار الشیكا « : على )ق ت ج14مكرر526(تنص المادة   (2)

  » شیكات مصادق علیھا صدارإ بإمكانیة سحب شیكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى المسحوب علیھ أو
  :و ھي محررة كالتالي ) 1 فقرة L 131-71( ھذه المادة تقابلھا في قانون النقد و المالیة الفرنسي المادة   –

       « Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules 
de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de font par le tireur auprès du tiré ou pour 
une certification.», in : CMFF, Première partie législative, ordonnance n° 2000 -1223, op. cit., p.09.  

(3) JEANTIN Michel, op. cit., p.o5. 
  .)  ق ت ج503و 500 ( المادةنص:  أنظر (4)

 .107 -105 ص ص 1991-02 العدد  المجلة القضائیة، ،22/04/90 في الصادر ،66941 رقم  العلیاةالمحكم قرار: اأیض  أنظر –
– Voir aussi  :  Cass. com., 17 /  / 11 1998  – 96 /14296, Rec. Dalloz ; sommaires commentés, 34ème Cahier, 

du 30 / 09 /1999,  p. 301. 
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 كما تظل إلى جانب ذلك إمكانیة استخدام الشیك كأداة وفاء حتى في حالة الحظر
  )1(.علیھ المصرفي وذلك بواسطة الشیك المصادق

بالسرعة والثقة في  التجاریة التي تتسم المعامالت  لخصوصیاتوبذلك یستجیب الشیك
التعامل إذ یضمن استعمال الشیك السرعة في تنفیذ المعامالت دون حاجة إلى حمل النقود 

 خالل توخیا لما قد ینجم عن ذلك من ضیاع أو سرقة كما یحقق الثقة بین المتعاملین من
  )2(.یمثلھا التي حصول على القیمة النقدیةللحامل لل القانونیة التي یوفرھا الضمانات

III. لنقل النقود -  آمنة - الشیك أداة: 

یمثل الشیك قیمة نقدیة یفترض أن تكون قابلة للتصرف بمجرد اإلطالع، فھو أداة 
لتسویة الدیون في عالقة الساحب والمستفید وفي عالقة المستفید والحملة الالحقین، فإنھ 

 یلعب ھ، إالَّ أنَّ)3(إن كانت النقود وحدھا ذات القوة اإلبرائیةیلعب دور النقود في التعامل، و
  .دور غیر مستھان بھ في تداول وانتقال ھذه النقود بطریقة أمنة

 دور یلعب فبذلك آخر مكان في األداء ویستحق مكان من یسحب وفاء أداة الشیك كان ولما

 والحملة األخیر ھذا وبین اإلصدار جردبم والمستفید الساحب بین ، یمثلھا التي النقدیة القیمة نقل

 آخر إلى مكان ومن األشخاص بین آمنة بطرق النقدیة القیمة بنقل یسمح بحیث بالتداول الالحقین

 طرف من للشیك النقدیة القیمة تحصیل یكفي إذ ،)4(للنقود الحقیقي الحمل إلى االضطرار بدون

 .الساحب جانب إلى السابقین )ونالمظھر( الشیك حامَّلو ذمة تبرئ لكي األخیر الحامل

كما یؤدي الشیك إلى جانب دور نقل النقود حمایتھا في نفس الوقت من الضیاع والسرقة 
باعتبارھا تؤدى عن طریق القنوات المصرفیة والھیئات المالیة المؤھلة قانونا، حیث تمكن 

مباشرة بقبضھا یدویا الحامل من الحصول على القیمة النقدیة التي یمثلھا الشیك سوءا بطریقة 
أو بطریقة غیر مباشرة وذلك عن طریق قیدھا في الجانب الدائن من الحساب، وتمكینھ من 
التصرف فیھا سواء بسحبھا أو نقلھا إلى حساب أخر لھ أو لغیره، أو تحویلھا إلى ودیعة من 

ب استخدامھا كرصید لشیك سحبھ لتسویة معاملة مالیة إلى غیره من أسبا نوع خاص، أو
وطرق التصرف في القیمة النقدیة التي یمثلھا الشیك، كما یحق للساحب المعارضة عن وفاء 

  .الشیك في حاالت مقررة قانونا لمنع ضیاع القیمة النقدیة التي یمثلھا الشیك

                                                
 .الفرنسي والمالیة النقد قانون) 1فقرة (L131-72و) 1 فقرة L131-71( المادة و ج، ت ق) 14مكرر (526 المادة صن : أنظر (1)
 وبعض واللبناني المصري القانونین في مقارنة دراسة – الجنائي القانون في الشیك معنى الشاذلي، اهللا عبد فتوح .د (2)

  .7، ص 1998 بیروت  الدار الجامعیة،التشریعات العربیة ،
  . المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق26/08/2003 المؤرخ في 11- 03من األمر رقم ) 04( المادة ص ن:  راجع (3)

(4) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.06.  
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IV. الشیك أداة إثبات:  

 الشیك وسیلة إلثبات في ید أطراف عالقة المدیونیة دیع ذكره إضافة إلى ما سلف
 فھو سند كافي بذاتھ لتنفیذ االلتزام الوارد فیھ بدون حاجة لحكم راءة الذمةتحدد مدى ب

 إذ یستطیع المدین الذي دفع دینھ عن طریق الشیك إثبات ذلك بسھولة ألن عملیة ،قضائي
المسحوب علیھ، إضافة إلى قید الخصم من حساب المدین وكذا قید  الدفع تدون في دفاتر

  )1(.تم الوفاء عن طریق القید في الحسابالتحصیل في حساب الدائن إذا 

 نموذج الشیك المدفوع ویحتفظ بھ في دعالوة على ذلك فإن المسحوب علیھ یستر
 بالمخالصة، كما یحرر مخالصة بقدر الدفع ھعلی األرشیف حالة الدفع الكلي كما یؤشر

 إذ تبرئ الجزئي والتأشیر على الشیك بذلك مع إرجاعھ للحامل للمطالبة بالجزء الباقي؛
  )2(.الشیك الجزئي من أصل مبلغ الوفاء ذمة الساحب والمظھرین بقدر

 )3(عدم الدفع في حالة عدم وجود الرصید أو عدم كفایتھ یقدم المسحوب علیھ شھادة كما
  .وبالتالي تعد ھذه الوثائق سندات كتابیة ذات حجیة قانونیة في اإلثبات عند النزاع

V. استثمارھا ورقا بتھاالشیك أداة القتصاد النقود، و: 

 وحمایتھ القانونیة الصرفیة والجزائیة ""الطابعالطابع"" من رسم الدمغة كلقد كان إلعفاء الشی
أثر كبیر لتشجیع الناس الدخار أموالھم في البنوك، كما وأن بعض التشریعات تلزم 

اء المسحوب علیھ بوفاء بعض الشیكات التي ال یتجاوز مبلغھا حد معین، إلى جانب اعتبار وف
 مما لھ أثر كبیر على اقتصاد النقود، إذ یساھم ذلك في )4(يبعض الدیون بواسطة الشیك إلزام

إجبار بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في توطین وتمركز األموال لدى البنوك والھیئات 
                                                

  لبنان،- ي الحقوقیة، بیروتاألوراق التجاریة واإلفالس، منشورات الحلب – كمال طھ، أصول القانون التجاري ىمصطف. د (1)
قواعد اإلثبات في األمور التجاریة، مذكرة  مزعاش عبد الرحیم،:  ألكثر تفصیل بھذا الصدد أنظر–. 217ص ، 2006

 .204 -203، ص2002كلیة الحقوق والعلوم إلداریة جامعة الجزائر  مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في قانون المسؤولیات،
  . ق ت ج505 نص المادة : أنظر  (2)
یتعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون   ،22/03/1992 المؤرخ في 03- 92 من نظام رقم 05نص المادة  : أنظر  (3)

، 2004، ھومة مبروك حسین، المدونة النقدیة والمالیة الجزائریة، دار:  ، عن) غیر منشور(مؤونة ومكافحة ذلك 
  .93ص

، تحدد كیفیا ت تطبیق النظام 1992/ 24/11المؤرخة في  92-71 رقم  الجزائر بنك من تعلیمة30 أیضا نص المادة :أنظر  –
  :عن، )غیر منشور(  المتعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون مئونة ومكافحة ذلك92 /03 /22 المؤرخ في03- 92رقم 

  .104 ص روا بحیة حسناوي فاطمة، مرجع سابق،
(4) LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires, 16ème éd., ARMANDO COLIN, éd. 

Dalloz, Paris, 2005, p. 391. 
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المالیة المؤھلة قانونا لھا دور في إنعاش الدورة المالیة وحمایة االقتصاد الوطني من 
  .لما أن الشیك ال یمكن سحبھ إالَّ على ھذه الھیئاتالتضخم، ع

 النقدیة لھذه الھیئات التي تعد محرك ةالسیول وھكذا یسمح التعامل بالشیك بتوفیر
 األساسي، فالشیك یلعب دور مھم في تشجیع حركة رؤوس هطر االقتصاد الوطني ومؤ

لكي ھذه األموال على فتح  وذلك عبر إقدام ما، والركودداألموال وإخراجھا من دائرة الجمو
 أموالھم التي تمثل في المقابل مصدر لإلقراض وتمویل المشاریع عحسابات تمكنھم من إیدا

 )1(.االستثماریة

ولما كان الشیك مرتبط ارتباط وثیق بالحسابات الممسوكة لدى الھیئات المالیة فإنھ یعد 
لمتنقلة بواسطتھ، مما یمنع من أداة في ید الھیئات الضریبیة لرقابة األموال المتحركة وا

التھرب والغش الضریبي، نھیك عن دوره في الكشف عن تبیض األموال ومكافحة ذلك علما 
األموال وضرورة التحري عن  أن الھیئات المالیة مكلفة بتفحص ومراقبة مشروعیة مصدر

 )2(.الشبھة وإعالم الھیئات المؤھلة قانونا

  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  شيكشيكــــــوني للوني للــــــيف القانيف القانــــــالتكالتك

 وإن األخرى، الدفع وسائل مختلف عن تمیزه التي الخصائص من بمجموعة الشیك ینفرد

 المنظومة تعرفھا التي الدفع وسائل رزنامة إطار في اندراجھا نقطة عند كلھا تلتقي كانت

  .)أول فرع( خاص مركز في الشیك تجعل بقوة نفسھا تفرض االختالف أوجھ أن إالَّ االقتصادیة

میز أثر في تحمیل فقھاء القانون محاولة البحث عن طبیعة األساس تقد كان لھذا الول
  .)فرع ثاني(  الذي یقوم علیھ نظام الشیكيالقانون

بعض أصناف الشیكات ذات التنظیم الخاص شیكات بالمفھوم القانوني  ومدى اعتبار
  ).ع ثالثفر(للشیك ومدى خضوعھا للحمایة القانونیة بمفھوم القانون الجنائي 

                                                
  .336 -335. ص. شامبي لینده، مرجع سابق، ص  (1)

  المتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرھـاب06/02/2005 المؤرخ في 01-05ھذا ھو مقتضى القانون رقم   (2)
  .09/02/2005در في  الصا11ومكافحتھما ، ج رج ج عدد 
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  الفرع األولالفرع األول
  ةةــع المشابهع المشابهــل الدفل الدفــوسائوسائبعـض بعـض ن ن ــشيك عشيك عــز الز الــتميتمي

تقوم المعامالت المالیة على ضرورة تسویة االلتزامات المتقابلة خاصة وأن التشریع فرض 
ضرورة دفع المبالغ المستحقة التي یفوق حدھا مبلغ معین بوسائل الدفع التي تعرفھا المنظومة 

كل األدوات  «  بمفھوم قانون النقد والقرضیقصد بوسائل الدفع و،)1(انونااالقتصادیة والمقبولة ق
  )2(.»التي تمكن كل شخص من تحویل األموال مھما یكن السند أو األسلوب التقني المستعمل

أداة وفاء إلى جانب غیره من األدوات المشابھة ضمن منظومة وسائل الشیك كان  وإن
ألداة التي باتت أكثرا استجابة للمعامالت االقتصادیة واألكثر الدفع إالَّ انھ یمكن القول أنھ ا

تشجیعا وتحفیزا من القانون على استعمالھا على غرار وسائل الدفع األخرى وذلك بمعاملتھ 
  .معاملة قانونیة متمیزة

  :ولمعرفة مواقع التمیز فلبدا من تمیزه عن أھم ھذه الوسائل المشابھة

  جةجةتمیز الشیك عن السفتتمیز الشیك عن السفت  ::أوالأوال  -  LETTRE DE CHANGE-  
محرر یكتب وفق شرائط نص علیھا القانون یتضمن أمرا من محرر یكتب وفق شرائط نص علیھا القانون یتضمن أمرا من  «تعرف السفتجة بأنھا 

الساحب إلى المسحوب علیھ بأن یدفع ألمر المستفید مبلغا معینا بمجرد االطالع أو في میعاد معین الساحب إلى المسحوب علیھ بأن یدفع ألمر المستفید مبلغا معینا بمجرد االطالع أو في میعاد معین 
  )3(.»أو قابل للتعینأو قابل للتعین

إذ أنھ یتضمن ؛ )4(ناحیة الشكلیتبین من التعریف السابق أن الشیك یشبھ السفتجة من 
 الشیك یفترض  كما أنَّ،عند إنشائھ ثالثة أطراف ھم الساحب والمسحوب علیھ والمستفید

 األولى بین الساحب والمسحوب علیھ والتي ،مثل السفتجة وجود عالقتین قانونیتین سابقتین
ات لصالح ول لدى الثاني یستطیع على أساسھ الساحب إصدار شیكألتفترض وجود رصید ل

والعالقة الثانیة بین الساحب والمستفید والتي تمثل سبب التزام األول قبل ، )المستفیدالمستفید(الغیر 
  )5(.الثاني والتي من أجلھا حرر الشیك

                                                
مرجع ومكافحتھما،   المتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرھـاب01- 05 من القانون رقم 06أنظر نص المادة  (1)

یحدد الحد المطبق على عملیات ، 11/2005 /14مؤرخ في  442- 05رقم التنفیذي  من المرسوم 2كذلك نص المادة  - .سابق
   .2005 /11 /20الصادر في  75ائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة،ج رج ج عدد الدفع التي یجب أن تتم بوس

  .مرجع سابقتعلق بالنقد والقرض، ، الم26/08/2003مؤرخ في  11- 03 رقم مر من األ69المادة  (2)
  .57 ص ،جع سابقباسم محمد ملحم، األوراق التجاریة و العملیات المصرفیة، مر. ة و دونابسام حمد الطر. د (3)

مصطلح سند السحب أو لیھا تسمیات مختلفة فھناك من التشریعات من یطلق علیھا اسم ع إلى أن السفتجة تطلق ةتجدر اإلشار –
 للتعبیر ة أو البولیصة، فھي مصطلحات تقصد كلھا نفس السند، إّال أّن المشرع األردني قد استخدم مصطلح الكمبیالةأو الكمبیال

  .58مرجع نفسھ، ص ال ،عن السند ألمر
 ).03(شكل السفتجة في الملحق رقم : أنظر   )4(

 عبد الوھاب حواس، قبض الشیكات في  :  أنظر أیضا–.17زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص . د (5)
محمد . د:  أنظر أیضا– ،09 - 08ص ص ، 1994، دار النھضة العربیة، القاھرة، "دراسة مقارنة " استبدال النقود والعمالت 

  .21، ص2010  الحلبي الحقوقیة، بیروت،تالتجاریة، منشورااألوراق  –السید الفقي، القانون التجاري 
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ة نواحي دَّ للشیك ذاتیة خاصة تمیزه عن السفتجة من ِع أنَّلكن رغم ھذا التشابھ الشكلي إالَّ
  :أھمھا

 منھ قانون استقت ومختف التشریعات التي جنیف قانون نَّالتسمیة كأساس للتمیز إذ أ  ─
تتجلي وھما، السند في متنھ فال مجال للخلط بیننوع قد أوجبت ذكر تسمیة األوراق التجاریة 

الدفع لدى أھمیة ھذه التسمیة خاصة لتمیز السفتجة المسحوبة على مصرف والمستحقة 
  )1(.عتبارھا شیكاالاإلطالع، فال مجال 

لمسحوب علیھ في الشیك محددة على سبیل الحصر فال یمكن اعتبار سندا ما شیكا صفة ا  ─
 إذا سحب على أحد الھیئات المعدودة قانونا والمؤھلة لھذه  إالَّّ،حتى ولو حمل ھذه التسمیة

  .فعادة ما یكون المسحوب علیھ في الشیك مؤسسة مصرفیة أو مؤسسة مشابھة، )2(الصفة

بعملیات البنوك وھذا ما یضفي بالمقابل على السند وصف  الشیك ارتباطوھنا یظھر 
فال یمكن أن یكون السند ما شیكا حتى ولو حمل ھذه التسمیة ما لم  »  السند المصرفيالسند المصرفي «

على خالف السفتجة التي یمكن سحبھا على أي  المؤھلة قانونا،تیسحب على ھذه الھیئا
  )3(.شخص مھما كانت صفتھ القانونیة

  )4(."الدمغة طابع"طابع المن حق والتجرید الفا للسفتجة باإلعفاء امتیاز الشیك خ  ─

ائتمان، فإن الشیك دائما مستحق الدفع لدى اإلطالع فإنھ یحمل فقط ال الشیك أداة وفاء  ─
  تاریخ إصدار، على عكس السفتجة التي تحمل أكثر من اعتبارهتاریخ إنشاءه والذي یفترض 
  )5(.جب أن تحمل تاریخا إلنشائھا واستحقاقھاتاریخ باعتبارھا أداة ائتمان فی

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p 04  

كون دین الساحب أن الشیك أداة وفاء ال ائتمان إذ لبدا أن ی VASSEUR (M)و .MARTIN (X)یقول األستاذان   –
على المسحوب علیھ حال األجل وقابل للتصرف فیھ بواسطة الشیك، كما أن السفتجة یمكن أن تكون مستحقة الدفع 
لدى اإلطالع تشبھ الشیك، كما أن الشیك یلعب دور نقل النقود مثل السفتجة ألنھ یسحب في مكان ویستحق في مكان 

القائم بین الشیك والسفتجة للسفتجة وخاصة من نواحي التشابھ من ھنا یظھر تقارب الشیك في أحكامھ أخر، ف
یسجلون التقارب بین  ي، إالَّ أن ھذا التقارب محدود وبھذا الصدد نجد فقھاء القانون اإلنجلیزالمستحقة لدى اإلطالع

  ". لدى اإلطالعالدفع بالسفتجة المستحقة " السندین خاصة بتعریف التشریع اإلنجلیزي للشیك 

 بھ الشیك على حساب األوراق یحضافضل التمیز الضریبي الذي بإن الشیكات ففما بالنسبة للتشریع الفرنسي أ        
التجاریة فإنھ یقضي تدریجیا على السفاتج المستحقة لدى اإلطالع، فلم تعد لھذه السفاتج أھمیة أمام الشیك فإن السفتجة 

  (.Ibid) .قریبا مجرد أداة ائتمان على حساب دور الوفاءتتظھر 
(2) CA. Versailles 10/06/1996, RJDA, n° 12, éd. Francis Lefebvre, 1999, p.1101. 

  .25شویط صباح، مرجع سابق، ص  (3)
، 39، ج رج ج، عدد تضمن قانون الطابعی، 09/12/1976 مؤرخ في 103-76رقم من األمر  191 نص المادة : انظر (4)

 الطابع، المدیریة العامة للضرائب وزارة المالیة، المطبعة قانون(:  عن ،.ممالمعدل و المت، 15/05/1977مؤرخة في 
  . من نفس األمر99 إلى 77نص المواد من :  أیضا أنظر–). 1996الرسمیة، الجزائر، نشرة 

  . ق ت ج390 نص المادة : أنظر (5)
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ال مجال للقبول في الشیك عكس السفتجة التي تقدم للقبول قبل میعاد الوفاء، ویترتب عن   ─
  )1(.ا التزام المسحوب علیھ بالوفاءھالقبول أثار قانونیة ھامة أھم

املھ خالفا  لحابتداءال یشترط في الشیك سحبھ لمصلحة مستفید معین بل یجوز سحبھ   ─
  )2(.للسفتجة التي ال یجوز فیھا ذلك

بخالف السفتجة ال مجال للتظھیر التأمیني في الشیك تدعیما لطبیعة الشیك كأداة وفاء ال    ─
  )3(.أداة ضمان

 قائم وقابل  أن یكون للساحب لدى المصرف المسحوب علیھ رصیديالشیك یقتض إصدار  ─
ون وجود مقابل الوفاء عند إنشائھا بل یكفي وجوه عند  أما السفتجة فال یشترط القانللتصرف،

اد جمیعاد االستحقاق، كما ال یتعرض الساحب للعقوبة الجنائیة في حالة إخاللھ بالتزامھ بإی
  .قانونبقوة ال مقررةوھذا ما یجعل الثقة في الشیك  )4(مقابل الوفاء

  تمیز الشیك عن السند ألمر تمیز الشیك عن السند ألمر     ::ثانیاثانیا--BBIILLLLEETT  AA  OORRDDRREE  --  

  ننیتضمیتضممكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ومكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و  محررمحرر  «« السند ألمر بأنھ یعرف
تعھد محرره بدفع مبلغ معین بمجرد اإلطالع أو في میعاد معین أو قابل للتعین ألمر شخص تعھد محرره بدفع مبلغ معین بمجرد اإلطالع أو في میعاد معین أو قابل للتعین ألمر شخص 

 )5( »..أخر ھو المستفید أو حامل السندأخر ھو المستفید أو حامل السند

نا من التعریف السالف الذكر اختالف الشیك عن السند ألمر من عدة لیظھر 
  :ھمھاحي أانو

  المحرر المتعھد -  فقط طرفین یتضمنالسند ألمر فإن لشیك للعالقة الثالثیة في اخالفا    ─
 على خالف ود مسحوب علیھ في السند ألمرج والمستفید، وھذا یعني عدم و- بالدفع

  )6(. المتعھد بالدفع في نفس الوقتھو محرر السند الساحب إذ أن الشیك؛

                                                
  .17، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك. د (1)

   .» یكن لم كأن عد القبول بیان الشیك على كتب وإذا القبول لشرط الشیك یخضع ال « :یلي ما على ج ت ق 1قرةف / 475 المادة تنص  –
 .18ص ، ، مرجع سابق...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك. د (2)
  . ق ع ج3 فقرة 374المادة :  أنظر (3)

– Voir : Cass. com., 17/ /11 1998  - 96/14296, Rec. Dalloz ; sommaire commentés, n° 34, p.301. 

  .18، مرجع سابق ، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك. د (4)
  .289 باسم حمد ملحم، مرجع سابق، ص .و د بسام حمد الطراونة. د (5)
  .25شویط صباح، مرجع سابق، ص  (6)

 .)04(شكل نموذج السند ألمر الملحق رقم : أنظر  –
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وفاء الذي یمثل عالقة الساحب والمسحوب علیھ غیر قائم في خالفا للشیك شرط مقابل ال  ─
المتعھد  ھو المحرروالسند ألمر النتفاء الشخص المسحوب علیھ فإننا أمام شخص واحد 

  )1(.من غیر المتصور أن یكون الشخص دائنا لنفسھ فلذلك، بالدفع في نفس الوقت

  )2(.د ألمر تعھدا بالدفعخالفا للشیك أیضا الذي یحمل أمرا بالدفع یتضمن السن   –

خالفا أیضا للشیك فإن السند ألمر كما ھو الحال في السفتجة ال مجال فیھ للحمایة    –
  .عدم وفاء قیمة السندحالة الجزائیة 

شیك فإن السند ألمر كما ھو الحال في السفتجة یحمل تاریخا الستحقاق للخالفا أیضا    –
 )3(.ئما لدى اإلطالعفھو أداة ائتمان بینما الشیك مستحق دا

 تمیز الشیك عن التحویل المصرفيتمیز الشیك عن التحویل المصرفي  ::ثالثاثالثا.-VIREMENT -  

نقل األرصدة الجاھزة من حساب مفاده یقصد بالتحویل المصرفي إجراء یقوم بھ البنك 
  .مصرفي إلى أخر بناء على طلب العمیل صاحب الحساب

لتحویل أو مملوكا لشخص األمر بالفقد یكون الحساب الذي یأمر بالتحویل إلیھ مملوكا 
  .لغیر ویعد ھذا الغیر مستفیدال

 بین بنكین إذا كان حساب األمر أو بنك واحد ىوقد یتم ھذا التحویل بین حسابین لد
فالبنوك ترتبط دائما بعالقات ، حساب المحول إلیھ لدى بنك أخرالبالتحویل لدى بنك معین و
  )4(.تسمح لھا بتنفیذ ھذه العملیة

لیھ معینة فقد یكون بأمر كتابي أو شفوي، ك یستوجب شالالتحویل وفي األصل أن أمر  
قد تم وضع صیغة   المعدل والمتمم للقانون التجاري02- 05القانون رقم بموجب أحكام  أنھ إالَّ

 ولكن بدون تحدید جزاء 19 مكرر 543 وذلك بنص المادةمعینة ألمر التحویل المصرفي 
  )5(.اإلخالل بھذه الشكلیة

                                                
  .16زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص . د (1)

  .295 باسم حمد ملحم، مرجع سابق، ص .و د بسام حمد الطراونة. د (2)

  .25شویط صباح، مرجع سابق، ص  (3)

 اإلفالس، منشورات الحلبي – ة األوراق التجاری–  العملیات المصرفیة– العقود التجاریة – ھاني دویدار، القانون التجاري. د (4)
  .306، ص 2008، لبنان - الحقوقیة، بیروت

  .مرجع سابق، 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 بموجب القانون رقم 19 مكرر 543تم إحداث نص المادة  (5)
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یل المصرفي یتم تنفیذه بإجراء القید بالخصم من حساب األمر بالتحویل وأمر التحو
 وبالتالي یعد إجراء القید األول أساسا لعدم رجعیة ،والقید باإلضافة في الحساب المحول إلیھ

  )1(.األمر بالتحویل كما یعود إجراء القید باإلضافة أساسا لنھایة عملیة التحویل

موجز لنظام التحویل المصرفي الفروق القائمة بینھ من التقدیم اللنا تتضح وھكذا 
  :والشیك وأھمھما ما یأتي

 بعد القید باإلضافة في حساب كیة األموال للمستفید إالَّ مل ینقلالأمر التحویل المصرفي   ─
  .، عكس الشیك الذي ینقل ملكیة مقابل الوفاء بمجرد إصداره)2(المستفید

، عكس )3(یھ بعد القید بالخصم في حساب األمر بالتحویللرجوع فلأمر التحویل غیر قابل   ─
  .رد اإلصدارجالشیك الذي ال یقبل الرجوع بم

 تعرض الساحب إصدار الشیك یستلزم وجود مقابل الوفاء قائم وقابل للتصرف وإالَّ  ─
لجزاءات مدنیة وجزائیة محددة قانونا في حین أن إصدار األمر بالنقل المصرفي دون وجود 

  . یؤدي إلى مثل ھذا الجزاءرصید ال

ال  س أمر التحویل الذيكحاملھ علكن أن یكون لصالح شخص معین أو مإصدار الشیك ی  ─
 )5(. من تعین الحساب الذي یجب التحویل إلیھ وصاحبھا، حیث لبد)4(یجوز إصداره لحاملھ

 لتحویلدي بینما المحل في اقمحل االلتزام في الشیك دائما یقع على مبلغ نمقتضى    ─
 رفيـ یمكن أن یقع على النقود أو قیمة أوراق مالیة محددة القیمة، لذا فالنقل المصالمصرفي

  )6(.لنقل النقود فحسب بل یعد التحویل الحسابي وسیلة لحركة األمواللیس وسیلة 

الغلط في صفة المستفید من التحویل المصرفي یعطى الحق لألمر بالتحویل بإبطال إجراء   ─
وفقا للقواعد العامة برفع دعوى الدفع الغیر المستحق خالفا للشیك الذي یرتكز على التحویل 

وبالتالي حامل الشیك ال یمكن أن یحتج علیھ باألخطاء أو ، قاعدة تطھیر الدفوع بالتظھیر
  )7(.البطالن القائم في العالقات السابقة

                                                
  . من نفس القانون20 مكرر 543نص المادة :  أنظر (1)

(2) CABRILLAC Michel," Virement ", J.C.P. Banque et crédit, n° 01, fasc. 390, éd. Technique, 
Paris, 1990, p.07. 

د یوسف، النظام القانوني للدفع االلكتروني، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة ڤاو (3)
  .01، ھامش رقم 96ص ،  2007الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،

  .25، ص  سابق صباح، مرجعشویط (4)
  . ق ت ج19 مكرر 543نص المادة :  أنظر (5)
  .22 ، ص  سابقشویط صباح، مرجع (6)

(7) CABRILLAC Michel, Virement, op. cit., p.13. 
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  تمیز الشیك عن بطاقة الدفعتمیز الشیك عن بطاقة الدفع    ::رابعارابعا  

 بطاقة الدفع ، وھذه اكانت أھموتیة وسائل دفع جدیدة تمخضت عن ثورة المعلوما
وھي تمكن أصحابھا من  ،ه أصحاب الحساباتالبطاقة تصدرھا مؤسسة أو بنك لصالح عمالء

  )1( . لدى ھذه الھیئاتالمعتمدةالت التجاریة حالتعامل مع الم
فیھ أن  إذ یك؛ دون دفع نقودتاجر یقوم صاحب البطاقة بشراء حاجیاتھ لدى ھذه المحیث

الت لقراءتھا بواسطة أجھزة مھیأة لذلك مرتبطة بالبنك ح ھذه البطاقة المقبولة عند ھذه المزیبر
، لیقوم البنك المصدر المشتریاتالت أو فواتیر بقیمة اصیاقة مع توقیعھم على إطالمصدر للب

 السحب من ما تمكن البطاقة صاحبھاك،  بواسطة حساباتھم لدیھللبطاقة تبعا لذلك بالوفاء عنھم
  )2(.أجھزة الصراف اآللي

نظرا للفارق الزمني للتعامل بنظام البطاقات بین الدول الغربیة والعربیة فكانت األولى 
 ومن أھم ھذه التشریعات التشریع ،سباقة إلرساء أسس ومبادئ التنظیم القانوني للوفاء بالبطاقات

 تصدر من إحدى مؤسسات االئتمان أو  تصدر من إحدى مؤسسات االئتمان أو كل بطاقةكل بطاقة  ««  :ف بطاقة الدفع على أنھاالفرنسي الذي عرَّ

 المتعلق  المتعلق 19841984//0101//2424 الصادر في  الصادر في 4646--8484 من قانون  من قانون 0808مؤسسة أو مصلحة منصوص علیھا في المادة مؤسسة أو مصلحة منصوص علیھا في المادة 

  )3(.»»  بنشاط ورقابة مؤسسات االئتمان وتسمح حاملھا بسحب أو تحویل األموالبنشاط ورقابة مؤسسات االئتمان وتسمح حاملھا بسحب أو تحویل األموال

 )4(،02-05 رقم القانون بموجب الدفع بطاقة نظام ىتبن فقد الجزائري للتشریع بالنسبة أما 

 حیث ، ًالبق البطاقة لھذه البنوك استعمال عدم یعني ال التشریع في التأخر ھذا أن اإلشارة وتجدر

 وقد ،)5(البنكیة البطاقة سمقایی لتحدید  04 - 05 رقم تعلیمةال أصدر أن الجزائر بنكل سبق

 التجاري القانون من 23 مكرر 543 المادة بنص الدفع بطاقة الجزائري المشرع عرف

 كل بطاقة صادرة عن البنوك والھیئات المالیة  كل بطاقة صادرة عن البنوك والھیئات المالیة «« :أنھا على 02- 05 رقم القانون بموجب الجزائري

  ..»»المؤھلة قانونا وتسمح لصاحبھا بسحب أو تحویل األموالالمؤھلة قانونا وتسمح لصاحبھا بسحب أو تحویل األموال
                                                

 دد، ع علوم الشریعة والقانون26، مجلد، مجلة دراسات"االلتزامات الناتجة عن استخدام بطاقات االئتمان" القضاة فیاض،  (1)
  .399، ص 1999، 02

وائل أنور بندق، األوراق التجاریة ووسائل الدفع اإللكترونیة الحدیثة، دار الفكر الجامعي، . طھ و أمصطفى كمال . د (2)
عصام عبد الفتاح مطر، التجارة اإللكترونیة في التشریعات . د:   أنظر بھذا الصدد أیضا–. 351، ص 2005اإلسكندریة، 

  .81، ص 2009 ة، اإلسكندری، دار الجامعة الجدیدة للنشرالعربیة واألجنبیة
  .07 ص ،2000 األردن، -  عمان نشر،لل وائل دار ،" مقارنة تحلیلیة دراسة " الوفاء لبطاقة الجزائریة الحمایة خلیل، علي عماد  (3)

، المتعلق 30/12/1991في ، المؤرخ 1382 - 91 بموجب القانون رقم  في القانون الفرنسيتم وضع نظام الدفع بالبطاقات –
 أبو طالب صالح أمین ، األحكام :، عن01/01/1992 بالجریدة الرسمیة في الصادربأمن الشیكات و بطاقات الدفع، 

  .68 ص ،1959 المستحدثة في قانون الشیك الفرنسي الجدید، دار النھضة العربیة، القاھرة،
   .مرجع سابق ،التجاري القانون المتضمن ، 59- 75 رقم مراأل تممی و یعدل ،06/02/2005 في المؤرخ 02- 05 رقم قانون (4)
 : یلي ما على البنكیة البطاقة سبتقیی المتعلقة 02/08/2004 في الصادرة 04 -05 رقم الجزائر بنك تعلیمة من األولى المادة تنص   (5)

 « La présente instruction a pour objet la normalisation de la carte bancaire a puce émise par les banque et 
Algérie poste ». http://www.bank-of-algeria.dz/legist10.htm 
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وبالتمعن في تقنیة الدفع بواسطة البطاقة وتبعا لما تقدم بیانھ یظھر لنا في الوھلة األولى  
 الشیك وبطاقة بھایفة الوفاء والسحب التي یقوم ظا إذا ما اعتمدنا على والتشابھ القائم بینھم

لشیك فإن أمر الدفع نظام التوافقا أیضا كما أنھ ،  كلیھماة فيیثالثال العالقةإلى جانب  الدفع
 االختالفرغم التشابھ الظاھر مبدئیا إلى أن أوجھ ولكن ، )1( للرجوعبالبطاقة غیر قابل 

  :احي أھمھاة نودَّتظھر من ِع

 بیانات البطاقة بطریقة معالجة بخطلبطاقة خالفا للشیك لیضطلع البنك المصدر    ─
البنك والتاجر بین یستدعي استعمالھا تدخل جھاز یربط  )2( محددةسلمقایی وفقا إلكترونیا
لبطاقة كأداة وفاء عن للقراءتھا لیسمح بتحقیق دفع البنك للتاجر القابل ) المعتمد(المقبول 

  )3 (.امل البطاقةح

ال یتوقف الدفع بالبطاقة على استعمال واحد فإنھا أداة ذات استعمال متكرر ومدة   ─
، خالفا للشیك الذي یستعمل لوفاء مبلغ معین )4(لتجدیدلصالحیاتھا محددة بزمن معین قابلة 

  .احتفاظ البنك بنموذج الشیك المدفوعب ذلك ینتھيو

، )5(لبطاقةلد مقبول من البنك المصدر ماقة دائما تاجر معتالمستفید في نظام الدفع بالبط  ─
لیھ ععكس الشیك الذي یكون فیھ المستفید في غالب األحیان غیر معروف عند المسحوب 

  .وال یستدعي األمر وجود عالقة بینھما كما ال تھم صفة المستفید المدنیة أو التجاریة

ق القائم بین مصدر البطاقة حطبیعة الالدفع على المكشوف بواسطة البطاقة یتوقف على   ─
ویعد جرما جنائیا إعطاء ، وحاملھا، خالفا للشیك الذي یتطلب وجود الرصید بمجرد إصداره

  .المسحوب علیھ معلومات غیر حقیقیة عن الرصید القائم لدیھ

ال تسمح بدفع عدة دیون لعدة أشخاص، فإنھا تتوقف على  )6( بطاقة الدفع بطاقة شخصیة  ─
 وبالتالي أداة ،یون الشخص حاملھا خالفا للشیك الذي یقبل التداول بالطرق التجاریةدفع د

  .فینللوفاء عدة دیون لعدة أشخاص مخت

                                                
  .، مرجع سابق 05/02 من القانون رقم 24 مكرر 543نص المادة :  أنظر (1)

(2) Voir : Instruction n° 05-04 du 02 Août 2004, portant normalisation de la carte bancaire .
http://www.bank-of-algeria.dz/legist10.htm 

  . من ھذه الدراسة)05(ملحق رقم في الشكل بطاقة الدفع : أنظر  –
  .23عماد علي خلیل، مرجع سابق، ص  (3)

  .تعرف األجھزة التي تربط بین التاجر و البنك المصدر للبطاقة باسم جھاز التحویل عند نقاط البیع  –
، راإلعالم اآللي، بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائحفیف جمال، السرقة في   (4)

  .58، ص 2002- 2001
  .11عماد علي خلیل، مرجع سابق ، ص   (5)
  .58حفیف جمال، مرجع سابق، ص   (6)
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  أوراق البنكنوتأوراق البنكنوت((تمیز الشیك عن األوراق النقدیة تمیز الشیك عن األوراق النقدیة   ::خامساخامسا((  

 المساعدة، المعدنیة النقود جانب إلى بلد ألي القانونیة العملة النقدیة األوراق تمثل

 القانوني وسعرھا قیمتھا وتتحدد معینة قانونیة لشروط وفقا المركزي البنك بإصدارھا ویقوم

 دون المركزي البنك یصدرھا التي القانونیة للنقود وتكون المصدرة، الھیئة تحدده ما على

  )1(.النھائیة اإلبرائیة القوة ذات للوفاء الوحیدة األداة وھي القانوني السعر سواھا

 أن جوانب التمیز بینھما ذات یك أنھ یقوم مقام النقد في التعامل إالَّوإن یقال عن الش 
  :أھمیة فائقة وأھمھا

األوراق النقدیة إصدارھا احتكار مطلق للدولة عن طریق البنك المركزي، بینما الشیك   ─
  )2(.أداة تداول النقود تصدر عن األشخاص العادیة والمعنویة تجاریة كانت أم مدنیة

 وراق النقدیة بقوة قانونیة إبرائیة غیر محددة بزمن وال تفقد قیمتھا القانونیة إالَّتتمتع األ  ─
  .بإلغائھا بموجب القانون، بعكس الشیك الذي یعد سند مرتبط بمواعید قانونیة للتقادم

 ولھا ((VVaalleeuurr  rroonnddee))تصدر األوراق النقدیة في صكوك متساویة القیمة ذات مبالغ مدورة   ─
، بینما الشیك یستند إلى عملیات قانونیة تختلف من سند )3(ة ضمن الفئة الواحدةأرقام متسلسل

  .آلخر سواء من حیث المبالغ أو األشخاص التي تتعامل بھ

یعد الوفاء بالشیك وفاءا معلقا على شرط تحصیل قیمتھ، رغم انتقال ملكیة مقابل الوفاء   –
  )4(.إبرائیة مطلقة ونھائیة بمجرد تسلیمھاإلى الحامل بمجرد اإلصدار، أما النقود فلھا قوة 

 في المنقول سند للمكیة، بعكس الحیازةاألوراق النقدیة دائما لحاملھا فتنطبق علیھا قاعدة   –
الشیك الذي یصدر بصیغ مختلفة، وتكون الشكلیة المطلوبة فیھ سندا لتحدید حاملھا الشرعي 

، وھذا ما ال یتحقق في األوراق ویسمح القانون بالمعارضة في وفاءه في حالة ضیاعھ
النقدیة التي ال تجوز المعارضة باستعمالھا في حالة ضیاعھا لكونھا دائما لحاملھا ولیست 

  )5(.لھا شكلیة تؤكد حاملھا الشرعي

                                                
  .16أكرم یاملكي، األوراق التجاریة و العملیات المصرفیة، مرجع سابق، ص . د  (1)

  .34عادل أحمد حشیش، مرجع سابق، ص . د: أنظر أیضا  –
 ج جر ج و القرض  المتعلق بالنقد،26/08/2003المؤرخ في 11-03من األمر رقم ) 5(  )4(  )3(  )2(   مضمون المواد:انظر  –

  .03معدل ومتمم، ص  ،27/08/2003 في الصادر 52عدد 
  .35 باسم محمد ملحم، مرجع سابق، ص . و دبسام حمد الطراونة. د  (2)
  .18حداد إلیاس، مرجع سابق، ص . د  (3)
  .56 باسم محمد ملحم، مرجع سابق، ص . و دبسام حمد الطراونة. د (4)
  .11- 03 من قانون النقد والقرض رقم 6أنظر نص المادة  (5)
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  الفرع الثانيالفرع الثاني
  شيكشيكــة للة للــانونيانونيــيعة القيعة القــالطبالطب

ھا في الدورة لقد كانت فكرة الطبیعة القانونیة للشیك من النقاط التي ثار الخالف بشأن 
، ولذلك قررت ترك ھذه المسألة لحریة الدول عند سن تشریعاتھا جنیفتفاقیة ال ةالتحضیری

  .الداخلیة

فقد تباینت عدة أراء فقھیة في تحدید طبیعة الشیك، وبشكل عام نجد أن ھذه اآلراء 
  : إلى اتجاھین رئیسیینانقسمت

عقد الصرف القائم علیھ نظام  وقواعد ینادي األول باستقاللیة الشیك عن نظامحیث 
  .األوراق التجاریة، وتأسیسھ على القواعد التقلیدیة الخاصة بقانون العقود

االستقاللیة وینادي بقیام الشیك على مبادئ قانون الصرف واالتجاه الثاني یناھض ھذه 
  .الذي تقوم علیھ أحكام السفتجة والسند ألمر

لتوضیح المدى الذي ذھب إلیھ الفقھ في تفسیر  تقدیرا لھذه المسألة نستعرض االتجاھینف 
  . وأساسھ القانونيطبیعة الشیك

  الشیك عن نظام األوراق التجاریة الشیك عن نظام األوراق التجاریةاستقاللاستقاللنظریة نظریة     ::أوالأوال   

ینادي أنصار ھذه النظریة بفكرة تباعد طبیعة الشیك عن نظام األوراق التجاریة  
  )1(.وتكیفھ على أساس القواعد الخاصة بنظام العقود

ى قدرة النظریة على تكیف الشیك بعیدا عن نظام األوراق التجاریة نستعرض ولفھم مد
  .األسس التي تبناھا أنصارھا والنقد الموجھ لھا

 
                                                

(1)  VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.29. 
 
 
 
 
 
 
 



  ..الشيــكالشيــك  اهيــةاهيــةمــمــ                                                                                               ::الفصل األولالفصل األول

 - 44 - 
 

I. األسس القانونیة للتكیف:  

  للشیك عن نظام األوراق التجاریة إالَّاالستقاللياتفق أنصار ھذه النظریة على الطابع 
فتداولت أرائھم بین نظریة  طبیعة الشیك، ي لتكیفأنھم اختلفوا في تحدید األساس القانون

  .الوكالة ونظریة حوالة الحق

  :نظریة الوكالة .1

  أمر الدفعذھب اتجاه من الفقھ لتحدید طبیعة الشیك على أساس نظام الوكالة، حیث یعد
لحامل عوضا لحامل عوضا لل من الساحب إلى المسحوب علیھ للدفع  من الساحب إلى المسحوب علیھ للدفع ىىتوكیل معطتوكیل معط  ««بواسطة الشیك عبارة عن 

نى أن الساحب ھو الشخص الموكل، والمسحوب علیھ ھو الشخص الوكیل الذي بمع، »»عنھعنھ
  .یتلقى توكیال من الساحب للدفع للحامل عوضا عنھ

 القتھ الذي الصدىلقد ناصرا جانب من الفقھ الفرنسي ھذا االتجاه تأسیسا حججھم على 
 في كعریفھ للشیھذه النظریة في المصطلحات القانونیة التي اعتمدھا المشرع الفرنسي في ت

یل بالدفع یل بالدفع ككالمحرر المكتوب في شكل توالمحرر المكتوب في شكل تو  ««ف الشیك على أنھ حیث عرَّ) 1865 جوان 14(قانون 

دى المسحوب علیھ دى المسحوب علیھ للیمكن الساحب أو الغیر بسحب كل أو بعض النقود المقیدة بذمة الساحب في حسابھ یمكن الساحب أو الغیر بسحب كل أو بعض النقود المقیدة بذمة الساحب في حسابھ 

  ..»»القابلة للتصرفالقابلة للتصرف

ظام األوراق التجاریة، فنجد كما أن المشرع الفرنسي نظم أحكام الشیك باستقاللیة عن ن
أحكام السفتجة والسند ألمر منظم في إطار القانون التجاري، بینما أحكام الشیك كانت منظمة 

  )1(.بقانون خاص وأدرج مؤخرا في قانون النقد والمالیة

  :نظریة الحوالة .2

 حیث أن ؛أنصار ھذه النظریة أسسوا طبیعة الشیك على نظام حوالة الحق المدنیة
والمستفید أو   ««CCééddéé  »»  والمسحوب علیھ ھو المحال علیھ««  CCééddaanntt  »»المحیل   ھوالساحب

، وعلى أساس ھذا النظام یحول الساحب الحق الذي ««  CCeessssiioonnnnaaiirree  »»الحامل ھو المحال لھ 
  .لھ لدى المسحوب علیھ لصالح المستفید أو الحامل

 لحوالةلیھ وفقا ویفسر ھذا االتجاه حق الحامل في مقابل الوفاء لدى المسحوب ع
تنفذ الحوالة في ال ھ  أنَّالة الحق ال تستلزم رضا المدین، إالَّحوالحق على أساس أن 

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.30 . 
– Voir aussi : CABRILLAC Michel, " CHEQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – 

Bourse, op. cit., pp.03 - 04. 
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بقبولھا ویعد قبول المسحوب علیھ التصرف في مقابل الوفاء بواسطة الشیك  َإالَّمواجھتھ 
 وعلى ھذا األساس تنفذ ھذه الةبول مسبق للحوقفي عقد الحساب المصرفي رضا و

  1)(. في حقھ وبالتالي یكتسب الحامل حق مقابل الوفاء القائم لدى المسحوب علیھالحوالة

II. تقیم النظریة:  
استقاللیة الشیك عن نظام األوراق التجاریة بنقد جانب من الفقھ النظریة المنادیة 

 أحكام وتكیفھا على نظام الوكالة والحوالة المدنیة على أساس أن االتجاھین طبقوا خطًأ
  : والوكالة على نظام الشیك وذلك لالعتبارات التالیةحوالة الحق

 شیك «  من تفسیر حالة سحب الشیك لصالح الساحب نفسھاالتجاھینعدم تمكن 
فكیف لشخص أن یوكل شخص لیدفع لنفسھ أو یحول الحق ، CChhèèqquuee  ddee  rreettrraaiitt » السحب

  ؟الذي لھ لدى المسحوب علیھ لنفسھ

 األحوال من حال أي في یمكن وال لھ المحال الشخص دائما تستوجب الحق حوالة فإن

 إعطاء من اتمكنت الوكالة وال الحق حوالة نظریة ال ھأن كما ،المحیل الشخص نفسھ یكون أن

 علیھ، المسحوب مواجھة في ومستقل قائم حق لھ الذيو الخاصة الحامل لوضعیة تفسیرا

 الحامل لحق تفسیرا وال لقانون،ا مكبح الشیك إصدار دبمجر الوفاء مقابل ملكیة بانتقال وذلك

  .عوبالدف االحتجاج عدم قاعدة من مستفیدا الدفع عدم عند الموقعین على الرجوع في

ول نظریة الوكالة أن األمر الصادر من الساحب بالدفع أمر ح "ھامل"كما أضاف الفقیھ 
ل ملكیة بمجرد إصدار الشیك الذي بموجبھ تنتق، ، ««  IIrrrréévvooccaabbllee  »»لرجوع لقطعي غیر قابل 

 الوكالة یجوز الرجوع فیھا ألن یمكن تفسیره وفقا إلجراءات الوكالةال  ،مقابل الوفاء للحامل
  ..««  RRéévvooccaabbllee  »»في أي وقت 

  النظریة المناھضة الستقاللیة الشیك عن نظام األوراق التجاریةالنظریة المناھضة الستقاللیة الشیك عن نظام األوراق التجاریة  ::ثانیاثانیا  

ة فإن بینما یدعو جانب من الفقھ إلى استقاللیة الشیك عن نظام األوراق التجاری
 مجال لھذا التباعد، فحسب د یناھض ویرفض ھذه االستقاللیة وال یجنمن الفقھاء م

 االتجاه ال یمكن تفسیر نظام الشیك والمیكانیزم الذي یقوم علیھ بعیدا عن نظام اأنصار ھذ
 .عقد الصرف الذي تقوم علیھ السفتجة والسند ألمر

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.31  
– Voir aussi : CABRILLAC Michel, "CHEQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – 

Bourse, op. cit., pp.03 - 04. 
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 لتحدید طبیعة الشیك نتطرق إلى ولدراسة مدى توفیق ھذه النظریة لوضع أساس قانوني
  :أساس التكیف لھذه النظریة وتقیمھا

I. أساس التكیف: 

یقول أنصار ھذه النظریة أن التحلیل الفقھي للشیك على أساس الوكالة أو الحوالة عجز 
عن توضیح طبیعة الشیك القانونیة وفقا لھذه األسس نظرا للترابط القائم بین نظام السفتجة 

 الشیك یقوم على مبادئ السفتجة المتمثلة في أحكام الرجوع الصرفي وھذا األخیر؛ فإن
وقاعدة تطھیر الدفوع بالتظھیر وحقوق الحامل في مواجھة المسحوب علیھ وكذا كل 
الضمانات المرتبطة بھ، فعلى ھذا األساس یمكن اعتبار الشیك نوع من السفاتج المستحقة 

  .المسحوبة على مصرف  لدى اإلطالععالدف

أسس أنصار ھذه النظریة حججھم استنادا إلى بعض المصطلحات التي اعتمدتھا وقد 
ف الشیك بالسفاتح الواجبة الدفع بعض التشریعات ومن أمثلتھا التشریع اإلنجلیزي الذي عرَّ

لدى اإلطالع، وعلى ھذا المبدأ فإنھ یجب القبول أن رغم الصیغ المتداولة للوكالة والحوالة 
  )1(.د طبیعة الشیكفھي غیر كافیة لتحدی

 ذ فإنھ یعتمد على نظام السند ألمر إ » cchhèèqquuee  ddee  rreettrraaiitt  ««  وبالنسبة لحالة شیك السحب 
  )2(.یجتمع فیھ الشخص الساحب بالمسحوب علیھ

II. تقیم النظریة: 

سرعان ما ظھر جانب من الفقھ الفرنسي ینتقد التكیف المطلق للشیك وفقا لنظام 
 كان للشیك مظاھر األوراق ھذا التیار الفقھي فإْن نصارالسفتجة والسند ألمر، فیقول أ

ال یمكن نكران وجھ الخصوصیة ، إالَّ أنھ التجاریة وخضوعھا لمبادئھا ونفس تقنیاتھا
للشیك عن السندات القابلة للتداول بفضل قواعده الفنیة والقانونیة التي ترتبط باختالف 

  . االقتصادیةوظائفھمقتضیات 
أداة وفاء ال ائتمان، إذ یتطلب   مجرى النقود في التعامل فھوحیث أن الشیك یجري

دون ، والرصید عند إصداره على خالف السفتجة والسند ألمر الذي یستوجبھ عند االستحقاق
  )3(.حالة انعدامھفي متابعة جزائیة 

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p, 31. 
(2) Ibid, p.32.  

(3) CABRILLAC Michel,  " CHEQUE – Généralités – Règles de forme ", J.C.P. Banque et crédit, fasc. 
310, éd. technique, Paris, 1990, pp. 03 -04. 



  ..الشيــكالشيــك  اهيــةاهيــةمــمــ                                                                                               ::الفصل األولالفصل األول

 - 47 - 
 

 بعالوة على ھذا تجدر اإلشارة إلى أنھ وإن لم ینفي أصحاب ھذه النظریة تقار
إالَّ أنَّ اآلراء الفقھیة تباینت   األوراق التجاریة وقیامھ على نفس التقنیات،الشیك من نظام

  .لتحدید طبیعة الشیكفي أوجھ المقاربة بینھما 
 أن یجب ال فإنھ التجاریة األوراق تعداد في الشیك انخراطب قبولال رغم البعض فیقول

 أنھ مع ائتمان ال اءوف ةأدا وھو««TTIITTRREE  BBAANNCCAAIIRREE»»  مصرفي سند كونھ طبیعة عن ینفصل

 الساحب بإمھال وذلك ،والتشریع التطبیق في صداه وجد قد قانوني الغیر االستعمال ھذا لألسف

 وفاء أداة من الشیك طبیعة تدریجیا یغیر قد مما الوضع تسویة وتحقیق الوفاء مقابل إیجاد في

 االختالفات رغم لیقو "ھامل" األستاذ رأسھم وعلى األخر البعض أما ،)1(ائتمان أداة إلى

  )2( .تجاریة كورقة للشیك القانونیة الطبیعة تمس ال الخصوصیات ھذه أن إالَّ القائمة
أما الجانب األخر من الفقھ الفرنسي ال یھتم لكون الشیك ورقة تجاریة من عدمھ ما 

 .دام أنَّھ یخضع لنظام دقیق ال یقتضي األمر البحث في أنظمة أخرى لتحدید طبیعتھ
 أن إالَّ وتقنیاتھا التجاریة األوراق قواعد على الشیك قیام ینفي ال وإن األخر انبالج أما

 الموقع أن مفادھا التي ،المنفردة باإلرادة االلتزام قواعد إلى ترجع التقنیات ھذه كل أساس

  )3(.للسند القانون نظمھ الذي القانوني األثر لتوقیع المنفردة بإرادتھ انقاد لقد الورقة على

والطبیعة إذ ھر من قواعد قانون التجاري الجزائري قیام الشیك على ھذا األساس ویظ
وإن كان الشیك وارد بین منظومة األوراق التجاریة إّال أن لھذا السند خصوصیات تمیزه 

  .السند لھذا قانونا مالمنظ األثرتجعل موقعھ یلتزم بإرادتھ المنفردة لتوقیع 

  الفرع الثالثالفرع الثالث
   لبعـض أنـواع الـشيك الخاصـة لبعـض أنـواع الـشيك الخاصـةالتكـيف القانـونيالتكـيف القانـوني

یعد القانون التجاري المرجع القانوني واألساسي لتحدید مدى اعتبار سندا ما شیكا 
بالمفھوم القانوني أم ال وإنَّ لم یعرف الشیك، وإنما حدد فقط البیانات القانونیة والشروط التي 

  .على أساسھا یعتبر السند شیكا
 یتحدد التي والشروط البیانات حدد عام بشكل أنھ نجد دفق التجاري القانون إلى وبالرجوع

 لھا نعود والتي ج، ت ق 474و 473 472 المادة نص في العادي للشیك القانوني الوصف بھا

 من نوعا تضفي قانونیة قیمة ذات اإلضافیة البیانات بعض وحدد الثاني، المبحث في بالدراسة

 تداولھ أو إصداره عند إما القانوني فھومھبم الشیك تضمنھا ما إذا الشیك على الخصوصیة
                                                

(1) GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, op. cit., p. 247. 
(2) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p. 34. 
(3) Ibid. 

 . 33، ص 2000، ن د ب  الفني لإلصدارات القانونیة،ب من الناحیة التجاریة والجنائیة، المكتكراشد فھیم المحامي، الشی: انظر أیضا    –
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 في القید )513و 512 المادة( التسطیر )483 المادة( االعتماد ،)475 المادة(التأشیر :وأھمھا

 الشیك بعض ھذه البیانات اخذ ذلك االسم باإلضافة تضمن ذا فإ،)514 المادة( الحساب
  .الشیك أو تحصیلھوبالتالي یكون لھذه الخصوصیة أثرھا إما في طریقة تداول 

وكما أن لصفة الشخص المسحوب علیھ أثر في تحدید طبیعة ونوع الشیك وتحدید مدى 
  .اعتبار الشیك المسحوب على بعض الھیئات شیكا بمفھومھ القانوني

وتوضیحا أكثر لھذه النقطة نقول أنھ باعتبار القانون حدد الھیئات التي یسحب علیھا 
فإن لصفة المسحوب علیھ أثر في تحدید مدى )  ق ت475ادة الم( الشیك بالمفھوم القانوني

اعتبار سندا ما شیكا ومدى خضوعھ لمجمل أحكام الشیك المعالج في القانون التجاري 
  بأنواعھ ومدى خضوعھ للحمایة الجزائیة؟

والواقع العملي یثیر إشكال في تحدید تعریف وطبیعة الشیك بمفھوم القانون التجاري 
لف الدراسة بالنسبة لنوعین من الصكوك ھما الشیكات البریدیة والشیكات على النحو السا

السیاحیة نظرا لالستقالل النسبي لبعض أحكامھما ومدى اعتبارھما شیكات بمفھوم القانون 
  التجاري؟ إْذ تداول الجدال حول مدى اعتبارھا شیكات صحیحة؟
ت تبعا وأحكام خصوصیاتھا وبالتالي سوف نحاول دراسة ھذه األنواع الخاصة من الشیكا

  .القانونیة لتحدید أھمیة التكیف الخصوصي لھا

  الشیك المؤشرالشیك المؤشر  ::أوالأوال  --    ÉÉCCHHÈÈQQUUEE  VVIISS  --  

المسحوب علیھ بطلب من من طرف على الشیك وضع عبارة تأشیر الیقصد ب
وال یرتب ذلك التزام المسحوب  وجود مقابل الوفاء عند تاریخ التأشیر، تفید الساحب أو الحامل

  . وقت التأشیر فحسب الوفاء وجود مقابلإثباتوإنما غایتھ  یھ بتجمید مقابل الوفاءعل
 على الشیك بناءا على طلب الحامل أو الساحب ال یعتبر  المسحوب علیھن تأشیركما أ

للقبول، وإنما یفید وجود الشیك   نظرا لحظر القانون تقدیمبمثابة قبول المسحوب علیھ للشیك
   .)ت. من ق475المادة ( وھذا ما قضت بھ )1(ریخ التأشیرمقابل الوفاء في تا

ھذا اإلجراء عملیا نادر الوقوع ألن الحامل عادة یلجأ إلى سحب مبلغ الشیك ألنھ قابل 
للدفع بمجرد اإلطالع أو قد یطلب من الساحب منحھ شیكا مشموال ببیان االعتماد ألن 

  .وفاء لفائدة الحامل أو المستفیدالمسحوب علیھ في ھذه الحالة یقوم بتجمید مقابل ال

                                                
(1) CABRILLAC Michel, "Chèques affectés d’une modalité particulière", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 

fasc. n° 340, éd. du Juris-Classeur, 2003, p.03.  
 ن، قسنطینة د ت، د تقنیات وتطبیقا– عملیات – أبو عتروس عبد الحق، الوجیز في البنوك التجاریة . د:أنظر أیضا  –

   .24، ص 2000



  ..الشيــكالشيــك  اهيــةاهيــةمــمــ                                                                                               ::الفصل األولالفصل األول

 - 49 - 
 

  علیھ علیھأو المصدقأو المصدق  الشیك المعتمدالشیك المعتمد  ::ثانیاثانیا   --  CCHHÈÈQQUUEE  CCEERRTTIIFFIIEERR--  
  أوالعتمادهالحامل للمسحوب علیھ  ا الساحب أوھو ذلك الشیك الذي یقدمھ إمَّ

 ، والمبلغ الذي من أجلھ سحب الشیكاالعتماد وذلك بكتابة صیغة تتضمن بیان ،التصدیق علیھ
على وجھ السند إثباتا لوجود مقابل   والتاریخ وتوقیع المسحوب علیھ،مسحوبة علیھاوالمؤسسة ال
ویكون المسحوب علیھ ملزم باالعتماد حالة وجود مقابل الوفاء إذا ما طلبھ الحامل الوفاء لدیھ، 
 الشیك وتصدیقھ فإن ذلك یعد قرینة على وجود باعتمادقام المسحوب علیھ وإذا  ،أو الساحب

  )1(".لذا یلتزم المسحوب علیھ بتجمید ھذا المقابل لصالح الحامل  " فاءمقابل الو
 على مقابل االطمئنان الشیك یتحقق اعتمادبمجرد حصول الساحب أو الحامل على و
لذلك  لحاملھ  على المسحوب علیھ التزام دفع مقابل الوفاءاالعتماد یرتب إجراء ؛ إذالوفاء

  .تقدیم الشیك للوفاءانقضاء أجال تجمیده لحین یجب علیھ 

وتجدر اإلشارة إلى أن اعتماد الشیك من قبل المسحوب علیھ إجراء یختلف عن القبول 
 في أحكام السفتجة ألن ھذا األخیر یرتب التزاما صرفیا على المسحوب علیھ الذي یصبح المقرر

  . بالوفاءاألصليبمجرد وضع بیان القبول الملتزم 
  شیك البنكشیك البنك  ::ثالثاثالثا  --  DDEE  BBAANNQQUUEE  HHÈÈQQUUEECC  --  

في األصل أن الساحب ال یمكن لھ سحب شیك على نفسھ بمعنى أنَّھ ال یجوز جمع 
صفة الساحب والمسحوب علیھ في الشیك إالَّ إذا كان للساحب مؤسسة أخرى مملوكة لھ فیجوز 

  ). ق ت ج477م(سحبھ على ھذه األخیرة بشرط أن ال یكون لحاملھ 

حد الھیئات المؤھلة لسحب أصدره البنوك أو ھو الشیك الذي تشیك البنك وبالتالي 
النوع من  وھذا  أحد فروعھا لصالح المستفید،ىبموجب دفاترھا الخاصة علالشیكات علیھا 

من أن یستعمل ھذا النوع   أحد أدوات الوفاءیملك بحوزتھالشیكات یسمح للشخص الذي ال 
یك شیك مؤكد إذ یفترض أنَّھ ، ویعد مثل ھذا الشسحب نقود للوفاء لمستفید معین أوالشیكات 

  .دائما متوفر الرصید ألنَّھ صادر من ھیئة ملیئة الذمة
 بصدد ت ق 483المادة نص في الشیكات من النوع لھذا الجزائري المشرع تطرق ولقد

  تصرفتصرف  تحتتحت  وموجودوموجود  مطابقمطابق  وفاءوفاء  مقابلمقابل  لھلھ  شیكشیك  كلكل «:المادة ھذه تنص حیث الشیك اعتماد على نصھ

  المسحوبالمسحوب  رغبةرغبة  حالةحالة  فيفي  إالَّإالَّ  ذلكذلك  الحاملالحامل  أوأو  الساحبالساحب  طلبطلب  إذاإذا  علیھعلیھ  المصادقةالمصادقة  علیھعلیھ  حوبحوبالمسالمس  ىىعلعل  یجبیجب  الساحبالساحب

  »» ........477477  المادةالمادة  منمن  الثالثةالثالثة  الفقرةالفقرة  فيفي  إلیھاإلیھا  المشارالمشار  الشروطالشروط  حسبحسب  سحبھسحبھ  یتمیتم  أخرأخر  بشیكبشیك  الشیكالشیك  یعوضیعوض    أنأن  علیھعلیھ
                                                

  . ق ت ج483أنظر نص المادة   )1(
تجدر اإلشارة إلى أنھ بصدد تصدیق الشیك البریدي تلزم ھیئة البرید بتجمید رصید الشیك المعتمد لغایة انتھاء   –

 حددی 05/08/2000 في مؤرخ 03- 2000 من قانون البرید والمواصالت 83أجل صالحیتھ وھذا ما أقرتھ المادة 
  .6/8/2000 في الصادر  48 عدد ر ج والالسلكیة، السلكیة والموصالت البرید على المطبقة العامة القواعد
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 لھانسج التي البیانات فأھم ،)1(الخاصة الساحب بنك نماذج على یسحب ما عادة البنك شیك

  شیك البنك أو إضافةة نجد عبارللشیك اإللزامیة القانونیة البیانات جانب إلى الشیك ھذا على

«  CCHHÈÈQQUUEE  DDEE  BBAANNQQUUEE  »»  
 ،العام التسطیر جانب ىإل ««  NNOONN  EENNDDOOSSSSAABBLLEE  »»للتظھیر قابل غیر -وعبارة        

  )2(.لبنك إالَّ اءهوف یجوز ال اكم تظھیره وال للحامل سحبھ یجوز ال أنھ الشیك ھذا أحكام أھم ومن

وقد تبنت مثل ھذه الشیكات التقنیة المصرفیة لضمان وجود مقابل الوفاء واطمئنان 
المستفید لمدینھ مادام أن الساحب الملتزم والمسحوب علیھ ذوي مالءة ومنعا لضیاع 

أو  لبنك  ال یجوز بموجبھا دفع قیمة الشیك إالَّيالتسطیر التإضافة إلى ھذا أحكام  ،)3(النقود
  نقول أن ھذا الشیك مزیج بین تقنیة التسطیر، فبھذاعمیل البنك إذا كان التسطیر خاص

  . ق ت ج477 وفقا لشروط المادة السحب على نفس الساحبضمانات االعتماد وو

  الشیك المسطرالشیك المسطر  ::رابعارابعا  ––  EEBBAARRRR    CCHHÈÈQQUUEE––      

كات مثلھ مثل الشیك العادي من حیث أنھ یحرر على نماذج الشی الشیك المسطر
ویخضع لنفس الشكلیة  التي تقتطع من دفاتر الشیكات التي یسلمھا المسحوب علیھ للعمیل

 جنیفكما نظمتھ أحكام اتفاقیة  ووجھ الخصوصیة في ھذا الشیك ،)4(المصرفیة للشیك العادي
وعادة ، یة للشیكواألنظمة المستقاة نظامھا منھ ھو وضع خطین متوازیین على الوجھة األمام

 لدرئ للشیك، ولقد ابتدع ھذا النوع من الشیكات االیسار العلیجھة زاویة ذلك في ما یكون 
 لبنك إالَّ وفاءه إمكانیةمخاطر السرقة نظرا ألھمیة األحكام المترتبة على ھذا التسطیر من عدم 

  .أو الشخص المؤھل قانونا كما سوف ندرسھ الحقا
  : نوعان علىوالتسطیر )5(ھ والتسطیر یجوز وضعھ إما من طرف الساحب أو من حامل

I.  العامالتسطیر: -  BBAARRRREEMMEENNTT  GGÉÉNNÉÉRRAALL  -  
ترك فراغ إما على بیاض وإما بوضع مع وضع خطین متوازیین  یقصد بالتسطیر العام

  )6(. بدون تحدید اسم البنك»مصرف «أو ما یقوم مقامھا مثل  »بنك«عبارة

                                                
(1) JEANTIN Michel, op. cit., p.53.  
(2) Ibid. 
(3) CAUDAMINE Gay et MONTIER Jean, Banque et marchés financiers, éd. Économica, Paris, 1998, p. 449 . 

  .354زھیر عباس كریم ، النظام القانوني للشیك ، مرجع سابق، ص . د )4(
 كما 1876و  1858لقد بدأ استعمال الشیك المسطر ألول مرة في إنجلترا و نظمھ قانون الشیك المسطر اإلنجلیزي لعام  –

ھا ھو تحصیل قیمة ، وكان الھدف من ھذه الشیكات في حین1882 من قانون السفاتج االنجلیزي لعام 76نصت علیھ المادة 
  .الشیكات عن طریق غرف المقاصة

  .منھا ) 38 و37(نظمت اتفاقیة جنیف أیضا ھذا الشیك في الـملحق األول من االتفاقیة في نص المادة   –
  . ، مرجع سابق المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمـم59 - 75مـن أمر رقم ) 1 فقرة512(  المادة  )5(
  . 117ة، األوراق التجاریة فـي القانون الجزائري، د ط، دار ھومة، د ت ن، ص فوضیل نادی. د  )6(
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II.  الخاصالتسطیر: --SSPPÉÉCCIIAALL  BBAARRRREEMMEENNTT--  
االتجاه المعاكس لألول ویتمثل في وضع على وجھ الخصوص اسم التسطیر الخاص فھو 

 )1(.بما ال یدع شك لالختالطبنك بصفة دقیقة بین الخطین ال

 والعكس غیر  التسطیر العام یجوز تحویلھ إلى تسطیر خاصأنوتجدر اإلشارة إلى 
 ذلك الوالمعین  البنك اسم تحویل تسطیر خاص إلى عام یقتضي شطب باعتبار أن ،صحیح

  )2(.نكل شطب لتسطیر كأن لم یك یجوز إذ یعد
 شیك على یحصل أن للبنك یجوز ال ھأنَّ في تتمثل قانونیة أثار بنوعیھ التسطیر على یترتب

 شیك وفاء یجوز ال كما » البریدیة الصكوك مصلحة أو ھعمیل وأ بنك « طرف من إالَّ مسطر

 یجوز فال خاص التسطیر كان إذا أما ،عاما تسطیرا مسطر الشیك كان إذا لھؤالء إالَّ مسطر

 علیھ، مسحوب المعین البنك كان اإذ البنك، عمیل إلى أو التسطیر في المعین للبنك إالَّ بھ الوفاء

  .قیمتھ لتحصیل أخر بنك لدى یسعى أن المعین للبنك یجوزو

ذا كان  إیجوز تحصیلھ إالَّ  خاصة فالتراسطیھ إذا كانت عدة تإلى أنَّویجب التنویھ أیضا 
  )3(.أحدھما موجھا إلى تحصیل قیمتھ بواسطة غرف المقاصة

  الشیك المعد للقید في الحسابالشیك المعد للقید في الحساب      ::خامساخامسا  --    CCOOMMPPTTEEEENNPPOORRTTEERR  ÀÀ  CCHHÈÈQQUUEE  --  

 المعدة الشیكات نظام ابتدع القانون أن إالَّ لحاملھ نقدا ىیوف أنھ الشیك في األصل   

 في وسلبیة إیجابیة قیود ىبمقتض وإنما لحاملھ نقدا یوفى ال الشیك ھذا أن بحیث ،الحساب في للقید

 وضع في الشیكات من النوع ھذا نظام مقتضى یتمثلو ،-  حسابیة قیود ـ ))LLEE  CCOOMMPPTTEE(( الحساب

 إمكانیة عدم ھاافحو أثار العبارة لھذه ىوتتجل مقامھا یقوم ما أو » الحسابالحساب  فيفي  للقیدللقید  معدمعد « عبارة

  .نقدا الشیك ھذا مثل صرف
 544مثل المشرع السوري في نص المادة  یعات بھذا النوع من الشیكاتأقرت بعض التشر

 من الملحق 39 الموحدة للشیك في المادة جنیف اتفاقیةكما أخذت بھذا النوع  ،)4(من قانون التجارة 
أو لحاملھ أن یمنع وفاءه أو لحاملھ أن یمنع وفاءه   یجوز لساحب الشیكیجوز لساحب الشیك  ««  ::األول منھا حیث نصت ھذه المادة على ما یلي

  )5(.» أو ما یقوم مقام ھذه العبارة أو ما یقوم مقام ھذه العبارة-- لقیده في الحساب لقیده في الحساب--  ككصدر الشیصدر الشی على  على اآلتیةاآلتیة  نقدا بوضع العبارةنقدا بوضع العبارة
                                                

(1) JEANTIN Michel, op. cit., p. 53. 
(2) Ibid. 

 التجاري، القانون في محاضرات عرب، صبحي:  انظر بھذا الصدد أیضا  –.118فوضیل نادیة، مرجع سابق، ص . د  )3(
 .441ص ،1999 الجزائر، ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، )الشیك – مرأل السند – السفتجة ( التجاریة األسناد

  .119 مرجع سابق، ص فوضیل نادیة. د  )4(
  . 432، ص بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق . أ:  من ھذه الدراسة، تصویرا عن01، الملحق رقم  من اتفاقیة جنیف39المادة أنظر   )5(
فإن التسطیر یكون   السالف الذكر،03 -2000 من قانون 82یدي فإنھ وفقا للمادة تجدر اإلشارة بمناسبة تسطیر الشیك البر  –

  .دائما خاصا



  ..الشيــكالشيــك  اهيــةاهيــةمــمــ                                                                                               ::الفصل األولالفصل األول

 - 52 - 
 

قد والشیكات  ھذا النوع من یتبنى  فلمأما المشرع الجزائري كنظیره المشرع الفرنسي
 ق ت 514 المادةمضمون  حیث یقضي)1(أخضع حكمھا لمقتضى نظام الشیكات المسطرة

 في الحساب و التي تكون مسحوبة في الخارج والواجبة الوفاء في  في الحساب و التي تكون مسحوبة في الخارج والواجبة الوفاء في ن الشیكات المعدة للقیدن الشیكات المعدة للقیدإإ « :على أنھ

  ..»»الجزائر تعتبر كشیكات مسطرةالجزائر تعتبر كشیكات مسطرة
فتجدر اإلشارة بالنسبة لھذه المادة أن المشرع الجزائري جزم بعدم إمكانیة سحب مثل 

ا ما سحبت مثل ھذه الشیكات في ھ إَذ أنَّإالَّ ھذه الشیكات في القطر الجزائري ووفائھا فیھ،
ارج ووجب وفائھا في الجزائر إذا كانت دولة السحب تقبل بمثل ھذه الشیكات فإن وفائھا الخ

  .في الجزائر یكون وفقا ألحكام الشیك المسطر
 قانون  L131- 46 ( نص المادة مضمون المشرع الفرنسي نفس الحكم فيبنىولقد ت

حفظ الوارد في نص فإن كال من المشرع الفرنسي والجزائري قد أخذ بالت) النقد والمالیة
 التي قضت بأنھ یحق للدول أن تعتمد الشیكات جنیف التفاقیة من الملحق الثاني )18المادة (

  )2(.ة للقید في الحساب فقطَدَعالمسطرة أو الُم

  الشیك البریدي وشیك الخزینة العمومیة  الشیك البریدي وشیك الخزینة العمومیة  ::سادساسادسا    --    cchhèèqquuee  ppoossttaallee  eett  cchhèèqquuee  ddee  ttrrééssoorr  ppuubblliicc--            

ة البرید والخزینة العمومیة في مختلف بلدان العالم ببعض عملیات   تشتغل مصلح
البنوك في حدود الصالحیات المرخص لھا قانونا، والمسألة التي تعرض بصدد ھذا الشیك ھي 

 ومدى خضوعھا ؟،مدى اعتباره ذات الطبیعة العادیة للشیك المصرفي المنظم في القانون التجاري
  )3(.؟حیة الجزائیةألحكام الشیك المصرفي من النا

فالشیك البریدي نوع خاص من الشیكات یستعمل في سحب األموال المودعة في 
 شأنھ شأن الشیك العادي، )4(أداة للوفاءكالحسابات الجاریة التي تفتحھا ھیئة البرید لعمالئھا أو 

 وتخضع ھذه الشیكات لنظام قانوني خاص منظم في قانون البرید والمواصالت، إالَّ أنَّھ
بتفحص ھذه النصوص فإنھا تكاد تتطابق مع النظام القانوني المنظم للشیك المصرفي في 

مختلفة عن  وأجال صالحیتھ عدم قابلیتھ للتظھیر  ووجھ الخصوصیة فیھ،القانون التجاري
                                                

   .119فوضیل نادیة، مرجع سابق، ص . د  )1(
(2) CABRILLAC Michel, "Chèques affectés d’une modalité particulière", J.C.P. Banque et crédit, fasc. 

n° 340, 1985, éd. technique S.A, paris, 1990, p.05. 
  .45 ص سابق، مرجع ،-...مقارنة دراسة - الجنائي القانون في الشیك معنى الشاذلي، اهللا عبد فتوح .د )3(
یتضمن قانون البرید 30/12/1975 المؤرخ في 89- 75الشیك البریدي في القانون الجزائري منظم بموجب األمر رقم  )4(

، ملغى في ما عاد جزئھ التنظیمي بموجب القانون رقم 09/04/1976 في  الصادر29ج عدد  .ج والمواصالت، ج ر
 یحدد القواعد العامة المطبقة على البرید والموصالت السلكیة والالسلكیة ج رج ج 05/08/2000 مؤرخ في 03- 2000

:  على انھ الصك البریدي2000- 03 من القانون 09 من المادة 19 و تعرف الفقرة –،.6/8/2000، الصادر في 48عدد 
أمر مكتوب وموقع یعطیھ صاحب حساب قصد أخذ مبلغ مالي من حسابھ لصالحھ أو للغیر أو إلیداعھ في الباب الدائن " 

  ".لحساب أخر ویعتبر الصك البریدي األداة األساسیة لسیر الحساب البریدي الجاري
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الشیك المسحوب على الھیئات األخرى، ولقد ثار جدال بین الفقھ حول طبیعة ھذا الشیك وفي 
  )1(.؟ة القانونیة المقررة للشیك العاديمدى خضوعھ للحمای

كانت ھذه النقطة من النقاط المتنازع فیھا في القانون الموحد ألحكام الشیك بجنیف وھي 
مدى اعتبار الشیكات المسحوبة على غیر البنوك شیكات بالمفھوم العادي للشیك ولقد أجابت 

 ھو 04ومقتضى نص المادة من ملحق التحفظات على ھذا التساؤل )  30-  29 -  04(المادة 
  .حق الدولة في اعتبار الشیكات المسحوبة على الصیارفة شیكات صحیحة

 ھم الذین واألشخاص الصیارفة ھم من تحدید في الدولة بحق 29 المادة نص یقضي حیث

 الكلي تطبیق في الدول حق تقریر 30 المادة أضافت كما ،أعمالھا ماھیة بسبب الصیارفة حكم في

 الخزانات أو اإلصدار لمؤسسات بالنسبة الخاصة والشیكات البرید بشیكات یتعلق بما الجزئي أو

  )2(.خاص لنظام خاضعة المذكورة الشیكات تكون ما بقدر العامة، االعتماد مؤسسات أو العامة

ووجھ الخصوصیة لطبیعة الھیئة ینتج أثره على طبیعة الشیك أیضا من حیث تحدید 
ق اإلشارة إلیھ في تحدید طبیعة التعامل بالشیك في مدى اعتباره عمل طبیعة التعامل بھ كما سب

  )3(.تجاري أو مدني وتبعیة طبیعة التعامل بالشیك لطبیعة الشخص المتعامل بھ

 المصرفیة العملیات بعض ممارسة القانون بحكم مخولة ھیئة فھي العمومیة للخزینة بالنسبة

 التي الصیارفة األشخاص تعداد من الھیئة ھذه تكون بأن القانون وسمح لدولةل ممثلة إداریة كھیئة

 ھیئة لكونھا الھیئة لھذه اإلداریة األعمال من یعد بالشیك والتعامل علیھا، الشیكات سحب یجوز

  )4( .والجزائي التجاري القانون في المقررة الشیك قانون أحكام لمجمل الشیك ھذا ویخضع إداریة

فقد اختلفت الدول في درجة إخضاعھا ألحكام قانون الشیكات أما بالنسبة للشیكات البریدیة 
قد فصل في ھذه القضیة بغموض باعتبار أنھ أدراج ف يالمصرفیة جملة، فبالنسبة للقانون الجزائر

 وبذلك تعد الصكوك التي تسحب علیھا باسم الشیكات شیكات ،مؤسسة البرید في تعداد الصیارفة
ظام الشیك المصرفي على نطاق الحمایة الجزائیة بمقتضى إخضاع أحكامھ لن صحیحة بینما حصر

 ونظم أحكامھ األخرى )5( المتعلق بالبرید والمواصالت03 –2000 من القانون رقم 80المادة 
بموجب قانون البرید والمواصالت ویسجل في خصوصیة ھذه األحكام عدم قابلیة الشیك البریدي 

  )6 (.ظھیر لیس شرط إلزامي لتحدید طبیعة الشیكللتظھیر ویقول الفقھاء بھذا الصدد أن الت
                                                

  .45، ص سابق مرجع ،- ...مقارنة دراسة -  الجنائي القانون في الشیك معنى الشاذلي، اهللا عبد فتوح .د )1(
بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق،  . أ:   من ھذه الدراسة، تصویرا عن01من اتفاقیات جنیف، الملحق رقم  30 -29 -04أنظر المواد   )2(

  .444  -439ص  
  .11- 10ص . خلیفاتي عبد الرحمان مرجع سابق، ص. أ  )3(

)4(  VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.37.  
 .مرجع سابق ،03 - 2000 من قانون البرید والمواصالت رقم 80نص المادة : أنظر  )5(
 .47ص سابق، مرجع ،– ...مقارنة دراسة – الجنائي القانون في الشیك معنى الشاذلي، اهللا عبد فتوح .د  )6(
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وما یسجل على التنظیم الخاص بالشیك البریدي ھو أنھ یكاد یتطابق مع أحكام الشیك 
المصرفي وتعد مجمل أحكامھ شبھ نقل حرفي لنصوص القانون التجاري باستثناء بعض األحكام 

دم الدفع في أربعة أیام أو أجال إبالغ التي تتماشى وطبیعة ھذه الھیئة كمدة وطریقة تقدیم شھادة ع
 أیام، لكن رغم 10 ساعة على خالف الشیك البنكي المحددة ب 48الساحب عن عارض الدفع في 

ھذا التمیز فإنھ باستثناء القلة من األحكام التي ال تؤثر في طبیعة الشیك فإنھ یخضع لمعظم 
 كما یجوز تأشیره واعتماده بنفس مقومات الشیك المصرفي كما قد یأخذ شكل الشیكات المسطرة

  )1( .األحكام المقررة ألحكام التأشیر واالعتماد المقررة بالنسبة للشیك العادي المصرفي

 التوقف األمر یستدعي أھمیة ذات تطورات الشأن بھذا أحدث فقد الفرنسي للمشرع بالنسبة

 قانون أحكام مث 02/01/1918 قانون ألحكام تخضع البریدیة الشیكات كانت حیث عندھا

 البرید لھیئة الشیك قانون بموجب علیھ المسحوب صفة یمنح لم الفرنسي المشرع وكان ،8/11/1925

   )2(.البریديفلم تكن الحمایة الجنائیة تشمل الشیك  ،1935وتم تأكید ذلك بموجب قانون الشیك لسنة 

 إخضاعھ وضرورة البریدي الشیك من موقفھ تغیر إلى المشرع دفعت العملیة الحاجة لكن

 وتداولت 17/11/1941 سنة الصادر القانون من 06 المادة بموجب ذلك وكان الجزائیة للحمایة

 22/02/1952 قانون التشریعات ھذه وأھم الحكم ھذا على البریدي للشیك المتعاقبة التشریعات

 البریدي الشیك أصبح كما الشیك، طبیعة حول خالف لألمر یعد فلم ،28/11/1955 قانون وكذلك

 نفس لھا مقیسة بنماذج القدیمة الشیكات نماذج تغیر تم إذ المصرفي الشیك بمواصفات مؤخرا

  .المصرفي الشیك مواصفات

أھم تعدیل مسجل في القانون الفرنسي حول الشیك البریدي ھو إلحاق قواعد أحكام و
رید من مؤسسة  في مختلف أحكامھ بتحول طبیعة ھیئة الب)3(الشیك البریدي بالشیك المصرفي

وبالتالي تم إلغاء النصوص ، ))BBAANNQQUUEE  PPOOSSTTAALLEE((إداریة إلى مؤسسة تجاریة كھیئة مصرفیة 
الخاصة بالشیك في قانون البرید وخضوع أحكامھ إلى أحكام قانون الشیك المصرفي المنظم 

  .المعدل والمتمم30/11/1935بموجب النص القاعدي مرسوم قانون

 الجزائر في الطریق النتھاج ھذا النظام وموضوع بنكرة اإلشارة بھذا الصدد أن وتجدر
تعدیالت الجدیدة ألنظمة ل وذلك توازیا ل،برید الجزائر ھو مشروع قانون في طور اإلعداد

                                                
 .22خلیفاتي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. أ  )1(
 .45ص  سابق، مرجع ،- ...مقارنة دراسة -  الجنائي القانون في الشیك معنى ي،الشاذل اهللا عبد فتوح .د.)  2(

)3(  La création de la banque postal emportant la transformation du chèque postale en chèque ordinaire, 
deux décrets suppriment toute référence au chèque postale dans les textes réglementaires (Décr. n° 
2006-1115 et n°2006-1116, 05/09/2006 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2005-516 
du 20/05/2005 relative à la régulation des activités postales ; JO n° 07/09/2006 p 13274), in : 
Instruments postaux de règlement, J .C.P. Banque – Crédit – Bourse, fiche jaune, mis a jour 
14/09/2006, fasc. n°400, éd. ©LexisNexisSA-2007. 
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الدفع، وكإجراء أولى تم وضع صك بریدي جدید لھ نفس مواصفات الشیك البنكي، في انتظار 
  )1(.تحویل برید الجزائر إلى بنك بریدي

  المسافرینالمسافرینشیك شیك   ::سابعاسابعا  --  CCHHÈÈQQUUEE  DDEE  VVOOYYAAGGEE  --    

 في استعمالھسكسونیة وبعدھا شاع اإلنجلویرجع أصل ھذا الشیك إلى البلدان 
ھو شیك یسحبھ البنك على فروعھ أو وكالئھ في  المسافرینك یشو ،)2(مختلف بلدان العالم

موظف  الخارج ویزود بھ عمیلھ المسافر الذي یوقع على خطاب صادر من البنك بحضور
ھذا الشیك على  ویحرر ویجري نفس العملیة عند تحصیلھ للشیك عند المسحوب علیھ البنك،

  )3(.نماذج خاصة للبنك للساحب

 من فھناك فیھ، االلتقاء مواقف تندر حاد وقضائي فقھي جدال الشیك من النوع ھذا أثار ولقد

 البیانات كل على یحتوي هباعتبار العادي، الشیك من منحدر حقیقي شیك ھو الشیك ھذا أن یرى

 عن الساحب الشخص اختالف لعدم نظرا ألمر سند مجرد أنھ یرى من الفقھ ومن ،للشیك الضروریة

 قرار بمقتضى )4(بباریس النقض لمحكمة الجنائیة الغرفة االتجاه بھذا أخذت ولقد ،علیھ المسحوب

 08 في لصادرا باریس قضاء مجلس عن صادر قرار فیھ تنقض ،1955 مارس 29في صادر

 المتعلقة 1935 لسنة الشیك قانون مرسوم من 66 المادة نص أحكام طبق الذي 1950نوفمبر

 الرافضة 1999 لباریس التجاریة الغرفة عن صادر قرار وكذا المسافرین شیك على بالتزویر

  )5( صحیحة شیكات لیست العتبارھا سیاحیة شیكات سرقة من المتضرر لتعویض

أن أصل النزاع حول ھذا الشیك یعود لعدم تنظیم أحكامھ أو اإلشارة تجدر اإلشارة إلى 
إلیھ في قانون الشیك وذلك في معظم التشریعات ومن بینھا القانون الجزائري والقانون الفرنسي 

  .ومعظم تشریعات العالم فھي تقنیة مصرفیة مبتدعة
                                                

 وتعویضھ " نھائیا " المفعول الساري الصكوك دفتر سحب عن مھلول، العید محمد الجزائر برید مؤسسة عاممدیر  أعلن   )1(

 الحالي البریدي الصك تعویض قرار .والدفع والتحویل السحب مثل المالیة والمعامالت العملیات كل في یستعمل بنكي بدفتر

 الموقع أنظر ،.بنكي بنظام المرتبط البرید من انطالقا تتم التي البنكیة المعامالت آجال تقلیص بغیة المسؤول، ذات حسب یأتي

 com.aldjazairalwatania .www//  : http/.  : اإللكتروني
 - زء الثانيـالج - شرح القانون التجاري فوزي محمد سامي،. د : كذلك أنظر  –،.614  ص سابق، رجعم العطیر، القادر عبد .د )2(

  .375، ص 1997ن، عمان .د.اریة، دــاألوراق التج
  .تعتبر شركة أمریكان إكسبریس أول من بادرت باستعمال شیكات المسافرین في القرن التاسع عشر –
  .17-16عبد الوھاب حواس، مرجع سابق، ص ص : ربصدد ظھور الشیكات السیاحیة أنظ   –

(3) CADAMHNE Gay et MONTIER Jean, Banque et marchés financiers, op. cit., p.449. 
(4) CABRILLAC Michel, "Chèque affecter d’une modalité particulière et chèque soumis à un statut 

spécial ", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, fasc. n° 340, éd. du Juris-Classeur, 2003, p.07. 
– L’arrêt du 8 novembre1955 « la haute juridiction a estimé que les chèques de voyage - s’ils en ont les 

apparences extérieurs, ne répondent pas à la qualification juridique du chèque et expriment non pas un 
mandat mais seulement un engagement de payer contracté par le banquier émetteur », in : Ibid, p.07. 

(5) CABRILLAC Michel, "Crédit et titre de crédit – Chèque de voyage", RTD com., n° 03, Dalloz, p.726.  



  ..الشيــكالشيــك  اهيــةاهيــةمــمــ                                                                                               ::الفصل األولالفصل األول

 - 56 - 
 

المسافرین وإعطائھ تطبیق أحكام الشیك العادي على شیك لفض ارال االتجاه الفقھ انتقد
كما أنھ یحمل أجال  وصف سند ألمر على أساس أن سند ألمر یجتمع فیھ مكان إنشائھ ووفائھ،

عالوة على ذلك ،  على خالف األمر بالنسبة لشیك المسافرین الواجب الدفع لدى اإلطالعاستحقاق
بھ من  قانونیا في حالة سحمحظورة صفة الشخص الساحب والمسحوب علیھ غیر اجتماعأن 

  )1(.بالشرط أن ال یكون ھذا الشیك لحاملھ مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبھ نفسھ

وعلى ھذا األساس یساند بعض الفقھ فكرة كون شیك المسافرین شیك صحیح خاصة وأن 
 ،ھذا األخیر یرتكز على ھذه الفكرة إذ یسحب من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة للساحب

 في التجارة الخارجیة كما أن شیك المسافرین یستجمع كل شروط الشیك وھو أحد وسائل الدفع
  .قیمتھ ألحد البنوك لتحصیل توكیال إضافة إلى قابلیة تظھیره ،الشكلیة والموضوعیة

وكان ؟  تطبیق األحكام الجزائیة على ھذا الشیكجدوىثار جدال أیضا حول كما 
 أما القضاء المصري فقد سوى في القضاء الفرنسي كما سبق اإلشارة إلیھ رافضا لذلك
مقتضى الحكم الصادر عن محكمة  الحكم بین الشیك العادي وشیك المسافرین وھذا ھو

 شروطھ القانونیة  شروطھ القانونیة استوفىاستوفىالشیك إذا الشیك إذا   ««: :  ھذا الحكم بما یليى حیث قض)م1969(النقض سنة 

 المعامالت  المعامالت  النقود في النقود فياستعمالاستعمالیعتبر أداة وفاء مستحق الدفع لدى اإلطالع دائما ویغني عن یعتبر أداة وفاء مستحق الدفع لدى اإلطالع دائما ویغني عن 
ویجري مجراھا وما دام قوامھ نقدا أجنبیا یقع تحت طائلة التأثیم وأن الشیك السیاحي إذا حمل ویجري مجراھا وما دام قوامھ نقدا أجنبیا یقع تحت طائلة التأثیم وأن الشیك السیاحي إذا حمل 

  )2(.»»  توقیعین لم یعد بینھ وبین الشیك العادي فارقتوقیعین لم یعد بینھ وبین الشیك العادي فارق

 كشخصیة البنك على الجنائي الجزاء توقیع إمكانیة حول جدل أثیر أیضا الشیك ھذا بشأن أنھ كما

  ؟.الشیك جرائم من جریمةل ارتكابھ أو رصید بدون الشیك اھذ مثل إصدار عن معنویة

 توقیع بعدم تقر التي العامة القواعد إلى الرجوع من البد فإنھ التساؤل ھذا على ولإلجابة

 تالعقوبا علیھ فتوقع االعتباري الشخص أما الطبیعي، الشخص على إالَّ كالحبس جنائي جزاء
 من مانع من ھناك لیس أنھ إالَّ ، واإلفالس الحجز مات،كالغرا المعنویة والشخصیة تتالءم التي

  .خطأه ثبت متى المعنوي للشخص القانوني الممثل على الجنائي الجزاء توقیع

وھذا ما ذھب إلیھ الفقھ والقضاء في جرائم الشیك، إذ أن الممثل القانوني الذي یسحب شیك 
الشخص  خرج عن وصف تمثیل بوكالة أو تمثیال عن الشخص المعنوي بدون رصید، فإنھ قد

 )3(. من قانون العقوبات80، ولقد أخذ بھذا الحكم القانون العراقي في نص المادة االعتباري

                                                
  .734 مرجع سابق، ص ،زھیر عباس كریم ، النظام القانوني للشیك. د  )1(
 .120فوضیل نادیة، مرجع سابق، ص. د  )2(
  .301زھیر عباس كریم، المرجع نفسھ، ص. د  )3(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  شيكشيكــــــكل الكل الــــــشش

 تضمین مستند أو نموذج الشیك البیانات ى إنشاء الشیك علاصطالحتداول مدلول أو 
 تحریر ھذه البیانات ال یترتب علیھا أي التزام رد مج أن تضمین أوإالَّ، 1التي ألزمھا القانون

تحقیق فعل إضافي یدخل ھذا التصرف میدان االلتزام القانوني  إذا تم إالَّ، أو حمایة قانونیة
الذي  التصرف القانوني  منطلق، فإن إصدار الشیك ھو»»صدارصداراإلاإل  ««وھو ما یعرف بفعل 

، وتقریر ھذه  والحمایة القانونیة لحاملھیةلمسؤولیترتب عنھ االلتزام بالشیك، وأساس لتقریر ا
من الناحیة القانونیة ومدى صحتھ  اعتبار المستند شیكا ى مدىیتوقف علأیضا المسؤولیة 

  )2(.وفقا للشكلیة التي رسمھا القانون إذ ھي أساس كیانھ القانوني

فإن الشیك یتمیز بشكلیة حرفیة كغیره من األوراق التجاریة فھو عبارة عن تصرف 
  في قالب كتابيقانوني یلزم ساحبھ بأن یفرغ إرادتھ المتمثلة في أمر الدفع بواسطة الشیك

تتمثل في البیانات التي تعد دعامة الكیان القانوني لھ، ، وفق شكلیة صرفیة قانونیة إلزامیة
فال  والشكلیة التي ألزمتھا مختلف التشریعات وھذا ما یتضح من التعریفات السابقة للشیك،

  )3 (. اعتبار سندا ما شیكا ما لم یستجمع ھذه الشكلیةیمكن

 ضرورة كونھ ىفإن الشكلیة الصرفیة للشیك تتوقف علفكغیره من األوراق التجاریة 
شافھتا أن یكون في أي حال دفع الذي یصدر من الساحب أمر الح لفال یص مكتوبا، محررا

قرر ، كما لیھ وجود الشیكفإن الكتابة شرط ضروري یتوقف عمن األحوال شیكًا، وبذلك 
جراء  ترتبت یتضمنھا ھذا المحرر وإالَّ أن مجموعة من البیانات اإللزامیة التي یجب القانون

أداة وفاء یكاد جزائیة تقریرا لحمایة حامل الشیك وتدعیما العتبار الشیك مدنیة و ذلك عقوبات
  .النقود في التعاملیرتقي إلى مرتبة 

                                                
 ).2( نموذج شكل الشیك في الملحق رقم : أنظر    (1)

(2) VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op. cit.,  p. 51. 
  .49- 48 ، صبق، مرجع سا... النظام القانوني للشیك،زھیر عباس كریم. د  )(3
من غیر المتصور والغیر مقبول قانونا أن یحتج باألمر الشفھي الذي یقدم للبنك بالدفع  " زھیر عباس كریم.  دیقول –

، فالمحرر المكتوب یرتب أثار الشیكلمن العمالء المعروفین من البنك واالحتجاج بھ  من طرف العمیل حتى ولو كان
 وجوده بالبینة والقرائن ى وبدون الكتابة ال یجوز التدلیل عل لتداول بین الناسوحده ھو الذي یكون أداة وفاء صالحا

  .،  مرجع نفسھ" غیر ذلك من طرق اإلثباتىأو الیمین إل
  .21، ص 2002دار الجامعة الجدیدة للنشر، إسكندریة،  األوراق التجاریة واإلفالس،  ھاني دویدار،. د:أنظر أیضا  –
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في تقریر أحكام ھذه  ھذه البیانات، ولقد روعيُجَل  استكمالب قانونا تثبت الشیك فصحة
 النقد في مستحق الدفع لدى اإلطالع یكاد یحاذى وفاء ونھ أداةیفة الشیك كظالشكلیة و

ثیر یاألوراق التجاریة األخرى على خالف الشكلیة في مادة الشیك فإن  ، وبھذاالتعامل
  لجنائیة؟من الحمایة الشیك المعیب شكال محل اإشكالیة 

 شكال؟ المعیب للشیك منھا الجنائیة وخاصة القانونیة الحمایة شمولیة مدى خرآ بمعنى

 یمكن ىمد أي ىإل و ؟القانونیة الحمایة تقریر في الشیك مستند حرفیة ىمد آخر وبتعبیر

  .؟الجنائي و التجاري القانون منظور من كشیك الشكل حیث من المعیب بالسند االعتیاد

 للشیك القانونیة والحرفیة الشكلیة جانب یثیرھا التي القانونیة النقاط میةھأل یالتحلو ابیانو

 مطلب( )الكتابة( الشیك لمحرر دراستنا نخصص القانونیة ةحمایال تقریر ىمد ىعل وأثرھا

  ).ثاني مطلب( لشیكل القانونیة والبیانات ،)أول
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  المطلب األولالمطلب األول
  شيكشيكــورقية للورقية للــمة المة الااــوع الدعوع الدعــمية نمية نــتابة و أهتابة و أهــالكالك

 كتابي غیر شكل في یكون أن الشیك في یفترض ال القانون أن ىإل اإلشارة سبقت

 من ھاكمثیل الشیكات وتصدر ،)1(حرفي قانوني تصرف فإنھ مكتوب محرر دائما فالشیك

 صدورھا یمنع ال القانون كان ولئن ،عرفي محرر في العملیة الوجھة من التجاریة األوراق

 أن إالَّ )2(09/01/1968 −02 رقم اللبنانیة التمیز محكمة بھ قضت كما ميرس محرر في

 الثقة ىعل تقوم يتال التجاري النشاط وسمات یتفق الذي ھو العرفي الشكل في إصدارھا

   )3(.المعامالت تسویة سرعة مراعاة وجوب ىوعل التجار بین المتبادلة

 تستوجب الكتابة فإن المنطق وبحكم عدمھ من الشیك وجود تحدیدل أساس وحدھا فالكتابة

 إلیھ اإلشارة سبقت كما الشیك كان ولما ،القانونیة ھبیانات لتحریر الورق دعامة ىعل االعتماد

 القانونیة بالحمایة مشمول فإنھ )4(ائتمان ال وفاء كأداة وظیفتھ القانوني شكلھ تحدید في روعیت

 ذھبت فقد التعامل في النقود تحاذي فاءو كأداة ألھمیتھ ونظرا األخیرة، ھذه خرق حالة في

 ىعل ھیعامل من فھناك ،الشیك ىعل الحمایة فرض في یمكن ما أبعد ىإل القضائیة االجتھادات
 لإلشھار أداة النقدیة القیم تكون أن یمنع الذي القانوني الحكم نفس تطبیق ذلك ومثال ،النقود أساس

 عبارات یھعل تحرر أن یجب ال نقدیة قیمة یمثل الشیك أن أي – االجتھادات بعض قررتھ ما ھذاو

  )5(.–إشھاري إعالننا طیاتھا في تحمل قصیرة رسائل أو

تعد الركن الجوھري فإنھا صرف تدور بجلیة حول الكتابة ال قواعد قانون ولما كانت
لمبدأین الجوھریین اللذین ل  وذلك كلھ تكریساالواجب توافره حتى نكون بصدد ورقة تجاریة

األوراق التجاریة بصفة عامة والشیك بصفة خاصة،  المراكز الصرفیة الناشئة عن یحكمان
  )6(.ىومبدأ استقالل التوقیعات من جھة أخرللسند وھما مبدأ الكفایة الذاتیة 

تثبیتا ألھمیة الشیك في التعامل فإن طریقة الكتابة ونوعیة الدعامة المستعملة للكتابة و
من جھة لتوضیح ھذه النقاط التي تثیرھا الكتابة  و،حیح قانوناتحدید الشیك الصذات أھمیة في 

أھمیتھا من الناحیة ى ومدمن جھة أخرى مستعملة  ال«support papier » والدعامة الورقیة
                                                

(1) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE –Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 
op. cit., p.05.  

  .)01ھامش رقم (، 466مرجع سابق، ص ، ..."،العقود التجاریة"  القانون التجاريھاني دویدار،. د  )2(
  .466، ص نفسھ مرجع ھاني دویدار،. د  )3(
  دار النھضة العربیة،،طبعة ثانیة  الجنائیة عن جرائم الشیك في المملكة العربیة السعودیة،أسامة عبد اهللا قاید، المسؤولیة. د  )4(

  .27 ص 1995د ب ن، 
(5) GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, op. cit., p.253. 

  .466 ، ص..."،العقود التجاریة" القانون التجاريھاني دویدار ، . د  )6(
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 ىھذا األساس علل وفقاالتطبیقیة وما قد تثیره من إشكاالت قانونیة فسوف نتطرق إلیھا 

 ).فرع ثاني(رق المستعملة في كتابة الشیك ، دعامة الو)فرع أول( الكتابة :التوالي

  للوواألاأل  رعرعــالفالف
  ةةــالكتابالكتاب

یتضح من التنظیم التشریعي للشیك ومن مختلف التعریفات السالفة ارتكاز الكیان 
 ذلك )TITRE ÉCRIT-«)1 -مكتوب  محرر «إفراغھ في قالب كتابي  شرطىالقانوني للشیك عل

والكتابة ھي ، ونیة إلزامیة معینة في الشیك ضرورة توافر بیانات قانىأن القانون نص عل
  )2(.وجودھا وصحتھا الوسیلة الوحیدة الجوھریة للتحقق من

وحده الذي یكون أداة وفاء قابلة للتداول بین الناس شأنھ شأن النقود   المكتوب فالمحرر
ھة فال یجوز توجیھ األمر بالدفع شفا، فبالكتابة فقط یصح اإلثبات واالحتجاج، في التعامل

 بعد إفراغھ في قالب واالحتجاج بھ كشیك، فاألمر بالدفع ال یمكن أن یأخذ وصف الشیك إالَّ
 القانون للشیك محل الحمایة القانونیة والتي على أساسھا االتي استلزامھلبیانات شامال لكتابي 

 )3(.یطمئن حامل ھذه الورقة وفاءا لھ لدینھ من مدینھ على ھذا األساس

أثار عدة مسائل قانونیة ط الكتابة في الشیك في الواقع التطبیقي فقد ونظرا ألھمیة شر
  :ذات أھمیة سوف نحاول أن نتوقف عند أھم ھذه المسائل كاألتي

                                                
(1) La loi du 14/061865 qui a pour la premier fois réglementé le chèque en France, l’avait défini :  

« L’écrit, qui sous forme  d’un mandat…», in :  VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op.  cit., p.01. 

 »   ... التجاريالشیك محرر مكتوب وفق شرائط القانون« :  كذالك نصت الفقرة ج من قانون التجارة األردني على أن  –
  .247 ص،أكرم یامالكي، األوراق التجاریة، مرجع سابق. د :  عن–

 ،300 ص،مرجع سابق  باسم محمد ملحم،.و د بسام حمد الطراونة .د:  أیضاأنظر     ؛37 مرجع سابق ص زھیر عباس كریم، (2)
 معنى الشاذلي، اهللا عبد فتوح .د  : كذلك –، .245 ص،  وائل أنور بندق، مرجع سابق. أ و كمال طھى مصطف.د:  أیضاأنظر 
 .73 ص سابق، مرجع ،-...مقارنة دراسة -  الجنائي القانون في الشیك

– CABRILLAC Michel, "CHÈQUE  – Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 
op. cit., p.07. 

(3) GAVALDA- Christian et STOUFFLET- Jean, op. cit., p.252. 
ى الشكلیة في األوراق التجاریة تحقق أھداف القانون التجاري وتتفق مع طبیعتھ حیث أن شكل الورقة دلیل عن مقتض  –

االلتزام إذ تساھم الشكلیة في تحدید مسؤولیات أطراف التعامل إذ تعد دلیل مضمون قانونا یساھم في قبول الناس للورقة 
ممیزات الشكلیة القانونیة للورقة تجریدھا و استقاللھا عن االلتزامات التي نشأت من أجل التجاریة كأداة وفاء، ومن 

 أن الشیك الذي ینشأ لتسویة دین ناشئ عن تصرف قانوني باطل ال ىبمعن تسویتھا وھذا تطبقا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند، 
أنظر بصدد خاصیة  –. الساحب وكل ملتزم أخر وقع علیھ االلتزام الوارد فیھ قائما في حقىیؤدي إلى بطالن الشیك بل یبق

 اإلفالس، –  عملیات البنوك–  مختار أحمد بریري، قانون المعامالت التجاریة، األوراق التجاریة: التجاریةاألوراقشكلیة 
  .19 - 16 ، ص1995دار النھضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة 
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  آلیة الكتابة واللغةآلیة الكتابة واللغة    ::أوالأوال  

 المحرر وصفھ ىالشیك محرر مكتوب یتضمن بیانات قانونیة معینة تضفي عل
 نص صریح ھبة یقول بعض الكتاب أنھ لم یرد بوشرط الكتا القانوني باعتباره ورقة تجاریة

  )1(.خاص في القانون التجاري یقرره صراحة

لكن ھذا الشرط وفقا للمنطق لیس بحاجة لنص صریح إذ والبعض األخر من الفقھ یقول 
 یكفي اإلطالع علیھا لمعرفة نوع التصرف  قانونیةھو یستفاد ضمنا من إلزامیة بیانات

تسلم من الھیئات  نماذج ىخاصة وأن الشیك یحرر عل، لورقةالقانوني وتحدید طبیعة ا
 صراحة عدم إمكانیة  ولم یمنع یعلنمالقانون ل، وإن كان  التعامل بھاىجرالمؤھلة قانونا 
  )2( . ورق عاديىتحریر شیك عل

 أن النص صریح إذ مختلف نصوص التشریعات في نص المادة التي تلزم كما
خصوصا كتابة كلمة شیك بنفس اللغة  تند الشیك تذكروتتطلب البیانات الضروریة لمس

تحدد ی أساسھا على إلى جانب تحدید مجموعة من البیانات القانونیة التيبھا  التي كتب
  )3(.وصف الشیك قانونا

یتأتي من مجموع طبیعة التصرف القانوني وطبیعة السند وبھذا نقول أن تحدید 
 إذا سبیل إالَّمن  من ھذه البیانات لیس لذلك التي یحتویھا والتحققالقانونیة البیانات 

 )4(.شرط الكتابة وارد بصراحة نص القانونوبھذا نقول أن أفرغت في صك مكتوب 

I. آلیة الكتابة: 
 القانون لم یضع أیة آلیة  أنَّلقد سبق و أن قلنا أن الكتابة ركن أساسي في الشیك إالَّ

 أیة إشارة لكیفیة إجراء الكتابة التي بموجبھا  أن القانون لم یضعىقانونیة لكتابة الشیك بمعن
رط أن تكون الكتابة بالضرورة بخط ت لم یشاهعنا مبم تضمین محرر الشیك البیانات القانونیة،

 كما ،)5( آلة كاتبة-ید الساحب وبذلك یجوز كتابة الشیك بواسطة آلة الكمبیوتر أو آلة راقنة
حب كأن یكون من الغیر، أو وكیل الساحب یجوز كتابة الشیك من قبل شخص آخر غیر السا

                                                
  .73ص سابق، مرجع ،-...مقارنة دراسة - الجنائي القانون في الشیك معنى الشاذلي، اهللا عبد فتوح .د  )1(

(2) COQUELET Marie laure, Entreprises en difficulté – Instruments de paiement et de crédit, Dalloz, 
2003, p.257.  

 ذكر كلمة شیك مدرجة في - ت التالیة البیاناىیحتوي الشیك عل«  جاء بعبارة   ق ت ج472بھذا الصدد نجد نص المادة  )(3
 من الملحق األول للمعاھدات ىونفس المضمون جاء بھ نص المادة األول  –، .»...نص السند نفسھ باللغة التي كتب بھا

 »...كلمة شیك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بھا− ١ :  البیانات اآلتیةىیشتمل الشیك عل« الخاصة بالشیكات 
  .422ص ،  كتاب بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق:عنة نص الماد

  .73 صسابق، مرجع ،– ...مقارنة دراسة – الجنائي القانون في الشیك معنى الشاذلي، اهللا عبد فتوح .د  )4(
  .25ص ، مرجع سابقأسـامة عبد اهللا قاید،  .د  )5(
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یجوز تحریر الشیك بكل ھذه الطرق ، ف)1( حدود الوكالة التزاموفي ھذه الحالة على الوكیل 
إذ یعد التوقیع من حق الساحب وحده دون   یضع توقیعھ أْنبعد ذلك إالَّ وما على الساحب

  )2( .الغیر إذ یجب أن یكون التوقیع بخط الساحب

ھذا فإنھ ال أھمیة لنوع مادة القلم التي یحرر بھا الشیك سواء قلم جاف أو ضافة إلى إ
 أن الفقھ والعادة جرى على تحبیذ عدم كتابة الشیك بقلم الرصاص ألنھ عرضة ، إالَّسائل

 )3(.للمحو والتزویر
 ضرورة كتابة للعمالءجرت العادة أن یطلب الصیارفة عند تسلیم دفاتر الشیكات 

وھذا تثبیتا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند وتقریر الثقة   بدون شطب أو تحشیرالشیك بخط واضح
بین المتعاملین ألن اإلجراء الذي یتخذ لكتابة الشیك ونوع المادة المستعملة من العناصر 

  . بین المتعاملین بھالتي تساعد في تقریر الثقة في السند
 الثقة نظرا لسھولة بھة واھتزاز المثیرة للشرصاص مثال من الوسائلالفاستعمال قلم 

 الثابت نوع االلتزامل المقررمبدأ الكفایة الشكلیة ل وإخالال،  السندىالمحو والتغیر في محتو
  )4(.یة التطبیقمن الناحیةوبالتالي قد یثیر إشكاالت عدیدة بالشیك، 

II. لغة الكتابة: 

 لوجوده يأساسوھو شرط  الشیك ورقة تجاریة اشترط المشرع أن تثبت بالكتابة،
داول یتیفتھ كبدیل للنقود وظوھذا الشرط ضروري حتى یؤدي الشیك و، ولیس شرطا لثباتھ

 الشیك ى علالواردةإذ یكتفي المتعامل بالشیك بالبیانات ، فیھالمفترضة الثقة ببین الناس 
إذ  إذ تعد البیانات المكتوبة ذات حجیة مستقلة عن أسباب إصدار الشیك؛ لقبولھ بدل النقود

  )5 (. الشیك بالمضمون الذي یحتویھ وقت اإلمضاءىلتزم كل موقع علی

 الكتابة في مادة الشیك والمعامالت المالیة بشكل عام دلیل قطعي إلثبات عالقةو
ولھذا فإن  المدیونیة بین المتعاملین وأداة إلثبات الوفاء وبراءة الذمم بمجرد المخالصة،

 التشریعي للشیك كلما دعت الضرورة وتشجع  تنمیة الجانبىمختلف التشریعات تعمل عل
                                                

  .34 - 33ص ،سابق مرجع طوبیا، إمیل بیار  )1(
 .58-57ص، محامي، مرجع سابق راشد فھیم ال:أنظر أیضا –

(2) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE  – Généralités– Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse 
op. cit., p.07. 

(3) Ibid. 
 .29، ص 1956 ،، مطبعة جامعة القاھرة03عدد ،توقیع الشیك، مجلة القانون واالقتصاد ، عریف عليلا.  د:أنظر  –
  .05-04 ص ص، مشرقي فرید، مرجع سابق. دكذلك   –

حسب رأینا من األفضل للمشرع أن یقرر بنص قانوني رفض كتابة الشیك وكل مستند قانوني بمادة یسھل تزویرھا  (4)
  ).مثل قلم الرصاص(

  .58-57ص، راشد فھیم المحامي، مرجع سابق  )5(
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حیث یحتل الشیك دائما مركز الصدارة بین وسائل الدفع التي یشترطھا ؛ استعمالھ بدل النقود
 الشیك بامتیاز حضيكما  ،) 1(القانون لدفع الدیون التي تفوق قیمتھا مبلغ معین من النقود

  )2(. من طابع الدمغةیاحیث أعف؛  غرار األوراق التجاریة األخرىىضریبي عل

 وبیاناتھ كما ھفتعتبر اللغة التي یكتب بھا الشیك من األسس المساعدة لفھم مقتضیات
 أن القانون لم إالَّ، حددھا القانون، فلبدا أن تكون اللغة معروفة ومعترف بھا كلغة رسمیة

اللغة التي یضع أیة قاعدة بخصوص الكتابة باستثناء ضرورة كتابة لفظ الشیك كبیان إلزامي ب
 )3(. بلغة والبیانات األخرى بلغة أخرى- شیك-یكتب بھا الشیك فال یجوز كتابة لفظ 

 المتعامل ى یكتب بلغة واحدة لیسھل علا أْنبمفھوم المخالفة نستنتج أن الشیك لبدَّ
التي یحتج بھا  عللدفوا  الشیك ونوع االلتزام الذي وقع علیھ، كذلك درًءىاستیعاب مقتض

  .ىاستیعاب لغة دون أخركن المتعاملی

 استیعابھ ى وفاءا لدینھ دلیل علالشیك الشیك عند التداول بقبولھ ىفالشخص الموقع عل
 أنھ یدرك تمام اإلدراك نوع االلتزام ونتائجھ فال یمكن لھ أن یحتج ىللغة التي حرر بھا، بمعن

ر فھذا االحتمال مثال بعدم معرفة نوع التصرف الذي وقع علیھ وظنھ أنھ تصرف من نوع أخ
  )4(.قد یكون مقبول لو سمح القانون بتمیز تحریر بیانات الشیك بلغات مختلفة

فمختلف التشریعات تتطلب فیما یخص اللغة التي یحرر بھا الشیك ضرورة كتابة لفظ 
 ىالشیك بنفس اللغة التي تكتب بھ البیانات األخرى، وھو حكم القانون الموحد للشیك بمقتض

                                                
یحدد الحد المطبق على عملیات ، 14/11/2005لمؤرخ في  ا422-05من المرسوم التنفیذي رقم ) 02(نص المادة : انظر  )1(

   .20/11/2005 في الصادر 75الدفع التي یجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة،ج رج ج عدد 
 یتضمن قانون 09/12/1976مؤرخ في  103- 76 رقم مراأل من) 99(إلى ) 77(انظر المواد من  نص المواد : انظر  (2)

  .15/05/1977 في الصادر 39رج ج عدد  ج الطابع،
  .58 -57، مرجع سابق، صالمحامي راشد فھیم  )3(

(4) La chambre criminelle de la cour de cassation a eu statué indirectement sur la validité d’un chèque 
partiellement libellé en breton, (Crim.03/06/1986, not, GAVALDA) la cour d’appel de rennes avait 
relaxé le tireur au motif que la législation n’exige pas la rédaction des chèques en langue française. 

L’arrêt a été cassé pour un autre motif qui indirectement condamne le libellé d’un chèque un chèque 
partiellement en langue bretonne .la thés de la cour d’appel de rennes pouvait s’induire de l’article 01 
AL-01 du décret lois du 30/11/1935 qui dispose que « la dénomination de chèque insérée dans le texte 
même du titre et exprimée dans la langue employé pour la rédaction de se titre.» ; in : GAVALDA 
Christian et STOUFFLET Jean, op. cit., p.252. 

مختلف التشریعات تتطلب فیما یخص اللغة التي یحرر بھا الشیك ضرورة كتابة لفظ الشیك بنفس اللغة التي تكتب بھ   –
المادة األولى من الملحق األول نص :  أنظر–وھو حكم القانون الموحد للشیك بمقتضى اتفاقیات جنیف،  البیانات األخرى،

  .422، ص بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق . أ:  من ھذه الدراسة، تصویرا عن01الملحق رقم : ، انظرلالتفاقیة
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 القانون التجاري الجزائري فيو ،)لالتفاقیة من الملحق األول ىنص المادة األول( ف جنیاتفاقیات
 )1().01فقرة  L131-2 المادة(  النقد والمالیة الفرنسيوفي قانون  )01 فقرة 472(نص المادة 

  نسخنسخ ( (--نظائرنظائر  --كتابة الشیك في عدة كتابة الشیك في عدة   ::  ثانیاثانیا ( (  

سحب لعد الشیك سند رغم الرأي المعبر عنھ في مؤتمر جنیف الذي بموجبھ ی
 إالَّ، الحتیال المحتملل اوفاء ال یجب في األصل أن یسحب في عدة نسخ تفادیأداة النقود و

وھذا ما اتخذتھ مختلف ، أنھ أقامت إمكانیة السحب في عدة نسخ في حاالت معینة
 ىالتشریعات إذ نظمت استثناءات لھذه القاعدة وأراد تقصیر وتحدید ھذا االستعمال عل

  . التشریع الفرنسي بشكل عامىت السفر المطول وھذا ھو مقتضشیكا

قد ألنھ ا؛ محررة لحاملھالفإن تحریر الشیك في عدة نسخ غیر جائز بالنسبة للشیكات 
، )2( من الناحیة العملیة تخطیھایستعصىمشاكل االحتیال ھذه النسخ استعمال وراء ینتج 

واالحتیال خاصة  والتزویر ادي التالعبلتف كونھ یھدف رظھذا الحل االمتیازویظھر جانب 
  .بین المتعاملین في المیدان التجاري

 وحددت نظائر عدة في ھافی الشیكات سحب یمكن التي طریقةالو حاالتال تحدید تم فلھذا

 لالتفاقیة األول الملحق من )3()50و 49( المادة نص في الموحد جنیف قانون في الحاالت ھذه

  )4( والمالیة النقد قانون من )L131-57 و L 131-56( المواد نص في نظم الفرنسي القانون وفي

  )5(.)525- 524(في التشریع الجزائري فلقد نظمت ھذه الحاالت بموجب نص المادة  ماأ

                                                
(1) Art n° L131-2 «Le Chèque contient  :  

 1   - La dénomination de chèque insérée dans le texte même du titre et exprimée 
 dans la langue employé pour la rédaction de se titre ;…  », in : CMFF, première partie 
législative, ordonnance n° 2000-1223 du 14/12/2000, J.C.P., Banque – Crédit– Bourse, 
fasc. 4003-10, éd. ©LexisNexis SA, 2006. p.04.  

(2) VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op. cit., p. 105.  
   :  من الملحق األول التفاقیة جنیف على أنھ49تنص المادة  (3)

فیما عدا الشیك المحرر لحاملھ یجوز سحب الشیك بعدة نسخ متعددة متماثلة إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق الوفاء في «   
اء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد بلد أخر أو في جزء من البلد واقع عبر البحار أو العكس أو كان مسحوبا ومستحق الوف

تقع عبر البحار وإذا سحب الشیك بنسخ متعددة وجب أن یوضع في متن كل نسخة منھ رقمھا وإال اعتبرت كل نسخة شیكا 
  .436كتاب بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق، ص :  ، عن» مستقال

(4) Art. n° L131-56 DE C.M.F.F «sauf les chèques au porteur tout chèque émis dans un pays et 
payable dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vis versa, ou bien 
émis et payable dans la même partie ou dans diverse parties d’outre-mer de même pays peut 
être tiré en plusieurs exemplaires ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte du 
titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct. »…in : CMFF, 
J.C.P, Banque – Crédit– Bourse, op. cit., p. 08. 

 عدة نظائر مماثلة إن كان صادرا في فیما عدا الشیكات لحاملھا یجوز تحریر الشیك في « ق ت ج 525تنص المادة   (5)
الجزائر وواجب الوفاء في بلد أخر أو على عكس ذلك وإذا كان الشیك محررا في نظائر متعددة وجب ذكر أرقام النظائر 

  .»في نص الشیك ذاتھ وإالَّ اعتبر كل نظیر شیكا مستقال 
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I. شروط تحریر شیك في عدة نظائر : 

كما سبق القول أن تحریر الشیك في األصل یكون في نسخة واحدة ولكن لكل قاعدة 
 :ثناء یؤكد القاعدة وھذا االستثناء یرتكز على شروط معینة أھمھااستثناء فاالست

أن ال یكون الشیك لحاملھ، فالشیك لحاملھ ال یجوز سحبھ في عدة نظائر لكون الشیك   ─
  .للحامل معرض للتزویر

وبذلك نستنتج أن ؛  في الخارج أو العكسهجب وفاءیأن یسحب الشیك في الجزائر و  –
 حررفإذا ، ائر والواجب الوفاء فیھا ال یجوز كتابتھ في عدة نظائرالشیك المسحوب في الجز

فإذا تم ،  للقانونا ھیئة مصرفیة في الجزائر یعد خرقىعلوفي الجزائر  شیك في عدة نظائر
ألنھا ، وفائھ من ھذه الھیئة وثبت ھناك تزویر أو احتیال فإن ھذه الھیئة تتحمل المسؤولیة

ن إ واالستثناء الساحب معرفة ھذا ىعذر علتألنھ قد ی؛ ول بھأوفت شیكا خرقا للتشریع المعم
ولكن ال یعذر ، ال عذر بجھل القانون یتحمل الساحب جانب من المسؤولیةلقاعدة كان وفقا 

  . لكونھا أولى واألجدر بمعرفة القانونلھیئة المصرفیةذلك ل
یر شیكا ظعتبر كل ن ایر رقم في صلب الشیك ذاتھ وإالَّظأن ترقم النظائر ویحمل كل ن  ─

  .مستقال بذاتھ

II. حكم الشیك المحرر في عدة نظائر: 

إن تحریر شیك في عدة نظائر ال یترتب عنھ تعدد الشیكات وال یعني استقاللیة النظائر، 
فیعد كل نظیر صورة طبقا لألصل، وبالتالي الوفاء بأحد نظائر ھذا الشیك یبطل مفعول 

ب برئ الذمة بمجرد الوفاء بأحدھا، وال یجوز النظائر األخرى؛ وبالتالي یكون الساح
للمستفید مطالبة الوفاء بنظیر أخر قد یكون بحوزتھ، أما بفرض حصول ذلك ففي ھذه الحالة 

بالمخالصة .یجوز للساحب الدفع ببراءة ذمتھ لحصول الوفاء بأحد نظائر الشیك وإثبات ذالك

  )1(.أو أي قرینة قانونیة تفید ذلك

فھم  مختلفین والمظھرین الالحقینألشخاص لذي یظھر ھذه النظائر لمظھر اوبالنسبة ل
ملزمین بموجب جمیع النظائر التي تحمل توقیعھم إن لم یحصل استردادھا وھذا ھو مقتضى 

  )2 (. من القانون التجاري02 فقرة 525نص المادة 

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p 105. 

  .  ق ت ج525 نص المادة : أنظر  (2)
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  الفرع الثانيالفرع الثاني

  ))المحررالمحرر((شيكشيكــتابة التابة الــ ك كـيـيورق فورق فــامة الامة الــدعدع
LL’’ééccrriitt  ssuuppppoorrtt  ppaappiieerr                                

لما كانت الكتابة أساس الكیان القانوني للشیك فإن الدعامة الورقیة التي یتجسد فیھا ھذا 
تتمحور  و، في الواقع العمليىوصقالتصرف القانوني أثرت مسائل جدلیة ذات أھمیة 

 ورق عادي من غیر نماذج الشیكات المسلمة ى إمكانیة كتابة الشیك علىأساسھا في مد
  .؟الشخص المسحوب علیھفي مثل توالتي ت میل من طرف الھیئة الماسكة للحسابللع

 النقود وعالم الحدیثة التكنولوجیا ظل في وتحول الجدال لب ىتجل لھذا إضافة

 أي ىوإل ،الشیك لكتابة صالحا نموذجا اإللكتروني المحرر كون إمكانیة ىمد ىإل اإللكترونیة

 .الشیك لكتابة اإللكتروني المحرر قبول في عمليال والواقع التشریع إلیھ ذھب ىمد

 في كتابة الشیك لتحقق »» الدعامة المستعملة الدعامة المستعملة«« وبتعبیر أدق إلظھار أھمیة الورق أو
 نتوقف عند نقطتین ھامتین، شرط المحرر المكتوب وما یثیره من إشكال في الواقع التطبیقي

  ).ثانیا(استعمال ورق عادي ومدى إمكانیة ) أوال(مكانة استعمال نماذج دفتر الشیكات 

  مكانة استعمال نماذج دفتر الشیكاتمكانة استعمال نماذج دفتر الشیكات    ::أوالأوال  

الشیك تصرف قانوني شكلي محض یستلزم أن یحرر وفق القواعد القانونیة التي 
 نماذج مطبوعة معدة مسبقا ى تحریر الشیكات عل على، والتطبیق العملي تداول)1(تنظمھ

تقدمھا  »»    ccaarrnneettss  àà  ssoouucchheess  «« لمطبوعةتقتطع من دفتر یحمل أرومة من ھذه النماذج ا
  )2(.المصارف والھیئات المؤھلة قانونا لعمالئھا على إثر فتح حسابات لدیھا

 (I)  دراسة مكانة استعمال ھذه النماذج لبد أن نتوقف عند ماھیة ھذه النماذجلو
  III)(.وكذا المسؤولیة المترتبة علیھا II)( واألساس المدعم الستعمالھا

                                                
 باسم.د و حمد بسام الطراونة .د :أیضا أنظر  – .37ص ،سابق مرجع ،... للشیك القانوني النظام كریم، عباس زھیر .د :أنظر (1)

 : كذلك  − ،.245ص سابق، مرجع بندق، أنور وائل .أ و طھ كمال ىمصطف .د أیضا أنظر − .300ص سابق مرجع ملحم، محمد
 .73 ص سابق، مرجع ،– ...مقارنة دراسة –الجنائي القانون في الشیك معنى الشاذلي، اهللا دعب فتوح .د

–  Voir. Aussi : CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P, 
Banque – Crédit – Bourse, op. cit., p. 07. 

 كل یتضمن سند عن عبارة ھو الذي ،)RIB( المصرفیة الھویة كشف مالءالع بمنح ملزمة المصارف أن إلى اإلشارة تجدر  )2(
 العمیل حساب ورقم اسم من واإللكترونیة، الكتابیة الدفع بوسائل الوفاء عملیة تھم والتي بالعمیل الخاصة الضروریة المعلومات

 دعت كلما العمیل ھویة من الدفع لوسائل المصدرة الھیئات الطمئنان للدفع التقدم عند بتقدیمھ العمیل ویلتزم  لدیھا الموطن والھیئة
 2004 أوت 02  في الصادرة  04 - 06 رقم الجزائر بنك تعلیمة  المصرفیة الھویة كشف أو بیان بصدد :أنظر -  الضرورة

   htm.10legist/dz.algeria-of-bank.www://http   :التالي اإللكتروني الموقع  على المصرفیة بالھویة المتعلق
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I. علیھ المسحوب( - المصرفیة المؤسسات طرف من المسلمة الشیكات ماذجن ماھیة:(  

أن تسلم  -الھیئات المؤھلة لسحب شیكات علیھا - LLeess  bbaannqquuiieerrss  »»  ««لقد اعتاد الصیارفة 
وھي عبارة عن رزنامة من نماذج شیكات ««ccaarrnneett  ddee  cchhèèqquuee»»  زبائنھا مجانا دفاتر شیكات

لشیك الضروریة باإلضافة إلى اسم اكل بیانات لمل إشارة مطبوعة مسبقا ومرقمة تسلسلیا، تح
  )1(.ملئ الفراغات على العمیل عند سحب الشیك إالَّ وما،  -ورقم حسابھ  -وعنوانھ -العمیل

تسلم ھذه الدفاتر بموجب طلب مكتوب یحرر على وثیقة تسلمھا البنوك لھذا الغرض 
یصال االستالم، وتسلم ھذه الدفاتر اقترانا بعملیة  مقابل إكما أنھ ال یسلم ھذا الدفتر للعمیل إالَّ

، ویتم تسلیم الدفتر إما -  حساب الشیكات-فتح الحساب القابل للتصرف فیھ بواسطة شیك 
البرید المسجل بللعمیل أو وكیلھ القانوني أو عن طریق إرسالھ بالبرید، ویستحسن أن یكون 

  2)  (. لضمان وصولھ إلى العمیل

سلم من الصیرفي،  الذي یدفتر الاستخدام نماذج غیر مقتطعة منكما یمكن للعمیل 
قد یكون للعمیل دفتر ال یحملھ معھ أو أنھ لم یطلب دفتر الشیكات أصال ، فلسبب أو ألخر

 ففي كل ھذه الحاالت ،أو أن العمیل محظور علیھ سحب شیكات الوفاء خوفا من ضیاعھ
 وتسمى  لدى الصیارفة دفاتر خاصةیجوز للعمیل أن یحصل على نماذج شیكات تقطع من

  ..»»CChhèèqquuee  ddiitt  oommnniibbuuss  ppaassssee  ppaarrttoouutt  vvoollaanntt  ««  ""بالشیك السائر"ھذه النماذج 

كما تسلم مثل ھذه النماذج ألشخاص لیس لدیھم حساب أصال، ویتم ذلك بدفع مقابل 
 ما یعرف في عرف التقنیة المصرفیة ھوالوفاء مباشرة إلى الصیرفي مقابل ھذا الشیك، و

 ومثل ھذا )4("شیك الشباك"، كما یمكن سحب الشیك بموجب نموذج )3("بشراء شیك"
  .النموذج یسلمھ الصیرفي للعمیل في مثل ھذه الحاالت أیضا

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.104-106. 
(2) CABRLAC Michel, "V° Chèque", Encyclopédie juridique, op. cit., p.05. 
(3) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.109. 
– Voir. Aussi, CABRLAC Michel, "CHÈQUE – Généralités –Règles de forme", J.C.P, Banque – Crédit – 

Bourse, op. cit., p.05. 

عبارة عن نماذج الشیكات التي تسلمھا الھیئات المصرفیة لعمالئھا عند الحاجة،  « chèque de guichet » شیك الشباك  (4)
تره سواء لنسیانھ أو ضیاعھ أو انتھاء نماذجھ وفي انتظار حصولھ على لفرض عدم إحضار العمیل لنموذج الشیك من دف

  .دفتر أخر وذلك عادة لسحب أموالھ المودعة لدى المسحوب علیھ
ولقد أصبح لھذا النوع من النماذج أھمیة قصوى بتعدیل القانون التجاري المقرر لنظام الحظر المصرفي من إصدار الشیكات   

من  استثناء للحظر المتمثل في حق المحظور ررجاع نماذج الشیكات التي بحوزة الساحب، ومع إقرامعھ ضرورة إ والذي یتقرر
  .الشیكات في سحب شیكات السحب والمعتمدة فإن شیك الشباك یعد الوسیلة المثلى لممارسة ھذا الحق إصدار
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إضافة إلى كل ھذا فإنھ ونظرا للتقدم التقني ودخول عالم التقنیة اإللكترونیة كل 
 یعرف بعالم النقود یما، فالمالیة المجاالت فلقد مست ھذه التقنیة مجال المعامالت

اإللكترونیة فقد كانت لھذه التقنیة أثرھا على الشیك لتسھیل عملیة المعالجة اإللكترونیة 
ممكن  تحقیق الدفع بأقل تكلفة ووقت قیاسيل ««  TTrraaiitteemmeenntt  aauuttoommaattiiqquuee  dduu  cchhèèqquuee»»  للبیانات

 ".لجة التقنیة للبیاناتمعاأي ال "ذلك ویتمثل ھذا اإلجراء بوضع مقاییس مادیة وتقنیة تسمح ب

 التطبیق في الجزائر بموجب التعلیمة الصادرة عن بنك حیزوعرفت ھذه التقنیة ودخلت 
 ) 05 - 95(الجزائر رقم 

المؤرخ في ) 12- 94( التي جاءت لوضع حیز التنفیذ نظام رقم )1(
 قضت بھ المادة  وھذا ما)2(،المتعلق بمبدأ تسییر وإنشاء مقاییس في المیدان المالي ،1994 /02/06

س یخص الشیك كما ھو یمنھا على أن التقی) 02المادة(األولى من التعلیمة، كما أنھ أیضا قضت 
  ."بالقانون التجاري المعدل والمتمم المتعلق " )3()95 -75(محدد بمفھوم األمر رقم 

 أحكام ھذه النصوص في التعدیل األخیر للقانون التجاري لسنة ىولقد تم األخذ بمقتض
 تقنیة المقاصة اإللكترونیة لوسائل الدفع مابین الھیئات المالیة المؤھلة تكریسحیث تم ، 2005
 وھذا ما جاءت لتكریسھ )02 فقرة 502(نص المادة ب ، وأھمھا نظام مقاصة الشیكات المقررقانونا

  )4(.07- 05 نظام رقموكذا  06 - 05نظام رقم  و04 - 05 رقم مجلس النقد والقرضأنظمة 

، أساس وبنیة قاعدیة لتطبیق نظام المقاصة اإللكترونیةیعد ك سالتقییفإن موضوع  وبھذا
  : ثالث نقاط أساسیة كالتالي95-05رقم تعلیمة ال الشیك وفقا لنص ستقییویتضمن موضوع 

                                                
(1) Voir : Instruction n° 05/95 du 25 Janvier 1995 portant « Normalisation du chèque », non 

publier, in : http:// www.bank-of-algeria.dz 
– Voir aussi :TOUMI (M), Projet de modernisation des instruments de paiement de masse, 

Revue  B.N.A. -finance 3ème année, n° 09, Alger 2005, p. 06-07. http://www.bna.com.dz 
  .(SATIM) ىعھدت مھمة تقیس وسائل الدفع لھیئة تدع –

 (Société d’automatisation des transaction interbancaires et monétiques) . 

 72 عدد.ر ج ج ج، ییس خاصة بالقطاع الماليووضع مقا یتضمن مبادئ تسیر، 02/07/1994، مؤرخ في 12-94نظام رقم   (2)
  .34ص ،06/11/1994 الصادر في

 وضع مبادئ تقیس التبادالت بین البنوك والمؤسسات ىیھدف ھذا النظام إل« :  من ھذا النظام على ما یأتيىتنص المادة األول  –
  .» المالیة واإلدارات المالیة

 . اإلعالمي للتبادل وسندهىشمل میدان التقییس كال من المحتوی  -  « : كما تنص المادة الثانیة على ما یأتي  –
 .» الخصوص موضوع تقیس ىتكون أدوات الدفع والقرض وكذا إجراءات التبادالت بین البنوك عل  -

(3) Art n°02 de l’instruction n°95-05 du 25/01/1995 portant la normalisation du chèque « la normalisation 
visée par la présent instruction concerne le chèque tel que défini par l’ordonnance n° 75-59 du 
26/09/1975 portant code de commerce modifiée et complétée.» 

ة  یتضمن نظام التسویة اإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیر13/10/2005 مؤرخ في 04- 05نظام رقم :  الصددأنظر بھذا   (4)
 15/12/2005 مؤرخ في 06-05 نظام رقم :أیضا – ،.15/01/2006 الصادر في 02والدفع المستعجل، ج رج ج عدد 

 الصادر في 26العریض األخرى، ج رج ج عدد  یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور
 37الدفع، ج رج ج عدد یتضمن أمن أنظمة ، 28/12/2005 مؤرخ في 07-05نظام رقم : كذلك –،23/04/2006

  .04/07/2006 الصادر في
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   :- LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pphhyyssiiqquuee  ddee  cchhèèqquuee- للشیك المادیة المواصفات ─

 .وطریقة طبعھ وشحنھ للمعالجة األوتوماتكیة وخصوصیة الورقوتتعلق ھذه المواصفات بالنوعیة  

  :- LLaa  ppaarrttiiee  iimmpprriimmééee  dduu  cchhèèqquuee--  الجزء المطبوع في الشیك ─

  .ویتعلق بجزء الشیك المكتوب بطریقة مطبوعة ویتضمن اإلشارة لكل البیانات اإللزامیة

 :- LLaa  ppaarrttiiee  mmaarrqquuééee  dduu  cchhèèqquuee-   الجزء المكتوب في الشیك  ─

مخصصا للكتابة بالترمیز، وھو عبارة عن شریط ) منطقة(ضمن ھذا الجزء مكانا یت
ذلك وممغنط تدرج فیھ كل البیانات الضروریة الخاصة بالعمیل والھیئة الماسكة للحساب 

 التقدیم الغیر - بتشغیلإذ تسمح ھذه التقنیةللبیانات لعملیة القراءة والمعالجة األوتوماتیكیة 
لمقاصة اإللكترونیة ولقد اعتمد لتطبق إجراء الكتابة للمعالجة انظام  في - للشیكالمادي

  )BB--BB»»  OOppttiiccaall  CChhaarraacctteerr  RReeccooggiiccttiioonn--««OO  CC  RR  ( .)1(( والقراءة األوتوماتیكیة إجراء من نوع

 لخدمة للتعلیمة مالحق أربعة جاءت فقد الشیك بمقاییس الخاصة النقاط ھذه ولتوضیح

 في جزائي طابع أي علیھا یضفى لم بالتقییس الخاصة األحكام أن إلیھ اإلشارة تجدر وما ،ذلك

 لقواعد وفقا أنھ إالَّ ،للبیانات األوتوماتیكیة لجةبالمعا تسمح التي لمقاییسا استیفائھا عدم حالة

 ھذا في مقبولة غیر النماذج ھذه مثل فإن -اإللكترونیة المقاصة نظام في - المادي الغیر التقدیم

  )2(.التقلیدیة المقاصة غرف عبر البنوك بین المادي بالتقدیم بھا عاملالت ىویبق النظام

II. األسس المدعمة الستعمال ھذه النماذج في كتابة الشیك: 

من  الشیكات المشرع في عدة مواقع قانونیة على ضرورة إعداد نماذج لقد أمر
ھمھا أو، مجانا ألصحاب الحسابات الجاري التصرف بھا بواسطة الشیكتسلم الصیارفة 

ومن  من القانون التجاري التي جاءت بصیغة األمر لذلك،) 7  فقرة537 ( مقتضى نص المادة
 ألزم قدالمؤكد أن ھدف ھذه المادة ھو تدعیم استعمال ھذه النماذج في تحریر الشیك، و

القانون الصیارفة تضمین ھذه النماذج بیانات أساسیة مثل اسم العمیل الذي تسلم إلیھ، كما أنھ 
كما أضافت التعلیمة  ا جرت العادة على تضمین ھذه النماذج بعنوان العمیل ورقم حسابھ،أیض

                                                
على تطبیق أحكام 10 كما أشارت المادة – ،08، المتعلقة بتقییس الشیك المادة 05- 95تعلیمة بنك الجزائر رقم : أنظر  )1(

  .–  على الشیك البریديسالتقیی
أدوات الدفع الخاصة بالجمھور ، المتعلق بمقاصة الصكوك و15/12/05 مؤرخ في 06- 05 من نظام 65تقضي المادة   )2(

خالل الفترة االنتقالیة للتكفل التدریجي  «:  على ما یلي29، ص 2006 في  الصادر26رج ج عدد  العریض األخرى ج
 ستبقى غرف المقاصة التي یسیرھا ،)ATCI(العریض من طرف نظام أتكي  بمقاصة كل وسائل الدفع الخاصة بالجمھور

  : والتي تمت إقامتھا على مستوى مقرات بنك الجزائر مفتوحة بالنسبة لـ 17/11/1997ي  المؤرخ ف03 - 97النظام رقم 
  ).ATCI(مقاصة على أساس وثائق ورقیة ألدوات الدفع التي ھي على وشك أن تدمج في نظام أتكي   −
  . في االشتغال )ATCI(تحصیل الصكوك التي لم تخضع لتقیس والسندات التجاریة الصادرة قبل تاریخ شروع النظام أتكي   −
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السابقة تضمین النموذج برقم ھاتف العمیل، إلى جانب اسمھ ومقره االجتماعي ولكن لم 
، ما عدا الجزاء المترتب عن إغفال ذكر اسم العمیل بمقتضى  إغفال ذلك أي جزاءیرتب عن

 د ج على عاتق 100، حیث یتمثل الجزاء في غرامة قدرھا )8ة  فقر537 (نص المادة
 .الصیرفي الذي أغفل ھذا البیان

كما أن التعدیالت التي تضمنتھا النصوص القانونیة الجدیدة والمتمثلة في آلیة التقدیم 
الغیر المادي للشیك إلى نظام المقاصة اإللكترونیة یستلزم بحكم الضرورة استخدام نماذج 

التي تسلمھا الھیئات المصرفیة لعمالئھا  nnoorrmmaalliisséé))  (( سالخاضعة لنظام التقییالشیكات 
  .لفرض نظام المعالجة اإللكترونیة

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن األساس األكثر تدعیما ألھمیة استعمال ھذه النماذج یقوم 
صیرفي ر القانوني من إصدار الشیكات، حیث رتب القانون على مسؤولیة الظعلى فكرة الح

على إثر شیكات الضرورة استرجاع النماذج المتبقیة عند العمیل المحظور من إصدار 
 اإلطالع على التزامكما یترتب على الصیرفي  ،ارتكابھ لجرم إصداره شیك بدون رصید

 وفق مضمون نص مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة لبنك الجزائر قبل تسلیم دفتر الشیكات
  ) 1(.)14 مكرر 526م (اعاة نص  مع مر) مكرر526م (

III.  الشیكاتدفتر المسؤولیة المترتبة عن نماذج:  

 من رزنامةلقد سبق وأن قلنا أن الصیرفي المسحوب علیھ یسلم دفاتر للعمالء یحمل 
نماذج الشیكات، فإن ھذا الدفتر أداة خطیرة في مواجھة الغیر ألنھ معرض إلصدار شیكات 

 الخاصة دفاترالنماذج الشیكات التي تقطع من ل بالنسبةة  الخطورحجم قلَّوإن ، بدون رصید
 فى أن ذلك ال یعإالَّ  لكونھا تحرر أمام موظفي الصیرفي وتوقع أمامھ، الصیارفةىلد

  )2(. شخصیة طالبھا وصفتھ كأصیل أو وكیلمطالبة ھویةالصیرفي من ضرورة 

 للعمالء المسلمة ترالدفا وخاصة المالیة المعامالت في الشیكات نماذج ألھمیة فنظرا

 مواجھة في سواء صارمة مسؤولیات القانون رتب فلقد تشغیلھ أو الحساب فتح بصدد
                                                

 ،02- 05 رقم قانون بموجب مؤخرا رصید بدون شیكات إصدار من بالوقایة الخاصة األحكام الجزائري المشرع تبنى لقد (1)
 المؤرخ في 03- 92 رقم نظام بموجب الحمایة من النمط ھذا مثل الجزائر بنك تبنى بعدما الشیك في المفترضة للثقة تدعیما

 في كتابنص النظام :  أنظر–غیر منشور(الوقایة من إصدار الشیكات بدون مؤونة ومكافحة ذلك یتعلق ب ،22/03/1992
 المؤرخة في 92 - 71، الذي جاء لتطبیقھ نص تعلیمة بنك الجزائر رقم)93، صمرجع سابقمبروك حسین، 

ار الشیكات بدون یتعلق بالوقایة من إصد ،22/03/1992 المؤرخ في 03- 92، تحدد كیفیة تطبیق نظام 24/11/1992
   htm.10legist/dz.algeria-of-bank.www://http.  .مؤونة ومكافحة ذلك

، یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون 20/01/2008 مؤرخ في 01- 08 رقم مجلس النقد والقرض كذلك نظام :أنظر  –
  .22/07/2008 في الصادر 33رصید ومكافحتھا،ج رج ج عدد 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة "مسؤولیة البنك بصدد الوفاء بالشیك حاضرا ومستقبال" محمد، الحارثي   )2(
 .366، ص 1993 ،02 عدد والسیاسیة،
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 ندرس وبذلك لھا، الحائز العمیل مواجھة في وكذا لھا، المصدر علیھ المسحوب الصیرفي

  :كالتالي كالھما مسؤولیة
  :- المسحوب علیھ -لدفتر الشیكاتالمصدر  مسؤولیة الصیرفي .1

القانون خاصة  في مواجھة الحامل جد واضحة ومحددة في »  الصیرفي«ة إن مسؤولی
 أنھ خارج ھذه الحالة  إالَّ،حالة إصدار نماذج شیكات للمحظور علیھ من إصدار شیكاتفي 

فإن إصدار شیكات بدون رصید من الساحب ال یثیر مسؤولیة الصیرفي ألنھ ال یضمن حسن 
 أن ھذا المبدأ غیر مطلق ألن الصیرفي إالَّ )1( الضحیةفي مواجھة الغیر.استعمال ھذه النماذج

 في حالة إصدار العمیل شیك بدون مسؤولیتھملزم بقواعد الحذر في التسییر، إذ قد تترتب 
  .رصید بثبوت خطأ الصیرفي وذلك في عدة حاالت مثالھا

  .حالة تسلیم نماذج شیكات لعمیل حساب محجوز علیھ أو مفلس  –

 دفاتر لتسیر حساب واحد ولقد أكد ذلك القضاء الفرنسي في قرار صادر حالة تسلیم عدة  −

(.1968في سنة 
．

2(
．

  
حالة تسلیم دفتر شیكات لمؤسسة في مرحلة التكوین لم تقدم ضمانات قانونیة خرقا لقواعد   −

  .1980فتح الحساب، قرار صادر عن القضاء الفرنسي لسنة 

  .قواعد و شروط فتح الحسابكل ھ یعى فام ترثر فتح حساب ل اشیكاتالتسلیم دفتر نماذج   −

حالة تسلیم دفتر الشیكات أو نماذج شیكات لشخص غیر مؤھل قانونیا بتسلمھا كتسلم   −
مثل ور علیھ من إصدار الشیكات خارج الحاالت المسموح بھا قانونا ظحمنماذج الشیكات لل

  )3(سند مبرر لتوكیلھ  الوكالة بدون أن یبرز أي ىادع أو شخص -شیك مؤكد السحب ، شیك
نظرا لدقة وصرامة الواجبات والمسؤولیة في ھذا المجال فإن الصیرفي یجوز لھ رفض 

 التي تقتضیھا روتطبیقا لقواعد الحذر في التسیی للعمالء، ذلك احتراما تسلیم نماذج الشیكات
كتابة وفي الحالة  أنھ أیضا یقع على عاتقھ التزام تبریر سبب الرفض إالَّللعمالء، شروط تسلیمھا 

وذلك ضمانا لعدم التعسف في ، المعاكسة ضرورة االحتفاظ بالوثائق المثبتة لواقعة التسلیم

  )4(.استعمال الحق 

                                                
(1) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P, Banque – Crédit – Bourse, 

op. cit., p. 05.  

– Voir. Aussi : VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., n°118 .p108. 

(2) CABRILLAC Michel," CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P, Banque – Crédit – Bourse, 
op. cit., p. 06.  

(3) JEANTIN- Michel, op. cit., p. 19.  

(4) VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op. cit., p. 108 -109. 
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 :مسؤولیة العمیل .2

 فبذلك یقع على عاتقھ واجب ،الرجل العاديحرص  التزم العمیل  مسؤولیةقع علىی
ون دفتر النماذج قد یقع في ید الغیر االحتیاط وعدم اإلھمال في تعاملھ بنماذج الشیكات، لك
  .المتحایل بھاالمزورة شیكات الالذي یستعملھا بطرق احتیالیة قد تحملھ عبئ وفاء ھذه 

(وبذلك على العمیل أن یكون حریصا على دفتر شیكاتھ
．

1(
．

، وكذا القیام بكل اإلجراءات 
یھ بطریقة رسمیة ار المسحوب علط وذلك بإخ،القانونیة الالزمة في حالة ضیاعھ أو سرقتھ

معارضة في صرف اللمنعھ من صرف قیمة الشیكات الضائعة أو المسروقة، وتعد ھذه 

( تلزم المسحوب علیھ بامتناعھ عن الوفاءالضائعة قانونیة قیمة الشیكات
．

2(
．

.  

كما یجوز للعمیل  حیث نص القانون عن إمكانیة المعارضة في حالة ضیاع الشیك
التي یجب لھاتف مثال قبل استكمال اإلجراءات الرسمیة طریق اعن  المسحوب علیھ عالمإ

في أقصر اآلجال، وتعد الكتابة اإلجراء الرسمي األسلم لمنع الصیرفي لصرف أن تكون 
ألن خطأ العمیل ؛ قیمة الشیكات الضائعة، وذلك إلثبات واقعة اإلعالم في حالة المنازعة

ر مسؤولیة مشتركة بینھ وبین بعدم االحتیاط في المحافظة على دفتر شیكاتھ قد یثی
  .المسحوب علیھ في حالة ثبوت خطأ الصیرفي

إذ قد ال تكفي عالقة السببیة بین خطأ العمیل والضرر الذي یصیب الغیر حسن النیة 
في حالة عدم وفاء قیمة الشیك، وھذا خاصة عندما یقوم العمیل بكل اإلجراءات الضروریة 

 07للقضاء الفرنسي في  ما قضت بھ الغرفة المدنیةلمنع صرف قیمة الشیكات الضائعة ھذا 
  )3(.1988دیسمبر 

                                                
(1) GURCHOUN Frédéric, "La responsabilité civil du banquier en matière de chèques faux au 

falsifiés", Rev.  RJDP., n° 04, 2004, pp. 2315 - 2331.  

ن وتشریعات البالد دراسة للقضاء المصري والمقار"  علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة.د  (2)

  . 78، ص1993 المكتبة القانونیة، القاھرة، طبعة مبكرة،، "العربیة 

(3) CABRILLAC Michel, "V° Chèque", Encyclopédie juridique, op. cit., p.06. 
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  مدى إمكانیة استعمال ورق عادي في كتابة الشیك؟مدى إمكانیة استعمال ورق عادي في كتابة الشیك؟  ::ثانیاثانیا  

 شیكات صیغ إعداد الصیارفة على إلزامیا أنھ األولى النقطة في أشرنا وأن سبق لقد

 إالَّ النماذج ھذه استعمال متدع التي القانونیة األسس إلى أشرنا وأن وسبق للعمالء، مجانیا تقدم

 العمالء بین تقع التي االتفاقات تبقى وبذلك باستعمالھا العمالء بإلزام صریح نص أي نجد ال أنھ

  .بالتنفیذ اعتبار محل المجال ھذا في والصیارفة

 الشیكات نماذج عدا ما -  عادي ورق على المكتوب الشیك صحة مدى إشكالیة أثار ما وھذا

 )1(-؟ الصیارفة من مسبقا المطبوعة

بالفعل كانت اإلشكالیة رائجة في االجتھاد القضائي حیث القت ھذه اإلشكالیة إجابات 
متناقضة مثالھا حكم محكمة التمییز األردنیة التي قضت بصحة ھذه الشیكات ما دامت تتوفر 

یة تبادل ھذه على جمیع البیانات القانونیة، وساندت ھذا الرأي مكاتب المقاضاة في األردن بإمكان
كما أنھ أیضا   ،مثل ھذا الشیك لھذا السببوفاء الشیكات، وحملت المسؤولیة للبنك الذي یرفض 

القضاء الفرنسي الذي قضى بمثل ھذا الرأي في عدة مواقع،  من مساندي ھذا االجتھاد القضائي
  .م1928م وفي سنة 1931 أفریل 30مثالھ القرار الصادر عن محكمة باریس في و

وھذا كلھ عكس   تطبیقا لنظریة الظاھر التي یحتمي بھا القضاء الجنائي الفرنسيوھذا
 حیث لم یرتب أي جزاء جنائي على الشیك الذي یحرر على ورق ،االجتھاد القضائي في مصر

 مثل ھذا الشیك بالثقة وبذلك بضرورة تحریر الشیك  إیحاءعادي في حالة انتفاء الرصید لعدم

  .أما في القضاء الجزائري ال نجد جواب على ھذا السؤال ،)2(یھعلى نماذج المسحوب عل

 أنھ أمام غموض النصوص القانونیة بإلزامیة استعمال ھواإلشارة إلیھ  لكن ما تجدر
نماذج الشیكات الصادرة من الصیارفة اقترنت العادة أن یأخذ الصیارفة المبادرة في إطار 

 تسلیم دفتر الشیكات أن یلزم العمیل باستخدام بصددوفتح الحساب ب یة اإلذعان الخاصةاتفاق
  ."الصیرفي ال یلتزم بغیر ھذه الشیكات"ه النماذج وعادة ما تأتي الصیغة كالتالي ذھ

 عند االتفاق لھذا القانونیة القیمة ماھیة في یتمثل المجال ھذا في یثار الذي السؤال لكن 

   عدمھ؟ أو وجوده
  :نولى أھمیة لدراسة الفرضیات التالیةولإلجابة على ھذا السؤال فلبدا أن 

                                                
(1) JEANTIN Michel, op. cit., p.20. 

المركز الجامعي  ،07عدد  مجلة معارف، ونیك،خمري أعمر، أحكام الشیك من الورق إلى اإللكتر. أ: أنظر أیضا  –
  .77، ص2009، البویرة، الجزائر، جأولحاالعقید أكلي محند 

  .52- 49، مرجع سابق، ص ...  القانوني للشیك، النظامزھیر عباس كریم. د  (2)
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I. نماذج دفتر الشیكات حالة وجود اتفاق مسبق على استعمال صیغ:  

ومن أثار ھذه القاعدة أن أثار العقد ال ، القاعدة العامة تقضي أن العقد شریعة المتعاقدین
ر غیر لغیوافاإلشكال الذي یثور في ھذه القضیة ھو حالة تحریر الشیك للغیر  تتعدى أطرافھ،

ھو مدى إمكانیة  ملزم باالتفاق الجاري بین الصیرفي والعمیل، والسؤال الذي یفرض نفسھ
 فیھ الساحب يعارفض المسحوب علیھ الدفع لحامل شیك محرر على ورق عادي لم یر

  اتفاقھ مع الصیرفي، ومدى مسؤولیة الساحب في ھذه المسألة؟

  : دراسة فرضینإلىھذا السؤال یفترض األمر التنبیھ واإلجابة على 

 :رصید كون الشیك المسحوب بال -األولالفرض       .1

رفض الوفاء وتنعقد مسؤولیة الساحب على بي مسؤولیة الصیرفي صیق إن ھذا الفرض
وبذلك تسقط أھمیة نوع الورق المستعمل لسحب   بدون رصید، شیكأساس جرم سحب

  )1(.الفرنسيضاء الشیك، وھذا مقتضى نظریة الظاھر التي احتمى بھا الق

  :رصیدذا حالة كون الشیك  - الفرض الثاني  .2

 الذي االتفاقفي ھذه الحالة تنعقد المسؤولیة العقدیة على عاتق الساحب الذي خرق 
وتقع علیھ المسؤولیة على أساس عدم قابلیة الرصید للتصرف   بینھ وبین المصرفي،ريج

ین الصیرفي ھو وب الذي جرى بینھ لكون االتفاق ، محرر على ورق عاديفیھ بواسطة شیك
  ھذااتفاق من شأنھ عرقلة إمكانیة صرف، وھو عدم إمكانیة سحب شیك على ورق عادي

  .الشیك

وإن كان ضمنیا یمكن سحب الشیك على الرصید القائم لدى المسحوب علیھ بواسطة 
ریح  أن النص الصإالَّ الشیك لعدم وجود نص اتفاقي یقضي بصفة مطلقة بعدم سحب شیك،

على عدم إمكانیة سحب شیك على ورق عادي فإنھ اتفاق صریح على عدم إمكانیة التصرف 
وبذلك یتحمل ، وبالتالي یتحمل الساحب المسؤولیة على ھذا األساس، بالرصید بھذه الطریقة

  )2(. دفتره للحامل أو تحمل أثار الرجوع الصرفي نماذجم شیك منیإما تسل

                                                
  .52، مرجع سابق، ص...النظام القانوني للشیك، زھیر عباس كریم. د  (1)

  .53، صالمرجع نفسھ  (2)
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II. ى عدم استعمال ورق عادي لسحب الشیكحالة عدم وجود اتفاق سابق عل:  

 سحب إمكانیة عدم على صریح اتفاق وجود بعدم أنھ تقضي التي العامة للقاعدة تطبیقا

 نوع كان إذا إالَّ ذلك إمكانیة یستنتج ضمنیا فإنھ الصیرفي لدى القائم الرصید على شیك

  .ذلك غیرب یقضي الحساب

بواسطة شیك على ورق عادي لم فإن سحب الشیك على رصید قائم لدى الصیرفي 
 فإنھ وإن جرت العادة على خالف ذلك، یسبق للصیرفي االتفاق مع العمیل على خالف ذلك

را لعدم احترامھ ظن فإن الصیرفي وحده یتحمل مسؤولیة عدم احتیاطھ فیلتزم بالدفع للحامل،

  )1(.الحذر في التسییرو  الحیطةلقواعد

  

  المطلب الثاني المطلب الثاني 
  ككــييــششــات الـات الــــيانـيانــــبب

  

الالزمة إلنشاء ) المحرر(سبق وأن تطرقنا إلى عنصر الكتابة والدعامة الورقیة 
الشیك وھذان الشرطان الزمان بالدرجة األولى لتجسید مجموعة من البیانات القانونیة لو 
ال توفرھا لما كنا بصدد ھذا التصرف القانوني، ونظرا لدور الشیك كأداة وفاء ال ائتمان 

اق التجاریة األخرى فقد روعي ھذا الجانب القانوني في تحدید البیانات على خالف األور
  .الواجب توفرھا في الشیك

إن أحكام القانون التجاري تطابقا لقواعد أحكام اتفاقیة جنیف وضع شكلیة صارمة ف
لصحة الشیك حیث حدد بدقة البیانات اإللزامیة التي یتحدد بھا المفھوم القانوني للشیك كما 

  )فرع أول.(اء تخلف ھذه البیاناتحدد جز

كما أنھ لم یمنع إضافة بعض البیانات اختیاریا حسب رغبة الملتزم بھ وألغراض 
مختلفة شرط أن ال تتعارض مع طبیعة الشیك كونھ أداة وفاء واجب الوفاء لدى اإلطالع، 

ھ منع تضمین نأ ولكن وإن سمح القانون بإمكانیة تضمین الشیك بعض البیانات االختیاریة إالَّ
  )فرع ثاني.(بعضھا األخر نظرا لتعارضھا وطبیعة الشیك

                                                
  . 54، مرجع سابق، ص ...النظام القانوني للشیك، زھیر عباس كریم. د  (1)
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    الفرع األولالفرع األول

  البيـانات القـانونيـة اإللـزامية البيـانات القـانونيـة اإللـزامية 
  وجزاء اإلخالل بهاوجزاء اإلخالل بها

 وصف الشیك ىیستلزم الشیك جملة من البیانات القانونیة اإللزامیة التي لھا أثر عل
ذلك أثر اإلخالل بھذه البیانات ، ولقد حدد إلى جانب )أوال(ونا وصحة ھذا التصرف قان

  ).ثانیا(اإللزامیة وجزاء ذلك 

  البیانات القانونیة اإللزامیةالبیانات القانونیة اإللزامیة            ::  أوالأوال  

على حذو التشریعات المختلفة وأھمھا التشریع الفرنسي المستقي أحكامھ من 
ة التشریع الموحد ألحكام الشیك دولیا باتفاقیة جنیف حدد التشریع الجزائري البیانات اإللزامی

  : من القانون التجاري كالتالي472المادة في الشیك في نص 

I. ذكر كلمة الشیك في متن السند:  

 بھ بیانات تلقد اشترط القانون ذكر كلمة شیك في متن السند و بذات اللغة التي كتب
ا ا ذذموجب ھموجب ھببادفعوا ادفعوا   "" أو  أو ""ادفعوا مقابل ھذا الشیكادفعوا مقابل ھذا الشیك  ""الشیك وترد كلمة شیك عادة بعد لفظ 

 أنھ لیس ھناك ما یمنع حسب بعض الفقھاء من أن ، إالَّ""ادفعوا ضد ھذا الشیكادفعوا ضد ھذا الشیك  ""أو أو   ،،""الشیكالشیك
  .ر من الصك كأن تكتب كعنوان لھخترد كلمة شیك في مكان أ

والحكمة من ذكر كلمة شیك في متن السند ھي لتفریقھ عن السندات التجاریة األخرى 

(رفي ی لدى اإلطالع والمسحوبة على ص الدفعوخاصة السفتجة المستحقة
．

1(
．

  

  

II.  النقودمبلغ معین من  دفعب" أمر غیر معلق على شرط ":  

 شرط  »» دفع مبلغ معین من النقوددفع مبلغ معین من النقودبب الغیر معلق على شرط  الغیر معلق على شرط --ألمرألمر««  -- تعتبر عبارة
بطبیعة الشیك باعتبار الشیك أداة وفاء لدى اإلطالع فال یجب أن یعلق أمر الدفع على  متعلق

حیث مقتضى ھذه ، )ق ت ج500المادة ( شرط یعرقل ھذه الوظیفة وھذا ھو مقتضى نص
                                                

  .55 -54، مرجع سابق، ص ... زھیر عباس كریم ، النظام القانوني للشیك . د  (1)
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یعد كأن لم یكن، المادة أن الشیك واجب الوفاء لدى اإلطالع وكل شرط واقف أو فاسخ 
 للمراكز المالیة للمتعاملین اوحمایتنتأمین سھولة تداول الشیك   ھوالشرط والحكمة من ھذا

، ومدى ه الشروطحري على مدى تحقق ھذبھ، فال یتطلب من المتعامل بالشیك البحث والت

  )1(توقف االلتزامات التي نشأ الشیك بموجبھا على شروط واقفة أو فاسخة؟

فإن العادة وكذا النماذج التي تسلم من  بالنسبة لتعین مبلغ الشیك محل األمر بالدفع،
والعبرة عند ،  لكتابة المبلغ فیكتب باألحرف الكاملة وباألرقامإجراءینالصیارفة تحتوي على 

وذلك نظرا لسھولة الغلط في كتابة "  لمبلغ المكتوب باألحرفل"  للكتابة بالطریقتین االختالف
األرقام أكثر منھ في األحرف، كما یسھل التزویر بالنسبة لألرقام أكثر منھ من األحرف، كما 

  . یقع سھوا زیادة أو إنقاص رقمقد یقع الخطأ بعدم التركیز في كتابة األعداد و

 المبلغ عدة مرات باألحرف واألرقام فإن العبرة ألقلھا مبلغا وھذا أما بالنسبة لكتابة
والعبرة من ھذا اإلجراء األخیر ھو تأمین عدم وقوع ، )  ج ق ت479المادة (مقتضى نص 

  )2(.ألحكام الجزائیة المتعلقة بالشیكتحت طائلة االساحب 

 الساحب فإن الشیك ال یكفي مبلغالموجود رصید الاألخذ بالرقم األكبر وألنھ مع فرض 
 إصدار شیك بدون رصید، أما إذا كان ھو المبلغ المقصود  الجزائیة بجرملمتابعةلیتعرض قد 
وتجدر اإلشارة إلى أن القانون لم ، التصال بالساحب یضمن اإلجابة الصحیحةن مجرد افا

( .بأحدھمایضع أي إلزامیة بالكتابة باألرقام واألحرف فیجوز كتابة الشیك فقط 
．

3(
．

  

III. سم المسحوب علیھا:  

أي الشخص الذي ، المسحوب علیھ ھو الشخص الملزم بأداء قیمة الشیك إلى المستفید
ولذلك یجب أن یكون الشیك متضمنا السم المسحوب علیھ ، أصدر الساحب إلیھ األمر بالدفع

  .لشیك وكذلك الحملة الالحقین االھتداء إلیھ لمطالبتھ بالوفاءا  منمستفیداللیسھل على 

 ارتكز قدو جنیف اتفاقیة في للنقاش إثارة الجد المواضیع من الشیك في علیھ مسحوبوال

  :أھمھا )4(اإلطار ھذا في تشریعیة أنظمة ثالثة تداولت إذ ،علیھ المسحوب صفة حول النقاش ھذا
                                                

  .ج ت  ق500 نص المادة : أنظر  )1(
، یحدد 2003/ 22/11 مؤرخ في 438 -03تنفیذي رقم ال المرسوم الشیك البریدي أنظر  عليمبلغالبصدد خصوصیات كتابة    )2(

 .2003/ 11 /23  الصادر في 72االستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البریدي، ج رج ج عدد 
  ج ت  ق479نص المادة : أنظر )3(
ت السلكیة لقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصاللحدد ، الم03-2000 من قانون رقم 02 فقرة 74 أیضا نص المادة :أنظر  –

 .مرجع سابق ،والالسلكیة
  .59ص، مرجع سابق ،...زھیر عباس كریم ، النظام القانوني للشیك . د )4(
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تشریعات تشرط في المسحوب علیھ أن یكون بنك أو على األقل مؤسسة تشتغل بأعمال  .1
، األلماني، التشریع اإلنجلیزيوأھمھا "أغلبیة التشریعات بالنسبة للشیك، وھذا ھو حكم البنوك

 كذلك قانون جنیف الموحد، كما حذا التشریع الجزائري ھذا 1935والتشریع الفرنسي بتعدیل 
وھذا على خالف األوراق التجاریة األخرى التي یمكن سحبھا على األشخاص ، "المسار

جانب وظیفة الشیك كأداة وفاء فیقضي حكم المنطق  التشریعات لةالعادیة وھذا لمراعا
  .االستعانة بشخص یوحي بالثقة والمالءة لدفع الشیك ویسھل اقتفاء أثر المتعاملین بالشیك

تشریعات تسمح بسحب شیك على بنك أو على شخص عادي سواء أكان تاجر أو  .2
یل الذي تضمنھ ھذا االتجاه بالتعد الذي غیر م1865لسنة غیر تاجر كالتشریع الفرنسي 
  . التشریع البلجیكي واإلسباني، كذلك30/11/1935قانون الشیك بموجب مرسوم 

كالتشریع  تشریعات تتیح سحب شیك على بنك أو شخص عادي بشرط أن یكون تاجر .3
  .اإلیطالي و التشریع المكسیكي والتشریع البرازیلي

 وجود كونل عادین صأشخا على شیكات سحب إمكانیة على القائم االتجاه أصحاب برریو

 سحب اشتراط أن كما ،البنوك خزائن في الموجودة المبالغ تفوق طائلة أموال یستثمرون أشخاص

 اتفیالتعر كل أن حیث ،" BANQUIER "للصیرفي مفھوم وضع یستلزم رفيیالص على الشیكات

  :ليكالتا یعرفھ الذي اإلنجلیزي التعریف ومثالھا مجدیة، غیر الصدد ھذا في وضعت التي

  )1( ..»»الصیرفي ھو الشخص أو مجموعة األشخاص الذین یشتغلون بأعمال البنوك الصیرفي ھو الشخص أو مجموعة األشخاص الذین یشتغلون بأعمال البنوك ««      

 الوضع یشجع مثل ھذا  ھو أنتبریر اشتراط سحب الشیكات على البنوكأما في 
القتصاد الفردي على ا ریالذي یعود بنفع كبواألفراد على إیداع نقودھم لدى البنوك، 

كما  تتمكن البنوك من تمویل المشاریع االقتصادیة، إذ عن طریق ھذه النقود ،والجماعي
ید بق للتقلیل من استعمال النقود وذلك ة والمثلى الوحیدةالبنك الطریقإیداع النقود في یعد 

 من المرجوةتحقق الوظیفة تذلك ب و،بطریق المقاصةانتقالھا المبالغ في الحسابات و
  )2(.لمتداولةالنقود اوھو تحدید ومراقبة كمیة استعمال الشیكات 

                                                
  .60 - 59، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم ، النظام القانوني للشیك . دنقال عن  (1)

(2) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.56. 
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 الرأي القائل بوجوب أن یكون المسحوب علیھ حوقد انتھى مؤتمر جنیف إلى ترجی
فت االتفاقیة معنى كلمة  عر54َّ منھ وبمقتضى نص المدة 03رفي وذلك في المادة یص

تشمل أیضا األشخاص والمؤسسات المعتبرة بحكم الصیارفة حیث  ،صیرفي في ھذا القانون

  )1(.بمقتضى القانون

IV. كان الوفاءم:  

 وھذا البیان لھ أھمیتھ إذ "اسم المكان الذي یتم فیھ الوفاءاسم المكان الذي یتم فیھ الوفاء"یجب أن یتضمن الشیك بیان 
 أھمیة تتجليالمحل الذي یقدم فیھ الشیك للتحصیل، كما المكان أو  على الحامل معرفة یسھل

لمحكمة معرفة اوتقدیم الشیك للوفاء الخاصة ب یةمواعید القانونال تحدید  أیضا فيھذا البیان
ولتحدید القانون الواجب التطبیق في حالة التقادم إذ یتم ذلك ، المختصة في حالة النزاع
بحسب ما إذا كان الحقا  ىرنوألن ھذه المواعید تختلف كما س، بموجب قانون مكان األداء

  .الشیك واجب الدفع في مكان اإلنشاء أو في مكان آخر

 القانون أجاز ذلك ومع ،)2(علیھ المسحوب طنمو في موجودا ألداءا مكان یكون ما وعادة

 أو بنكا یكون أن بشرط ،علیھ المسحوب غیر آخر شخص محل في الدفع واجب الشیك یكون أن

 الوفاء مكان لتحدید أیضا أنھ كما ، )3() ج ت ق 478 ( المادة نص وفق البریدیة الصكوك مصلحة

 مكان فتحدید بالدینار المبلغ مثال كتب إذ خاصة الوفاء بھا یتم التي العملة نوع لتحدید أھمیتھ

  )4(.الخ...تونسي عراقي، أو جزائري دینار كان إذا العملة نوع یحدد الوفاء

                                                
(1   صیرفي لدیھ مبالغ یستطیع الساحب التصرف ىیسحب الشیك عل« : جنیف التفاقیة من الملحق األول ـ ـ03تنص المادة 

 عدم مراعاة ھذه األحكام أي اثر فیما یتعلق بصحة ىنھ ال یترتب علأفیھا بموجب شیك طبقا التفاق صریح أو ضمني غیر 
  .423 ص، مرجع سابق،كتاب بیار إمیل طوبیا:  ؛ عن»السند كشیك

 في ھذا القانون تشمل أیضا األشخاص والمؤسسات المعتبرة –  صیرفي–كلمة  « نھأ ىمن اتفاقیة جنیف عل 54ص المادة تن −
  .437ص ، مرجع نفسھ، ال»  القانونىبحكم الصیارفة بمقتض

 30 وفیما عدا الشیكات المسطرة ظل نظام السحب على األفراد في القانون الفرنسي ممكنا إلى غایة مرسوم قانون  −
م الذي حدد األشخاص التي یجوز سحب شیكات علیھا والتي حددھا بالبنوك واألشخاص المسجلین لدى 1935أكتوبر 

اللجنة الدائمة للتنظیم المھني للبنوك أو المشاریع والمؤسسات المالیة سماسرة القیم المنقولة، األمین العام لصندوق 
مكلفین بالدفع، أو المحصلین المالیین الخصوصیین، منشآت لإلتمام الودائع واألمانات، أمناء الصندوق العاملین ال

 من اتفاقیة جنیف 4البلدي، صنادیق لإلتمام الزراعي، وكما أن المشرع الفرنسي استفاد من التحفظ الوارد في المادة 
 أنظر –؛ حیث جعل الشیكات المسحوبة على غیر ھؤالء ال تعد شیكات صحیحة إذ صدرت واستحق وفاءھا في فرنسا

  )et MARIN Xavier op. cit., p.56 Michel VASSEUR(: بھذا الصدد
  .59المحامي راشد فھیم، مرجع سابق ص  (2)

  ق ت ج  473 نص المادة  :أنظر  −
  .16ص ، مرجع سابق،  أیضا شویط صباح :أنظر  −

  .ق ت ج 478نص المادة :  أنظر  (3)
  . 130 ص، 1987 التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر راشد راشد، األوراق التجاریة في القانون. د  (4)
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V.  ومكانھتاریخ إنشاء الشیك:  

 ،م2006 /01/ 11 وھران مثال یذكر كأن إنشائھ ومكان تاریخ الشیك یتضمن أن یجب
 المواعید ھذه تختلف اذإ للوفاء ھتقدیم عیدموا تحدید في تبدو أھمیة الشیك إنشاء مكان ولذكر

 بخصوص التطبیق الواجب القانون تحدید في اإلنشاء مكان بیان یفید كما ،اإلنشاء بلد باختالف

  .اإلنشاء بلد لقانون ھشكلیات تخضع التجاریة األوراق فككل تھ،لصح الشكلیة الشروط

  وسلطتھ أھلیة الساحبثل تحدید؛ م متعددة أیضاأحكامكما أنھ لبیان تاریخ إنشاء الشیك 
فترة "یتحدد إذا كان التاجر في فترة إفالس أو توقف عن الدفع ، كما وقت إصدار الشیك

 )1(.صدار أم الاإل وكذا التحقق فیما إذا كان مقابل الوفاء موجود عند "الریبة

VI.  الساحب -توقیع من أنشأ الشیك-:  

بااللتزام بقیمتھ وبدون ھذا التوقیع ع الساحب على الشیك تعبیرا عن إرادتھ یوقتن إ
أو یكون باإلمضاء أو بالختم على الشیك  والتوقیع ،تنتفي عن المحرر أیة صفة قانونیة

 ویرد التوقیع على األغلب في أسفل الصك تعبیرا عن إرادة الساحب ،)2(ألصبعاببصمة 
 إبرام عقد فتح ویشترط الصیارفة عادة من زبائنھا عند، بااللتزام بكل ما ورد في متنھ

شیك یصدر من   على مع كل توقیع یردتھمضاھاوھذا ل ھم لتوقیعاالحساب إیداع نموذج
رفض شیك ال یتوافق توقیعھ مع نموذج توقیع الزبون؛ إذ یقع على المسحوب علیھ إلتزام 

  ) 3(.الساحب المحفوظ لدیھ

 التجاریة لألوراق لنسبةبا )4(اإللكتروني التوقیع إجراء إمكانیة مدى عن تساؤل أثیرا ولقد

 المكتوب المادي للمحرر الصرفیة الشكلیة العتبارات االفتراض ھذا رفض القانون أن إالَّ

  )5(.الساحب بختم التوقیع األحیان بعض في سمح وإن الساحب، بید دائما یكون الشیك فتوقیع
                                                

  .214 ص ،2008 الجزائر، القدیمة القبة الخلدونیة، دار الجزائري، التجاري للقانون وفقا التجاریة األوراق عمار، عمورة .أ (1)
 .الفرنسي والمالیة النقد قانون من )(L131-13 مادةال ونص الموحد القانون من 12 المادة وتقابلھا ج ت ق 482 المادة :أنظر  (2)
  .215ص سابق، مرجع عمار، عمورة .أ (3)
عبارة عن « :  تعریفا للتوقیع اإللكتروني بأنھ02 في المادة 13/12/1999أوردت التعلیمة األوروبیة المؤرخة في  (4)

 »إلكترونیة أخرى وتستخدم كوسیلة إلقرارھا معلومات أو معطیات في شكل إلكتروني ، ترتبط أو تتصل منطقیا بمعطیات 
 أنظر بصدد أحكام –.55 ص .2003، الجزائر، 26، مجلة إدارة، عدد "التوقیع اإللكتروني" بودالي محمد، . أ: عن 

محمد أمین الرومي، التعاقد . أ:  أنظر أیضا –،. ق م ج327 والمادة 1 مكرر ومكرر 323المادة : التوقیع اإللكتروني
  .145، ص 2004مصر،  ،وني عبر اإلنترنت، دار المطبوعات الجامعي إسكندریةاإللكتر

(5) CABRILLAC Michel, "Effet de commerce – Signature électronique – Impossibilité", RTD com., n° 
01, 2001, p195. 

− « La vois dématérialisé n’exclut pas la remisse matérielle au tiré du chèque au sa copie ».− 
« l’archivage d’une durée de dix ans est réalisé sous la responsabilité de l’établissement assujetti, 
qui sera vraisemblablement le plus souvent le présentateur ou le trié voir uns banquier tiers» ; 
Voir : CABRILLAC Michel, "Chèque – Compensation – Réglementation – Organisation de la 
présentation au paiement sous forme dématérialisée, (Rég. n°01 -04 du 29/10/2001)", RTD com., 
n°02, 2002, p351. 
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 ال یأخذ فیعد الشیك دائما مستند مادي فإن رسالة البیانات عن طریق مجرى إلكتروني
الدفع بالشیك دائما یكون في شكلھ  حكم الشیك بالمفھوم القانوني، إذ عملیة الدفع أو أمر

  )1(.المادي

وبھذا نقول أن توقیع الشیك یعد البیان الوحید الذي یجب أن یقع بید الساحب ألنھ 
  أنھألصل الساحب ھو نفسھ الذي لھ حق التوقیع على الشیك إالَّي افأساس التزامھ، و

) ق ت ج 477/2 م(استثناءا یجوز للساحب أن یعین من یوقع عنھ بالنیابة أو الوكالة 
باإلضافة إلى نموذج  ى المسحوب علیھ لد"الوكالة"إیداع سند اإلنابة بذلك یتعین علیھ و

الحقا  ولیس أصیل، وسنرى كنائبویجب على الساحب الوكیل أن یعین صفتھ توقیعھ، 
 عن الوكالة القائمة بین الموكل الساحب الحقیقي والوكیل الموقع كل قواعد الوكالة المدنیة

  )2(.الساحب بالنیابة

  لشیكلشیكللجزاء اإلخالل بالبیانات اإللزامیة جزاء اإلخالل بالبیانات اإللزامیة   ::  ثانیاثانیا  

من القانون التجاري البیانات اإللزامیة التي یتحدد  472المادة  بعدما بحثنا وفق
بیرا لجزاء اإلخالل بالبیانات  فلبد أن نولي اھتماما ك،وفقھا المفھوم الصحیح للشیك

 المترتب على صحة  القانونيلى الجزاءعاإللزامیة في الشیك من وجھتین األولى تتوقف 
الجزاء المترتب على مسؤولیة الساحب الجنائیة ما دام أن القانون الثانیة عن و) I(؟الشیك

  (II)؟الجنائي یولي حمایة للشیك

I.  على صحة الشیكاإللزامیة الجزاء المترتب عن اإلخالل بالبیانات:  

تحت إطار ھذه النقطة سوف نحاول بیان الوزن القانوني للبیانات اإللزامیة في الشیك 
 وفقا لطبیعة اإلخالل بالبیانات  على صحة الشیكبھامن خالل الجزاء المترتب عن اإلخالل 

  ."2") والتحریفالصوریة ( أو بفعل مخالفتھا للحقیقة "1"إما باإلغفال والترك لبعض البیانات
                                                

یة بین المؤسسات المصرفیة وفق  لمعالجة البیانات لضرورة التقدیم الغیر المادي للشیك للمقاصة اإللكترونسإن كانت معایر التقیی  (1)
وھو ما یعبر عنھ البعض بالشیك اإللكتروني فتجدر اإلشارة إلى أن الشیك اإللكتروني كان  « Image chèque » ما یعرف ب

ثارت من بین المشاریع القانونیة محل المناقشة في الدول المتقدمة على حذو السفتجة اإللكترونیة المحاذیة للسفتجة الورقیة، والتي أ
فإن الشیك باتت مختلف التشریعات بشأنھ تؤكد على  ! الكثیر من الحبر على أساس أنھا لیست ورقة تجاریة لعدة خصوصیات

ضرورة كونھ محرر مادي فال مجال للتوقیع اإللكتروني في الشیك فالتوقیع دائما یكون بید الساحب، وقد وضع إلتزام على البنوك 
 على ضرورة المحافظة على ھذه النماذج في شكلھا المادي الورقي إذ تحمل توقیع الساحب كدلیل في إطار المقاصة اإللكترونیة

 15/12/2005في مؤرخ  06 -05 رقم  من نظام08مادة النص : ،أنظر إثبات حال النزاع، وھذا ھو حكم التشریع الجزائري
   .23/04/2006الصادر في  26 رج ج عدد یتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض األخرى، ج

  . ق ت ج2 /477نص المادة : أنظر (2)
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  :جزاء اإلغفال أو الترك .1

 البیانات القانونیة اإللزامیة لصحة سند الشیك یبقى التساؤل مشروع سةبعد أن أتممنا درا
عن أثر إغفال بعض البیانات على ھذا التصرف القانوني الشكلي البحت فھل یترتب عن ذلك 

 ؟قواعد العامة لتحول التصرفاتبطالنھ، أو یمكن أن یعتد بھ كمحرر من طبیعة أخرى وفقا لل

إذا خال السند من أحد البیانات إذا خال السند من أحد البیانات   ««  من القانون التجاري473تقضي المادة وبھذا الصدد 

  ..»»......التالیةالتالیة في األحوال المنصوص علیھا في الفقرات  في األحوال المنصوص علیھا في الفقرات المذكورة في المادة السابقة فال یعتبر شیكا إالَّالمذكورة في المادة السابقة فال یعتبر شیكا إالَّ

 بیاناتلل القانونیة القوة درجة مییزت لنا یتبین فیھا والتمعن المادة ھذه أحكام فباستقراء

 یترتب فقد ،تخلفھا عند للسند قانوني أثر كل تزیل التي البیانات من فھناك ،لشیكل اإللزامیة

 یعتد وال القانوني بمفھومھ الشیك بطالن ىبمعن بالشیك القانوني االلتزام بطالن ذلك جراء

 تحولل العامة القواعد قوف آخر نوع من سند إلى الشیك تحولی أن وإما كشیك، بھ

 وفقا الشیك صحة على أثر األخرى البیانات ببعض اإلخالل یترتب ال قد كما ،تاالتصرف

  .آخر ببیان االستعانة باإلمكان كان إذا أو وطبیعتھ الشیك مفھوم في أھمیتھا لمدى

ھذه ولبیان أھمیة ھذه البیانات وقوتھا القانونیة في صحة الشیك فسوف نحاول دراسة 
 :ونمیز أھمیة البیانات بالجزاء المترتب عن إغفالھا وفق الترتیب التالي اتجزاءلا

  :بطالن االلتزام القانوني بالشیك  - أ

ھناك من البیانات اإللزامیة ما ھو ضروري لصحة االلتزام الثابت في الشیك بحیث 
ذه البیانات وھ بطالن االلتزام بالشیك ىبمعن االلتزام بحد ذاتھ فتخلق ھذا البیان یتخلب

  : أساسیینتتوقف على بیانین

 :تخلف توقیع الساحب  1-أ

 التوقیع یعد البیان الوحید الذي یلتزم الساحب بوضعھ بیده على أنأوضحنا أن سبق و
إن ف،  الساحبعن التوقیع ینتفي الجزم بصدور الشیك ، فبانتفاءالشیك أو بتفویض قانوني

إذ یعد مصدر رضا ؛ شرط موضوعي لصحة الشیك أنھ لتوقیع وإن اعتبر بیان شكلي إالَّا

  )1(. بطالن االلتزام بالشیكوبالتاليعدم االلتزام نإنعام الرضا ی وبالساحب بااللتزام

 ھیر لكونھ عیب شكلي ظاھرظھرھا التط توقیع الساحب من العیوب التي ال یغیابفإن 
استقاللیة  وفقا لمبدأ  ال یبطل التزام الموقعین الالحقین بالشیكوبالمقابل ،یسھل تبینھ

 قائم بتوقیعھم، وفقا لخصوصیات قانون الصرف التي  دام رضاھم بھذا الشیكام، التوقیعات
                                                

  .85-  84، مرجع سابق، ص  ... النظام القانوني للشیك،زھیر عباس كریم. د (1)
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 النقود في ىتسعي دائما لحمایة المراكز القانونیة للمتعاملین بالشیك كأداة وفاء تجري مجر
  )1 (.التعامل

ث ال یمكن إلزام الساحب  بحیھ متى تم إثباتهوكما یلحق أیضا بانعدام التوقیع تزویر
 بحجةوعادة ما یتحمل المسحوب علیھ تبعة وفاءه بشیك مزور ، زور توقیعھ بالوفاءالذي 

 بھذا الصدد وتجدر اإلشارة،  یثبت إھمال أو خطأ الساحبمل مخاطر المھنة المصرفیة ما
لساحب التوقیع الغیر الموضوع بخط ید ا أن القانون الفرنسي یلحق بانعدام توقیع الساحب

 أنھ لم إالَّ،  فال یسمح التوقیع بواسطة الختم أو أي إجراء آخر،نفسھ أو المفوض بالتوقیع
 فالتوقیع الساحب وحده الذي یلتزم فیھ ینظھرمیمنع مثل ھذا التوقیع بالنسبة لتوقیعات ال

  )2(.االلتزام بالشیك األساس القانوني لنشوء ه باعتباریدهخط 

 وھذا باإلمضاء للتوقیع القانونیة قیمتھ في الختم ألحق فلقد يالمصر للمشرع بالنسبة أما

 ذلك على ویقاس ألمر والسند السفتجة لتوقیع بالنسبة مصري ت ق 190و 105 المادة نص وفق

 بالنسبة قانوني كتصرف الشیك بطالن إلى یؤدي الساحب توقیع تخلف نفإ وبالتالي ،الشیك توقیع

 محرر مجرد وإنما المدین ذمة في االلتزام نشوء على كامل قانوني سند یعد وال )3( للساحب

 ووفقا ،بالكتابة تثبت التي للدیون ةسببالن العامة لقواعدل اوفق  بالكتابة االلتزام ثباتإل یصلح عادي

  .اإلثبات وسائل بكل اإلثبات یجوز التجاریة المواد في أنھ القاضیة التجاریة للقواعد

  :تخلف مبلغ الشیك      2 -أ

 ذات األثر المترتب على إغفال توقیع عنھإغفال ذكر مبلغ الشیك إغفاال تاما یترتب 
 شرط موضوعي فإنھ إلزامي في الشیك  شكليألن المبلغ إضافة إلى كونھ بیان الساحب،

  . التصرف القانوني االلتزام بھذا بطل االلتزام محلبانعدامف، الشیك االلتزام بیعبر عن محل

 من وضعھ إلزامیة حیث من كالتوقیع لیس المبلغ أن إلى المقام ھذا في اإلشارة تجدرو

 كمبلغ األخرى بیاناتال الستكمال للمستفید ویسلمھ شیك الساحب یوقع أن یحدث قدف ،الساحب

 یأخذ فالقضاء ،ادعى من على االختالف عند اإلثبات وعبئ قانونا، ذلك یمنع ما ولیس الشیك

 حالة في أما ،إثباتھ یشترط بل التفویض ھذا یفترض لم أنھ إالَّ ،البیان باستكمال التفویض بفكرة

 الذي والشخص الساحب على أثاره فتنحصر المبلغ قیمة في التفویض حدود المفوض تجاوز
                                                

  . من القانون التجاري الجزائري480المادة : أنظر (1)
(2) CABRILLAC Michel, "V° Chèque", Encyclopédie juridique, op. cit., p. 07. 

ال یوجد في القانون ما یلزم أن تكون بیانات الشیك محررة "أوضحت محكمة التمیز المصریة على أثر تخلف التوقیع بقولھا   (3)
بخط الساحب وفقط یتعین أن یحمل الشیك توقیع الساحب ألنھ إذا خال من ھذا التوقیع یكون ورقة ال قیمة لھا و ال یؤبھ بھا في 

  .84، مرجع سابق، ص ...ن زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك ؛ ع" التعامل 
  .البصمة أو وبذلك یجوز التوقیع إما باإلمضاء، الختم،،  لكیفیة التوقیعقیدالقانون الجزائري لم یضع تجدر اإلشارة إلى أن ا  –
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تطھیر الدفوع حسن النیة وفقا لقاعدة تجاوز حدود التفویض وال یجوز االحتجاج بھ ضد الحامل 
  .ن بالمبلغ الذي تم توقیعھم علیھبالتظھیر، ویلتزم األشخاص الموقعی

إالَّ أنھ وفقا للقواعد العامة ووفقا لقواعد اإلجازة یحق للساحب في حالة عدم توقیعھ على 
مبلغ الشیك الذي وضع من ل كما یكون صحیحا إجازتھ ،الشیك أن یجیز االلتزام بالشیك بتوقیعھ

  .طرف شخص آخر طواعیة أو خرقا لقواعد التفویض
  :ك إلى سند عاديتحول الش  -ب

ھناك بعض البیانات اإللزامیة التي إذا خال الشیك من ذكرھا یبطل بوصفھ شیكا ولكنھ ال 
یظل معتبرا كسند عادي یثبت إلزام الساحب قبل المستفید و ذلك تطبیقا بل  ،یتجرد من كل أثر

لقانون  من ا105للقواعد العاملة في تحویل التصرفات الباطلة المنصوص علیھا في المادة 
  :ھذه البیانات ما یأتي ، ویدخل في إطار)1(المدني

 :اسم المسحوب علیھ  1-ب

 ىعل السند بھذا االحتجاج یصح فال علیھ المسحوب اسم فیھ یعین لم إذا شیكا السند یعتبر ال
 صفة الكتساب المؤھلة الغیر الھیئات على الشیك سحب اإلطار ھذا في یدخل كما ،)2(شیك أنھ

إن إن « «  :على تنص حیث ج ت ق 474 م نص من 05 الفقرة في الحكم ھذا ونسجل ھعلی المسحوب

  ىى غیر األشخاص المذكورة في الفقرة األول غیر األشخاص المذكورة في الفقرة األولىىالسندات التي تم سحبھا ووجب دفعھا بالقطر الجزائري علالسندات التي تم سحبھا ووجب دفعھا بالقطر الجزائري عل
  »».. شكل شیكات ال یصح اعتبارھا شیكات شكل شیكات ال یصح اعتبارھا شیكاتىىوكانت محررة علوكانت محررة عل

ة قیمة قانونیة فقد یصح أن یكون سند ال یعني تجریده من أی" كشیك"إالَّ أن بطالن السند 
عادي یثبت إلتزام الساحب تجاه المستفید وفقا للقواعد العامة في تحول التصرفات الباطلة، 
فیصح أن یكون سند اعتراف بدین إذ یمكن مطالبة الساحب بھ وفقا للقواعد العامة لاللتزامات 

  )3(.ولیس وفقا لقواعد قانون الصرف الخاصة بالشیك

 الكبرى والمشاریع لمؤسساتل المالیة المعامالت أن إلى اإلشارة لنا حضرت المقام ذاھ وفي

 المصاحبة شیك ،مطعم شیك بنزین، شیك الھدایا شیك" مثل الشیك یةسمت تحمل دفع سندات ابتكرت

 لمثل یعترفان ال الشیكب الخاصة الصرف قانون ألحكام وتطبیقا والفقھ فالقضاء ،)4( "الخ...الشخصیة

  .مشتریاتھم لسداد لعمالئھا الكبرى المتاجر تقدمھا إیصاالت مجرد فھي الشیك، بطبیعة السندات ذهھ

                                                
وتوفرت فیھ أركان عقد أخر فإن العقد یكون صحیحا إذا كان العقد باطال أو قابال لإلبطال «   قانون مدني جزائري105تنص المادة   (1)

  .»باعتباره العقد الذي توفرت أركانھ إذا تبین أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى إبرام ھذا العقد 
البنكیة أو المسلمة من المؤسسة  للنماذج المخالفالشیك  یعتبر"  من مدونة التجارة المغربیة 240 من المادة 5بھذا الصدد تقضي الفقرة   –

مدونة : ، أنظرالسند ولكنھ قد یعتبر سندا عادیا إلثبات الدین، إذا توفرت شروط ھذا الذي ینقصھ أحد البیانات اإللزامیة غیر صحیح،
شریف رقم  ظھیر الصادر بتنفیذه  بمدونة التجارة  المتعلق15.95 رقم القانون ،2011 /06/10التجارة المغربیة صیغة محینة بتاریخ 

 جمادى 19الصادر في  4418، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة عدد )1996 فاتح أغسطس ( 1417 ربیع األول 15 بتاریخ 1.96.83
  Nouveautes/ar/legislation/production/ma.gov.justice.aadal://http/ .،  معدل ومتمم2187ص    ،)1996 /10/ 30 ( 1417األولى 

 .87، مرجع سابق، ص ... القانوني للشیك، النظامزھیر عباس كریم. د (2)
(3) Voir : Cass. Versailles 10/6/99, RJDA., n°12, éd. Francis Lefebvre, 1999. p1101-1106, (n°1370-1371.) 
(4) Voir Aussi : CABRILAC Michel,  "Législation – Création des chèques d’accompagnement personnalisé 

(Décr. n° 99-862 du 6/10/99.)", RTD com., n°01, éd. Sirey, 2000, p.151.  
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، ھي سندات خاصة بالمتاجر الكبرىففھي سندات ال تؤدي إلى نقل األموال وال تداولھا 
 ھذه أعدتھاوتخضع في أحكامھا لقواعد شیكات علیھا، ھا بسحب ل غیر الھیئات المعترف من

سم  اخطأأطلق علیھا سندات فھي  ""  MMiicchheell  CCAABBRRIILLAACC" "  األستاذیقول ، و)1(المتاجر
االئتمان  ولقد استبدلت بظھور بطاقات  ھذه السندات في الدول المتقدمةتوعرف )2(""شیكشیكالال""

لیست  فھذه السندات، حیث تتوسط البنوك بین المتاجر الكبرى والعمالء للوفاء بمشتریاتھم
  )3(. فقط ، فھي سندات باطلة كشیكات بمفھومھ القانونياءأدوات وفاء وإنما أدوات شر

على تعین المسحوب علیھ من غیر الھیئات رتب  جزاء البطالن المشرع  إلىوباإلضافة
  )4(.  قیمة الشیكمن)  %10(  قدرھا مالیة جزاء یتمثل في دفع غرامةالمؤھلة قانونا

  :تخلف شرط األمر   2-ب

ا لم یتضمن السند أمر صریحا ذإف" شرط األمر" ك من مقومات الكیان القانوني للشی
أما إذا علق أمر  موجھا إلى المسحوب علیھ بالدفع فقد صفتھ كشیك وتحول إلى سند دین عادي،

،  یبطل الشرط ویبقى الشیك صحیحا)ق ت ج 500( للمادة االدفع لدى اإلطالع على شرط فوفق
  .ني والقانون المصريض القوانین األخرى مثل القانون األردبععلى خالف 

 غیر النقود كأن یكون محل الدفع محال سند عادي إذا تضمن أمریتحول إلى كما أنھ أیضا 
 )5(.الشیك تسلیم بضاعة أو قیام بعمل أو امتناع عن عمل

  :غیاب كلمة شیك  3 -ب

تعتبر كلمة الشیك الواجبة الذكر في الشیك أساس لتمیزه عن غیرة من السندات وبذلك فإن 
 في شیك إذا كان السند یدل على أنھ  صفة الشیك إالَّه ذكر كلمة الشیك على متن السند یفقدمعد

                                                
 التشریع الجزائري بحق بعض المؤسسات بغض النظر عن المنع المنصوص علیھ بالنسبة لبعض العملیات التي تعد اعترف  (1)

 4 فقرة79لھیئات المصرفیة أن تصدر بطاقات وسندات تخول شراء سلعة منھا أو خدمة معینة وھذا وفقا لنص المادة حكر ل
  .27/08/2003 مؤرخة في 52 یتعلق بالنقد والقرض، ج رج ج عدد 26/08/2003 مؤرخ في 11- 03من أمر رقم 

 السندات وبالتالي المصرفیة المھنة ىعل حكر تعد فعالد وسائل إدارة فإن األمر نفس من 66 المادة لنص وفقا انھ وحیث  –

 بطاقة أو سند مجرد إنما تدفع وسیلة تعد ال خدمة أو سلعة شراء أجل من لعمالئھا المؤسسات ھذه تمنحھا التي والبطاقات

 القانون ذإ أحكامھ، علیھ تنطبق وال القانوني بمفھومھ بشیك لیست فھي شیكات ترویجا السندات ھذه مثل سمیت فإن شراء

 الفرنسي 24/6/1984 قانون أیضا نجد الصدد وبھذا.علیھا الشیكات تسحب التي الھیئات تحدید في صریح التجاري

  :الصدد بھذا أنظر – خدمة، أو سلع شراء وسندات بطاقات إصدار بإمكانیة للمؤسسات یسمح الذي
–  CABRILLAC Michel, " CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 

op. cit., p.07.   
(2) CABRILAC Michel, " Chèque affectés d’une modalité particulière", op. cit., J.C.P. Banque – Crédit – 

Bourse, pp1-10. 
(3) V. aussi  :  CABRILAC Michel, "Législation – Création des chèques d’accompagnement personnalisé 

(Décr. n° 99-862 du 6/10/99.)" , op. cit., p.151.  
  .ق ت ج 537 نص المادة:  أنظر  (4)

(5) GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, op. cit., p269. 
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 وال یمكن تطبیق أي حكم من أحكام الشیك علیھ كما ال یمكن أن تطبق علیھ أحكام ،)1( مظھره
  .سند عاديبذلك إلى مجرد ویتحول  )2(السفتجة لخلوه من ھذا االسم أیضا

 مفھوم القانونيال لیس كل سند یحمل كلمة شیك یعتبر شیكا بھأنإلى تجدر اإلشارة و
شیك  وھذا ھو األمر بالنسبة للشیكات السالفة الذكر شیك الھدایا، شیك المصاحبة الشخصیة،

 حتى ولو تضمنت ال یتوفر في ھذه الشیكات صفة المسحوب علیھ القانونیة  إذالخ،...المطاعم

   .خصیة، فھي مجرد إیصاالت شراء شتسمیة شیك

  :البیانات بعض تخلف رغم الشیك صحة  -ج

 على أن خلو 473 البیانات اإللزامیة في الشیك، كما قضت المادة 472حددت المادة 
الشیك من البیانات السالفة الذكر تجرد الشیك من ھذا الوصف القانوني إالَّ في حاالت حددتھا 

   : وھي كالتالي473المادة 

  :الوفاء نمكا بیان من الشیك وخل   1-ج

فإن المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیھ في حال خلو الشیك من بیان مكان الوفاء 
إذا ذكرت عدة أمكنة بجانبھ فیكون الشیك واجب الدفع في المكان المذكور ویعتبر مكان الوفاء، 

 المحل الذي بھغیرھا یكون الشیك واجب الدفع في المكان  لم تذكر ھذه البیانات أو وإذا، أوًال
  .مسحوب علیھللاألصلي 

   :اإلنشاء مكان بیان من الشیك خلو  2-ج

 فإنھ یعتد بالمكان المبین بجانب اسم الساحب وفقا بیان مكان اإلنشاءحالة خلو الشیك من 
 تجاري 229وبالنسبة لھذه الحالة نجد القانون األردني في المادة  ،04 فقرة473لنص المادة 

جانب اسم الساحب وإذا لم ب مكان المذكورال مكان اإلنشاء فیأخذ بأنھ في حالة عدم ذكرتقضي 
  )3 (.یرد المكان بجوار اسم الساحب فیعد في المكان الذي تم تسلیمھ للمستفید

 یعتبر إنشاءه قد  بالنسبة للقانون الجزائري لقد نص في حالة عدم وجود مكان اإلنشاءأما
 لم یمكن االستعاضة ببیان آخر فوفقا لنص المادة إذاتم في المكان المبین بجانب اسم الساحب و

من مبلغ الشیك وال  %10بغرامة قدرھا اإلنشاء  یعاقب على إصدار شیك بدون مكان 537
  .د ج 100یجوز أن تقل الغرامة عن 

                                                
  .87 ص،مرجع سابق، ...النظام القانوني للشیك ، زھیر عباس كریم. د  (1)

(2) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 
op. cit., op. cit. p.07. 

 علي مقلد، المؤسسة الجامعیة .ترجمة د - الجزء الثاني-ریبیر، المطول في القانون التجاري) ج(روبلو ) ر(أنظر أیضا،   –
  .342 ، ص2008 ،لبنان -للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 

  .48، مرجع سابق، ص ...النظام القانوني للشیك ، زھیر عباس كریم. د (3)
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  :اإلنشاءغیاب تاریخ   3 -ج

ان بییعد ن تاریخ إنشاء الشیك الذي یعد حكما تاریخ إصداره أ ت اإلشارة إلیھكما سبق
  منھاالمتعلقة ،خاصةأھمیة كبیرة في الشیك نظرا لكونھ الحاجز الفاصل لعدة قضایا ذا 

وفقا للمنطق فإن خلو ھذا السند من تاریخ إنشائھ ، باألھلیة وكذا مواعید الوفاء والتقادم
والدلیل على ذلك أن انعدام ھذا التاریخ یعدم إمكانیة تطبیق القواعد  یعدمھ من صفة الشیك،

  )1( .صة بالشیك وكذا القواعد العامة لھذا السند فقد یصلح فقط كونھ سند إثباتالخا

ستحقاق بجانب تاریخ اإلنشاء فوفق القانون المصري یتحول الأما إذا تضمن تاریخ ل
، إالَّ أن التشریعات وفقا لنظریة الظاھر لم ترد مثل ھذا الحكم حفاظا على )2(إلى سفتجة

مشرع الجزائري على سبیل المثال فرض فقط عقوبة إصدار شیك وظیفة الشیك النقدیة، فال
أو قبول تظھیره بدون تاریخ أو بتاریخ غیر حقیقي وھو حكم التشریع الفرنسي، وبالتالي ال 
یترتب عن عدم احتواء الشیك على تاریخ اإلنشاء بطالنھ كسند صرفي وبذلك یبقى صحیحا 

  )3(.منتجا لكل أثاره

  : للحقیقةنات اإللزامیة البیاجزاء مخالفة    .2

وتحت ھذا العنوان نقصد الصوریة في البیانات بمعنى مخالفتھا للحقیقة رغم استكمال 
  :الشیك كل بیاناتھ أو التحریف في بعض البیانات ونتطرق لتناولھا تبعا كالتالي

  :الصوریة  - أ

 وواجب صحیحا ج ت ق 472 المادة في الواردة البیانات لجمیع المستكمل الشیك یعتبر

 صور أھم ومن البیانات ھذه أحد صوریة على الدلیل یقوم لم ما ،األصل بحسب الوفاء

 یضع فقد لإلصدار، الحقیقي التاریخ غیر شیك على تاریخ یضع كأن الشیك بیانات صوریة

 على تؤثر ال الصوریة ھذه فإن ضمان، كشیك لجعلھ اإلصدار لتاریخ الحق تاریخ الساحب

 الساحب یخضع وإنما ،)4(اإلطالع لدى مستحق وفاء كأداة طبیعتھ من والتغیر الشیك صحة

  )5(.03 فقرة العقوبات قانون من 374 المادة نص الضمان سبیل على الشیك إصدار لعقوبة

                                                
نائل عبد الرحمان صالح، تاریخ إصدار . د:  أنظر أیضا بھذا الصدد–،.343 مرجع سابق، صریبیر،) ج(روبلو ) ر(  (1)

  .06ص ، 1995األردن،  -الشیك وأھمیتھ التجاریة والجزائیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان
  .87، مرجع سابق، ص...النظام القانوني للشیك  كریم، زھیر عباس. د (2)
  .343 مرجع سابق، صریبیر،) ج(روبلو ) ر(  (3)

(4) NEMEDEU Robert, "Chèque de garantie, note sous (Cass.com 24/10/2000)", RJP. Com., n° 06, 2001, 
p. 184 -185. 

  . ق ع ج374نص المادة : أنظر  (5)
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 كما قد یقع على عاتق المسبب في صوریة البیان الخضوع لعقوبة التزییف والتزویر

  )1(.قوبات من قانون الع375للحقیقة بمقتضى نص المادة 

 أنھ یجوز لصاحب المصلحة أن یدفع بصوریة إالَّ الصوریة لیست سبب لبطالن الشیكف
حق جماعة الدائنین في إثبات التاریخ الحقیقي إلصدار الشیك في حالة ك، أحد البیانات مثال 

 ، الساحب وضع التاریخ السابق لھا لتھریب أموالھ أنَّو "فترة الریبة"صدور ھذا األخیر في 
و في حالة تزویر التوقیعات فلكل ذي مصلحة في حالة تزویر توقیعھ أن یدفع بذلك حتى أ

  .ھیرظعلى الحامل الحسن النیة فإنھ من الدفوع التي ال یطھرھا الت

 للوفاء الشیك قدم فإذا 02 فقرة 500 المادة نص حسب التاریخ بصوریة یتعلق فیما أما

 فصوریة وبھذا ،تقدیمھ یوم الوفاء واجب ونیك إلصداره كتاریخ فیھ المعین الیوم قبل

  )2( .اإلطالع لدى وفاء كأداة طبیعتھ تغییر من أو الشیك صحة على یؤثر ال التاریخ

 أصدر من كل یعاقب 537 المادة في الجزائري التجاري القانون أن نجد ھذا جانب وإلى

 % 10 قدرھا بغرامة امزور اتاریخ بھ وضع أو تاریخھ أو إصداره مكان فیھ یبین ولم شیكا
 أو األول المظھر على العقوبة نفس وتقع ،دج 100 عن تقل أن یجب وال الشیك، قیمة من

 الحق تاریخ یتضمن أو التاریخ أو اإلصدار مكان بیان من خالیا الشیك كان إذا الشیك حامل

 على یحتوي ال شیك المقاصة وجھ على تسلم من كل على كذلك الغرامة وتقع ،تظھیره لتاریخ

  )3(.تاریخھ أو إصداره مكان

  :التحریف في بیانات الشیك  -ب

یقصد بالتحریف في البیانات التعدیل أو التغیر في بیان أو أكثر كتعدیل التاریخ أو 
مقدار المبلغ، فإنھ متى تم إثبات ھذا التحریف فإن ذلك ال یؤثر على صحة الشیك، وإنما یقع 

 من القانون التجاري والتي تقضي 526ص المادة جزاء ھذا التحریف تحت طائلة أحكام ن
إذا ورد التحریف في نص الشیك فإن الموقعین الالحقین لھذا التحریف ملزمون بما إذا ورد التحریف في نص الشیك فإن الموقعین الالحقین لھذا التحریف ملزمون بما «  بأنھ

  »..تضمنھ النص المحرر أما الموقعین السابقون ملزمون بالنص األصليتضمنھ النص المحرر أما الموقعین السابقون ملزمون بالنص األصلي

                                                
  . ق ع ج375 نص المادة: أنظر  (1)
  . ق ت ج500 نص المادة: أنظر  (2)
  . ق ت ج537 نص المادة: أنظر  (3)
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II. رصیدال انعدام حال( الجنائیة الساحب مسؤولیة على الشیك صحة عدم أو بطالن أثر:(  

 التشریعات معظم وفي رصید بدون شیك إلصدار المجرمة العقابیة النصوص إن

 لفظ من المقصود للمعنى ومانعة جامعة بصفة تفسر لم الموحد جنیف قانون في حتى المقارنة

 مسؤولیة حول خالف یثیر ال الصحیح الشیك فمنطقیا بیاناتھ، تحدید على اقتصرت إذ ؛الشیك

 وجھة من شكال المعیب الشیك ذلك من العكس على ،الرصید تخلف إثر ىعل الجنائیة الساحب

 إلى استنادا تیارین إلى الموضوع ھذا في الفقھیة اآلراء انقسمت فلقد ،التجاري القانون نظر

 :علیھا المرتكز القضائیة االجتھادات

  :األولاالتجاه  .1

 ،التجاري القانون في عنھ العقوبات قانون في الشیك )معنى( مدلول تباین أنصاره یرى
 كان متى المعیب الشیك وكذلك الصحیح الشیك على حمایتھ بسط الجنائي المشرع وبذلك

 متى بمعنى ،"الفرنسي القضاء وأنصارھا" الظاھر لنظریة تطبیقا شیك بأنھ یوحي ظاھره

 القضاء حكم في شیكا فیعتبر بذلك، یوحي مظھره كان متىو شیك أنھ أساس على محرر سحب

  )1(.التجاري للقانون وفقا ذلكك غیر كان ولو حتى ائيالجن

  والذي جاء م 19/10/1940 في صادر الفرنسیة في قرار تبنت ھذا الحكم محكمة التمییز
 ال ھ أنبالضرورةیستتبع  ال فیھ أن بطالن الصك بسبب عیب شكلي حسب القانون التجاري

)2(الجنائي القانون كذلك في نظر یعتبر
 الشیك تطبیقا لنظریة التي توحي بظاھر اناتالبی مراعاةب  

  .بیاض على التوقیع أو اإلنشاء لتاریخ الشیك فقدان مثل البیانات استكمال في التفویض

 شیك على طبقتھ ما وھذا الدفع مرأ أو لتوقیعل الصك لفقدان بةسنبال ذلك رفضت بینما

 أمر على توفره لعدم الجزائیة الناحیة من الشیك لقانون یخضع شیك تعتبره لم الذي المسافرین

 لشیكا أو علیھ، المسحوب اسم من الشیك لخلو نسبةبال وكذا ،)3(بالدفع تعھد مجرد وإنما الدفع

  .الصفة بھذه لھا المعترف الھیئات غیر على المسحوب

 وذلك في عدة أحكام منھا ما یتعلق ،الحكم اأخذ كذلك القضاء المصري بمثل ھذ
متى كانت أنھ «  فقد قضت محكمة التمییز المصریة ،قدیمھ وتأخیرهبصوریة تأریخ الشیك كت

حسب ظاھره شیكا بالمعنى القانوني وأن تاریخ تحریره بالواقعة ثابتة بالحكم أن الشیك یعتبر 

                                                
 .75، مرجع سابق، ص بخوش علي. أ: أنظر بھذا الصدد      )1(

(2) CABRILLAC Henry, Le chèque et le virement, 4ème éd., Librairie Technique, Paris, 1967, p 60. 
  .98، مرجع سابق، ص …النظام القانوني للشیك، ھیر عباس كریمز. د (3)

  .ما قلناه بصدد شیك المسافرین في المبحث األول: أنظر كذلك   –
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كما یبدو للمطلع علیھ فإنھ ال یجدي أن یثبت الطاعن أن الشیك حرر في ھو تاریخ استحقاقھ 
  .» رتاریخ سابق على تاریخھ الظاھ
أن الشیك الذي یتضمن بیانات على غیر الحقیقة لن یتحول  كما قضت في حكم آخر

(.شیكظاھره یوحي بأنھ  دون تطبیق نص قانون العقوبات متى كان
．

1(
．

  

فال  یأخذ بنظریة الظاھر أنھأحكام القضاء الجزائي الجزائري  القانون ونالحظھ فيما و
 فإن صوریة بعض البیانات لم ،ة الساحبالبیانات على مسؤولیأھمیة لتخلف بعض  یعیر

جزاء الصوریة إضافة إلى تسلیط عقوبات ، عد شیك صحیحییرتب علیھا بطالن الشیك وإنما 
ى سبیل لمثل ترتیب جزاء على تخلف بیان تاریخ اإلنشاء أو إصدار شیك عوالتحریف 

ولو  كما أنھ یخضع لنص إصدار شیك بدون رصید حتى ،374الضمان وفق نص المادة 

  )2(.سحب على سبیل الضمان الذي یعد محظور قانونا

ھر وذلك لكونھ ال یرتب ایأخذ بنظریة الظأنھ نستطلع من أحكام القانون الجزائري 
الحمایة   لتكریس لكل حالةاحتاطفإنھ ، عض البیاناتببطالن مطلق لتخلف أو اإلخالل ب

 على تزیلء البیانات التي باستثنابذلك، د كون ظاھره یوحى ر على الشیك بمجالجزائیة
على خالف ھذه البیانات فإن تأخیر أو تقدیم الشیك أو إصدار الشیك ، والمحرر ظاھر الشیك

 قبل استالمھشیك بدون رصید أو من ال لساحبعلى سبیل الضمان ال ینفي المسؤولیة الجنائیة 
  صادرمحكمة النقص الجزائریة في قراربھ ھذا ما قضت ، وأو ظھره مع علمھ بذلك

 )3 ().2174ملف رقم  م25/06/2001(
 من القانون التجاري فإن 374القانون في ھذا المجال صریح وفق نص المادة 

 ھ الشیك مقوماتى فكلما استوف،القضاء الجزائري یأخذ بنظریة الظاھر كالقضاء الفرنسي

( .طبق النص العقابي المتعلق بإصدار شیك بدون رصیدیالضروریة 
．

4(
．

  
                                                

  .284، مرجع سابق، ص مشرفي فرید. د (1)
  . ق ع ج374أنظر نص المادة  (2)

 قانونا، أن یعاقب بالحبس والغرامة كل مقررالمن  « 20/03/1990مؤرخ في 67418 رقم المحكمة العلیا الجزائریة نص قرار  −
  .وكل من قبل شیكا غیر قابل للصرف فورا، وجعلھ كضمان. من صدر بسوء نیة شیكا ال یقابلھ رصید قائم وقابل للصرف

ولكن یستخلص من حالة غیاب  الضرر، یتمثل في قصد األذى وإلحاق أن الركن المعنوي للجریمة ال علیھ قضاء ومن المستقر 
ال یجعلھا  .بقبول، لجعلھ كضمان: األول بإصدار شیك على بیاض والثاني :اعتراف المتھمین ومن ثم فإن ،عدم كفایتھ  أوالرصید

  .266 -261ص ص  ،1994، 01 عدد القضائیة، المجلة : عن– ،.»طعنھما ینجوان من المتابعة القضائیة مما یستوجب رفض
 عـدم صرفـھ فـورا اشتراطفـع في الحال و لیس أداة قرض، وبالتالي فإن إصداره مع إن الشیك ھو أداة د: المبدأ  «قرارنص ال  (3)

  .یشكل في حد ذاتھ جریمة یعاقب علیھا قانونا بنفـس عقوبة إصدار شیك بدون رصید
 مخالفة  یعـداقترضھ صراحة بتسلیم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي اعترافھوإن المجلس لما صرح ببراءة المتھم رغم   

  .159ص ، 2002 عدد خاص ،المجلة القضائیة : عن− ،  ».للقانون وینجر عنھ البطالن
  .78بخوش علي ، مرجع سابق ، ص . أ (4)
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  :یار الفقھي المدعم بأحكام القضاء لھذا االتجاه على الحجج التالیةوأنصار الت

استقاللیة القانون الجزائي على قانون التجارة وذاتیتھ، فمن غیر الجائز أن نقید نظام   −
 ویتطلب تطبیقھا الحرفي إلى استیعابھاالحمایة في الجزائي على اشتراطات یصعب 

  .رتمي القانون إلى تحقیقھای بلوغ األھداف التيلتعجیز ھذا القضاء 
ین والعالمین في القانون التجاري لھذه األحكام واستخدام صخصتالمیة استغالل مكان إ−

الشیك كأداة خداع وتحایل على أموال الغیر بإصدار شیك ال تتوفر فیھ الشروط القانونیة 
شیك الذي یوحي وبالتالي یمكن لھ اإلفالت من العقاب وعلیھ فال بد من مد الحمایة إلى ال

(.ظاھره أنھ شیك ولو كان معیبا نظرا لقوانین التجارة
．

1(
．

  

  : الثانياالتجاه .2

معنى الشیك لأن عدم تحدید قانون العقوبات السالف التجاه ل المعاكس  الفقھيیرى التیار
مكانیة إعطاء لھ تفسیر على إالذي یعاقب على إصداره بدون رصید فذلك دلیل على عدم 

  .د بھذا القانونیقتلشیك في القانون التجاري وبذلك لبدا من الان خالف أحكام قانو

ذھب رأي من الفقھ في فرنسا إلى نقد موقف القضاء الفرنسي الذي یأخذ بنظریة و
الظاھر، ویقول أنصار ھذا الفقھ أن األخذ بأحكام مخالفة لقانون الشیك یؤدي إلى خلق جریمة 

 شیك صحیح من ھاوھو أن یكون محل، زم لقیامھاعمدیھ ال یتوفر فیھا الركن المادي الال
ھ القانون التجاري یحرفب وقد تقرر ھذا االتجاه في القضاء األردني الذي أخذ ،الناحیة القانونیة

إلى مباشرة بعض البیانات فإنھ یتحول من خلو الشیك بأنھ  حیث ،فإنھ لم یأخذ بنظریة الظاھر
 .ون رصید ال تطبق علیھ جریمة إصدار شیك بدرخأسند 

    07/07/19871987لـ  87 - 153حیث قضي القضاء األردني في تمیز جزاء رقم 
إن تقریر مسؤولیة المشتكي علیھ عن جریمة إصدار شیك بدون رصید تتوقف على إن تقریر مسؤولیة المشتكي علیھ عن جریمة إصدار شیك بدون رصید تتوقف على   ««  

إثبات أن الشیك یشتمل كل البیانات القانونیة التي إذا خال من أي منھا ال یعتبر شیكا بمقتضى إثبات أن الشیك یشتمل كل البیانات القانونیة التي إذا خال من أي منھا ال یعتبر شیكا بمقتضى 
علیھ فال تعتبر شیكات بالمعنى القانوني التي أدین المشتكي بإعطائھا علیھ فال تعتبر شیكات بالمعنى القانوني التي أدین المشتكي بإعطائھا  قانون تجاري و قانون تجاري و229229المادة المادة 

بدون رصید ألنھا تتضمن أنھ أعطیت كتأمین للكمبیاالت الواردة بذات الشیك وذلك ألنھا معلقة بدون رصید ألنھا تتضمن أنھ أعطیت كتأمین للكمبیاالت الواردة بذات الشیك وذلك ألنھا معلقة 

  .» فقرة ب من القانون التجاري فقرة ب من القانون التجاري228228على شرط خالفا لنص المادة على شرط خالفا لنص المادة 

 المستفید الذي یقبل شیك یتضمن  القانون األردني أنٌشرَّاْحقول أحد وبھذا الصدد ی
 فإنھ دلیل على قبولھ ھذا الشرط وتنازلھ على "الضمان"بیان صدوره على سبیل التأمین

                                                
  . 285مرجع سابق، ص  مشرفي فرید،. د (1)

  
  



 ..مــاهيــة الشيــكمــاهيــة الشيــك                                                                                              ::الفصل األولالفصل األول

 - 92 -

 معاقبة المناسب غیر من وبالتالي ،للشیك القانون یكرسھا التي الجزائیة والحمایة الحقوق

 إذا أنھ ىعل األردنیة التمییز محكمة قضت خصوصال وبھذا ،األساس ھذا على الساحب

 ألن شیك یعد ال فإنھ )التأمین( الضمان سبیل على مقدم الشیك أن یفید الشیك في بیان كان

 القانون في المقررة الحمایة على تنازلھ على دلیل الشیك ھذا مثل لبق الذي المستفید

  .الجزائي
 متى  القانون األردني أفقده صفة الشیك إالَّ،ة إلصدار شیك بدون تاریخ إنشائھسبوبالن

مفترض وإنما یتوقف على  غیر أثبت تفویض المستفید وضع ھذا التاریخ والتفویض

  )1(.إثباتھ
 نظم جریمة إصدار شیك على سبیل الضمان  نجد التشریع الجزائري قدخالفالعلى و

 إذا كان لعقاب على جریمة إصداره بدون رصیدالشیك لإضافة إلى خضوع صاحب مثل ھذا 
اھتمام للبیان الذي یفید صدور الشیك على غیر طبیعة الوفاء لدى كذلك، وبذلك ال یعیر 

  .ضمانأداة اإلطالع وجعلھ ك

  :إلى الحجج التالیةفي تدعیم رأیھم یستند أنصار ھذا االتجاه 

وإنما یجب أن ، النص الجنائي ال یجوز القیاس علیھ وال یجوز التوسیع في المفاھیم
 في قانون الشیك كأداة وفاء واجب الدفع لدى ھو منصوص علیھ یقتصر لفظ الشیك على ما

فإن إخراجھ من ھذه الوظیفة دلیل على إخراجھ من مفھوم الشیك وكذا الحمایة ، اإلطالع
 عن أحكام الشیك العامة عبرة لفكرة ذاتیة قانون العقوبات واستقاللیتھال وبذلك ، الجزائیة

  .المقررة في القانون التجاري

التجاري منطلق نظام التعامل بالشیك فإنھ لبدا من الرجوع إلیھ كما أنھ یعتبر القانون 
 لم یكن للقانون التجاري األسبقیة في ، فلولمعرفة مدى إمكانیة العقاب على مخالفة أحكامھ

 للقانون الجزائي نطاق كان مارصید سابق إلصداره فلبلشیك اأحكامھ على ضرورة كون 
  .یة القواعد القانونیة التي وضعتھا القوانین األخرىفإن القانون الجزائي جاء لحما، لحمایةل

یقترح أنصار ھذا االتجاه على ضرورة وضع نصوص عقابیة مستقلة عن إصدار بسوء 
نیة شیك معیب من ناحیة قانونیة وذلك لوضع حد لمثل ھذا التحایل والغش ویتابع الساحب على 

  )2 (.یك بون رصید أساس جریمة إصدار ش، إلى جانب متابعتھ علىھذا األساس
                                                

  .284مرجع سابق، ص مشرفي فرید،. د  (1)
   .93 ص سابق، عمرج ،... للشیك القانوني النظام ،كریم عباس زھیر .د : كذلك أنظر  – ،.287 ص نفسھ المرجع فرید، مشرفي .د (2)

 ألن السوء النیة وإثبات الغش ھصعب تطبیقی أنھ من وجھة نظرنا نحن نالحظ أن مثل ھذا االتجاه و إن لھ نوع من المنطق إّال  −
  .ى إمكانیات اإلجراممما یبقي دائما عل، والتحایل یعد فاعل معنوي یصعب إثباتھ مما قد یفلت الساحب من العقاب
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  الفرع الثانيالفرع الثاني
  ك ك ــي الشيي الشيــارية فارية فــانات االختيانات االختيــالبيالبي

  .والبيانات المحظورةوالبيانات المحظورة

 من القانون التجاري المحددة للبیانات اإللزامیة 472بعدما أن تطرقنا إلى نص المادة 
 في الشیك، فإنھ بتوفر ھذه البیانات بالطریقة السابق دراستھا یتحقق المفھوم القانوني للشیك

د في التعامل، كما وھ القانوني بطبیعتھ كأداة وفاء لدى اإلطالع یجري مجرى النقوكیان
  . لحكم خلو الشیك من بیان أو أكثر من ھذه البیانات473استرشدنا بنص المادة 

وكما سلفت اإلشارة إلیھ أن خلو الشیك من بعض البیانات اإللزامیة تترتب عنھ 
را ألھمیة الشیك كتصرف قانوني لم یمنع القانون  أنھ نظإالَّالجزاءات المبحوثة أعاله، 

  .إضافة بعض الشروط والبیانات االختیاریة احتراما لمصلحة المتعاملین بھ حسب إرادتھم

 المنوط بھ كأداة دورولكن منعا للتعسف في استعمال ھذا الحق وتجرید الشیك من ال
وبالتالي ندرس البیانات  ،ر تضمینھا في الشیكظوفاء لدى اإلطالع فإن بعض البیانات یح

  .)ثانیا(البیانات المحظورة ثم  )أوال(االختیاریة القانونیة في الشیك 

                            االختیاریةاالختیاریةالبیانات البیانات   ::أوالأوال  

 حسب رغبة الشیكیمكن أن تدرج في دد البیانات االختیاریة التي عتتیمكن أن 
  :مھاأھذكر نتوقف على و شرط أن ال تغیر من طبیعة الشیك واضعھا

I. تعین المستفید: 

 المحددة للبیانات اإللزامیة في الشیك إمكانیة سحب الشیك ابتدءا 472فمن أحكام المادة 
 ابتدءا مایجوز سحبھال  أو السند ألمر الذي )1(لحاملھ باعتباره أداة وفاء، على عكس السفتجة

ددت طرق أو  نجد أن ھذه المادتان ح477 والمادة 476بالرجوع إلى نص المادة ولحاملھ 

  :)2( إمكانیات تعیین المستفید في الشیك ویتمحور شكل تعیین المستفید في الشیك في طریقتین

  :تعیین المستفید باسمھ  .1

ذكر اسم المستفید من الشیك بطریقة تمنع الجھالة ویكون ذلك إما باسم بیكون التعیین 
والخاصة  بالوظیفة العامة الشخص ولقبھ إذا كان شخص طبیعي أو باالسم التجاري لشركة أو

                                                
  . ق ت ج05 فقرة 465و نص المادة  ق ت ج، 06 فقرة 390 نص المادة : أنظر  (1)

  . ق ت ج) 477) (476) ( 472( نص المواد : أنظر (2)
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دفع للك وضع الخزینة العمومیة كشخص مستفید من الشیك ذ، ومثال يللشخص المعنو
 وعندما یكون الساحب نفسھ ھو المستفید فیكفي ذكر عبارة ادفعوا ألمري ة معینة،بیضر

وذكر اسم المستفید من الشیك قد یرفق بشرط ألمر أو بدونھ ویتخذ ، أو بكتابة اسمھ
 ،)ادفعوا ألمر محمد (،)محمد ىادفعوا إل( : تعیین المستفید بھذه الطریقة كالتاليصورة 

  .)ادفعوا لمحمد وألمره(

تأتي صورة تعیین المستفید والشیك ي تضمن شرط لیس ألمر أو عبارة تفید ذلك فوقد ی
ا لـ ادفعو(، )ادفعوا لمحمد ولیس ألمره ()ادفعوا ألحمد فقط(ھذا النحو،  ىبھذه الطریقة عل
  )1(.، ولتعین شرط األمر من عدمھ أثر لطریقة تداول الشیك)محمد دون سواه 

تجدر اإلشارة إلى أنھ یمكن تعیین أكثر من مستفید في شیك ویكون ذلك إما بطریقة 
وفي ھذه الحالة ال ) دفعوا ألحمد ومحمد( التاليبالشكل جماعیة ویأتي شكل ھذا التعیین 

 من كل المستفیدین مجتمعین وإما أن یكون بطریقة یره إالَّیجوز قبض قیمة الشیك أو تظھ
فإن التعیین بھذه الطریقة یجیز ألحد من ) ادفعوا لمحمد أو أحمد ( كأن یقول ریخالت

  )2 (.المعینین أن یحصل أو یظھر الشیك بمفرده
  :تعیین المستفید بحاملھ   .2

 الشیك ھو حاملھ فیجوز قد ال یعین المستفید من الشیك باسمھ وإنما المستفید من
 ادفعوا ألمر الحامل، - ادفعوا للحامل(سحب الشیك ابتدءا لحاملھ ویكون بالشكل التالي 

) أو بذكر اسم شخص معین وعبارة أو لحاملھ كأن یقول ادفعوا ألمر محمد أو لحاملھ
 كما قد یترك الشیك على بیاض بدون ذكر اسم ،فمثل ھذا التعیین یعد شیك لحاملھ

 أن في مثل ھذه  عبارة لحاملھ فمثل ھذا التعیین أیضا یعد شیك لحاملھ إالَّشخص أو
 وذلك بمأل الفراغ من حاملھ وتنطبق علیھ أحكام اسميالحالة قد یحول الشیك إلى شیك 

 . أو یظھره على بیاض ویبقى شیك لحاملھاالسميالشیك 

II. شرط وصول القیمة:   ––  AALLEEUURR  FFOOUURRNNIIEEVV  ––  

تزام الساحب قبل المستفید أو ھو العالقة القانونیة بین الساحب وصول القیمة ھو سبب ال
 كأن یشتري ، الشیك لمصلحة المستفیدسحبوالمستفید التي تجعل األول مدینا للثاني وتبریر 

أو أن یقترض الساحب من ، الساحب بضاعة من المستفید ویحرر لھ الشیك وفاءا للبضاعة
                                                

  .أنظر طرق تداول الشیك وفقا لطریقة تعین المستفید واحتواء الشیك لشرط األمر من عدمھ في الفصل الثاني من ھذه المذكرة  (1)
  .252، مرجع سابق، ص األوراق التجاریة ووسائل الدفع اإللكترونیة الحدیثة ،وائل أنور بندق .أ و  كمال طھىمصطف. د (2)
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ھبة للمستفید وبذلك یعبر الساحب عن لتقدیم ض أو المستفید فیحرر الشیك وفاء بمبلغ القر
  ".وفاء لقیمة البضاعة" "لقیمة الفاتورة "وجود سبب االلتزام كأن یكتب في الشیك وفاءا 

 أن یكون مشروع وغیر مخالف لآلداب بوتطبیقا للقواعد العامة فإن سبب االلتزام یج

 كل التزام 98نص المادة  ون المدني من القانو97وفق نص المادة  و)1(العامة والنظام العام 
 مشروعیة  عدممفترض أن لھ سببا مشروعا ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك ولمن یدعي

  .السبب أن یثبت ذلك

ذكر سبب االلتزام غیر إلزامي ومشروعیة السبب في حالة عدم ذكره أو عند ذكره 
دة البینة على من  وفقا لقاعیفترض مشروعیتھ وعلى من یدعي غیر ذلك أن یثبت ذلك

  .ىادع

 ال  مشروعیتھال إثبات  أنَّإالَّ، والسبب في الشیك یفترض صحتھ سواء ذكر أم ال
یؤدي إلى عدم صحة الشیك وإنما إلى بطالن االلتزام القانوني بھ ولكل ذي مصلحة إثبات 

  . ویقتصر ذلك على العالقات المباشرة بین المتعاملین بالشیك،ذلك

III. اطيشرط الضمان االحتی: 

ضمان االحتیاطي على الشیك وھذا شرط اختیاري یعطي ضمان الیجوز وضع شرط 
 من القانون التجاري فإن وفاء مبلغ 497 وبمفھوم نص المادة ،أكثر للمتعاملین بالشیك

 ویكون ھذا الضمان من "كفیل"الشیك یمكن أن یضمن كلیا أو جزئیا بضمان احتیاطي 
 أن المسحوب علیھ ال یجوز لھ ضمان الشیك وھذا  إالَّ، من موقع الشیكحتىالغیر أو 

(.تطبیقا لمبدأ عدم إمكانیة القبول في الشیك
．

2(
．

  

 وشرط الضمان االحتیاطي یجوز وضعھ على الشیك أو على الورقة المتصلة بھ
)Allonge ( قبول كضمان  « مكان الذي تمت فیھ ویعبر عنھ بكلمةالأو بورقة مستقلة فیھا

  .من الوفاءایغة مماثلة ومذیلة بتوقیع ض أو بأیة ص»احتیاطي

 إذا كان یكون الضمان االحتیاطي حاصال بمجرد توقیع الضمان على وجھ الشیك إالَّ
 عد ویجب على الضامن أن یذكر اسم الشخص المضمون وإالَّ صاحب التوقیع ھو الساحب

                                                
(1) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 

op. cit., p 09. 
  .من قانون النقد والمالیة) (L131-285تقابلھا في القانون الفرنسي المادة  ق ت ج و497نص المادة : أنظر (2)
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نون  من القا498  وكل ھذه األحكام تضمنتھا نص المادة،)1( للساحبىالضمان معط
 ، 1935 أكتوبر 30 من مرسوم 26التجاري وتقابل ھذه المادة في القانون الفرنسي المادة 

  . ھذه الدراسةمن محلھ عندسوف نعود إلى أثار شرط الضمان االحتیاطي وفائدتھ  و

IV. شرط عدم الضمان: 

لوفاء للحامل ایسود مبدأ عام في األوراق التجاریة مفاده ضمان جمیع الموقعین علیھا 
 شرط محظور بالنسبة ، و القبولویمتد الضمان بالنسبة للسفتجة ضمان القبول(شرعي لھا، ال

، وال یتعلق ضمان الوفاء بالنظام العام، وبالتالي یجوز إدراج شرط عدم الضمان في )للشیك
الشیك ویترتب عنھ إعفاء من أدرج ھذا البیان من الوفاء، إالَّ أن حق إدراج ھذا الشرط لیس 

  ) 2(.یتوقف على صفة من أدرجھمطلق إذ 

 ق ت ج الساحب ضامن الوفاء وكل شرط بإعفاء الساحب من 482فوفقا لنص المادة 
 الضمان في الشیك یجب أن نشیر أنھ بیان ھذا الضمان یعد كأن لم یكن، وبالتالي شرط عدم

یھ وإدراج ھذا البیان من المظھر فإن الشرط یسري عل واضمنیھم،اختیاري فقط للمظھرین 
  . وحده دون غیره من الموقعین تطبیقا لمبدأ استقالل التوقیعات

 محظور وضعھ من طرف الساحب وضامن الساحب بیان شرط عدم الضمانیعد بینما 
 فإن أساس الثقة للتعامل بالشیك  الضامن األول للشیك منشئ االلتزاموھذا باعتبار الساحب

   )3(.یقوم على توقیع الساحب وضمانھ الوفاء

V. ط الوفاء في محل مختارشر:  

األصل أن الدفع یكون في محل المسحوب علیھ بینما یمكن ذكر بیان في الشیك یفید أنھ 
یجوز أن یكون الدفع في مقام شخص ثالث سواء في المكان الذي یقیم فیھ الملتزم أصال 

 وفاء الشیك في موطن شخص آخر غیر موطن طبھ اشترا  ویقصد،بالوفاء أو في مكان أخر
  )4(.لمسحوب علیھا

وذلك اشتراط الوفاء في موطن مختار یعني أن یتم الوفاء في محل الغیر وبمعرفتھ 
  . ھذه الدراسةمنبشروط وضعھا القانون وسوف تعود لنا دراستھا في موضعھا 

                                                
(1) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 

op. cit., p 09. 

  .495ھاني دویدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص .د  (2)

 .جق ت ) 490 ()482(ادة  نص الم: أنظر  (3)

  .650 مرجع سابق، ص محرز، القانون التجاري الجزائري، محمدأحمد. أ  )4(



 ..مــاهيــة الشيــكمــاهيــة الشيــك                                                                                              ::الفصل األولالفصل األول

 - 97 -

VI.  شرط الرجوع بال مصاریف:  

لوفاء أن یضع شرط یعفي الحامل من ایحق لكل من الساحب والمظھر وضامن 
  وذلك بوضع بیان یفید ذلك ویكون بوضع عبارة، علیھممارسة حق الرجوعفي االحتجاج 

  )1(أو أیة عبارة تفید ذلك مذیلة بتوقیعھ» بدون احتجاج«  »الرجوع بال مصاریف«

إلى جانب كل ھذه البیانات االختیاریة التي ال تتنافى و طبیعة الشیك یجوز وضع بعض 
التسطیر وكل ھذه البیانات لھا تأثیر  شرط لیس ألمر، البیانات األخرى مثل التأشیر، التأكید،

  . من خالل ھذا البحثأتي بتوضیح أھمیة كل واحد منھا عند موضعھانفي التعامل بالشیك و

ریان أحكام  سإضافة إلى ھذه البیانات یمكن وضع بعض البیانات التي ال أثر لھا في
ولكن بشرط أن ال  لبطاقة الوطنیة،رقم ا رقم الحمایة االجتماعیة، مثل رقم ھاتف، الشیك،

تأثر ھذه البیانات على مھمة الشیك فال یجوز أن یكون الشیك موضع إشھاري للمتعاملین بھ 

  )2(. ما یماثل ذلك فال یجوز وضع شعار إشھاري أو

  البیانات المحظورة في الشیك البیانات المحظورة في الشیك     ::  ثانیاثانیا  

ك كأداة وفاء المشرع منع بشكل صریح عدة بیانات التي تتعارض مع طبیعة الشی
بمعنى أن ھذا البیان ال یرتب  -  بطالنھا،وخرق ھذا المنع یؤدي إلى جزاء، لدى اإلطالع

إضافة إلى إمكانیة توقیع الجزاء على إثر ھذا الخرق ألحكام  -األثر الذي جاء من أجلھ
ؤثر على تال إن وردت في الشیك حكمھا حكم العدم بمعني  المحظور اتالبیانفإن القانون 

 - فیبقى الشیك صحیحا منتجا لكل أثاره یعد الشرط المحظور باطل عدیم األثرة الشیك صح
  .- عد كأن لم یكنوی

  :يأتومن أھم ھذه البیانات المحظورة ما ی

I. شرط األجل: 

یعد الشیك أداة وفاء لدى اإلطالع ولیس أداة ائتمان ولھذا فكل شرط مخالف لذلك یعد كأن لم 
 .یكني تاریخ معین فیعد ھذا الشرط كأن لم فإذا وضع شرط الوفاء ف یكن،

                                                
  .  ق ت ج518أنظر نص المادة   )1(

(2) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 
op. cit., p.10. 
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ویتم  یتم الوفاء بالشیك حتى ولو قدم في یوم سابق للتاریخ المحدد في الشیك كتاریخ إصداره
كما یمكن وفاؤه  ،)1( وال عبرة لتقدیم أو تأخیر التاریخوفاء ھذا الشیك في یوم تقدیمھ للوفاء

  .حتى بعد فوات المواعید القانونیة

II. ضمان من الساحبشرط عدم ال:  

لقد وضع القانون نص صریح على عدم إمكانیة الساحب وضع شرط عدم الضمان 
من قبلھ لكونھ الضامن للوفاء األول في الشیك ویلحق بھذا الشخص ضمینھ االحتیاطي 

  "الكفیل"

III. شرط القبول: 

ط في  أن القبول شرط جائز فقیقصد بالقبول قبول المسحوب علیھ الوفاء بقیمة السند إالَّ
السفتجة كأداة وفاء وائتمان فیجوز تقدیمھا للمسحوب علیھ لیقبلھا وبالتالي یصبح ملتزم 
بوفائھا عند موعد االستحقاق وھذا خالف األمر بالنسبة للشیك باعتباره أداة وفاء لدى 

  .)2(ووضع مثل ھذا الشرط في الشیك یعد كأن لم یكن اإلطالع فال یجوز تقدیمھا للقبول،

ره لشرط القبول فقد سمح ظشارة في ھذا الموضع إلى أن المشرع رغم حوتجدر اإل
للمسحوب علیھ تأكید أو تأشیر الشیك ویترتب عن األول تجمید مقابل وفاء إلى غایة انتھاء 

عند التأشیر لوفاء ا مقابل ودأما الثاني فیترتب عنھ التأشیر بوج، المدة القانونیة للتقدیم للوفاء
  .یدهبدون االلتزام بتجم

 بالتمعن في ھ أنیتطابق مع القبول إالَّ -التصدیق - قد یبدو للوھلة األولى أن التأكید
اإلجراءین نالحظ عدم ارتقاء التأكید إلى موضع القبول في السفتجة باعتبار أن التأكید 

أما القبول فیمتد  لوفاء المحددة قانونا وھي فترة قصیرة،لینتھي مفعولھ بانتھاء مدة التقدیم 
مفعولھ إلى غایة تقادم الدعاوي الصرفیة والتي ھي بالنسبة للمسحوب علیھ ثالث سنوات 

  )3(.من تاریخ استحقاق السفتجة

                                                
(1) LAGEAIS Dominique, "Chèque détermination de la date d’émission distinction avec la date 

de création, note sous (Cass.com.31 janvier 2006)", RTD com., n°02, Dalloz, 2006, p.455.  

   ق ت ج 475المادة  (2)

  .400، مرجع سابق، ص حداد إلیاس، السندات التجاریة . د  (3)
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IV. شرط اإلخطار: 

 إخطاره شرط على للشیك علیھ المسحوب وفاء الساحب یوقف أن معناه اإلخطار شرط

 تفوق شیك أو معین لمستفید الشیك یوفي ال أن علیھ المسحوب من الساحب یطلب كأن بذلك،

  .» CHÈQUE AVISÉ« الصورة ھذه تسمىو بذلك، إخطاره بعد إالَّ معین مبلغ قیمتھ

ثار نقاش حاد بین الفقھ والقضاء حول صحة مثل ھذا الشرط ، ومدى إمكانیة تمسك 
المسحوب علیھ بھ على الحامل باعتبار القانون نص صراحة على أن الشیك واجب الوفاء 

ل كل شرط مخالف لذلك، ولقد نقلت ھذه القاعدة مختلف القوانین التي لدى اإلطالع ویبط
  .استقت نظامھا من اتفاقیة جنیف

ویفسر الشّراح ھذا األمر على أنھ ال یجوز للمسحوب علیھ أن یدعي على الحامل أنھ 
د وبذلك ال ینفذ مثل ھذا االتفاق على المستفیخطار، لیس لدیھ مقابل الوفاء بحجة عدم تلقیھ اإل

الذي لھ الحق في مقابل الوفاء لدى اإلطالع، كما فسره البعض على أساس أنھ معارضة على 
إالَّ أنھ منطقیا یتضح أن الرأي األول ھو الراجح  وفاء الشیك في حالة عدم وصول اإلخطار،

یجوز  ألن المعارضة على الوفاء تأتي وفقا لحاالت محددة قانونا باعتبار الشیك أداة وفاء ال
  )1(.1931 أفریل 30وسع في تفسیر أحكامھ وھذا ما قضي بھ قرار استئناف باریس الت

 شرط على وفاءه الساحب علق شیك وفاء رفضھ عند البنك بمسؤولیات قضي حیث

 وكل اإلطالع لدى الشیك وفاء عرقلة یسمح قانوني نص من لیس أنھ أساس على إخطاره

 تبنى كما باطل، شرط یعد خاصة جراءاتإ على الشیك وفاء یعلق أو القبیل ھذا من شرط

 إضافة بمثابة یعد اإلخطار شرط وضع باعتبار الشأن ھذا في المصري القضاء االتجاه نفس

  )2(.ائتمان ال وفاء ةكأدا الشیك طبیعة مع یتنافى وھذا ألجل الشیك

وتجد ھذه االتجاھات صداھا أیضا في القانون الجزائري حیث وضعت قاعدة بطالن 
 (3) .یعرقل وفاء الشیك لدى اإلطالعكل شرط 

                                                
   .82 مرجع سابق، ص جمال الدین عوض، علي .د   (1)

(2) Voir. Aussi :  CABRILLAC Miche, "Note sous (Cas. com.,24/10/2000)", RTD com., éd. Sirey, n° 01, 
2001, p.195. 

  . ق ت500 نص المادة : أنظر   (3)
  :، على ما یلي22/04/1990بتاریخ الصادر  66941رقم نص قرار المحكمة العلیا  یقضي  −

، یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمھ، ومن إلصدارهمن المقرر قانونا، أنھ إذا قدم الشیك للوفاء، قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ  «
 الشیك وتقدیم االحتجاجات ال یسقط حق الحامل في استفاء دینھ الذي یبقى إصدارالمقرر أیضا، أن عدم استفاء الدین في تاریخ 

  . یتم وفاء قیمة الشیك، ومن ثم فان النعي على القرار في غیر محلھأن إلىمانات قائما بكل مالھ من ض
 رصید الشیك، ال یغطي قیمتھ، أن یتبین لھ أن حامل الشیك قدم احتجاجات بمجرد أن - في قضیة الحال -ولما كان من الثابت 

  » .بق القانون التطبیق الصحیحفان المجلس القضائي، بقضائھ على مصدر الشیك بدفع المبلغ والتعویض كان مط
  .107 -105، ص ص1991-02  المجلة القضائیة، عدد: عن− ،»ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن
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V.  شرط اعتبار الشیك كأداة ضمان:  

یعتبر الشیك الذي یصدر على سبیل الضمان صحیحا ویبطل الشرط فقط، باعتبار 
الشیك أداة وفاء لدى اإلطالع، فقد وضع القانون جزاء خاص لمثل ھذا الشرط حتى ولو كان 

 أن اإلثبات في مثل ھذه الحالة صعب ما لم ضمنیا غیر ظاھر على الشیك متى ثبت ذلك، إالَّ
  .یتمسك بھ أحد األطراف الذي لھ مصلحة في ذلك، وعادة ما یكون الساحب

من قانون ) 03ف374( ویعتبر مثل ھذا الشرط جریمة مستقلة بذاتھا ولقد نصت المادة 
ظھر العقوبات على أنھ یعاقب بنفس عقوبة إصدار شیك بدون رصید كل من أصدر أو قبل و 

ھذه العقوبة بالحبس من سنة إلى  شیكا و اشترط عدم صرفھ فورا بل جعلھ كضمان، وتقدر
خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید وھذا ما قضت 

 )1(.ابھ المحكمة العلیا في مختلف قراراتھ

                                                
  .261 ص ،1994 – 01، المجلة القضائیة، عدد1990 /03 /20 بتاریخ 67418قرار نقض المحكمة العلیا الجزائریة رقم    )1(

 من المقرر قانونا أن یعاقب بالحبس و الغرامة كل من « : قضیة على أنھث قضت المحكمة العلیا في ھذه الـحی =  
أصدر بسوء نیة شیكا ال یقابلھ رصید قائم وقابل للصرف وكل من قبل شیكا غیر قابل للصرف فورا وجعلھ 

  ».كضمان
 .159 ص 2002 اص،خ عدد القضائیة، المجلة 2001/ 06 /25 بتاریخ 217409 رقم الجزائریة العلیا المحكمة نقض قرار  –

الشیك ھو أداة دفع في الحال ولیس أداة قرض وبالتالي فإن  « : قضت المحكمة العلیا في ھذه القضیة على أن ثـحی=   
إصداره مع اشتراط عدم صرفھ فورا یشكل في حد ذاتھ جریمة یعاقب علیھا قانونا بنفس عقوبة الشیك بدون رصید، 

غم اعترافھ صراحة بتسلیم الصك محل المتابعة كضمان للمبلغ الذي افترضھ وأن المجلس لما صرح ببراءة المتھم ر
 .یعد مخالفة للقانون وینجر عنھ البطالن

– Voir aussi : NEMEDEU Robert, "Obs. Sous (Cass.com 24 /10/ 2000)", RJP. Com. 45ème année, 
n° 06, Paris, 2001, p.184. 

أن الشیك أداة وفاء یمكن للمستفید تحصیلھ حتى ولو سلم على سبیل ب « ث قضى القرار بما مضمونھـحی=   
 شیك DAPHARM لشركة  HESNAULT وذلك في قضیة تدور أحداثھا حول إصدار شركة»الضمان

 مسحوبة على البنك الوطني لباریس ووضحت أن ھذا الشیك موجھ لتغطیة المستجدات F 2200  000بقیمة
یة إرسال المشتریات وطلبت منھا أن ال تقدم الشیك للبنك ألنھ شیك ضمان إالَّ  فواتیر إلى غا04واالستعجاالت و

الوفاء على أساس االستعمال التعسفي للشیك  أن ھذه األخیرة قدمتھ للتحصیل وعارضت بذلك الشركة الساحبة
ة الساحبة والبنك ومخالفة االلتزام، و قامت الشركة المستفیدة برفع دعوة استعجالیھ لرفع المعارضة وقامت الشرك

باالستئناف على أساس أن الشركة المستفیدة نقضت االلتزام القائم على عدم تقدیم الشیك للوفاء إالَّ بتخلف ھذه 
األخیرة بالتزاماتھا فذلك یعد استعمال تعسفي ، وكیف المجلس القرار على ھذا األساس وبعد ذلك رفعت الشركة 

 )الترجمة شخصیة. (قرار باعتبار الشیك أداة وفاء ولیس ضمانالمستفیدة طعن بالنقض وتم نقض ھذا ال
– Voir aussi : Cass.com.17 /11/1998, Rec.  Dalloz, n°34, Paris, 1999. 
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 بالشيك االلتزامأحكام 
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 ھذا الوصف القانوني عندما تحرر كل بیاناتھ القانونیة على النحو كیأخذ محرر الشی
حتى من الشخص   الدراسة سوءا من طرف الساحب شخصیا أو بواسطة وكیلھ أوفالسال

تكمال البیانات القانونیة بعد توقیعھ، إذ یعد توقیع الحامل في حالة تفویض من الساحب باس
  )1(.الساحب أساًسا إلقرار االلتزام في حقھ

 بحت ومادي إرادي تصرف إالَّ ھو ما الشیك نموذج على القانونیة البیانات ھذه كل وضع

 أغلب في المستعمل المصطلح وھو ،» كالشی إنشاء « القانوني االصطالح في علیھ یطلق

 لسنة جنیف اتفاقیات بموجب دولیا الشیك ألحكام الموحد قانونلل بالنسبة حتى لعالما تشریعات

 الساحب حق في االلتزام إلقرار ذاتھ حد في كافي غیر المحض المادي التصرف وھذا ،1931

 إضافي فعل تحقق من لبدَّا األخیر ھذا بموجب االلتزام نشوء عن الشیك مادة في نتحدث فلكي

  )2(.الشیك إصدار عملیة في الفعل ھذا ویتمثل والقانون؛ االلتزام دائرة إلى الشیك یخرج

 بتحقق إالَّ المنشود الھدف وراءه من یتحقق ال األمر ھذا فإن وفاء أداة الشیك كان ولما

 فعل أن أیضا قانونًًا المقرر من كان ولما السند، لھذا - المستفید- الغیر وحیازة اإلصدار فعل

 حد في یعتبر ال -المادي التسلیم -اإلصدار فعل أن إالَّ االلتزام تقریر سأسا كان وإن اإلصدار

 وال الساحب ذمة تبرأ وال دینھل الدائن استفاء یثبت وال -الدین تجدید یفید ال- كما للدین وفاًءا ذاتھ

  )3(.الشیك یمثلھا التي النقدیة للقیمة الحامل قبض تاریخ من إالَّ الشیك على اآلخرین الموقعین

 قد كما قیمتھ لتحصیل علیھ للمسحوب بھ یتقدم قد الشیك من المستفید الشخص فإن لھذا

 یصبح الشكل وبھذا التداول، اصطالح العملیة ھذه على ویطلق ذمتھ في قائم دین لوفاء یستعملھ

  .التعامل في النقود مجرى یجرى وفاء كأداة االقتصادیة وظیفتھ ألداء معد الشیك

 النتقال العامة بالطرق انتقالھ یجوز نقدیة قیمة یمثل بوصفھ الشیك أن فیھ شك ال ومما

 إلى "اإلرث الوصیة ،الھبة،الحق حوالة" مثل المدني القانون في المقررة وااللتزامات الحقوق

 دور یلعب تجاریة كورقة الشیك طبیعة أن غیر وااللتزامات، الحقوق انتقال طرق من غیره

                                                
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p 47. 
(2) Ibid. 
(3) CABRILLAC Michel, "V° Chèque", Encyclopédie juridique, op. cit., p. 27.  
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 ىیجر وفاء كأداة فیھ الثابت الحق لتداول المقرر األمثل لطریقا فإن االئتمان، دون الوفاء
 وأھمھا الصرف، قانون في المقرر التجاریة بالطرق التداول ھو التعامل في النقود ىمجر

   التظھیر بطریق التداول

 القواعد من جملة على یقوم كونھ في یتمثل التداول من النوع لھذا الخصوصیة ووجھ

 بطریقة االلتزامات من النوع لھذا قانونا المقررة الحقوق حمایة تضمن يالت والفنیة التقنیة

 للتعامل الصرف قانون قررھا قانونیة بطرق الشیك قیمة على للحصول الحامل لھا یطمئن

 مبدأ" الصرفي االلتزام حرفیة لمبدأ وفقا بھ االلتزام نھایة غایة إلى إصداره لحظة من بالشیك

 الدفوع تطھیر مبدأ" وكذا "التوقیعات استقاللیة لمبدأ " باإلضافة " للسند الذاتیة الكفایة

 تعقد عن غننا الحقوق النتقال المدنیة الطرق تضمنھا وال علیھا تقوم ال مبادئ وھي ،"بالتظھیر

  .وطولھا إجراءاتھا

 تداول وأحكام )أول مبحث( الشیك إصدار ألحكام الخصوصیة وجھ نخصص ولھذا

  )ثاني مبحث( الشیك
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  المبحث األولالمبحث األول
  إصـــدار الشيـــكإصـــدار الشيـــك

ولیس لفعل إنشاءه  القانونیة لفعل إصدار الشیكحمایة الأغلب تشریعات العالم تقرر 
الذي یتمثل في وضع جملة البیانات القانونیة في متن محرر الشیك على النحو السالف 

عملیة تحریر الشیك إذ  تصرف قانوني یتعدى قانونیا وعملیا كالدراسة وعملیة إصدار الشی
 یستوجب فعل مادي إضافي یتمثل في انفصال الشیك عن الساحب بطریقة غیر رجعیة

«IRRÉVOCABLE»  ویعد ھذا الفعل األساس القانوني إلخراج ھذا التصرف المادي البحت إلى
  )1( .موااللتزا واقع القانون

یازتھ ولم یتنازل عنھ الساحب لن یترتب علیھ أي التزام قانوني ما دام الشیك رھن ح
للغیر؛ فإن فعل التنازل عن الشیك ھو أساس االلتزام الذي تتولد عنھ كل اآلثار القانونیة حتى 

المقاصة أو   كالوفاء النقدي أوأخرى االلتزام الذي سحب من أجلھ بطریقة انقضىولو 
ذ تفترض  النقود في التعامل إى مجريأساس تمیز الشیك كأداة وفاء یجر بعوض، فھذا ھو

، فالواقعة إصدار الشیك أثر قانوني »الحیازة في المنقول سند للملكیة« - قاعدة-فیھ مبدئیا
وھي عملیة مستقلة عن   ORDRE IRRÉVOCABLE -»- الدفع رجعیة أمر عدم«ممیز یتمثل في 

 .إنشاء الشیك

 خاص  فعل اإلصدار قد حضي بحمایة قانونیة من نوعنفإن االلتزام القانوني المتولد ع
والقائم بین  الشیك أجلھ من إذ یعد واقعة والتزام قانوني منفصل عن االلتزام الذي حرر

 أو بطالنھ ال یستتبع بالضرورة بطالن الشیك، ھاألطراف، فإن انقضاء االلتزام المحرر ألجل
نفي مسؤولیة الساحب والتزامھ بالوفاء وعملیة إصدار الشیك مادامت أساس  وال یترتب عنھ

) مطلب أول(ر االلتزام فلبدا أن تتوفر شروط قانونیة بالنسبة ألطراف عملیة اإلصدار لتقری
كما أن األساس القانوني لنظام الحمایة في الشیك یتمحور على شرط موضوعي ولیس شكلي 

  ).مطلب ثاني(وھو شرط مقابل الوفاء 

                                                
(1) CABRILLAC Michel, " CHÈQUE – Émission et circulation ", J.C.P. Banque – Crédit – Bourse, 

fasc.320, éd. du Juris- Classeur, Paris, 2004, p. 02. 
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  األولاألول  المطلبالمطلب
  المتـــعلقةالمتـــعلقة  الشـــروطالشـــروطوو    الشيـــكالشيـــك  إصـــدارإصـــدار  مـــاهيةمـــاهية

  الشيـكالشيـك  أطـــرافأطـــرافبب

لیس مجرد تحریر كما سبق اإلعالن عنھ أن أساس االلتزام بالشیك بالنسبة للساحب 
 ى ھذا الحد إلى وإنما أساس االلتزام یتعد،البیانات المقررة لشكل السندكامل الشیك واستكمال 

الذي بواسطتھ یتحقق الھدف  ،یتمثل في فعل اإلصدارضرورة توفر تصرف قانوني إضافي 
 التشریع الذي یجعل من الشیك أداة وفاء یكاد یقوم مقام النقد في التعامل، ولن تتحقق ھذه من

  .الوظیفة المنیطة بھ إالَّ من لحظة تحقق فعل إصداره

عن جملة من التصرفات القانونیة المرتبطة بھ  وفعل اإلصدار تصرف قانوني یتمیز
 الحقوق بنوني بھ أي أساس الكتساوبالتالي یعد أساس دخول الشیك دائرة االلتزام القا

 ،وتحمل االلتزامات للمتعاملین بھ وترتیب كل اآلثار القانونیة المقررة لحمایة الحق الثابت فیھ
  .والذي یمثل حق نقدي ینتقل بطرق غیر قابلة للرجوع بمجرد التنازل عن الشیك

 ھذا تخص تيال القانونیة العالقة أطراف تخص الموضوعي جانبھا في اإلصدار وعملیة

 عملیة تمیز أساس ولتوضیح خاصة شروط فیھا تتوفر أن یجب والتي القانوني التصرف

 الشروط اإلصدار عملیة وأطراف )أول فرع( الشیك إصدار لماھیة دراستنا نخصص اإلصدار

  ).ثاني فرع( طرف بكل الخاصة

  األولاألول  الفرعالفرع
  الشيـكالشيـك  إصـدارإصـدار  ماهيـةماهيـة

صدار الشیك عملیة تستقل عن غیرھا من العملیات كما سبقت اإلشارة إلیھ فإن عملیة إ
 وھي األساس الفعلي لدخول الشیك دائرة اآلثار القانونیة التي ترتبط بالشیك كتصرف قانوني

فإن اإلحاطة بماھیة عملیة التي رتبھا التشریع لھذا السند كأداة وفاء یمثل النقود في التعامل، 
  :النقاط التالیةاإلصدار یستوجب تحدید 

  اإلصداراإلصدار  بعملیةبعملیة  المقصودالمقصود  ::أوالأوال  

 إلدراج تحضیري عمل یعد الذي إنشاءه فعل عن تختلف عملیة الشیك إصدار عملیة

نخصص دراسة ھذا العنصر وفقا للمنھجیة التالیة المقصود بفعل  وبھذا االلتزام دائرة في الشیك
  .II)( یك وتمیزه عن التصرفات القانونیة األخرى المقترنة بالش(I)اإلصدار قانونا 
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I. اإلصدار عملیة مفھوم: 

 تحریر عملیة على الشیك إنشاء بمصطلح الشیك قانون في التشریعات مختلف عبرت

 بفعل اإلصدار فعل أربط وقد واضح بشكل اإلصدار فعل عن ینص لم فالمشرع ،القانونیة بیاناتھ

 للشیك القانونیة لحمایةا إقرار فإن ،القانونیة الناحیة من مختلفتان عملیتان أنھما إالَّ اإلنشاء

 لما وفقا اإلصدار فعل وھو الشیك إنشاء لعملیة مادي إضافي عنصر توفر ضرورة یستدرج

  .رصید بدون شیك إصدار ظاھرة لقمع العقابیة النصوص تقرره
 الفقھ والقضاءوفقا للفقھ والقضاء لعملیة إصدار الشیك مفھوم ضیق وواسع ولقد وسع 

 .صدار لضمان الحمایة القانونیة المقررة للشیك في تفسیر فعل اإلالفرنسي

  :اإلصدار لفعل الضیق المفھوم  .1

 خروج بمعنى الساحب؛ عن للشیك المادي االنفصال الضیق بمفھومھ اإلصدار بفعل یقصد

  .رجعیة غیر بطریقة الساحب ید من الشیك

لھ القانوني ھو والتسلیم في مدلو ،)1 (ویتحقق إصدار الشیك في العادة بتسلیمھ للمستفید
جوھر فعل اإلصدار أما األفعال السابقة على ھذا الفعل مثل تحریر الشیك والتوقیع علیھ ونزعھ 

 التي ال یعاقب علیھا القانون، ألن ةمن دفتر الشیكات فإنھا تعد من قبیل األفعال التحضیری
یازة الساحب فال الھدف من العقاب ھو حمایة الشیك عند وضعھ في التداول، ومادام الشیك في ح

  )2(.حاجة لھذه الحمایة
فال ) 3(فإن فعل اإلصدار یمثل إرادة التخلي عن حیازة الشیك وملكیتھ وإكسابھا للمستفید

یكفي مجرد عرض الشیك على الدائن دون تسلیمھ إیاه وھذا یمثل المفھوم الضیق لمصطلح 
 )4(.إصدار الشیك

  :اإلصدار لفعل الواسع المفھوم   .2

 مفاھیم وضع الفرنسي القضاء نجد حیث الشیك إصدار مفھوم من والقضاء الفقھ وسع

 حكمین في الفرنسي النقض قضاء بھ قضى لما وفقا وھذا» اإلصدار عملیة «مفھوم من توسع

 ھذه بین ومن اإلصدار فعل لمفھوم توسیعا أكثر خاصة مفاھیم بإدراج وذلك ،شھرینو ھامین

                                                
(1) JEANTIN Michel, op. cit., p.08, (Paragraphe n°13). 

– Voir aussi :CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.02.  
  .211ص سابق، مرجع ،...للشیك القانوني النظام كریم، عباس زھیر .د  (2)

(3) GAVALDA Christian, STOUFFLET- Jean, op. cit., p251. 
(4) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit.,  p. 46. 

 أسامة عبد – .418إلیاس حداد، مرجع سابق، ص .  د– ،132ق، ص راشد فھیم المحامي، مرجع ساب.أ: أنظر أیضا  –
، دیوان راشد راشد، األوراق التجاریة في القانون التجاري الجزائري.  د–.54. 53ص اهللا قاید، مرجع سابق
  . 140، ص 1987 الجزائرالمطبوعات الجامعیة، 
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 بموجب )MMIISSEE  EENN  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN «« )1  «« لتداوال حیز الوضع المستعملة المصطلحات

 الشیك عن» التنازل  «مصطلح وكذا 12/1990/ 18 لـ 1990- 703538 رقم تجاري نقض

»»    DDEESSSSAAIISSIISSSSEEMMEENNTT  «« ) (203/12/1991 لـ 003018 رقم تجاري نقض بموجب.  

المفاھیم غیره من حسب الفقھ ھذه المصطلحات تحدد بشكل أوسع مفھوم اإلصدار عن 
ابھة؛ حیث أن حسب ھذه المفاھیم ووفقا لما قرره القضاء الفرنسي فإن إرسال الشیك المش

عن طریق البرید یتحدد فعل اإلصدار ویتحقق بمجرد إیداع الظرف بالبرید ولیس بتسلمھ 
من المستفید أو وكیلھ المكلف بتسلیمھ، ألن إرادة الساحب بالدفع بواسطة الشیك واستخدامھ 

ة التي یمثلھا للمستفید تتحدد بمجرد التنازل عن الشیك ووضعھ حیز لنقل القیمة النقدی
  )3(. عبرة لعلم المستفید بالشیك أو وصولھ إلیھالتداول وال

 للتحصیل لتقدیمھ إما الشیك ىیتلق الذي المستفید لمصلحة یتحقق اإلصدار فعل فمبدئیا

 فإن مباشرة الساحب رفط من علیھ للمسحوب الشیك قدم إذا بینما التداول، حیز لوضعھ أو

 .القانونیة النتائج ترتیب أساس وھي للوفاء تقدیمھ بعملیة یتحقق اإلصدار فعل

II.  بالشیك المقترنة األخرى التصرفات عن اإلصدار فعل تمیز:   

بعض التصرفات القانونیة التي یكون مع  تشابھ فعل اإلصدار ىقد یبدو للوھلة األول
ذا التصرف القانوني من المیزات ما یجعلھ یختلف عنھا من حیث  إالَّ أن لھ،الشیك محال لھا

  . وكذا اآلثار،المفھوم واألحكام

 نوليونظرا ألھمیة إظھار ھذا التباین  ،ومن أھم ھذه التصرفات فعل اإلنشاء والتداول
  : التمیز بینھما كالتاليإظھار محاط

 :اإلنشاء فعل   .1
 ھذا السند الستفاء الشیك نموذج على نونیةالقا البیانات كل وضع الشیك بإنشاء یقصد

 أوردت اإلشارة سلفت كما الموحد التشریع وأھمھا التشریعات فمختلف القانوني، الوصف

 ما األمر حقیقة في البیانات وھذه ،الشیك إنشاء عنوان تحت الشیك بیانات لتحدید خاص فصل

 خروج الن إصداره، عند للشیك نیةالقانو الحمایة نظام لتقریر الزمة قانونیة شكلیة إالَّ ھي

 الفصل في النقطة لھذه تطرقنا وقد الحمایة، نطاق على أثرھا لھا الشكلیة ھذه نطاق عن السند

 .الجنائیة الساحب مسؤولیة على للشیك القانونیة الشكلیة انتظام عدم اثر عنوان تحت األول
                                                

(1) Cass.com 18/12/1990, in : CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.02.  
(2) Cass.com 03/12/1991, in : CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.03. 
(3) VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op. cit., p. 46. 
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 بفعل إلصدارا فعل أربط وقد واضح بشكل اإلصدار فعل على ینص لم فالمشرع

 الحمایة واقع من ذلك أساسا ویظھر القانونیة، الناحیة من مختلفتان عملیتان أنھما إالَّ اإلنشاء

 من نستدرجھ وھذا ،وصریح واضح بشكل اإلصدار بفعل التشریع خالل من المرتبط القانونیة

 رصید ونبد شیك إنشاء فعل لمجرد الجزائیة الحمایة تترتب ال إذ العقابیة؛ النصوص خالل

  .رصید بدون إصداره فعل عن وإنما
  یترتب عن ھذا التصرف أي جزاء فالفقد یحرر الساحب شیك وینشئھ وال یصدره 

قانوني، وال تتحقق حقوق المستفید أو الحامل على مقابل الوفاء في الشیك والحقوق المرتبطة 
كیلھ أو بإرسالھ إلیھ أو بتقدیمھ بھ إالَّ بعد إصدار ھذا الشیك بتسلیمھ إلى المستفید مباشرة أو لو

  ).1(شخصیا لتحصیلھ لدى المسحوب علیھ

 االقتران ھذا أن إالَّ التاریخ نفس افترض المشرع فإن واإلصدار اإلنشاء لتاریخ وبالنسبة

 ال وإصداره الشیك إنشاء ألن )2( اإلثبات وسائل بكل دحضھا یمكن بسیطة قرینة مجرد یعد
 أن كما النزاع، حالة في اإلصدار تاریخ إثبات المستفید ولشخص دواح وقت في دائما یتحققان

 قرینة ولكنھا اإلصدار فعل تحقق على قرینة ینھض األصل في المستفید ید في الشیك وجود

  .اإلثبات طرق بكافة عكسھا یثبت أن الساحب یستطیع بسیطة

 تاریخ كان إذا إالَّ دفعھ یجب ال الشیك فإن اإلفالس أو القضائیة التسویة إجراء عن مثال

 واحد وقت في دائما یتحققان ال وإصداره الشیك إنشاء ألن ،اإلجراء شھر لحكم سابق إصداره

 عدم من خوفا الحقیقي إصداره تاریخ عن متأخر بتاریخ شیك شخص یصدر أن یحدث فقد

  .اإلفالس إجراء من خوفا أو الحین ذلك في الوفاء مقابل إیجاد

 وقد الوفاء مقابل وجود حالة في ذلك لھ ویكون لتحصیلھ المستفید ھب یتقدم أن یحدث ولكن

 القانون یفترضھ الذي والتاریخ لإلنشاء كتاریخ الشیك في المدون التاریخ بالصدفة یكون
                                                

(1) VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op. cit., p.78, ( paragraphe n°77).  
(2) Voir : AVENA- REBARDET Valérie, " Obs. sous Cass. com., 31/01/2006., (La date d’émission d’un chèque 

ne peut être présumée être celle de sa création.)", A J P., Rec. Dalloz, n°8 / 7237, p.573. 
«Après avoir énoncé à bon droit que la date d’émission d’un chèque ne peut être présumée être celle de sa 

création, c’est sans inverser la charge de la preuve que la coure d’appel retient que le bénéficiaire ne versait aucune 
pièce, telle des facture acquittées, susceptible d’établir que le tireur s’était dessaisi à son profit des chèques litigieux 
avant le jour du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective du tireur. 

La date d’émission d’un chèque étant un fait qui peut être établi par tout moyen, c’et dans l’exercice de son 
pouvoir souverain que la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, fixe cette date en l’absence de 
tout autre élément, à celle de la remis des chèques litigieux à l’encaissement. 

Cette même cour qui n’a pas constaté que la banque avait encaissé les chèques, mais a relevé que celle-ci, en 
les portant au crédit du compte de son client, n’en avait fait que l’avance sous réserve de leur encaissement, et 
retient que leur bénéficiaires, faute de preuve de l’émission des titres antérieurement à la procédure collective, 
n’avaient acquis aucun droit sur leur provision, juge, à bon droit, que la mise en œuvre de la contre -passation des 
chèques litigieux n’était pas subordonnée à l’autorisation du juge-commissaire.». 
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كتاریخ لإلصدار قد یشھر فیھ إفالس الساحب كما قد ال یتقدم بھ المستفید للبنك إالَّ بعد تاریخ 
ن یستوفي قیمة الشیك لشھر إفالس الساحب رغم أن اإلصدار شھر اإلفالس؛ وبالتالي ل

 )1(. وبالتوازي سابق لتاریخ شھر اإلفالس،  للشیك تم قبل التاریخ المدون علیھالحقیقي

 أن إالَّ القانونیة المواعید لحساب أھمیة ذا كان وإن اإلنشاء تاریخ أن ذلك على والدلیل

 فإن وبالتالي ؛هصدارإ تاریخ أنھ المفترض التاریخ ذاھ قبل قدم إذا الشیك بتحصیل سمح القانون

 الشیك ھذا مثل قدم فإذا اإلثبات، وسائل بكل دحضھا یمكن بسیطة قرینة الشیك إنشاء تاریخ

 المقررة القانونیة التدابیر حقھ في تقرر الساحب فإن الوفاء مقابل یملك ال الساحب وكان للوفاء

  .)2(الشیك على الظاھر اإلنشاء لتاریخ عبرة وال مباشرة الفعل لھذا

 من - ،بالشیك المرتبطة القانونیة النتائج ترتیب أساس ھو اإلصدار فعل أن نقول وبھذا

 بدون شیك إصدار فعل جریمت مثل الحق لھذا المصاحبة والحقوق – الوفاء مقابل ملكیة انتقال

 .الموضوع ھذا في دراستھا لنا تكون التي النتائج من وغیرھا )3(رصید

   :التداول فعل  .2

 أما عن فعل التداول فإن مصطلح اإلصدار ،سبق تمیز فعل اإلصدار عن فعل اإلنشاء
وإن كان البعض یعرف عملیة اإلصدار بعملیة وضع الشیك حیز التداول فإن عملیة التداول 

ھي بالمفھوم الخاص لألوراق التجاریة تعني داللتھا انتقال الورقة التجاریة بطریق التظھیر و
طریقة أكثر تالؤما للمعامالت المالیة لنقل الحقوق بین األشخاص والتي ال توفرھا حوالة 

أو الحوالة المدنیة إن كان ) المناولة الیدویة(عن طریق التسلیم  الحق المدنیة للمتعاملین أو
 .شكل الشیك ال یسمح بتداولھ بواسطة التظھیر

 لصالح الساحب ید من الشیك إخراج تخص التي ىاألول العملیة ھي اإلصدار عملیة

 یكون وبالطبع المستفید والشخص الساحب الشخص تخص اإلصدار عملیة فإن وبذلك المستفید

 عملیة أما ،)4(علیھ المسحوب صفة الكتساب قانونا المؤھلة الھیئات أحد على مسحوب الشیك

 لطریقة وفقا تتحقق يوالت الشیك انتقال بمصطلح التشریعات أغلبیة عنھ تعبر والتي التداول

                                                
(1)  LAGEAIS Dominique, "Chèque détermination de la date d’émission distinction avec la date 

de création, note sous (Cass.com.31 janvier 2006)", RTD com., n°02, Dalloz, 2006, p.455. 
  . 528 عبد القادر العطیر، مرجع سابق، ص. د  )2(
  .85ص  ،1995 ،ةد ط، إسكندری  أیضا حسن صادق المرصفاوي، في جرائم الشیك، منشأة المعارف،:أنظر  –
  .105ص ،1991 لسنة 02 عدد قضائیة مجلة ،22/04/1990 بتاریخ 66941 رقم ملف العلیا المحكمة قرار :أنظر  –

(3) LAGEAIS Dominique, "Chèque détermination de la date d’émission distinction avec la date 
de création", op. cit., p.455. 

   (" Étude préparée par : CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation) .105 ص ،مرجع سابق، وبیابیار إمیل ط : عن  (4)
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 شخص إلى المستفید ید من الشیك انتقال طریقة تعني فإنھا الشیك من المستفید الشخص تعین

  .الشیك تداول فعل عن الكالم منطلق فھي أخر

 ألداء للتداول مھیأ یعد فإنھ المستفید وتسلمھ القانونیة شروطھ مستوفیا الشیك نشأ ما فإذا

 ویقدمھ المستفید بھ یحتفظ فقد ،التعامل في النقد مقام یقوم ءوفا كأداة االقتصادیة وظیفتھ

 في ویطلقھ بھ یحتفظ ال وقد للشیك الوحید الحامل ھو المستفید فیكون )قیمتھ لتحصیل( للمخالصة

  .)1(الشیك تحریر بشكل مشروط أو مقترن التداول شكل ویكون للغیر عنھ ویتنازل التداول
 جانب من المرتكبة الجرائم في التداول فعل عن الشیك إصدار تمیز وجھ یظھر كما

 بصدد رصید بدون شیك إصدار جریمة عن نتحدث أن یمكن فال مستقلة جرائم فھي المستفید،

 بال أنھ یعلم شیك عن " التسلیم أو كالتظھیر " الحقوق تداول طرق ىبإحد المستفید تنازل

  )2(.رصید بدون شیك إصدار جریمة عن مستقلة جریمة فھي رصید

  تطبیقھ القانونيتطبیقھ القانونيأساس تحقق فعل اإلصدار وأساس تحقق فعل اإلصدار و      ::ثانیاثانیا  

 بیانھ، سبق كما اإلصدار فعل ھو القانونیة تھحمای نظام وتقریر بالشیك االلتزام منطلق

 مؤسس اإلصدار فعل یكون أن لبدا الساحب حق في القانوني بمفھومھ اإلصدار فعل ولتحقق

 )II.(الساحب حیازة للشیك الفعلي بالخروج یكون اراإلصد لعملیة القانوني والتطبیق ،)I( قانونا

I. اإلصدار فعل تحقق أساس: 

عرفنا فعل اإلصدار بمفھومھ الضیق والواسع حسب الفقھ والقضاء والتي یقصد بھا  
، فإن عملیة "المستفید"العملیة التي یتم بھا إخراج الشیك من حیازة الساحب لصالح الغیر

 بین الفعل ومحل ھذا الفعل، فإن الفعل ینبني على عملیة إصدار الشیك عملیة مركبة تتمحور
التنازل عن الشیك أما محل عملیة اإلصدار، ھو الشیك الصحیح وفقا للشكلیة التي سبق لنا 

  .تحدیدھا في الفصل األول فال داعي للتكرار في ھذا المجال
حب في التخلي عن أما بالنسبة لفعل اإلصدار في حد ذاتھ فإن أساسھ ینبني عن إرادة السا 

الشیك إرادة قاطعة ال محل للرجوع فیھا؛ فإن التنازل عن الشیك بطریقة تنتفي فیھا إرادة 
الساحب كأن یكون تحت ضغط أو إكراه أو سرقة أو ضیاع أو تزویر لتوقیعھ؛ فإنھ وإن تحقق 

حب فعل فعل اإلصدار بمفھوم خروج حیازة الشیك ید الساحب، إالَّ أنھ لن یتحقق في حق السا
  )3 (.اإلصدار بالمفھوم القانوني ولن تترتب علیھ المسؤولیة المقررة لحمایة الشیك

                                                
 .511، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم ، النظام القانوني للشیك. د (1)

  .140، مرجع سابق، ص في جرائم الشیك، حسن صادق المرصفاوي. د )2(
 المصریة، الكتب دار الشخصیة، واألحوال والمدني الجنائي في والدفاع المرافعة أصول سلیم، العزیز عبد :الصدد بھذا أنظر )3(

 .92 ص ،1995 القاھرة
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 اإلصدار فعل عن قرینة یقیم األصل في كان وإن المستفید حیازة في الشیك وجود ألن

 حمایة ینفي ال المبدأ ھذا أن إالَّ اإلثبات، وسائل بكل دحضھا یمكن بسیطة قرینة أنھا إالَّ

 أصل وجود عدم أن كما التوقیعات، استقاللیة لمبدأ وفقا النیة حسنى نالالحقی نالمتعاملی

  )1( .اإلثبات طرق بكافة اإلثبات فلھ اإلصدار فعل حصول عدم یعني ال المستفید عند الشیك

كما انھ أیضا وإن كان یجوز للساحب إثبات عدم حصول إصدار الشیك بإرادتھ إالَّ انھ 
اإلصدار بشروط تعیق دور الشیك كأداة وفاء لدى اإلطالع تقوم مقام ال یجوز لھ ربط عملیة 

ومثالھ تعلیق أثار  ،)2(النقد في التعامل كأن یحتج بتسلیم الشیك للمستفید على سبیل الضمان
  .فعل اإلصدار رغم تسلیم الشیك للمستفید على تحقق شرط معین كتسلیمھ البضاعة مثال

شیك یقوم بمفھومھ القانوني وتترتب كل أثاره ففي مثل ھذه الحالة فإن إصدار ال
القانونیة في حق الساحب من انتقال ملكیة مقابل الوفاء وترتیب الجزاءات القانونیة المقررة 

الخ، ألن من خصوصیات الشیك ...لحمایة الشیك في حالة إصدار ھذا الشیك بدون رصید
ل شرط من ھذا النوع یعد انھ مستحق لدى اإلطالع، فال یجوز تعلیقھ على أي شرط، وك

كما أن من خصوصیات االلتزام الصرفي استقاللیتھ عن االلتزامات السابقة  )3(كان لم یكن
التي تعد سبب نشوءه، فبمجرد إصدار الشیك وخروجھ من ید الساحب بإرادتھ فإن االلتزام 

  .المترتب عنھ یكون مستقل عن أسباب نشوءه في الصحة والبطالن

II. اإلصدار لعملیة يالقانون قالتطبی:  

 الشیك نوع خاللھ من یتقرر والذي الدراسة السالف القانوني للشكل وفقا الشیك إنشاء

 اإلصدار لعملیة القانوني التطبیق تقریر أساس یعد الوفاء أو للسحب كأداة إنشاءه من والھدف

  .عنھ زلالتنا وآلیة الشیك من المستفید تعین شكل باختالف الشیك إصدار آلیة تختلف ثحی

  :الشیك من المستفید تعین شكل  .1
 على ویتحدد الشیك من نوعین تمیز یمكن الشیك من المستفید الشخص تعین لشكل وفقا

  .اإلصدار لعملیة القانوني التطبیق أساسھ
                                                

  .211زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص. د  )1(
  .152، ص 2002ة عدد خاص ، مجلة قضائی27/02/2000  الصادر بتاریخ222960رقم أیضا قرار المحكمة العلیا : أنظر  –
  .149، ص 2002 مجلة قضائیة عدد خاص ،27/03/2000 الصادر بتاریخ 240085أیضا قرار المحكمة العلیا رقم : أنظر  –
  .144، ص 2002، مجلة قضائیة عدد خاص 04/07/2000 الصادر بتاریخ 208598أیضا قرار المحكمة العلیا رقم : أنظر  –
  .225 ، ص01/2000مجلة قضائیة عدد ،21/6/1999الصادر بتاریخ  207069 المحكمة العلیا رقم أیضا قرار  الصدد بھذا )2(
  .إن الشیك واجب الوفاء لدى اإلطالع وكل شرط مخالف لذلك یعد كان لم یكن «  علىق ت ج 500تقضي المادة   )3(

  .» اء في یوم تقدیمھإذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین فیھ كتاریخ لإلصدار یكون واجب الوف  
 الشیك قدم إذا  «105 ص ،02/1991 عدد قضائیة مجلة ،22/04/1990 في المؤرخ 66941 رقم العلیا المحكمة قرار :أیضا  –

 الشیك إصدار تاریخ في الدین استفاء عدم وإن تقدیمھ یوم في الوفاء واجب یكون لإلصدار كتاریخ فیھ المعین الیوم قبل للوفاء

  . » الشیك قیمة وفاء یتم أن إلى ضمانات من مالھ بكل قائما یبقي الذي دینھ استفاء في الحامل حق یسقط ال اجاتاالحتج وتقدیم
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  :السحب شیك    - أ

 ویأتي السحب شیك الحالة ھذه في علیھ ویطلق الخاص لحسابھ اشیك الساحب یسحب قد

 الشیك في تستعمل الصیغة وھذه»  ألمريألمري  أوأو  شخصیاشخصیا  إليََّإليََّ  بالدفعبالدفع  تفضلواتفضلوا « رةعبا بوضع ذلك

  )1(.علیھ المسحوب لدى المودعة أموالھ لسحب كأداة الشیك الساحب استخدام تفید

 تتحقق » الشیكالشیك  عنعن  التنازلالتنازل  أوأو  التسلیمالتسلیم « أي الحالة ھذه في اإلصدار لعملیة الفعلي التطبیقو

 لقصد أساس وال جدوى ال الحالة ھذه وفي ،)2(للتحصیل علیھ للمسحوب تقدیمھ طریق عن

 المستفید الشخص لوحدة نظرا رصید بدون شیك لسحب القانونیة الحمایة نظام تقریر من المشرع

 قصد ینتفي إذ رصید بدون شیك إصدار جریمة عن الساحب یتابع أن یعقل ال إذ والساحب؛

  .لنفسھ باإلساءة الساحب یقوم نأ المعقول غیر من إذ الحمایة من القانون ومغزى

 للغیر عنھ بالتنازل وذلك التداول في الشیك ھذا بطرح اإلصدار فعل یتحقق قد كما

 الحالة لھذه ووفقا الشیكات، من النوع لھذا المقررة التداول لطرق وفقا وفاء ألداة وتحویلھ

 الشیك ألن الشیك في للرصید المقررة الحمایة بنظام الخاصة األحكام كل علیھ تنطبق فالشیك

  )3(.وفاء شیك إلى سحب شیك من تحول الحالة ھذه في

  :الوفاء شیك  -ب
 ویكون ،لھ القانونیة الحمایة تقریر ومغزى للشیك األساسیة الوظیفة الوفاء ردو یعد

 للجھالة نافیا تعینا الغیر من شخص باسم یحرر عندما الوظیفة لھذه انطالقا معدا الشیك

 یكون الحالة ھذه مثل ففي ،"االسمياالسمي  الشیكالشیك" المستفید تعین من لنوعا ھذا على ویطلق

 الساحب الشخص بتقدم أو الشیك من المستفید للشخص وتسلیمھ الشیك عن بالتنازل اإلصدار

 إرسالھ یحدث قد كما ،)4(المستفید لصالح قیمتھ وتحصیل للوفاء وعرضھ شخصیا بالشیك

  .لوكی بواسطة أو البرید طریق عن للمستفید

 یمثل الوكیل باعتبار إصدار یعد ال -لوكیلھ -الشیك الساحب تسلیم أن إلى اإلشارة تجدر

 لصالح الشیك الوكیل ھذا تسلیم بعد إالَّ اإلصدار یتحقق ال وبالتالي تصرفاتھ؛ في الموكل

  )5( ممثلھ أو المستفید وكیلھ أو المستفید
                                                

  .220، مرجع سابق، ص )ج (ریبیر) ج(روبلو ) ر(  )1(
  .258 ص ،1999، محمد محمود المصري، أحكام الشیك مدنیا وجنائیا، دار المطبوعات الجامعیة إسكندریة. أ  (2)

– Voir aussi : VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op. cit., p.46. p.78. 
(3) Ibid. 
(4) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.02-03. 
(5) CABRILLAC Michel et RIVES-LANGE Jean Louis,  L’envoi d’un cheque sous pli ordinaire n’est pas fautif, 

note sous (Cour de Cass. com., 10/12/2003), Rec. Dalloz, AJP, n°03, du 22/01/ 2004, p.208. 
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 من یمنع ما ھناك فلیس الشیك من المستفید الشخص تحدید طریقة في بیانھ سبق وكما

 بمجرد أو لحاملھ عبارة الساحب یورد أن فیكفي بالذات، المستفید الشخص اسم تحدید عدم

 قصًدا أو البیانات الستكمال تفویضا سواء العبارة ھذه حتى ذكر بدون بیاض على توقیعھ

 حیازتھ عن الساحب تنازل بمجرد إصداره فعل یتحقق الشیك ھذا ومثل لحاملھ الشیك لجعل

 في الحیازة لقاعدة وفقا فیھ الوفاء مقابل ملكیة على الحق للحامل فیتقرر لحاملھ شیك هباعتبار

  )1(.ببیان ذلك عكس یتقرر لم ما للملكیة سند المنقول

 :الشیك إصدار آلیة  .2

 إلى الشیك وانتقال اإلصدار فعل بموجبھا یتحقق التي الطریقة الشیك إصدار بآلیة یقصد

 إالَّ مباشرة بصورة للمستفید الشیك تسیلم الساحب یعتمد ما وعادة الحامل أو المستفید الشخص

 إخراج الساحب یعتمد فقد القانوني، التصرف ھذا لتحقیق الوحید السبیل وال شرط لیس ھذا أن

  :أھمھا مختلفة بطرق حیازتھ من الشیك

  :البرید طریق عن الشیك إرسال   - أ

 اعتبارات لعدة المستفید الشخص إلى الشیك إلرسال ریدالب طریق الساحب یسلك قد

 فعل كان إذا ھو االفتراض اھذ في نفسھ یطرح الذي واإلشكال ،المعامالت طبیعة حتمھات

 یكفي وبالتالي -البرید مكتب إیداعھ أي- الشیك إرسال بمجرد الساحب حق في یتحقق اإلصدار

  .األخیر ھذا من ھتسلم لحظة من أو باإلرسال المستفید علم ذلك في

 غایة إلى المرسل ملكیة على ىتبق بمحتویاتھا الرسالة المدني القانون أحكام إلى ورجوعًا

 قبل الرسالة سحب للمرسل تجیز البرید مصالح كون إلى إضافة ،إلیھ المرسل من تسلمھا

 بعد إالَّ اراإلصد نتائج تتحقق ال أنھ القول یمكن القاعدة لھذه وفقاف ،إلیھ المرسل إلى وصولھا

 إیداع بمجرد یتحقق اإلصدار فعل أن ىیر الفقھ أغلبیة أن إالَّ المستفید، إلى الشیك وصول

2(البرید مكتب الرسالة
 

 الفرنسي القضاء أقره ما وھذا الشیك حیازة عن الساحب تنازل بمفھوم )

 رقم اريتج نقض وكذا 18/12/1990 لـ  1990 - 703538 رقم نقض قرار )3( ھامین قرارین في

  ) 4(.03/12/1991 لـ 003018

                                                
(1) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.04. 
– Voir aussi : VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op. cit., p.46 et p.78. 

 من قانون البرید 74د أن أحكام الشیك البریدي بموجب الفقرة األخیرة من نص المادة تجدر اإلشارة بھذا الصد –
  . تقضي أن الصك الذي لم یعین فیھ اسم المستفید یعد صك لحاملھ03- 2000والمواصالت رقم 

  .143حسن صادق المرصفاوى، في جرائم الشیك، مرجع سابق، ص . د )2(
(3) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.04. 
(4) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.46 et p.78.  
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   :وكیل بواسطة الشیك تسلیم   -ب

  اإلصدار؟ فعل بھذا یتحقق فھل للمستفید بدوره لیسلمھ الشیك لوكیلھ الساحب سلم إذا 
 یعتبر الساحب حیازة من الشیك خروج مجرد أن الصورة ھذه في الفقھ بعض یقول

 كونھال للشیكات القانونیة الحمایة ةحكم ھيو للساحب، وكیال تسلمھ من كان ولو حتى إصدارا

 استنادا الرأي ھذا الفقھ یدعم و للتداول، طرح قد الشیك اعتبار تقتضي اإلطالع لدى وفاء أداة

 العسیرة األمور من وھي الشیك إصدار في وموكلھ الساحب تحایل من والحذر الحیطة لمبدأ

 التي ھي ھذه النظر وجھة وألن القانوني ندو المادي باإلعطاء ىاكتف المشرع أن كما ،اإلثبات

  .الحمایة في التشریع حكمة تحقق

 الشیك فیعد الموكل یمثل الوكیل أن وذلك أخرى نظر وجھة لھ الفقھ من األخر البعض أما

 إرادة بتحقیق إالَّ اإلصدار فعل یتحقق وال الوكیل، حوزة في أنھ مادام الساحب بحوزة كأنھ

  .للمستفید یمھتسل في المتمثلة الساحب

  :وسیط طریق عن التسلیم    - ج

یحدث أن یسلم الساحب الشیك لشخص من الغیر كوسیط بینھ وبین المستفید وبالتالي  
، یكلف ھذا الشخص بتسلیم الشیك لھذا األخیر ویحدث أن یعلق الساحب ھذا التسلیم على شرط

  ؟.لوسیط أو تسلیمھ للمستفیدفیطرح التساؤل إذا ما كان اإلصدار یتحقق بمجرد تسلیم الشیك ل

بأن الشیك ال یتم " 19381938//0202//0303استئناف لیموج استئناف لیموج ولقد قضي القضاء الفرنسي في 
، وقد انتقد ھذا الرأي على أساس أن الساحب بمجرد أن "إصداره إالَّ بعد تسلیمھ إلى المستفید

رط، وسواء سلم الشیك للوسیط قد نفذ قصده نھائیا إلصدار الشیك وإن كان ذلك معلقا على ش
 غض النظر تقضيتحقق الشرط من عدمھ أمر خارج عن إرادتھ والحمایة القانونیة للشیك 

  .عن القیود التي تعرقل دور الشیك كأداة وفاء

 أنھ متى كانت المحكمة قد استظھرت أن تسلیم الشیك لم یكن على وجھ قضىلذا 
 فیھ الساحب نھائیا عما سلمھ يالودیعة وإنما كان لوكیل المستفید وأنھ قد تم على وجھ تخل

 تقدیمھ ویستوي، حققتفإن الركن المادي لجریمة إصدار الشیك بدون رصید قد ت، لھذا الوكیل
 الشكل القانوني لیقوم مقام النقد استوفيللبنك یوم إصداره أو في تاریخ الحق ما دام الشیك 

  )1(.في التعامل

                                                
  . 145 - 144، مرجع سابق، ص ص حسن صادق المرصفاوى، في جرائم الشیك. د )1(
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  :الشیك إصدار في والغش الغصب   -د

وني لقیام مسؤولیة الساحب ھو خروج الشیك حیازتھ بإرادتھ الحرة، لكن األساس القان
قد یحدث أن یفقد الساحب حیازة الشیك رغما عنھ سوءا غصبا أو جراء تصرف مشوب 

 سواء جراء إھمال  منھأو سرقه بالغش أو الغلط، أو أن الساحب وقع شیك على بیاض وفقد 
تحقق في حقھ قصد التشریع لنظام الحمایة قد  أو إكراه، ففي ھذه الحالة ھل یكون الساحب

  ؟.حالة انعدام الرصید أم ال
 أساسھا والتي الجنائیة المسؤولیة في العامة القواعد أحكام تطبیق الحالة ھذه في المستلزم

 أساسي عنصر ینتفي اإلرادة انتفاء حالة ففي الشیك، عن التنازل في الحرة الساحب إرادة توفر

 والجزائي الصرفي االلتزام نتائج تقریر عدم وبالتالي وااللتزام المسؤولیة تقریر علیھ یقوم

  )1( .الساحب حق في الشیك لحمایة المقررین

 ینفي ال الساحب مسؤولیة تقریر عدم فإن الصرفي االلتزام لخصوصیات وتطبیقا

 المراكز رارالستق تقریرا وذلك التوقیعات استقاللیة لمبدأ وفقا الالحقین المتعاملین مسؤولیة

 االلتزام إرادتھ عن بتوقیعھ عبر قد بتظھیره الشیك مظھر أو المستفید أن باعتبار المالیة

 ألن ،الشیك عن تنازلھ وسبب الساحب عن تام انفصال منفصل ھذا وتصرفھ الشیك، ىبمقتض

 الشكلیة ألمبد تطبیقا االلتزام ھذا عنھا انجرا التي واألسباب بالبواعث یعتد ال الصرفي االلتزام

   )2( .للسند الذاتیة والكفایة

 نطاقھ عن خارجة بطریقة حیازتھ وفقد صحیحا شیكا انشأ من أن القول یمكن وبھذا

 تزویر تم أو إرادتھ خارج شیك إنشاء على وإكراھھ إرغامھ تم أو ضیاعھ أو منھ كسرقتھ

 بما رصید، الشیك لھذا كنی لم إذا جنائیا یسأل ال جانبھ من حیطة عدم أو منھ إھمال دون توقیعھ

 الساحب مساءلة یوجبان الشیك سرقة إلى المؤدیان الحیطة عدم و اإلھمال أن لذلك خالفا یستفاد

 دفتر على للمحافظة ةالالزم العنایة یبذل أن الساحب على لبدا وبذلك ،)3(الصورة ھذه في

  .العادي الرجل عنایة ھي الشخص في المتطلبة والعنایة شیكاتھ،

                                                
  .32، ص 1956 ،، مطبعة جامعة القاھرة03العریف علي، توقیع الشیك، مجلة القانون واالقتصاد، عدد . د (1)
   ق ت ج480 نص المادة : أنظر بھذا الصدد  (2)
  . 148حسن صادق المرصفاوي ، في جرائم الشیك، مرجع سابق، ص . د  (3)
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   الثاني الثانيالفرعالفرع
  ."شـروطهمشـروطهم""  الشيـكالشيـك  إصـدارإصـدار  عمـليةعمـلية  أطـرافأطـراف

إصدار الشیك تصرف قانوني یھم ثالثة أطراف تربطھم عالقات قانونیة سابقة لھذا 
وھو الشخص » المستفید«القائم باإلصدار كمبدأ عام، و» الساحب األمر بالدفع«التصرف وھم 

الذي یصدر علیھ » لمسحوب علیھ ا«؛ و-  دائن للساحب- الذي یصدر الشیك لفائدتھ یكون عادة 
الشیك والذي یلتزم بالدفع للمستفید ویكون المسحوب علیھ عادة مدین للساحب، أما عالقة 

   )1(.المستفید بالمسحوب علیھ ال تقوم إالَّ بعد تحقق فعل إصدار الشیك

 نفسھ الساحب یكون فقد فیھ، واحد لشخص صفتین اجتماع یمنع ال الشیك أحكام وواقع

 اجتماع یجوز ال أنھ إالَّ علیھ، المسحوب نفسھ المستفید یكون قد كما -السحب شیك - حالة ستفیدالم

  )2(.ت ق 3فقرة 477 المادة بشروط إالَّ علیھ بالمسحوب الساحب صفة

 الجانب ومن الصحیحة الشكلیة مستوفیا إنشائھ أولى كخطوة الشیك إصدار عملیة وتستلزم

 األطراف ھذه بین سابقة قانونیة عالقات توفر على عام كمبدأ رتكزت العملیة ھذه فإن الموضوعي

 ھذه دراسة على ونأتي بالشیك التزامھ لصحة قانونیة شروط طرف كل في تتوفر أن یجب والتي

  :كالتالي منھم واحد بكل الخاصة األحكام

  الســـاحبالســـاحب  ::أوالأوال  
 وباعتبار ید،للمستف الشیك قیمة بدفع علیھ للمسحوب األمر الشخص ھو الساحب

 على بھا نیاستھا ال قانونیة بآثار القانوني مااللتزا دائرة الشیك دخول أساس اإلصدار عملیة

 لھا قانونیة شروط الساحب في تتوفر أن یجب فلذلك عامة، بالشیك والمتعاملین خاصة الساحب

  :اليكالت الشروط ھذه إلى نتطرق وسوف بالشیك القانوني االلتزام صحة مدى على تأثیر

I. مشروع سببو محل على ورودهو الساحب رضا: 

 العامة القواعد أحكام من ىمعف غیر الصرف قانون ألحكام خاضع قانوني كتصرف الشیك

 یكون أن یجب الساحب رضا فإن لذلك قانوني، تصرف بكل والخاصة المدني القانون في المقررة

 صحیح سببو محل على یقوم أن یجب الشیك إصدار أن كما ،الرضا بعیوب مشوب غیر سلیما

 النظام اعتبارات إالَّ منھا یحد وال االلتزامات إلحداث تكفي وحدھا الفرد إرادة ألن )3(مشروعو

  .اآلداب وحسن العام
                                                

(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.132.  
 ىحالة سحبھ من مؤسسة عل في على الساحب نفسھ إالَّ الشیك یجوز سحب وال « ق ت ج 3فقرة 477تقضي المادة   (2)

   »  .لحاملھ الشیك  یكون ھذا مملوكة لساحبھ نفسھ وبشرط أالَّىمؤسسة أخر
(3)   CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p 03.  . 
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  :التالیة النقاط على نرتكز العنصر ھذا أھمیة ولتوضیح

  :العیوب من الرضا سالمة   .1

 وأثر جھة من الرضا سالمة مونمض بین التمیز یقضي الساحب رضا سالمة في البحث  

  ؟أخرى جھة من الشیك حامل حقوق على الرضا سالمة عدم

  :الساحب رضا سالمة مضمون  -أ

یشترط لصحة االلتزام بالشیك أن یصدر عن رضا صحیح غیر مشوب بأي عیب من  
، ورضا الساحب یتجلي في التوقیع على الشیك كأساس النصراف إرادتھ )1(عیوب الرضا

 بھ وتحویل ملكیة الرصید لحاملھ، أما عن رضا المستفید مادام صدور الشیك یكون لاللتزام
 فیتجلي رضاه في قبول )2(لتسویة معاملة سابقة إذ ال یمكن إجباره على تسویتھا بواسطة شیك

  .تسلمھ الشیك وفاءا لدینھ

ب وعلیھ لكي ینتج الشیك أثره في مواجھة الساحب لبدا أن یكون رضاه سلیما من عیو
اإلرادة، على أنھ إذا كان من المنطق قبول فكرة إبطال التزام الساحب النتفاء إرادتھ إثر توقیع 
الشیك فإن السؤال یبقي مطروح في مدى إمكانیة الساحب الدفع بعیب الرضا في مواجھة 

  .؟ وبمدى تقدیر عنصر حسن النیة وسوءھا؟.المستفید أو حامل الشیك

   :الشیك حامل حقوق على بالساح رضا سالمة عدم أثر  -ب

خالفا ألحكام األھلیة الجائز الدفع بھا تجاه الحامل حسن النیة فإن عیوب الرضا ال یجوز  
التمسك بھا في مواجھة الحامل حسن النیة ألنھا دفوع شخصیة ال یمكن ألي موقع الدفع بھا 

ة رضا الساحب اللتزام الصرفي ال یفترض التحري عن مدى سالمألن اللتحلل من التزامھ؛ 
  )3 (.أو أي موقع أخر تطبیقا لقاعدة تطھیر الدفوع

 تجد ال القاعدة ألن العالقات تمیز ضرورة تقضي القاعدة لكن المبدأ ھو ھذا كان وإن

 بالمستفید الساحب عالقة دون إلیھ المظھر بالحامل الساحب عالقة في إال القانوني أساسھا

 ال األخیرة فھذه للملكیة الناقل بالتظھیر األمر یتعلق أن رطیشت القاعدة تطبیق نطاق ألن األول،
  )4.(بالمستفید المباشرة الساحب عالقة في لھا أساس

                                                
(1)  CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p. 03 . 

  . ق م ج276حكم نص المادة : أنظر  )2(
   . ق ت ج494نص المادة : أنظر )3(
یعتبر تطبیق ھذه القاعدة مظھر من مظاھر تمیز إصدار الشیك عن تداولھ انظر ما قلناه في تمیز فعل إصدار الشیك عن   )4(

 . التظھیر
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 أن یجب )1( النیة حسن الحامل كون ضرورة إلى باإلضافة يقتضت أیضا القاعد تطبیق أن كما

  .الدفع عنھا الناتج العالقة عن أجنبي یكون

  :ببوجود ومشروعیة المحل والس  ..22
 إحداث أثر قانوني بذلك تسري إلى الشیك تصرف قانوني ینصرف القصد من إصداره 

  .محل االلتزام ورصوه على سبب مشروع علیھ القواعد العامة لاللتزامات من ضرورة توفر

  :الساحب التزام محل  --أأ

تأدیتھ ھو أساس محل االلتزام في الشیك یجب أن یكون دائما مبلغ معین من النقود، و 
ظیفة الوفاء فھو محل ممكن ومشروع في ذاتھ، فمن غیر المتصور إبطال االلتزام على و

أساس استحالة محلھ أو مخالفتھ لنظام العام واآلداب العامة، وإذا ما ورد الشیك على محل غیر 
النقود یفقد صفتھ كشیك ویخرج من نطاق قانون الصرف، وأما بالنسبة للتعین فلبدا أن یكون 

  )2 (مبلغا محدد قدره وال یكفي قابلیتھ للتعینمحل الشیك 

  ::الشیك حامل حقوق على وأثره الساحب التزام سبب  --بب

 عادة الشیك في والسبب ،)3(باطال كان وإالَّ مشروع سبب قانوني التزام لكل القانون یشترط

 إلصدار شرالمبا الغرض وھو والمستفید الساحب بین القائم ياألول االلتزام تنفیذ نیة ھو یكون ما

 الشیك إصدار سبب مشروعیة العامة القواعد وتفترض ،،»»القیمةالقیمة  وصولوصول  ««  ــبب عنھ ویعبر الشیك

 إصداره، اقتضت التي العملیة طبیعة وال سبب ذكر یستلزم ال الذي الصرفي االلتزام لخصوصیة

 عبئ حدهو وللساحب دحضھا یمكن بسیطة قرینة ھذه أن إال للسند، الذاتیة الكفایة لقاعدة تطبقا

 .)4(عدمھ من ومشروعیتھ السبب وجود إثبات
 التزام لصحة الشیك في مشروع سبب توفر وجوب مدى ھو نفسھ یطرح الذي والسؤال

  الشیك؟ حامل حقوق على أثر من ذلك یعنیھ ما مع الساحب
 ى، فاألولة باختالف النظریتین الجرمانیة والالتینیة اإلجابة عن ھذا التساؤل محكوموتبقى

السبب، أما الثانیة تأخذ بالسبب بالنسبة ألطراف العالقة  ند إلى تجرید االلتزام الصرفي منتست
  .المباشرة في السند

                                                
لصدد فھناك من اشترط عدم وجود التواطؤ بین الحامل القانون الموحد لم یضع معیار ثابت لمفھوم حسن النیة، وقد اختلف الفقھ بھذا ا  )1(

 الذي یتمسك بھ المدین، والبعض األخر یربطھ بصعوبة تبین العیب الحامل بالعیبوالمظھر، أما البعض األخر یربطھ بعدم علم 
  .87رجع سابق، صمسعودي محمد، م:  بالمدین، عنرعنایة، ومنھم من یتبنى فكرة عدم تعمد الحامل اإلساءة واإلضرارغم بذل 

والمشرع الجزائري ربط مبدأ حسن النیة بعدم كون الحامل تعمد الحصول على الشیك لإلضرار بالمدین وھذا ما قضت بھ المادة   –
 لیس لمن رفعت علیھم دعوى بموجب الشیك أن یحتجوا على حاملھ بدفوع مبنیة على عالقاتھم الشخصیة « ق ت ج، 494

  .»ن ما لم یكن حاملھ قد تعمد الحصول على الشیك لإلضرار بالمدینبساحبھ أو بحملتھ السابقی
  .45، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم ، النظام القانوني للشیك. د )2(
  .من القانون المدني  97نص المادة : أنظر )3(
   .95مسعودي محمد، مرجع سابق، ص :أنظر )4(
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ویدعم أنصار الرأي القائل بعدم األخذ بالسبب والتشدد في معاملة الساحب ال لذاتیة 
وفاء وإنما القانون الجزائي واستقاللھ عن قانون الصرف وال الستقالل التجریم عن وظیفة ال

الجزم بغیر ذلك یجعل الساحب قاضیا ونیابة عامة في ذات الوقت وبتحایلھ على القانون قد 
 لتطبیق العقوبة أن یفوت على النیابة المتابعة وعلى العدالة كلمتھا وعلى الضحیة حقوقھا، فیكفي

  .)1(نیة االلتزام بھ على ھذا األساسوتنصرف یدل مظھر السند على أنھ شیك 

 ومشروعیتھ السبب وجود یفترض الشیك ىبمقتض الساحب التزام فإن سبق مما القاوانط

 اختیاري كبیان السبب ذكر وإذا بالمستفید، الساحب عالقة من السبب ویستشف ،)2(باطال كان وإالَّ

 تطبیقھ یقتصر وإنما إطالقھ على بھ األخذ یمكن ال الفرض ھذا أن على مشروعا یكون أن ینبغي

 من مجرد یعد الصرفي االلتزام أن باعتبار الشیك على للموقعین المباشرة الشخصیة تالعالقا في

 )3(.للسند الذاتیة الكفایة بحكم النیة حسن للحامل بالنسبة سببھ

II. الشیك إصدار ھلیةأل الساحب توفر ضرورة )APACITÉC( : 
ع المسحوب علیھ إصدار الشیك یجعل الساحب ملتزما بأداء قیمتھ للحامل إذا حدث وامتن 

لمباشرة   التزامھ بالشیك یشترط لصحتھ أن یكون أھلىعن الدفع فإن الساحب بمقتض
 نالتصرفات القانونیة، مع مراعاة ما قد ینجر من استثناء عن المبدأ، ھذا الحكم الذي ال یاستھا

  )4(.بآثاره على حقوق حامل الشیك وفقا النتظام األھلیة وتوفرھا من عدمھا

 :الساحب یةأھل أحكام .1
یعد الشیك عمال تجاریا بطبیعتھ كما أن القانون لم ینص على أھلیة خاصة بھ، مما  ال

یستتبع بالضرورة تطبیق القواعد العامة لاللتزامات سواء أكان الساحب تاجر أم شخص مدني 
وتطبیقا لذلك فإن أھلیة الساحب الملتزم بتوفیر الرصید كحق أساسي لحامل الشیك تخضع لمبدأ 

  ،عام مقتضاه ضرورة بلوغھ سن الرشد القانوني، إالَّ أن للمبدأ استثناء یرد علیھ بحسب األحوال
                                                

 الشیك أداة وفاء، ویقوم سحبھ دلیال على صحة «24/12/1962ادر بتاریخ قضت محكمة االستئناف بالقاھرة في قرار ص  )1(
سبب الوفاء بقیمتھ إالَّ إذا أثبت الساحب أن لھ سبب یخالف اآلداب والنظام العام، ذلك ألن الورقة التجاریة الصحیحة شكال 

بب المشروع ولو أغفل ذكره فیھا نزوال تستقل بذاتھا وتكون كافیة إلثبات صحة البیانات الواردة بھا، إذ یفترض توافر الس
فیھا  مدني، ومن ثم فال یستطیع الساحب أن یتحلل من التزامھ بالوفاء بقیمة الشیك في األحوال التي یصح137 حكم المادة ىعل

  صحة إدعائھى سبب غیر مشروع، إال إذا قدم الدلیل على أنھ تحرر بغیر سبب، أو انھ انطوي علىالرجوع علیھ بدعو
  .»مت قرائن تؤكد ھذا اإلدعاء، وعندھا فقط یكون المستفید ملزما بإثبات وجود السبب ومشروعیتھوقا

 لكل الحامل الشیك كان لما « :یلي ما المدني الملف 01/11/2000لـ 99 /324/03عدد المغربي األعلى مجلسال قرار في أیضا جاء  –

 األخرى التجاریة األوراق كسائر وأنھ علیھ اإلطالع بمجرد األداء ستحقی فھو ووفاء صرف أداة وظیفیا یعتبر اإللزامیة البیانات

 یبین بأن ملزما یكون أن دون المقید بالمبلغ لساحبھ دائنا یعتبر حاملھ فإن ولذلك سببھ عن بعیدا یتداول أنھ أي التجرید بخاصیة یتمیز

  ).298 رقم ھامشال( ،97 ص ،سابق مرجع ،مسعودي حمدم :عن ،» رصید بدون إلیھ أرجع والذي الشیك اجلھ من تسلم الذي السبب
  .»بالبواعث عبرة ال رصید بدون شیك إصدار «1999 / 02 ددع ضائیةق لةمج 14/12/98 لـ 193340 رقم الجزائریة العلیا المحكمة قرار  –

(2) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.04 
(3) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.132. 

وتعني أھلیة الوجوب صالحیة الشخص للتمتع بالحقوق  ینصرف اصطالح األھلیة تارة ألھلیة الوجوب وتارة ألھلیة األداء  )4(
  .وتحمل االلتزامات أما أھلیة األداء فھي صالحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة وھي محل القصد في مادة الشیك
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  :التالي النحو على التفصیل من بنوع األھلیة أحكام نتناول وبھذا
  :العام المبدأ  -أ

 الشخص صالحیة وھي األداء، أھلیة ھي القانونیة التصرفات لمباشرة ةالالزم األھلیة

 ركنا تعد بحیث العام، النظام من تعد المفھوم بھذا واألھلیة االلتزامات، وتحمل وقالحق الكتساب

 الرشد سن الشخص ببلوغ المبدأ حیث من مرتبطة وھي القانوني التصرف أركان من أساسیا

 عوارض من عارض أھلیتھ یعتري وال )2(الجزائري القانون في كاملة سنة 19وھو ،)1(القانوني

 حساباتھ على شیكات من شاء ما یسحب أن الرشد سن البالغ فللشخص لذلك وفقا ،)3(األھلیة

  .القانوني التصرف ھذا على تترتب التي االلتزامات جمیع بنفسھ ویتحمل
وتجدر اإلشارة إلى أن القانون الجزائري بصدد تحدید األھلیة لم یمیز بین الرجل والمرأة 

 ةوھذا تطبیقا لمبدأ إسالمي عریق مقتضاه المساوا، )4(وال بین المرأة المتزوجة والغیر المتزوجة
بین الرجل والمرأة، فللمرأة المتزوجة كامل حریة التصرف في أموالھا دون إذن زوجھا وفقا 
لقاعدة استقاللیة الذمم المالیة، فلھا كامل األھلیة والحریة لممارسة التجارة وتوقیع االلتزامات 

  )5(.الصرفیة، باستقاللیة عن تجارة زوجھا
والحدیث عن األھلیة كشرط موضوعي إلصدار الشیك یطرح إشكاال مھما یتعلق بالقانون 

  الذي یحكم أھلیة الشخص األجنبي ؟
 لھا تشریع جنیف أھمیة خاصة حیث أولىتعد مسألة تنازع القوانین من المسائل التي 

ھلیة للقانون الوطني  على إخضاع حكم األ02نصت االتفاقیة الخاصة بتنازع القوانین في المادة 
للشخص الملتزم بشرط أن ال یحیل ھذا القانون لقانون دولة أخرى وإالَّ كان ھذا األخیر أولى 
بالتطبیق، أما إذا كان الشخص فاقد األھلیة وفق قانونھ الوطني ووقع شیك في دولة یكون فیھا 

  )6(.كامل األھلیة فیظل ھذا االلتزام صحیحا ویخضع لقانون ھذه الدولة
فیما فیما   ««  : من القانون المدني على أنھ02 فقرة 10وفي القانون الجزائري تقضي المادة 

یتعلق بالتصرفات المالیة التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارھا فیھا إذا كان احد الطرفین أجنبیا ناقص یتعلق بالتصرفات المالیة التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارھا فیھا إذا كان احد الطرفین أجنبیا ناقص 
ا السبب ا السبب األھلیة وكان نقص أھلیتھ یرجع إلى سبب فیھ خفاء ال یسھل تبینھ على الطرف األخر فإن ھذاألھلیة وكان نقص أھلیتھ یرجع إلى سبب فیھ خفاء ال یسھل تبینھ على الطرف األخر فإن ھذ

  )7(.  »»  ال یؤثر في أھلیة وفي صحة المعاملةال یؤثر في أھلیة وفي صحة المعاملة
                                                

(1) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p 04.  . 
، 2008لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون األسرة الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر  .أ: بھذا الصدد أنظر أیضا   –

   .82ص 
 في الصادر 78 ددع ج جر ج المدني، القانون متضمن ، 26/09/1975 في المؤرخ 58-75 رقم مراأل من 40 المادة : أنظر  (2)

  .ومتمم معدل ، 30/09/1975
  .77مسعودي محمد، مرجع سابق، ص   (3)
بشأن تطور التشریع في القانون الفرنسي المتعلق بأھلیة المرأة في مباشرة األعمال التجاریة وقدرتھا على توقیع االلتزامات   (4)

  .70- 69 ص ،ر، مرجع سابق عمورة عما: الصرفیة أنظر
  . من القانون التجاري الجزائري08 - 07 بصدد ھذه األحكام نص المادة : أنظر  (5)

  .445بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق، ص : عن  من اتفاقیة جنیف الخاصة بتنازع القوانین في مادة الشیك ،02 منص : أنظر  )6(
   .74 - 73، ص ص 2008، 02 ددلشیك، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عتنازع القوانین في مادة ا سمار نصر الـدین،  )7(
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  :االستثناء  -ب

التوقیع على الشیك یعد من أعمال التصرف یقتضي من القائم بھ أن یكون أھال لاللتزام 
وكما سلف الذكر یكون ذلك كأصل عام ببلوغ الشخص سن الرشد القانوني متمتعا بكامل قواه 

العتبارات اقتصادیة واجتماعیة ارتأى المشرع في بعض العقلیة ولم یحجر علیھ، إالَّ أنھ 
الحاالت خروجا عن األصل بالنسبة لكمال األھلیة السماح للقاصر التصرف في أموالھ وكذا 

 :سحب الشیكات ولكن بقیود معینة وندرس ھذه الحاالت كالتالي

 : أموالھ إدارة لھ المؤذون الممیز القاصر 1-ب

 المبدأ أن إالَّ القانوني الرشد سن الشخص ببلوغ عام كمبدأ ونیةالقان التصرفات إبرام یقترن

 أما ،)1(التمیز سن بلوغھ وذلك لاللتزام نسبیة أھلیة لھ ولكن قاصر الشخص یكون فقد مطلق لیس

 في التصرف سلطة وتعود الشیك، إصدار لھ یحق فال باطلة، تصرفاتھ تعتبر الممیز الغیر القاصر

 فتكون ناقصة أداء أھلیة لھ تثبت التمیز سن الشخص ببلوغ أما ،)2(الشرعي لنائبھم أموالھم

 على وتتوقف لھ ضارة كانت إذا وباطلة لھ، نافعة كانت إذا صحیحة منھ الصادرة التصرفات

  .والضرر النفع بین دائرة كانت إذا الشرعي نائبھ إجازة

 ویؤھلھ الممیز للقاصر یؤذن أن للقاضي ویمكن )3(القضاء إلى األمر یرفع النزاع حالة وفي

 في الرجوع ولھ مصلحة لھ من طلب على بناء كلیا أو جزئیا فیھا والتصرف وإدارتھا أموالھ لتسلم

 أسرة ق 84 المادة لنص وفقا االفتقار دون االغتناء أھلیة فلھ ذلك یبرر ما ثبت إذا اإلذن

 ضمن الشیك یصدر أن رفبالتص لھ المؤذون الممیز للقاصر یحق األحكام لھذه وفقا )4(جزائري

  )5(.علیھ المترتبة الدیون ووفاء لھ التي الحقوق الستفاء أموالھ في بالتصرف اإلذن حدود

  :المرشد القاصر  2-ب
 األعمال لممارسة الالزمة األھلیة الساحب في تستلزم تجاریة عملیة لوفاء الشیك إصدار

 ال أنھ یعني ال القاصر أن إالَّ ،)املةك سنة 19( القانوني الرشد سن ببلوغھ ذلك ویكون التجاریة
 ، كاملة سنة 18 بلوغھ بشرط التجارة لممارسة یؤھلو یرشد أن یمكن بل التجارة ممارسة لھ یمكن

 في المحكمة من علیھ مصدق العائلة مجلس قرار أو أمھ أو والده إذن على مسبقا حصل قد ویكون

                                                
   ق م ج، 02 فقرة 42نص المادة : أنظر  )1(
على حامل الشیك الحسن النیة ألن حتى  تجدر اإلشارة إلى أن تصرفات الصغر الغیر ممیز تقع باطلة ویحتج بالبطالن  –

  . قانون أسرة جزائري82مادة ال: أنظر –. قواعد األھلیة من النظام العام
  . ق أسرة جزائري82 و81نص المادة : من القانون المدني، كذلك 79 44 نص المادة : أنظر  (2)

– Voir aussi :CABRILLAC Michel, " CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.  05 . 
  . من قانون األسرة83 المادة : أنظر  (3)

  .04، ص 1962، مطبعة ابن زیدون دمشق، 01الكیالني ھشام، الشیك، مجلة نقابة المحامین عدد. د: ربھذا الصدد أنظ   −
  .األسرة من قانون 84 نص المادة : أنظر (4)
 .14شویط صباح، مرجع سابق، ص   (5)
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 انعدام حالة في أو ممارستھا استحالة حالة يف أو األبویة السلطة عنھ سقطت أو األب وفاة حالة

  .التجاري السجل في التسجیل لطلب دعما الكتابي إلذن ھذا یقدم أن ویجب واألم، األب

وفقا لھذه األحكام فإن الساحب الذي یقوم بإصدار الشیك لوفاء دین ناتج عن عملیة تجاریة 
عمال التجاریة اعتبارا لقواعد النظام یجب أن تتوفر فیھ األھلیة القانونیة الالزمة لممارسة األ

 )1 (.العام وما تقتضیھ االلتزامات التجاریة من أثار وخاصة الصرفیة منھا

 :الشیك حامل حقوق على األھلیة أثر .2

 توافر یستلزم التصرف أعمال من یعتبر وتوقیعھ الشیك سحب فإن سبق ما على تأسیسا

 كان إذا باطل إما یعتبر الرشد سن بالغ غیر ساحب طرف من الموقع الشیك فإن الساحب، أھلیة

 ھذا أثر ھو ما لكن التمیز سن بالغ كان إذا الساحب ھذا لفائدة لإلبطال قابال وإما التمیز سن دون

 ؟.الشیك من المستفید أو الحامل مواجھة في البطالن

 الشیك إن »  STOUFFLET Jeanو « GAVALDA Christian :األستاذان یقول الصدد بھذا

 النیة حسن الحامل حتى بھ ویواجھ البطالن یلحقھ األھلیة عدیم أو القاصر طرف من المسحوب

  .)2(الصرفي األمان على یرجح عنھم والدفاع القصر حمایة أن أساس على

انعدام األھلیة إن مبرر التمسك بنقصان أو   LESCOT et ROBLOTیقولوفي نفس السیاق 
ن نطاق تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع لسھولة مالحظة نقص ضد الحامل الحسن النیة استثناء م

 لسھولة ىوانعدام األھلیة مقارنة مع العیوب الموضوعیة األخرى من جھة، ومن جھة أخر
 یفرض یبقىمعرفة سن الموقع على الشیك من التحري عن سبب التوقیع، وإن كان السؤال 

 والقول بالتحري عن سن ،ع على الشیكنفسھ عن كیفیة تبین الحامل نقص أو انعدام أھلیة الموق
ن كان الحامل ال یعرف إالموقع فیھ حرج ال یستسیغھ نظام األوراق التجاریة خاصة و

  .؟الساحب
 الشیك، حامل مواجھة في بالبطالن التمسك في القاصر الساحب أحقیة ھو فیھ جدال ال ومما

 التمسك الساحب ألمر تنفیذا وفاءبال الملزم علیھ المسحوب أحقیة مدى ھو المطروح التساؤل فإن

 الساحب احتیال مثال اكتشف لو كما ؛؟ساحبھ أھلیة انعدام أساس على الحامل مواجھة في بالبطالن
                                                

 .  قانون تجاري جزائري بشأن ترشید القاصر05 نص المادة : أنظر (1)
 یسمح القانون فإن البنك لدى المودعة أموالھ في للتصرف الوحید السبیل لیس الشیكات كون القصر قضیة بشأن اإلشارة تجدر  –

 11-03رقم األمر من 199 المادة مقتضي ھو وھذا الحساب في التصرف یتم الدفتر وبھذا للقصر الدفتر على حسابات بفتح
 بعد ویمكنھم الشرعي ولیھم تدخل دون دفاتر فتحل رالقص یقبل«  :أنھ على تنص حیث الذكر، السالف والقرض بالنقد المتعلق

 تبلغ بوثیقة ذلك على الشرعي ولیھم اعترض إذا إالَّ التدخل، دون مدخراتھم من مبالغ ایسحبو أن كاملة سنة 16 سن بلوغ
 .» القضائیة غیر العقود تبلیغ أصول حسب

 القانون موافقا لسن التمیز في القانون القدیم بینما بعد تعدیل سنة جاء 16یقتضي بنا التعقیب على ھذه المادة أن تحدید السن بـ   –
  . سنة13الحالي المحدد بـ    فإنھ لبدا من تعدیل ھذه المادة توافقا لسن التمیز10 -05 المدني بقانون

(2) GAVALDA- Christian, STOUFFLET- Jean, op. cit., p.260. 
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 ىوعل مزورة، ھویة بطاقة مثال تسلیمھ جراء راشد، بأنھ أوھمھ إذ الحساب فتح عند أھلیتھ بشأن
   ؟.الشیكات صیغ لھ سلم األساس ھذا

كن القول أن المسحوب علیھ ینفذ أمر الساحب نتیجة اتفاق سابق جوابا عما سبق یم 
 ملزما بالوفاء للحامل، وال یمنعھ ىبینھما إلمكانیة التصرف في الرصید بواسطة شیك، لذا یبق

من ذلك سوى انعدام الرصید أو عدم انتظام سلسلة التظھیرات وعلیھ تحمل وزر إھمالھ 
اب، وإن كان األمر ال یمنعھ من قفل الحساب بعد التحري عن أھلیة الساحب إثر فتح الحس

الوفاء للحامل وتجنیب نفسھ إثارة مسؤولیتھ المدنیة في مواجھة أي حامل خصوصا حالة 
  .)1(انعدام الرصید

وتجدر اإلشارة إلى أن التضحیة بحقوق الحامل لصالح القاصر تقتصر فقط علیھ وال 
الشیك من ذاتیة وتجرید واستقالل التوقیعات وفقا لحكم تشمل التزام باقي الموقعین لما یتمتع بھ 

  . ق ت ج480المادة 

III.  السلــــطة:  
 بعض في أخر مجرى تأخذ أنھ إالَّ الشخص بأھلیة واضح بشكل ترتبط الشیك إصدار سلطة

 عوض السلطة اصطالح استعمال یعد حیث التصرف، أو الشخص طبیعة تفرضھا الحاالت

 .واألدَّل األدق القانوني المصطلح أو التعبیر بالسن، اصةخ ترتبط التي األھلیة

 :)COMPTE COLLECTIF( جماعي حساب على شیك رإصدا .1

 قد العمالء وھؤالء عمالء عدة لصالح المصرف یفتحھ الذي الحساب ھو الجماعي الحساب

 مراكز أو والرقبة االنتفاع حساب في الشأن ھو كما الحساب في مختلفة قانونیة مراكز یشغلون

 بتضامن الجماعي الحساب أو المشترك أو )2(الشائع الحساب في الشأن ھو كما متماثلة قانونیة

  .تضامن بغیر أو إیجابي أو سلبي

إلصدار الشیك على الحساب الجماعي وفقا لنظام  وبذلك تختلف سلطة العمالء بالنسبة
 توكیلھ من طرف العمالء یتم كأن على أحدھم فقط واتفاقیة فتحھ، فقد یتوقف تشغیل الحساب
 كما ھو األمر بالنسبة للحساب الجماعي )3(اآلخرین فیتصرف باألصالة عن نفسھ وكوكیل عن

  تشغیل الحساب مخولة لكل العمالء فال یجوز إصدار  أما إذا كانت سلطة، يبالتضامن اإلیجاب
                                                

  .81-80ص  مسعودي محمد، مرجع سابق، ص  )1(
:  أنظر–، »تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعین ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك«  : ق م ج على أنھ715تنص المادة  )2(

   .قانون مدني.742 إلى 713أحكام المال الشائع ابتداء من نص المادة 
جامعة  كلیة الحقوق، یر في القانون،رسالة لنیل شھادة ماجست ، دور العرف في تطویر العقود المصرفیة،بوضیاف میلود (3)

  .113 - 108. ، ص ص2003، الجزائر
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 أو بتضامن الشأن في الحساب الجماعي بدون تضامن الشیك إالَّ بتوقیعھم جمیعا كما ھو
  .)1(سلبي

   :إفالس حالة في تاجر من الشیك إصدار سلطة .2
 على إدارة أموالھ )2(یشأ المشرع أن یطلق ید المدین بعد إعالن حكم إفالسھلم 

والتصرف فیھا خشیة اإلضرار بجماعة الدائنین، فمن أشد العقوبات المقررة على المفلس غل 
 وكیل التفلیسة محلھ یباشر المحافظة علیھا یده عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا، وإحالل

 الید من یوم صدور حكم لیبدأ غ، و)3( ج ق ت01 فقرة 244وإدارتھا وھذا ھو حكم المادة 
  .)4(اإلفالس ولو لم یشھر بعد فال یحتج على جماعة الدائنین بجل تصرفاتھ

تصرف بھذا تنتقل سلطة توقیع الشیكات ووفاء دیون المفلس وتحصیلھا للوكیل الم
ال بالتالي  ىضمانا لحقوق المفلس من جھة وحقوق جماعة الدائنین من جھة أخر )5(القضائي

یجوز للمفلس الوفاء بما علیھ من دیون بعد صدور حكم اإلفالس سواء أوقع الوفاء بذات الشيء 
  المقرر لجماعةةالمتفق علیھ أم بشيء أخر، إذ یترتب الوفاء لشخص دون األخر إخالل بالمساوا

  ". قسمة الغرماء " الذي تحكمھ قاعدة نالدائنی
كما یلتزم الدائن الذي یستوفي حقھ بھذه الطریقة أن یرجع ما قبضھ ویتقدم بین جماعة 
الدائنین، وإذا كان المفلس دائن فإن مدینھ ال یدفع إالَّ بین یدي وكیل التفلیسة، كما تقع على ھذا 

لسفتجة والسند ألمر والشیك بإفالس حاملھ، لیحملھ األخیر مسؤولیة إخطار المسحوب علیھ في ا
  .مسؤولیة الوفاء إلیھ

 : القضائیة التسویة لنظام خاضع تاجر من الشیك إصدار سلطة .3

یعد المدین المقبول في التسویة القضائیة قانونا كالمفلس لكن غل الید ھنا ال یقصد بھ 
 فقرة 244ة اإلجباریة وفقا للمادة  وإنما المساعدبالوكیل المتصرف القضائيالمدین استبدال 

التسویة القضائیة تكون سلطتھ في إصدار  ؛ فإن التاجر المقبول في نظام)6( ق ت ج03
                                                

(1) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p. 06.  
  . جق ت 225المادةنص : أنظر  )2(
 ومن تاریخھ تخلي المفلس  الحكم بإشھار اإلفالسىیترتب بحكم القانون عل« : نھأ ىعل ج ق ت 01 ف 244 المادةتنص   )3(

عن إدارة أموالھ أو التصرف فیھا بما فیھا األموال التي یكتسبھا بأي سبب كان ومادام في حالة اإلفالس ویمارس وكیل 
  . ».... المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدة التفلیسةىالتفلیسة جمیع حقوق ودعاو

   .32، ص 1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عباس حلمي، اإلفالس والتسویة القضائیة، دیوان  .أ  )4(
 الجزائري، القانون في القضائیة والتسویة اإلفالس فوضیل، نادیة :أیضا أنظر – ،04 ص سابق، مرجع علي، العریف .د  )5(

  .27 ص 2007 الجزائر ج، م د ثانیة، طبعة
یعد من النظام العام ویترتب ھذا  "ین عن أموالھ بغل ید المد"  اعتبار أثر حكم اإلفالسىقضاء النقض الفرنسي عل استقر  –

  .45 نفسھ ص مرجععن نادیة فوضیل،  األثر من یوم إصدار الحكم بل عقب ساعة إصداره وھذا استثناء من القاعدة
ة الجبریة ویترتب على الحكم الصادر بالتسویة القضائیة اعتبارا من تاریخھ أداء المساعد «: ق ت على أنھ3 / 244تقضي المادة   )6(

للمدین من طرف وكیل التفلیسة في كافة األعمال الخاصة بالتصرف في أموالھ طبقا لألوضاع المنصوص علیھا في المواد 
  .»279 إلى 273من
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 بموجب حكم إقرار إجراء الوكیل المتصرف القضائيالشیكات متوقفة على مھام تكلیف 
  )2(.23- 96 من األمر رقم 3 و2والمادة ) 1 (ج.ت  ق273، وفقا للمادة  القضائیةالتسویة

 األخیر، لھذا تعود الشیكات إصدار سلطة فإن روالتسیی اإلدارة مھمة التفلیسة وكیل تلقي فإذا

 ویكون الوكیل موافقة على سلطتھ فتتوق المفلس فإن فقط واإلعانة المساعدة مھمة خول إذا أما

 من فإنھ رلتسییا مراقبة مجرد على التفلیسة وكیل مھام اقتصر إذا أما الشیك، على بالتأشیر ذلك

 )3(.األخیر ھذا مراقبة تحت الفترة ھذه طیلة بمفرده الشیكات بإصدار یستمر أن التاجر حق

  :الریبة فترة في الشیك إصدار سلطة   .4

 شھر حكم وتاریخ الدفع عن التاجر توقف تاریخ بین الواقعة الشك فترة ھي الریبة فترة

 بین التوازن ولتحقیق الفترة، ھذه خالل التاجر تصرفات من التشریعات معظم ارتابت وقد إفالسھ

 یقضي خاصا نظاما أورد فقد الدائنین جماعة وكذا معھ المتعاقد الغیر وحقوق التاجر حقوق

  .األخر للبعض ألجوازي و التصرفات لبعض يجوب الو بالبطالن

 طالقة على القضاء سلطة ترك وعدم الفترة لھذه زمني حد وضع على المشرع عمل كما

 المفلس، تصرفات على البطالن عإیقا حق استعمال في للتعسف ومنعا األطراف لحقوق حمایة

 ومن الدائنین جماعة قبل بھا التمسك یجوز ال التي التصرفات ج ت ق 247 المادة حددت وقد

 بطریق أو التجاریة األوراق أو النقود بغیر الوفاء أي العادي الغیر الوفاء التصرفات ھذه أھم

 یعرض قد الفترة ھذه في الشیك صدر ما فإذا ،)4(العادیة الدفع وسائل من وغیرھا لالتحوی

 من المال رد مطالبة لھم یحق حیث الدائنین جماعة مواجھة في للبطالن الساحب تصرف

  )5(.الدفع عن بالتوقف یعلم كان الذي النیة ئالسی المستفید

  .الشیك سحب علیھ المحظور من الشیك إصدار سلطة  .5

 الحظر جزاء توقیع في تتمثل بالشیكات التعامل مجال في جدیدة سلطة المصارف نحتم

 ممنوحة فرصة وھي الدفع عارض تسویة جدوى عدم حالة في الشیكات إصدار من المصرفي
                                                

 یجوز للمدین بمعونة وكیل التفلیسة أن یقوم بكافة اإلجراءات التحفظیة وأن یباشر تحصیل السندات « ق ت ج 273تنص المادة   )1(
 الحالة األداء وبیع األشیاء المعرضة للتلف القریب أو انخفاض القیمة الوشیك أو التي یكلف حفظھا ثمنا باھظا وأن یرفع والدیون

 وإذا كان المدین مأذونا بمتابعة استغالل مؤسستھ الصناعیة أو التجاریة، وفقا لألوضاع − .أو یتابع أیة دعوى منقولة أو عقاریة
  .»  جاز لھ بمساعدة وكیل التفلیسة القیام بكافة اإلجراءات الالزمة لذلك االستغالل277المنصوص علیھا في المادة 

، 43، یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج رج ج عدد 09/07/1996 المؤرخ في 23- 96 من األمر رقم 02تنص المادة   (2)
 أموال الغیر أو ممارسة رقضائي بتسیی یكلف الوكیل المتصرف القضائي بموجب حكم «:   بما یلي10/07/1996الصادر في 

  .وظائف المساعد أو مراقبة تسیر ھذه األموال وذلك في إطار التشریع الجاري بھ العمل
ویمكن أن یكلف أیضا بتمثیل الدائنین أو القیام عند االقتضاء بتصفیة الشركة التجاریة المشھر إفالسھا وفقا للشروط المحددة في   –

  ».القانون التجاري
 .» یمكن أن تمارس وظیفة الوكیل المتصرف القضائي بصفة رئیسیة أو إضافیة «: من نفس األمر على أنھ03المادة نص ت  −

(3) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.  06 . 
  .  قانون تجاري250نص المادة : أنظر  )4(
  .ت ج ق)  250)( 249 )(248 )(247 ( في نصوص المواد التالیة:تمعن  )5(



  ..بمقتضى إصداره وتداولهبمقتضى إصداره وتداوله  االلتزام بالشيكااللتزام بالشيك  أحكامأحكام                                                                        ::الفصل الثانيالفصل الثاني
 

 
 - 126 - 

 المؤسسة بواسطة ذلك ویتم رصید بدون لشیك إصداره إثر على وضعیتھ لتسویة للساحب

 إجراء یكون وبھذا ،)1(فترتین على لتسویتھ الساحب تدعو تيوال الدفع لعارض المعلنة المصرفیة

 المتابعة مباشرة حق جدوھا عدم أساس على یتقرر أساسي وشرط أولي إجراء أصبح قد التسویة

  )2(. رصید بدون الشیك رجوع بمجرد مصلحة ذي لكل سابقا المقرر الجزائیة

 05 لمدة الشیكات إصدار من المنع عقوبة تطبق في یتمثل )3(المصرفي الحظر ومقتضى

 وضعیتھ یسوي لم الذي رصید بدون الشیك ساحب على )4(بالدفع األمر یوم من ابتدءا سنوات

 20 مدة بفوات أو )5(أول كأجل الدفع أمر تبلیغھ یوم من أیام 10 مدة وھي القانونیة اآلجال خالل

 حقل السترجاعھ المقررة رئةالتب غرامة دفع مع الدفع عارض لتسویة المقرر األجل انتھاء من یوم

 لعارض الموالیة الشھر 12 خالل رصید بدون لشیك بإصداره أو ،)6(ثاني كأجل الشیكات إصدار

  .ج ت ق 3 مكرر 526 المادة لمقتضي وفقا تسویتھ تمت ولو حتى األول الدفع

 فإن العقوبة ھذه وراء من الشیك مادة في الوفاء وظیفة حمایة یستھدف المشرع كان ولما

 بصدد األساس في المستھدف الشیك ساحب على أثارھا تقتصر ال المصرفي الحظر أحكام

 أو المؤسسة نفس ىلد الدفع لعارض المسجل الحساب على سواء رصید بدون لشیك إصداره

 تسیر في الساحب وكالء لیشمل یمتد الحظر أن بل أخري مؤسسات في یملكھا التي الحسابات

)7( .األخیر ھذا حسابات
  

                                                
 مكرر إلى 526تم إدراج ضمن الكتاب الرابع من القانون التجاري فصل ثامن مكرر بعنوان ــ في عوارض الدفع ــ المواد من   )1(

 26/09/1975المؤرخ في  59-75 یعدل ویتمم األمر رقم 06/02/2005  المؤرخ في02- 05 انون رقم بموجب الق.)16مكرر 
  .09/02/2005الصادر في  11عدد  ر قانون التجاري، جالمتضمن ال و
تضمن التعدیل الجدید للقانون التجاري أحكام جدیدة  بصدد مادة الشیك تتعلق بأحكام وقائیة وردعیة تدعیما للثقة في الشیك كأداة   

 الجزائیة المباشرة المقررة وفاء تقوم مقام النقد في التعامل، إذ أوردت إجراءات جدیدة تسمح للساحب اإلفالت من المتابعة
إلصدار شیك بدون رصید، فھو إجراء وقائي متعدد المقاصد واألھداف فمن جھة خدمة تیسریھ للساحب الحسن النیة، وكذلك 
خدمة تھدف التخفیف على الجھات القضائیة من اكتظاظ القضایا وطول اإلجراءات التي تؤدي إلى استبعاد الشیكات في التعامل، 

  .خرى ضمان لحق الحامل في استفاء حقھ بعیدا عن الجھات القضائیة بما فیھا من ھدر للوقت والتكالیفومن جھة أ
كما أورد المشرع إجراءات وأحكام ردعیة عقابیة تتمثل في إجراء المنع المصرفي من إصدار الشیكات وھو إجراء وقائي   

ي وضعیتھ من إصدار شیكات جدیدة فھي حمایة للغیر من عبث  النیة الذي لم یسوئوقمعي في نفس الوقت إذ یمنع الساحب السی
  .الساحب وعقاب لھذا األخیر الذي ال یقدر أھمیة التصرفات التي یقدم علیھا وأثارھا على الفرد واالقتصاد ككل

  .المعدل والمتمممن القانون التجاري  06مكرر 526نص المادة : أنظر  )2(
، المتعلق بالوقایة 22/03/1992 المؤرخ في 03-  92ر قد تبنھا نظام مجلس النقد والقرض رقم تجدر اإلشارة إلى أن أحكام الحظ )3(

مبروك حسین، القانون التجاري : أنظر نص النظام في كتاب" ( منشور غیر"من إصدار الشیكات بدون مؤونة ومكافحة ذلك، 
  .  )297 ص2008 ، دار ھومة، 06 الجزائري النصوص التطبیقیة واالجتھاد القضائي والنصوص المتممة، طبعة

 من النظام سنة واحدة ابتدءا من یوم تقدیم 8 وفقا للمادة 02-05فكانت مدة الحظر قبل تعدیل القانون التجاري بموجب قانون     –
لمنع الشیك الغیر المدفوع، ویمكن أن یتخذ البنك إجراء حظر أخر لمدة سنتین حتى بوجود الرصید، في حالة سحب الشیك خرقا ل

  ). من نفس النظام09المادة (ابتدءا من یوم تقدیمھ للوفاء 
  .المعدل والمتمم من القانون التجاري 02 فقرة 04 مكرر526نص المادة :  أنظر )4(
  .المعدل والمتمم من القانون التجاري 02 مكرر526نص المادة :  أنظر )5(
  .المعدل والمتممجاري  من القانون الت01 فقرة 04 مكرر526نص المادة :  أنظر )6(
  .المعدل والمتمم من القانون التجاري 02 فقرة 10 مكرر 526نص المادة :  أنظر )7(
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 جمیع على الجماعي الحساب في الشركاء أحد على المسلطة الحظر عقوبة تمتد ماك

 الحساب على المنع یمتد كما الشخصیة حساباتھم تسیر بصدد أو الحساب ھذا تسیر بصدد الشركاء

 حسابات تسییر في كوكالء أھلیتھم یفقدون ال ھؤالء أن إالَّ المشترك الحساب إلى الشخصي

 شخص على المطبق الحظر أثار تمتد ال كما التدبیر نفس موضوع یكونوا لم ما آخرین أشخاص

  )1(.الشخصیة حساباتھم یخص فیما وكالئھ إلى معنوي أو طبیعي

كما انھ وتدعما لنظام الحمایة القانونیة لوظیفة الوفاء في الشیك فإن المشرع لم یشمل كل 
والعبرة من ھذا ، )2(معتمدةالشیكات بالمنع فقد سمح بإصدار شیكات السحب والشیكات ال

 االستثناء ھو بال شك النتفاء عنصر الضرر في الشیكین فاألول یتعلق بكون شیك السحب ال
تفید، والثاني باعتباره شیك مؤكد یترتب عنھ إضرار بمصلحة الغیر ألن الساحب نفسھ المس

الدفع وبذلك ینتفي المسحوب علیھ بدلیل عن وجود الرصید باإلضافة لما یحملھ من التزام  فھذا
  .فرض اإلضرار بالغیر معھ

 : الغیر بواسطة الشیك إصدار  .6

 وكالة أو عادیة بوكالة كوكیل سواء أخر شخص بواسطة إما الشیك إصدار الساحب ایعمد قد 

  .الحقیقي الساحب وھو المستتر الموكل شخص لحساب كأصیل ظاھر شخص فیسحب مستترة

  :بالوكالة الشیك إصدار  -أ

الة في التعاقد یقوم فیھا توقیع الوكیل مقام توقیع الموكل الملتزم بكل أثار التصرف الوك
لرجوع إلى أحكام القانون التجاري القانوني أصالة بدون شأن الوكیل ألنة مجرد وكیل، وبا

 التجاریةنجده لم یمنع التوكیل في توقیع وإصدار الشیك، شأنھ في ذلك شأن األوراق 
 نھ لم یضع قواعد خاصة للتوكیل في ھذا المجال مما یستتبع تطبق أحكام إالَّ أ)3(األخرى

  عقدعقد    ««   مدني ھو571والوكالة أو اإلنابة وفق نص المادة  الوكالة المقررة في القانون المدني

  » ..بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمھبمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمھ

) 4(ة الشكل القانوني الذي یكون محل الوكالةقواعد الوكالة أن یتوفر في الوكال تشترطو

اإلشارة بعبارة تفید التوكیل كوضع عبارة  وبذلك فإن إصدار الشیك بالوكالة تستوجب
غیر ضروریة عند التمثیل القانوني، أو إذا كانت الوكالة معلومة  وھذه العبارة، "بوكالة"

 یلتزم كما )5(غیر منتھیةشروط الوكالة أیضا أن تكون قائمة  لدى المسحوب علیھ، ومن

                                                
  . ق ت ج12 -11-10مكرر 526 حكم المادة :  الصدداأنظر بھذ –، 110 حسناوي فاطمة، مرجع سابق، ص ةروا بحی (1)

  .المتممالمعدل ومن القانون التجاري 14 مكرر 526نص المادة : أنظر )2(
  .35العریف علي، توقیع الشیك، مرجع سابق، ص . د  )3(
  .قانون مدني جزائري   572نص المادة : أنظر  )4(
  .53 ص سابق، مرجع إلیاس، حداد  )5(
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الحدود المرسومة لھا وإالَّ كان ملتزما بالتصرفات التي تجاوز فیھا  تنفیذ الوكالة في الوكیل
  )1(.حدود وكالتھ

 الوكالة محل باألشخاص العمالء یدلي أن الحساب فتح عند البنوك تشترط ما وعادة

 ذمة ذات كوحدة لطبیعتھا وفقا ةالمعنوی لألشخاص بالنسبةو لدیھا، توقیعاتھم نموذج ویضعون

 حسابات فتح لھا یحق إنشائھا عقد وبموجب قانونا لھا المرسومة الحدود في وأھلیة مالیة

 أن دوما المالیة المؤسسات على یجب وبالتالي قانوني؛ ممثل بواسطة أموالھا في والتصرف

 سلطات تحدد تيال والوثائق األساسي القانون من نسخة على االعتباري الشخص من تتحصل

  .)2(باسمھا شیكات سحب سلطة المخولین الممثلین ھؤالء تواقیع نموذج وعلى ممثلیھا

 حیث توكیل بدون بالنیابة الشیك على التوقیع حكم على ج ت ق 481المادة أجابت ولقد

یكن وكیال عنھ في ذلك یصبح بتوقیعھ ملتزما شخصیا بمقتضي یكن وكیال عنھ في ذلك یصبح بتوقیعھ ملتزما شخصیا بمقتضي    من وقع بالنیابة عن شخص ولم من وقع بالنیابة عن شخص ولم««::تقضي

كانت تؤول إلى من زعم النیابة عنھ ویجري مثل ذلك على من كانت تؤول إلى من زعم النیابة عنھ ویجري مثل ذلك على من   لشیك وإذا أوفي ألت لھ نفس الحقوق التيلشیك وإذا أوفي ألت لھ نفس الحقوق التياا
  »»..تجاوز حدود النیابةتجاوز حدود النیابة

 : )TIRAGE POUR COMPTE( الغیر لحساب السحب  -ب

 یتصرف األمر حقیقة في ولكن كأصیل الخاص باسمھ شیك یسحب أن لشخص یمكن 

 الحالة وھذه ج، ت ق 02 فقرة 477 المادة الفرض ھذا إلى أشارت ولقد أخر شخص لحساب

 الساحب بینما الظاھر الساحب ھو الشیك على فالموقع والمستترة الظاھرة للتصرفات ترجمة

   )3(.الغیر لحساب كأصیل یتصرف الذي بالعمولة الوكیل تصرف ذلك في مثلھ ،مستتر الحقیقي

 للغلط منعا باألمر علیھ سحوبالم یعلم أن الحالة ھذه وفق المتصرف الشخص على لكن

 أطراف بین قانونیة عالقات وتنشأ المستتر، الساحب وإنما الظاھر للساحب مدینا لیس ألنھ

  :كالتالي الطریقة بھذه المسحوب الشیك
 الوكالة ألحكام وتخضع بموكل وكیل عالقة وھي ::  الحقیقيالحقیقي  بالساحببالساحب  الظاھرالظاھر  الساحبالساحب  عالقةعالقة  −

  )4( .الوكالة حدود الوكیل فیھا ویلتزم بالعمولة

 الحق حامل وأي المستفید اتجاه الظاھر الساحب ویلتزم ::  بالمستفیدبالمستفید  الظاھرالظاھر  الساحبالساحب  عالقةعالقة   −

  .الشیك ىعل الموقع ألنھ كأصیل
                                                

تقتضي أحكام الوكالة أیضا عدم جواز استعمال الوكیل أموال الموكل لحسابھ الخاص، كما ال یجوز أن ینیب غیره في تنفیذ   )1(
  .لة ما لم یحصل على ترخیص الموكل، وإذا تعدد الوكالء فكل واحد ملتزم في حدود وكالتھ ما لم یشتركوا بطریقة تضامنیةالوكا

(2) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.05 
  .42زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص . د: أنظر  )3(
یحصل ھذا الفرض عندما ال یرغب الساحب الحقیقي في الظھور فیستتر وراء شخص أخر، وفي حقیقة األمر فإن الحاالت الغالبة   –

 شخص المثل ھذا التصرف تعد من التصرفات الصوریة التي تدعو إلیھا عادة أسباب كثیرة وقد تكون مخالفة للنظام العام، فقد یعمد
  .الخ...ونھ محظور من ممارسة التجارة أو انھ محظور من سحب الشیكات أو قاصرھذا الطریق في السحب نظرا لك

  .42، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك. د )4(



  ..بمقتضى إصداره وتداولهبمقتضى إصداره وتداوله  االلتزام بالشيكااللتزام بالشيك  أحكامأحكام                                                                        ::الفصل الثانيالفصل الثاني
 

 
 - 129 - 

 الحقیقي الساحب بالشخص علیھ المسحوب علم بفرض : علیھعلیھ  بالمسحوببالمسحوب  الظاھرالظاھر  الساحبالساحب  عالقةعالقة  −

  .الظاھر الساحب تجاه حق أي لھ فلیس

الساحب الحقیقي وھو من یقع علیھ  بالسحب ھو واألمر ::  علیھعلیھقة األمر بالسحب بالمسحوب قة األمر بالسحب بالمسحوب عالعال  −
عبئ إیجاد مقابل الوفاء فإذا دفع المسحوب علیھ قیمة الشیك بدون أن یكون لدیھ مقابل الوفاء فلیس 

  .)1(لھ الرجوع على الساحب الظاھر وإنما على الساحب الحقیقي المسحوب لحسابھ الشیك 

نا أن تطرقنا لحاالت كون أھلیة الشخص وسلطتھ ال تسمح لھ بإصدار شیك وحكم سبق ل
التصرف من البطالن، إذ یقع البطالن فقط بالنسبة للساحب الناقص أو الفاقد لألھلیة ویمكن رفع 

أما إذا كان المستفید ،  السیئ النیةـ- دعوى الدفع الغیر المستحق وطلب التعویض من المستفید
ن المسحوب علیھ ال تبرأ ذمتھ بسبب وفائھ شیك كان من األجدر اتخاذ االحتیاطات حسن النیة فإ

  .)2( قبل صرفھ لمعرفة مركز الساحب؛ إذ قد یدفع مرتین إذا كان المستفید حسن النیةةالالزم

 ال األھلیة انعدام أو لنقص الشیك على موقع التزام بطالن أن الصدد بھذا اإلشارة وتجدر
 لھذا الالزمة األھلیة فیھم تتوفر مادامت اآلخرین الموقعین من غیره تزاماتال بطالن یستتبع

  )3(.القانوني التصرف

  المستفیدالمستفید  ::ثانیاثانیا  

 سابقة عادة بالساحب عالقتھ وتكون الشیك لفائدتھ یحرر الذي الشخص ھو المستفید

 بینھ رفیةص عالقة تنتج الشیك صدور وبمجرد إلصداره، القانوني األساس وتعد الشیك إلصدار

 حقوق عنھا وتترتب بینھما، السابقة العالقة عن یمیزھا ما الخصوصیة من لھا الساحب وبین

 لطرق خالفا الشیك قیمة استفاء في المستفید حق حمایة وأھمھا وجزائیا صرفیا محمیة والتزامات

  .المدنیة الحقوق تحصیل

ھ إالَّ من لحظة تقدمھ والشخص المستفید عادة ما ال تكون لھ عالقة مع المسحوب علی
 للوفاء ومن الناحیة التطبیقیة ال تنبعث أھمیة البحث في مدى كون أي شخص مستفیدا من الشیك

 :من ھذه اللحظة، وبالتالي نولي أھمیة لھذا التساؤل على النحو التالي إالَّ

                                                
وعلى الساحب أو من صدر الشیك لحسابھ أن یتولى وضع مقابل الوفاء «  ق ت ج، 474 من المادة 02تقضي الفقرة   )1(

  ».احب لحساب غیره ملزما شخصیا للمظھرین والحامل دون غیرھمومع ذلك یظل الس

(2) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p. . 05  

  . ق ت ج480نص المادة : أنظر )3(
 ال أنھ إالَّ اجھتھمو في صحیحا یبقى المفلس التاجر من الشیك بواسطة الوفاء أن إلى اإلفالس مادة بشأن اإلشارة تجدر  –

 كان الذي النیة السیئ المستفید من المبلغ استرجاع دعوى رفع لھم یحق وبالتالي الدائنین، جماعة ضد بھ االحتجاج یمكن

  .الدفع عن بتوقفھ یعلم
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I. المستفید الشخص صفة :  
 فعل تحقق بمجرد الشیك ءوفا مقابل إلیھ ینتقل الذي الشخص ھو قولھ سبق كما المستفید

  :التالیة للصور وفقا الشیك في المستفید الشخص تحدید یتم وقد اإلصدار،

  : الساحب نفسھ المستفید الشخص   .1

 ھذه وتتحقق الوقت، نفس في ومستفید ساحب فیكون نفسھ لصالح شیك سحب للشخص یجوز

 الشیك من النوع ھذا ىعل ویطلق المصرف ىلد المودعة نقوده سحب شخص یرغب عندما الحالة

 ولو حتى الشیك ھذا مثل إصدار للشخص یمكن أنھ إلى جدید من اإلشارة وتجدر )1("السحب شیك"

  .الشیكات سحب علیھ محظور كان

  :المستفید ھو نفسھ علیھ المسحوب  .2
 ھفتح نتیجة معین لشخص دائن لبنكا یكون عندما مثال خاصة، حاالت في الصورة ھذه تتحقق

 لدفع ولصالحھ البنك ھذا على شیك یسحب أن األخیر لھذا یمكن الحالة ھذه في عتماد،ا حساب لھ

  )2(.مقبول غیر البنك تظھیر ألن البنك إلى تسلیمھ بمجرد التداول یقبل ال الشیك ھذا ومثل القرض

  :الغیر من المستفید  .3

 معین شخص ألمر اإم ویكون الغیر من المستفید تعین وفاء كأداة الشیك في الغالبة الحالة

  .وظیفتھ إلى باإلضافة لموظف الشیك إصدار أو مستفیدین لعدة أو لحاملھ أو باسمھ

  :مستفیدین لعدة شیك إصدار -أ

إصدار الشیك لعدة مستفیدین مثال إذا صدر شیك ألمر جماعة ورثة فإن استحقاق مبلغ الشیك 
 لشیك و تعدد المستفیدینا تحصیل قیمة یكون لكل الورثة بدون استثناء ویلتزمون كلھم بالتوقیع عند

في الشیك یمكن أن یكون أیضا بطریقة تخیریھ كأن یصدر الشیك ألمر محمد أو أحمد أو محمود و 
  . قیمتھ بنفسھ الشیك أن یحصلحق لمن صدر لھی

  :وظیفتھ إلى باإلضافة موظف ألمر شیك إصدار  -ب

 مثال یقال كأن وظیفتھ، ذكر كفيی بل معین شخص باسم محرر یكون أن الشیك في یشترط ال

 معمري، مولود جامعة لمدیر - وزو تیزي كسونطرا لشركة اإلداریة الشؤون مدیر السید ألمر

 تقدیم عند ھذه ھویتھ یثبت أن المستفید على لبدا وبذلك - معمري مولود جامعة الحقوق كلیة لعمید

 .وظیفتھ إلى باإلضافة المقصود ھو وأنھ للوفاء الشیك
                                                

 .L 131-7، وتقابل ھذه المادة في قانون النقد والمالیة الفرنسي نص المادة 01 ق ت ج فقرة477نص المادة :  أنظر  )1(

(2) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p 06. . 
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  :لحاملھ أو معین لمستفید الصادر یكالش  -ج

سبق بیان أن الشیك یمكن أن یسحب لشخص معین بالذات، أو بوضع عبارة لحاملھ، أو 
، أو بتحدید ذات المستفید مع إضافة عبارة أو )1(بدون تعین المستفید وھو حال الشیك على بیاض

 باعتبار الشیك المسحوب لحاملھ، فإن مثل ھذا الشیك یكون للشخص المعین بالذات أو لحاملھ،
، وتعین الشخص المستفید بھذا الشكل أو بتلك ال یقصي )2(بھذا الشكل یعد في طبیعتھ شیكا لحاملھ 

 العبارتین وإن كان لھذه إحدىحق الساحب تضمین الشیك شرط ألمر أو لیس ألمر أو بدون ذكر 
 . دراسة تداول الشیكالعبارات اثر في طریقة تداول الشیك ولنا لھا عودة بالتفصیل عند

II.   األھلیة :  

 مبلغ قیمة لتلقي وأھال قادر یكون أن بشرط الشیك من مستفید یكون أن شخص لكل یمكن

 )4(لصالحھ الصادر الشیك قیمة تحصیلھ إمكانیة في إشكالیة ال واألھل الراشد فالشخص )3(الشیك

 إذ ؛)5(محضا نفعا لھ نافع التصرف ھذا كان إذا الشیك قیمة تحصیل من الممیز القاصر یمنع ال كما

 فلھ وإدارتھا أموالھ لتسلم ویؤھل لھ یؤذن أن یمكن حیث ،ناقصة أداء أھلیة الممیز للقاصر تثبت

 أن لھ فیحق القانون، حدود في صحیحة لھ النافعة اإلدارة أعمال فتكون االفتقار، دون االغتناء أھلیة

 ووفاء لھ التي الحقوق استفاء فیھا لھ یحق التي دودالح ضمن قیمتھ ویحصل الشیك من مستفید یكون

  )6(.بذمتھ المترتبة الدیون

 )7(أما إذا كانت تدور بین النفع والضرر فلھ أھلیة أداء ناقصة فتتوقف على إجازة الولي
وتكون قابلة لإلبطال لمصلحة القاصر دون الطرف األخر، أما المستفید في الشیك على إثر 

 لممارسة األعمال التجاریة ویكون ذلك سواء ةفتستلزم فیھ األھلیة الالزموفاء عملیة تجاریة 
  )8(.باكتمال سن الرشد القانوني أو بتأھیلھ لممارسة التجارة وفقا للشروط السالفة الذكر

 إالَّ الشیك قیمة تحصیل أھلیة یملك فال باطلة تصرفاتھ جل تعتبر الممیز الغیر القاصر بینما

 األھلیة أن إلى اإلشارة تجدرو ،)9( الشخصیة األحوال قانون لقواعد وفقا يالشرع نائبھ بواسطة
                                                

(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op.cit., p 56. 
  .ق ت ج) 465(و ) 390(نص المواد : انظر –بخالف الشیك فإن السند ألمر والسفتجة ال یجوز سحبھا ابتدءا للحامل،   )2(
  .360مرجع سابق، ص ریبیر، ) ج( و روبلو) ر (:أنظر أیضا  – ؛144ع سابق، صراشد راشد، مرج  )3(

(4) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p  07.  
  .04ص  ،1962 ، مطبعة ابن زیدون ، دمشق، 01الكیالني ھشام، الشیك، مجلة نقابة المحامین، عدد. أ  (5)

 الشیك إصدار سبب ألن المطلق، باألمر لیس ھذا تحصیل شیك من القاصر عمل نافع لھ، إالَّ أن أن ىاألول للوھلة یبدو  –

 الشیك یكون قد كما األوان، فوات بعد إالَّ علیھ المقدم التصرف قیمة القاصر یدرك ال أموالھ، بیع عن ناتج یكون قد للقاصر

  .الشرعي نائبھ إجازة على یتوقف الشیك قیمة تحصیل فإن ضرر،وال النفع بین دائر التصرف فھذا للقاصر، قرض منح بسبب
  .من القانون المدني الجزائري) 43(و ) 40(أنظر نص المادة   –؛14 شویط صباح، مرجع سابق ص  (6)
 .الجزائرياألسرة من قانون ) 84) (83( نص المادة :   أنظر أیضا–، 160محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص . د  (7)
 .قانون تجاري جزائري) 05(بشأن ترشید القاصر نص المادة : أنظر (8)

(9) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op.cit., p. 56. 
  .  قانون أسرة جزائري82 المادة:  أنظر أیضا بھذا الصدد  –
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 الشخص من الشیك تظھیر باعتبار تظھیره أو الشیك وفاء عند أھمیتھا تظھر المستفید في الواجبة

  )1(.إلیھ بالنسبة باطل تصرفھ یعد المؤھل الغیر

III.   السلطة : 
لرشد القانوني وال یعترض أھلیتھ أي قد یكون الشخص كامل األھلیة ببلوغھ سن ا 

عارض من عوارض األھلیة المقررة في القانون المدني من سفھ جنون أو عتھ ولكن قد ال 
یملك سلطة التصرف في أموالھ أو تحصیل حقوقھ، فمثلما سبق القول إن كانت األھلیة ترتبط 

الصفة في القیام بالسن في معظم األحیان فإن سلطة الشخص ترتبط بالقدرة وبشكل واضح 
  : الشكل التاليىبالتصرفات القانونیة في حاالت قانونیة خاصة ونوردھا عل

  :والتمثیل الوكالة  .1
 من التحقق یتم أن فلبدا شخص عن ممثل أو وكیل الشیك من المستفید الشخص یكون عندما

 الشخص في وكالة أو سلطة وجود لعدم آثاره ینتج ال القانون أن إال الشیك إصدار عند الصفة ھذه

 یجوز فال علیھ المسحوب على التحقق عبئ یقع حیث الوفاء إلى التقدم بعد إال الشیك من المستفید

  )2( .للبطالن معرض وفائھ كان وإالَّ ،الحقیقي النائب أو للوكیل إال یوفي أن

  :تصفیة أو قضائیة تسویة حالة في الشیك من المستفید .2

 ألطراف ةً  حمایولكنھضائیة أن یكون مستفید من الشیك، یمكن للتاجر في حالة تسویة ق
التفلیسة فإن التاجر في ھذه الحالة تتوقف سلطتھ في تحصیل قیمة الشیك على مھام تكلیف 
الوكیل المتصرف القضائي بموجب حكم التسویة القضائیة، فیحتكر التاجر حق تحصیل قیمة 

 مھمة الرقابة البسیطة، بینما یحول ھذا الشیك إذا كان الوكیل المتصرف القضائي كلف فقط
مكلف بإدارة أموال المستفید، أما في حالة تخویلھ فقط  الحق إلى ھذا األخیر في حالة كونھ

مساعدة التاجر فإن تحصیل قیمة الشیك من التاجر تتوقف على قبول الوكیل المتصرف 
  .)3(القضائي

 لھ تحصل قیمة الشیك إالَّ عن طریق أما المفلس الذي غلت یده عن إدارة أموالھ ال یجوز
وكیل التفلیسة أو المصفي في حالة التصفیة القضائیة، كما یجوز للساحب القیام بمعارضة الوفاء 

 وإذا تسلم المفلس شیكا على سبیل التوكیل الستفاء قیمتھ أو تسلمھ لوفاء )4(إلفالس حامل الشیك
 لیسة ولتحقق ذلك لبدا أن یكون الشیك تحت یدأشیاء معینة یكون لمالك الشیك استرداده من التف

                                                
(1) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.  07 . 

   .360مرجع سابق، ص ریبیر، ) ج( -روبلو) ر( )2(
(3) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.  07 . 

 .02 فقرة )503( المادة نص :أنظر )4(
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 جاري حساب في مقیدة قیمتھ كانت أو قیمتھ حصل قد المفلس یكون ال وأن اإلفالس وقت المفلس

  )1(.لذاتیتھا الدفعات فقدان عنھ یترتب الجاري الحساب في القید ألن

 تظھیره أو الشیك تحصیل في آثارھا تنحصر المستفید في السلطة أو األھلیة أن نقول وبھذا

  )2(.مؤھل لغیر الشیك إصدار عن یذكر جزاء من ھناك ولیس

  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  ::ثالثاثالثا    
 للحامل الرصید ملكیة ونقل الشیك مبلغ بوفاء الملزم الشخص ھو علیھ المسحوب

 تعین وبدون علیھ، المسحوب الشیك بواسطة الصدد ھذا في إلیھ الموجھ الساحب ألمر تنفیذا وذلك

 حقوقھ، تھدر وبالتالي الشیك قیمة استفاء عن عاجز الحامل یظل الشیك في علیھ سحوبالم اسم

  .الجھالة فیھ تنتفي بالذات محدد شخص علیھ المسحوب یكون أن یجب وبھذا

I. علیھ المسحوب الشخص صفة :   

األوراق التجاریة فیما بینھا، إذ   ذات أھمیة في تمیزالمواضیعمن  المسحوب علیھ تعد صفة
لشیك، فبات ذلك من المواضیع ا فيجوز سحب السفتجة على األشخاص العادیة بینما ال یجوز ذلك ی

ثالثة أنظمة تشریعیة، تتفق كلھا  أسفر النقاش على تباین  وبذلك، للنقاش في مؤتمر جنیفاجد إثارتن
 وتتعارض في مدى إمكانیة سحب الشیك على في نقطة كون الشیك یسحب على ھیئة مصرفیة

   .)3(كما تباینت بعض التشریعات في مدى كون الشخص العادي تاجر أم ال  عادي أم ال،شخص
 رفيیص علیھ المسحوب یكون أن بوجوب القائل الرأي حترجی إلى جنیف مؤتمر انتھى وقد

 54 دةـاالم بمقتضى القانون ھذا في صیرفي كلمة معنى االتفاقیة وعرفت ،منھ 03 المادة في وذلك

 أن كما ،القانون يبمقتض الصیارفة بحكم المعتبرة والمؤسسات األشخاص أیضا تشمل حیث

  .)4( باطال مصرف غیر على یسحب الذي الشیك یعتبر لم الموحد التشریع
  في لالتفاقیة الثاني الملحق مضمون في تحفظ ورد الشأن ھذا في اختالف من ورد لما ونظرا
 في أن تقرر في قوانینھا الداخلیة إذا ما كانت  حیث تركت الحریة للدول المتعاقدة04نص المادة 

 على سحبت إذا إالَّ صحیحة تكون ال فیھا الوفاء والمستحقة أراضیھا في الصادرة الشیكات

                                                
  .471 ص سابق، مرجع واإلفالس، التجاریة األوراق دویدار، ھاني  )1(

(2) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.07. 
لقوانین ( "دراسة مقارنة " في الشیك من الناحیة المدنیة و الجزائیة  زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء. د: أنظر أكثر تفصیل )3(

  . 25 -18ص ص.1997عمان  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،) التجارة والعقوبات في فرنسا ومصر والعراق واألردن
 بموجب فیھا التصرف الساحب یستطیع مبالغ لدیھ صیرفي على الشیك یسحب" جنیف، التفاقیة األول الملحق من 3 ادةالم تنص )4(

 ،"كشیك السند بصحة یتعلق فیما اثر أي األحكام ھذه ةمراعا عدم على یترتب ال انھ غیر ضمني أو صریح التفاق طبقا شیك
  .423.ص سابق، مرجع طوبیا، إمیل بیار  .أ :عن تصویرا الدراسة، ھذه من )01( رقم المحلق في جنیف اتفاقیات نص :انظر

 في ھذا القانون تشمل أیضا األشخاص والمؤسسات المعتبرة -  صیرفي-كلمة « من اتفاقیة جنیف على أن 54 المادةو تنص  –
  .437بیار إمیل طوبیا، المرجع نفسھ، ص : عن» بحكم الصیارفة بمقتضى القانون

– Voir : VASSEUR Michel, MARIN Xavier, op. cit., p.56.  
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 یكون أن باشتراط األساسیة القاعدة التشریعات معظم نقلت وقد حكمھم، في من أو صیرفیین

 كون اشتراط في الموحد تشریعال الجزائري المشرع سایر ولقد ،مصرفا علیھ المسحوب

 عملیات بعض أو جل تمارس أن لھا مخول مؤسسة أو مصرفا بالضرورة علیھ المسحوب

  إالإال  الشیكالشیك  سحبسحب  یجوزیجوز  الال  « :أنھ على تنص حیث 01 فقرة ج ت ق 474 المادة ىبمقتض المصارف،

  الخزینةالخزینة  أوأو  واألماناتواألمانات  الودائعالودائع  مصلحةمصلحة  أوأو  البریدیةالبریدیة  الصكوكالصكوك  مصلحةمصلحة  أوأو  مالیةمالیة  مؤسسةمؤسسة  أوأو  مقاولةمقاولة  أوأو  مصرفمصرف  علىعلى

  ألفالحيألفالحي  القرضالقرض  صنادیقصنادیق  أوأو  البلديالبلدي  القرضالقرض  مؤسساتمؤسسات  ىىعلعل  إالإال  الشیكالشیك  سحبسحب  یجوزیجوز  الال  كماكما    ..مالیةمالیة  قباضةقباضة  أوأو  العامةالعامة

  یحقیحق  ضمنيضمني  أوأو  صریحصریح  اتفاقاتفاق  وبموجبوبموجب  الساحبالساحب  تصرفتصرف  تحتتحت  النقودالنقود  منمن  رصیدرصید  السندالسند  إنشاءإنشاء  وقتوقت  لدیھالدیھا  یكونیكون  التيالتي

  »»  الشیكالشیك  إصدارإصدار  بطریقةبطریقة  النقودالنقود  ھذهھذه  فيفي  یتصرفیتصرف  أنأن  بمقتضاهبمقتضاه

 نص في المحددة الھیئات غیر على شیكات سحب على جزاء الجزائري المشرع رتب وقد

  إنإن «   :بأنھ قضت حیث ج ت ق أخیرة فقرة 474نص بموجب وھذا ج، ت ق 01 فقرة 474 المادة

  ىىاألولاألول  الفقرةالفقرة  فيفي  المذكورینالمذكورین  األشخاصاألشخاص  غیرغیر  ىىعلعل  الجزائريالجزائري  القطرالقطر  فيفي  دفعھادفعھا  ووجبووجب  سحبھاسحبھا  تمتم  التيالتي  السنداتالسندات
    »»شیكاتشیكات  اعتبارھااعتبارھا  یصحیصح  الال  شیكاتشیكات  شكلشكل  ىىعلعل  محررةمحررة  وكانتوكانت

  بھبھ  وضعوضع  أوأو  تاریخھتاریخھ  أوأو  إصدارهإصداره  مكانمكان  فیھفیھ  یبینیبین  ولمولم  شیكاشیكا  أصدرأصدر  منمن  ««  ج ت ق 537 المادة نصت كما

  یعاقبیعاقب  ج،ج،  تت  قق  474474  المادةالمادة  فيفي  علیھاعلیھا  المنصوصالمنصوص  الھیئاتالھیئات  خالفخالف  ھیئةھیئة  ىىعلعل  شیكاشیكا  سحبسحب  منمن  أوأو  مزورامزورا  تاریخاتاریخا

    »»  ..دیناردینار  مائةمائة  منمن  أقلأقل  الغرامةالغرامة  ھذهھذه  تكونتكون  أنأن  یجوزیجوز  والوال  الشیكالشیك  مبلغمبلغ  منمن  المائةالمائة  فيفي  1010  قدرھاقدرھا  بغرامةبغرامة

 تسلمھا التي المطبوعة الشیكات نماذج استعمال وفائدة أھمیة إلى ھنا اإلشارة تجدر

 التشریع ألزم وقد للحساب، الماسك علیھ المسحوب اسم على سلفا تحتوي إذ للعمالء المصارف

  )1(.بالشیكات التعامل فیھ الجاري الحساب ألصحاب مجانا ھاوتسلیم الصیغ ھذه إعداد الھیئات ھذه

II. الشیك في علیھ المسحوب صفة تحدید أثر:   

 عملیة فائدة من ذلك یخلو ال مصرفیة مؤسسة الشیك في علیھ المسحوب كون أن الواقع

 الشیك مبلغ على الحصول في النسبي األمان من نوع لھ یحقق جھة فمن الشیك، لحامل بالنسبة

  .)2(للساحب النقدیة الودائع لحفظ ومؤھل الذمة ملئ البنك باعتبار ضیاعھ وعدم

 یستطیع الحامل السیما إذا كان بدوره یتوفر على حساب بنكي إما لدى ىومن جھة أخر
 االستفادة من الخدمات البنكیة التي یوفرھا ىنفس المسحوب علیھ أو لدى وكالة بنكیة أخر

ا إلزالة اللبس بالنسبة لبعض السندات التي ال تعد شیكات تشغیل الحساب كما یعد ذلك أساس
                                                

  .02 فقرةL 131- 71 ق ت ج، وتقابل ھذه المادة في قانون النقد والمالیة الفرنسي المادة6 ف 537نص المادة : أنظر  )1(
تم تلقیھا تعتبر أمواال متلقاة من الجمھور األموال التي ی « 11- 03 من قانون النقد والقرض رقم 01 فقرة 67تقضي المادة   )2(

  .»من الغیر، السیما في شكل ودائع، مع حق استعمالھا لحساب من تلقاھا، بشرط إعادتھا
وفقا لنص المادة أعاله إن للمصرف حق استعمال الودائع النقدیة المتلقاة من الجمھور ولكن یقع علیھ عبئ إرجاع ھذه   –

 إلى آن الودائع التي یسمح التعامل بھا بواسطة الشیكات ھي األموال ألصحابھا وفقا لالتفاق القائم بینھما، وتجدر اإلشارة
ودائع تحت الطلب، فإن المصرف المسحوب علیھ ملزم بدفع الشیكات المسحوبة علیھ بمجرد تقدیم الشیك إلیھ طالما أن 

  .الرصید موجود ویمكن التصرف فیھ بواسطة شیك
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ولو سمیت كذلك؛ إذ انھ بالرجوع إلى الواقع العملي نجد ھناك سندات تتداول في المعامالت 
المالیة باسم الشیك، إالَّ أنھا ال تعد شیكات بالمفھوم القانوني وقد سمیت تعسفا وخطأ كذلك 

  .)1("…ھدایا، شیك المصاحبة الشخصیة، شیك المطعمشیك ال"ونذكر من بین ھذه السندات 

فھذه السندات وإن سمیت باسم الشیك فإنھا إیصاالت شراء شخصیة تسلمھا بعض المؤسسات، 
 باإلضافة لكونھا ال تسحب على ،لعمالئھا لالستعمال الشخصي وھي غیر قابلة للتداول كأداة وفاء

ولقد قضت مختلف التشریعات ومنھا التشریع ) 2(نالھیئات التي ھي في حكم الصیارفة وفقا للقانو
  )3(.الجزائري بحكم بطالن وعدم صحة الشیكات التي تسحب على غیر الھیئات المحددة قانونا

 الصیارفة حكم في تعد التي الھیئات وتحدید بالصیرفي علیھ المسحوب صفة لتحدید بالنسبة

 أحكامھا جل في تخضع الھیئات هھذ على المسحوبة الشیكات كون مدى في أخر إشكال یطرح

 ؟.النظام لھذا وفقا صحیحة شیكات اعتبارھا ومدى  التجاري القانون في المحدد الشیك لقانون

فاإلشكال یطرح بالنسبة للشیك المسحوب على مصلحة الصكوك البریدیة، شیكات الخزینة 
سحب على  المسافرین وإن كان یكالعمومیة، وبعض الشیكات ذات التنظیم الخاص كشی

 كون مصلحة البرید تشتغل في معظم بلدان العالم ببعض ؟ فبالنسبة للشیك البریدي.البنوك
بھ قانونا، والمسألة التي تفرض نفسھا بھذا الشیك ھي  عملیات البنوك في الحدود المرخص لھا

  )4(؟.مدى كونھ شیك صحیح ذات الطبیعة القانونیة للشیك المصرفي

 من تعد المصلحة ھذه أن نجد ج ت ق 474 المادة ونمضم إلى بالرجوع أنھ حیث

 ،)5(المصرفیة األعمال بممارسة تضطلع لكونھا نظرا علیھا شیكات سحب ویجوز الصیارفة
 ووجھ والمواصالت، البرید بقانون لتنظیمھ نظرا الشیكات من خاص نوع البریدي فالشیك

 ومدى الشیك ھذا طبیعة حول قھالف بین جدال ثار ولقد للتظھیر قابلیتھ عدم فیھ الخصوصیة

 القانون في للنقاش المثیرة المواضیع من النقطة ھذه وكانت )6(المصرفي الشیك ألحكام خضوعھ

                                                
(1) Voir : CABRILLAC Michel,"CHÈQUES affectés d’une modalité particulière (titre qualifiés à tort 

de chèque)", J.C.P Banque et crédit, éd. technique S.A, fasc. n°340 paris, 2003 p.09.  
 منھ تقضي بمثل ھذا التعامل حیث 04 فقرة 79 نجد نص المادة 11- 03 بالرجوع إلى أحكام قانون النقد والقرض رقم  )2(

 الممنوع علیھا ممارسة بعض العملیات المصرفیة مثل تلقي األموال من الجمھور وإدارة وسائل تسمح لبعض المؤسسات
  .الدفع بإمكانیة أن تصدر بطاقات أو سندات تخول الشراء منھا سلعة أو خدمات معینة

 فقرة أخیرة ونص L131-4ق ت ج وتقابلھا في قانون النقد والمالیة الفرنسي المادة   فقرة أخیرة474نص المادة : أنظر  )3(
  .131L-69 ق ت ج تقابلھا نص المادة 537المادة 

  .45ص  سابق، مرجع ،-...مقارنة دراسة - الجنائي القانون في الشیك معنى الشاذلي، اهللا عبد فتوح .د )4(
والمواصالت یمكن الخزینة العمومیة والمصالح المالیة للبرید « 10-90 من قانون النقد والقرض 121یقضي نص المادة   )5(

وبالرجوع » . طالما ترخص بذلك النصوص القانونیة الخاصة بھا120أن تقوم ببعض العملیات الممنوعة بموجب المادة 
 حیث تقضي بأنھ بالنسبة للمنع المترتب على 10-90 الملغي لقانون 11-03من قانون النقد والقرض رقم 77لنص المادة 

 اكتفى التشریع بإزالة المنع على 74 -72لمنصوص علیھا في نص المواد غیر البنوك ممارسة العملیات المصرفیة ا
  . قانون النقد والقرض121الخزینة العمومیة بدون ذكر مصلحة البرید والمواصالت على خالف نص المادة 

  .الدراسة ھذه من 01 مرق الملحق في المواد نص :أنظر لالتفاقیة، )02( ملحق جنیف اتفاقیة من )30)(29( )04( المواد نص :انظر  )6(
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 بالمفھوم صحیحة شیكات البنوك غیر على المسحوبة الشیكات اعتبار مدى وھي الموحد

  .التساؤل ھذا على التحفظات ملحق من 30و 29و 04 المادة أجابت ولقد للشیك القانوني

ھو حق الدولة في اعتبار الشیكات المسحوبة على الصیارفة  04 نص المادةىومقتض
 بحق الدولة في تحدید من ھم الصیارفة 29شیكات صحیحة، حیث یقضي نص المادة 

 تقریر 30واألشخاص الذین ھم في حكم الصیارفة بسبب ماھیة أعمالھا، كما أضافت المادة 
البرید والشیكات الخاصة بالنسبة  یتعلق بشیكات بما الجزئي أوحق الدول في تطبیق الكلي 

لمؤسسات اإلصدار أو الخزانات العامة أو مؤسسات االعتماد العامة، بقدر ما تكون الشیكات 
  )1( .المذكورة خاضعة لنظام خاص

یسجل في أحكام القانون الجزائري خضوع الشیكات التي تسحب على الھیئات 
،  ق ت ج التي ھي في حكم الصیارفة ألحكام القانون التجاري474المحصورة في المادة

ووجھ الخصوصیة لطبیعة الھیئة ینتج أثره فقط على طبیعة الشیك من حیث تحدید طبیعة 
في مدى اعتباره عمل ، التعامل بھ كما سبق اإلشارة إلیھ في تحدید طبیعة التعامل بالشیك

  )2.(ك لطبیعة الشخص المتعامل بھتجاري أو مدني وتبعیة طبیعة التعامل بالشی

 الشیكات قانون ألحكام إخضاعھا درجة في الدول اختلفت البریدیة للشیكات وبالنسبة

 مؤسسة أدراج إذ بغموض الشأن ھذه في فصل قد يالجزائر للقانون فبالنسبة جملة، المصرفیة

 علیھا تسحب لتيا الصكوك تعد وبذلك الصیارفة حكم في ھم الذین األشخاص تعداد في البرید

 أحكامھ ونظم )3(المصرفي للشیك المقررة الجزائیة الحمایة لنفس وأخضعھا صحیحة شیكات

 البریدي الشیك قابلیة عدم األحكام ھذه خصوصیة في یسجل وما البرید، قانون بموجب األخرى

  .الشیك طبیعة أساسھ على تتحدد إلزامي شرط لیس التظھیر أن الشأن بھذا الفقھ ویقول للتظھیر

ویسجل على تنظیم الشیك البریدي أنھ یكاد یتطابق مع أحكام الشیك المصرفي وتعد مجمل 
أحكامھ شبھ نقل حرفي لنصوص القانون التجاري باستثناء بعض األحكام التي تتماشي وطبیعة 
ھذه الھیئة كمدة وطریقة تقدیم شھادة عدم الدفع في أربعة أیام أو أجال تبلیغ الساحب عن 

أیام لكن رغم ھذا  10ـ  ساعة على خالف الشیك البنكي المحددة ب48الدفع في مدة عارض 
التمیز فإنھ باستثناء القلة من األحكام التي ال تؤثر في طبیعة الشیك فإنھ یخضع لمعظم مقومات 

                                                
یعود لكل الدول المتعاقدة، ألجل تطبیق القانون «  من الملحق الثاني التفاقیة جنیف الموحدة ألحكام الشیك، 29تنص المادة   )1(

 المادة فو تضی» .الموحد، أن تحدد من ھم الصیارفة واألشخاص أو المؤسسات التي تعتبر بحكم الصیارفة بسبب ماھیة أعمالھا
تحتفظ كل من الدول المتعاقدة بحق عدم تطبیق القانون الموحد كلیا أو جزئیا، بما یتعلق بشیكات البرید والشیكات الخاصة،  « 30

بالنسبة لمؤسسات اإلصدار أو الخزانات العامة أو مؤسسات االعتماد العامة بقدر ما تكون الشیكات المذكورة خاضعة لنظام 
  .445و   444   ص بیا، مرجع سابق، صكتاب بیار إمیل طو   : ، عن». خاص

  .11-10ص  .خلیفاتي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  )2(
 .مرجع سابق، 03 -2000من قانون البرید والمواصالت رقم  80المادة : أنظر  )3(
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حیث یأخذ شكل الشیكات المسطرة كما یجوز تأشیره واعتماده بنفس أحكام ) 1(الشیك المصرفي
في وإن أعیدت صیاغة ھذه النصوص في قانون البرید وأحسن دلیل على ما قلناه الشیك المصر

  .)2 (ھو ما توصل إلیھ المشرع الفرنسي بالنسبة لموضوع الشیك البریدي
حیث أحدث المشرع الفرنسي تطورات ذات أھمیة یستدعي األمر التوقف عندھا، حیث 

 وكان 8/11/1925 ثم قانون 02/01/1918كانت الشیكات البریدیة تخضع ألحكام قانون 
 وتم تأكید ذلك ،المشرع الفرنسي لم یمنح صفة المسحوب علیھ بموجب قانون الشیك لھیئة البرید

فلم تكن الحمایة الجنائیة تشمل الشیك البریدي، لكن الحاجة  1935بموجب قانون الشیك لسنة 
خضاعھ للحمایة الجزائیة العملیة دفعت المشرع إلى تغیر موقفھ من الشیك البریدي وضرورة إ

  .17/11/1941 من القانون الصادر سنة 06وكان ذلك بموجب المادة 

وتداولت التشریعات المتعاقبة للشیك البریدي على ھذا الحكم وأھم ھذه التشریعات قانون 
فلم یعد لألمر خالف حول طبیعة الشیك، إالَّ أن  28/11/1955وكذلك قانون  22/02/1952

 في القانون الفرنسي حول الشیك البریدي ھو توحید قواعد أحكام الشیك أھم تعدیل مسجل
البریدي والشیك المصرفي في مختلف أحكامھ، وھذا انسجاما لتحول طبیعة ھیئة البرید من 

وبالتالي تم إلغاء  )banque postale(مؤسسة إداریة إلى مؤسسة تجاریة كھیئة مصرفیة 
رید وخضوعھ ألحكام قانون الشیك المصرفي المنظم النصوص الخاصة بالشیك في قانون الب

  )3(.)المعدل والمتمم 30/11/1935مرسوم قانون (بموجب النص القاعدي 

أما بالنسبة لشیكات الخزینة العمومیة فال مجال للتنازع فیھا إذ تعتبر شیكات تخضع مجمل 
ر تحدید طبیعة التعامل أحكامھا ألحكام الشیك المصرفي المنظم في القانون التجاري، ما عدا أث
  ) الخزینة العمومیة(بالشیكات بالنسبة لھذه الھیئة إذ یعد عمل إداري بالنظر لطبیعة المؤسسة 

وتجدر اإلشارة في ھذا الموضع حول صفة المؤسسة المالیة كشخص یمكن سحب 
یة فإن المشرع قد سمح للمؤسسات المال  ق ت ج474المادة الشیكات علیھا، فبالرجوع إلى نص 

من قانون النقد 71أن تكون شخص مسحوب علیھ في الشیك، بینما بالرجوع إلى نص المادة 
 بعدم إمكانیة ممارسة المؤسسات المالیة مھمة تلقي األموال من  تقضي03/11والقرض رقم 

 وقد تتشابھ المالحظة بالنسبة لبعض الھیئات األخرى )4(وال إدارة وسائل الدفع الجمھور

                                                
  . شیك المسافرین- العمومیة  شیك البرید، الخزینة-ما قلناه بصدد التكیف القانوني لبعض األنواع الخاصة من الشیكات: أنظر  ) 1(
 .22 خلیفاتي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  )2(

)3(  La création de la banque postal emportant la transformation du chèque postale en chèque ordinaire, deux 
décrets suppriment toute référence au chèque postale dans les textes réglementaires (Décr. n° 2006-1115 et 
n°2006-1116, 05/09/2006 pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20/05/2005 relative 
à la régulation des activités postales ; JO n° 07/09/2006 p. 13274), in : Instrument postaux de règlement, 
J .C.P. Banque crédit ; fiche jaune, mis a jour au 14/09/2006, fasc.400 , éd. ©LexisNexisSA-2007. 

ال یمكن المؤسسات المالیة تلقي األموال من العموم وال   « : على أنھ11-03 من قانون النقد والقرض رقم 71 تقضي المادة )4(
  ».ر األعمال األخرى إدارة وسائل الدفع أو وضعھا تحت تصرف زبائنھا وبإمكانھا القیام بسائ
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 كذكر مثال المقاولة مصلحة الودائع واألمانات قباضة مالیة 474 المادة المذكورة في نص
كأشخاص یمكن سحب شیك علیھا فھي مؤسسات ال تدیر عملیا وسائل الدفع، وفي الواقع 
التطبیقي ال تضطلع بدور مؤسسات یمكن سحب شیكات علیھا بموجب قوانینھا الخاصة بسبب 

  .وك وفقا لقانون النقد والقرضاحتكار إدارة وسائل الدفع من طرف البن
 لھذه القانونیة الطبیعة لتحول ووفقا رأینا حسب نقترح والموصالت البرید لھیئة وبالنسبة

 أخضع الذي الفرنسي للقانون نھجا 1تجاریة طبیعة ذات مؤسسة إلى إداریة مؤسسة من المؤسسة

 ھذا لمسایرة الجزائري المشرع یضطلع أن المصرفي، الشیك أحكام إلى البریدي الشیك أحكام

 الشیك أن نالحظ العملي الواقع ففي المصرفي، الشیك ألحكام البریدي الشیك بإخضاع التحدیث،

 الجزائیة الحمایة لنفس یخضع انھ مادام التمیز لھذا أھمیة فال استعماال الشیكات أكثر البریدي

 تكاد والمواصالت البرید قانون في واردة خاصة ألحكام إخضاعھ أن كما المصرفي للشیك

  )2( .الشیك طبیعة في المؤثرة الغیر األحكام بعض ماعدا التجاري القانون في الواردة وتلك تتطابق

                                                
  .، مرجع سابق03-2000قانون البرید والموصالت، رقم  من 12/1 نص المادة :أنظر  )1(
 للتطورات وفقا المؤسسة وطبیعة تتالءم بطریقة تھاصیاغ عادةوإ ت ق 474 المادة لیعدت الجزائري المشرعب األجدر من فإنھ رأینا حسب  )2(

 ما المثال سبیل ىفعل حیرة في موضوعلل الدارس ىیبق حیث ،مناسبة غیر الھیئات لبعض سمیاتتال بعض أضحت إذ الراھنة، االقتصادیة

 التي التسمیات كانت أین 1975 لسنة التجاري للقانون ظھور أول في ورد النص ھذا أن علما ،علیھا شیك سحب یمكن التي مقاولةبال المقصود

 فإن الدفع نظام تطویر ضرورة ىعل أثر مما السوق اقتصاد ىإل االقتصادي النمط التحول عم بینما ،االشتراكي النظام مع تتناسب المشرع یضعھا

  .الدفع وسائل إلدارة المنظمة القانونیة النصوص من نستنتجھ ما وھذا مناسبة، غیر التسمیات ھذه
 مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة یتضمن تنظیم 22/02/1992 في المؤرخ 02-92نظام رقم ( من 02 و01 نص المادة ى رجعنا إل  فإذا–

 مركزیة المبالغ ى تقضي بضرورة انضمام جمیع الوسطاء المالیین إلىألولفإن المادة ا.) 07/02/1993 الصادر في 08وعملھا ج ر عدد 
سات المالیة والخزینة المؤس، البنوك :ـ  بىالغیر المدفوعة، وقد حددت المادة الثانیة من ھم الوسطاء المالیین المقصودین في المادة األول

لنظام رقم (، وكذلك األمر بالنسبة تضع تحت تصرف الزبائن وسائل الدفع ىوأیة مؤسسة أخر والمواصالت  للبرید المالیةالعامة والمصالح
 أعضاء غرفة 07 حیث تحدد المادة)25/03/1997 الصادر في17دد  عج ج یتعلق بغرفة المقاصة ج ر17/11/1997 في المؤرخ 97-03

مع العلم أن أعضاء غرفة  ،وسیط معتمد، الخزینة العمومیة، المصالح المالیة للبرید والمواصالت، المؤسسات المالیة، البنوك: بـ لمقاصة ا
 غرفة المقاصة ى انھ تتولى من نفس ھذا النظام عل03قضي نص المادة یالمقاصة ھم األشخاص الذین لھم سلطة التعامل بوسائل الدفع حیث 

كل من وسائل الدفع الكتابیة  :یأتيلمنخرطین فیھا مھمة تسھیل تسویة األرصدة عن طریق إقامة مقاصة یومیة فیما بینھم لما لفائدة ا
  .الخ...اإللكترونیة السیما الشیكات والسندات التجاریة األخرى المستحقة یومیا فیما بینھم

 وعملیات الجمھور من األموال تلقي تتضمن المصرفیة العملیات أن تقضي 11 -03 والقرض النقد قانون من 66 المادة ىإل بالرجوع أیضا  –

 للمؤسسات یمكن ال « :أنھ ىعل األمر نفس من 71 المادة تقضي بینما ،الوسائل ھذه وإدارة الزبائن تصرف تحت الدفع وسائل وضع وكذا رض،قال
  »األخرى األعمال بسائر القیام وبإمكانھا زبائنھا تصرف تتح وضعھا أو الدفع وسائل إدارة وال العموم من األموال تلقي المالیة

 یتضمن نظام 13/11/2005في  المؤرخ04 -05لنظام رقم (   النصوص الجدیدة التي تنظم ألیھ الدفع فبالنسبةىوبالرجوع أیضا إل –
 09نص المادة بھیئات المنخرطة في النظام  فقد حدد ال،)15/01/2006الصادر في  02عدد  ج ر، التسویة اإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة

، وأضافت المؤسسات المالیة الخزینة العمومیة وبرید الجزائر، البنوك االنضمام حر لكل من بنك الجزائر ىمنھ حیث جعلت باإلضافة إل
  .المتعاملون المكلفون بأنظمة الدفع األخرىنفس المادة إمكانیة انتماء 

 26 عدد ر ج العریض، بالجمھور الخاصة الدفع وأدوات الصكوك بمقاصة المتعلق  15/12/2005 في المؤرخ 06 -05 نظام وكذا –

 علیھا الشیكات سحب تم التي الجزائر وبرید الخزینة البنوك، ىعل یجب« :منھ ىأول فقرة 7 المادة قضيت حیث ،)23/04/2006الصادر في 

 عملیات في أخر مشارك طریق عن أو مباشرة بصفة تشارك أن ألمر وسندات سفتجاتال إلیھا أرسلت التي أو )الخزینة الجزائر برید البنوك،(
 وبرید الخزینة البنوك،( بـ وحددھا علیھا شیكات سحب یمكن التي الھیئات حدد قد النظام فھذا ،» النظام ھذا إطار في ھذه الدفع وسائل مقاصة

 یعطي فلم الشیكات علیھا تسحب التي الھیئات ألھم وبحصره بدقة، ومحدد واضح كان النص ھذا فنالحظ )علیھا الشیكات سحب تم التي الجزائر

 الفالحي، القرض صنادیق أو البلدي القرض مؤسسات وال مالیة قباضة أو واألمانات الودائع مصلحة أو مالیة مؤسسة أو لمقاولة مثال إشارة أیة

 كل على الدفع عوارض مركزیة بإبالغ الدفع عوارض بصدد إلزامیة وضع قدف 02-05 قانون بموجب التجاري القانون لتعدیل بالنسبة أن كما

 01 فقرة 474 المادة لنص بالضرورة یكون فالرجوع قانونا المؤھلة الھیئات یحدد فلم غامض النص جاء فقد قانونا المؤھلة والھیئات البنوك من

  .المادة ھذه تعدیل لضرورة بالنسبة طرحنھ الذي اإلشكال تثیر والتي
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III.   الشیكأثر تنازع القوانین حول صفة المسحوب علیھ على حقوق حامل :  

 بشأن القوانین تنازع ھو علیھ المسحوب الشخص لصفة بالنسبة نفسھ یطرح إشكال أھم

  .؟ىأخر دون دولة في الشیك علیھا یسحب التي الھیئات اختالف

 من االتفاقیة الخاصة بتنازع القوانین 03وقد فصل بھذا الشأن التشریع الموحد في المادة 
قانون الدولة التي یكون الشیك واجب الدفع فیھا یحدد األشخاص الذین یجوز أن سحب قانون الدولة التي یكون الشیك واجب الدفع فیھا یحدد األشخاص الذین یجوز أن سحب  «:حیث قضت بأن

 ببطالن الصك بوصفھ شیكا بسب الشخص الذي سحب علیھ، فإن االلتزامات  ببطالن الصك بوصفھ شیكا بسب الشخص الذي سحب علیھ، فإن االلتزامات وإذا قضي ھذا القانونوإذا قضي ھذا القانون. . الشیك علیھمالشیك علیھم
 »»..الناتجة عن تواقیع التي وضعت على الصك في دول أخري ال تتضمن قوانینھا ھذا الحكم تكون مع ذلك صحیحةالناتجة عن تواقیع التي وضعت على الصك في دول أخري ال تتضمن قوانینھا ھذا الحكم تكون مع ذلك صحیحة

 أو معینة مصرفیة جھة أو بنك كان إذا فیما علیھ المسحوب الشخص بصفة الخاص الفرض

 الوفاء محل قانون یحكمھا المسالة ھذه فإن 03المادة من ىاألول الفقرة صلن وفقا عادیا، شخصا

 یستوي دولة في شیك سحب ما فإذا علیھ، المسحوب الشخص صفة یحدد الذي ھو القانون وھذا

 سحب الشیك مثال وكان عادي شخص أو مصرفیة ھیئة علیھ المسحوب الشخص یكون أن فیھا

 فإن مصرف؛ یكون أن علیھ المسحوب صفة في تشترط دولة في وفائھ ووجب عادي شخص على

  .السحب لبلد وفقا صحیح ولكنھ الوفاء لبلد وفقا باطل الشیك ھذا مثل

 حاالت من ولتقلیل الفرض ھذا لمثل أحتط الموحد القانون فإن الحامل حقوق لھدر ومنعا فإنھ

ن الشیك بالنسبة  التوقیعات التي توضع على الشیك في دول یكووالبطالن فقد جعل النزاع
   )1(الموقعین بموجب ھذا الشیك ویحق للحامل الرجوع على لقانونھا صحیح فتبقي صحیحة

  الثانيالثاني  المطلبالمطلب
  ككــــــالشيالشي  ييــــــفف  --يديدــــــالرصالرص--  وفاءوفاءــــــالال  قابلقابلــــــمم

  

 الشیك وجود عالقة قانونیة بین الساحب والمسحوب  إصداركما سبق القول یفترض
 لفائدة المستفید أو الحامل، ھذا الدین الشیكق یبرر لھ إصدار علیھ تجعل األول دائن للثاني بح

، وال یسعنا الكالم )2(الذي للساحب عند المسحوب علیھ ھو ما یطلق علیھ مصطلح مقابل الوفاء
 حقالذي على أساسھ یتحقق   بالمسحوب علیھ إالَّ بعد تحقق إصدار الشیكالمستفیدعن عالقة 

تعتبر ملكیة مقابل الوفاء من أھم و، مواجھة المسحوب علیھوفاء في ال مقابل ىعلالمستفید 
  .الستفاء قیمة الشیكالضمانات التي یعتمد علیھا الحامل 

الوفاء للشیك على نحو یقوم مقام النقد في التعامل  أساس تقریر دورھذه الضمانة وتعد 
 الشیك كأداة  التشریع أھمیة لھذه الضمانة على نحو یطمئن المستفید في مصداقیةىوقد أول

                                                
  . 112، ص 1995عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین في األوراق التجاریة، دار الجامعة الجدیدة، طبعة ثانیة، د ب ن،.د )1(
ینتقد بعض الفقھ إطالق اصطالح الرصید على مقابل الوفاء ألن معنى الرصید ھو نتیجة الحساب دون أن یفید ما إذا كان ھذا   )2(

  ).01الھامش رقم (، 15زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء في الشیك، مرجع سابق، ص . د: عنالحساب دائن أو مدینا، 
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 الصرفیة العالقة أطراف بین العالقات أساس الوفاء مقابل یعد وبھذا التعامل في النقود وفاء یمثل

  )1(.السند لصحة شرط ولیس الشیك إصدار علیھ یقوم أساسي شرط وھو الشیك في

إذ ال یعد كل ؛ لتحدید وجود مقابل الوفاء من عدمھ حیث وضع التشریع ضوابط قانونیة
ساحب لدى المسحوب علیھ مقابال لوفاء الشیك بل لبد أن تتوفر فیھ شروط معینة تضفي دین لل

في الرجوع یتحدد تبعا  الصرفیة  موقف أطراف العالقةألن، علیھ ھذا الوصف القانوني
 المكشوف، ى الساحب في حالة الدفع علىرجوع المسحوب علیھ علك وجوده أو عدمھل

رفض الدفع رغم وجود مقابل الوفاء، كذا رجوع حامل  المسحوب علیھ الذي ىوالساحب عل
وفي جمیع األحوال لكل ،  الساحب أو الموقعین لعدم استفاء حقھ من المسحوب علیھىالشیك عل

  .طرف مصلحة في إثبات وجود مقابل الوفاء من عدمھ

في ملكیة مقابل الوفاء، حیث جرم   حق حامل الشیكيالصرفو رعي القانون الجزائي وقد
  .فعل من شأنھ حرمان ھذا األخیر من إستفاء قیمة الشیك من جانب الساحب أم الغیركل 

سوف ماال یسع لالستھانة بھا توضیحا لكل ھذه النقاط التي من األھمیة في مادة الشیك 
 :نقسم دراسة شرط مقابل الوفاء بنوع من التفضیل كالتالي

  األولاألول  الفرعالفرع
  وفاءوفاءــــــالال  ابلابلــــمقمق  ةةــــماهيماهي

 الوفاء مقابل بإیجاد الملتزم ،)أوال(مفھومھ تحدید منا یقتضي الوفاء مقابل ماھیة تحدید

 ىلد لقیمتھ القانونیة المصادر وتحدید ،)ثانیا( الصرفیة العالقة ألطراف إیجاده أھمیة نطاقو
  ).الثثا( ھعلی المسحوب

  الوفاءالوفاء  مقابلمقابل  مفھوممفھوم    ::أوالأوال  

 بعض عن وتمیزه (I)عریفھت تحدید جھة من الوفاء مقابل لمفھوم التعرض یقتضي

  (II).المشابھة المفاھیم
I. الوفاء مقابل تعریف :  

 وما المقارنة، التشریعات شأن ذلك في شأنھ الوفاء مقابل الجزائري المشرع یعرف لم

 مصطلح یستعمل من منھا المقارنة التشریعات في الوفاء مقابل مصطلح عن التعبیر أن نالحظھ

                                                
 .165زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص .د  )1(

– La provision est une créance de somme d’argent du tireur sur le tiré (l’établissement de crédit), 
disponible et suffisante pour couvrir l’ordre de payer de l’émetteur, V. LEGEAIS Dominique, droit 
commercial et des affaires, op. cit., p397. 
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 التجاري القانون في الجزائري للمشرع وبالنسبة الرصید، مصطلح یستخدم من ومنھا المؤونة

 العقوبات قانون نصوص في الرصید مصطلح استعمل بینما الوفاء مقابل مصطلح استعمال فضل

  .رصید بدون شیك إصدار جریمة ألحكام المنظم
 من بالوقایة یتعلق 03- 92 نظام في المؤونة مصطلح الجزائري المشرع استعمل كما

 في التمیز ھذا أن اآلمر واقع كان وإن ،)1(ذلك ومكافحة مؤونة بدون یكاتالش إصدار

  .القانونیة الناحیة من الشیك في الوفاء مقابل أحكام ىعل لھ أثر ال المصطلحات
 عزفا التعاریف، وضع مسألة في المشرع حیاد ھزم - معلوم ھو كما - الفقھ مھام من كان ولما

 وبذلك التعریف مھمة تولي للفقھ بذلك المجال تاركا  -  والدقة الحصر -  عدم ىعل منھ وحرصا

  :عن عبارة بأنھ الشیك في الوفاء مقابل الفقھ ویعرف للقانون، تفسیریا مصدرا ىیبق

  للتصرفللتصرف  وقابلوقابل  السحبالسحب  عندعند  الطلبالطلب  ومستحقومستحق  الشیكالشیك  لمبلغلمبلغ  مساويمساوي  بمبلغبمبلغ  للساحبللساحب  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  مدیونیةمدیونیة  ««

  لشخصھلشخصھ  منھمنھ  یسحبیسحب  أنأن  الساحبالساحب  یستطیعیستطیع  النقود،النقود،  منمن  معینمعین  مبلغمبلغ  ييفف  یتمثلیتمثل  دیندین  ««  ::أنھ أو  ،،»شیكشیك  بموجببموجب  فیھفیھ

   )2(».علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  وبینوبین  بینھبینھ  ضمنيضمني  أوأو  صریحصریح  اتفاقاتفاق  ىىعلعل  بناءبناء  یسحبھایسحبھا  شیكاتشیكات  بموجببموجب  أرادأراد  متىمتى  لغیرهلغیره  أوأو

  یكونیكون  الشیكالشیك  لقیمةلقیمة  األقلاألقل  ىىعلعل  مساويمساوي  نقدينقدي  دیندین  «« :أنھ أیضا حداد إلیاس الدكتور األستاذ ویعرفھ

  مستقلةمستقلة  عالقةعالقة  یمثلیمثل  وھووھو  شیكشیك  بموجببموجب  فیھفیھ  للتصرفللتصرف  وقابلوقابل  السحبالسحب  بتاریخبتاریخ  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  عندعند  للساحبللساحب

  )3(»»السحبالسحب  ىىعلعل  وسابقةوسابقة

II.  المشابھة المفاھیم بعض عن الوفاء مقابل تمیز:  

 نفس تمثل أنھا القانوني الغیر للرجل ظھرت قد التي المفاھیم من غیره عن الوفاء مقابل یتمیز  

  :یأتي ما المفاھیم ھذه وأھم عدمھ من المقابل ھذا وجود ىمد ددیتح التمیز مضمون في بینما ىالمعن
  :الشیك مبلغ   .1

 الحق ھو-الشیك مبلغ -فإن علیھ المسحوب مواجھة في للساحب دین ھو الوفاء مقابل كان إذا

 وھو ،الشیك في االلتزام محل ویمثل علیھ المسحوب على الساحب من الدفع أمر علیھ یرد الذي
                                                

غیر (یتعلق بالوقایة من إصدار الشیكات بدون مؤونة ومكافحة ذلك  ،22/03/1992 المؤرخ في 03-92نظام رقم   )1(
  .93، ص2004، ھومة مدونة النقدیة والمالیة الجزائریة، دارعن مبروك حسین، ال ،)منشور

 .16 -15ص  زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء في الشیك، مرجع سابق، ص  )2(
  : ) la rousse (وفقا للقاموستعریف الرصید   –

− Provision- nf. (Lat. provision, prévoyance) (I)  -  Accumulation de choses nécessaires en vue 
d’un usage ultérieur; stock, réserve. Provision de bois (Abstrait). Provision de courage. 

− (II)  -. Somme disposée en banque destinée à couvrir des paiements ultérieurs. 
  .114محمد مسعودي، مرجع سابق، ص   )3(

–   La provision est une créance de somme d’argent du tireur sur le tiré (l’établissement de 
crédit), disponible et suffisante pour couvrir l’ordre de payer de l’émetteur., V. LEGEAIS 
Dominique, droit commercial et des affaires, op. cit., p397. 
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 إذ ال یجوز ، سبق بیانھ وتخلفھ یترتب علیھ فقدان المحرر لھذا الوصف القانونيبیان إلزامي كما
  )1(.أن یكون محل االلتزام في الشیك شيء آخر غیر مبلغ معین من النقود

فإذ كان مبلغ الشیك بیان إلزامي لصحة الشیك وھو محل التزام الساحب قبل المستفید 
ك یختلف عن مقابل الوفاء الذي یعتبر الوسیلة التي وغیره من الحملة الالحقین للشیك، فھو بذل

 عالقة الساحب بالمسحوب علیھ، وال یعتبر من بیانات وال یخص إالَّ، ینفذ بھا ھذا االلتزام
الشیك، كما أن انعدامھ ال یؤدي إلى بطالن الشیك، وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قیمة الشیك فال 

لمسحوب علیھ، ووجوده بأكثر من مبلغ الشیك یعتبر یعتبر موجودا في مواجھة الساحب وا
  .مقابل وفاءأیضا   وما زاد عن ھذا المبلغ ال یعد،موجود في حدود مبلغ الشیك

  :القیمة وصول  .2
مقابل الوفاء ھو سبب اختیار الساحب للمسحوب علیھ إلصدار الشیك علیھ وھو دائما مبلغ 

القة الساحب والمستفید وھو سبب إصدار معین من النقود، أما وصول القیمة فھو خاص بع
نقود أو بضائع أو التزام بعمل أو باختالف نوع المعاملة فقد تكون  یختلف محلھاالشیك فقد 

أما بطالن محل ، االمتناع عن عمل فقد ال یوجد مقابل الوفاء وال یترتب عنھ بطالن الشیك
ون االلتزام المترتب عن الشیك وصول القیمة یعدم مشروعیتھ أو مخالفتھ لآلداب العامة فیك
  )2 (.باطال تطبیقا للقواعد العامة المتعلقة ببطالن االلتزامات القانونیة

  :الغطاء  .3
یطلق ھذا االصطالح على مختلف القیم التي یرسلھا الساحب إلى المسحوب علیھ لتغطیة 

الستخالص المبلغ  غیر ذلك من األشیاء المستعملة ى المالیة إلأوكاألوراق التجاریة ، السحب
  .ھ مقابل الوفاء النقدي فھي التي تغطیمنھكون تالذي ی
  الغطاء، فالغطاء مملوك للساحب أوىحق الحامل ینصب على المقابل النقدي ولیس علف

فوجود الغطاء ال یعطي الحق للساحب بالتمسك ، املعالقة القائمة بینھل وفقاعلیھ  المسحوب
 الوفاء ومثال ذلك حیازة البنك ألسھم الساحب لبیعھا ففي حالة بإھمال الحامل ما لم یوجد مقابل

البیع وتحول األسھم إلى نقود فالمقابل موجود أما قبل ذلك إذا أصدر الساحب شیك فالغطاء 
  .یعتبر موجود ولكن مقابل الوفاء غیر موجود

    الصرفیةالصرفیةألطراف العالقة ألطراف العالقة   إیجادهإیجادهأھمیة أھمیة نطاق نطاق وو  لملتزم بإیجاد مقابل الوفاءلملتزم بإیجاد مقابل الوفاءاا  : : ثانیاثانیا  

 عالقات صرفیة بین أطرافھ وانتقال الشیك یترتب بالتأكیدیترتب عن إصدار الشیك 
 عن یكون التساؤل مشروعاھذا بعنھ االلتزام بالوفاء للحامل استنادا لحق الرجوع الصرفي و

                                                
  .168، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  )1(
  .170 -169المرجع نفسھ، ص   )2(
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ألطراف العالقة مقابل الوفاء تقدیم أھمیة ما ھو نطاق  و؟الشخص الملتزم بإیجاد مقابل الوفاء
  ؟فیةالصر

I.   تقدیم مقابل الوفاءإیجاد أو الملتزم ب:  

  بینبین  إنشائھإنشائھ  ىىعلعل  حتىحتى  الشیكالشیك  إصدارإصدار  علىعلى  سابقةسابقة  عالقةعالقة  ىىإلإل  یستندیستند  الشیكالشیك  فيفي  الوفاءالوفاء  مقابلمقابل

  علىعلى  والذيوالذي  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  ذمةذمة  فيفي  للساحبللساحب  النقودالنقود  منمن  بمبلغبمبلغ  دیندین  فھوفھو  علیھعلیھ  والمسحوبوالمسحوب  الساحبالساحب

  ھوھو  الساحبالساحب  یكونیكون  ولھذاولھذا  للحامل،للحامل،  لوفاءلوفاءبابا  األخیراألخیر  ھذاھذا  ىىإلإل  بالدفعبالدفع  األمراألمر  الساحبالساحب  یوجھیوجھ  أساسھأساسھ

  عندعند  علیھعلیھ  ویقعویقع  لحاملھ،لحاملھ،  الشیكالشیك  قیمةقیمة  وفاءوفاء  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  لتمكینلتمكین  الوفاءالوفاء  مقابلمقابل  بإیجادبإیجاد  الملزمالملزم

  منمن  0303وو  0202  الفقرةالفقرة  قضتقضت  ھذاھذا  وفيوفي  الشیكالشیك  إصدارإصدار  عندعند  الوفاءالوفاء  مقابلمقابل  وجودوجود  إثباتإثبات  عبئعبئ  اإلنكاراإلنكار

  ومعومع  الوفاءالوفاء  مقابلمقابل  وضعوضع  ىىیتولیتول  ننأأ  لحسابھلحسابھ  الشیكالشیك  صدرصدر  منمن  أوأو  الساحبالساحب  ىىوعلوعل  ««  جج  تت  قق  474474  المادةالمادة

  ..غیرھمغیرھم  دوندون  والحاملوالحامل  للمظھرینللمظھرین  ملزماملزما  غیرهغیره  لحسابلحساب  الساحبالساحب  یظلیظل  ذلكذلك

  مقابلمقابل  لدیھلدیھ  كانكان  الشیكالشیك  علیھعلیھ  سحبسحب  منمن  أنأن  بإثبات،بإثبات،  اإلنكاراإلنكار  عندعند  ملزماملزما  وحدهوحده  الساحبالساحب  ویكونویكون

  »»..المحددةالمحددة  اآلجالاآلجال  مضيمضي  بعدبعد  االحتجاجاالحتجاج  قدمقدم  ولوولو  لوفائھلوفائھ  ضامناضامنا  كانكان  وإالوإال  إنشائھ،إنشائھ،  وقتوقت  فيفي  وفائھوفائھ
 ىعل االتفاق یجوز وال الوفاء مقابل إیجاد عدم حالة في للوفاء ضامن الساحب ىیبق اكم

  )1( أمر من كان مھما ذلك خالف
 ھو المظھر أن ذلك علیھ المسحوب ىإل الوفاء مقابل بتقدیم ملزمون غیر المظھرون أما

 إلیھ للمظھر جدید من لنقلھ الشیك لھ ظھر لمن بھ دائنا كان الذي المقابل ھذا على یعتمد بدوره

 الحق إالَّ للحامل ینقل ال المظھر فإن علیھ، للمسحوب الوفاء مقابل بتقدیم إللزامھ مجال فال ،الدائن

 بینھما، قائمة لعملیة وفاءا الشیك لھ ظھر من أو الشیك ساحب من إلیھ انتقل الذي وجوده المفترض

 یكن لم ولو لإلھمال الوفاء في قھح بسقوط الحامل حیال التمسك المظھرین حق من إنھف وبھذا

  .)2(الساحب من الوفاء مقابل تلقي علیھ المسحوب
وقد یحدث أن یسحب شخص شیك لحساب شخص أخر فیكون الساحب الحقیقي ھو 

 الساحب ى لكن حامل الشیك یحق لھ الرجوع عل، المسحوب علیھىالملتزم بتقدیم مقابل الوفاء إل
ة حیث یعد الساحب الحقیقي بالنسبة للحامل، وال یجوز الظاھر والتمسك باألوضاع الظاھر

للساحب الظاھر التمسك بعالقتھ المستترة بالساحب الحقیقي وكما ال یحق لھ التمسك بسقوط حق 
  )3(. المسحوب علیھىالحامل إذا ما كان الساحب الحقیقي لم یوفر مقابل الوفاء لد

                                                
   .»الساحب ضامن الوفاء وكل شرط بإعفاء الساحب من ھذا الضمان یعد كان لم یكن«  ق ت ج 482تقضي المادة   )1(
 ویضمن الساحب وفاء قیمة الشیك وكل شرط یعفي بھ الساحب نفسھ من ھذا « من قانون التجارة المصري 475تقضي المادة  و    –

 . بإصدار قانون التجارة المعدل والمتمم1999 لسنة 17 المصري قانون قانون التجارة:، عن »بر كأن لم یكن الضمان یعت
www.ici pa. com /ar/…%5cdata%5claw%5c7.قانون%20التجارة.doc. 
(2) GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, op. cit., p.277-278. 

   .575 - 574 ھاني دویدار، القانون التجاري، مرجع سابق، ص )3(
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II.  أھمیة مقابل الوفاء ألطراف العالقة الصرفیة:  

 انھ إالَّ علیھ والمسحوب الساحب بین سابقة عالقة على یستند الشیك في الوفاء مقابل كان إن

 علیھا یعتمد التي القانونیة الضمانة یعد كما األخیر ھذا على الشیك الساحب إلصدار أساسا یعد

 الوفاءب التزامھ علیھ المسحوب بھا ینفذ التي الوسیلة وھو الشیك، مبلغ قیمة الستخالص الحامل

 مجال في القصوى األھمیة من الوفاء مقابل فإن وبھذا الشیك، لحامل بالدفع الساحب ألمر استجابة

  :یلي فیما نجملھ ما األھمیة ھذه نطاق وینحصر ،الصرفیة العالقات

 فإن علیھ المسحوب ذمة في دین الوفاء مقابل كان لما :علیھعلیھ  بالمسحوببالمسحوب  الساحبالساحب  عالقةعالقة  فيفي    −

 عدم حالة في إَال قیمتھ دفع علیھ المسحوب معارضة عدم یفترض لساحبا من الشیك إصدار

 األخیر لھذا یجوز فإنھ الوفاء مقابل وجود عدم رغم علیھ المسحوب وفى إذا أما الرصید، وجود

  .أوفاه بما الساحب على الرجوع

 ملزم غیر ألنھ علیھ المسحوب حق یضیع إذ الساحب أفلس ما إذا یحضر الخطر ولكن

 مقابل وجود حالة في أما ،)1( غرماء قسمة في الدائنین جماعة ضمن التقدم إال علیھ فما اءبالوف

 مقابل بكل علیھ المسحوب على الرجوع بمقدرتھ الساحب فإن الدفع علیھ المسحوب ورفض الوفاء

  .كسب من فاتھ ما و خسارة من لحقھ عما ھوتعویض الوفاء

 منذ علیھ المسحوب لدى الوفاء مقابل بإیجاد ملزم الساحب إن :بالحاملبالحامل  الساحبالساحب  عالقةعالقة  فيفي    −

 ھذا ىفعل ،للوفاء الشیك لتقدیم القانوني المیعاد انقضاء لحین وجوده استمرار و الشیك إصدار

 الوفاء مقابل بإیجاد الساحب قام إذا ما بحسب ویختلف الساحب تجاه الحامل مركز یتقرر األساس

 تقدیم الحامل إھمال فإن علیھ للمسحوب الوفاء مقابل صالإی حالة ففي ،ال أم علیھ المسحوب ىلد

 إیجاد عدم حالة في أما الحامل، بإھمال بالتمسك للساحب حق یعطي القانونیة المواعید في الشیك

  )2( .الحق ھذا علیھ یضیع الساحب فإن المقابل ھذا

 السفتجة خالف ىلع الشیك مادة في المقررة القواعد من :علیھعلیھ  بالمسحوببالمسحوب  الحاملالحامل  عالقةعالقة  فيفي    −

 القانون لكن بشيء الحامل تجاه صرفیا یلتزم ال علیھ المسحوب فإن الشیك مادة في قبول ال أنھ

 أو الشیك إصدار بمجرد الوفاء مقابل على لحاملا حق اقر الشیك في للثقة ودعما للحامل حمایة

  )3(.األساس ذاھ على مقاضاتھ لھ یمكن علیھ للمسحوب مباشر دائن یجعلھ مما إلیھ تظھیره

 مقابل تلقي قد یكن لم إذا الشیك قیمة وفاء علیھ المسحوب یمتنع ما غالباف األساس ھذا ىوعل

 قدم قد یكن لم إذا لإلھمال حاملال حق بسقوط التمسك یستطیع ال الساحب إنف بالمقابل الوفاء،
                                                

  .409حداد إلیاس، مرجع سابق، ص :  أنظر أیضا–،168زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص   )1(
یره  تظھ–شیك (، 06/10/2003مؤرخ في 281829 أنظر بھذا الصدد قرار رقم .409حداد إلیاس ، مرجع سابق، ص . د  )2(

  .374، ص 2003، 02، المجلة القضائیة، العدد )  نعم–  مسؤولیة الساحب –  انعدام الرصید –
  .»إن التظھیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك خصوصا ملكیة مقابل الوفاء«  ق ت ج 01 فقرة 489یقضي نص المادة   )3(
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 المسحوب قام وإذا ،كالشی مقابل شیئا یدفع لم واقعال في ألنھ ؛علیھ المسحوب ىإل الوفاء مقابل

 قد كان إذا أما ،علیھ الرجوع فیستطیع الساحب من الوفاء مقابل تلقي قد یكون أن دون دفعالب علیھ

 في الساحب ىعل علیھ المسحوب رجوع أن ویراعي الساحب ىعل لھ رجوع فال الوفاء مقابل تلقي

  .الشیك إصدار عن ئةالناش العالقات ىإل یستند ال ألنھ صرفیا رجوعا یعد ال الحالة ھذه

  مصادر مقابل الوفاء في الشیكمصادر مقابل الوفاء في الشیك    ::االثلثثاثا  

 المؤھلة الھیئات تمسكھا التي الحسابات نظامب الشیكات سحب التشریعات مختلف تربط

 كل على وتشترط تالھیئا ھذه غیر على الشیك سحب یجوز وال المصرفیة المھنة لممارسة قانونا

 من رصید الشیك إنشاء وقت لدیھا یكون أن تالھیئا ھذه ىلد حسابھ على الشیك لسحب شخص

 النقود ھذه في یتصرف أن بمقتضاه لھ یحق ضمني أو صریح اتفاق بموجب تصرفھ تحت النقود

  .ج ت ق 474 المادة بموجب الجزائري التشریع حكم ھو وھذا ،الشیك إصدار بطریقة

 ھذا وسیلة یعد یھعل المسحوب لدى الساحب حساب في الوفاء مقابل المنطق بھذا كان ولما

 لن فإنھ لحاملھ، الشیك مبلغ قیمة بدفع الساحب تجاه الصریح أو الضمني التزامھ لتنفیذ األخیر

 األساسي والضامن الرصید بتوفیر الملزم بصفتھ الساحب حرص خالل من إالَّ ذكر ما یتأتى

  )1( .یسحبھا التي اتالشیك مبلغ حدود في الرصید لتكوین حسابھ وتمویل تغذیة ىعل للوفاء

 عدة للساحب وفرت وتشغیلھا الحسابات على المصرفیة العملیات نظام فإن لذلك وتمكینا

 ھذه شرح على نأتي وسوف ،الشیكات إلصدار المشترط الرصید لتكوین مصدرا تكون طرق

  :التالي النحو على تبعا المصادر

I. النقدي اإلیداع: 

 المدني القانون ىإل وبالرجوع )2(المصرفیة النقدیة الودیعة عقد یعرف لم الجزائري المشرع

 المودع لدیھ  المودع لدیھ ىىعقد یستلم بمقتضاه المودع شیئا منقوال إلعقد یستلم بمقتضاه المودع شیئا منقوال إل « :انھ ىعل الودیعة 590 المادة تعرف
  .»نا نا  أن یرده عی أن یرده عیىى أن یحافظ علیھ لمدة وعل أن یحافظ علیھ لمدة وعلىىعلعل

نجد أنھ من أھم العملیات ذات االمتیاز  11- 03 قانون النقد والقرضىوبالرجوع إل
تتضمن تتضمن   ««::66ؤسسات المصرفیة تلقي األموال من الجمھور حیث تنص المادة ألحكري للم

العملیات المصرفیة تلقي األموال من الجمھور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت العملیات المصرفیة تلقي األموال من الجمھور وعملیات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت 
  » تصرف الزبائن وإدارة ھذه الوسائلتصرف الزبائن وإدارة ھذه الوسائل

                                                
  .482 ونص المادة 02 فقرة 474نص المادة : أنظر  )1(
بموجبھ  یودع الذي العقد ھو النقود إیداع عقد« مدونة التجارة 509المشرع المغربي عقد الودیعة النقدیة في نص م عرف   )2(

التزامھا  مع الخاص، لحسابھا فیھا التصرف حق لھا یخول بنكیة لدى مؤسسة اإلیداع، وسیلة كانت كیفما شخص نقودا
  .»العقد في المنصوص علیھا حسب الشروط بردھا
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قیھا من قیھا من  أموال متلقاة من الجمھور األموال التي یتم تل أموال متلقاة من الجمھور األموال التي یتم تلتعتبرتعتبر «  01 فقرة 67نص المادة ت و
   » الغیر السیما في شكل ودائع مع حق استعمالھا لحساب من تلقاھا بشرط إعادتھالغیر السیما في شكل ودائع مع حق استعمالھا لحساب من تلقاھا بشرط إعادتھ

، یقترن اإلیداع النقدي عادة بفتح حساب یمثل أساس االتفاق بین العمیل والمصرفو
 ال النقود الحسابات وفقا لطبیعة الودیعة فقد تكون تحت الطلب أو ألجل لذلك فإن إیداع وتتنوع

 البنك أن تودع ھذه النقود لدى وإنما یجب، لوفاء شیك رصید صالح قائیا تكوینعلیھ تل ینجم
  . اإلطالع وقابلیتھا للتصرف بواسطة شیكىلد تسجیلھا في حساب یتم أساس أن على

 بفترة مقترن لكونھ للشیك وفاء كمقابل الدائن رصیده یصلح ال )1(ألجل الحساب ألن ذلك

 شیك سحب فإذا بالودیعة الفترة ھذه خالل التصرف قابلیة دمع ىعل والمصرف العمیل اتفق زمنیة

 ىمد أن القول یمكن وبھذا ،الحساب طبیعة بحكم منعدم یعد الوفاء مقابل فإن الفترة ھذه إطار في
 كون في ضمني أو صریح باتفاق سواء الحساب فتح اتفاق یحكمھا الودیعة في التصرف قابلیة

  )2( الشیك اءلوف كمقابل تصلح النقدیة الودیعة

II. الجاري الحساب في الوفاء مقابل: 

  یرادیراد  ««::فإنھ المقارنة للتشریعات وفقا أنھ إالَّ الجاري الحساب الجزائري المشرع یعرف لم

  منمن  مختلفةمختلفة  بدفعاتبدفعات  لآلخرلآلخر  منھمامنھما  كلكل  یسلمھیسلمھ  ماما  أنأن  علىعلى  شخصینشخصین  بینبین  الحاصلالحاصل  االتفاقاالتفاق  الجاريالجاري  الحسابالحساب  بعقدبعقد

  أنأن  دوندون  القابضالقابض  علىعلى  ودیناودینا  الدافعالدافع  لمصلحةلمصلحة  واحدواحد  حسابحساب  فيفي  یسجلیسجل  یكیكللتملللتمل  قابلةقابلة  تجاریةتجاریة  سنداتسندات  أموالأموال  نقود،نقود،

  عندعند  وحدهوحده  النھائيالنھائي  الرصیدالرصید  یصبحیصبح  بحیثبحیث  حدةحدة  علىعلى  دفعةدفعة  بكلبكل  لھلھ  سلمھسلمھ  بمابما  اآلخراآلخر  مطالبةمطالبة  حقحق  منھامنھا  أليألي  یكونیكون

  )3( »»  ءءلألدالألدا  ومھیأومھیأ  مستحقامستحقا  دینادینا  الحسابالحساب  ھذاھذا  إقفالإقفال

 النھائیة التصفیة قاعدة ینةوالمد الدائنة للمدفوعات الجاري الحساب في القید نظام یحكم

 المدفوع فقدان معناه والذي المدفوعات تجدید مبدأ ھما ھامین لمبدأین وفقا تفصیال ال جملة للحساب

 الحساب تجزئة عدم مبدأ و الحساب، في قید مجرد ىإل ھوتحول واستقاللیتھ لذاتیتھ الحساب في

فال تكون بذلك قابلة  الحساب في متماسكة وحدة شكلت حیث المدفوعات قیود اندماج مقتضاهو
قابلیة  عدم ىبمعن،  الجانب الدائن من المدینحیث یتبینللتصرف على حدة إال بعد قفل الحساب 

  .للوفاء وال للمقاصة وال إلحدى طرق التنفیذ وال للسقوط منفردة بالتقادمالمدفوع على حدة 
                                                

ھذا األخیر  الثاني، لدى النقدیة ودائعھ األول یضع أساسھ على والذي والبنك العمیل بین یتم الذي العقد ألجل بالحساب صدیق  )1(
علیھ  المتفق حسب السعر العمیل لفائدة فوائد الودائع ھذه إنتاج مقابل في معینة زمنیة فترة طیلة الودائع یلتزم بتوظیف ھذه الذي

: األجل المتفق علیھ، عن حلول غایة إلى تكون مجمدة ألنھا عالودائ ھذه في التصرف یحق للعمیل ال یةالفترة الزمن ھذه وطیلة
  ).363الھامش رقم (، 117مسعودي محمد، مرجع سابق، ص

 ال یجوز سحب الشیك إال على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالیة « ق ت ج حیث تنص 474ھذا الحكم مقرر في نص المادة    )2(
   .حة الصكوك البریدیة أو مصلحة الودائع واألمانات أو الخزینة العامة أو قباضة مالیةأو مصل

كما ال یجوز سحب الشیك إالَّ على مؤسسات القرض البلدي أو صنادیق القرض الفالحي التي یكون لدیھا وقت إنشاء السند رصید من النقود   
  »اه أن یتصرف في ھذه النقود بطریقة إصدار الشیك تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صریح أو ضمني یحق بمقتض

  .174 ق ت أردني، عن زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص 106حكم نص المادة   )3(
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 للشیك الرصید لتكوین قابال الجاري الحساب كون إمكانیة حول الفقھي الجدال أسس ما وھذا

 إالَّ الحساب قفل بعد إالَّ دائن الو مدین فالالجاري وحده غیر قابلة للتجزئة  الحساب طبیعة كون

 الجاري الحساب لنظام العملي التطبیق أن إالَّ اعتماد، بفتح المصحوب الجاري الحساب حالة في

ا كان الرصید المؤقت یمثل الجانب وبالتالي إذ ،المؤقت الرصید لتبین المؤقت الوقف یفرض
  )1(.الدائن للساحب فیحق صرفھ بواسطة الشیك وھذا حسب عقد اتفاقھ مع المسحوب علیھ

وتجدر اإلشارة إلى أن الحساب الجاري البریدي ال ینتج ھذه اآلثار فإنھ حساب عادي فال 
ساب جاري یخضع لقاعدة عدم التجزئة أو القواعد الخاصة المدفوعات فسحب شیك على ح

  .بریدي یصلح رصیده كمقابل وفاء كلما كان موجودا

III.  االعتمادفتح: 
  بینبین  عقدعقد« :انھ ىعل المباشر االئتمان صور من كصورة االعتماد فتح تعریف یمكن عموما

  األخیراألخیر  لھذالھذا  فیكونفیكون  معینة،معینة،  مدةمدة  خاللخالل  العمیلالعمیل  تصرفتصرف  تحتتحت  معینمعین  مبلغمبلغ  بوضعبوضع  البنكالبنك  فیھفیھ  یتعھدیتعھد  وعمیلھ،وعمیلھ،  البنكالبنك
  المتفقالمتفق  العمولةالعمولة  بأداءبأداء  العمیلالعمیل  یلتزمیلتزم  االعتماداالعتماد  فتحفتح  مقابلمقابل  وفيوفي  یراھایراھا  التيالتي  بالكیفیةبالكیفیة  بعضھبعضھ  أوأو  كلھكلھ  سحبھسحبھ  حقحق

  منمن  سحبھاسحبھا  التيالتي  المبالغالمبالغ  بردبرد  یلتزمیلتزم  كماكما  لصالحھ،لصالحھ،  المفتوحالمفتوح  االعتماداالعتماد  یستخدمیستخدم  لملم  ولوولو  بأدائھابأدائھا  ملزمملزم  وھووھو  علیھا،علیھا،

 )2(  »..فوائدفوائد  اشترطتاشترطت  إذاإذا  وفوائدھاوفوائدھا  االعتماداالعتماد

 تحت یضع أن العقد ھذا بمقتضى لالعتماد الفاتح الصیرفي تزمیل أن ىعل االتفاق یحصل ما وغالبا

العمیل بأي أداة من أدوات  یستخدمھ النقود من مبلغا محددة غیر أو محددة مدة خالل العمیل تصرف
 ضمنیاأو   بإمكانیة التصرف في ھذا االعتماد بطریق الشیك،صریحاویكون االتفاق ، أو االئتمان الوفاء

 )3(.وبھذا یصح أن یكون ھذا االعتماد غطاء مقابل وفاء الشیك، عتماد دفتر الشیكاتكأن یسلم فاتح اال

IV. التجاریة األوراق:  

 دائنیة تغذیةل لعمیلل بذلك فیحق اتحسابال تشغیل إثر ىعل خدمات المصرفیة المؤسسة توفر

 لسبی ىعل أو الخصم سبیل على إما تجاریة أوراق علیھ المسحوب الشخص إلى یسلم أن رصیده
 المخصومة الورقة بقیمة للعمیل مدین البنك تجعل الخصم عملیة عام كمبدأو ،ھالتحصیل التوكیل

 بعد كذلك یعد إنما الوفاء مقابل وجود یعني ال الخصم أجل من الورقة تسلیم مجرد ألن خصمھا بعد

  )4( .العملیة سعر منھا مخصومو الورقة خصم تحقق
                                                

(1) CABRILLAC Michel et TEYSSIE Bernard, "Chèque – Provision – solde d’un compte courant , "
RTD com., n° 04, éd. Sirey, 1989, p.695 - 696. 

  .96 ، صبھذا الصدد أیضا علي جمال الدین عوض، مرجع سابق:  أنظر   –
  .119مسعودي محمد، مرجع سابق، ص  )2(
  .178زھیر عباس كریم، مرجع سابق، ص   )3(
ل على قیمة ھذه عملیة خصم األوراق التجاریة مقتضاھا أن یسلم حامل ورقة تجاریة لم یحن موعد استحقاقھا للبنك ویتحص  )4(

الورقة في الحال مخصوم منھا عمولة ھذه الخدمة المصرفیة، وبذلك یملك البنك الحق الثابت في الورقة ویقوم بتقدیمھا للوفاء 
  .404ھاني دویدار القانون التجاري، مرجع سابق، ص . د: عند حلول اجل استحقاقھا ، عن
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 علیھ المسحوب من قیمتھا تحصیل بعد إالَّ جاریةالت الورقة خصم عدم البنك رطتیش وقد

 للعمیل فیجوز البنك من تحصیلھا تم فإذا الشرط ھذا ىعل تتوقف الشیك سحب إمكانیة وبذلك

 لتحصیل التوكیل سبیل على التجاریة األوراق تظھیر حالة في أما ،المقابل ھذا على شیك إصدار

 أدوات من كانت إذا استحقاقھا موعد حان إذا الَّإ األوراق ھذه على شیك إصدار یجوز فال قیمتھا

 فإن األوراق ھذه تحصل لم إذا أما فعال، قیمتھا تحصیل وتم ألمر والسندات كالسفاتج االئتمان

  )1(.رصید بدون یكون شیك إصدار

 أن یجب الشیك لمبلغ وتغطیتھا المؤونة توفر عن الحدیث یمكن حتى أعاله ذكر لما وطبقا

 لمبالغ الفعلي التحصیل تاریخ علیھ المسحوب البنك لدى للوفاء الشیك دیمتق تاریخ یصادف

 لتاریخ الحق الشیك سحب یكون أن أولى باب ومن ،الحساب في المدفوعة التجاریة األوراق

  .التحصیل أو الخصم

V. الصندوق تسھیالت:  
 بعض كفھنا االعتماد فتح على والعمیل البنك بین االتفاق یتم أن الضروري من كان إذا

 یكون بأن البنك ھذا یسمح أن على األمر یقتصر وإنما ،ذلك على االتفاق فیھا یقع ال التي الحاالت

 الصندوق تسھیالت علیھا یطلق التي ھي العملیة وھذه) 2(معین مبلغ حدود في مدینا العمیل حساب

 لصندوقا تسھیالت منح كان إذا ما ھو نفسھ یطرح الذي والسؤال ،المكشوف على السحب أو

 الرصید غیاب في یسحبھا التي الشیكات جمیع بوفاء ھلزمی البنك ذمة في ثابتا حقا للزبون ینشئ

  .ال؟ أم انعدامھ أو الكافي
 على شیكات أداء طریق عن للعمیل تسھیالت بمنح البنك یقوم ما غالبا العملي الواقع في

 لدى اعتقادا شك بدون یولد وكالسل فھذا الممنوح، االعتماد سقف تجاوز طریق عن أو المكشوف

 ،كفایتھ عدم أو الرصید وجود عدم من بالرغم منھ الصادرة الشیكات یدفع سوف البنك بأن العمیل
                                                

 في الرصید بأن القول إلى التقلیدیة النظریة أنصار ذھب موجودا، حیث الوفاء مقابل فیھ یعد الذي الوقت تحدید في الفقھ قد اختلف  )1(
 إلى الحدیثة النظریة أصحاب ذھب بینما األصلي، المدین من األوراق ھذه قیمة بتاریخ تحصیل موجود إالَّ یكون ال الحالة، ھذه
 على المدیونیة تعلیق من بالرغم مبالغھا، لتحصیل ة منھالتجاری األوراق تسلمھ تاریخ من للساحب مدینا یعد المسحوب علیھ أن

 المسلمة التجاریة عن األوراق ناتج الحساب في للدین البنك تسجیل األصلي فإن المدین طرف من األوراق ھذه بقیمة الوفاء شرط
 لھ فیكون االستحقاق، تاریخ في ھاقیمت تؤدى وإذا لم المدین، من مقابلھا تحصیل بعد إال یتم لم أنھ یفترض مبلغھا، الستخالص إلیھ

 أو التجاریة، األوراق أداء عدم عن الناتج الصرفي الدین تقیید أو مبالغھا، لتحصیل باألوراق الملتزمین متابعة إما اثنین، خیارین
  .األخیر ھذا لحساب المدین الرصید في األوراق ھذه منھ تسلمھ بسبب للساحب قرضھ عن الناتج العادي دینھ

حساب   جعلىومصرفھ الن االتفاق عل  االتفاق القائم بین العمیلىھذه الفرضیات تتوقف عل رأي الشخصي فإن مثل كل بوحس  –
نوع من االئتمان المصرفي  التجاریة إلیھ للخصم أو التحصیل یجعل مقابل الوفاء موجودا ویعد العمیل دائن بمجرد تسلیم األوراق

تحصیلھا فلھ حق   تحصیل الورقة التجاریة وإن واجھ المصرف مشاكلىالقرض عل االعتماد ویتوقف تحصیل قیمة مثل فتح
  الساحب بقیمة القرض المقدم لھ مقابل ضمانةىالصرفي أو بالرجوع عل وفقا لقواعد الرجوع  المدین األصليىالرجوع عل

   .المسحوب علیھ الساحب تجاه األوراق التجاریة التي یتوقف علیھا براءة ذمة
حتى في حالة عدم وجود الرصید وھذا  €  15نون الفرنسي یفرض على المسحوب علیھ أن یدفع الشیكات التي یقل مبلغھا عن القا  )2(

  . قانون النقد والمالیة الفرنسيL131-82ما قضت بھ المادة 
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 یدعي الطرفین بین النزاع فیثور فجأة التسھیالت ھذه یوقف أن البنك إذ العكس یحدثقد ولكن 
  عرضيتسامح مجرد ھو  فعلھما البنك أن یدعي حین في ثابتا شرعا، لھ حقا أن الزبون فیھ
  :حالتین بین التمییز یتطلب اإلشكال ھذا فإن حل وبالتالي، منھ

 بالعرضیة، تتسم للعمیل الممنوحة التسھیالت كانت إذا ما في النظر وتشمل :األولى الحالة

 حسابھ في یدفع أن باألمر المعني العمیل من یطلب أن لھ الذي البنك قبل من تسامح مجرد تعتبر إذ

 غیر الشیكات وفاء رفضھ عن یسأل وال بذمتھ، ما بتغطیة وضعیتھ لتسویة الالزمة المبالغ

  .الرصید على عندئذ المتوفرة
 واالنتظام الدیمومة بطابع تتسم التسھیالت ھذه كانت إذا ما في النظر :الثانیة الحالة

 الشیكات بوفاء ملزما البنك ویكون االعتماد، فتح على ضمنیا اتفاقا التسھیالت تعتبر إذ والتكرار،

  )1(.عمیلھ یسحبھا التي

  الثانيالثاني  الفرعالفرع
  وإثبـاتـــهوإثبـاتـــه  وفاءوفاءــــالال  للــــمقابمقاب  روطروطــــــشش

  

مقابل الوفاء أھم ضمانة للحامل في نظام العالقة الصرفیة التي یطمئن لھا للحصول على 
عاملتھ قیمة الشیك، لذا كانت ضرورة اإلحكام في قواعده لتجعل الحامل یطمئن لقبولھ وفاء م

بواسطة الشیك، ویتأتى ذلك بوضع المشرع مجموعة من الشروط التي یقوم علیھا والتي توفر 
كما وضع آلیة التحكم في إثبات وجوده من ) أوال(للشیك قیمة قانونیة تقوم مقام النقد في التعامل

  )ثانیا.(عدمھ بطریقة ال یسع الحامل في التردد في قبول الشیك كأداة وفاء

  شروط مقابل الوفاءشروط مقابل الوفاء    ::أوالأوال  
ال یجوز إصدار شیك ما لم « من القانون التجاري فإنھ 474نص المادة لمضمون وفقا  

 الساحبیكون للساحب لدى المسحوب علیھ في وقت إنشائھ رصید من النقود تحت تصرف 
 صریح أو ضمني یحق بمقتضاه للساحب أن یتصرف في ھذه النقود بطریقة اتفاقوبموجب 

  :فوفقا ألحكام ھذه المادة فإن مقابل الوفاء یستلزم الشروط التالیة» إصدار الشیك
                                                

 حث فیھا دوریة 1978/ 06/01خ بتاری أصدر المركزي البنك أن ذلك الصندوق، تسھیالت بشأن التونسي القانون مستوى نقاش على أثیر  )1(
 استعمال بشأن والتحفظات الشروط جمیع إلى واضح بشكل تشیر العمالء مع تبرم عقود شكل في الصندوق تسھیالت كتابة ضرورة على البنوك

  .واإللغاء التجدید شروط وكذا محددة، غیر أم محددة كانت إذا ما والمدة المبلغ االعتماد، خصوصا ھذا
 بشأن والزبون البنك الضمني بین االتفاق إثبات إمكانیة تبیح نجدھا التونسي التجاري القانون من 348 المادة إلى لرجوعبا أنھ حین في
 یتمتع أنھ منھ البنكي ظنا حسابھ على الساحب یسحبھا التي في الشیكات المؤونة وجود مدى حول إشكاال الشيء الذي طرح الصندوق، تسھیالت

  ؟ مشابھة كثیرة حاالت في الكافیة المؤونة على توفره دون حسابھ رصید تغطیة على معھ یتعامل الذي اعتیاد البنك مبحك الصندوق بتسھیالت
 ما 16/01/1996بتاریخ  بتونس العاصمة االبتدائیة المحكمة قررت لما وذلك التونسي، للقضاء اإلشكال ھذا حل في الفصل كلمة وكانت

 كونھ أخرى، جھة ومن الصندوق، تسھیالت على للحصول الكتابة یشترط لم جھة، من صریحا، قانونیا نصا لفتخا أن لدوریة یمكن ال انھ مفاده
 االبتدائي الحكم حیثیات نفس تبنت بعدما میدانین االستئناف محكمة ذھبت السیاق نفس وفي –، . 379التجاریة المادة في اإلثبات بحریة یقر

 ھذا یحترمھا لم إذا لساحب الزبون یواجھ بھا أن یمكن ال البنك مواجھة في المركزي البنك دوریة تقرھا التي الشكلیة بأن القول إلى المذكور
  .122 مسعودي محمد مرجع سابق ص : عن،.البنك
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I. النقود من معینا مبلغا الوفاء مقابل:  

 یكون النقود من معین مبلغ یكون أن لبدا الشیك في الوفاء مقابل فإن أعاله المادة لنص وفقا

 الذي النقدي المبلغ فھذا ،النقود غیر آخر يءش یكون أن یجوز فال علیھ للمسحوب بھ دائنا الساحب

 الدین ھذا نوع یھم وال الشیك، إصدار في الساحب حق یبرر الذي ھو علیھ المسحوب لدى للساحب

 علیھ المسحوب لدى نقدیة ودیعة یكون فقد الدین ھذا مصدر یھم وال مدنیا أو تجاریا دینا یكون فقد

  الخ ... الساحب لصالح تجاریة أو مالیة أوراق تحصیل عن ناتجا أو
II. الوفاء مقابل وجود:  

 المسحوب لدى الوفاء مقابل داجإی الساحب فعلى اإلطالع لدى الدفع واجب الشیك كان لما

 تھحیاز فور مباشرة توجھ ولو حتى علیھ المسحوب من الشیك ةقیم تحصیل من الحامل لتمكین علیھ

 یقع إذ الشیك ادمتق موعد انقضاء غایة إلى الرصید وجود استمراریة ضرورة یستلزم كما ،الشیك

 وتقریرا القانونیة التقدیم مواعید بعد الشیك قدم ولو حتى للحامل الدفع علیھ المسحوب عاتق على

 ءباستقرا أنھ إلى الوفاء مقابل وجود ضرورة فكرة لتجسید قانونیة نصوص تعددت األمر لھذا
 ج ت ق 474 للمادة فوفقا الوفاء مقابل فیھا یكون أن یجب التي اللحظة تحدید حول تضاربت فحواھا
 بدون شیك إنشاء على یعاقب ال القانون أن الحقیقة فيو الشیك، إنشاء وقت الرصید وجود یستلزم

  .ع ق.374 المادة حكم ھو وھذا رصید دون شیك إصدار على وإنما رصید

  مصلحةمصلحة  یعدمیعدمللوفاء  الشیك تقدیم عند الوفاء مقابل وجود أن نالحظ العملي التطبیق وفي

 الحاسمة النقطة الشیك إصدار كون من والعبرة ،صدارصداراإلاإل  عندعند  الرصیدالرصید  وجودوجود  عدمعدم  إثباتإثبات  فيفي  ململالحاالحا

 نشاءإ كتاریخ فیھ المعین التاریخ قبل للوفاء یقدم الذي الشیك كون اإلنشاء ولیس الجزاء ترتیب في

 جاريت قانون 500 المادة قررتھ ما وھذا ،الرصید وجود حال بالدفع علیھ المسحوب إلتزام یرتب

وبذلك فإنھ لبدا من ، ھانعدامعلى الساحب في حالة ویرتب تطبیق إجراءات الوقایة أو القمع 
 باعتبار ،إلى حین التقدیم للوفاء من لحظة إصدار الشیك على األقل مقابل الوفاءوجود  یةاستمرار

في الحامل حق  یقرر علیھ أساس وكذا انعدامھتقدیم الشیك للوفاء أساس إلثبات وجود الرصید أو 
 خاصة بموجب التعدیالت الجدیدة للقانون ومتابعة الساحب قضائیا ا على الملتزمینصرفیالرجوع 
  .كما یعد أساسا لتقریر نظام تقادم الدعاوى، المقرر لنظام تسویة عوارض الدفعالتجاري 

  یمكنیمكن « تنص حیث ت ق 515 المادة نص ومنھا قانونیة نصوص عدة التحلیل ھذا تأكد ولقد

  للوفاء في المدة القانونیة ولمللوفاء في المدة القانونیة ولم  قدمھقدمھ  إذاإذا  الملزمینالملزمین  وغیرھم منوغیرھم من  والساحبوالساحب  المظھرینالمظھرین  علىعلى  الرجوعالرجوع  الشیكالشیك  حاملحامللل

 على نصت حیث 01مكرر 526 المادة نص كذلك، ، »»باحتجاجباحتجاج  الوفاءالوفاء  عنعن  االمتناعاالمتناع  تدفع قیمتھ واثبتتدفع قیمتھ واثبت

  كفایةكفایة  عدمعدم  أوأو  وجودوجود  لعدملعدم  دفعدفع  عارضعارض  بكلبكل  المدفوعةالمدفوعة  غیرغیر  المستحقاتالمستحقات  مركزیةمركزیة  تبلیغتبلیغ  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  علىعلى  یجبیجب« « :أنھ

    06 مكرر526باإلضافة لنص المادة   ،،»»......الشیكالشیك  تقدیمتقدیم  لتاریخلتاریخ  الموالیةالموالیة  األربعةاألربعة  العملالعمل  أیامأیام  خاللخالل  الرصیدالرصید
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  عارضعارض  بتسویةبتسویة  القیامالقیام  عدمعدم  حالةحالة  فيفي  العقوباتالعقوبات  قانونقانون  ألحكامألحكام  طبقاطبقا  الجزائیةالجزائیة  المتابعةالمتابعة  تباشرتباشر« «   :التي تقضي

  »»..مجتمعةمجتمعة  أعالهأعاله  المذكورتینالمذكورتین  0404  مكررمكرر  526526وو  0202  مكررمكرر  526526  المادتینالمادتین  فيفي  علیھاعلیھا  المنصوصالمنصوص  اآلجالاآلجال  فيفي  الدفعالدفع

 یتضح أھمیة وجود الرصید الھامش أدناهوالتي نوضحھا بالتفصیل في  وص وغیرھا النصهفمن ھذ
  )1(.عند تقدیم الشیك للوفاء واللحظة التي یتقرر فیھا تنظیم إجراءات الحمایة القانونیة للحامل

                                                
 الساحب یملكھ علیھ المسحوب لدى رصید وجود وجوب على اتفقوا قد كانوا إن جنیف في المؤتمرین أن اإلطار ھذا في اإلشارة تجدر  )1(

 بالرجوع انھ إالَّ الرصید، توافر فیھ یجب الذي الوقت تحدید على یتفقوا لم فإنھم )الموحد المشروع من 3 م (-شیك بموجب فیھ التصرف ویستطیع

  .یھعل المسحوب لدى توفیره الساحب على فیھ یجب الذي الوقت تعیین في دولة كل حق تقریر تم قد انھ نجد التحفظات ملحق من  5ادةمال نص إلى
 إنشائھ للساحب لدى المسحوب علیھ في وقت  ال یجوز إصدار شیك ما لم یكون« ق ت فإنھ 474 موفقا لمضمون المشرع الجزائري 

بطریقة إصدار  للساحب أن یتصرف في ھذه النقود رصید من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صریح أو ضمني یحق بمقتضاه
  ."اإلنشاء تاریخ"ھو الشیك في الرصید وجود لتحدید دالمعتم الوقت أن  أي،» الشیك 

 التي ع ق 374المادة خصوصا ذلك من اإلصدار، فترة عن یتحدث المشرع نجد للشیك، المنظمة المواد بعض مضمون باستقراء أنھ غیر

 وفاؤه االطالع یجب بمجرد للوفاء أداة یعد كونھ في الشیك وظیفة فیھا سطر التي ت ق من 500 والمادة رصید، بدون شیك إصدار عن تعاقب
 كما أنھ بالتعدیالت الجدیدة المشرع قرر فترة التسویة لعارض كتاریخ إلصداره فیھ المبین الیوم على سابقا الیوم ھذا كان ولو تقدیمھ في یوم
للتأمل،  وقفة إلى یدعو م ذكره،تقد لما طبقا الشیك في الرصید وجود فترة تحدید مسألة من الجزائري المشرع موقف فإن وبالتاليالدفع؛ 
 تحدید فترةل بھا االعتداد یمكن تواریخ ثالثة ھناك أنھ یتضح غایة وفائھ، إلى سحبھ منذ الشیك ھاب یمر التي المراحل باستحضار أنھ السیما
  :التواریخ كالتالي ویكون تحلیل ھذه الرصید وجود
 زال یال  الشیكالمرحلة ھذه في و ق ت ج، 472 المادة وفق اإللزامیة بیاناتھب الساحب طرف من الشیك تحریر عملیةوھي   :اإلنشاء تاریخ

 في الرصید توافر بضرورة القول یمكن فھل، أخرى بطریقة معاملتھ تسویة مفضال اإلصدار عملیة عن التراجع ولھ حق الساحب، حیازة في
  ؟ وفاءلل تقدیمھ یستطیع حتىلیس في حیازة حاملھ  والشیك المرحلة ھذه

 ولیس الشیك، إنشاء بمجرد الحامل إلى ینتقل الرصید ملكیة أن یعني ذلك بغیر فالقول للشیك، القانونیة بالحیازة تكون فالعبرة ال حتما اإلجابة
 یتم لم اإذ عدمھ من الرصید بتوفر العلم یمكن كیف ھو بسیط لسبب یتھاتر أن یلبث ما الرأي ھذا أن غیر .لشیكل مادیا الحامل حیازة بالضرورة

  .المؤونة وجود وقت لتحدید أخرى مرحلة عن البحث ینبغي أنھ یعني مما للوفاء الشیك تقدیم
 ھذا تقدیم حق الحامل یملك فقط المرحلة ھذه ففي الساحب، حیازة األخیر ھذا خروج إلى الشیك إصدار مرحلة ترمز  :الشیك إصدار تاریخ
 وبین اإلصدار مرحلة بین ما فاصلة فترة ھناك أنھ أي الرصید توفر مدى على التعرف یمكن فقط وھنا الوفاء أجل من علیھ المسحوب إلى الشیك

 الشیك إصدار عملیة بین زمنیة فترة تفصل ما غالبا العملیة الناحیة فمن ھعلی المسحوب البنك قبل من علیھ االطالع بعد للوفاء التقدیم مرحلة
 األخیر ھذا إنشاء تاریخ نفس في الشیك سحب موضوع حسابھ في الرصید تكوینل التصرف للساحب ةالفتر ھذه تتیح للوفاء، تقدیمھ عملیة وبین
  التقدیم؟ تاریخ ھو المؤونة لوجود آخر وقت على التنصیص المالئم من ألیس كذلك األمر كان إذا لكن ،للوفاء تقدیمھ وقبل

 " الشیك قانون قواعد بشأن إصالح مقترحات " القیمة رسالتھ في رحوا حسنال الدكتور األستاذ اإلطار ھذا في یذھب  :للوفاء التقدیم تاریخ
 الحمایة ھذه إلى یحتاج ال ھذا األخیر فإن الوفاء، برفض مواجھتھ بعدم الحامل حمایة ھو المئونة وجود تحدید من الھدف كان إذا  «:أنھ إلى
 أنظر مسعودي محمد –» التاریخ ھذا في الحمایة ھذه توفیر فقط  فیتوجبتمس، ال أو حقوقھ تمس فقط فحینئذ للوفاء، الشیك تقدیمھ عند إال

  .125-123 ص -مرجع  سابق،  ص
  :التالیة یبدو أن ھذا التفسیر اقرب للصواب لالعتباراتو

توجیھ  ریختا من یوما 30 أجل خالل ھإتمام أو ھبتكوین متعمدا،  غافال أوالرصید وفری لم الذي للساحب فسح المجال المشرع أن −أوال
 االنطالق كنقطة التقدیم بتاریخ یعتد أنھ بمعنى 4 مكرر526 ق ت ج، 02مكرر526بجمع أحكام المادتین م  أمر الدفع من المسحوب علیھ

كیف  یتصور ال إذ الشیك، بوفاء اإلخالل جریمة عناصر بھ تكتمل الذي ھو إذن وحده عدمھ فالتقدیم من في الشیك الرصید وجود لتحدید
  .للوفاء بتقدیمھ الحامل قیام قبل -العملیة ھذهب اعترف لو حتى – رصید بدون إصداره لشیك عن شخص عاقبةم یمكن
تأسیسھ  تاریخ في یندمج تاریخ االستحقاق ألن االستحقاق، تاریخ یعني إنما اإلنشاء تاریخ في المؤونة لوجود المشرع اشتراط أن −ثانیا

الدفع لدي  باعتبار الشیك واجب بھ وجوده بالتقدیم للوفاء وقت اإلنشاء، یقصد الرصید جودو ضرورة على بنصھ المشرع أن ذلك ومؤدى
  .علیھ المسحوب قبل من علیھ االطالع تاریخ .أي التقدیم تاریخ سوى یكون لن الذي األخیر ھذا اإلطالع،

 یقدم لم أنھ طالما وقتھا المؤونة إثبات تخلف لحاملا على معھ یتعذر المؤونة، وجود فترة كأساس لتحدید اإلنشاء بتاریخ األخذ أن −ثالثا
 تقدیم واقعة من بد ال فإنھ لفائدتھ، سحبھ الذي الشیك بشأن رصید الساحب مدیونیة معرفة من ما بوسیلة تمكن ولو حتى بل للوفاء، الشیك
 التمییز مع الوفاء عن االمتناع لواقعة إثباتھ بعد الساحب على الصرفي الرجوع في حقھ ممارسة إمكانیة وبالتالي ھذا األمر إلثبات الشیك

 ھو ساعة لیس وجوده عدم أو الرصید بوجود المقصود أن إلى االجتھاد القضائي ذھب، واإلصدار اإلنشاء مرحلتي بین الذكر سبق كما
احترام  أصبح شرط ئیة حیثالنھج الجدید لنظام المتابعة الجزا وھذا ما نالحظھ من، للوفاء تقدیمھ وقت وإنما الشیك، إعطاء ووقت

  .ىواستنفاذھا شرط ضروري لقبول الدعو المواعید القانونیة المقررة لتسویة وضعیة الساحب
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III. لشیكتغطیة مقابل الوفاء لقیمة مبلغ ا:  
 ووجود الشیك لقیمة مساویا یكون أن یفترض علیھ المسحوب لدى الوفاء مقابل وجود

 ملزم الساحب باعتبار الحامل ضد باإلھمال التمسك في الساحب حق یسقط الجزئي الوفاء مقابل

 األساسیة الضمانة ھي الرصید أن طالما للحامل، حقیقیة حمایة الشرط ھذا وفي ،المقابل بمجمل

 دون سیحرمھ یلحقھا قد نقصان وأي الشیك، مبلغ في حقھ استیفاء في األخیر ھذا علیھا عولی التي

 الرجوع دعوى سلوك إلى -االقتضاء عند مضطرا بالتالي ویكون الحق، ھذا اقتضاء من شك

  . الناقص بالمبلغ للمطالبة الشیك في الملتزمین وباقي الساحب ضد الصرفیة

IV. بالشیك الوفاء لمقاب في التصرف قابلیة تفاقا:  
ال یكفي أن یكون للساحب دینا نقدیا معین المقدار عند المسحوب علیھ وقت إصدار 

 فیجب أن یكون ،الشیك وإنما یجب أن یكون أیضا مستحق األداء قابال للسحب بواسطة الشیك
 علیھ دین مقابل الوفاء محقق الوجود وال یكون كذلك إالَّ إذا كان االتفاق بین الساحب والمسحوب

  .على قابلیتھ للتصرف بواسطة شیك
 بوضوح عادة باتخاذ ىیتجلاالتفاق الصریح واالتفاق بینھما قد یكون صریحا أو ضمنیا، و

 االتفاق الضمنيھذا االتفاق شكل عقد مصرفي بمقتضاه یقبل المصرف فتح حساب شیكات، أما 
احب أو سبق إصدار شیكات یمكن إثباتھ بكل طرق اإلثبات كوجود دفتر الشیكات في حوزة الس

والعلة من تشدد المشرع من الحاجة الملحة لھذا االتفاق تأتي من ، على المصرف دون معارضة
سبب كون الشیك أداة وفاء دقیقة جدا ال یمكن فرضھا على المسحوب علیھ دون موافقتھ إذ 

  .یتحمل المسحوب علیھ مسؤولیات وأخطار تستدعي منھ الحیطة والحذر

  الوفاءالوفاء  مقابلمقابل  إثباتإثبات    ::ثانیاثانیا  
 إیجاد عبئ ویقع ،الشیك مبلغ الستفاء الحامل ضمانات أھم من الوفاء مقابل یعتبر

 من الوفاء مقابل ووجود الساحب، عاتق على األحوال كل في علیھ المسحوب لدى الوفاء مقابل

 تثیر التي المسائل من وجوده إنكار أن حیث للوفاء الشیك تقدیم عند تثار التي المسائل من عدمھ

  .الصرفیة العالقة أطراف بین الرجوع قضیة
مبلغ الذي دفعھ مدعیا وفاءه على اللیھ إلى الرجوع على الساحب بعفقد یسعى المسحوب 

 الوفاء للحامل بامتناعھالمكشوف وفي المقابل یحاول الساحب إثبات مسؤولیة المسحوب علیھ 
 في المواعید القانونیة ویرجع على الساحب  الحامل التقدیمیھملرغم وجود مقابل الوفاء وقد 

وفاء فیكون البدعوى عدم وجود مقابل الوفاء وقد یمنع المسحوب علیھ الوفاء مع وجود مقابل 
  )1(.علیھ المسحوب لمطالبة الوفاء مقابل وجود إثبات في مصلحةلحامل ل
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 وخالفا لھذه ادعىن مسألة اإلثبات تخضع لقاعدة اإلثبات على من فإتطبیقا للقواعد العامة 
بحكم القاعدة فإن قانون الشیك أقر بمسؤولیة الساحب في كل األحوال بإثبات وجود مقابل الوفاء 

لساحب وحده ملزما عند اإلنكار بإثبات أن من لساحب وحده ملزما عند اإلنكار بإثبات أن من ااویكون ویكون ......«« :حیث قضت3 فقرة 474المادة نص 

 بعد  بعد االحتجاجاالحتجاج ولو قدم  ولو قدم ئھئھاا كان ضامنا وف كان ضامنا وفھ في وقت إنشائھ وإالَّھ في وقت إنشائھ وإالَّئئ لدیھ مقابل وفا لدیھ مقابل وفاننسحب علیھ الشیك كاسحب علیھ الشیك كا
  ..»» المحددة المحددةاآلجالاآلجالمضي مضي 

  .باإلثبات املزم وحده الساحب یكون كیف تطبیقیة بطریقة نحلل وسوف

I.    علیھإثبات مقابل الوفاء في عالقة الساحب بالمسحوب: 

وذلك في مقابل الوفاء في عالقة الساحب والمسحوب علیھ وجود مسألة إثبات تثور قد 
 علیھ الدفع رغم عدم وجود مقابل الوفاء ویسعي الرجوع على الساحب حالة إدعاء المسحوب

بقیمة الشیك المدفوع، وفي الحالة المعاكسة أي رفضھ الدفع رغم وجود مقابل الوفاء وبذلك 
 الساحب تحمیلھ مسؤولیة عدم الدفع؛ وسوف نحاول دراسة ھذین الفرضین بنوع من ىیسع

   :التفصیل على النحو التالي

  :المكشوف على شیكا صرف الذي علیھ المسحوب رجوع   .1

الساحب  على مكشوف وا الساحب مدعیا أنھ أوفى شیك علىقد یرجع المسحوب علیھ
وجود علیھ عبئ إثبات   المدعي ویقع الدائنوجود مقابل الوفاء فإن الساحب یأخذ حكم دعيی

علیھ بإصدار ھذا  سحوب عالقة الدائنیة بین الساحب والمالفتراضمقابل الوفاء وذلك تطبیقا 
  .)1(الشیك

 ویخضع اإلثبات عبئ علیھ یقع وبذلك الوفاء مقابل بوجود إدعاء ذاتھ بحد یعد اإلصدار فھذا

 كان إذا بالكتابة إثباتھ وجب مدنیة طبیعة من المقابل دین كان فإذا العامة، القواعد لحكم اإلثبات نظام

 ذات القانونیة سالمقایی وفق ةاإللكترونی بالكتابة اإلثبات ویكون )2(دج 100.000 یفوق الشیك مبلغ

 إثبات لحكم یخضع فإنھ تجاریة طبیعة ذات كان إذا أما ،)3(الورق على الكتابة مثل اإلثبات في حجیة

  )4(.اإلثبات طرق بكافة التجاریة المسائل في اإلثبات حریة مفادھا التي التجاریة المسائل
 كما یقع السحب وحده دلیل لإلدعاء باعتبارقیة القاعدة وتجدر المالحظة أیضا ھنا إلى منط

مثل الكشوف التي تسلمھا   الحیطة و الحذر في المحافظة على وسائل اإلثباتاتخاذ التزامعلیھ 
الصرفي في خطأ بقیود عكسیة إال  الوضعیة القانونیة للعامل فقد یقعإلظھار الصیارفة للعمالء 

  .، فیملك سبل اإلثبات أكثر من غیره األخطاءستبیاناأن الساحب ملزم بتفحص الكشوف و 
                                                

  .»على الدائن إثبات االلتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ «  ق م ج 323نص المادة ت  )1(
  . ق م ج333نص المادة : أنظر  )2(
  . ق م ج 01مكرر 323 نص المادة :أنظر  )3(
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  :لوفاءا رفضل علیھ المسحوب على الساحب رجوع  .2

 في ھذه الحالة یقع و المسحوب علیھ وفاء الشیك فیحق للساحب الرجوع علیھ امتنعإذا 
  في وجود مقابل الوفاء بإصدارهىع المدهباعتبار وجود مقابل الوفاء إثباتالساحب عبئ ى عل

  )1(.لشیكا

II.   في عالقة الساحب بالحامل  الوفاء مقابل إثبات:  
 والمظھرین الساحب على الرجوعب لحاملا یبادر وبالتالي الوفاء علیھ المسحوب یرفض قد

 في علیھ المفروضة الواجبات بكل قام قد الحامل یكون أن بشرط ،بالوفاء الملتزمین من وغیرھم

  )2(.یدعیھ ما إثبات فعلیھ الوفاء مقابل أوجد أنھ الساحب ادعى فإذا المجال ھذا

III.   في عالقة الحامل بالمسحوب علیھ  الوفاء مقابل إثبات:  

 المسحوب علیھ عن امتنعنتج للحامل حق على مقابل الوفاء بموجب إصدار الشیك فإذا ی 
لى ، فإن الحامل ال یرجع على المسحوب علیھ الن المسحوب علیھ لیس من الموقعین عالوفاء

 ھذا الحق یجوز ىالشیك إال آن الحامل لھ حق ملكیة مقابل الوفاء تجاه المسحوب علیھ، وبمقتض
 مطالبتھ ىللحامل مطالبة المسحوب علیھ وفي حالة رفض الوفاء یجوز للحامل مقاضاتھ بدعو

ل إذا أثبت وجود مقاببمقابل الوفاء وذلك على أساس حق ملكیة مقابل الوفاء المعترف بھ للحامل 
  :لطریقة إثبات مقابل الوفاء في ھذه الحالة نفترض فرضینوتوضیحا الوفاء 

  ::  الشیكالشیك المسحوب علیھ على  المسحوب علیھ على ةةصادقصادقعدم معدم مفرض فرض   ─
 وجود ادعى الذي الساحب عاتق على یقع الوفاء مقابل وجود إثبات عبئ الحالة ھذه ففي

  .اإلثبات على نھم لیتحصل الساحب على الرجوع إال الحامل على فما الشیك بإصدار المقابل

  ::  الشیكالشیكفرض تصدیق المسحوب علیھ على فرض تصدیق المسحوب علیھ على   ─

 عدم وجود مقابل ادعى وھو المسحوب علیھ إذا ادعىففي ھذه الحالة اإلثبات على من 
، وھي قرینة ال تقبل إثبات العكس) 3(الوفاء ألن بتصدیقھ وضع قرینة على وجود مقابل الوفاء

 الحامل إذ یلتزم بتجمید مقابل الوفاء إلى حین اتجاه ملزم بھذا التوقیع  علیھویبقى المسحوب
نھایة مواعید التقدیم للوفاء فھذه الحالة بخروجھا على قاعدة اإلثبات من طرف الساحب 

  . قاعدة قانونیةبحكممستثنیة منطقیة لكونھا 

 مع تتعارض ال بتفسیرھا التي الساحب على اإلثبات قاعدة استبیان بعد ھنا اإلشارة وتجدر

 أنھ حیث مھمة أیضا اإلثبات آلیة تبقى فإنھ ،ىادع من على اإلثبات تقضي التي العامة القاعدة
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 من لإلثبات فبالنسبة ،إثباتھ المراد الدین وصفة األطراف صفة باختالف اإلثبات طرق تختلف

 ال الشیك أن لكون وذلك علیھ المسحوب صفة على اإلثبات طریقة توقفت علیھ المسحوب طرف
 قواعد وفق تجاریة ولمصلحة تاجر من إصداره كان إذا تجاریا ویكون بشكلھ ریاتجا عمال یعد

 الھ فإن معاملتھا في تاجرة أنھا باعتبار للبنوك بالنسبة انھ حیث التبعیة بحسب التجاریة األعمال
  )1(.التجاریة المواد المقررة حرفي اإلثبات أن تقضي القاعدة الن الوسائل بكل اإلثبات حریة

  لثالثلثالثالفرع االفرع ا
   ملكية مقابل الوفاء والحماية الجزائيةملكية مقابل الوفاء والحماية الجزائية

 اھتم فقد الشیكب للتعامل األساسي السبب یعد إذ الشیك مادة في الوفاء مقابل ألھمیة اعتبارا

 الحمایة وإضفاء الشیك في الثقة تمتین ھدفب المقارنة التشریعات حذوا الجزائري المشرع

 قرر فقد لذلك بھ، منیطةال النقود وظیفة الشیك یؤدي بأن یقضي الذي العام لالئتمان القانونیة

 الثقة بھذه المساس إلى یؤدي فعل كل المشرع جرمو الوفاء مقابل ملكیة في الحق للحامل المشرع

 حمایة في یتمثل أساسي لھدف وذلك طبیعتھا كانت مھما األفراد بین المعامالت استقرار وزعزعة

  .إلیھ وانتقالھ التداول حیز الشیك وضع فعل ققتح بمجرد للحامل المملوكة النقدیة القیمة

ولبیان أھمیة ملكیة الحامل لمقابل وفاء الشیك وحكم الحمایة الجزائیة لھ یقتضي بنا 
  :تركیز بحث النقطتین على التوالي

  ابل الوفاءابل الوفاءملكیة الحامل لمقملكیة الحامل لمق  ::أوًالأوًال  

 من یعتبر الوفاء مقابل على الملكیة بحق للحامل اإلقرار واالعتراف أن فیھ مما ال جدال
 وبالتالي لتعزیز الثقة بالشیك بعده، من الشیك یحمل من ولكل لھ الضمانات الممنوحة أھم

 التي الھامة للنتائج المعامالت وذلك في النقود مجرى تجري وفاء دوره كأداة تحقیق وضمان
  الحق للحامل ذابھ االعتراف على تترتب

 القانونیة النتائج ھي وما الحق؟ ھذا مثل لحاملا یخول الذي القانوني األساس ھو ما ولكن

  الحق؟ ھذا تقریر عن المترتبة

I.  األساس القانوني لملكیة حامل الشیك لمقابل الوفاء:  

 الذي یستمد منھ الحامل الحق في الملكیة على مقابل القانوني لقد كان موضوع األساس
ات المقارنة، فانقسمت بھذا الشأن القانونیة المختلف بشأنھ في التشریع من المواضیعالوفاء 

  : استنادا إلى نظریتینالتشریعات إلى مجموعتین
                                                

  . ق ت ج330نص المادة :  أنظر أیضا −ما قلناه بصدد الطبیعة التجاریة أو المدنیة للشیك، : راجع  )1(



  ..بمقتضى إصداره وتداولهبمقتضى إصداره وتداوله  االلتزام بالشيكااللتزام بالشيك  أحكامأحكام                                                                        ::الفصل الثانيالفصل الثاني
 

 
 - 156 - 

 أن مقابل الوفاء ینشأ عن عالقة سابقة بین الساحب والمسحوب ھامفادالتي   :النظریة الجرمانیة −
علیھ وإصدار الشیك ال یعطي أي حق للحامل على مقابل الوفاء بل یبقى حق للساحب ولھ 

ما شاء، ألن االلتزام الصرفي التزام مجرد ینشأ ویستمد قوتھ من شكل الورقة وال التصرف فیھ ك
صلة لھ بالعالقات السابقة، وبما أن مقابل الوفاء یخص عالقة الساحب بالمسحوب علیھ وھي 

 عند هعالقة سابقة عن إصدار الشیك فال أھمیة لوجوده من عدمھ وال یترتب للحامل عند وجود
   حقوق خاصة علیھ المسحوب علیھ أیة

 المشرع صاغھا ثم الفرنسي والقضاء الفقھ لدى تكونت النظریة وھذه :الالتینیة النظریة −

 السابقة العالقاتب الصلة منقطع غیر الصرفي االلتزام أن ھاوأساس )1(صریحة بنصوص الفرنسي

 وعلى ،الحامل علیھا یعتمد التي الضمانات أھم من باعتباره الوفاء لمقابل كبیرا وزنا تقیم فھي عنھ

 الصك قیمة استفاء لھ فیحق الشیك إصدار بمجرد الحامل إلى الوفاء مقابل ملكیة تنتقل األساس ھذا

  )2(.الدائنین من غیره على متقدما

 على إالَّ بینھما التوفیق الصعب ومن وعمیق جوھري النظریتین بین االختالفولما كان 
 التي العقبات مقدمة في االختالف ھذا فقد كان األخرى سبیل  علىإحداھما تضحیة أساس

 یتوصل فلم الصرف، مسائل قانون في الدولي التوحید لتحقیق بذلت التي الجھود واجھت
  .مقابل الوفاء لموضوع بالنسبة واحدة نظریة على االتفاق إلى جنیف في المؤتمرون

 المسائل یعالج لم أنھ غیر الشیك، في الوفاء مقابل وجود استلزم الموحد القانون أن فرغم

 یجب الذي والوقت انتظامھ عدم وجزاءات وملكیتھ وجوده كإثبات الوفاء، بمقابل المتعلقة األخرى

 نصت ما بدلیل الوطني، تشریعھا في المسائل ھذه تنظیم دولة لكل ترك بل الوفاء، مقابل وجود فیھ

  :بنصھا 1931 لسنة األولى جنیف التفاقیة الثاني الملحق من 19 المادة علیھ

تظل تظل   الحقوقالحقوق  ھذهھذه  آثارآثار  وماھیةوماھیة  المؤونةالمؤونة  علىعلى  خاصةخاصة  حقوقحقوق  للحاملللحامل  كانتكانت  إذاإذا  ماما  تعیینتعیین  مسألةمسألة  أنأن  ««
  التيالتي  بالعالقةبالعالقة  تختصتختص  أخرىأخرى  مسألةمسألة  ألیةألیة  بالنسبةبالنسبة  كذلككذلك  األمراألمر  ویكونویكون  الموحدالموحد  القانونالقانون  نطاقنطاق  عنعن  خارجةخارجة

  )3( »»  ..إلصدار الشیكإلصدار الشیك  سبباسببا  كانتكانت

الذي یعود لھ  قى أحكامھ من التشریع الفرنسي استفإنھ الجزائري المشرع لموقف وبالنسبة
للشیك  الفضل في تقریر حق الحامل على مقابل الوفاء، وباستقراء النصوص القانونیة المنظمة

 القانون أن حیث الشیك األساس القانوني الذي یستند إلیھ الحامل لتملكھ مقابل وفاء نجد أن یمكن
                                                

 السفتجة لحامل االعتراف على استقر الذي الفرنسي القضاء إلى یعود الوفاء مقابل ملكیة بحق للحامل االعتراف في الفضل أن القول یمكن  )1(

 1926 سنة قانون بموجب الشیك في الوفاء مقابل ملكیة انتقال لتقریر ذلك بعد المشرع تدخل والذي الوفاء مقابل على الحامل ملكیة بحق

 المجموعة من 116 المادة من 03 الفقرة أحكام الشیك على تسري أنھ على نصت التي 15 المادة 1865 سنة قانون إلى أضاف الذي

 لمقابل الحامل ملكیة مبدأ على أبقى 1935 بقانون الشیك أحكام تقنین الفرنسي المشرع أعاد ولما ،1922- 6 -8 بقانون المعدلة التجاریة

   .»المؤونة ملكیة خصوصا الشیك عن الناتجة الحقوق جمیع ینقل التظھیر إن « أن على نصت والتي 17 المادة من 01الفقرة بموجب الوفاء
  .والمصري البلجیكي الفرنسي و كامھا من التشریع التشریعات التي استقت أح ھذه النظریةحكمبوتأخذ   )2(
  .172-170 ص -زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص  )3(
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 إلیھا النظر یقتضي التي القواعد من مجموعة على الشیك ألحكام تنظیمھ في ینطوي التجاري
 )1( .الوفاء لمقابل الحامل بملكیة للتسلیم مجتمعة

  :الحق لھذا قانونا المؤسسة الدعائم ھذه أھم ومن

  وفقا علیھالمسحوب إلى الساحب یصدره الذي معین مبلغ بدفع قید على المعلق غیر األمر –
 الوفاء مقابل دین نقل إلى إرادتھ اتجاه الساحب على وبذلك ینطوي إلتزام 02 فقرة 472للمادة 

  ذمتھ في للغیر قائم بحق یوفي إنما المستفید إذ یقرر اعترافھ بأنھ إلى

 )01فقرة 500 المادة( باطل لذلك خالف شرط كل ویعد اإلطالع لدى الدفع واجب الشیك كون  –

 بملكیة منھ مبدئي تسلیم ھذا وفي ل،للحام فورا الشیك قیمة تقدیم علیھ المسحوب على أن یبین ھذا

 .الوفاء لمقابل الحامل

 فالتظھیر الوفاء مقابل بملكیة الشیك تظھیر عن الناتجة الحقوق بین من لھ للمظھر االعتراف –

 إلى المقابل ملكیة نقل إلى لھ مظھر أي أو المستفید یكون قد الذي المظھر خاللھ من یسعى إجراء

 ذلك بملكیة الشیك في المستفید للمظھر باالعتراف إال یستقیم نأ یمكن ال وضع وھو المظھر

 489. المادة تقضي حیث وفاء، مقابل بدون شیك وتظھیر قبول لفعلي مرتكبا اعتبر وإال المقابل،

 .»»الوفاءالوفاء  مقابلمقابل  ملكیةملكیة  خصوصاخصوصا  الشیكالشیك  عنعن  الناتجةالناتجة  الحقوقالحقوق  جمیعجمیع  ینقلینقل  التظھیرالتظھیر  إنإن  «01  فقرة

 قائم بحق إقرارا مجملھا في تشكل الشیك على المرتكبة جرائمال على المقررة العقوبة كذلك

 .الوفاء مقابل لدین بملكیتھ التسلیم یعني مما المستفید لمصلحة الساحب ذمة في

 ھو أعاله، إلیھا المشار المادة في الجزائري المشرع موقف ىعل علیھ التعقیب یمكن وما

 انتقال من االستفادة دائرة من یقصي بذلك نھوكأ التظھیر، بعملیة المؤونة ملكیة النتقال ربطھ

  )2(.الصرفي االلتزام انطالق دائرة في األولى الحلقة یعد الذي األول المستفید المؤونة ملكیة

 تم ما إذا أساس لھ ال اللبس ھذا أن غیر ولقد سبق لنا تمیز عملیة إصدار الشیك وتظھیره
 للتداول وطرحھ الشیك عن الساحب تخلي تعني والتي "الشیك إصدار عملیة" مفھوم استحضار

 مثل مثلھ المستفید أن یفید مما التظھیر، أو الیدویة بالمناولة إما یتم الذي التداول الصرفي، ھذا
 التظھیر مثل اإلصدار ألن الرصید، ملكیة خاصة الشیك، عن الناشئة الحقوق یكتسب الحامل
  .الغیر دةلفائ الساحب طرف من الحقوق ھذه عن التنازل یتضمن

                                                
 یرد  droit réelعیني حق الملكیة ألن الفقھ جانب من عدیدة النتقادات " ملكیة حق " بأنھ الوفاء مقابل على الحامل  حقوصف تعرض  )1(

 والحقوقللساحب في ذمة المسحوب علیھ ناشئ عن رابطة شخصیة " droit personnel "شخصي حق الوفاء بلمقا بینما ما شيء على
  ).66ھامش رقم (، 198 ص ،سابق مرجع ،...، النظام القانوني للشیككریم عباس  زھیر-،كالملكیة عیني لحق محال تكون ال الشخصیة

 من االتفاقیة، لما الثاني الملحق من  19المادة بنص جنیف قانون أقره الذي التحفظ الجزائري أخذ منوبھذا نالحظ أن المشرع    )2(
  .الوفاء مقابل ملكیة تنظیم یخص فیما لھا المالئمة األحكام اختیار في دولة لكل الحق ترك
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II.   ملكیة مقابل الوفاءالنتائج القانونیة المترتبة عن االعتراف للحامل ب:  

على من لحظة إصدار الشیك مقابل الوفاء على  ةملكیحق ال للحامل باالعتراف ینطوي
تمثل النقود لجملة من الحقوق ذات شأن من األھمیة ترسو علیھا الثقة المفترضة للتعامل بالشیك 

  :، ویمكن تلخیصھا فیما یلي وتعزیزھال والتي یسعى التشریع دائما لتمتینھافي التعام

  :دعوى المطالبة بمقابل الوفاء   .1

إذا رفض المسحوب علیھ الوفاء بقیمة الشیك للحامل حق لھذا األخیر بصفتھ صاحب 
ان الحق في مقابل الوفاء الرجوع على المسحوب علیھ بدعوى المطالبة بمقابل الوفاء إذا ك

 اإلثبات إذا  وللحامل عبئ إثبات ھذه الحیازة بكل وسائل، ھذا المقابلیحوزالمسحوب علیھ 
 ،)1(أما إذا كان مدنیا فیكون بالكتابة إذا تجاوز المبلغ النصاب القانونيكان الدین تجاریا، 

والمطالبة بمقابل الوفاء تخضع في أحكامھا للقواعد العامة ومن ثم یجوز االحتجاج على 
 .حامل بالدفوع التي كان للمسحوب علیھ توجیھھا للساحبال

 :عدم جواز الحجز من قبل دائني الساحب على مقابل الوفاء  .2
 توقیع في الساحب دائني حق من كان إذاف لدائنیھ عام ضمان المدین أموال أن باعتبار

 امتالك قاعدةل طبقا ھفإن ،تھوضعی تصفیة بعد الدائن الرصید علیھ المسجل حسابھ على حجزال

 استخالص في األولویة صاحب األخیر ھذا یكون اإلصدار بمجرد الوفاء لمقابل الحامل

 الشیكات كانت إذا الحجز موضوع حسابال على الساحب قبل من لفائدتھ المسحوبة الشیكات

  .الحجز توقیع قبل صادرة بحوزتھ التي

 كان إذاھ أما ئإنشا تاریخ مع یندمج الذي الشیك إصدار تاریخل وبالتالي تكون العبرة
 بسبب الوفاء عدم یكون الشیك ھذا مصیر فإن الحجز إیقاع تاریخ لالحقا الشیك إصدار تاریخ
  )2 (.حجز البإجراء الساحب تجاه دینھم ضمان في الساحب دائني حق أسبقیة

  :أھلیتھ تأثر أو وفاتاه أو الساحب إفالس حالة في الحامل مركز تأثر عدم   .3

 نشأ متى فإنھ المتعاملین حقوق استقرار إلى یھدف الذي المكتسب الحق حمایة دأبمب عمال

 )3(إفالسھ شھر أو أھلیتھ تأثر أو الساحب وفاة صحتھ على یؤثر فال إصداره وتم صحیحا الشیك

  . ج ت ق 504 المادة قررتھ ما وھذا

                                                
  . ق م ج333 نص المادة : أنظر  (1)
  .142، ص سابق مرجعأنظر كذلك مسعودي محمد ، . 203 ص سابق، مرجع كریم، عباس  زھیر.د  (2)
  .»الشیك على أثر ذلك في فلیس الشیك إصدار بعد توفي أو أھلیتھ الساحب فقد إذا « : أنھ على ج ت ق 504 المادة تنص  (3)

منتدى المحامین ، "في القانون الفرنسي واللبناني الشیك بدون مؤونة في ظل القوانین المستحدثة"، ربیع شندب.  د: أیضا الصدد بھذا أنظر  –
  phf.index/vb/org.syrianbar://http. . 17 ، فقرةيورین، قسم األبحاث والدراسات، أبحاث في القانون التجارالس
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  :علیھ المسحوب تفلیسة إلى االنضمام في الحامل حق   .4

 حوب علیھ بعد إصدار الشیك وقبل تقدیمھ للوفاء تعذر على الحامل إستفاءإذا أفلس المس
 أنھ للحامل الحق  إالَّ،ال التفلیسةمبلغ الشیك من تفلیسة البنك لصعوبة فرز مقابل الوفاء في أمو

 وبناء على ذلك ، قسمة الغرماءإلى جماعة الدائنین كدائن عادي ویخضع لقاعدة االنضمامفي 
  .اصل بعد شھر إفالس الساحب ال یعتد بھ في مواجھة جماعة الدائنینالوفاء الحفإن 

  :عدم أحقیة الساحب في التصرف في مقابل الوفاء بعد إصدار الشیك  .5

 الوفاء لمقابل الحامل تملك ذلك عن یترتب المستفید لفائدة الشیك عن الساحب تنازل بمجرد

 ،سحبھ أو لصرفھ علیھ جدیدة شیكات إصدار لھ یجوز فال  ھفی التصرف حق الساحب قدیف وبالتالي
 إفالس أو الشیك ضیاع حالة وھي قانونا بھا المسموح لألسباب إالَّ وفائھ على المعارضة یجوز وال

 )1( .العقوبات لقانون وفقا الشیك وفاء مقابل بإیجاد إخاللھ عن مسؤوال الساحب كان وإالَّ حاملھ،

  مقابل الوفاءمقابل الوفاءضمانا لحمایة ضمانا لحمایة على إثر إصداره على إثر إصداره شیك شیك للللالحمایة الجزائیة المقررة الحمایة الجزائیة المقررة   ::ثانیاثانیا    

 حذوا الجزائري المشرع اھتم فقد المالیة معامالتال في الشیك ألھمیة اعتبارا

 أجل من العام لالئتمان القانونیة الحمایة وإضفاء الشیك في الثقة تمتین ھدفب المقارنة التشریعات

 تقریر وراء من دور لقانونل كانف ،التعامل في النقودك بھ المنیطة بالوظیفة الشیك قیام ضمان

 أن شأنھ من متھور تصرف كل من الحق ھذا لحمایة یسعى أن الوفاء لمقابل الحامل ملكیة حق

 ثقتھم بالشیك نالمتعاملی یرسي التي الضمانة بھذه المساس األشكال من بشكل صاحبھ یغري

  .الشیك في المفترضة ثقةالب المساس إلى یؤدي فعل كل المشرع جرم فقد لذلك علیھا

 المادة إلغاء على عمل قد التجاري القانون تعدیل بموجب المشرع نجد التجریم وبصدد

 لوضع وذلك ،ع ق 375و 374 المواد إلى المادتین ھاتینل إحالة كل واستبدل 539 والمادة 538

 استحدث قد كما ،واحدة بمسألة الخاصة القانونیة النصوص ازدواجیة بصدد القائم للجدال حد

 بدون شیك إصدار جریمة على المرونة من نوع وأطلق التعدیل ھذا بموجب ىأخر جرائم

 لما بھ التعامل وتشجیع التعامل في النقد قیمة إلى لیرقى الشیك حمایة أجل من ذلك وكل ،رصید

 رمظاھ أھم ومن ،)2(ككل العام واالقتصاد الفردي التعامل الصعید على أھمیة من األداة لھذه
  :بیانھ یلي ما الغرض لھذا الشیك مادة في التجریم

I.  جریمة إصدار شیك بدون رصید:  
   ».قانون بغیر أمن تدابیر أو عقوبة وال جریمة ال « العقوبات قانون من األولى المادة تنص

                                                
  .142، ص سابق مرجعمسعودي محمد، : أنظر كذلك  .206. 203ص . ص سابق، مرجع كریم، عباس  زھیر.د  (1)
الحمایة الجزائیة للشیك عبر التشریع واالجتھاد القضائي " التیجاني فاتح، :  التشریع الجزائي في مادة الشیك أنظربصدد تطور  (2)

  .2004، الجزائر عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا دار القصبة للنشر، ،02عدد المجلة القضائیة، ، " في الجزائر وفرنسا
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فمن خالل ھذا النص یتضح أنھ ال یمكن التحدث عن جریمة ما لم یقرر القانون تجریم 
 علىتنص من قانون العقوبات الجزائري 374المادة دة الشیك نالحظ أن فعل معین وفي ما

    ::بغرامة ال تقل عن قیمة النقص في الرصیدبغرامة ال تقل عن قیمة النقص في الرصیدووسنوات سنوات یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة « :أنھ
كل من أصدر بسوء نیة شیكا ال یقابلھ رصید قائم و قابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة كل من أصدر بسوء نیة شیكا ال یقابلھ رصید قائم و قابل للصرف أو كان الرصید أقل من قیمة   --11

  .. كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیھ من صرفھ كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك أو منع المسحوب علیھ من صرفھالشیك أو قام بسحب الرصیدالشیك أو قام بسحب الرصید
   كل من قبل أو ظھر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیھا في الفقرة السابقة مع علمھ بذلك،  كل من قبل أو ظھر شیكا صادرا في الظروف المشار إلیھا في الفقرة السابقة مع علمھ بذلك، --22
    »»كل من أصدر أو قبل أو ظھر شیكا و اشترط عدم صرفھ فورا بل جعلھ كضمان كل من أصدر أو قبل أو ظھر شیكا و اشترط عدم صرفھ فورا بل جعلھ كضمان   --33

 جانب ھذا الركن الشرعي للجریمة ىإلون رصید  أن جریمة إصدار شیك بدیتضحنص فمن ھذا ال
  :على بیان حكمھما كالتالينأتي  ركن معنويوركنین أساسیین، ركن مادي تتطلب لقیامھا 

  :الركن المادي لجریمة إصدار شیك بدون رصید  .1
جریمة یتمثل في إصدار شیك ال یمكن للحامل ھذه الإن السلوك اإلجرامي الذي تتحقق بھ 

ألسباب ترجع إلى تھ، بمجرد اإلطالع لعدم وجود الرصید الكافي لسداد قیمتحصیل قیمتھ 
وبھذا یتضح أن الركن المادي للجریمة ، 374باب حصرھا القانون في المادة الساحب وھذه األس

  .تحقق حالة من حاالت انتفاء الرصید یتحقق بتوفر شرطین وھما تحقق فعل إصدار الشیك و

  :شیكال إصدار  -أ
، )1(إرسالھ إلیھ ار شیك بدون رصید إنشاءه صحیحا وتسلیمھ للمستفید أویقصد بإصد
 وبالتالي ال قبل طرحھ للتداولالذي ھو مجرد تحریر الشیك  عن اإلنشاء ویختلف اإلصدار
 قانون عقوبات طالما ظل 347لیس لھ رصید جریمة بموجب المادة شیك  یعتبر مجرد إنشاء

كما ال تقوم الجریمة إذا خرج الشیك من  )2(،لتداولالساحب محتفظا بالشیك ولم یطرحھ ل
  )3(.حیازة محرره رغما عنھ كما في حالة السرقة أو الضیاع

 وال هولما كان الشیك محل الجریمة فلبدا أن یكون الشیك صحیحا على النحو الذي فسرَّنا
دد بموجبھا یعد باطال كشیك فقد حدد القانون التجاري كما سلف البیانات الجوھریة التي یتح

طرح  ولقد) 4(.فیھ كسند صرفي محمي جزائیا وصف الشیك والبیانات الثانویة التي ال تأثر
القضاء في فرسا  إشكال الشیك المعیب شكال وأثر ذلك على الحمایة الجزائیة، حیث استقر

، ھراعتبارا لنظریة الظاعلى بقاء الحمایة الجزائیة للشیك المعیب شكال وفقا للقانون التجاري 
                                                

  .ریق البرید أو بواسطة وكیل وحكمھ على تحقق جریمة الشیك ما قلناه بصدد إرسال الشیك عن ط:أنظر  )1(
بن داود إبراھیم، األسناد التجاریة في القانون التجاري الجزائري، مدعما باالجتھادات القضائیة وأخر التعدیالت، مطبعة الفنون البیانیة . أ  )2(

  .271، ص2005بالجلفة، 
 إذ والتظھیر، كاإلنشاء المشابھة المفاھیم عن وتمیزه اإلصدار مصطلح مفھوم تحدید أھمیة ومدى الشیك إصدار أحكام بصدد قلناه ما :أنظر  )3(

 بدون شیك إصدار جریمة بذمتھ تتحقق ال المظھر أن كما رصید بدون شیك إصدار جریمة عنھ تترتب ال اإلصدار دون الشیك إنشاء أن
  .03و 0 2 فقرة 374 المادة بأحكام تقلةمس جریمة فھي رصید وجود بعدم یعلم وھو الشیك ظھر ما إذ رصید

  .318 ص ،2006 ھومة، دار األول، الجزء األموال، ضد والجرائم األشخاص ضد الجرائم – الخاص الجنائي القانون في الوجیز أحسن، بوسقیعة .د  )4(
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ولكن تجدر اإلشارة إلى تراجع أھمیة ھذا اإلشكال القانوني في الوقت الراھن لكون نماذج 
تحمل مجمل البیانات األساسیة التي  زبائنلالبنوك لمن تقدم مسبقا مطبوعة و ةسالشیكات مقی

 التوقیع وملئ ىیقتصر دور الساحب علحیث  ،تضفي على السند وصف الشیك بالمفھوم القانوني
  .ھتوقیعوضع  بعد ئھلمَّبغیره ات األخرى أو تفویض البی

  : الرصیدانتفاءتحقق حالة من حاالت    -ب

  :ن إصدار شیك بدون رصید تقوم في الحاالت التالیةا قانون عقوبات ف374طبقا لنص المادة 

  :ن الرصید أقل من قیمة الشیكوقابل للصرف أو كالرصید انعدام ال      1- ب
 وقت علیھ المسحوب لدى مودع رصید أصال للساحب یكن لم إذا یمةللجر المادي الركن یقوم

 یكون عدمھ من الرصید وجود عبرةو ،الشیك قیمةل یكفي ال القائم رصیدال كان إذا أو الشیك إصدار

 للوفاء، الحامل تقدم تاریخ في الرصید وجود یكفي العملي الواقع في انھ إالَّ الشیك إصدار تاریخل

 أو الشیك بواسطة للصرف قابل غیر ولكن الرصید وجود حالة في أیضا لماديا الركن یتحقق كما

  .بذلك درایة على الساحب وكان الشیك إصدار قبل علیھ محجوز كان أو أخر لشیك مجمد كان
فإن ساحب لقانون التجاري ونظرا ألھمیة حكم الواقع العملي فإن المشرع بالتعدیل األخیر ل

الكافي لقیمة ھ حق تسویة وضعیتھ بتكوین الرصید یر كافي منح لالشیك بدون رصید أو برصید غ
   .الشیك وال یتابع الساحب جزائیا إالَّ بفوات المدة المقررة للتسویة بدون جدواھا

  :  الشیكالقیام بسحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار   2- ب

 كذلك یبقى أن یجب بل الشیك إصدار وقت للسحب وقابال كافیا الرصید یكون أن یكفي ال

 التي المواعید عن الشیك تقدیم في المستفید تأخر وإن حتى الجریمة فتقوم بقیمتھ الوفاء حین إلى

 اعتبرت بحیث الجزائریة العلیا المحكمة قضاء إلیھ خلص ما وھو )1(ت ق من 501 المادة قررتھا

 رصید بدون شیك إصدار ةجریم لقیام كافیا یعتبر للوفاء فیھا یقدم التي المدة بعد الشیك تقدیم أن

 المسحوب مطالبة في الحامل حق نَّفإ وبھذا ،)2( أولى قرةف التجاري القانون من 503 للمادة تطبیقا

 لمدة قائمًا یبقى ماوإنَّ ت ق 501 المادة في نةالمعیَّ المھلة بانصرام یسقط ال الشیك قیمة بدفع علیھ

 باسترداد الساحب قام متى متحققة تعتبر الجریمة فإنَّ التقدیم مھلة نھایة من تبتدئ سنوات ثالث

 .أعاله المحّددة ةالمھل ضمن الشیك بقیمة الوفاء قبل ھمن جزء أو الرصید
                                                

 .152ص  ،2011 الجزائر،  ، جامعة4، الشیك وفق التعدیالت الجدیدة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد أحمد دغیش (1)
.9A%3c%taill9A%3c%d+affichage=submitsimple&full=mod? 1560/112/handle/dz.tlemcen/-univ.dspace://http   

 فیھ المعین الیوم قبل للوفاء، الشیك قدم إذا أنھ قانونا، المقرر من « .22/04/1990في مؤرخ 66941 رقم العلیا المحكمة قرار  (2)
 وتقدیم الشیك إصدار تاریخ في الدین استفاء عدم أن أیضا المقرر ومن تقدیمھ، یوم في الوفاء واجب یكون اره،إلصد كتاریخ

 فان ثم ومن الشیك، قیمة وفاء یتم أن إلى ضمانات من مالھ بكل قائما یبقى الذي دینھ استفاء في الحامل حق یسقط ال االحتجاجات
 أن لھ یتبین أن بمجرد احتجاجات قدم الشیك حامل أن – الحال قضیة في – الثابت من نكا ولما ،محلھ غیر في القرار على النعي

 التطبیق القانون امطبق كان والتعویض المبلغ بدفع الشیك مصدر على بقضائھ القضائي المجلس فان قیمتھ، یغطي ال الشیك رصید
  .107 -105 ص ص ،1991-02 العدد القضائیة، المجلة ،»الطعن رفض استوجب كذلك كان ومتى ،الصحیح
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وتجدر اإلشارة إلى انھ من الناحیة العملیة سحب الرصید بعد إصدار الشیك یعتبر في حكم 
نعدامھ عند التقدم للوفاء، الشیك وا  وقت إصداره شيء وجود منانعدم الرصید إذ ال یغني الحامل

 في البحث تھ أیضاللوفاء یعدم مصلحالحامل تقدم بتاریخ وبالمفھوم المعاكس فإن وجود الرصید 
 ه من قبل للوفاء السترداد الحاملتقدمإن انعدم الرصید بتاریخ عن وقت وجود الرصید، وبھذا ف

  .الركن المادي للجریمة یحقق قیام الساحب
 ،بدون رصید أو برصید غیر كافي حسب الحالةالشیك  یعلن أن فمن الناحیة العملیة

 یثبت شرعیة ىووفقا للتعدیالت الجدیدة تمنح للساحب مھلة للتسویة وھو إجراء شكلي أول
وتجدر اإلشارة .  المقررة للساحب إلنقاذ نفسھفي حالة عدم جدوى التسویةالجزائیة المتابعة 
حكم خاص ا كان األجدر بالمشرع لو أورد لھأنھ  حب استرداد الرصید من الساحالةبالنسبة ل

 یمكن في ھذه الحالة  ألنھ بمجرد رجوع الشیك بدون رصید  الجزائیةتقریر المتابعةذلك بو
  .  بالحاملر الخاص لإلضراهقصدثبوت والساحب نیة قرینة عن ثبوت سوء  ذلك اعتبار

  :  الدفعإصدار أمر للمسحوب علیھ بعدم    3- ب

 هالمسحوب علیھ بعد إصداربأمر الساحب بقیام المادي في ھذه الحالة ویقوم الركن 
، فتقع الجریمة بمجرد صدور  المعارضة القانونیةحاالت خارج نطاق لشیك بعدم دفع قیمتھل

أباح المعارضة في دفع قیمة الشیك في حالة قد  المشرع الجزائري  ألن)1(األمر بعدم الدفع
وھو ما استقرت علیھ المحكمة العلیا من  ،ت  ق503مادة ال بموجب ضیاعھ أو تفلیس حاملھ

 526 المادةباإلضافة لحالة السرقة التي ألحقتھا   ،،)2(03/03/1982في خالل قرارھا الصادر
ة للجدل بالنسبة إلمكانیة قیاسھا بحكم الضیاع وكانت السرقة من المواضیع المثیر 16 مكرر

ال یكفي اإلدعاء بالسرقة ال یكفي اإلدعاء بالسرقة   «: : أنھأنھ بشأن ذلك وقد سبق للمحكمة العلیا أن قررت ،بالضیاع
  و إنما یتعین على المدعى تقدیم الدلیل القاطعو إنما یتعین على المدعى تقدیم الدلیل القاطعأمر للمسحوب علیھ بعدم الدفع أمر للمسحوب علیھ بعدم الدفع   إصدارإصدارلتبریر لتبریر 

  )3(» قضائي نھائي یقضى باإلدانة بالسرقةقضائي نھائي یقضى باإلدانة بالسرقةوالمتمثل في حكم والمتمثل في حكم المؤكد لإلدعاء المؤكد لإلدعاء 

  : كضمانجعلھ وإصدار شیك واشتراط عدم صرفھ   4- ب

 ھذا الفرض أو الصورة من تضمنتجزائري من التشریعات القلیلة التي یعتبر التشریع ال
 إذ أن إصدار ،الصورة جد مناسبة مع طبیعة الشیك كأداة وفاء ال ائتمانھذه عد تالتجریم و

                                                
  .49 ص ،2005 ،الجزائر - بوزریعة ھومة، دار ، )02( القوانین تبسیط سلسلة ،والخاصة العامة األموال على االعتداء جرائم ،سعد العزیز عبد  1)(
ارضة الساحب على  من القانون التجاري على قبول مع3 و2فقرة/ 503متى نصت المادة  «  1982/03/03 بتاریخ 27973رقم القرار   )2(

وفاء الشیك إال في حالة ضیاعھ وإفالس حاملھ، وأن رفع الساحب معارضة ألسباب أخرى یوجب على قاضي االستعجال حتى ولو في حالة 
  .نونرفع دعوى أصیلة أن یأمر بإلغاء ھذه المعارضة بناء على طلب الحامل، وبناء على ذلك فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقا

إن المجلس الذي قضى بإلغاء األمر اإلستعجالي القاضي بإلغاء المعارضة عل الوفاء بدون أن یبین أسبابا أخرى لھا یكون بقضائھ   
 ،15/07/1990 مؤرخ في 61344قم القرار : أنظر أیضا – ،» من القانون التجاري و عرض قراره للنقض503ھذا قد خرق المادة 

  .74 -70، ص ص1992 -01المجلة القضائیة، العدد ) ك، وجود رصید ال یجوز سحب الشیىالمعارضة عل( 
  .321بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص   )3(
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ه على بیاض بتأخر التاریخ أو تحریر وأالشیك مع اشتراط عدم تقدیمھ للوفاء إلى اجل معین 
 إلى أجل معین  التي تمنعھ من صرف الشیكالساحبفقا لتعلیمات  وھبیاناتوتفویض الحامل بمأل 
تغیر من طبیعة الشیك مما یزعزع ثقة الناس فیھ وبالتالي ال  نیةال دلیل على أو بتحقق شرط معین

  . مما یستوجب تجریم ھذا الفعلال یقضى الحاجة كالنقود
 ـل 217409 رقم قرارھا ینھاب ومن قراراتھا من العدید في العلیا المحكمة ھتكدأ قد ما وھذا

صدر بسوء نیة صدر بسوء نیة أأمقرر قانونا، أن یعاقب بالحبس والغرامة كل من مقرر قانونا، أن یعاقب بالحبس والغرامة كل من الالمن من     ««  فیھ قضت الذي 25/06/2001

ومن ومن ، ،  وكل من قبل شیكا غیر قابل للصرف فورا، وجعلھ كضمان وكل من قبل شیكا غیر قابل للصرف فورا، وجعلھ كضمان،،شیكا ال یقابلھ رصید قائم وقابل للصرفشیكا ال یقابلھ رصید قائم وقابل للصرف
مثل في قصد األذى و إلحاق الضرر، ولكن یستخلص من مثل في قصد األذى و إلحاق الضرر، ولكن یستخلص من أن الركن المعنوي للجریمة ال یتأن الركن المعنوي للجریمة ال یت  المستقر علیھ قضاءالمستقر علیھ قضاء

  ::األول بإصدار شیك على بیاض والثاني األول بإصدار شیك على بیاض والثاني : : ومن ثم فإن اعتراف المتھمینومن ثم فإن اعتراف المتھمین، ، حالة غیاب الرصید أو عدم كفایتھحالة غیاب الرصید أو عدم كفایتھ
  )1(.  »»    ا ینجوان من المتابعة القضائیة مما یستوجب رفض طعنھماا ینجوان من المتابعة القضائیة مما یستوجب رفض طعنھماممبقبول، لجعلھ كضمان ال یجعلھبقبول، لجعلھ كضمان ال یجعلھ

  :- الجنائيالقصد  - الركن المعنوي  .2
شترط لقیام جریمة إصدار شیك بدون رصید أن یكون ی یتضح أنھ 374باستقراء المادة 

 ولقد كان موضوع سوء النیة من المواضیع المثیرة للجدال على مستوى  الشیك سيء النیة،ساحب
سوء النیة المستلزم لقیام  المقصود من ى الجدال على المعنحیث تمحور لب، الفقھ والقضاء 

وھل یقوم على كون عنصر سوء النیة یقوم على قصد خاص أو یكفي فیھ القصد الجنائي ، ریمةالج
  العام لقیام الجریمة والمرتبط بمجرد صدور الشیك بدون رصید وفقا للفروض المعدودة قانونا؟

 علم ھو الخصوص ھذا في النیة بسوء المقصود أن على القضائیة االجتھادات استقرت وقد

 النیة سوء یعتبرو للشیك إصداره وقت علیھ المسحوب البنك عند رصیدال وجود عدمب الشیك مصدر

 المحكمة قررتھ ما وھذا ،الرصید كفایة عدم أو وجود بعدم الساحب علم متى ویستخلص مفترضا

  إصدارإصدار  بمجردبمجرد  مفـترضمفـترض  النیةالنیة  سوءسوء  إنإن  : المبدأ  « 27/03/2000  بتاریخ 240117 رقم قرارھا في العلیا

  وجوباوجوبا  یتعینیتعین  إذإذ  علیھ،علیھ،  المسحوبالمسحوب  البنكالبنك  منمن  الصادرالصادر  الدفعالدفع  بعدمبعدم  اإلشعاراإلشعار  علىعلى  تبنىتبنى  المتابعةالمتابعة  وأنوأن  رصیدرصید  قابلھقابلھیی  الال  شیكشیك

  ،،المفترضةالمفترضة  النیةالنیة  سوءسوء  إلبعادإلبعاد  اعتباراتاعتبارات  أليألي  دخلدخل  والوال  الشیكالشیك  إصدارإصدار  وبعدوبعد  قـبلقـبل  رصیدهرصیده  حركاتحركات  متابعةمتابعة  الساحبالساحب  علىعلى

  )2(  . »..والبطالنوالبطالن  للنقضللنقض  نفسھنفسھ  عرضعرض  قدقد  یكونیكون  رضرضتتالمفالمف  النیةالنیة  سـوءسـوء  النتفاءالنتفاء  بالبراءةبالبراءة  ضىضىقق  لمالما  القرارالقرار  وإنوإن

 بدون الشیك إصدار جریمة بصدد المشرع فإن التجاري للقانون الجدیدة التعدیالت ومع

 تسویة فرصة الساحب منح إذ ،التجریم في التراجع من نوعا اتخذ قد كافي غیر برصید أو رصید

 بعدم الساحب علم فیھا يیكف عمدیة جریمة للتجریم الصورة ھذه تعد لم وبالتالي الدفع عارض
                                                

 67418أنظر أیضا القرار رقم  –، 159 ص 2002 - عدد خاص، المجلة القضائیة، 2001 /06 / 25 بتاریخ 217409قرار رقم   )1(
 م توفر الركن المعنوي للجریمة، استبعاد تطبیق - ل الشیك كضمان إصدار شیك بدون رصید قبو (، 20/03/1990مؤرخ في

الركن " قطایة بن یونس، . أ:  أنظر أیضا–، 266 -261 ص ص ،1994 - 01عدد  المجلة القضائیة، ) ق ت ج، رفض537
ة واإلداریة، العدد ، مجلة العلوم القانونی"المعنوي لجریمة إصدار شیك بدون رصید بین القانون واالجتھاد القضائي الجزائري

   .2005الثاني، جامعة سیدي بلعباس،  الجزائر، 
 مؤرخ في 193340 رقم قرار أنظر أیضا بھذا الصدد ال–الموسوعة اإللكترونیة الشاملة للقوانین واالجتھادات القضائیة، : عن   )2(

  –، .70 - 68  ص. ص1999 -  02 المجلة القضائیة، عدد) إصدار شیك بدون رصید، ال عبرة بالبواعث  ( ،14/12/1998
، مرجع سابق، ص " عبر التشریع واالجتھاد القضائي في الجزائر وفرنساالحمایة الجزائیة للشیك "التیجاني فاتح ، : أنظر أیضا 

  . 64 -61ص .  ص. 1999 -  02 عدد  المجلة القضائیة، ،"جرائم الشیكالتیجاني فاتح، : ، كذلك .24-25
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رصید بل لبدا لقیام الجریمة أن یتحقق سوئ نیة الساحب الذي یثبت بعدم تسویة الوجود 
 وبذلك لم یعد سوء نیة مفترض في حقھ وإنما ،الساحب للشیك المنعدم أو الغیر الكافي الرصید

  )1(.مستحق اإلثبات بعدم تسویة الشیك في اآلجال القانونیة

 وھو أن ال تباشر 06 مكرر 526 بموجب المادة مشرع شرطا في غایة األھمیةقد أدرج الف
 المقررة إلجراء  یوم30 إنھاء فترة بعد المتابعة الجزائیة طبقا ألحكام قانون العقوبات إالَّ

  .وعدم جدواھا مجتمعة 4مكرر526 و2مكرر 526المنصوص علیھا في المادتین التسویة 

II. كافي وقابل للصرفقائم  العلم أنھ ال یقابلھ رصید جریمة قبول شیك أو تظھیره مع:  

 حیث تجرم فعل  فـي فقرتھا الثانیة374أشارت إلیھا المادة وھذه الصورة من التجریم 
 من ىالمستفید الذي یقبل أو یظھر الشیك الصادر وفقا للظروف المشار إلیھا في الفقرة األول

بدون أن یقابلھ رصید حالة إصدار الشیك وھذه الظروف ھي ، ھذه المادة وھو على علم بذلك
 أو أن الساحب منع المسحوب علیھ من صرف قیمة ،برصید غیر كافيقائم وقابل للصرف أو 

  .الشیك أو قام بسحب الرصید بعد إصدار الشیك

 الركن  فـإنه أو تظھیر استالمھ الشیكإذا كان المستفید یعلم بھذه الظروف وقام بقبولف
، وإن بدون رصید شیكالحب اسبنفس عقوبة ویعاقب المستفید ن قد تحقق المادي للجریمة یكو

 إذ كانت جریمة المستفید وفقا لھذه الظروف جریمة مستقلة عن جریمة إصدار شیك بدون رصید
  )2(.یتحقق ركنھا المادي بقبول ھذا الشیك علما بعدم وجود الرصید أو تظھیره كذلك

III.    ضمانك جعلھ بل فورا صرفھ دمع واشترطه ریظھ تأوجریمة قبول شیك: 

 فقرة ع ق 374 المادة ىمقتضب علیھا معاقب جریمة المذكور الفعل من جعل المشرع   

 اجتماعیا مقبوال واقعا تشكل أصبحت والتي اإلثبات الصعبة الجرائم من الجریمة ھذه وتعد أخیرة

 المشرع ارتأى األسبابل ھذه لك، العملیة الحیاة في رتھادن وكذا محدودیتھا إلى بالنظر واقتصادیا
من الساحب   عن التواطؤ بین كل باألساسالفعل وعلة التجریم ھذه كانت ناتجة تجریم ھذا

  .مجرد وثیقة لالئتمان  وفاء وجعلھكأداةوالمستفید على تحویل الطبیعة القانونیة للشیك 

 ونھائیة صحیحة یةبكیف الشیك حیازة بانتقال فیتحقق الجریمة لھذه المادي الركن یخص وفیما

 قبول نأب المسبق العلم في یتمثل فھو المعنوي الركن أما ،ھل المظھر أو المستفید إلى الساحب من
                                                

  .72رجع سابق، ص حسان نادیة، م. د  )1(
 تجدر اإلشارة بھذا الصدد أن المشرع الجزائري وسع من صور التجریم حیث جرم أفعال المستفید بصفة مستقلة على عكس   )2(

بعض التشریعات التي لم تجرمھا بصفة مستقلة وجرى قضاؤھا على معاقبة من تلقى شیكا بدون رصید وھو عالم بذلك بصفتھ 
دار شیك بدون رصید، غیر أن معاقبة المستفید كشریك یقتضي توافر شروط االشتراك وھو ما لم شریك للساحب في جریمة إص

یتوفر في كافة الفرضیات كما انھ ال یخدم الحمایة الجنائیة للشیك، ولھذا تداركت معظم التشریعات ھذا الخطأ لتجرم أفعال 
ذلي، الحمایة الجنائیة للشیك، دار المطبوعات الجامعیة فتوح عبد اهللا الشا:  أنظر بھذا الصدد–المستفید بصفة مستقلة، 

  .105، ص2002اإلسكندریة، 
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 النیة سوء إثبات عنصر ویقع ،ذلكك قبولھ و كضمانة بھ یحتفظ أن و فورا یصرف بأالَّ مشروط الشیك

 )1(.اإلثبات وسائل بجمیع الكافیة ائنوالقر الضروریة العناصر عن تبحث التي العامة النیابة عاتق على

المستفید عدة   تظھیر شیك على سبیل الضمان من طرفأووینتج عن ارتكاب جریمة قبول 
ھكذا فقد ذھب قرار ، بالتعویض  المطالبةأو فقده لحقھ في استرجاع قیمة الشیك أھمھا من أثار

 قبول شیك على سبیل أن اعتبار لىإ  المغربیةالغرفة التجاریة بمحكمة االستئناف بالدار البیضاء
 القضاء بعدما أمامقیمة الشیك أو المطالبة بالتعویض  الضمان یفقد المستفید الحق في استرجاع

  )2(. علیھ القضاء الفرنسي ىوھو ما قد جر، ألجنحيالقضاء ف  من طرإدانتھ تبتث

VI.  على  هإصدار أو مزورتاریخ ب أو اإلصدار تاریخ أور شیك بدون ذكر مكان اصدإ جریمة
 :غیر الھیئات القانونیة

على معاقبة فعل اصدر الشیك بدون بیان مكان إصداره أو  ق ت  537 المادة نصت
تاریخھ أو وضع بھ تاریخ مزورا أو من أصدر شیكا على غیر الھیئات المنصوص علیھا في 

، دج100قل من من مبلغ الشیك وال یجوز أن تكون الغرامة أ %10، بغرامة قدرھا 474المادة 
ویكون المظھر األول أو حامل الشیك ملزما شخصیا بأداء الغرامة نفسھا دون أن یكون لھ حق 
الرجوع على أحد إذا كان الشیك خالیا من بیان مكان اإلصدار أو التاریخ أو كان یتضمن تاریخا 

 وجھ المقاصة أو تسلم علىالحقا لتاریخ تظھیره أو تقدیمھ كما یدفع الغرامة أیضا كل من دفع 
  .یشمل على مكان إصداره أو تاریخھشیكا ال 

 أو الحامل إلى  في انتقال حیازة الشیك بصورة صحیحةالجریمةویتجلى الركن المادي لھذه 
 باإلصدار أو بالتظھیر بالفروض المعدودة قانونا أي أن یكون الشیك  من ینوب عنھأوالمستفید 

 الھیئات  غیر علىھدید مكان اإلصدار أو سحببغیر تاریخ أو بتاریخ مزور أو بدون تح
 شیك بدون إصدارجنحة  مستقلة عن  تعتبراتوھذه المخالف ق ت، 474المحصورة بالمادة 

الجریمة یجب لقیامھا توافر القصد  ، فھذهالرصیدتوفر م، فھي تتحقق ولو كان الشیك رصید
 أوصدر شیكا بدون تعیین مكان  یبأنھعلم الساحب  الجنائي العام أي القصد الذي یتحقق بمجرد

 كما ال یعتد ،حقیقي، وھنا ال یعتد بعنصر جھل تجریم ھذا الفعل  تاریخ غیرأوتاریخ إصداره 
  . یجعل المخالفة ال تتحققأن من شان ذلك ألنھ اإلغفال أوالسھو  ایضا بعنصر

 للوفاء جل تقدیم الشیكأتاریخ ومكان اإلنشاء یؤثر على  والعبرة من ذلك تتمثل في كون
إذ یتخذ المكان، أو من حیث الزمان  القانون الواجب التطبیق في حالة تنازع القوانین معرفةو

 ویؤخذ ،الرجوع والمطالبة  جل حقأكنقطة انطالق تقدیم الشیك للوفاء ونقطة سریان التاریخ 
                                                

 سیف الدین البلعاوي، : أنظر أیضا–. 146راشد فھیم المحامي، مرجع سابق، ص:  أنظر أیضا–؛ 54عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص   )1(
 .علم االقتصاد-العلوم المتخصصة -الموسوعة العلمیة -مجلة االبتسامة، "أركان جرائم الشیك دراسة في القانون الفلسطیني "
?php.urls/vb/com.ibtesama www//: http  

 سبیل على صعیبي باتریسیا ، شیك: ، أنظر أیضا أكثر تفصیل105  ص مرجع سابقفتوح عبد اهللا الشاذلي، الحمایة الجنائیة للشیك،  )2(
  http://www.saderlaw.com/getattachment/MEDIACENTER/Publications .الضمانة،
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لرصید مفعول الوكالة وانتھائھا، وكذلك وجود ا  الساحب وسریانأھلیةبعین االعتبار لتقییم 
 یفید معرفة مكان اقتراف اإلصدار تحدید مكان أن إلى ، باإلضافة وتقادم الشیك،من عدمھ

  )1 (. وتحدید المحكمة المختصةاإلجراميالفعل 
ما  فالساحب غالبا  شیك بتاریخ غیر حقیقيإنشاء ما سبق إلى إضافةوجرم المشرع 

 الذي یصبح معھ األمرمقابل الوفاء  إیجاد الشیك حتى یتمكن من إنشاء تاریخ تأخیر إلى ایعمد
 مثل ھذا إلىتنبھ المشرع ، وقد  وفاءكأداةیتمتع بھا   ائتمان عوض الصفة التيأداةالشیك 
 الشیك أنعلى  ق ت 500بحیث نص في المادة  ،األثروجعل ھذا التصرف عدیم  التحایل

  .م تقدیمھ یجب وفاؤه في یولإلصدارالیوم المبین فیھ كتاریخ  المقدم للوفاء قبل

ما لھذه لمعدودة حصرا وذلك الھیئات غیر الباإلضافة إلى تجریم فعل سحب الشیكات على 
 وبالتالي السند الذي یسحب على غیر ھذه ،الھیئات من ائتمان یعطي للشیك طبیعة النقود في التعامل

  .أخیرة ق ت ج فقرة 474الھیئات یمكن أن یكون سند من أي نوع إالَّ شیكا وھذا ما قررتھ المادة 

V.  الدفع عارض تكرار أو الشیكات إصدار من الحظر خرق جریمة:  

الجدید في مجال حمایة   ھذه الجریمة من أنجع المقتضیات الجزائیة التي حفل بھا التشریعتعتبر
 وقائیة من طرف المؤسسات تدابیرعدة  الثقة المفترضة في التعامل بالشیك، بحیث قررت اتخاذ

  . إلى اإلجراءات القضائیةإضافة، رصیدالشیكات بدون   انتشار ظاھرة إصدارالبنكیة لمحاربة

 ناقص أو رصید بدون شیك سحب عن المترتب الدفع لعارض التسویة نظام تقریر تم حیث

 وإالَّ 04 مكرر و 02 مكرر 526 المادة قررتھ ما وھو أقصي كحد یوم 30 مدة في وذلك الرصید

 جانب إلى بالدفع، األمر تاریخ من سنوات 05 لمدة الشیكات إصدار حظر لعقوبة الساحب تعرض

 العقوبة ھذه تفعیل سبیل وفي رصید، بدون شیك إصدار جرم عن الجزائیة الدعوى مباشرة

 الشیكات إصدار من الحظر خرق فعل المشرع جرم فقد البحتة المصرفیة الوقائیة واإلجراءات

  ))11((  سنةسنة  منمن  بالحبسبالحبس  یعاقبیعاقب« أنھ على العقوبات ق 03مكرر 16 المادة من األخیرة الفقرة قضت حیث

  بطاقةبطاقة  استعملاستعمل  أوأو  وو  أكثرأكثر  أوأو  شیكاشیكا  أصدرأصدر  منمن  كلكل  دجدج  500500  000000إلىإلى  دجدج  100100  000000  منمن  وبغرامةوبغرامة  سنواتسنوات  ))0505((  خمسخمس  إلىإلى

  »»  ..القانونالقانون    ھذاھذا  منمن  374374  المادةالمادة  فيفي  علیھاعلیھا  المنصوصالمنصوص  العقوباتالعقوبات  بتطبیقبتطبیق  اإلخاللاإلخالل  دوندون  ذلكذلك  منمن  منعھمنعھ  رغمرغم  الدفعالدفع

 منح الساحب المسوي لعارض الدفع في أجالھا القانونیة حق المحافظة على كما انھ أیضا وإن
إصدار الشیكات بدون دفع غرامة إذا تمت التسویة على إثر االستجابة لألمر األول بالدفع حق 

 أو باسترجاع ھذا الحق بموجب التسویة 02 مكرر 526 أیام وفقا لنص المادة 10المحدد أجالھ ب 
مع دفع غرامة التبرئة وفقا لنص من تاریخ ھذا األمر  یوم 20ني المحدد أجالھ بـ على إثر األمر الثا

                                                
جمال حاج یوسف، األحكام الجزائیة المتعلقة بالشیك، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم   )1(

  .77، ص2002،جامعة الجزائر،  كلیة الحقوق بن عكنونالجنائیة،



  ..بمقتضى إصداره وتداولهبمقتضى إصداره وتداوله  االلتزام بالشيكااللتزام بالشيك  أحكامأحكام                                                                        ::الفصل الثانيالفصل الثاني
 

 
 - 167 - 

 أن ، إال06َّ مكرر 526 إلى جانب اإلفالت من المتابعة الجزائیة، وفقا للمادة 04 مكرر526المادة 
المشرع أیضا لتفعیل أثار ھذه التسویة ألمد طویل ولجعل الساحب أكثر جدیة وصرامة في تعاملھ 

یكات فإن المشرع منح للساحب ھذا الحق مرة واحدة خالل السنة فإذ بادر الساحب وأن كرر بالش
یمنع فإن الساحب حتى ولو تمت تسویتھ  شھر الموالیة لعارض الدفع األول 12عارض الدفع خالل 

  )1(. ق ت ج03  مكرر526 سنوات وفقا لنص المادة 05من إصدار الشیكات لمدة 

 لھذه الجرائم یتحقق بمجرد إتیان الساحب على خرق عقوبة الحظر للركن المادي النسبةبف
 شھر من عارض الدفع األول فھي جرائم 12من إصدار الشیكات و تكراره لعارض الدفع خالل 

صد الجنائي العام المتمثل في مجرد علم الساحب بخرقھ الحظر أو بتكراره قعمدیھ یكفي فیھا ال
  .الخ...إلضرار بالغیر أو التحایل علیھ لمبتغي خاص  أولعارض الدفع دون أن یتضمن قصد 

IV.    الشیكجریمة التزویر في : 
  :  التالیةاألركانتقوم جریمة التزویر في الشیك على       

  :الشرعي الركن  .1

كل من ارتكب جریمة التزویر على   ق ع375بمضمون المادة یعاقب المشرع الجزائري 
عشرة سنوات وبغرامة ال تقل عن قیمة الشیك ویعتبر  )10( إلى ) 1(شیك بالحبس من سنة

وھذا ، ع  ق216ك إذا كان بإحدى الطرق المذكورة في المادة یالتصرف تزویرا على الش
 من نفس القانون الخاصة بالتزویر في المحررات التجاریة والمصرفیة 219استنادا إلى المادة 

ر مع علمھ بذلك أي ارتكاب جریمة استعمال وكذلك یعاقب بنفس العقوبة كل من قبل استالم مزو
فیعاقب بنفس عقوبة المزور وھذا حسب ، محرر مزور مع العلم بھذه الواقعة على المحرر

  .ع أي لھا نفس الركن الشرعي لجریمة التزویر  ق221 والمادة 2ف/ 375المادة 

 219ة أما عن جریمة الشروع فلم یبین المشرع صراحة رأیھ بل سوف نقیس على الماد
 المذكورة أعاله لمعرفة نیة المشرع الذي یعاقب على جریمة الشروع بنفس العقوبة للجریمة

أما في حالة ما إذا كان المجرم من رجال المصرف فیضاعف الحد األقصى للعقوبة  األصلیة
ق جریمة التزویر في مادة الشیك فإلى قحتولت، )2( المذكورة أعال219مع المادة  وھذا بالقیاس

  : ق ع لبدا من توفر األركان التالیة375نب ھذا الركن الشرعي الذي قررتھ المادة جا
                                                

  .تھا أثارھا وجزاء اإلخالل بھا في الفصل التالي من ھذه الدراسةأكثر تفصیل أحكام عوارض الدفع وتسوی: أنظر  )1(
 المالحظ أن مشرعنا جرم التزویر على المحررات التجاریة والمصرفیة في قانون أنھ منخلیفاتي عبد الرحمن یقول األستاذ   )2(

، وبما أن الشیك یعد من 221لى  إ219العقوبات وھذا في القسم الرابع من الفصل الثاني من الباب األول أي في المواد من
التجاریة والمصرفیة فنستطیع أن نعتبر جریمة التزویر على الشیك من الجرائم المعاقب علیھا في ھذا الفصل، إ  أن الَّالمحررات 

اني على المشرع وبنیة التشدید في العقوبة على الجرائم الواقعة على الشیك فنص في القسم الثاني من الفصل الثالث من الباب الث
المشرع أن األجدر بكان و الجرائم الواقعة على الشیك بصفة خاصة و مشددة بالنسبة للعقوبات الواردة في مواد الباب األول ، 

وبھذا یكون قد تجنب ، یدرج الجرائم الخاصة بالشیك في نفس القسم مع الجرائم الواقعة على المحررات التجاریة والمصرفیة
  .375و  374 بأحكام الباب الثاني أي المواد الواقعة أو الجریمة بنفس األحكام والتي ھي ناقصة إذا أخذنالتكرار من جھة وعالج ا
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   :المادي الركن  .2
یعرف التزویر قانونا بأنھ تغییر الحقیقة في محرر رسمي أو عرفي بإحدى الطرق التي 

فالتزییف ھو كل اصطناع لعملة صحیحة أو ، نص علیھا القانون ویختلف عن التزییف
  : نوعینوینقسم التزویر إلى )1(.تقلیدھا
 الحس یدركھ أثرا تترك مادیة بطریقة الشیك في مثبتة للحقیقة تغییر كل یمثل وھو  :مادي تزویر

 التغییر ذلك كان سواء المتخصص الفني أو العادي للشخص المجردة بالعین مشاھدتھ كنیمو

  )2(.والحقیقة لاألص في لھ وجود ال محرر بإنشاء أو التعدیل أو الحذف أو بالزیادة
 في مزورة واقعة جعل على محرر في الحقیقة تغییر في المعنوي التزویر ویمثل   :معنوي تزویر

 شكلھ، أو مادتھ في ال المحرر ومعنى مضمون في یكون الحقیقة تغیر أن أي ؛حقیقیة واقعة صورة

 من بأقل الوفاء مقابل تعیین جریمة اعتبار نستطیعو ،العین تدركھل علیھ یدل مادیا أثرا یترك فال

 یغیر الجریمة ھذه في ألن معنوي تزویر بجریمة علیھ المسحوب عند المتوفرة الوفاء مقابل

 لقد و الصحیحة الوفاء مقابل قیمة من أقل ھي والتي معنویة بطریقة الوفاء مقابل علیھ المسحوب

 العمل في خاصة و واقعال في یھم والذي ،543 المادة في الجزائري التجاري المشرع إلیھا تطرق

 تقلید طریق عن یتم الذي المادي التزویر ھو الشیك ةطبیع مع ویتالءم وقوعھ یكثر الذيو المصرفي

  )3( . الصحیح المستند في جوھریة تغیرات بإحداث أو الخطوط، أو التوقیعات

تحقق فعل التزویر و ، تحقق فعل التزویریتضمن الركن المادي لجریمة التزویر وبھذا
  :لمجرم قانونا یكون بتوفر المعطیات التالیةا

 أي إدخال أو إضافة أو حذف حقیقيأمر غیر ب حقیقي أمر الاستبدتغییر الحقیقة ویقصد بھا   –
 ومثالھ توقیع الشیك باسم شخص غیر الساحب، أو تعدیل على شيء صحیح في األصل

 ویغیر 2013 /10/10ریخ إضافة رقم معین لمبلغ الشیك تغیر التاریخ ومثالھ أن یحرر التا
  .2013 /12/ 18التاریخ بتغیر أحد األصفر ویتحول إلى 

 موجود أصال أو أنشئ الشیك أي یجب أن یتم تغییر الحقیقة في الشیكأن یقع التصرف في   –
   . مكتوب كلھ أو بعضھ بالطباعة أو بخط الیدالشیكخصیصا لذلك و سواء كان 

 حسب الحصر سبیل على اقانون علیھا وصنصالم لیاتاآل بإحدى التزویر یحصل أن یجب   –

 باصطناع إما _ التوقیع أو الكتابة تزییف أو بتقلید إما_ :یلي كما والمبینة ع ق من 216 المادة
                                                

 أو باإلضافة إدخال أو صحیح، أمر محل صحیح غیر أمر إحالل أو الحقیقة تغییر ھو والكذب مكتوب كذب ھو اصطالحا التزویر  )1(

  .99، مرجع سابق، صبد الرحمنخلیفاتي ع أنظر ،صحیح شيء على التعدیل أو الحذف
  .90جمال حاج یوسف، مرجع سابق، ص  )2(
  .99، مرجع سابق، صخلیفاتي عبد الرحمن  )3(
 أنكر من خطوط من خطیة نماذج على الحصول أي االستكتاب أو خبیر إلى اإلحالة وأ المضاھاة اإلثبات في المعروفة الطرق من  –

 الصفة الطریقة ھذه تكتسب وبذلك المضاھاة خبیر أو العامة النیابة أو المحكمة ةونبمع االستكتاب ھذا ویتم الشیك، على توقیعھ

   الرسمیة
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 إما – بعد فیما المحررات ھذه في بإدراجھا أو مخلصات أو التزامات أو نصوص أو اتفاقات

 المحررات ھذه أعدت التي الوقائع أو قراراتاإل أو الشروط بتزییف أو بإسقاط أو بإضافة

   .المعنوي التزویر ھو ھذا و محلھا الحلول أو الغیر شخصیة بانتحال إما – ،إلثباتھا أو لتلقیھا

القرائن إلثبات التزویر وعلى الدالئل وفعلى المدعي أن یقدم كافة وبالنسبة ألمر اإلثبات 
بخط  موقعة وكمة ما لدیھ من مستندات محررة المسحوب علیھ المدعي علیھ أن یقدم إلى المح

وللقاضي ، اإلضافة إلى بطاقة نموذج التوقیعید المدعي في تواریخ سابقة لتاریخ الصرف ب
  .في األمرالسلطة التقدیریة 

أن المشرع لم یقرن   ق ت ج یظھر539عقوبات والمادة قانون  216استنادا إلى المادة و
ي لقیام الركن المادي للتزویر أن یقع تغیر للحقیقة في المحرر قیام الجریمة بقیام الضرر فیكف

بإحدى الطرق التي عینھا القانون وال یشترط أن یكون من شأن ھذا التغیر أن یسبب ضررا فإن 
تخلف الضرر ال یستتبع بالضرورة انتفاء التزویر فالمشرع لم یستوجب الضرر عند تعریفھ 

أما عن ، ن یعاقب على فعل تغیر الحقیقة بصورة مطلقةللتزویر والعلة ترجع إلى أن القانو
فتختلف عن جریمة ،  مع علمھ بذلكبالنسبة لجریمة قبول استالم الشیك المزورالركن المادي 

   .تزویر الشیك إذ یجب أن یتوفر فیھا استعمال الشیك المزور

   :المعنوي الركن  .3

 انصراف أي مرتكبیھا لدى الجنائي قصدال فیھا المستلزم العمدیة الجرائم من التزویر جریمة

 إلى یضاف علیھ، ویعاقب المادي الفعل یجرم القانون بأن عالما الجریمة ارتكاب إلى الجاني إرادة

 یعلم أن بمعنى ،اجلھ من زور فیما المزور الشیك استعمال نیة تسمى محددة خاصة نیة توافر ذلك

 بإحدى الحقیقة یغیر أن أي منھا تتكون التي أركانھا بجمیع التزویر جریمة یرتكب وھو الجاني

 وعن ،)1( بالغیر الضرر إلحاق للحقیقة التغییر شأن من أن و القانون في علیھا المنصوص الطرق

 بدون مزور الشك بأن العلم یتوفر أن فكیفي  المزور الشیك استالم قبول جریمة في المعنوي الركن

  .التزویر جریمة مع فالخال ووھ اإلضرار نیة رالمزو للشیك المستلم الشخص في یستلزم أن

من أركانھا الشرعیة والمادیة والمعنویة وفي األخیر ومع استعراضنا ألھم جرائم الشیك 
 التي ال یمكن  عن جرائم الشیكالجزائیةأحكام المتابعة التفصیل في ومنعا للتكرار نرجأ فإنھ 

األخص جریمة إصدار شیك بدون رصید أو  وبالكالم عنھا تطبیقیا ما لم یقدم الشیك للوفاء
 بعد فشل التسویة إلى الفصل برصید غیر كافي التي ال تباشر بصددھا المتابعة الجزائیة إالَّ

  . من ھذه الدراسة التالي

                                                
  .94حاج یوسف جمال، مرجع سابق، ص   )1(
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حث الثانيحث الثانيببالمالم   
ككــــــــــداول الشيداول الشيــــــــــتت  

 ھحاملھو إذا ما نشأ الشیك صحیحا وتسلمھ المستفید فلھ خیار تقدیمھ للوفاء ویكون 
 ألداء وظیفتھ االقتصادیة كأداة وفاء، ولما كانت حتمیة )1(طرحھ في التداولی  أنالوحید أو

األوراق التجاریة  ھي أساس ابتكار تداول الحقوق التي تفرضھا حركة التبادل االقتصادي
التي تقرر لھا مختلف التشریعات نقل الحقوق الثابتة فیھا بطرق تضمن حمایة وسرعة 

 و -ألمر -إذا كانت الورقة   »التظھیر « المعامالت التجاریة وھي تستجیب لضرورة
  . -لحاملھا - إذا كانت الورقة  » التسلیم« 

بالرغم من قصر  فالشیك )2(ةعقدالم وةئیبطإجراءات حوالة الحق المدنیة ال خالفعلى 
، وبھذا رق أن ذلك ال یمنع من إمكانیة تداولھ بھذه الط لدى اإلطالع إالَّمستحقتھ كونھ احی

 المشرعلھا أو الحمایة الخاصة التي بفضل األكثر ذیوعا في التعامل األمر یكون الشیك السند
لحمایة الجزائیة التي ینفرد باإلضافة ل  الصارمة الصرفيااللتزامقواعد فضل للحق الثابت فیھ ب

  )3(. التجاریة األخرىالسنداتبھا عن 
 بالطرق بتداولھ المعامالت في أھمیة تسيیك الشیك كان وإن أنھ إلى اإلشارة وتجدر

 رغبة على ذلك ویتوقف المدنیة، الحق حوالة بطریق النتقالھ مانع من لیس ذلك أن إالَّ التجاریة

 ویكون المعاملة لتجسید للشیك یسنده أن یرید الذي والدور الشیك إنشاء عند الساحب الشخص

 ما وھذا الشیك، اولتد طریقة تحدید ادرةب تعد التي المستفید الشخص تعین لطریقة وفقا ذلك

  .ج ت ق 485  ادةمال نص حددتھ
فإذا حرر الشیك باسم شخص معین فإنھ یكون قابل للتظھیر حتى ولو لم یشمل صراحة 

أما إذا تضمن شرط لیس ألمر أو عبارة تفید نفس ) ق ت ج/ 1ف 485 المادة( على كلمة ألمر
                                                

دال الدھر دواال أي انتقال من حال إلى حال، ویقال دالت األیام أي دارت؛ وتداولت : یقصد بمصطلح التداول في اللغة معنى) 1(
وتلك األیام نداولھا بین ...﴿ذتھ ھذه مرة وأخذتھ ھذه مرة أخرى، وفي القرآن الكریم بسم اهللا الرحمن الرحیم األیدي الشيء أي أخ

، أما في مجال .)07سورة الحشر أیة  ( ﴾...كي ال یكون دولة بین األغنیاء منكم...﴿و) 140سورة أل عمران أیة  (﴾ ...الناس 
جاریة ذات شكل محدد في القانون إلى شخص یسمى الحامل شریطة أن یكون ھناك  نقل ملكیة ورقة ت(األوراق التجاریة یعني 

 بسام حمد، تظھیر ةالطراون. دأنظر أكثر تفصیل ).تسلیم مادي للورقة، أو بالتظھیر والتسلیم المادي إذا كانت الورقة لألمر
  .11ص .2004  األردن،-، دار وائل للنشر والتوزیع،عمان "دراسة مقارنة  "األوراق التجاریة 

تستلزم الحوالة المدنیة لنفاذھا قبل الغیر ضرورة إبالغ المدین بھا كما أن المحیل ال یضمن إالَّ وجود الحق المحال بھ وقت ) 2(
الحوالة وال یضمن یسار المدین إال بوجود اتفاق، كما یجوز للمحال لھ التمسك بالدفوع التي لھ قبل المحیل، وبھذا یمكن القول أن 

التعقیدات من المسوغات التي ال تتماشي والسرعة المتطلبة في المعامالت التجاریة، فضال عما یكتنفھا من تعریض المحال لھ ھذه 
ھاني دویدار، القانون التجاري، .د:  أنظر–.لخطر إعسار المدین كذا التمسك تجاھھ بالدفوع التي یجوز التمسك بھا تجاه المحیل

  .516 -515ص . مرجع سابق، ص
  . ق م ج250 إلى 239أحكام الحوالة المدنیة المواد من : أنظر  –
  .115 ، مرجع سابق، ص...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك) 3(
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نتقال وفق األوضاع المقررة لإلحالة العادیة وبما یترتب ال یتقرر للشیك إالَّ االفھنا  ىالمعن
  .)2فقرة  485 المادة( عنھا من نتائج

 أو تعین الشخص بالذات مع إضافة عبارة )03 ف 476م ( حاملھبالمستفید أما تعین شخص 
فمثل ھذا الشیك یعد شیك لحاملھ فإنھ ینتقل عن طریق  ،)ج ق ت 04 ف 476 م (أو لحاملھ
حالة عدم تعیین المستفید فھنا یتم تداول الشیك  بیاض مثل ى الشیك علألیدویة كما قد ینشالمناولة ا

ك ی بمثابة شالشیك الذي لم یعین فیھ المستفید اعتبر أما المشرع ،من حاملھ ھ ملئىمقتضعلى 
  .)ج  ق ت476/5 م( لحاملھ

 للحقوق العادیة اإلحالة أو التسلیم أو )1(التطھیر طریق عن إما یتداول الشیك أن رأینا فكما

 والمطولة المعقدة لإلجراءات نظرا األخیر األسلوب ھذا استعمال یندر العملي الواقع في أن إالَّ

 من المعامالت تقتضیھ لما االنتظار تتحمل ال قصیرة الشیك حیاة أن العلم مع علیھا یرتكز التي

  .طالعاإل لدى الدفع واجب الشیك أن ذلك على والدلیل وأمان، سرعة

 في الحیازة قاعدة علیھ تنطبق "بالتسلیم" تداولھ یفید بما لحاملھ الشیك تحریر أن الواقع وفي

 قبل قیمتھ وقبض الصك سرقة أو ضیاع خطر مثل عدیدة مخاطر یتضمن للملكیة سندا المنقول

 ضمانات إالَّ یقدم ال إذ الصك بقیمة الصرفي الرجوع مخاطر وھناك الشرعي، الحامل معارضة

 إلنشاء ذلك خالف على واألمر االحتیاطي، ضمنیھ أو الساحب توقیع سوى یشمل ال إذ ضعیفة

 الصرفي الضمان من عنھ یترتب بما التظھیر طریق عن یتداول حیث "ألمر " بصیغة الشیك

  .)2(لحاملھ الشیك إنشاء األمر واقع في یندر ولھذا الساحب توقیع عن فضال للموقعین

 حامال الشیك حائز تعیین على یقتصر بالتسلیم التداول أثر أن عتباراال بعین أخذنا وإذا

 ملكیة انتقال من القاعدة على ینجم وما للملكیة سندا المنقول في الحیازة قاعدة علیھ تنطبق شرعیا

 النحو على اإلصدار یفید بما الشیك على الساحب تنازل بمجرد  للحامل الشیك في الثابت الحق

  .تفصیل أكثر الطریقة بھذه التجاریة الورقة لتداول بالنسبة منا یقتضي ال الدراسة السالف

ولما كان الغالب في تداول الشیك قد یقصد بھ نقل الحق الثابت في الورقة ویعرف في 
ھذه الحالة بالتظھیر الناقل للملكیة كما قد یراد بالتداول تكلیف شخص الستفاء قیمة الشیك نیابة 

، وتجدر اإلشارة في )3(رف التظھیر في ھذه الحالة بالتظھیر ألتوكیليعن حاملھ الشرعي ویع
                                                

ضمن شروط   –المظھر –تصرف قانوني یتم بإرادة منفردة من قبل شخص یدعي « : عرَّف األستاذ فائق الشماع التظھیر بأنھ  )1(
القانون بھدف إحداث أثر قانوني معین یتمثل في نقل ملكیة قیمة معینة أو رھنھا أو التوكیل بقبضھا موضوعیة وشكلیة یحددھا 

، تظھیر األوراق ةالطراونبسام حمد .  د:، أنظر»ویكون نافذا في حق الجمیع دون التقید باألحكام الواردة في القواعد العامة
 .26، مرجع سابق، ص التجاریة

   .516 -515ص . نون التجاري، مرجع سابق، صھاني دویدار، القا  )2(
   .118، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  )3(
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نھ ال مجال لھ في مادة الشیك على خالف السفتجة فقد جرم أھذا المقام بالنسبة للتظھیر التأمیني 
 ھذا النحو عرقلة ىإذ یعد التظھیر عل ) ق ع ج03 ف 374المادة (المشرع شیك الضمان 

   .مقررة للشیك الةلوظیفة الوفاء الرئیسی

ونظرا لما یقوم علیھ ھذین الطریقین لتداول األوراق التجاریة عامة والشیك بصفة 
) مطلب أول( التظھیر بشكلیھ الناقل للملكیة ىخاصة من أھمیة نقتصر تفصیل الدراسة عل

  . من ضمان وسرعة وما یرتبط بھ من حقوقهوما یقررا) مطلب ثاني (يوالتو كیل

  األولاألول  المطلبالمطلب
  لكيةلكيةــــــللمللم  اقلاقلــــــالنالن  ظهيرظهيرــــــالتالت

 نقل الحق الثابت )التظھیر ألتملیكي أو التام( ىأو ما یسم یقصد بالتظھیر الناقل للملكیة
اإلجراء  ھذافي الورقة من شخص یسمى المظھر إلى شخص آخر یدعى المظھر إلیھ ویتم 

 فیھ لفائدة  على نحو یفید نقل ملكیة الحق الثابت على ظھر الشیك من طرف المظھرتًاكتاب
 العام المقصود  األصلھووالتظھیر الناقل للملكیة ، لیھ تنفیذا لعالقة سابقة بینھماالمظھر إ

  .بمصطلح التظھیر في اصطالحھ المجرد

حیث نجد ھذا المصطلح قد ورد في النصوص القانون التجاري مطلقا ویقصد بھ 
فة عند الكالم على التظھیر  للتخصیص باإلضاىبینما المشرع یسع التظھیر الناقل للملكیة

للداللة عن التظھیر الناقل للملكیة من   »التظھیر  « ألتوكیلي، فقد استعمل المشرع مصطلح
مصطلح التظھیر مع عبارة  495  ق ت ج وخصص في المادة494 إلى المادة 485المادة 

فید مجرد القیمة برسم التحصیل أو برسم القبض أو التوكیل أو غیرھا من العبارات التي ت
  .على التظھیر التوكیلي التعبیر

 فیھ تتوفر أن لصحتھ یشترط فإنھ المظھر ذمة في التزاما یمثل اإلجراء ھذا كان ولما

 الشروط جانب وإلى قانوني التزام كل لنشوء العامة القواعد تتطلبھا التي الموضوعیة الشروط

 للملكیة الناقل التظھیر صحةل الزمة شكلیة شروط بالشیك الخاص القانون أوجب الموضوعیة

 سوف لذا لھ إلزامیة بیانات بمثابة تعد والتي للتظھیر الشكلیة الشروط علیھا یطلق والتي

  .)الثاني الفرع( القانونیة آثاره إلى ثم )األول الفرع( التظھیر شروط إلى نتطرق

  



  ..بمقتضى إصداره وتداولهبمقتضى إصداره وتداوله  االلتزام بالشيكااللتزام بالشيك  أحكامأحكام                                                                        ::الفصل الثانيالفصل الثاني
 

 
 - 173 - 

  األولاألول  الفرعالفرع
  لكيةلكيةــللمللم  اقلاقلــالنالن  ظهيرظهيرــالتالت  روطروطــشش

 لدور التشریع رسمھا أثار عنھ تترتب قانوني تصرف للملكیة الناقل التظھیر كان لما

 الشروط تتوفر أن التظھیر لصحة البدیھي فمن الشكل بھذا الشیك یؤدیھ الذي الوفاء

 اآلثار القانوني التصرف ھذا لینتج شكلیة وشروط قانوني التزام بكل الخاصة الموضوعیة

 الشكلیة الشروط نتناول ثم )أوًال( الموضوعیة الشروط دراسة لبتفصی فنبدأ لھ المرسومة

  .)ثانیًا( بالتحلیل

  للملكیةللملكیة  الناقلالناقل  للتظھیرللتظھیر  الموضوعیةالموضوعیة  الشروطالشروط  ::  ًًأوالأوال  

 في أساسا تعتبر التي الموضوعیة الشروط من عددا الشیك تظھیر عملیة تتطلب

 مجملھا في وھي ،لسببوا المحل والرضا األھلیة ھي الشروط وھذه بطالنھ أو التظھیر صحة

 ھذه شرح من البد ھذا بحثنا في أنھ إالَّ قانوني، تصرف أي في توفرھا یجب التي الشروط نفس

 الشروط ھذه جانب ىوإل ،التظھیر موضوع في تھاخصوصی جانب یوضح بما الشروط

 خاصة ضوعیةمو شروط توفر یستدعي للملكیة الناقل التظھیر موضوع فإن العامة الموضوعیة

  :النحو ھذا ىعل الشروط ھذه لتوضیح نسعى وبالتالي ،القانوني التصرف ذابھ

I. العامة الموضوعیة الشروط:  

 بحثنھا التي الالزمة الشروط ذات ھي للتظھیر الموضوعیة الشروط فإن عامة بصورة

 بالمظھر المظھر لمركز بالنسبة نفسھ المستفید تجاه الساحب فمركز الساحب للشخص بالنسبة

 الخصوصیة من ھو بما دراستھا نحاول وسوف ،والسبب المحل الرضا األھلیة وھي شیكال إلیھ

  .للتظھیر بالنسبة

  :والسلطة األھلیة  .1

 ھذا لمباشرة أھال یكون أن المظھر الشخص في یستوجب قانوني تصرف التظھیر

 ظھرالم مركز ألن الشیك ساحب في الالزمة أھلیة ھي الالزمة واألھلیة ،القانوني التصرف

 فال إلیھ للمظھر بالنسبة أما ،المستفید تجاه الساحب مركز عن یختلف ال إلیھ المظھر تجاه

  )1( .بموجبھ یلتزم وال الشیك ىعل توقیعھ یضع ال ألنھ لھ بالنسبة معینة أھلیة القانون یشترط

                                                
  . 120، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  )1(
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 غیر العقلیة بقواه متمتعا كاملة سنة19 سن أكمل إذا األھلیة كامل المظھر ویكون

 إلیھ بالنسبة باطال یقع فاقدھا أو األھلیة ناقص من الصادر التظھیر ولذلك ،علیھ محجور

 ھذا ویعد النیة حسن الحامل مواجھة في حتى تظھیره ببطالن التمسك األھلیة للناقص ویجوز

 أن الساحب أھلیة بحث عند قولھ سبق كما الن ،بالتظھیر الدفوع تطھیر قاعدة من استثناء

 التزام ىعل یقتصر فإنھ البطالن تقرر ومتى النیة، حسن الحامل من عایةبالر ىأول القاصر

 لمبدأ تطبیقا المظھرین من غیره التزامات ىإل یمتد فال األھلیة عدیم أو القاصر المظھر

  )1(.الصرفیة لاللتزامات المقرر التوقیعات استقالل

مبلغ الشیك یدخل في ع صحیحا إذا كان قأما القاصر المؤذون لھ بالتجارة فإن تظھیره ی
حدود اإلذن الممنوح لھ، أما إذا كان المظھر تاجر مفلس یكون تظھیره صحیحا لكن ال یمكن 

  )2(. فترة الریبة  فيمواجھة جماعة الدائنین بھ ونفس الحكم بالنسبة للتظھیر

 تظھیر سلطة مثال الشركة فلمدیر الشرعي الحامل عن وكیل بالتظھیر یقوم أن ویجوز

  .الشركة عن شیكات

  :الرضا  .2

 صحیح رضا عن التظھیر یرد أن یجب أي تصرفاتھ في حرا یكون أن یجب المظھر

 إكراه تحت المظھر وقع فإذا ،األھلیة عیوب من عیب رضاه یشوب وال أھلیة ذي عن صادر

 النیة نسح الحامل دون المباشر إلیھ المظھر مواجھة في بالبطالن التمسك حقھ فمن غلط أو

 ومبدأ بالتظھیر الدفوع تطھیر لقاعدة تطبیقا المتعاقبة التظھیرات بتتابع الشیك یحوز ذيال

 )3( التوقیعات استقاللیة

  : المحل   .3
 ىسبق القول أن محل الشیك دائما مبلغ معین من النقود فإن جل االلتزامات التي ترد عل

محل غیر ھذا المبلغ  ھذا المبلغ النقدي ال غیر فال یمكن أن یكون للتظھیر ىالشیك ترد عل
 ویثیر موضوع محل تظھیر الشیك موضوعین مھمین یتمثالن في ضرورة التظھیر ،النقدي

 اإلطالع ىالكامل وعدم إمكانیة تعلیق التظھیر على شرط یعرقل وظیفة الشیك كأداة وفاء لد
  .وسوف نفسر الشرطین عند بحث الشروط الموضوعیة الخاصة للتظھیر الناقل للملكیة

                                                
لیة االلتزام بھ أو كان محتویا على إذا كان الشیك مشتمال على تواقیع أشخاص لیس لھم أھ« :  ق ت ج على ما یلي 480تنص م   )1(

تواقیع مزورة أو تواقیع أشخاص وھمین أو تواقیع ال تلزم ألي سبب أخر األشخاص الذین وقعوا الشیك أو الذین وقع الشیك 
 .»باسمھم فإن ذلك ال یحول دون صحة الموقعین اآلخرین 

  . تھ، فھي نفس األحكام تنطبق على مظھر الشیكأكثر تفصیل ما قلناه بالنسبة ألھلیة ساحب الشیك وسلط: أنظر  )2(
  .120، مرجع سابق، ص ... زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك: أنظر  )3(
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  :لسببا   .4
 التي العالقة مصدره التظھیر وسبب مشروع سبب لھ یكون أن التظھیر لصحة یشترط

 وجود عادة یفترض فالتظھیر ،الشیك تظھیر استوجبت التي إلیھ والمظھر المظھر بین نشأت

 تكون وقد للتظھیر سببا تصبح بدورھا العالقة وھذه إلیھ والمظھر المظھر بین قانونیة عالقة

  .ذلك غیر أو التزام تجدید وأ ھبة أو بیعا

 أراد أنھ أو لھ مدینا یكون ألنھ األول إلیھ المظھر إلى الشیك یظھر األول فالمستفید

 األول، التظھیر یلي تظھیر لكل بالنسبة الشأن ھو وھذا ،الشیك مقابل نقود على منھ الحصول

 سبب لھ یكون أن یستلزم قانوني تصرف يأ في السبب فإن العامة القواعد إلى وبالرجوع

.العامة واآلداب العام لنظامل مخالف غیر مشروع

 فقط یكون للبطالن التصرف فقابلیة مشروعیتھ عدم أو السبب صحة عدم فرض وفي

 مواجھة في التظھیرات بتعاقب ذلك یجوز وال إلیھ المظھر مواجھة في المظھر لمصلحة

  )1( .التوقیعات استقاللیة ومبدأ بالتظھیر الدفوع تطھیر لمبدأ تطبیقا النیة حسن الحامل

II. الخاصة الموضوعیة الشروط:
 فإن القانونیة التصرفات معظم علیھا تقوم التي العامة الموضوعیة الشروط جانب إلى

 تظھیر قواعد تفرضھا الصرف قانون قواعد تحكمھ قانوني كتصرفي التظھیر موضوع

 خاصة موضوعیة شروط فیھ تتوفر أن البد للملكیة الناقل الشیك تظھیر فإن ،التجاریة األوراق

  :أھمھا

  : للشیك الشرعیة حیازةال   .1

وذلك بأن یكون قد تلقى ھذا الشیك  یشترط في مظھر الشیك أن یكون حامال شرعیا لھ،
آل إلیھ الشیك بسلسلة غیر منقطعة من  أو) المستفید األول( حالمن الساحب مباشرة 

 من القانون التجاري الجزائري ونظرا ألھمیة 491التظھیرات ھذا ما نصت علیھ المادة 
  :یليك فسوف نتناولھ بشيء من التفصیل في النقاط اآلتیة كما ی الشرعیة في الشالحیازة

  :وشروطھ الشرعي الحامل تعریف  -  أ

 إلیھ آل من أو الشیك إصدار إثر ىعل األول المستفید إما للشیك الشرعي بالحامل یقصد

 أو اإلرث طریق عن الشیك إلیھ آل من أو )2(التظھیرات من منقطعة غیر سلسلة عبر السند

                                                
  .198 -197ص، . ، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق صةبسام حمد الطراون: أنظر  )1(
  ق ت ج494نص المادة : أنظر بھذا الصدد  .  
 قة الساحب والمستفید األول من الشیك إذ تنطبق نفس األحكام بالنسبة لعالقة المظھر والمظھر إلیھأحكام السبب في عال: أنظر.  
  . ق ت ج491نص المادة : أنظر  )2(
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  وبالتالي یحق لھؤالء بدورھم أن ینقلوا ملكیة الشیك إلى أشخاص آخرین،الوصیة أو الھبة
 الحامل الشرعي للورقة بناءا على وكالة صحیحة ھالوكیل الذي یعین كما یعتبر، بالتظھیر

قوم بجمیع التصرفات الداخلة في الوكالة والتي تقع وبالتالي للوكیل أن ی، رعیا للورقةشحائزا 
وعند ؛  إلى الغیر شرط أن یبین صفتھ في التظھیرالشیك على الشیك ومن ضمنھا تظھیر

 نستخلص أن ھناك شرطین 493 من القانون التجاري الجزائري والمادة 491 للمادة قراءتنا
  . حامل الشیك حائزا شرعیاالعتبار

  :الشكلي الشرط  1-أ

یعتبر من یحوز شیكا قابال للتظھیر أنھ یعتبر من یحوز شیكا قابال للتظھیر أنھ   ««  : الجزائري من القانون التجاري 491ضي المادة تق

حاملھ الشرعي متى أثبت أنھ صاحب الحق فیھ بسلسلة غیر منقطعة من التظھیرات ولو كان أخر حاملھ الشرعي متى أثبت أنھ صاحب الحق فیھ بسلسلة غیر منقطعة من التظھیرات ولو كان أخر 
  ىى ھذا الوضع كأن لم تكن وإذا كان التظھیر عل ھذا الوضع كأن لم تكن وإذا كان التظھیر علىى بیاض وتعد التظھیرات المشطبة عل بیاض وتعد التظھیرات المشطبة علىىتظھیر علتظھیر عل

 ھذا التظھیر األخیر یعتبر قد اكتسب الشیك، بموجب  ھذا التظھیر األخیر یعتبر قد اكتسب الشیك، بموجب ىىتبوعا بتظھیر أخر فإن الموقع علتبوعا بتظھیر أخر فإن الموقع علبیاض مبیاض م

  » .. بیاض بیاضىىتظھیر علتظھیر عل

 یمكن النزاع حالة وفي لھ حیازتھ من الشیك حامل حق شرعیة نستدل المادة ھذه من

 التظھیرات ھذه بینت وإذا ،منقطعة غیرال التظھیرات بسلسلة حیازتھ مصدر إثبات للحامل

 شرعي حائز أنھ على قانونیة قرینة یكون ذلك فإن صحیحة بطریقة الحامل إلى الشیك لانتقا

 المادة لھذه ووفقا شرعیا حامال یعد ال فإنھ األخیر للحامل مظھرة تكون لم فإن ،الورقة لھذه

  .بیاض على كان ولو حتى تظھیر بموجب الشیك تلقى من شرعیا حامال یعتبر

  :الموضوعي لشرطا  2-أ

 لكي الحامل في یشترط الشكلي الشرط إلى باإلضافة التجاري القانون من 493 مادةال وفق

 الذي بالعیب علم على الحامل ھذا یكون ال بحیث )1( النیة حسن یكون أن ةشرعی تھازیح كونت

  .الشیك لھ حول الذي السابق ظھرالم حیازة یشوب

 ىبمعن العكس إثبات غایة ىإل النیة حسن فیھ یفترض الحامل فإن العامة للقواعد ووفقا
 سند المنقول في الحیازة أن تقضي التي العامة للقاعدة وفقا الشیك في الحق صاحب انھ یفترض

                                                
القانون الموحد لم یحدد المقصود و لم یضع معیار ثابت لمفھوم حسن النیة، وقد اختلف الفقھ في ھذا الصدد فھناك من اشترط    )1(

اطؤ بین الحامل والمظھر، أما البعض األخر یربطھ بعدم علم الحامل بالعیب الذي یتمسك بھ المدین، والبعض عدم وجود التو
:  بالمدین،عنراألخر یربطھ بصعوبة تبین العیب رغم بذل عنایة، ومنھم من یتبني فكرة عدم تعمد الحامل اإلساءة واإلضرا

  .87مسعودي محمد، مرجع سابق، ص
 فقد ربط مبدأ حسن النیة بعدم كون الحامل تعمد الحصول على الشیك لإلضرار بالمدین وھذا ما  للمشرع الجزائريأما بالنسبة        

لیس لمن رفعت علیھم دعوى بموجب الشیك أن یحتجوا على حاملھ بدفوع مبنیة على «  ق ت ج، 494قضت بھ المادة 
  .»ملھ قد تعمد الحصول على الشیك لإلضرار بالمدینعالقاتھم الشخصیة بساحبھ أو بحملتھ السابقین ما لم یكن حا
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 الحق صاحب ھو المظھر أن افتراض على لذمتھ مبرئا یكون التظھیر بطریق وفاءه فإن لملكیةل

 )1(.كسھاع إثبات یمكن بسیطة القرینة ھذه أن إالَّ الشیك في الثابت الحق في

  :الشیك حیازة فقدان  -ب

 وھذا )2( الحیازة فقدان فرض ھو الشرعیة الحیازة موضوع یثره قد الذي الموضوع

 الشیك  الشیك ىىإذا زالت ید شخص علإذا زالت ید شخص عل  ««  :انھ المادة ھذه ىومقتض ج ت ق 493 المادة تناولتھ قد الفرض

 الكیفیة المبینة في  الكیفیة المبینة في ىىفیھ علفیھ علألمر بأي حادث من الحوادث فال یلزم المستفید الذي یثبت انھ صاحب الحق ألمر بأي حادث من الحوادث فال یلزم المستفید الذي یثبت انھ صاحب الحق 
    »»    .. بالتخلي عنھ إال إذا كان قد اكتسبھ عن سوء نیة أو كان قد ارتكب خطأ جسیما عند اكتسابھ بالتخلي عنھ إال إذا كان قد اكتسبھ عن سوء نیة أو كان قد ارتكب خطأ جسیما عند اكتسابھ491491المادة المادة 

 ھو الحائز أن إلثبات ذاتھ حد في كافي غیر الورقة حیازة فإن المادة ھذه ألحكام فوفقا

 الذي للشخص الورقة في الحق ویعود ىعاد من على البینة القاعدة وھنا فیھا، الشرعي الحامل

 حسن عنصر إثبات إلى باإلضافة التظھیرات من منقطعة غیر بسلسلة الشرعیة حیازتھ یثبت

  .الشیك على لحصولھ مشروعة غیر ألسالیب للورقة الحائز استعمال عدم في والمتمثل النیة

  :التظھیرات شطب  -ج

ع إشارة أو عبارة تفید إقصاء قد یحصل أن یقرر مظھر معین شطب تظھیره كأن یض
 تعتبر ھذه التظھیرات في حكم العدم وال 491تظھیره مع توقیعھ على ذلك فوفقا لنص المادة 

والحامل األخیر یعد الحامل " ال تقطع سلسلة التظھیرات "ىتأثر على سلسلة التظھیرات بمعن
  .الشرعي ولو كان أخر التظھیرات على بیاض

طب التظھیر بعد انتقال الشیك إلى حملة الحقین، فمثل ویثیر ھذا الموضوع فرض ش
ھذا الشطب یقطع سلسلة التظھیرات الن الصحیح أن یشطب التظھیر قبل انتقال الشیك من 
المظھر إلى المظھر إلیھ، ففي مثل ھذه الحالة المظھر الذي شطب تظھیره یظل ضامنا 

ضمان في مواجھة الحملة الذین للحملة الذین انتقل إلیھم الشیك قبل الشطب ویعفي من ال
  )3 (.انقل إلیھم الشیك بعد الشطب

                                                
استقر قضاء محكمة النقض الفرنسیة على أن مجرد حیازة الورقة المتضمنة لشرط األمر ال یكفي إلسباغ وصف الحامل الشرعي على   )1(

لتظھیر األول موقعا من حائزھا وإنما یلزم أن تكون الورقة قد ألت إلیھ بتظھیرات متسلسلة ومتصلة بعضھا ببعض بحیث یكون ا
  ونقض –09/12/1968 قضاء النقض الفرنسي لـ ( المستفید األصلي ثم یوقع كل تظھیر الحق من المظھر إلیھ في التظھیر السابق علیھ،

  .206، مرجع سابق، ص ة بسام حمد الطراون:، عن.)05/03/1956ونقض فرنسي   –02/11/1992فرنسي 
كون أمام نھناك شخصان یتنازعان حول الحیازة الشرعیة للشیك فالحامل یدعي حیازتھ الشرعیة ولكي في حالة ضیاع الشیك یفترض   )2(

 فالشخص الذي یدعي أنھ الحامل التظھیرات،حیازة شرعیة یجب أن یثبت بأنھ تحصل على الشیك بواسطة سلسلة غیر منقطعة من 
 غیر احتیالیة طرق استعمل یستطیع فعلیھ أن یثبت سوء نیة الحامل وأنھ وإن لم،  إثبات ھذا الشرط الشرعي لھذا الشیك فما علیھ إالَّ

 في حالة التظھیر على بیاض وبالتالي الحامل في ھذه الحالة ال یعتبر اسمھمثل التزویر كوضع شخص ؛ قانونیة للحصول على الشیك 
   .صاحب الحق الثابت في الشیك

  .215 -213، مرجع سابق، ص ص ةبسام حمد الطراون  )3(
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  :شرط على معلق الغیر المنجز الكامل التظھیر  .2

 القانون ویشترط مبلغھ أي الشیك في الثابت الحق ھو المظھر التزام محل الذكر سلف كما

 یترتب لما وذلك باطال یقع الجزئي التظھیر أن ىبمعن كامال، الشیك مبلغ على التظھیر یرد أن

 للمظھر الشیك تسلیم یقتضي التظھیر أن إذ العمل في صعوبات من التظھیر من النوع ھذا على

 أراد إن أخر شخص إلى تظھیره أو علیھ المسحوب البنك من بقیمتھ المطالبة من لیتمكن إلیھ

 انھ طالما ھإلی للمظھر الشیك حیازة عن المظھر یتخلي ال الجزئي التظھیر حالة في بینما ذلك،

  .كامال مبلغھ عن یتنازل لم

 لدى الشیك بقاء یقتضي الوفاء الن الشیك قیمة بوفاء یرضى ال علیھ المسحوب أن كما

 لم فإذا الجزئي، التظھیر في یتحقق ال الذي الفرض وھو الوفاء مخالصة مقابل علیھ المسحوب

 من الوفاء على یحصل ال سوف أنھ المؤكد فمن للشیك حائزا "جزئیا المبلغ" إلیھ المظھر یكن

  )1(.أیضا علیھ المسحوب

 التظھیر فأبطلت الصعوبات ھذه المختلفة التشریعات قدرت االعتبارات ھذه ولكل

 الموحدة جنیف اتفاقیة بھ قضت الذي الموحد التشریع من استقتھ قد الحكم وھذا الجزئي

 في الحكم ھذا جاء فقد الجزائري نللقانو وبالنسبة ،)2(02 فقرة 15 المادة نص في الشیك ألحكام

  )3(.02 فقرة 487 المادة نص

 یكون أن یجب فإنھ الشیك حامل علیھا یعتمد التي الضمانات من المظھر التزام كان ولما

 ھذا مثل نأل االطالع لدى الدفع واجبة وفاء أداة الشیك كون ،شرط على معلق غیر باتا التظھیر

 ال التي االئتمان وظیفة نطاق في ویدخلھ الشیك بھا یقوم لتيا الوفاء لوظیفة عرقلة یعد الشرط
  )4(.الشیك وظائف من تعد

                                                
  .194، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق، ص ةأكثر تفصیل بسام حمد الطراون: أنظر  )1(
  یكن لم كأن یعتبر التظھیر علیھ علق شرط وكل شرط، أي من خالیا التظھیر یكون أن یجب «  :یلي ما على جنیف اتفاقیة من 15 المادة تنص  )2(

  .والتظھیر الجزئي باطل
  .ظھیر الحاصل من المسحوب علیھوكذلك یكون باطال الت

  والتظھیر للحامل یعتبر تظھیر على بیاض
والتظھیر للمسحوب علیھ ال یعتبر إال مخالصة ما لم یكن للمسحوب علیھ عدة مؤسسات وحصل التظھیر لمصلحة مؤسسة غیر التي 

  . 425ص كتاب بیار إمیل طوبیا، مرجع سابق ، :  أنظر نص االتفاقیة عن  ، »سحب علیھا الشیك
  . من اتفاقیة جنیف المحررة أعاله15 ق ت ج بنفس أحكام المادة 487تقضي المادة   )3(
عندما یكون السند مكتوبا ألمر عدة دائنین فال یمكن أن یحصل تظھیره عن حصة أحد «  :جاء في حكم لمحكمة التمیز اللبنانیة على أنھ  –

ن تظھیر السند المذكور أن یتفق على ھذا اآلمر جمیع الدائنین وان یوقعوا في ذیل الدائنین دون حصة الباقین وانھ یجب بالتالي إلمكا
عبارة التظھیر، إال إذا كان الدائنون متضامنین إذ یجوز عند إذا ألحدھم أن یظھر السند باسم الكل على أن التضامن بین الدائنین ال 

، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع ةبسام حمد الطراون: ، عن » اینةیوجد بدون نص یرد في اتفاق بینھم وبین المدینین في عقد المد
  .195سابق، ص 

   .أعاله) 02الھامش رقم (  من اتفاقیة جنیف 15 من نص المادة 01 ق ت ج والتي تقابلھ الفقرة 487 من المادة 01نص الفقرة : أنظر  )4(
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 إلبرام الشروط ھذه بمثل للتحایل ومنعا القول سبق كما الوفاء وظیفة على وحفاظا

 الصیغة بھذه الشیك دور تعیق عبارة أو شرط كل أن القانون قرر فقد الصرفیة االلتزامات

 )الجزائري التجاري القانون من 487/1 المادة( التظھیر بطالن دون باطال الشرط یكون
 مقتضاه الذي " للسند الذاتیة الكفایة مبدأ" لتطبیق منطقیة نتیجة ھو الشرط ھذا من والمقصد

 تجعل التي االقتصادیة الشیك بوظیفة الصرفي االلتزام عن خارجة شخصیة اتفاقات ربط عدم

 دوافع االتفاقات ھذه تعد بحیث التعامل، في النقد یساوي ادیك )1(اإلطالع بمجرد دفع سند منھ

  )2(.النیة حسن الحامل مواجھة في الصرف قانون بھا یعتد ال شخصیة

  :إلیھ المظھر صفة  .3

 في مانع من یسل ولكن الصرفیة العالقات عن أجنبي شخص إلى الشیك تظھیر غالبا یتم

 حتى الشیك تظھیر یجوزف ،اصرفی اماالتز بھ التزم وأن سبق قد لشخص الشیك یظھر أن

  )3(.ھؤالء كفلة وأ آخر مظھر أي أو للساحب
 إبراء بمثابة فیكون الشیك إلیھ ظھر أن حصل فإذا علیھ المسحوب للشخص بالنسبة أما

 مؤسسة لمصلحة التظھیر وحصل مؤسسات عدة علیھ لمسحوبل كان إذا ما حالة في إالَّ فحسب

 تظھیر یعد إذ مظھرا علیھ المسحوب الشخص یكون أن یمكن فال ،الشیك علیھا سحب التي غیر

  )4(.باطال علیھ المسحوب

  للتظھیرللتظھیر  الشكلیةالشكلیة  لشروطلشروط  اا  ::ثانیاثانیا  

الشیك سند شكلي كباقي األوراق التجاریة األخرى تحكمھ قاعدة مبدأ الكفایة 
ا أن الذاتیة للسند فلكلي تكون التصرفات التي تقع بموجبھ صحیحة وفق ھذا المبدأ فلبد

یخضع لشكلیة معینة لتعبر بذاتھا عن ماھیة التصرف القانوني الواقع علیھ والذي یتحدد 
  .بموجبھ أثار ھذا التصرف

 یشترط الموضوعیة الشروط إلى فإضافة بالشیك المتعلقة األعمال جمیع مثل فالتظھیر

 كتابة یرالتظھ یرد أن فلبد الشكلیة، الشروط من مجموعة فیھ تتوفر أن صحیحا یكون لكي

 یتحدد أن ویجب ذاتھ، للحق الثابت الصك على التظھیر یرد أن یجب فإنھ المذكور للمبدأ ووفقا

 التظھیر لصحة توافرھا القانون یستلزم ال التي البیانات ببعض التظھیر یأتي وقد معینة بكیفیة

یكتب التظھیر یكتب التظھیر  یجب أن  یجب أن ««  :كالتالي الجزائري التجاري القانون من 488 المادة علیھا نصت والتي
                                                

  . ق ت ج500نص المادة : أنظر  )1(
  .244 ص ،صول القانون التجاري، مرجع سابقمصطفى كمال طھ، أ: أنظر  )2(
  . ق ت ج486المادة نص : أنظر  )3(
  .03 فقرة 487المادة نص : أنظر  )4(
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على الشیك أو على ورقة أخرى ملحقة بھ ویجب أن یوقع علیھ المظھر ویجوز أن ال یعین المستفید في على الشیك أو على ورقة أخرى ملحقة بھ ویجب أن یوقع علیھ المظھر ویجوز أن ال یعین المستفید في 
 بیاض وفي ھذه الحالة األخیرة  بیاض وفي ھذه الحالة األخیرة ىى توقیع المظھر وھو التظھیر عل توقیع المظھر وھو التظھیر علىىالتظھیر وان یكون مقصورا فحسب علالتظھیر وان یكون مقصورا فحسب عل

  » » لملحقةلملحقة الورقة ا الورقة اىى ظھر الشیك أو عل ظھر الشیك أو علىىیشترط لصحة التظھیر أن یكون مكتوبا علیشترط لصحة التظھیر أن یكون مكتوبا عل

  :من خالل قراءتنا لھذه المادة نستنتج الشروط الشكلیة المتمثلة فیما یلي

I. اإللزامیة الشكلیة الشروط:  

 التظھیر بھا یتحقق التي الشكلیة الشروط من مجموعة ىعل ج ت ق 488 المادة نصت  

  :كالتالي وھي القانوني بالمفھوم

 :كتابةال  .1
 یرد كتابة ألنھ بدون الكتابة یتعذر على حامل یجب لصحة التظھیر الناقل للملكیة أن

الشیك معرفة ھذا التظھیر فلبدا أن یرد التظھیر كتابة تطبیقا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند بحیث 
 ق ت ج في 488یعبر كل تصرف على الشیك بذاتھ على مضمونھ، وھذا ما قضت بھ المادة 

  .»... الشیك ىعل یجب أن یكتب التظھیر « بعبارة ىالفقرة األول

فمن ھذه العبارة نستنتج أن التظھیر ال یكفي فیھ تراضي المظھر والمظھر إلیھ على 
 وإنما یجب أن یكون ذلك ،نقل ملكیة الحق الثابت في الشیك بأحكام التظھیر الناقل للملكیة

مجسد بصیغة كتابیة تفید ھذا التصرف القانوني وترتیب أثاره نظرا ألھمیة ھذا التصرف 
 إذ یعد توقیع المظھر من الضمانات ،انوني في حیاة األوراق التجاریة عامة والشیك خاصةالق

التي یعتمد علیھا حامل الشیك الستفاء حقھ، وبھذا تعد الكتابة بالنسبة لھذا التصرف شرط 
  )1(. انعقاد ولیس شرط إثبات

  :یلي ما نيالقانو التصرف ھذا علیھا یعتمد التي التظھیر في الكتابة أسس أھم ومن
  :التوقیع  -أ

یعتبر التوقیع من أھم أسس االلتزام القانوني وعنصر جوھري في دلیل الشكل الكتابي 
للتصرفات القانونیة، بما یعني أن عدم وجود التوقیع یفقد الدلیل الكتابي حجیة اإلثبات؛ إذ 

بھ، والتوقیع بھذا التوقیع ینسب التصرف القانوني لصاحبھ ویعبر عن إرادتھ في االلتزام 
یمكن أن یكون باإلمضاء أو الختم أو ببصمة اإلصبع ویجب في التوقیع أن یرد مباشرة بعد 

  .عبارة التظھیر
                                                

  .223 - 222، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق، ص ةبسام حمد الطراون  )1(
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 لنص فوفقا أخر شخص عن التوقیع یصح فال )1(شخصیة میزة عن عبارة والتوقیع

لك لك بالنیابة عن شخص ولم یكن وكیال عنھ في ذبالنیابة عن شخص ولم یكن وكیال عنھ في ذ  شیكاشیكا  من وقعمن وقع «  جزائري تجاري ق 481 المادة

 من  من ىىلت لھ نفس حقوق التي كانت ستؤول إللت لھ نفس حقوق التي كانت ستؤول إلآآ  ىى الشیك و إذا أوف الشیك و إذا أوفىىیصبح بتوقیعھ ملزما شخصیا بمقتضیصبح بتوقیعھ ملزما شخصیا بمقتض
  .».... من تجاوز حدود نیابتھ من تجاوز حدود نیابتھىىزعم النیابة عنھ ویجري مثل ذلك علزعم النیابة عنھ ویجري مثل ذلك عل

  :صیغ التظھیر  -ب

كما سبق التنویھ عند دراسة إصدار الشیك أن الشخص المستفید یمكن أن یعین بعدة 
 نفس المنطلق بشرط أن ىمظھر یمكن لھ تعین الشخص المظھر إلیھ علطرق فإن الشخص ال

وبذلك یمكن أن ق ت،  05 و03فقرة  487ال یكون من األشخاص المحظورین في نص المادة 
  :یرد التظھیر وفق الصیغ التالیة

  :االسمي التظھیر  1-ب

» ...تظھیرتظھیرویجوز أال یعین المستفید في الویجوز أال یعین المستفید في ال « ج ت  ق02 فقرة 488ورد في صیغة المادة 
وبمفھوم المخالفة لھذا النص أن األصل ھو ذكر اسم المظھر إلیھ ولكن یجوز الخروج عن 

  .األصل وبالتالي یجوز عدم ذكر اسم المظھر إلیھ
  محمدمحمد  ددییللسللس  الشیكالشیك  أظھرأظھر" یقال كأن إلیھ المظھر اسم فیھ یعین الذي ھو االسمي التظھیرو

 الشیك ظھر على التوقیع یكون ام وغالبا ،ھرالمظ توقیع العبارة ھذه تالي أن یجبو "أحمدأحمد

 ق 02 فقرة 488 للمادة مخالفةال بمفھوم الشیك وجھ على وروده من یمنع ال الفرض ھذا لكن
 ھذا یحدثھ الذي القانوني األثر في دور تلعب التي عدة خصائص االسمي وللتظھیر ج، ت

  :وھي التظھیر من الشكل
 التزاما بالشیك ملتزما یصبح إلیھ المظھر فإن تاليوبال المظھر اسم على یحتوي التظھیر

 ھذا طرف من إالَّ ىأخر مرة الشیك ھذا تظھیر یمكن ال وبالتالي علیھ، اسمھ لورود كامال

 "األمر شرط" فیھ یحتفظ أنھ التظھیر من الشكل ھذا في خاصیة أھم ولعل غیر، ال الشخص
 لشخص الشیك ملكیة نقل أراد إذا ما حالة في مملز التظھیر في اسمھ الثابت إلیھ المظھر وبالتالي

 لخطر الحامل یعرض مما التظھیرات سلسلة قطع إلى یؤدي التسلیم مجرد ألن لھ یظھره أن أخر

  )2(.الوفاء عدم

 مثل األمر شرط من مجردا إلیھ المظھر اسم یذكر فقد صور بعدة االسمي التظھیر ویرد

 یرد وقد )أحمد السید ألمر ادفعوا( مثل األمر طبشر مسبوقا یرد وقد )أحمد للسید ادفعوا(

                                                
یة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،  باسم محمد ملحم، األوراق التجاریة والعملیات المصرف. ودةبسام حمد الطراون .د )1(

   .128ص  ،2010
   .129 المرجع نفسھ، ص )  2(



  ..بمقتضى إصداره وتداولهبمقتضى إصداره وتداوله  االلتزام بالشيكااللتزام بالشيك  أحكامأحكام                                                                        ::الفصل الثانيالفصل الثاني
 

 
 - 182 - 

وفي ھذه الصورة السابقة )  للسید أحمد أو ألمرهاادفعو(مثل ) أو ألمر(مضافا إلیھ عبارة 
یلزم تحدید االسم بوضوح بحیث ال یكون ھناك لبس أو غموض في االسم مما قد یؤدي إلى 

لیھ من ھذا االسم، فلو ظھرت الورقة الخلط إذ ال بدا من القدرة على تحدید شخصیة المظھر إ
أو غیر ذلك، فإنھ ال بد في ھذه ) ادفعوا لورثة فالن(أو ) ادفعوا لزوجة فالن(بأن كتب فیھا 

الحاالت من البحث خارج نطاق الورقة لمعرفة الزوجة أو الورثة وھذا یتعارض مع مبدأ 
  .كل واضح وجليالكفایة الذاتیة للورقة ولذا یجب أن یكتب اسم المظھر إلیھ بش

  :بیاض على التظھیر  2-ب

 ویجوز أن ال یعین المستفید في التظھیر وان یكون مقصورا فحسب  ویجوز أن ال یعین المستفید في التظھیر وان یكون مقصورا فحسب «« :2فقرة 488 المادة نصت
على توقیع المظھر وھو التظھیر على بیاض وفي ھذه الحالة األخیرة یشترط لصحة التظھیر أن یكون على توقیع المظھر وھو التظھیر على بیاض وفي ھذه الحالة األخیرة یشترط لصحة التظھیر أن یكون 

  ..»»مكتوبا على ظھر الشیك أو على الورقة الملحقةمكتوبا على ظھر الشیك أو على الورقة الملحقة

  :حالتین في على بیاض  التظھیر یقع أن یمكن المادة ھذه حسبف

 یكتب كأن إلیھ المظھر اسم یذكر أن دون ویوقع التظھیر صیغة تكتب عندما  :األولى الحالة

  ".الشیك أظھر" أو "ألمر ظھر"

 اسمفي ھذه الحالة یكون فقط توقیع المظھر دون صیغة التظھیر ودون ذكر  :  الحالة الثانیة
  )1 (. إذا وقع على ظھر الشیكفي ھذه الصورة ال یكون التظھیر صحیحا إالَّ وھالمظھر إلی

  :إما أنبیاض  الخیار للمظھر إلیھ الذي آل إلیھ الشیك على 489/2وقد أعطت المادة 
 فیمنع أن ینتقل الشیك إلى باسمھ شخص آخر فإذا مأل البیاض باسم أو باسمھمأل البیاض ی  –

  .ھیرشخص آخر إال عن طریق التظ
 أما إلیھ مظھرا كان لو كما یعامل الشخص فإن آخر شخص باسم البیاض مألی أن ماإ  –

  .الشیك على یوقع لم ألنھ مسؤولیة أیة یتحمل فال البیاض یمأل الذي المستفید
 الشیك تداول یتم الحالة ھذه وفي المظھر من استلمھ كما بیاض على الشیك یسلم أن أو  –

  )ج ت ق.492م(توقیعھ وضع الذي المظھر إالَّ الوفاء عن لأیس وال املھلح كان لو كما بالمناولة

  :للحامل التظھیر    3 -ب

 التظھیر بمثابة اعتبرهو 487/4 المادة في للحامل التظھیر الجزائري المشرع ذكر لقد 

  یحملیحمل  لمنلمن  ااادفعوادفعو " "الورقةالورقة  یقدمیقدم  لمنلمن  ااادفعوادفعو " "لحاملھلحاملھ  ادفعواادفعوا" یذكر كأن )2(بیاض على

 الشیك یظھر أن للمظھر یمكن بحیث بیاض على التظھیر أحكام علیھ تسري بالتاليو "الشیكالشیك

                                                
   .129 مرجع سابق، ص  باسم محمد ملحم، األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة،.ود ة الطراونبسام حمد .د )1(
  ».بیاضعلى  إن التظھیر للحامل یعد بمثابة تظھیر « 4 فقرة 487تنص المادة   )2(
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 في بیانھ السالف النحو على تظھیره دون لشخص یسلمھ أو شخصھ أو للحامل أو بیاض على

 .أعاله بیاض على التظھیر
  :والسلبیة اإلیجابیة الجوانب التظھیر من النوع ھذا على نسجل أن ویمكن

  :إلیجابیةا أما عن جوانبھ

فإن مثل ھذا التظھیر فیھ سھولة تداول الشیك ألن نقل ملكیتھ یستلزم إجراء بسیط ھو   –
  .تسلیمھ إلى الشخص الذي یصبح حاملھ بعد ھذا اإلجراء المادي

 ىھذا السند لھ نفس الفائدة العملیة في الحاالت التي ال یرغب فیھا الشخص الذي تلق  –
  .تداولھ فیكتفي بتسلیمھ عند رغبتھ في عدم االلتزام بھالشیك أن یضع توقیعھ علیھ عند 

  :أما عن جوانبھ السلبیة

 حق یعرض مما السرقة أو للضیاع تعرضھ ناحیة من للحامل المظھر الشیك خطورة  –

 یتقدم أن یمكن الشیك ھذا على یعثر من الن الوفاء؛ عدم لخطر فقده الذي الشرعي الحامل

 یحمل ال الشیك مادام بالوفاء علیھ المسحوب یقوم قدو للوفاء علیھ المسحوب إلى بھ

 تسلسل من علیھ المسحوب لتحقق مجال فال للحامل التظھیر بعد ىأخر تظھیرات

  .التظھیرات
انھا مقتصرا على  أن الورقة یظل ضمىالتظھیر للحامل ال یزید من ضمانات الشیك بمعن  –

  )1 (.وتوقیع المظھرتوقیع الساحب 

 :تظھیرال كتابة مكان  .2

كأصل عام وتحقیقا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند فإن التظھیر یجب أن یرد على ذات أصل 
، ولكن فرض عدم كفایة المكان في الشیك لكل )2( ق ت ج488الشیك وھذا ما تبینھ المادة 

التظھیرات المتعاقبة علیھ فإن القانون احتاط لھذا الفرض بطریقة ال تسمح باستعمال أوراق 
  .ة على نحو یھدر مبدأ الكفایة الذاتیة للسندمستقل

فقد اشترطت نفس المادة بأن یرد التظھیر على ذات الشیك أو على األقل على ورقة 
وبالتالي فھي  - allonge-"الوصلة"بأن تلصق بالشیك ورقة تسمى ) أي متصلة بھ(ملحقة بھ 
ألن ذلك یجعل الشیك ، تقلةفال یعتد بالتظھیر الذي یتم في ورقة مس  من الشیكیتجزأجزء ال 

 إذ یعد ذالك منافیامن تصرفات علیھ یعتمد على أوراق أخرى متنقلة عنھ في تحدید ما یطرأ 

                                                
  .134 مرجع سابق، ص  باسم محمد ملحم، األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة،. ودة الطراونبسام حمد .د )1(
  . ق ت ج488نص المادة : أنظر )2(
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حوالة یعد مجرد إذا وقع التظھیر على ورقة مستقلة فإن ذلك ، ف)1(مبدأ الكفایة الذاتیة للشیكل
  )2(.حق مدنیة تسري علیھ أحكام القانون المدني

 ق ت ج قد یقع التظھیر على وجھ الشیك أو على 488 من المادة ىلووفق الفقرة األو
ظھره، ولكن نص الفقرة الثانیة من المادة حددت حالة خاصة والتي تقضي بضرورة كتابة 

وارد على التظھیر على ظھر الورقة أو على الورقة الملحقة وھي حالة كون التظھیر 
وع التصرفات الواردة على الشیك  ولعل العبرة من ھذا االشتراط ھو لمعرفة نبیاض

وتمیزھا الن مجرد التوقیع على وجھ الشیك قد ینجر عنھ االختالط بینھا وبین تواقیع 
الضامنین للشیك وتوقیع ساحبھ خاصة عند فرض التظھیر على بیاض الذي ال یذكر فیھ 

  .اسم المظھر إلیھ

 ظھرھا أو الوصلة وجھ عن لتحدث فیھا أساس ال للوصلة بالنسبة أنھ إلى اإلشارة وتجدر

  )3( .مكان أي في التظھیر توقیع فیجوز وجھیھا كلتا في الشیك لظھر ملحق تعد ألنھا

II. االختیاریة الشكلیة الشروط: 

ألزمت التشریعات المختلفة كما سبق القول بیان إلزامي یتمثل في كتابة التظھیر 
تابة التظھیر على ظھر لشیك وضرورة كاوصیغھ والتوقیع على ذات الشیك آو على وصلة 

الشیك إذا كان الشیك على بیاض ولكن ترك الحریة المطلقة للمظھر في ذكر اسم المظھر 
 االختیاریة الغیر المؤثرة في تإلیھ من عدمھ وكذا إمكانیة تضمین التظھیر بعض البیانا

  .وظیفة الشیك كأداة وفاء

   :التظھیر زمان  .1

خ التظھیر وإن كان في واقع األمر أن ھذا لم یلزم المشرع على المظھر وضع تاری
التاریخ من األھمیة في حیاة الورقة التجاریة بصفة عامة والشیك بصفة خاصة وأھمھا 

  .معرفة مدى أھلیة الموقع بالتظھیر على الشیك وسلطتھ في تاریخ التظھیر

إالَّ أن المشرع قد رتب أثار ذات أھمیة على حقوق حامل الشیك متعلقة بزمان 
 ویثور ،)03/ 496م(تظھیر كما أن المشرع رتب جزاء على تقدیم تواریخ األوامر بالدفع ال

                                                
(1) CABRILLAC Michel, " CHÈQUE – Émission et circulation ", op. cit., p. 13 ,  (paragraphe n°89.) 

بسام حمد : حوالة مدنیة، عنیعد  أن التظھیر الوارد على ورقة مستقلة 1963اف القاھرة في سنة قررت محكمة استئن  )2(
  ).01الھامش رقم ( ، 227 ، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق، ص ةالطراون

  .229، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق، ص ةبسام حمد الطراون )3(
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 سن بلوغھ إلى التظھیر تاریخ لتأخیر القاصر لجأ لو كما التواریخ تأخیر حكم التساؤل عن

  )1(؟التواریخ تقدیم قیاس على تزویر جریمة ھذه تعد فھل الرشد

 المبدأ كان وإن التاریخ من التظھیر صیغة خلو حالة إلى اإلشارة المقام ھذا في علینا ولبد

 التظھیر مفاعیل نفس وینتج االستحقاق میعاد قبل التظھیر یرد أن السفتجة تظھیر في واألصل

 حكم في تاریخ بدون التظھیر یعد كما االحتجاج، تنظیم وقبل االستحقاق میعاد بعد یقع الذي

  .العادي التفرغ نتیجة إالَّ لھ تكون فال االحتجاج بعد تم إذا أما االستحقاق، میعاد قبل التظھیر

 ال إذ االستحقاق میعاد عن للكالم عبرة ال فإنھ االطالع لدى وفاء أداة الشیك كان ولما
 مدة المشرع حدد وقد للوفاء، الشیك تقدیم لتاریخ تكون فالعبرة لالستحقاق، تاریخا الشیك یحمل

 مكان اختالف بحسب الحقا نراه سوف كما المدة ھذه فوتختل للوفاء الشیك للتقدیم قانونیة

 ھذه انتھاء قبل الشیك یظھر أن عام كمبدأ الحامل فللشخص ،)2(وفاءه ومكان الشیك صدور

 الحوالة أثار إالَّ ینتج ال ذلك بعد یحصل الذي والتظھیر الوفاء عدم احتجاج تحریر وقبل المدة

  )3(.ج ت ق 496 المادة نص بھ قضي ما وھذا المدنیة

  :)VALEUR FOURNIE(. القیمة وصول بیان  .2
في عالقة الساحب والمستفید یمثل السبب الدافع " بوصول القیمة"إن كان المقصود  

إلصدار الشیك ففي مادة التظھیر یعني السبب الدافع لتظھیر الشیك كأن یظھر المظھر الشیك 
ن یشتري المظھر قطعة أرض من للمظھر إلیة وفاءا لعملیة أو صفقة قائمة بینھما مثل أ

شخص فعوض أن یدفع قیمتھا نقدا یقوم بتظھیر الشیك الذي بحوزتھ لھذا الشخص ویكون 
 المظھر لبیان سبب التظھیر على الشیك بعد صیغة التظھیر ا، فقد یعمد"إلیھ"مظھر لھ أو 

اع والعبرة من ذلك إلعطاء انطب" القیمة بضاعة"القیمة وصلت نقدا أو " كأن یذكر 
  .بمشروعیة التظھیر وبأنھ صحیح قانونا

                                                
  .139، مرجع سابق، صسم محمد ملحم، األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة با.ود ة الطراونبسام حمد .د  )1(
  في القیاس جواز عدم یرى من الفقھ ومن التواریخ تقدیم حالة على قیاسا التظھیر تاریخ تأخیر تجریم ضرورة الفقھ بعض یرى 

  .الجزائیة المسائل
  لم یجرمھ القانون، ولكن بما أن مسألة التاریخ في مادة الشیك ال حسب رأي أن تأخیر التاریخ ال یمكن القول ال اثر علیھ لذا 

تحتمل تأخیر بمدة طویلة مادام أن حیاة الشیك قصیرة وباعتبار أن أھلیة الشخص المظھر ال یعتد بأھمیة ذلك إال عند التقدم 
ر إلى تاریخ ما بعد االحتجاج، فإن للوفاء فال یعقل أن یؤخر التظھیر وإال فقد المظھر إلیھ ضمانات التظھیر خاصة وإذا أخ

الشخص المظھر إلیھ لھ مصلحة من عدم تأخیر التاریخ وإذا كان لھ مصلحة في التأخیر فقد یكون لفرض إمكانیة الرجوع على 
  .المظھر في حالة عدم الوفاء فلھ السلطة التقدیریة لتقدیر مصالحھ

  .501نص المادة : أنظر  )2(
إن التظھیر بعد االحتجاج أو نقصان أجل التقدیم، ال تترتب علیھ إال اآلثار المترتبة على اإلحالة «  ق ت ج 496نص المادة   )3(

إن التظھیر بدون تاریخ یعتبر حاصال قبل االحتجاج أو انقضاء األجل المشار إلیھ في الفقرة السابقة إالَّ إذا ثبت  .العادیة
  .العكس

  .»ك تزویراویحظر تقدیم األوامر بالدفع وإال كان ذل
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المشرع لم یلزم بوضع سبب التظھیر فیعد بیان اختیاري فإن ذكر لبد أن یكون  
ذكر فالقانون یفترض مشروعیتھ إالَّ أن ھذا االفتراض یعد قرینة بسیطة إذا لم یمشروعا أما 

على عالقة المظھر  یمكن إثبات عكسھا، إالَّ أن عدم مشروعیة السبب والدفع بھ یقتصر
والمظھر إلیھ المباشر ألنھ من الدفوع الشخصیة التي یتجرد منھا االلتزام الصرفي وھي 

  )1(.من الدفوع التي یطھرھا التظھیر في مواجھة الحامل حسن النیة

   :التظھیر حظر شرط .3

 منع یشترط بأن الشیك تداول یوقف أن یستطیع المظھر أن التظھیر حظر شرط یعني

 كأن المنع ھذا یفید ما التظھیر صیغة في یورد بأن وذلك مجددا الشیك تظھیر من لیھإ المظھر

 )تاریخھ من یظھرھا ال أن على لفالن الشیك أظھر( التالیة بالصیغة الشیك بتظھیر المظھر یقوم
 ،ىالمعن ھذا تفید عبارات من ذلك وغیر )ألمره ولیس لفالن ادفعوا( أو ) فقط لفالن ادفعوا( أو

 أنھ إالَّ الشیك قیمة استالم في الحق إلیھ للمظھر فإن التظھیر صیغة في الشرط ھذا وضع تم وإذا

 في الشیك یضمن ال المظھر فإن مجددا بتظھیره قام إذا ولكن جدید من تظھیره في حق لھ لیس

  )3( .ج ت ق 490 م بھ قضت ما وھذا )2(الحظر بعد إلیھم یؤول من مواجھة

الذي یضعھ ) لیس ألمر( نتج نفس اآلثار التي ینتجھا شرط وشرط حظر التظھیر ال ی
الساحب في الشیك، والفرق یتمثل في أن شرط حظر التظھیر ال یمنع المظھر إلیھ من تظھیر 

  .الورقة مرة أخرى
فإذا حصل تظھیر الشیك بعد ھذا الحظر یكون التظھیر صحیحا وكل ما ھنالك ھو أن 

ة األشخاص الذین ظھر لھم الشیك بعد الشرط، ولكنھ المظھر ال یلتزم بالضمان في مواجھ
یظل ملتزما بالضمان في مواجھة المظھر إلیھ الذي أخل بھذا الشرط، بعكس ما علیھ الحال 
فیما لو وضع الساحب ھذا الشرط في الشیك إذا أنھ في ھذه الحالة غیر قابل للتداول ویعتبر 

 .أي تظھیر علیھ تظھیرا باطال

  :صاریفم بال الرجوع شرط .4

 علیھ الرجوع حق ممارسة في االحتجاج من الحامل یعفي شرط یضع أن لمظھرل یحق

 »احتجاج بدون « »مصاریف بال الرجوع« عبارة بوضع ویكون ذلك یفید بیان بوضع وذلك
  یجوزیجوز « ج ت ق 1 فقرة 518 المادة تنص الصدد ھذا وفي ،بتوقیعھ مذیلة ذلك تفید عبارة أیة أو

                                                
 .18سبب التزام الساحب وأثره على حقوق حامل الشیك، ص ما قلناه بصدد : أنظر  )1(

– Voir aussi : CABRILAC Michel, "CHÈQUE – Généralité – Règle de forme", J.C.P. Banque – Crédit – 
Bourse, op. cit., p.44 

  .256رجع سابق، ص م ، تظھیر األوراق التجاریة،ةبسام حمد الطراون  )2(
  . ق ت ج490مضمون نص المادة : أنظر  )3(
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  علىعلى  بناءبناء  الرجوع،الرجوع،  حقحق  لممارسةلممارسة  االحتجاجاالحتجاج  منمن  الحاملالحامل  یعفيیعفي  أنأن  الوفاءالوفاء  ضامنضامن  أوأو  ھرھرمظمظ  أليألي  أوأو  للساحبللساحب

  ».بتوقیعھبتوقیعھ  ومذیلومذیل  مماثلمماثل  أخرأخر  شرطشرط  أيأي  أوأو  ""احتجاجاحتجاج  بدونبدون  ""أوأو  مصاریفمصاریف  بالبال  الرجوعالرجوع  شرطشرط

  :ولقد حددت الفقرة الثانیة من نص المادة أثار ھذا الشرط وھي محررة كالتالي

  وعلىوعلى  الالزمةالالزمة  باإلخطاراتباإلخطارات  القیامالقیام  منمن  والوال  المقررالمقرر  األجلاألجل  فيفي  الشیكالشیك  تقدیمتقدیم  منمن  الحاملالحامل  الشرطالشرط  ھذاھذا  یعفيیعفي  والوال  ««

  أثارهأثاره  سرتسرت  الشرطالشرط  ھذاھذا  الساحبالساحب  كتبكتب  وإذاوإذا  ..ذلكذلك  یثبتیثبت  أنأن  األجلاألجل  ھذاھذا  مراعاةمراعاة  بعدمبعدم  الحاملالحامل  ضدضد  یتمسكیتمسك  منمن

  وإذاوإذا..وحدهوحده  علیھعلیھ  إالَّإالَّ  أثارهأثاره  تسريتسري  فالفال  الوفاءالوفاء  ضامنيضامني  أحدأحد  أوأو  المظھرینالمظھرین  أحدأحد  كتبھكتبھ  إذاإذا  أماأما  الموقعینالموقعین  جمیعجمیع  علىعلى

  كانكان  إذاإذا  أماأما..مصاریفھمصاریفھ  وحدهوحده  ھوھو  تحملتحمل  الساحب،الساحب،  كتبھكتبھ  الذيالذي  الشرطالشرط  منمن  الرغمالرغم  علىعلى  احتجاجااحتجاجا  لحامللحاملاا  قدمقدم

  وقوعھ،وقوعھ،  فرضفرض  علىعلى  االحتجاجاالحتجاج  مصاریفمصاریف  فإنفإن  الوفاءالوفاء  ضامنيضامني  أحدأحد  أوأو  المظھرینالمظھرین  أحدأحد  عنعن  صادراصادرا  الشرطالشرط

  »»..الموقعینالموقعین  جمیعجمیع  منمن  تحصیلھاتحصیلھا  یجوزیجوز

  الفرع الثانيالفرع الثاني
  للمـلكيةللمـلكية  النـاقلالنـاقل  ظهيرظهيرــالتالت  ارارــآثآث

إن التظھیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك إن التظھیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك  « ق ت ج 01 فقرة 489نصت المادة 
  ..»»......خصوصا ملكیة مقابل الوفاءخصوصا ملكیة مقابل الوفاء

سبق أن قلنا أن المشرع یطلق مصطلح التظھیر مجردا من اإلضافة بنوع التظھیر عندما 
ل یتحدث عن التظھیر الناقل للملكیة، بینما إذا قصد التظھیر التوكیلي ذكر ذلك باإلضافة، فلع

 بدون رأول مالحظة ترد على ھذا النص أنھ جاء مطلقا فإن المشرع باقتصاره ذكر كلمة التظھی
 أن أي تظھیر ىأنھ قد یفھم للوھلة األول..." إن التظھیر ینقل جمیع الحقوق" تحدید نوع التظھیر

 ما قصد  ولكن تثبیتا لما ذكرناه أن المشرع إذا،على الشیك ینقل جمیع الحقوق الناشئة عن الشیك
 المشرع تجریدالمقصود من التظھیر التوكیلي ذكر ھذه اإلضافة لتمیزه عن الناقل للملكیة، ف

  .ھو التظھیر الناقل للملكیة  من اإلضافةلكلمة التظھیر
التظھیر التوكیلي كما ھو الشأن النصوص األخرى التي عالجت  ودلیل ذلك أن المشرع في

لنوع من التظھیر یجیز للمظھر إلیھ مباشرة جمیع الحقوق  أن ھذا ا)ج ت  ق495 م(بالنسبة لنص 
الناشئة عن السند فلم تضع ھذه المادة قیود على سلطات المظھر إلیھ إالَّ فیما یخص استثناء إعادة 

 فالمظھر إلیھ توكیال لیس لھ نقل ملكیة الشیك بالتظھیر الناقل ،تظھیر الشیك إالَّ على سبیل التوكیل
جاز للحامل ... "ھ من نص ھذه المادة لما استعمل المشرع مصطلح شفنست وھذا ما ،للملكیة

بینما " برسم التوكیل" الناتجة عن الشیك لكنھ ال یجوز لھ تظھیره إال  الحقوقممارسة جمیع
  "......إن التظھیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیكإن التظھیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك"  عبارة 489استعمل في المادة 

  كأحد ممیزات السندات التجاریةھیر الناقل للملكیةوما یمكن استنتاجھ بالنسبة للتظ
ذات قیمة ال یمكن أنھ یترتب عنھ مجموعة من اآلثار من األھمیة عامة والشیك خاصة 
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تحمل ضمانات قانونیة یطمئن إلیھا المتعامل بھا لقوتھا في تمكین  حیث ،االستھانة بھا
  :، ونورد ذكرھا على الشكل التالي حقوقھءالحامل باستیفا

  الحقوق الناشئة عن الشیك إلى المظھر إلیھ الحقوق الناشئة عن الشیك إلى المظھر إلیھانتقالانتقال  ::أوالأوال   

 الحقوق جمیع ینقل التظھیر " :أنَّ على التجاري القانون من 1/489 المادة نصت

 الناشئة الحقوق جمیع ینقل للملكیة الناقل التظھیر أن النص ھذا من ویستفاد ..."الشیك نع الناتجة

 إتباع إلى حاجة ودون التظھیر حصول بمجرد إلیھ ھرالمظ ذمة إلى المظھر ذمة من الشیك عن

 ھو االنتقال وھذا الساحب أو علیھ المسحوب رضا إلى الحاجة ودون المدنیة الحق حوالة إجراءات

  )1(.إنشائھ عند الشیك في الساحب أو المحرر یضعھ الذي اإلذن شرط حكم

ح ھذا األخیر بإلیھ ویصفالتظھیر الناقل للملكیة ینقل الشیك من المظھر إلى المظھر  
سلسلة غیر منقطعة من التظھیرات ولو كان آخرھا ب إلیھ حامال شرعیا لھ متى أثبت أنھ آلَّ

یصاحبھ من حقوق كل ما  الحق الثابت فیھ و ملكیةبالضرورة یشمل، وعلى بیاض تظھیر
 حق وبذلك یصبح لھ) 2(وانتقال الحقوق یبدأ من لحظة تسلم المظھر إلیھ الشیك، وضمانات

  .مباشر تجاه الساحب والمسحوب علیھ

 یستطیع المظھر إلیھ بوصفھ الحامل الشرعي أن یطالب البنك المسحوب علیھوبذلك 
 بما فیھم ین الرجوع على الضامن الحامل یكون من حق ھذا األخیرامتناعحالة في و، بالوفاء

حظر شرط -  وجدالساحب كما لھ أیضا أن یظھر الشیك من جدید تظھیر ناقل للملكیة ولو
وإنما كل ما في األمر أن المظھر ال   ألن ھذا الشرط ال یلزم المظھر إلیھ بعدم التظھیر-التظھیر

والمظھر إلیھ یمتلك الحق ، )3( من یؤول إلیھم الشیك بتظھیر الحقاتجاهضمان الیكون ملزم ب
  :لھا التظھیر ھيوالحقوق التي ینقالثابت في الشیك وبما یمتلكھ من تأمینات شخصیة وعینیة 

 فیھ یتصرف أن لھ یجوز و إلیھ للمظھر خالصا الحق ھذا یصبح حیث الشیك في الثابت الحق −

  .القانونیة التصرفات بكافة
 "الكفالة" الشخصیة كالتأمینات الشیك في الثابت الحق تضمن التي والضمانات التأمینات −

  )4(. السند في الحقوق ھذه ثبیتت بشرط واالمتیاز ىوالحیاز العیني كالتأمین والعینیة
                                                

   .145 مرجع سابق، صباسم محمد ملحم، األوراق التجاریة والعملیات المصرفیة،.ود ة الطراونبسام حمد .د  )1(
  ضمن بیانات الشیك" اإلذن"التظھیر الناقل للملكیة ھو األثر المباشر لوضع شرط األمر .  
 لحظة انتقال الحقوق إلى المظھر إلیھ فإذا ما كانت تنتقل تلقائیا من لحظة التنازل عن الشیك للمظھر إلیھ أم اختلف الفقھ عن  )2(

أنھ لبد من تنازل خاص ولكن الرأي الراجح ھو عدم استلزام التنازل الخاص ألن النص القانوني جاء بصیغة غیر مشروطة إذ 
  .274، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق، ص  بسام حمدةطراونال: یفید انتقال الحقوق بمجرد التظھیر، أنظر 

  ق ت ج489نص الماد : أنظر .  
  .ق ت ج 490/2 نص المادة :أنظر  )3(
  .135-134ص . مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري، مرجع سابق، ص  )4(
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 حق وھذا الشیك حامل علیھ یرتكز حق أھم وھو الوفاء مقابل ملكیة التظھیر ینقلھ ما أھم ومن −

 الشرعي حاملھ أنھ اثبت ما إذا )1(للملكیة الناقل التظھیر بموجب الشیك لحامل قانونا مقرر

 الناشئة الحقوق جمیع ینقل ھیرالتظ إن " )ج ت ق 489 م( التظھیرات من منقطعة غیر بسلسلة

 على آثاره تقتصر ال التظھیر بطریق الشیك وتداول ،" الوفاء مقابل ملكیة خصوصا الشیك على

 صفة الحق ھذا إعطاء إلى ذلك تتجاوز بل المظھر إلى السند في الثابت الحق انتقال مجرد

  :أھمھا بخصائص الحق ھذا یمتاز بحیث ممیزة وطبیعة خاصة

 وھو بذاتھ قائم جدید حق ھو بل للمظھر كان الذي الحق ذات لیس بالتظھیر ینتقل يالذ الحق −

 المظھر تلقاه الذي الحق كان ولو صحیحا یكون الحق ھذا أن بدلیل الشیك ذات من مستمد

 ال األخیر ھذا وبطالن األصلي االلتزام عن مستقل إلتزام ھو الصرفي االلتزام أن حیث باطال،
  .بالتظھیر الدفوع تطھیر قاعدة بحكم األول على لھ اثر

 خاص خلفا إلیھ المظھر یعد ال أخر وبتعبیر الشخص بھذا خاص جدید حق إلیھ المظھر حق −

 الضمان بحكم للمظھر تلك من أقوى بضمانات ذاتھ التظھیر من نابعة حقوق لھ بل للمظھر

 یشملھا التي لضماناتا قائمة في جدیدة ضمانة المظھر توقیع یعد حیث التظھیر یضیفھ الذي

  )2( .المدنیة الحق حوالة خالف على التظھیر یحققھا التي الضمانات أقوى الخاصیة وھذه الشیك

 حامل بھا یواجھ وال بھ المعلقة العیوب كل من التظھیر بفعل یطھر التظھیر ینقلھ الذي الحق −

 فإنھا الحامل ىلد لنیةا حسن فرض النتفاء شكلیة دفوع من بھا تعلق ما إال النیة حسن الشیك

  .الورقة حیازة بمجرد ھاكشف یسھل عیوب

  الوفاءالوفاء  بضمانبضمان  المظھرالمظھر  إلتزامإلتزام  ::  ثانیاثانیا  
  »..ذلكذلك  خالفخالف  یشترطیشترط  لملم  ماما  للوفاءللوفاء  ضامنضامن  المظھرالمظھر  أنأن « ج ت ق 490/1 المادة قضت

 ضمان المظھر للشیك بالتظھیر ھاعتبارا ألھمیة إلتزام المظھر بضمان الوفاء نبحث نطاق
  :ین كالتاليعنصرین أساس

I. التضامن وجھ على -بالتظھیر الوفاء ضمان - مبدأ:  

 المظھر إلتزام في یتمثل ھام إلتزام تظھیرال على یترتب أن والمبدأ فاألصل  لمادةل وفقا

 حال وفي ،الحق بتظھیر الشیك إلیھ انتقل حامل كل وإلى إلیھ للمظھر الشیك قیمة وفاء بضمان

 ألنھم المظھرین وباقي الشیك مظھر على الرجوع حق فللحامل علیھ المسحوب امتناع

 ال المحیل حیث المدنیة الحق حوالة في جدهن ما عكس على ،ماتھ بتظھیر الشیك لوفاء ضامنون

                                                
  .100ص ، ھاني دویدار، األوراق التجاریة واإلفالس، مرجع سابق  )1(
  .135 -  134یر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص زھ  )2(
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 ،ذلك على اتفاق وجد إذا إالَّ المدین یسار یضمن وال الحوالة نشوء وقت الحق وجود إالَّ یضمن
 التي لحمایةل نظرا المدنیة الحق حوالة قواعد عن الصرفي االلتزام اتامتیاز أھم ھذا ویعد

 في العینیة التأمینات لندرة الشخصیة الضمانات وخاصة اإلجراءات ھذه مثلل التشریع یقررھا

 تتحمل ال التي التجاریة المعامالت تیسیر ضرورة ذلك حكم ولعل ،)1( التجاریة األوراق نظام

  .المتبادلة والثقة السرعة تلزمتس التجاریة المعامالت لكون التعامل في البطء

 الحصول في حقھ وتأكید إلیھ المظھر مركز تقویة للشیك المظھر ضمان على ویترتب

 ذلك إلى یضاف حیث المعتمد الشیك حالة خاصة ضماناتھ زیادة بسبب الشیك قیمة على

  )2(.الشیك قیمة لوفاء الرصید تجمید بالتزامھ علیھ المسحوب ضمان الضمان

 عدم إلى تؤدي التي الشخصیة ألفعالھ ضامنا المظھر یظل الحق وجود ضمان إلى وإضافة

 المستفید اشتراط مع مزور شیك بإصدار الساحب مع المظھر تواطؤ مثل الشیك، بقیمة الوفاء

 فیتمسك التظھیر یطھرھا ال التي الدفوع من یعد التوقیع تزویر أن علما الضمان عدم المظھر

 حتى المظھر على الرجوع للحامل یمكن الحالة ھذه فمثل توقیعھ، یرلتزو الضمان بعدم الساحب

  )3(.واالحتیال التواطؤ أثبت متى الضمان عدم اشتراط مع

المدنیة غیر التضامن بین المدینین في الدیون من المعروف في القواعد المدنیة أن   كما أنھ
 األمر على عكسھ في  أنغیرمفترض فإن تقریره لبدا أن یكون بحكم االتفاق أو القانون، 

األمور التجاریة إذ یفترض التضامن في الدیون التجاریة كذلك الحال بالنسبة للكفالة التجاریة 
أكد المشرع على ھذا التضامن فقد  ،)4(المتعددة الكفالء وھذا ما ینطبق على الملتزمین بالشیك

 وھذا ما أكده )5(رفيوھو ما یصطلح علیھ بالتضامن الصبین المدنین الملتزمین بالشیك 
  .ج ت  ق519المادة المشرع في 

 كان الساحب سواءمطالبة أي موقع على الشیك یقرر للحامل حق فمقتضى التضامن 
أو أحد المظھرین ولھ أن یطالبھم مجتمعین أو منفردین وإذا طالب أحدھم ولم یستوفي حقھ 

كما أنھ إذا  )519/2م ( آخر دون أن یراعي ترتیب التوقیعات  ملتزمجاز لھ مطالبة أي
                                                

  .531دویدار ھاني، القانون التجاري، مرجع سابق، ص   )1(
(2) LEGEAIS Dominique, Droit commercial et des affaires op. cit., p.399. 

ن وفق قواعد المسؤولیة المدنیة التي تقتضي إثبات  على مثل ھذا الحكم على أن الرجوع یكو"لیسكو" یعلق الفقیھ الفرنسي  )3(
الخطأ والسوء النیة بعلمھ بسبب البطالن وقت إجراء التظھیر، ومن أمثلة ھذه الحالة في القضاء الفرنسي حكم محكمة أكس 

التعامل االتفاق على عدم وجود حق الدائنیة معناه السماح للمظھر ب(  بحیث جاء في ھذا الحكم أن 1761 نوفمبر 22في 
بسام حمد : ، عن) على بولیصة ال تعدو أن تكون ثمرة تحایل وتواضع بینھ وبین الساحب یذھب ضحیتھ المظھر إلیھ

   .279 ، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق، ص ةالطراون
  .138-137، مرجع سابق، ص ص...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك   )4(
 .84ئل أنور بندق، مرجع سابق، ص  وا–مصطفى كمال طھ   )5(
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 الحقین لمن رفعت ارفعت دعوى على أحدھم ال یمنع الحامل من مطالبة الباقین ولو كانو
استفاء  من  الحاملحتى یتمكنرا ییسفیكفي أن یكون أحد الملتزمین ، علیھم الدعوى أوًال

  .)1(519/3محقھ، وكما قرر التضامن الصرفي للشخص الموفي للحامل امتالك ھذا الحق 

II.  شرط عدم الضمان- ضمان الوفاءمبدأحدود -:  

 عن تفضیللل وأساسا التعامل میسرات من الصرفي االلتزام في الضمان أن صحیح

 یمنع ما ھناك فلیس العام النظام من الضمان ھذا أن یعني ال ذلك لكن المدنیة، الحق حوالة

  .تفصیال أو جملة الضمان من یعفیھ شرط الشیك تضمین من المظھر

- "الضمان عدم "-"ضمان ال" مثل ضمانھ عدم تفید عبارة الشیك بتضمین ذلك كونوی
 تظھیر بمجرد یستوعبھ شكلي إجراء نھأ مادام إلیھ للمظھر ملزم شرط وھو " مسؤولیة بدون"

  .المظھرین عالقات في الضمني االتفاق عن البحث عن بعیدا إلیھ الشیك

 بضمان المظھر إلتزام على نصت مابعد ھأن نجد ج ت ق 490/1 المادة لىإ رجعنا إذاف

 الفقھ اختلف فقد الشرط ھذا ألثر وبالنسبة "ذلك خالف یشترط لم ما" عبارة أضافت الوفاء

 ضمان یقصي ال الضمان عدم أن یقول من فھناك الضمان وعدم االلتزام عدم لمدى بالنسبة

 المظھر یستطیع ال وبالتالي التظھیر، وقت الحق وجود ضمان عن فضال الشخصي التعرض

 ینزل الرأي لھذا ووفقا لھ وجود ال وھمیا دینا یمثل السند كان إذا الضمان عدم بشرط االحتماء

  .المدنیة الحوالة في المحیل ضمان درجة إلى بالضمان

بینما ذھب البعض األخر بآثار ھذا الشرط إلى أبعد من ذلك إذ ال یضمن المظھر 
 یضمن حتى وجود الحق وال یضمن فعلھ الشخصي وال المشترط لھذا الشرط شیئا فھو ال

یكون مسؤوال أمام الحامل إالَّ إذا أفلح في إثبات الغش ویكون الرجوع علیھ وفقا لقواعد 
  . ولیس وفقا لقانون الصرفةالمسؤولیة التقصیری

 استقاللیة لمبدأ قایطبت وھذا واضعھ إالَّ منھ یستفید ال الشرط ھذا أن اإلشارة وتجدر

 ھذا من شرط وكل الضمان عدم شرط شرطی أن یستطیع ال الذي الساحب باستثناء وقیعاتالت

  )ج ت ق من 482 م( باطل یعتبر القبیل

  بالتظھیر بالتظھیرھیر الدفوعھیر الدفوعططتت        ::ثالثاثالثا   
 خصائص امتیاز قواعد قانون الصرف ولتبیان ھیر الدفوع ھي إحدىطقاعدة ت

 :لمبدأ بنوع من التفصیل على النحو التاليھذه الخاصیة في أحكام الشیك نبین أحكام ا أھمیة

                                                
 . ق ت ج3/ 519نص المادة : أنظر  )1(
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I.  بالتظھیر الدفوع تطھیر قاعدة مضمون:  

 قاعدة وھي للملكیة الناقل للتظھیر القانونیة اآلثار أھم إحدى ھي الدفوع ھیرطت قاعدة إن

 ،األخر الملتزم توقیع عن مستقل توقیع كل أن حیث التوقیعات استقاللیة مبدأ من مستمدة
 الساحب بین مثال العالقة كانت فإذا األسباب، من الصرفي االلتزام تجرید ھو المبدأ ىومقتض

 فإن جدید من الشیك بتظھیر األول المستفید قامو األسباب من سبب ألي باطلة األول والمستفید

 أن یستطیع ال ھنا الساحب كذلك الشیك إلیھ ظھر من اتجاه صحیحا یكون األخیر ھذا التزام

  .األول المستفید اتجاه یملكھا التي بالدفوع األخیر ھذا اتجاه یتمسك

 یملكھا التي بالدفوع للدفع المجال تركنا إذا ألنھ العیوب من خالیا الحق ھذا یتلقى فالشخص

 المعامالت حركةل عرقلة یعد ذلك فإن لیھع النیة الحسن الحامل رجوع عند المباشر ھدائن اتجاه

  .المظھر عن للوفاء كوسیلة الشیك قبول في إلیھ رالمظھ یتردد سوف وبالتالي ،التجاریة

 التمسك علیھ لمحالل یحق بحیث ،المدنیة الحق حوالة في الحال علیھ ما خالف على وھذا

 محل دائن إحالل ھي الحق فحوالة ،لھ المحال اتجاه بھا یتمسك أن یمكن التي الدفوع بجمیع

 تتضمن التي الصرف قانون قواعد میزة ھي إذن وھذه وعیوبھ بمزایاه ینتقل فالحق آخر دائن

  )1(.المدني القانون قواعد عن الخروج

II.  بالتظھیر الدفوع تطھیر قاعدة تطبیق شروط:  

  :فحواھا ما یلي شروط تطھیر الدفوع بالتظھیر لبدا من توفرق قاعدة یطبت 
  :للملكیة الناقل التظھیر شرط  .1

 تحصل ذاإ القاعدة تطبق فال تظھیرال طریق عن الشیك على تحصل قد الحامل یكون أن  

 شرط مع مسمى شخص إلى انتقل یكالش یكون كأن الحق حوالة طریق عن الشیك على الحامل

  )2(.ألمر لیس

  :النیة حسن الحامل یكون أن  .2

 ثابت معیار یضع ولم یحدد لم الموحد القانون أن النیة حسن موضوع بصدد اإلشارة سبق

 بین التواطؤ وجود عدم اشترط من فھناك الصدد، ھذا في الفقھ اختلف وقد النیة، حسن لمفھوم

 أما المدین، بھ یتمسك الذي بالعیب الحامل علم بعدم یربطھ األخر والبعض والمظھر، الحامل

 تعمد عدم فكرة یتبني من ومنھم عنایة، بذل رغم العیب تبین بصعوبة یربطھ األخر البعض

                                                
  .142 -139،  مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  )1(

  .87-86 وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص –مصطفى كمال طھ   )2(
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 كون بعدم النیة حسن مبدأ ربط  الجزائري والمشرع ،)1(بالمدین رواإلضرا اإلساءة الحامل

  .ج ت ق 494 م بھ قضت ما وھذا بالمدین لإلضرار الشیك على الحصول تعمد الحامل

 عالقاتھم  عالقاتھم ىى حاملھ بدفوع مبنیة عل حاملھ بدفوع مبنیة علىى بموجب الشیك أن یحتجوا عل بموجب الشیك أن یحتجوا علىىلیس لمن رفعت علیھم دعولیس لمن رفعت علیھم دعو  « 
  »  الشیك لإلضرار بالمدین الشیك لإلضرار بالمدینىىد تعمد الحصول علد تعمد الحصول علالشخصیة بساحبھ أو بحملتھ السابقین ما لم یكن حاملھ قالشخصیة بساحبھ أو بحملتھ السابقین ما لم یكن حاملھ ق

 المظھر على بھ االحتجاج المستطاع من كان الذي بالدفع علم على كان الحامل أن بمعنى

  .بھ التمسك في المدین فرصة یفوت أن قصد التظھیر وبقبولھ حیازتھ في الشیك ظل لو

  :الدفع عنھا الناشئ العالقة عن أجنبي لحاملا كون  .3

لقاعدة یجب أن یكون الحامل أجني عن العالقة الناشئ عنھا الدفع أما الدفوع إلعمال ا  
الناشئة عن عالقة المدین بقیمة الشیك بحاملھا فإنھ یجوز للمدین التمسك بھا في مواجھة 

 القاعدة ال أساس لھا في العالقات المباشرة ألطراف العالقة الصرفیة مثال ذلك ىالحامل بمعن
  )2 (.ظھر إلیھ المباشر أو عالقة الساحب بالمستفید األولعالقة المظھر والم

III.    الدفوع تطھیر قاعدة تطبیق مدى:  

إن كانت قاعدة تطھیر الدفوع بالتظھیر من أھم ممیزات أحكام قانون الصرف حمایة      
للحامل إالَّ أن القاعدة أیضا قررت لموازنة مصلحة الحامل وباقي المتعاملین بالشیك فقاعدة 
تطھیر الدفوع ال تطبق بشكل مطلق فھناك دفوع یطھرھا التظھیر وأخرى ال یطھرھا 

  :وبالتالي نحاول بشيء من التفصیل أن نبینھا كالتالي

  :ھرھا التظھیرطالدفوع التي ی  .1

 حاملھ  حاملھ ىى بموجب الشیك أن یحتجوا عل بموجب الشیك أن یحتجوا علىىلیس لمن رفعت علیھم دعولیس لمن رفعت علیھم دعو    ««  ج ت ق 494 المادة تنص 
  ىىتھم الشخصیة بساحبھ أو بحملتھ السابقین ما لم یكن حاملھ قد تعمد الحصول علتھم الشخصیة بساحبھ أو بحملتھ السابقین ما لم یكن حاملھ قد تعمد الحصول عل عالقا عالقاىىبدفوع مبنیة علبدفوع مبنیة عل

  . » الشیك لإلضرار بالمدینالشیك لإلضرار بالمدین

  :كالتالي التظھیر یطھرھا التي الدفوع نبین المادة لھذه وفقا

  :اإلرادة عیوب من المستمدة الدفوع  - أ

 اإلكراه لغلطا مثل اإلرادة عیوب من عیب تأثیر تحت شخص طرف من شیك عقیوت تم إذا

 ھذه أن ذلك في السببو النیة، الحسن الحامل زاءإ بھ التمسك یجوز فال غبن أو تغریر أو

 السابقة العالقات عن طویل ببحث الحامل إلزام العدل من ولیس الشیك في ظاھرة غیر العیوب

  .عنھ
                                                

  .87مسعودي محمد، مرجع سابق،  ص  )1(
  .536، مرجع سابق، ص ... التجاري، العقود التجاریة دویدار ھاني، القانون. د  )2(
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 یتمسك أن شخصال فلھذا ھل مدین أنھ یعتقد آخر شخص لمصلحة شیكا شخص حرر فإذا

 عیب ألنھ ذلك النیة الحسن الحامل اتجاه بھ التمسك یستطیع وال الشیك لھ حرر من اتجاه لغلطبا

 مبرر یوجد ال أنھ كما ،الشیك بیانات على إطالعھ واقع من استشعاره الشیك لحامل یمكن ال

 الشیك لحامل المشروعة المصلحة على عیب رضاه شاب الذي الملتزم مصلحة لتغلیب عادل

  )1( .المعامالت استقرار على عمال وذلك

 وھناك القاعدة من فقط المادي اإلكراه استثناء وجوب یرى من فھناك لإلكراه بالنسبة أما

 بھا التمسك یمكن التي الدفوع من یعد والمعنوي المادي نوعیھ بكلى اإلكراه أن أیضا یرى من

  .دالصد ھذاب نص یقرر لم الجزائري والمشرع النیة الحسن الحامل اتجاه

  :فسخھا و األصلیة العالقة بطالن عن الناتجة الدفوع   -ب

المنطق یقضي بعدم تحمیل الحامل األجنبي والحسن النیة أثار بطالن عالقة قانونیة ال 
 اتجاھھ بالدفوع المستمدة من ھذه العالقة تطبیقا ال یمكن التمسكیكون طرفا فیھا بذلك 

 الموقع في العالقة األصلیة غیر االلتزام كما لو كان سبب لقاعدة استقالل التوقیعات
  )2(.مشروعا أو كان محلھ غیر مشروع

 :مشروعیتھ عدم أو السبب انعدام من المستمدة الدفوع    - ج

و ھي في حالة عدم وجود عالقة حقیقیة بین الساحب والمستفید أو بین مظھر ومظھر 
  .حسن النیة الدفع إزاء الحامل ال بھذااالحتجاجإلیھ وبالتالي ال یمكن 

  :الصرفي االلتزام انقضاء من المستمدة الدفوع  -د

 انتھت الصرفي إزاء الحامل الحسن النیة فإذا االلتزام بانقضاء االحتجاجال یجوز  
 دفع مبلغ الدین بعد التوقیع على الشیك وحدث أن مثال أنھالعالقة بین الساحب والمستفید 

  . الدفع إزاء الحامل الذي ظھر إلیھ الشیكذاظھر المستفید الشیك فال یستطیع التمسك بھ

  :الشیك بیانات بعض أو أحد بصوریة الدفع   -ه

 صورة  لھ في الظاھر إالَّلیسر عقد حقیقي بین الطرفین بآخر ستنقصد بالصوریة 
ھو أن یتضمن الشیك جمیع البیانات المطلوبة مع ذكر بعضھا في الشیك العقد فالصوریة 

ة ما تقع الصوریة في صفة الموقع أو تاریخ اإلنشاء أو في سبب وعادعلى خالف الحقیقة 
  .االلتزام

                                                
  .537، مرجع سابق، ص...ھاني دویدار، القانون التجاري، العقود التجاریة . د  )1(
  .537المرجع نفسھ، ص  )2(
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وكما بحثنا سالفا أن صوریة الصفة كأن یبن الساحب أو احد المظھرین أنھ تاجر 
وبالتالي ال یقبل للساحب  الشیك،  إلى بطالنوالحقیقة غیر ذلك أو صوریة التاریخ ال یؤدي

صوریة  كانت نازع الحامل بصوریة التاریخ أما إذابأن یأو المظھر الذي تعمد الصوریة 
 الحامل و لو كان حسن ة مواجھو االحتجاجنقص األھلیة فھنا یمكن  قصد إخفاء أوبالتاریخ 

ن أحكام األھلیة من النظام العام إذ قررت رعایة حمایة حقوق فإ سلف الذكر كما ھ ألنالنیة
  .القاصر على الحامل ولو كان حسن النیة

  :التظھیر ھرھاطی ال التي وعالدف  .2

 العالقة أطراف وكامل الحامل لحمایة قررت بالتظھیر الدفوع تطھیر قاعدة أن القول سلف  

 الدفوع من فھناك العالقات ھذه عن تنشأن قد التي الدفوع جل تشمل ال قاعدة فھي الصرفیة

 فیجوز العام، النظام یفرضھ ما أو الدفع طبیعة تفرضھا ألسباب بالقاعدة مضمونة الغیر

  .النیة حسن كان ولو الحامل على بھا االحتجاج

  :الشكلیة العیوب عن ةالناشئ عوالدف - أ
ال یجوز ألي ملتزم في الشیك أن یتمسك بالعیوب الشكلیة الظاھرة كعدم ذكر البیانات 

 كما إذا لم یذكر تاریخ اإلنشاء ففي ھذه الحالة جاز للمدین التمسك في مواجھة ،اإللزامیة
 ، حسن نیة الحاملافتراضالحامل ببطالن الشیك ألن العیب ظاھر على الورقة وال یمكن 

 كشرط عدم الضمان الشیك على عھاضوالتي  االختیاریةكما یحق للمدین التمسك بالشروط 
وھي بیانات یمكن تبینھا بمجرد اإلطالع على الشیك وال یفترض معھ مبدأ حسن النیة كما ال 

  )1(.ذر بجھل القانونیجوز للشخص أن یتع

  :التوقیع تزویر عن الناشئ الدفع   1-أ
 حسن كان ولو الحامل اتجاه بھ یتمسك أن توقیعھ زور الذي للمدین جاز التزویر وقع إذا 

 الملتزمین من لغیره یجوز وال توقیعھ زور الذي للمدین فقط یجوز بالتزویر الدفع أن على ،النیة

 التوقیعات وال استقالل تطبیقا لمبدأ وھذا ،صحیحة الشیك لىع توقیعاتھم أن طالما بھ التمسك
  )2(.ھیر الدفوع في مواجھة ھذا المظھرطیجوز ألي حامل للشیك أن یتمسك بقاعدة ت

  :البیانات تغییر أو تحریف عن الناشئ الدفع   2-أ

   الموقعین فھنا علیھ كان مما أعلى إلى المبلغ یرفع كأن البیانات في تحریف حدث إذا
                                                

  .152، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  )1(
، مذكرة لنیل "دراسة مقارنة" تداول األوراق التجاریة في موریتانیا والجزائرجمیلة بنت باداة ، :بھذا الصدد ایضا انظر   )2(

 .108، جامعة الجزائر ، ص  بن یوسف بن خدة -  فرع قانون األعمال، كلیة الحقوق–شھادة ماجستیر في الحقوق 
 Voir : JEANTIN Michel, op. cit., p28. 
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 تم الذي بالمبلغ الالحقون الموقعین یلزم بینما التحریف قبل األصلي بالمبلغ یلزمون لسابقونا

 على لاللتزام نیتھم واتجھت األصلي المبلغ یعرفون ال ھؤالء لكون التحریف بعد علیھ توقیعھم

  )1(.صحیح غیر األمر حقیقة في المبلغ كان وإن علیھ اوقعو الذي المبلغ أساس

  :الشیك مضمون عن ناشئةال الدفوع  -ب

  :یلي فیما الشیك مضمون عن الناشئة الدفوع تتمحور  

  :األھلیة ونقص بانعدام الدفع   1-ب

 كما لو كان قاصرا أو ناقصھاإذا كان احد الموقعین على الشیك عدیم األھلیة أو  
محجور علیھ لعتھ أو سفھ أو غفلة أو جنون جاز لھ أن یتمسك بالبطالن الناشئ عن نقص 
أھلیتھ أو انعدامھا في مواجھة كل حامل للشیك ولو كان حسن النیة، وإن كان مثل ھذا السبب 

 الشخص الذي یعترض ة دائماعرفم إذ ال یتسنى للحامل لحامل معرفتھ بسھولة اال یسع 
  .أھلیتھ عارض من عوارض األھلیة

 ارتباط ھو بالتظھیر الدفوع تطھیر قاعدة من االستثناء ھذا مثل تقریر في سببالو 

  .العام النظام بقواعد األھلیة قواعد

  :علیھ یرجع الذي المدین و الحامل بین شخصیة عالقة عن الناشئ الدفع  2-ب

 فإذا  بھھیر الدفوع على العالقة المباشرة بین حامل الشیك والمدینطال تنطبق قاعدة ت
للحامل ي نفس الوقت وكان ھذا المدین دائنا فأو أحد الملتزمین رجع الحامل على الساحب 

  في مواجھة الحامل الذي یطالبھفیمكن للمدین أن یتمسكبسبب عالقة شخصیة بینھما 
  . الدین الذي علیھبمقاصة

  :تفویض بال التوقیع عن الناشئ الدفع    3 -ب

 االمتناعإذا وقع الشیك بنیابة على آخر بال تفویض جاز للشخص الذي أدعیت نیابتھ 
  )2(.م تفویضھ الغیر بتوقیع الشیك ولو كان الحامل حسن النیةعن الوفاء والدفع بعد

                                                
 تحریف في نص الشیك فإن الموقعین الالحقین لھذا التحریف ملزمون بما إذا ورد« :  ق ت ج، على انھ526تقضي المادة   )1(

  .»تضمنھ النص المحرف أما الموقعین السابقون فعال فملزمون بما تضمنھ النص األصلي 

  .154، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  )2(

 .109سابق، ص جمیلة بنت باداة ، مرجع  :بھذا الصدد ایضا انظر  –
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  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  التـــظهير التـــو كيـــليالتـــظهير التـــو كيـــلي

 في التظھیر بمصطلح المقصود العام األصل ھو للملكیة الناقل التظھیر أن القول بقس

 التظھیر على الكالم عند باإلضافة للتخصیص یسعي المشرع بینما المجرد، اصطالحھ

 المادة من للملكیة الناقل التظھیر عن للداللة"التظھیر" مصطلح المشرع استعمل فقد ي،ألتوكیل

 القیمة عبارة مع التظھیر مصطلح 495 المادة في وخصص ج، ت ق 494 المادة إلى 485

 مجرد تفید التي العبارات من غیرھا أو "التوكیل" أو "القبض برسم" أو "التحصیل برسم"

  )1(.لتوكیليا التظھیر على التعبیر

 بالتظھیر بذمتھ عالق إلتزام لتسویة یده في وفاء كأداة الشیك یستعمل الحامل كان فإن

 للشیك األخیر الحامل یكون وبذلك الشیك قیمة تحصیل في یرغب قد انھ إالَّ للملكیة الناقل

 لكبذ أخر شخص بتوكیل أو قیمتھ لتحصیل علیھ المسحوب البنك إلى بتوجھھ إما ذلك لھ ویكون

  .وكیال إلیھ والمظھر موكال المظھر الشخص فیكون

 لدى الحامل توجھ عدم حالة في ذلك ویتم للبنوك التظھیر یتم ما عادة العملي الواقع وفي

 قیمة بتحصیل ویوكلھ لبنكھ الحامل یتوجھ وإنما الساحب بنك تمثل والتي علیھ المسحوب ھیئة

  )2(.التوكیلي التظھیر إجراء بموجب لصالحھ الشیك
                                                

  .ق ت ج.495نص المادة : أنظر  )1(
تجدر اإلشارة في ھذا المقام أن المصارف من أھم عملیاتھا التي تضطلع بھا لخدمة عمالئھا لتسیر حساباتھم أو من العملیات   )2(

  .العرضیة التي تقوم بھا لبعض العمالء العرضین ھي عملیة تحصیل األوراق التجاریة وعملیات خصمھا
تعرف عملیة تحصیل األوراق التجاریة بأنھ قیام بنك بتحصیل الورقة التجاریة ألحد العمالء وإیداع قیمتھا في و

حساب ھذا العمیل، وعملیة التحصیل قد تكون لصالح العمیل أي تحصیل األوراق الصادرة لھ أو بدفع قیمة األوراق المسحوبة 
اق علیھا، فتحصیل األوراق التجاریة ھي في الحقیقة وكالة من المستفید للبنك علیھ وذلك حسب االتفاق ومقابل عمولة یتم االتف

إلجراء التحصیل لحسابھ وعادة ما یقوم العمیل بتظھیر األوراق المراد تحصیلھا إلى البنك تظھیرا توكیلیا وبالتالي عالقة 
صیل معینة وقد تكون عالقة وكالة یتفق بموجبھا العمیل بالبنك تحكمھا قواعد الوكالة، وقد تكون ھذه الوكالة خاصة بعملیة تح

  .العمیل مع البنك على تحصیل جمیع األوراق التجاریة الصادرة لصالحھ
وتحقق عملیة تحصیل األوراق التجاریة عددا من المزایا سواء للبنك المعني بالتحصیل أو للعمیل فمن جانب البنك 

لقاء عملیات التحصیل وبالنسبة للعمیل تعد عملیة التحصیل من طرف تحقق عملیة التحصیل دخال من العموالت المدفوعة 
البنك اقتصاد للوقت والتكالیف بالنظر للمصاریف التي كان قد ینفقھا لو قام بالتوجھ لبنك الساحب لتحصیل مبلغ السند كما یقع 

تحصیل من طرف البنك یوحي بالثقة على عاتق البنك مباشرة إجراءات االحتجاج وإجراءات المطالبة القضائیة، كما توجھ لل
لما یلقي بنك الساحب لجانب من المسؤولیة على بنك العمیل بتفحص السندات وحفظ دلیلھا المادي خاصة على إثر التقدم 

  .للتحصیل عبر شبكة المقاصة اإللكترونیة بین البنوك
جاریة تتمثل في عملیة الخصم وھناك وإلى جانب عملیة التحصیل یقدم البنك لعمالئھ خدمة أخري بصدد األوراق الت

جدال فقھي حول الطبیعة القانونیة لنظام خصم األوراق التجاریة فھناك من یري انھ مجرد قرض للعمیل وھناك من یري انھ 
بیع لحق المستفید في الورقة التجاریة، وھناك من یكیفھ على أساس انھ حوالة حق وھناك من یري أنھ مجرد تظھیر ناقل 

  . بكامل شروطھ وأثارهللملكیة
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  إلیھإلیھ  والمظھروالمظھر  ))الموكلالموكل((المظھرالمظھر  بینبین  وكالةوكالة  عقدعقد ««  :أنھ على التوكیلي التظھیر تعریف یمكن وبھذا

  التيالتي  المبالغالمبالغ  عنعن  للمظھرللمظھر  حسابحساب  وبتقدیموبتقدیم  والتحصیلوالتحصیل  بالقبضبالقبض  إلیھإلیھ  المظھرالمظھر  بمقتضاهبمقتضاه  یكلفیكلف  ))الوكیلالوكیل((

  ..»»أنفقھاأنفقھا  التيالتي  والمصاریفوالمصاریف  قبضھاقبضھا

 ما على نصتو 495 المادة نص في التوكیلي التظھیر الجزائري التجاري القانون نظم وقد

  أوأو  التوكیلالتوكیل  برسمبرسم  أوأو  القبضالقبض  برسمبرسم  أوأو  التحصیلالتحصیل  برسمبرسم  القیمةالقیمة  عبارةعبارة  علىعلى  تمالتمالششمم  التظھیرالتظھیر  كانكان  إذاإذا  ««  :یلي

  الال  لكنلكن  الشیكالشیك  عنعن  الناتجةالناتجة  الحقوقالحقوق  جمیعجمیع  ممارسةممارسة  للحاملللحامل  جازجاز  التوكیلالتوكیل  مجردمجرد  تفیدتفید  التيالتي  العباراتالعبارات  منمن  غیرھاغیرھا
  ..  »»  التوكیلالتوكیل  برسمبرسم  إالإال  تظھیرهتظھیره  یجوزیجوز

  ..المظھرالمظھر  ضدضد  بھابھا  االحتجاجاالحتجاج  یمكنیمكن  التيالتي  بالدفوعبالدفوع  إالإال  یحتجوایحتجوا  أنأن  الحالةالحالة  ھذهھذه  فيفي  للملزمینللملزمین  جوزجوزیی  والوال

  ..»»  ..األھلیةاألھلیة  بفقدانبفقدان  أوأو  الموكلالموكل  بوفاةبوفاة  تنتھيتنتھي  الال  التوكیلالتوكیل  تظھیرتظھیر  یتضمنھایتضمنھا  التيالتي  النیابةالنیابة  إنإن

 فیھ تتوفر أن لصحتھ یشترط فإنھ المظھر ذمة في التزاما یمثل اإلجراء ھذا كان ولما

 الشروط جانب وإلى قانوني التزام كل لنشوء العامة القواعد تتطلبھا التي عیةالموضو الشروط

 والتي التوكیلي التظھیر لصحة الزمة شكلیة شروط بالشیك الخاص القانون أوجب الموضوعیة

 )األول الفرع( في التوكیلي التظھیر شروط إلى نتطرق سوف لذا لھ إلزامیة بیانات بمثابة تعد
  .)الثاني الفرع( في ونیةالقان آثاره ثم من

  الفرع األولالفرع األول
  شــروط التــظهير التو كيــليشــروط التــظهير التو كيــلي

كما سبق وأن قلنا بأن التظھیر التوكیلي ال یھدف إلى نقل ملكیة الحق الثابت في 
تتوفر فیھ شروط  فلصحتھ یجب أن ،الشیك وإنما ھو مجرد توكیل لقبض قیمة الشیك

توفر فیھ شروط شكلیة بوصفھ یتعلق كما یجب أن ت) أوال(موضوعیة بوصفھ عمال إرادیا
  )ثانیا.(بالتزام صرفي

  التوكیليالتوكیلي  للتظھیرللتظھیر  الموضوعیةالموضوعیة  الشروطالشروط  ::أوالأوال  

 الشروط فیھ تتوفر أن یجب ولذلك قانونیة أثار یرتب إرادي عمل التوكیلي لتظھیرا

 الموجود محقق ومحل أھلیة ذي عن الصادر رضاال من اإلرادیة األعمال لصحة الالزمة

 التظھیر كان ولما للملكیة، الناقل التظھیر بصدد الشروط ھذه بحثنا قد كان وإن ،مشروع وسبب
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 وجھ بیان إلى اإلشارة فتجدر إلیھ والمظھر المظھر بین الوكالة عالقة على یقوم التوكیلي

  .التوكیلي التظھیر بصدد الخصوصیة

I. األھلیة:   

 ومع المظھر، وأھلیة كالشی ساحب أھلیة بحث بصدد األھلیة أحكام إلى اإلشارة تسبق

 عالقة عن عبارة بینھما العالقة باعتبار إلیھ المظھر تجاه صرفیا یلتزم ال المظھر أن العلم

  .للملكیة الناقل للتظھیر بالنسبة األمر علیھ ھو ما خالف على بوكیلھ موكل

 في الوكالة، ولما كان التظھیر یقوم ة ھي الشروط الالزمةفالشروط الموضوعیة الالزم
لى عالقة الوكالة بین المظھر والمظھر إلیھ فإن المظھر ال یكون ملتزما في مواجھة ع

المظھر إلیھ التزاما صرفیا ولكن تعتبر العالقة بینھما عالقة الوكیل بوكیلھ وبالتالي الشروط 
الواجب توفرھا في ھذه الحالة ھي الشروط التي یتطلبھا القانون في الوكالة العادیة وفقا 

  .العامة في الوكالة وھذه الشروط ھي األھلیة والرضا والمحل والسببللقواعد 

  یستلزم التوقف عنده فوجھ الخصوصیة بالنسبة ألھلیة المظھر في التظھیر التوكیلي
بقلیل من التفصیل سواء من جانب الشخص المظھر أو الشخص المظھر إلیھ حیث یتمحور 

 من تشوب أھلیتھ عارض من ذي یقوم بھمدى صحة التظھیر التوكیلي الالتساؤل حول عن 
  )1(.؟ بالنسبة للشخص الوكیلة األھلیة الالزمة، وماھی)ا أو عدمانقص( األھلیةعوارض

  :الموكل للمظھر بالنسبة  .1

 األھلیة ناقص بھ یقوم الذي التظھیر بأن یرى من الفقھاء فمن الصدد بھذا فقھي جدال أثیر

 أن طالما بالشیك التعامل أھلیة فیھ تستلزم ال وكیلالت سبیل على المظھر فإن صحیحا یعتبر

 بالضمان یلزم وال التوكیل سبیل على التظھیر في إلیھ المظھر اتجاه بالتوقیع زمتیل ال المظھر

 الرجوع لخطر یتعرض ال المظھر فإن ،إلیھ المظھر طرف من القیمة قبض عدم حالة في

 ھذا أن ھو األمر في ما كل ماوإن ،وفاءال عن علیھ المسحوب امتناع حال في علیھ الصرفي

  .علیھ المسحوب من الشیك قیمة قبض بعدم ھرظالم بإخبار یقوم إلیھ المظھر

 لھ یمكن بالتجارة لھ المأذون الغیر الممیز الصغیر أن الرأي بھذا القائلون ىیر ولذا

 یمكنھ سةیلالتف وكیل كذلك ولیھ من بذلك إذن على حصولھ بشرط توكیلي تظھیر الشیك تظھیر

                                                
، تظھیر األوراق ةبسام حمد الطراون:  أنظر أیضا، 157، مرجع سابق، ص... زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك: أنظر  )1(

  .158حداد إلیاس، مرجع سابق، ص :  أنظر أیضا . 256 - 255التجاریة، مرجع سابق، ص 
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 التي شیكات تظھیر القیم أو الوصي أو للولي یمكن كما توكیلي تظھیر المفلس شیكات تظھیر

  )1( .األھلیة ناقص یملكھا

 صحیحة تنعقد حتى للوكالة أھال الموكل یكون أن یجب ھأن ىری أخر اتجاه ھناك ھأن غیر

 ملتزما لیس فالوكیل المسألة ذهھ في الصرف قانون ألحكام شأن وال للوكالة العامة للقواعد وفقا

  .لھا ضامنا یصبح وال بالورقة

 تظھیر إلیھ مظھر أو مظھر سواء كاملةال األھلیة بوجو شترطی من الفقھ من وھناك

 الشیك عن الناتجة الحقوق جمیع یستعمل أن یجوز الحامل أن خاصة للملكیة ناقال أو توكیال

  .توكیلي غیر تظھیر تظھیره باستثناء

  -  الوكیل – .إلیھ للمظھر نسبةبال  .2

ولو كان  یكفي أن یكون ممیزا للشخص المظھر إلیھ بالنسبة وبعض الفقھ یقول أنھ
 إالَّ أنَّھ في مجال األوراق التجاریة غالبا ما یتم توكیل احد المصارف في تحصیل ، قاصرا

الحامل إلى القیمة خاصة إذا كان مكان الوفاء بعیدا عن موطن حامل الشیك، كذلك یرتكن 
وسائل المصارف في حمل المدنین باألوراق التجاریة على الوفاء ولذلك عادة ما ال یثور 

  .إشكال حول أھلیة المظھر إلیھ تظھیرا توكیال

وتجدر اإلشارة إلى أن توكیل البنك بتحصیل قیمة الشیك في التظھیر التوكیلي یختلف 
را ناقال للملكیة فیصبح البنك حامال عن عملیة الخصم ففي الخصم یتم تظھیر الشیك تظھی

للورقة أي صاحب الحق الثابت فیھ فإنھ ال ینوب عن العمیل المظھر للشیك في تحصیل 
 قیمتھا لحسابھ الخاص، وغالبا ما یكون ذلك ارتباطا بقید قیمة ء وإنما یقوم باستیفا،قیمتھا

  .الشیكات الصادرة لمصلحة العمیل في حسابھ الخاص

II. المحل: 

قول في التظھیر الناقل للملكیة أن محل االلتزام في التظھیر ھو محل الورقة سبق ال
  .، وجمیع الحقوق الناشئة عن الشیك)2(الشیكنفسھا أي المبلغ النقدي الثابت في 

 ملكیة نقل ھو المظھر إلتزام محل للملكیة الناقل للتظھیر بالنسبة األمر كان إن ولكن

 العامة واآلداب العام للنظام مخالفة غیر مشروعة كونھا شرط حقوق من عنھ یترتب بما الشیك

                                                
  .256 - 255ھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق، ص ، تظةبسام حمد الطراون: أنظر أیضا   )1(
  .192 -191المرجع نفسھ، ص  )2(
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 یوكل إذ فیھ؛ الثابت الحق بدون الشیك لحیازة نقال یعد الشیك تظھیر فإن التوكیلي التظھیر بینما

  .المظھر لصالح المبلغ ھذا لتحصیل إلیھ المظھر الشخص المظھر

ھ ینقل لھ حیازة الشیك كأداة ولیقوم المظھر بتمكین المظھر إلیھ القیام بھذه المھمة فإن
لتنفیذ الوكالة، أي تحصیل مبلغ الشیك لصالح المظھر وكذالك مباشرة حقوق المظھر في 

  .حالة عدم التحصیل

III. السبب: 

الشیك یتوقف عن وجود عالقة سابقة بین الساحب والمستفید  إن كان السبب في إصدار
قة سابقة بین المظھر والمظھر األول، وفي التظھیر الناقل للملكیة یتوقف عن وجود عال

إلیھ، والسبب في العالقتین ھو الھدف المباشر لتنفیذ ھذه العالقة، فسبب إصدار الشیك ھو 
تنفیذ االلتزام األولي بین الساحب والمستفید األول وقد تكون ھذه العالقة قائمة على عقد بیع 

بالنسبة لعالقة المظھر الخ، وكذلك األمر ...أو قرض كما قد یكون فعال مستحق لتعویض
  )1(.بالمظھر إلیھ تظھیرا ناقال للملكیة

 في عالقة المظھر بالمظھر إلیھ في التظھیر التوكیلي فإن األمر ال یفترض وجود ھإالَّ أن
عالقة سابقة بین المظھر والمظھر إلیھ فإن العالقة بینھما قد ال تنتج إالَّ عند إجراء ھذا 

مظھر إلیھ ال یكون لتنفیذ أیة عملیة بین الشخصین وإنما عبارة التظھیر، والسبب في توكیل ال
  .عن عقد مستقل تحكمھ القواعد العامة للوكالة منظم بقواعد قانون الصرف بشكل غامض

وتجدر اإلشارة إلى أن التظھیر التوكیلي في الواقع العملي عادة ما یكون بین المظھر 
ین الطرفین عالقة سابقة بینھما بسبب الحساب وإن قلنا أن ب) الوكیل(وبین بنكھ ) الموكل(

ھو تحصیل المصرفي إالَّ انھ لیس السبب المباشر في التظھیر التوكیلي وإنما السبب المباشر 
قیمة الشیك لصالح العمیل ولیس لتنفیذ أیة عالقة سابقة بینھما، إذ أن المظھر ال یلتزم اتجاه 

  )2(.المظھر إلیھ صرفیا

                                                
  .60حداد إلیاس، مرجع سابق، ص   )1(
  .261- 197، تظھیر األوراق التجاریة، مرجع سابق، صةبسام حمد الطراون  )2(

  Voir aussi, CABRILLAC Michel, "CHÈQUE– Émission, et circulation, op. cit., p.15.  
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 قواعد الوكالة المدنیة تبرعیة فإن التظھیر التوكیلي عادة ما یكون وإن كانت الوكالة في
 فإن الخدمات المصرفیة ال یفترض فیھا التبرع فإن الوكالة )1(ألحد البنوك ووفقا لحالة الوكیل

  .)الوكیل(تكون مقابل عمولة یلتزم بھا الشخص المظھر 

  الشكلیةالشكلیة  الشروطالشروط  ::  ثانیاثانیا  

  برسمبرسم  القیمةالقیمة  عبارةعبارة  علىعلى  تمالتمالششمم  التظھیرالتظھیر  كانكان  ااإذإذ  «  ق ت ج495/1تنص المادة   

    »»  ....التوكیلالتوكیل  مجردمجرد  تفیدتفید  التيالتي  العباراتالعبارات  منمن  غیرھاغیرھا  أوأو  التوكیلالتوكیل  برسمبرسم  أوأو  القبضالقبض  برسمبرسم  أوأو  التحصیلالتحصیل

 للتفصیل وفقا التوكیلي للتظھیر الشكلیة الشروط ماھیة نستنتج المادة نص استقراء من

  :التالي
I.  التظھیر صیغة ─ الكتابة─ : 

 الواردة التصرفات فمعظم للسند الذاتیة والكفایة الشكلیة الصرف قانون ادئمب أھم من

 واالكتفاء بالشیك المتعاملین لیطمئن التصرف ذلك لتقریر ةالالزم الشكلیة تتطلب الشیك على

 الصرفي االلتزام لكون بھ المتعاملین وخفایا السطور وراء لما البحث بدون ظاھر ھو بما

 .الدراسة السالف النحو على األسباب من مجرد

 فإن إلیھ والمظھر المظھر بین وكالة عقد عن عبارة التوكیلي التظھیر أیضا كان ولما

 العمل في توفره الواجب الشكل تستلزم الوكالة أن تقضي المدني القانون في الوكالة قواعد

 )2(.الوكالة محل یكون الذي القانوني

أن یكون التظھیر التوكیلي یشترط في ملكیة فعلى نحو إصدار الشیك وتظھیره الناقل لل
 والكتابة ھنا تتجسد في صیغة التظھیر بما یفید إنابة المظھر إلیھ استفاء قیمة مبلغ مكتوبا

وھذا ما  على الشیك بصیغة تفید أن التظھیر یكون على سبیل التوكیل الشیك لحساب المظھر
إذا كان التظھیر مشتمال على عبارة «  نستشفھ من نص المادة السالفة الذكر بالصیغة التالیة

 . »كیلوأو أي عبارة تفید الت" القیمة للتحصیل " أو برسم القبض"أو

 التظھیر صیغة في إلیھ المظھر اسم ذكر أیضا یستلزم ال التوكیلي التظھیر في أن كما

  )3(.التظھیر صحة على یؤثر ال ذكره فعدم
                                                

  »الوكالة تبرعیة ما لم یتفق على غیر ذلك صراحة أو یستخلص ضمنیا من حالة الوكیل « ق م ج 1 /581تنص المادة  (1)
یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي یكون محل الوكالة، ما «  ق م ج 572تنص المادة   (2)

  .»لم یشترط بخالف ذلك
  158زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك مرجع سابق، ص : أنظر.القانون شرح عزیز، العكیلي .د:  أنظر أیضا 

  .98 -97، ص ص2007األردن، والتوزیع، للنشر الثقافة دار ،ثاني جزء ،المصرفیة والعملیات التجاریة األوراق  –التجاري
   .159، مرجع سابق، ص ...زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  )3(
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رة التعبیر الصریح بالتوكیل فال  ضرو495المشرع الجزائري ألزم في نص المادة 
  .یجوز أن یكون التظھیر التوكیلي ضمني أو بمجرد اتفاق مستقل بین المظھر والمظھر إلیھ

فقد المظھر حقھ في التمسك أمام یفإذا جاء التظھیر خالیا من أي عبارة تفید ھذا المعنى 
التظھیر مع ن ا النوع مالغیر بأن ھذا التظھیر ھو تظھیر توكیلي بحیث ھذه الحالة یختلط ھذ

  )1(.التظھیر على بیاض

II.  المظھر توقیع : 

یشترط لصحة التظھیر التوكیلي أن یضع المظھر توقیعھ على الشیك تحت صیغة 
 وھذا التوقیع قد یكون باإلمضاء أو ببصمة اإلصبع أو بالختم وفقا للضوابط التظھیر

  .كلي في الشیكوالشروط التي رأیناھا عند الكالم عن التوقیع كشرط ش

تجدر اإلشارة في ھذا المقام أن المشرع في أحكام التظھیر التوكیلي لم یضع نصوص 
مستقلة بشكل یسمح بتحدید خصوصیة التوقیع ومكان إجرائھ، فقیاسا على التظھیر الناقل 

 ق ت ج التي تقضي بوضع التظھیر على 488للملكیة یمكن أن نقول أن تطبیق نص المادة 
  .و ورقة متصلة بالشیك وفقا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسندذات الشیك أ

وربما عدم تحدید المشرع لمكان وضع عبارة التظھیر التوكیلي على وجھ الشیك أو 
 برسم القبض" ظھره ربما لكون أن العبارة التي یلتزم المظھر بوضعھا كما سلف الذكر مثل 

 ت یترتب عنھا االختالط بااللتزاما الكیلوأو أي عبارة تفید الت" القیمة للتحصیل "أو 
  .األخرى فال یمكن إالَّ أن تعبر عن التوكیل

 یجوز أن ال 488تجدر اإلشارة إلى أن التظھیر الناقل للملكیة بموجب نص المادة 
یحمل عبارة تفید التظھیر الناقل للملكیة فقد یقتصر األمر على مجرد وضع توقیع المظھر 

، أو ورقة متصلة بھ، فمثل ھذا التظھیر ظھر الشیكع التوقیع على وفي ھذه الحالة لبدا أن یق
  .اعتبره المشرع تظھیر على بیاض

واألمر یطرح إشكال بالنسبة للتظھیر التوكیلي إذا اقتصر على مجرد توقیع الساحب 
وخاصة إذا وقع على ظھر الشیك، فھل یعتبر تظھیر توكیلي أم تظھیر على بیاض، فإن 

تبر التظھیر الناقل للملكیة المعیب شكال والذي ال یحمل صیغة التظھیر المشرع المصري اع
  .التي تفید التظھیر الناقل للملكیة یعتبر مجرد تظھیر توكیلي

                                                
 .  ق ت ج2فقرة  488نص المادة  :  أنظر   )1(
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 للملكیة الناقل التظھیر أن بما الحكم ھذا في وفق المصري المشرع أن تقدیرنا وحسب

 في المظھر اللتزام صریحة ارةالعب تكون أن من لبدا فإنھ إلیھ، للمظھر المظھر ضمان تقرر

 خاصة ،ذلك اكتشاف الشیك على متطلع لكل یسع شكلي بیان نھأو خاصة إلیھ المظھر مواجھة

 لصیغة السند فقدان حالة في التوكیلي التظھیر بطالن على صریح نص یرتب لم المشرع وأن

  )1(.الصریحة التوكیلي التظھیر

 یكون عادة التظھیر أن یقضي الذي مليالع للواقع یرجع الغموض ھذا تقدیرنا وحسب

 المؤھلین األشخاص من والبنك المظھر عمیلھ لصالح الشیك قیمة بتحصیل یقوم الذي للبنك

 بالعمولة تكون تعامالتھ لكون البنك ومصلحة ألھمیتھا اإلجراءات ھذه مثل یغفلون ال الذین

  .فوالتكالی الوقت القتصاد المحترف الرجل عنایة بذل مصلحتھ فمن

  

  الفرع الثانيالفرع الثاني
التو كيــليالتو كيــليظهير ظهير ــــار التار التــــآثآث  

أسلفنا القول أن التظھیر التوكیلي عادة ما یكون من المظھر إلى المظھر إلیھ والذي 
 ھذا األخیر تحصیل قیمة الشیك لمصلحة المظھر ویحصل ىلیتول) المظھر(یكون عادة بنك 

  .امة المظھرذلك عادة عندما یكون البنك المسحوب علیھ بعیدا عن محل إق
وتعد ھذه العملیة من أھم العملیات التي یقوم بھا البنك لخدمة العمالء، ولذلك فإن العادة 
جرت على قبول البنوك تحصیل الشیكات المسحوبة ألمر عمالئھا خاصة وأن الشیك المظھر 
للتحصیل یظل على ملك العمیل حتى یحصل البنك قیمتھ، فإن لم یحصلھا رد إلیھ الشیك 

  .ھ ملكا لھبوصف
ال یدفع للمظھر قیمة الشیك إالَّ بعد تحصیلھا من المسحوب ) الوكیل(والمبدأ أن البنك 

علیھ وھو بنك الساحب ولھذا فإن التظھیر التوكیلي ال یخلف في ذمة البنك الوكیل مدیونیتھ 
  )2(.للمظھر طالما أن التحصیل من البنك المسحوب علیھ لم یحصل فعال

                                                
المشرع المصري لم یرتب نفس اآلثار حالة عدم ذكر صیغة التظھیر وإنما اعتبر عدم الذكر الصریح لصیغة التظھیر الناقل   )1(

 یترتب عنھ بطالنھ وإنما یعتبر قرینة للملكیة یعد مجرد تظھیر توكیلي وبالتالي عدم ذكر صیغة التظھیر التوكیلي الصریحة ال
قانونیة على اعتباره تظھر توكیلي ضمنیة لھ حجیة بین أطراف االلتزام والغیر حسن النیة فال یحتج على الحامل بالتظھیر 

توكیلي، بینما تكون المعیب بأنھ ناقل للملكیة ألن القانون قرر أن التظھیر الناقل للملكیة المعیب ال تترتب عنھ إالَّ أثار التظھیر ال
  .159أنظر زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص.القرینة بسیطة بین المظھر والمظھر إلیھ یمكن إثباتھا

مصطفى كمال طھ، أصول القانون . د:  أنظر أیضا –، 161زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص   )2(
  .81-80 ص التجاري، مرجع سابق،
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أن حق المظھر یظل محتمال أو معلقا على شرط واقف وھو وبھذا یمكن القول 
تحصیل قیمة الشیك من المسحوب علیھ، ومع ذلك فقد یستعجل العمیل للحصول على قیمة 

  .الشیك فیقدم البنك لھ قرضا على الحساب أي یفتح لھ اعتمادا بضمان قیمة الشیك
المظھر مدین  إذ یكون ،وفي ھذه الفرضیة المظھر یتحمل مخاطر عدم التحصیل

للبنك بمبلغ القرض ویكون بقیده في الجانب المدین من حساب العمیل مضافا إلیھ قیمة 
 وفي ھذه الحالة لبدا على ،الفوائد القانونیة ومصاریف االحتجاج وغیرھا من المصاریف

  .ةالبنك إرجاع الشیك الغیر المدفوع للمظھر لیقوم باإلجراءات الالزم

 للبك بالنسبة عملیة خطورة من یخلو ال العمیل لصالح المقدم لدفعا أن إلى اإلشارة وتجدر

 یلتزم إفالسھ حالة وفي العمیل على القرض بمبلغ الرجوع عنھ یترتب التحصیل عدم الن الوكیل

 قسمة إطار في الدائنین جماعة بین عادي كدائن والتقدم التفلیسة لوكیل الشیك بإرجاع البنك

  .غرماء
أن عالقة المظھر بالمظھر إلیھ عبارة عن عالقة وكالة تخضع وكما سلفت اإلشارة 

 وبالتالي فأثار ھذه الوكالة تخضع ألحكام الوكالة في ،في أحكامھا لقواعد الوكالة المدنیة
  .القانون المدني سواء ألطراف الوكالة أو بالنسبة للغیر

  مظھر إلیھمظھر إلیھالالمظھر ومظھر والاللعالقة بین لعالقة بین بالنسبة لبالنسبة ل          ::أوالأوال  

عن   بین الوكیل والموكل ھي عالقة وكالة فالمظھر إلیھ یعتبر وكیالفالعالقة   
فعلیھ أن یقوم بكل ما ھو الزم من إجراءات للقیام بتحصیل  المظھر في تحصیل قیمة الشیك،

في سبیل ذلك یلتزم بمراعاة الحذر وبذل عنایة و) 1(ومراعاة تعلیمات المظھرقیمة الشیك 
  )2( .الرجل العادي

 یكون ما عادة التظھیر في التوكیل أن الذكر أسلف كما انھ الحالة ھذه في اإلشارة تجدر

 عنایة یبذل فإنھ المصرفیة المھنة في محترف یعتبر المصرف وباعتبار العمیل لمصرف

 اإلجراءات كافة یتخذ الوكیل فإن ،رالتسیی في الحذر قواعد كل یراعي حیث المحترف الرجل

  .ظھرالم موكلھ حقوق لصیانة الالزمة
 عمَّا وصل إلیھ في ةكما یلتزم الوكیل بإخبار الموكل وإیفاؤه بكل المعلومات الالزم

 وإعالنھ إلى الضامنین االحتجاجوفي حالة عدم الوفاء یقوم بإجراء ، )3 (تنفیذ الوكالة
                                                

  .الوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة دون تجاوز الحدود المرسومة« :  ق م ج على أن575تنص المادة   )1(
لكن یسوغ لھ تجاوز الوكالة إذا تعذر علیھ إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف یغلب معھا الظن بأنھ ما كان یسع الموكل   

  »  الحالة أن یخبر الموكل حاال بتجاوز حدود الوكالةإال الموافقة على ھذا التصرف وعلى الوكیل في ھذه
  » .یجب دائما على الوكیل أن یبذل في تنفیذه الوكالة عنایة الرجل العادي«  ق م ج 576تنص المادة   )2(
  . ق ت ج577نص المادة  : أنظر  )3(
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 كما یلتزم بالقیام باإلجراءات الالزمة حالة ضیاع الشیك، ،علیھم بعد ذلكالرجوع و
إخبار المسحوب علیھ وتقدیم معارضة الوفاء كما یتخذ إجراءات إعالم وبالتالي علیھ 

  .الملتزمین رجوعا إلى الساحب الستصدار نسخة عن الشیك الضائع

ویعمل المظھر إلیھ كما یلتزم بمراعاة المواعید القانونیة للتقدیم للوفاء وتنظیم االحتجاج 
من حق المظھر الموكل مطالبتھ  الخاص في كل ھذه اإلجراءات وإذا أھملھا فھنا باسمھ

بر الموكل بكل ما یتلقاه من صعوبات في تنفیذ الوكالة خ أن یى الوكیلوعل ، )1(بالتعویض
، كما لو أھمل الوكیل مواعید الوفاء أو إھمالھ  عن الضرر الذي یلحقھمسؤوال كان وإالَّ

  )2(حتجاجإخطار الموكل برجوع الشیك بدون رصید وإھمالھ تبعا لذلك إجراءات اال

تقییده في أن یرده للموكل أو على األقل  فعلیھ الشیكتحصل مبلغ في حالة أما  
مال أموال الموكل  والقانون واضح في ھذه النقطة إذ یمنع الوكیل باستعحساب الموكل
  )3(.لحسابھ الخاص

ووفقا للقواعد العامة الوكالة قد تنقضي ألسباب عدیدة سواء إلتمام العمل الذي وكل  
نتھاء اجل الوكالة، أو بموت الموكل أو فقدانھ أھلیتھ، أو بإنھاء الن أجلھا الوكیل أو م

میعاد الوكالة من الموكل، إذ یجوز للموكل إنھاء الوكالة في أي وقت ولو كان ذلك بعد 
 مادام أن المدین لم یدفع قیمة الشیك ویقع ذلك بشطب التظھیر أو بكتابة تفید التقدیم للوفاء

  )4 (. موقع علیھا من المظھراإللغاء

ولكن بالنسبة ألحكام انتھاء الوكالة في قواعد قانون الصرف فھناك خروج عن  
 فالوكالة بالنسبة للتظھیر التوكیلي ال )5( ق ت ج 495 من المادة 3فحسب الفقرة المبدأ 
وھذا ، لقواعد العامة في الوكالةا ا عنبوفاة الموكل أو بفقدانھ أھلیتھ وھذا خروجتنتھي 

                                                
بب بضر للموكل نظرا لما ھذه المواعید القانونیة من یلتزم المظھر إلیھ خاصة بمراعاة المواعید القانونیة لتقدیم الشیك وإال قد یس  )1(

أھمیة في الرجوع على الملتزمین بالشیك حالة عدم الوفاء، وما قد یتعرض لھ من سقوط حقھ في الرجوع والتمسك اتجاھھ 
  . عویضباإلھمال، فإن المظھر إلیھ الوكیل یعد مسؤوال عما أصاب الموكل من ضرر وبالتالي یمكن للموكل مطالبتھ بالت

البنك المكلف بالتحصیل علیھ بذل عنایة الوكیل المأجور وإخطار عمیلھ بعدم « : قضت محكمة النقض الفرنسیة في ھذه النقطة بأن  )2(
حصول الوفاء ویسأل إذا تأخر في ذلك ، أما إذا حصل وأن قبض الوكیل قیمة الشیك من المسحوب علیھ فعلیھ أن یرد ما قبضھ 

 الن من واجب الوكیل أن یقدم للموكل حسابا عن األعمال التي أجراھا ویقابل ذلك – الموكل –ي حساب العمیل للموكل أو یقیده ف
 بان یرد للوكیل مصاریف اإلجراءات التي أنفقھا في سبیل تحصیل قیمة الشیك، وقد جرى العمل في – الموكل–التزام المظھر 

 : عن ، Cass., n° 14-12-1954, RTD, com. ; p .358) ( ،»نظیر التحصیلالبنوك على خصم نسبة من القیمة المقبوضة كعمولة 
  .163  سابق، صمرجع، ...النظام القانوني للشیك زھیر عباس كریم،

 .»ال یجوز للوكیل أن یستعمل مال الموكل لصالح نفسھ«  ق م ج 578تنص المادة   )3(
Voir aussi : CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Émission et circulation", op. cit., p.128. 

  .81مصطفى كمال طھ، أصول القانون التجاري، مرجع سابق، ص   )4(
 Voir aussi : VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p.p.120 –121. 

  .»األھلیةإن النیابة التي یتضمنھا التوكیل ال تنتھي بوفاة الموكل أو فقدانھ «  ق ت ج 3/ 495تنص المادة   )5(
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 وتسھیل المعامالت وتداول الورقة التجاریة؛ الن تطبیق القواعد  التجاريلالئتماندعما 
ر بالمدین الذي یدفع بین یدي المظھر إلیھ اضرإالعامة في ھذا الشأن یمكن أن ینجر عنھ 

الشیك  دون أن یعلم بموت الموكل أو تعرضھ لحادث ما قد یخل بأھلیتھ بعد تظھیر
  . یعرضھ للدفع مرة ثانیةللتحصیل مما قد

  الغیرالغیرببلعالقة المظھر إلیھ لعالقة المظھر إلیھ   بالنسبةبالنسبة  ::  ثانیاثانیا  

یقصد بالغیر في ھذا المقام كل شخص ذي مصلحة فیما عدا طرفي التظھیر 
وخلفائھما العامین، ولما كان الوكیل یتصرف لحساب الموكل فإنھ وفقا للقواعد العامة فإن 

ذلك في مجال التظھیر التوكیلي أن یتمسك أثار الوكالة تنصرف إلى الموكل ویترتب على 
، المدین والضامنین على إثر الرجوع علیھم بكل ما یمكن التمسك بھ في مواجھة الموكل

الن  ولكن ال یجوز لھؤالء التمسك بما لھم من عالقة شخصیة مع الوكیل لمواجھة الموكل
  )1 (.الوكیل یتصرف نیابة عن الموكل

 حقوق كل یباشر أن القانون لھ أجاز وقد لموكلا عن یتصرف الوكیل كان ولما

 الوكیل تظھیر جواز عدم وھو ذلك على قیدا وضع القانون أنَّ إالَّ الشیك عن ةالناتج المظھر

  .التوكیل سبیل على إالَّ جدید من الشیك

 نقل الحق الثابت في الشیك بموجب التظھیر )الوكیل(للمظھر إلیھ وبھذا فال یمكن 
، ألن تقریر مثل ھذا الحق للمظھر إلیھ یعد مخالفة للقواعد العامة التي تقضي الناقل للملكیة

لیس لشخص أن ینقل حقا ال یملكھ لغیره كما أن الحق المعھود للوكیل یقتصر على قبض 
   .أنھ یمكن إنھاء الوكالة في أي وقتب، والقواعد العامة أیضا تقضي )2 (قیمة الشیك

 یكون أن دون الوكالة تنفیذ في غیره أناب إذا الوكیل فإن كالةالو في العامة للقواعد ووفقا

 ھو منھ صدر قد العمل ھذا كان لو كما النائب فعلھ عما مسؤوال كان الموكل من ذلك لھ مرخصا

 في متضامنین الحالة ھذه في ونائبھ الوكیل ویكون الوكالة، لحدود تجاوز ذلك في ألن

 الوكیل یكون فال النائب الشخص تعین دون اإلنابة ھذه للوكیل رخص إذا أما ،المسؤولیة

  )3(.تعلیمات من النائب بھ أمر ما أو للنائب اختیاره سوء عن إالَّ مسؤوال

                                                
  .  ق ت ج3 / 495نص المادة : أنظر  )1(

یرى جانب من الفقھ الفرنسي أنھ لما كان التظھیر التوكیلي یخول الوكیل بتحصیل قیمة الشیك بأیة وسیلة ولما التظھیر   )2(

باس كریم، النظام  زھیر ع: عن– ھذا الحق للوكیل لالناقل للملكیة احد ھذه الوسائل فإنھ من األفضل لو قرر مث(ألتملیكي 

  ).101ھامش رقم (، 164القانوني للشیك، مرجع سابق، ص 

  .  ق م ج580نص المادة : أنظر  )3(



  
  

  الفصل الثالث
  انقــضاء االلتــزام

  بالـشيـك
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 وإن كان یثور إلتزام ،سبق تحدید أطراف العالقة الصرفیة بصدد التعامل بالشیك
فإن إلتزام المسحوب  الساحب والمظھرین للشیك وكذا الضامنین على إثر إصداره وتداولھ

  .دیھعلیھ یثور في حالة وجود مقابل الوفاء ل

وبالتالي انقضاء إلتزام أطراف العالقة الصرفیة ال یمكن التحدث عنھا إالَّ بتقدیم الشیك 
للوفاء، ولما كان محل االلتزام بالشیك ھي قیمتھ المتمثلة في مبلغ معین من النقود فال ینقضي 

مادة االلتزام في مواجھة حامل الشیك إالَّ بحصولھ على ھذه القیمة، وبھذا المضمون قضت ال
 ویترتب على ذلك أن الدین . ال یتجدد الدین بقبول دائن تسلم شیكا وفاء لدینھ  « ق ت ج535

   » . قائما بكل ما لھ من ضمانات إلى أن یتم وفاء قیمة ھذا الشیكىاألصلي یبق

ولقد سبق أن رأینا أن الشیك أداة وفاء یقوم مقام النقد في التعامل وال یحمل في مضمونھ 
مان فھو واجب الدفع بمجرد اإلطالع، ومن ثم ال یمكن التحدث عن إلتزام المسحوب معنا لالئت

 أن ىللوفاء، فإن الدین الصرفي دین مطلوب ولیس محمول، بمعنإلیھ علیھ إالَّ بتقدم الحامل 
الحامل األخیر یلتزم بتقدیم الشیك إلى المسحوب علیھ مطالبا إیاه بالوفاء، إذ أن مآل الشیك 

  . الوفاء الفعلي بقیمتھ على نحو یترتب عنھ انقضاء االلتزام الصرفي الثابت فیھالطبیعي ھو

لكن وإن كان الوفاء بالشیك من المسحوب علیھ لدى التقدیم ھو األصل النقضاء االلتزام 
الصرفي في الشیك إالَّ أن وفاء الشیك لیست واقعة بسیطة، فالواقع العملي یثیر إشكاالت 

لتزام إذ قد ینشأ عنھا مشكالت عدیدة فرضت على المشرع التدخل عویصة بصدد تنفیذ اال
 كما احتاط لواقع عوارض الدفع بطریقة توازنیة بین حقوق ،لوضع تنظیم دقیق للوفاء بالشیك

  .الملتزمین بالشیك وحقوق الحامل الحسن النیة وخاصة حقھ في استفاء قیمة الشیك

األول والمتمثل في الوفاء بالشیك وأحكامھ ونظرا ألھمیة وفاء الشیك ولتقدیر الفرضین 
 ، مقابل الشیكىوالثاني المتمثل في فرض امتناع الوفاء وحكم ذلك على حق الحامل للحصول عل

انقـضاء االلتـزام انقـضاء االلتـزام ، )مبحث أول(فنخصص ألحكام انقضاء االلتزام الناشئ عن الشیك بالوفاء 
لحامل للحصول على لسبل ك لصـرفيلصـرفيأو بالـرجوع اأو بالـرجوع ا  بالشیـك بمقتضـى تسویـة عـارض الـدفعبالشیـك بمقتضـى تسویـة عـارض الـدفع

  ).مبحث ثاني(قیمة الشیك على إثر امتناع الوفاء من المسحوب علیھ عند التقدیم األول 
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  المبحث األولالمبحث األول

 انـقضاء االلـتزام الناشـئ عـن الـشيك بالـوفاءانـقضاء االلـتزام الناشـئ عـن الـشيك بالـوفاء

 االستحقاقلكالم عن موعد ل  فیھمجال الف لدى اإلطالع  مستحقلما كان الشیك أداة وفاء
 ،ومن المظھر حالة تداول الشیكألشیك من الساحب ل تسلمھ في لحظةیجوز للحامل التقدم للوفاء ف

   تقدیم الشیك للوفاء؟عن التھاون  وةاطلممال في عن مدى حق الحاملیبقى مشروع  والتساؤل
فلما كانت المعامالت المالیة تقتضي السرعة واالستقرار وتوازنا لحقوق أطراف العالقة 

من التعسف الملتزمین بالشیك  لحقوق تناحمایلضمان حقوق الحامل والتشریع فإن الصرفیة 
وضع لمدة طویلة  ومنعا لتعلیق مراكزھم بفعل الحامل المھمل ،والتحایل في استعمال الحقوق

مواعید قانونیة یلتزم الحامل التقدم خاللھا للوفاء منعا لسقوط حقوقھ، كما وضع شروط معینة 
بالشیك الملتزمین جمیع لحامل الشرعي منعا للدفع المتكرر لذات الشیك ولبراءة ذمة لتحقیق الوفاء ل

 وضع المشرع بعض االلتزامات القانونیة على عاتق المسحوب علیھ لذا، ھتجاه صاحب الحق فی
  )مطلب أول(. ر الدفع ووفاء قیمة الشیك لحاملھعلى إث

 الحامل تقدم عند خاصة حاالت تصادفھ قد الشیك قیمة بوفاء قیامھ إثر على علیھ والمسحوب

 الرصید أن إالَّ واحد شیك ورود لفرض وذلك بالرصید یتعلق قد ما منھا الحاالت ھذه وأھم للوفاء

 لوفائھا الرصید یفي ال شیكات عدة ترد أو الشیك، ھذا قیمة من جزء إالَّ یغطي ال بالحساب الدائن

 كما علیھ؟، والمسحوب للحامل بالنسبة الجزئي وفاءال إلزامیة مدى إشكال یطرح وبالتالي ،جمیعا

  جمیعا؟ یفیھا ال رصید على المتزاحمة الشیكات وفاء في واألولویة التفضیل معیار عن إشكال یطرح

كما قد ال یتعلق األمر بعدم وجود الرصید أو عدم كفایتھ، إالَّ أنھ یتعلق األمر بكون المسحوب 
ف قیمة الشیك، وبالتالي یطرح إشكال عن أحكام المعارضة  معارضة تمنعھ من صرتلقىعلیھ قد 

 ).مطلب ثاني(في مادة الشیك؟ 
 

  المطلب األولالمطلب األول
  الـشيكالـشيك  األحـكام العـامة لـوفاءاألحـكام العـامة لـوفاء

 االلتزام تنفیذ كان ولما محمول ولیس مطلوب دین الصرفي الدین أن القول سبق كما

 تنفیذ األخیر ھذا تحقیق فإن علیھ المسحوب عاتق على واقع التزام ھو بالوفاء الشیك عن الناتج

  )أول فرع.(الشیك بقیمة لیطالبھ إلیھ الشیك بسند الحامل تقدم یتطلب الشیك بوفاء التزامھ
 للشیك الصحیح الغیر وفاءه عن تترتب قد التي للمسؤولیة ونظرا علیھ المسحوب جانب ومن

 العالقة أطراف لذمة مبرئا صحیحا وفاءا الشیك وفاء فإن الشرعي، والحامل الساحب مواجھة في

 قیمة نفس على ثانیة مرة بالوفاء لمطالبتھ منعا الساحب مواجھة في علیھ المسحوب وذمة الصرفیة

  )ثاني فرع.(االلتزامات من مجموعة مراعاة منھ یتطلب فاألمر خطأه أو إھمالھ جراء الشیك
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  الفـرع األولالفـرع األول
  التـــقـديم للـــوفـاءالتـــقـديم للـــوفـاء

  

 المدین والدائن ماھ، وطرفا الوفاء في الشیكللوفاء یقتضي تحدید التطرق ألحكام التقدیم 
كیفیة تحریر الشیك والطریقة وفقا لھذا األخیر  ویتحدد - حاملھ الشرعي - ھو  الدائن في الشیك أما

بواسطة شخص آخر سوءا ھذا األخیر قد ینیب أو یوكل شخصا للتقدم للوفاء و، یتداول بھا التي
وقد یكون التوكیل وفقا لقواعد   الوكالة المدنیة فیجب أن یثبت ھذه الوكالة؛وفق قواعد وكیال عادیا

إذ یظھر الحامل الشرعي الشیك لشخص آخر بقصد توكیلھ في تحصیل قیمة  الصرفقانون 
  .على قیمة الشیكلھ  لیحصل ھالحامل الشیك لمصرف وعادة ما یظھرالشیك، 
 توكیلیا أخرى مرة یظھره أن توكیلیا لیھإ للمظھر یجوز التوكیلي التظھیر لقواعد وفقاو

 ال أیضا الساحب وفاة أن كما ،الموكل الشخص بوفاة تنتھي ال للتحصیل والوكالة قیمتھ، لتحصیل
 مقابل ملكیة بانتقال تقضي التي الصرف قانون قواعد بحكم للوفاء التقدم في الحامل حق على لھا أثر

  .) ج ت ق 504 م( الشیك إصدار بمجرد الحامل إلى الوفاء
 األصلي المدین ھو علیھ والمسحوب - الشیك موقعي وجمیع علیھ المسحوب - فھو المدین أما

 أما، ""الوفاءالوفاء  مقابلمقابل" على القائمة علیھ بالمسحوب الساحب عالقة على تأسیسا بالوفاء المطالب

  .نفسھ الساحب أو للمظھرین االحتیاطیین الضامنین وكذا والمظھرین الساحب فھما الشیك موقعي
ل ال یمكنھ ھم إالَّ أنَّ الحاماتوتجدر اإلشارة إلى أنھ وإن كان ھؤالء كلھم مدنین بتوقیع

وكما قدمنا أن  )1(. عن الدفعامتناعھ وثبوتھؤالء إالَّ بعد التقدم للمسحوب علیھ  الرجوع على
 لم كأنو باطال یعتبر ھذه الوظیفة یغیر شرط أو بیان اإلطالع وكل الدفع لدىمستحق الشیك 

ب علیھ صحیحا الحامل الشرعي للشیك ھو الدائن فلكي یكون وفاء المسحو  ولما كان، )2(یكن
  .) ق ت ج506م (یكون الوفاء حاصل لھذا األخیر مبرئا للذمة یجب أن

 الشیك قیمة وفاء فإنالقاعدة القانونیة تقضي أن الدین مطلوب ولیس محمول  تولما كان
 أحقیة یملك ترى یا تمكینھ من تحقیق ھذا الوفاء، فمنل علیھ للمسحوبھ تقدیم فرض ضرورةی

 ؟.احترامھعلى الحامل یتعین  الشیك لتقدیم قانوني أجل ھناك وھل، )أوال( ؟ للوفاءتقدیم الشیك
  )ثالثا (؟  للوفاءالشیك تقدیم مكان ھو وما ،)ثانیا(

  الجھة المخولة تقدیم الشیك للوفاءالجھة المخولة تقدیم الشیك للوفاء          ::أوًالأوًال  
 تقدیم في – بنفسھ أو وكیلھ على النحو السالف بیانھ– الشرعي الحامل یةأحق كانت إذا   

 بشأن یثور التساؤل فإن ،ھ ال یطرح إشكالتحصیل بغرض لمسحوب علیھالشیك العادي إلى ا
  ؟ حقملك ھذا الی من  عنالمسطر الشیك

                                                        
   .231النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص  زھیر عباس كریم، (1)
  .ق ت ج500 نص المادة : أنظر (2)
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إالَّ  هوفاؤ یمكن ال عاما یتضح لنا أنھ إذا كان التسطیر مسطرفبالرجوع ألحكام الشیك ال
إالَّ   وفاؤهیمكن ال، أما إذا كان التسطیر خاصا فعمالئھ أحد أو مركز الصكوك البریدیة أو بنكل
عمالءه إذا كان ھذا المصرف ھو المسحوب علیھ، على أن ھذا المصرف المعین   أو أحدبنكل

 513 المادة  من2و 1  الفقرةىمقتضل وفقا كلقبض قیمة الشی مصرف أخر یمكنھ أن یسعى لدى
 للتحصیل تآ تسطیرات فال یمكن وفاؤه إالَّ إذا كان أحد ھذه التسطیر ق ت، أما إذا كانت عدة
الذي ال یراعى ھذه األحكام یكون مسؤوال بالتعویض عن  والمصرف، بواسطة غرفة المقاصة

  .)1(مبلغ الشیك  الضرر الذي یتسبب فیھ بقدر

 من نفس المادة أنھ ال یجوز 03فقرة ولقد أجابت بصریح العبارة عن التساؤل المطروح ال
لمصرف أن یحصل على شیك مسطر إالَّ من أحد عمالءه أو مصلحة الصكوك البریدیة أو 

 وال یمكن قبض قیمة الشیك لحساب أشخاص آخرین غیرھم، فمن مضمون ھذه ،مصرف أخر
نك ما علیھ إالَّ المادة نستنتج أن التقدم بالشیك المسطر للتحصیل إذا كان الحامل لیس عمیال للب

  .االستعانة ببنكھ  لتقدیمھ لتحصیل قیمة الشیك عند المسحوب علیھ

  زمان التقدیم للوفاءزمان التقدیم للوفاء  ::ثانیاثانیا  

لشیك ایحق للحامل التقدم للوفاء في أي وقت منذ استالمھ  ق ت ج 500 ادةمالوفقا لنص 
 ھافیا عیوفاء ر نجد أنھا حددت مھلة قانونیة لتقدیم الشیك للو501بالرجوع إلى نص المادة و

ضمن آجال معقولة، وبالرجوع إلى  لحامل التقدم للوفاءا لتمكینسحب ومكان الدفع الظرف مكان 
 نجد أن التقدیم خارج ھذه المواعید ال یقصي مسؤولیة المسحوب علیھ بالدفع 503 ادةمالنص 

ي تقدیم الشیك والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو ھل یجوز للحامل المماطلة ف، )2( حالة وجود الرصید
  .للوفاء إلى اجل أطول؟ أو ھناك أثار ذات وزن قانوني ترغمھ على احترام المواعید؟

 في الشیك تقدیم من القانون حكم تبیان تقتضي والتي الدراسة مضمون یحدد والتساؤل

 :كالتالي الفرضین لھذین نتعرض وسوف خارجھ، تقدیمھ وحكم قانونا، المحدد المیعاد

I. من المھلة القانونیةتقدیم الشیك ض: 

، فمیز  معارعى المشرع في تحدید میعاد تقدیم الشیك للوفاء ظرف مكان السحب والوفاء
وفیما یلي نحدد أنواع ھذه المواعید ، ق ت 501بین ثالثة مواعید قانونیة حددتھا المادة 

  )3(.وحسابھا
                                                        

  . ق ت ج513 من نص المادة 05الفقرة : أنظر  )1(
  . ق ت ج503 - 501 -500: تمعن في نصوص المواد التالیة  )2(
، 20- 87 من قانون المالیة رقم 162ل الدفع بموجب نص المادة  ق ت ج لتمدید أج501 من المادة 02 و01تم تعدیل نص الفقرة   )3(

 أیام بالنسبة للصك الصادر في الجزائر والواجب 08، حیث كانت ھذه المادة قبل التعدیل تحمل أجال أقصر وھي مدة 1988لـسنة 
بیض المتوسط أما بالنسبة للشیكات  أو أحد الدول المطلة على البحر األا یوم بالنسبة للشیكات الصادرة في أوروب20الوفاء وأجل 

  ). تغیرافھذه المدة لم یطرأ علیھ( مع مراعاة قانون الصرف، ا یوم70الصادرة في الدول األخرى فالمدة ھي 



 ..ككــبالشيبالشي  االلـتزامااللـتزام  انـقضاءانـقضاء                                                                                                       ::الفصل الثالثالفصل الثالث  

 - 213 - 

  :أنواع المواعید  .1
 الوفاء ومكان السحب مكان باختالف ج ت ق 501  للمادة وفقا للوفاء الشیك تقدیم مواعید تختلف

  :كالتالي
  :لشیك الصادر في الجزائر والواجب الوفاء فیھاا  -أ

إذا ما صدر الشیك في الجزائر ووجب وفاؤه في إقلیمھا فإن حامل الشیك یجب أن یتقدم 
  . یوم لتحصیل قیمة الشیك20للمسحوب علیھ في أجل   

  :واجب الدفع فیھاالشیك الصادر خارج الجزائر ال  -ب
  :میز المشرع میعاد تقدیم الشیك الصادر خارج الجزائر والواجب الوفاء فیھا بین حالتین

  :لشیك الصادر في الدول األوربیة أو الدول المطلة على البحر األبیض المتوسطا  1-ب

  . یوم من تاریخ إصداره30 ھي للوفاء ھإذا ما صدر الشیك في إحدى ھذه الدول فمدة تقدیم

  : شیك صادر خارج الجزائر في غیر دول أوروبا أو المطلة على البحر األبیض المتوسط  2-ب

  ) 1(.یوم70  للدفع ھي ھتقدیمفإن مدة  الجزائر في ووجب دفعھ ما صدر الشیك خارج ھذه الدول إذا

  :ساب المواعیدح .2

 المواعید سابح بدایة منطلق الشیك إصدار تاریخ یعد ج ت ق أخیرة فقرة 501 للمادة وفقا

 والمالیة النقد قانون L 131-32 المادة حكم نفسھ وھو للوفاء، خاللھا الشیك تقدیم الواجب القانونیة

 أخیرة فقرة الفرنسي
 في یدخل ال للحساب بدایة المعتبر األوَّل الیوم فإن ج ت ق 533 لمادةل وفقاو ،)2(

 من إالَّ اآلجال ھذه تسرى ال أنھ ستنتجن )ج ت ق 533و 501( المادة أحكام بین وبالجمع المیعاد،

 حساب لقواعد موافقة المادة ھذه تكون وبھذا إصداره، كتاریخ الشیك في المعین للیوم الثاني الیوم

 كانت مھما نھایتھا یوم وال بدایتھا یوم ال فیھا یحتسب ال إذ المدنیة؛ اإلجراءات قانون في المواعید

 )3(.سابقا )م إج ق 463 (و )إ م إج ق 405( ةالماد مقتضى ھو وھذا الحساب طریقة

  منطلق حسابوبالتمعن في أحكام حساب المواعید نستدرك اإلشكال الذي قد یطرحھ
فبشأن ھذا الحكم نالحظ أن المشرع لم یحتاط  الشیك، تاریخأو تأخیر حالة تقدیم في المواعید 

                                                        
لة  المعد542بھذا الصدد تجدر اإلشارة أن ھذه المواعید ال تنطبق على الشیك البریدي وبصدد المواعید الخاصة بھذا األخیر تقضي المادة  )1(

 المعدل 10/04/1994 الصادر في 19ج رج ج عدد ،  94/ 02/04 المؤرخ في 75-94بـ المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم 
 یحدد أجل صالحیة « ، 09/04/1976 لـ 29 المتضمن قانون البرید والمواصالت ج رج ج عدد 89-75للجزء التنظیمي لألمر رقم 

  ). باقي المادة بدون تغیر.…(   أشھر06ادر في بلد أجنبي تمدد صالحیتھ إلى  أشھر وكل صك ص03الصك البریدي ب 
(2) Art. L131-32. CMFF : « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au 

paiement dans le délai de huit jours. 
Le chèque émis hors de La France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être 

 présenté dans un délai soit de vingt jours soit de soixante dix jours selon que le lieu de l’émission se 
trouve situé en Europe ou hors d’Europe. 

Pour l’application de l’alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la méditerranée sont 
considérés comme émis en Europe. 

Le point de dépare des délais indiqués au deuxième alinéa et le jour porté sur le chèque comme date 
d’émission.», in : CMFF, Première partie législative, ordonnance n° 2000-1223, op. cit., p.06.  

 من ق إ م الملغى 463 ق إ م إ والتي تقابلھا نص المادة 405نص المادة :  أنظر أیضا– ق ت ج،533 والمادة 501نص المادة: أنظر )3(
  .04/2008 /23  لـ 21ج ر ج ج، عدد .، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة25/02/2008 مؤرخ في 09- 08بموجب قانون 
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 استثناءتحدید ء مطلق بدون فقرة أخیرة جا  ق ت501نص المادةفالمواعید ھذه حساب  لطریقة

لحجة التاریخ المدون  ح بالنسبةورالمطواإلشكال ، )1( في مثل ھذا االحتمال المواعید حساب منطلقل
  )2(.؟یعد قرینة بسیطة تقبل إثبات العكسأنھ على الشیك كتاریخ لإلصدار 

مبلغھ من یوم ومن أھم األمثلة بھذا الصدد الشیك المعتمد الذي یلتزم المسحوب علیھ بتجمید 
 لتقدیمھ للوفاء ھعبرة للتاریخ المدون فی واللدى االطالع مستحق  الشیك االعتماد، ومع العلم أن

، واإلشكال الذي یطرح في ھذا )3( من أداة وفاء إلى أداة ائتمانتھالقول بغیر ذلك یعني تغیر لطبیعو
  م المدون فیھ كتاریخ إصدار؟الصدد ھو منطلق حساب المواعید إذا قدم الشیك لالعتماد قبل الیو

أنھ في ھذه الحالة ضرورة االعتماد على التاریخ أنھ في ھذه الحالة ضرورة االعتماد على التاریخ  ":كریم عباس زھیر الدكتور /أ یقول الصدد بھذا

المدون في الشیك الن النص صریح ومنح الحامل حق التقدم للوفاء قبل ھذا التاریخ یعد ضربا من الجزاء المدون في الشیك الن النص صریح ومنح الحامل حق التقدم للوفاء قبل ھذا التاریخ یعد ضربا من الجزاء 

  )4 (."." الساحب والحامل من التحایل على أحكام القانون الساحب والحامل من التحایل على أحكام القانونلھدر نوایا التحایل بالتواریخ وتفویت الفرصة علىلھدر نوایا التحایل بالتواریخ وتفویت الفرصة على

II. المیعاد الشیك خارج تقدیم: 
 .عن ذلكتحت ھذا العنوان نتطرق لحاالت التقدیم خارج المیعاد والجزاء المترتب قانونا 

  : الشیك خارج المیعادتقدیماالت ح  .1
ن قد برر بعض الحاالت قد ال یتقدم الحامل للوفاء خالل المھلة القانونیة المحددة والقانو

القانونیة التي یجوز للحامل التعذر بھا لعدم التقدم في المواعید القانونیة، بینما الحامل قد ال یتقدم 
 : التواليىللوفاء في ھذه اآلجال بدون مبرر قانوني ونتعرض لحكم الحالتین عل

  :لتقدیم خارج المیعاد المبرر قانوناا  -أ
ینة قد تحول دون تقدیم الشیك في المواعید القانونیة السابق لقد احتاط المشرع لحاالت مع

  :اإلشارة إلیھا، فمن ھذه الحاالت ما یلي
  :القوة القاھرة  1- أ

 اآلجالعدم التقدم للوفاء في الشیك  تحتم على حامل  التي قدالقوة القاھرةتحسبا لظروف 
لقوة القاھرة، شرط أن یخطر الحامل  غایة زوال اىالمواعید إلھذه  یدمدتالقانونیة عمل المشرع على 

، كما یقوم ھذا األخیر بإخطار مظھره أیضا وذلك بطریقة  بھذا الظرفالشخص الذي ظھر لھ الشیك
  .متسلسلة تسمح لكل مظھر إلیھ بإخطار من ظھر لھ الشیك بھذه الحالة صعودا إلى الساحب

                                                        
وحسب رأي في ھذه النقطة أن العبرة في ذلك ھو كون التاریخ بیان شكلي ال یمكن للحامل االحتجاج بھ في مواجھة   )1(

الملتزمین، لكونھ ملتزم بالتاریخ المدون على الشیك عند انتقال الشیك إلیھ، كما أن القانون رتب جزاء على تزویر 
  .  ق ت ج، باإلضافة إلى ضرورة تدعیم الثقة بالشیك537مادة  فقرة أخیرة وال496لمادة  االتواریخ وتقدیمھا

قد یؤخر الساحب تاریخ الشیك لتغطیة نقص أھلیتھ أو لفرض عدم وجود مقابل الوفاء قبل ذلك التاریخ، كما قد یقدمھ   )2(
  .قانونيلفرض تغطیة إصداره للشیك في فترة إفالس أو فترة الریبة أو فقدانھ لسلطة إصدار الشیك باسم ممثل 

  .230 -229ص .  زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص: وبھذا الصدد أنظر  ق ت،2 فقرة 500نص م : أنظر )3(
 رقم التجارة قانون من3و 2 فقرة 457 المادة نص في قضي إذ الحكم ھذا عن خرج قد القطري المشرع أن إلى اإلشارة تجدر  –

ذكر في الشیك تاریخ الحق لتاریخ السحب  وإذا" ،على أنھ ومتمم معدل ،والتجاریة المدنیة المواد قانون بإصدار 1971 لسنة )16(
  .إلصداره التاریخ كان للبنك أن یمتنع عن دفع قیمتھ حتى حلول الیوم المبین فیھ كتاریخ الحقیقي، وقدم للوفاء بھ قبل حلول

 : نص القانون عن الموقع التالي"  سئوال عن األضرار التي تنشأ عن ھذا الوفاءفإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاریخ، كان م  
 ...8512...?aspx.LawArticles/qa.almeezan.www://http  

  .230 -229ص . زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص   )4(
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 استمرت إذا أما إبطاء وند للوفاء الشیك عرض الحامل على یجب القاھرة القوة زوال وعند

 ھذا وقع ولو القھري الحدث بوقوع لمظھره الحامل إخطار یوم من یوم 15 من أكثر القاھرة القوة

 الشیك لتقدیم حاجة غیر من الملتزمین على الرجوع للحامل فإن التقدیم میعاد انقضاء قبل التاریخ

  )1(.جاالحتجا مقام یقوم ما أو الوفاء عدم احتجاج أو للوفاء
  :العطلة الرسمیة  2- أ

یوم عطلة رسمیة فإن ھذا األجل یمتد إلى یوم عمل لتقدیم الشیك إذا صادف الیوم األخیر 
تالي، أما أیام العطل التي تتخلل ھذا المیعاد فھي تدخل في الحساب وھذا ھو مقتضى نص المادة 

  . ق ت ج532
  :لتقدیم خارج المیعاد بدون مبررا  -ب

 قانونا المبررة الحاالت غیر في القانونیة المواعید خارج الشیك یقدم أن أحیانا یحصل

 القوة قبیل من تعد ال أنھ أخیرة فقرة 523 المادة أشارت فقد - الرسمیة العطلة أو القاھرة القوة

 المادة لنص المخالفة وبمفھوم للوفاء، الشیك بتقدیم كلفھ من أو للحامل الشخصیة األمور القاھرة

  .األجل تمدید إلى تؤدي ال الرسمیة الغیر األعیاد فإن 532

  :جزاء التقدیم خارج المواعید القانونیة .2

 حالة في الوفاء مقابل في حقھ الشیك حامل یفقد ھل مقتضاه تساؤل وھلة أول في طرحن قد

  .القانونیة؟ المواعید في للوفاء تقدمھ عدم

  ق ت503 المادة وجببم حكمھ التساؤل ألن المشرع صریح في  ھذاسرعان ما یضمحللكنھ 
، حیث یلزم المسحوب علیھ بالدفع حالة توفر الرصید حتى ولو قدم الشیك خارج اآلجال القانونیة

  ق ت503 المادة التي تبناھا في  القابلة للتأویلعدَّل عن صیغة اإلجازةأ قد  المشرعیكون وھكذا
 قانون المالیة لسنة ضمنالمت 20- 87 من قانون 163  بموجب المادة503المادةقبل تعدیل  )2(

  )L - CMF.) 3 131- 35 ادةمال بموجب  أیضاوھذا ھو حكم التشریع الفرنسي، 1988

 إذ بذلك حسم األمر في عدم ترك ،قد وفق بھذا التعدیلویالحظ في ھذا المقام أن المشرع 
إذ ال  ،لو قدم خارج اآلجال القانونیةحتى وتوفر الرصید الموفاء الشیك ب سحوب علیھالخیار للم

سنوات ابتداء من تاریخ انقضاء مھلة التقدیم  03 مدتھ بـ  والمحددلتقادما إالَّیحد من التزامھ 
 ولدیھ صحیحا سحبا یھعل مسحوب شیك وفاء یرفض مصرف كل المشرع ألزم حیث ،)4(للوفاء

                                                        
  ).430داد، مرجع سابق، صإلیاس ح:  أنظر بھذا الموضوع(  ق ت ج، 523نص المادة : نظرأ  )1(
یجوز للمسحوب علیھ وفاء قیمة الشیك حتى بعد انقضاء األجل المحدد « :  قبل التعدیل على ما یلي01 ف 503تنص المادة   )2(

وفي حالة توفر الرصید یجب على المسحوب  «:  بالشكل التاليالفقرة، وبعد التعدیل حررت ھذه ») الباقي بدون تغیر... (للتقدیم
  .»... أن یستوفي قیمة الصك حتى بعد انقضاء األجل المحدد لتقدیمھعلیھ 

(3) CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Paiement et défaut de Paiement", J.C.P. Banque – Crédit – 
Bourse, fasc. n°330, éd. du Juris-Classeur, Paris, 2003, p 04. 

 مؤرخ ،61344 رقم القضیة العلیا المحكمة قرار :أیضا الصدد بھذا أنظر   ، .431-430حداد إلیاس ، مرجع سابق، ص : أنظر  )4(
  .70 ص ،1992 األول، العدد القضائیة، المجلة 15/07/1990 في
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یذ الناشئ لھ عن عدم تنف  أیة معارضة فیھ بالتعویض للساحب عن الضررىمقابل وفائھ ولم یتلق
د بأن الرفض یحدتدون وھذه المادة جاءت مطلقة )  ق ت8/ 537م (أمره وعما لحقھ في سمعتھ 

  .خالل فترة التقدیمفقط الذي یساءل عنھ المسحوب علیھ ھو الذي یقع 

 المواعید القانونیة  ھذه جدوى تحدیدحول یبقى مشروعا السؤالف  بیانھسبقوتوافقا لما 
  للوفاء؟الشیك  یملتقد

یمكن لحامل یمكن لحامل ««    ::  أنھأنھ ق ت ج قررت 515ج النصوص القانونیة نجد أن المادة باستدرا
الشیك الرجوع على المظھرین والساحب وغیرھم من الملتزمین إذا قدمھ في المدة القانونیة الشیك الرجوع على المظھرین والساحب وغیرھم من الملتزمین إذا قدمھ في المدة القانونیة 

    »»..  ولم تدفع قیمتھ واثبت االمتناع عن الوفاء باحتجاجولم تدفع قیمتھ واثبت االمتناع عن الوفاء باحتجاج

 فإن القانوني المیعاد خالل لوفاءل الشیك تقدیم أھمل إذا الحامل أن المذكور النص من یستفاد

 یستفید ال لكن للسقوط، یتعرض الملتزمین من وغیرھم والمظھرین الساحب على بالرجوع حقھ

 موجودا الوفاء مقابل كان إذا إالَّ الحكم ھذا من ج ت ق 4 فقرة 527 المادة ألحكام وفقا الساحب

  .فاءللو الشیك تقدیم میعاد انقضاء حتى علیھ المسحوب لدى وظل

  مكان التقدیم للوفاءمكان التقدیم للوفاء  ::ثالثاثالثا  
 یتمكن أساسھ على إذ بھا المستھان الغیر األھمیة من للوفاء التقدیم مكان تحدید یعتبر

 )1(النزاع حالة في القضائي االختصاص تحدید كذا الشیك قیمة تحصیل مكان معرفة من الحامل

  .أخرى في الدفع والمستحقة ولةد في تسحب التي الشیكات حالة في التطبیق الواجب القانون وكذا

نستدرج أھمیة تحدید مكان   ق ت ج502 - 478 -473 -472المواد باستقراء نصوص و
 بتنفیذ المعنيالتقدیم للوفاء، ونستنتج من ھذه المواد أنھ لما كان المسحوب علیھ الشیك ھو 

 التقدم بھ في مكان أخر التزام الوفاء فاألصل أن یتم التقدم بالشیك إلیھ مباشرة، واستثناءا یمكن
مختارا وھو ما یعرف بتوطین الدفع، كما یمكن التقدم بالشیك إلى غرفة المقاصة ویعد ذلك 

وفقا   وأھمیتھ مكان التقدیم للوفاء وطریقة بیان نبین حكم، وألكثر توضیحبمثابة التقدیم للوفاء
  :كالتاليلھذه الحاالت 

I.  مختار محل دفع التقدیم للمسحوب علیھ الشیك مباشرة أو  :  

 الشیك ومبدئیا دراستھ تسبق كما الشیك في اإللزامیة البیانات من الوفاء مكان تحدید یعد

 مكان العموم علىو علیھ المسحوب فیھ المتواجد المكان وھو فیھ، المحدد المكان في یقدم أن یجب

 مكان ویختلف ،)الساحب( العمیل حساب فیھ مسك الذي الشیك علیھ المسحوب البنك ھو التقدیم

  :كالتالي المسألة ونبین ال أم الدفع مكان بیان یحمل الشیك كان إذا ما بحسب التقدیم

                                                        
(1) VASSEUR Michel et MARIN Xavier, op. cit., p177. 
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  :مباشرة الشیك علیھ للمسحوب التقدیم  .1

یثیر موضوع التقدم للوفاء إلى الشخص المسحوب علیھ تحدید مكان ھذا األخیر؛ ألنھ قد 
  .؟تھفكیف یتسنى للحامل معرف، أم سھوا ذكره عمدا یذكر في الشیك وھو المبدأ وقد یغفل

  :حالة ذكر مقر المسحوب علیھ  -أ

كما سبق اإلعالن أن ذكر بیان اسم المسحوب علیھ من البیانات اإللزامیة في الشیك وكذلك 
  . المكان ھذابیان مكان الدفع، ففي حالة عدم إغفال ھذا البیان فالحامل ال یسعھ إالَّ التقدم للوفاء في

  :م ذكر مقر المسحوب علیھالة عدح  -ب
لقد احتط المشرع لفرض عدم ذكر مكان الوفاء في الشیك وبذلك حدد كیفیة وطریقة تحدید ھذا  

؛ حیث أنھ في حالة عدم ذكر مكان الوفاء فإنھ یعتد  ق ت ج473المادة المكان بمقتضى نص 
 یعتد بالمكان المذكور بالمكان المذكور بجانب اسم المسحوب علیھ، أما إذا ذكرت عدة أمكنة فإنھ

  )1( .أوًال، أما إذا لم یذكر المكان فإنھ یعتد بالمحل األصلي للمسحوب علیھ

  :تعین مكان مختار للدفع حالة  .2
بالشیك وعدم  لدفع في محل مختار وذلك لغرض تسھیل التعاملل الم یمنع القانون تحدید مكان

واجد فیھا المت للدفع سواء في المنطقة افیجوز اختیار موطن، تكلیف الحامل بما ال طاقة علیھ
المسحوب علیھ أو في منطقة أخرى ولكن شرط أن یكون ھذا الغیر مصرفا أو مكتبا للصكوك 

وبذلك یعد ھذا الغیر نائبا عن البنك المسحوب علیھ، فإذا قام بالوفاء للحامل فإنھ یرجع  ؛)2(البریدیة
ولیس وفقا لقانون الصرف، وفي حالة الرفض على المسحوب علیھ وفقا للعالقة بین كل منھما 

  .یحرر االحتجاج ضد المسحوب علیھ ولیس الموطن لدیھ الشیك

كان  إذا حیث أنھ ،أھمیة تحدید مكان الدفع أیضا خاصة بالنسبة للشیكات المسطرة تظھرو
ر یسطلتكان امكان التقدیم للوفاء فیجب أن یقدم إلى ھذا المكان، أما إذا فیھ حدد التسطیر خاص و

  .  المكان مصرفا ھذاحدد مكان التقدیم للوفاء بشرط أن یكونوی إلى خاص ھعاما فإنھ یجوز تحویل

 كان إذا إالَّ تحصیلھ یجوز فال الشیك في خاصة تسطیرات عدة كانت إذا أنھ إلى اإلشارة وتجدر

 بسحب تسمح ةالمصرفی التقنیة أن كما ،)3(المقاصة غرف بواسطة قیمتھ تحصیل إلى موجھا أحدھما

 سحب عن عبارة ھو الذي ج ت ق 3 قرةف 477 المادة تحفظ إطار في یدخل الشیك ھذا فمثل البنك شیك

 المؤسسة مقر في للوفاء تقدیمھ یتم الشیك ھذا فمثل لھ، مملوكة فرعیة مؤسسة لھ الساحب نفس على

 )4(.للشیك حبةالسا المؤسسة لدى للوفاء تقدیمھ یجوز وال الشیك علیھا المسحوب الفرعیة
                                                        

یتم الوفاء بالشیك، عند عدم تحدید مكان (، 2005/ 19/10، مؤرخ في 311012المحكمة العلیا رقم  قرار : أنظر بھذا الصدد  (1)
  .201، ص 2005، 02الوفاء، بالمحل األصلي للمسحوب علیھ، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 

  . ق ت ج478 نص المادة : أنظر  (2)
  .أحكام الشیك المسطر في مضمون ھذه الدراسةأنظر ، 118نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص     (3)
  .03  فقرة477 نص المادة:  أنظر  (4)
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II. اصةـالمق غرفةـل قدیمـالت:  

سبق القول أن الشیك كمبدأ عام یقدم إلى المسحوب علیھ أو محل الدفع المختار ووفقا لنص 
  . ق ت ج یعد التقدیم لغرفة المقاصة بمثابة تقدیم للوفاء502المادة 

 موعد في كوذل الشیكات ومنھا الدفع وسائل لتبادل المخصص المكان المقاصة بغرفة ویقصد

 بمعنى ،األرصدة تسویة بتسھیل فیھا المنخرطین لفائدة المقاصة غرفة تقوم حیث یوم، كل معین

 مسحوبة دفع أوامر من البنوك لباقي علیھ یستحق ما یسلم أن بعد استحق ما رصید المنخرط یقبض

  .ھاروتسیی قوانینھا بوضع ویضطلع الدول معظم في الغرفة لھذه مقر المركزي البنك ویعد علیھ،

ا للوفاء  إلیھا تقدیًمھا تقدیمحكًم واعتبر والقانون قد أجاز تقدیم الشیك إلى غرفة المقاصة
قبل نص ھذه المادة وبالنسبة للتقدیم إلى غرفة المقاصة فإن ، ج ق ت 502 المادة ىبمقتض

أما فترض التقدیم المادي للشیك فقط مع عمومیة النص، ت 02-  05 بموجب قانون ــ ھاتعدیل
، أیة وسیلة إلكترونیةببالتعدیل المذكور فقد حدد طریقتین للتقدیم وھي طریقة التقدیم المادي أو 

  :ولبیان حكم ذلك سوف نوضح الطرقتین على النحو التالي

  :اديـــــدیم المـــــــالتق  .1
في شكلھ التقلیدي الورقي كما  ھیقصد بالتقدیم المادي للشیك إلى غرفة المقاصة تقدیم

وفي الواقع العملي عادة ما یستعین حامل الشیك ببنكھ تسلمھ الحامل من الساحب أو مظھره، 
بین البنوك من مالتحصیل قیمة الشیك بتقدیم الشیك إلى غرفة المقاصة في تصفیاتھ للحساب 

  )1(.خالل ھذه الغرفة
                                                        

  .62 ص ،1994 ،إسكندریة الجامعیة المطبوعات دار الدولیة، المصرفیة العملیات قانون العال، عبد محمد عكاشة : أنظر  (1)
  المدین بین فیما والحقوق الدیون تسویة المقاصة ينوتع ،303 إلى 297 من المواد تحكمھا المدني القانون في المقاصة 

  .األداء وحال فیھ متنازع غیر یكون أن بشرط الدینین سبب اختلف وول واحد نآ في والدائن
 بتزاید عدد الشیكات التي كانوا وذلك نشأت في إنجلترا تھاوبالنسبة لنظام المقاصة في نظام البنوك فإن التاریخ یروي أن فكر  –

خاصة بغرض المقاصة ویأتي بشیك  كل بنك بحوزتھ شیكات ىیحصلونھا من البنوك المختلفة إذ البنوك ترسل ممثل عنھا إل
 التالقي في مركز معین وفي جلسة معینة من أجل تسویة الدیون ىولھذا تم اإلنفاق عل، أخر مقابل ذلك الشیك أو النقد

 االعتراف بغرف ىالمتقابلة بینھم وتحدید الفروق، فكانت ھذه الفكرة أول نواة لنظام غرفة المقاصة، وانتھي األمر إل
بحث لنیل شھادة   ضـویفي محمد، عالقة البنك المركزي بالبنوك التجاریة،: عن، مع بدایة القرن التاسع عشرالمقاصة وذلك

:  بصدد نظام المقاصة أنظر أیضا–.55ص.1999ماجستیر، فرع قانون األعمال كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
 السوق، رسالة تدخل ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة التنظیم البنكي الجزائري في ظل اقتصاد شاكي عبد القـادر،

  .85 – 83 ص -، صبن عكنون جامعة الجزائر تخصص قانون األعمال، معھد الحقوق والعلوم اإلداریة،
 البنوك تلزم حیث )ىملغ(10 - 90 رقم والقرض النقد قانون من 84 المادة في الجزائري التشریع في المقاصة لنظام اإلشارة تمت  –

 نفس من 90 و 89 م نصت الغرض ولھذا ،المقاصة عملیة لحاجات المركزي البنك مع دائن حساب لھا یكون أن بالجزائر العاملة
 نظام بموجب المقاصة نظام تنظیم وتم والتسییر؛ التنظیم حیث من المركزي البنك یتوالھا المقاصة غرفة إنشاء ضرورة ىعل قانونال
 یعد النظام من 13 للمادة ووفقا ).25/03/1998 لـ ،17 عدد ج رج ج ،المقاصة بغرفة یتعلق 17/11/1197 في مؤرخ 03 -97 رقم(

 نفس على 11- 03 رقم والقرض النقد قانون من 56 م نصت كما لھا، ومقرا المقاصة غرفة جلسات إجراء محل المركزي البنك مقر
 نظام وفق وأمنھا الدفع نظام سیر حسن على ویسھر علیھا ویشرف المركزي لبنكا طرف من المقاصة غرف تنظیم یتم حیث الحكم

 البنوك ألزم قد المركزي البنك نجد الغرض ولھذا المقاصة غرف تكالیف البنوك تتحمل 57 المادة نص ووفق والقرض النقد مجلس
 وعلیھ والیة كل مستوى على الجزائر نكب فرع كل مستوى على مقاصة غرفة كل تنظم إذ الغرف ھذه خالل من المقاصة بإجراء

 البلیدة - 012رقم تحمل العاصمة بالجزائر المقاصة غرفة فمثال )CODE( التمیز رقم غرفة ولكل مقاصة، غرفة 48 حالیا ھناك
  .نفسھ المرجع إقلیمیا، المختصة الغرفة خالل من البنوك بین تسویتھا تتم األرصدة وعلیھ .الخ...016
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  :)chèque Image( )التقدیم اإللكتروني ( غیر المادي للشیك إلى غرفة المقاصةالالتقدیم    .2

النقاط  لمقاصة لبدا من اعتماد دراسةللتوضیح التقنیة المستحدثة لتقدیم الشیك إلكترونیا 
  :التالیة

 : غرفة المقاصةىالبنیة القاعدیة لنظام التقدیم الغیر المادي للشیك إل  -أ
 ائلوس ىعل أثر لذلك فكان اإلعالم تكنولوجیا مجال في الراھنة للتطورات الجزائر انقادت

 تسمح بآلیة بھا التعامل نظام إحداث خالل من أساسا ھذا ویظھر وصا،خص والشیك عموما الدفع

 تقیس مبادئ وضع خالل من وذلك الوسائل، ھذه أمن ضمان أجل من وذلك إلكترونیا، بیاناتھا معالجة

 والقرض النقد مجلس نظام ىمقتض ھو وھذا المالیة، واإلدارات والمؤسسات البنوك بین التبادالت

  )2(.05- 95 رقم الجزائر بنك تعلیمة بموجب الشیك مقاییس تحدید تم لذلك طبیقاوت ،)1(12-94 رقم

 مابین بعد عن الدفع لوسائل اإللكترونیة المقاصة نظام إلحداث خطوة األولیة البرامج ھذه وكانت

 الصكوك بمقاصة تعلقالم " 06-05 نظام ىبمقتض النظام ھذا تجسید تم ولقد ،)3(الوسائل ھذه محتكري

 الدفع أنظمة ألمن المتضمن 07- 05 نظام جاء كما ،"األخرى العریض بالجمھور الخاصة الدفع وأوامر

 لضمان تقنیةال جھزةاألو أطرافھا فیھا بما القاعدیة البنیة مشتمل ویحدد الدفع مھظأن ماھیة یحدد الذي

 مطابقة تكون أمن أجھزة بوضع ھفی رطینالمنخ المشاركین یلتزم حیث ،)4(نظامال تطبیق في  ھاأمن

  )5(.الدفع بعملیات للقیام أكفاء مؤھلین موظفین وتعین المیدان، في الدولیة للمقاییس

 موحدة، بتقنیات النظام ھذا في المنطقي تقدیمھا الدفع لوسائل المادي الغیر التبادل یستلزم كما

 الدفع أنظمة بمختلف المرتبطة فاقیاتاالت واحترام المعلومات وصحة بسریة المشاركین ویلتزم

 تسیرهھذا النظام تم توكیل  ولضمان حسن سیر .)6(باستعمالھا المتعلقة والتعلیمات والخصائص
من ق النقد  56المادة  لبنك الجزائر تبعا اللتزامھ بالسھر على حسن سیر نظم الدفع وأمنھا كما أملتھ

المادي لوسائل الدفع وتسویتھا  تقدیم الغیر أمن الضمان ذلك ھووالھدف من  ،11-03 والقرض
  )7(.إلكترونیا ما بین الھیئات المالیة المحتكرة لوسائل الدفع

  

                                                        
  .، مرجع سابق12 -94من النظام رقم ) 02(و) 01 (المواد :أنظر )1(

(2) Voir : Instruction n° 05-95 du 25/01/95 op. cit., pp. 15.31. WWW. Banque d’Algérie. Dz.  
حكم االعتراف للبنوك وبعض الھیئات الخاصة مثل البرید والموصالت والخزینة العمومیة بإدارة وسائل الدفع : أنظر  )3(

،المجلة " لوسائل الدفع في التجارة الخارجیةةاستخدام البنوك الجزائری" بوخیرة حسین، . أألستاذ في دراسة ا
  .159، ص 2010، 02الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، عدد 

الوفاء " قادري عبد المجید، . أ: لصدد، أنظر بھذا ا07-05 رقم مجلس النقد والقرض من نظام 05 ةالماد: أنظر )4(
 .165، ص 2008، 12 كلیة الحقوق، عدد - عنابة-، مجلة العلوم القانونیة ، جامعة باجي مختار"اإللكتروني

دولي ینظم العالقات بین طرفین  إجراء وطني أو : «  نظام الدفع ما بین البنوك على أنھ07-05 من النظام رقم 02عرفت المادة  )5(
مؤسسة منخرطة في غرفة مقاصة أو غیر مقیمة تتمتع بوصف  ھیئة مالیة متخصصة أو ألقل لھا صفة بنك أو مؤسسة مالیة أو اىعل

بصفة اعتیادیة عن طریق المقاصة أم ال، بالتسدید وكذا فیما یتعلق بأنظمة التسویة وتسلیم أدوات قانوني مماثل یسمح التنفیذ 
    .»نمالیة وتسلیم السندات بین المشاركی

  .المذكور أعاله ،07- 05 رقممجلس النقد والقرضمن نظام ) 11) (10) (09(المواد  :أنظر  (6)
  . مرجع سابق، 07- 05 رقم مجلس النقد والقرضمن نظام  )12( المادة :أنظر  (7)
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 :ألیھ التقدیم الغیر المادي للشیك في نظام المقاصة اإللكترونیة  -ب
 مادیا أصبح بفضل التطورات الراھنة لتكنولوجیا قدم إلى غرفة المقاصةی الشیكبعدما كان 

 ،)1( والمقاییس الدولیة في المجال الماليىإجراء مستحدث لیتماش وھو مكن تقدیمھ الكترونیا،اإلعالم ی
ة سالمسحوبة علیھا الشیكات المقییالبنوك والھیئات المؤھلة قانونا  تمكین  ھذا اإلجراء ھوىومقتض

 وذلك ببعث صور ،ا بإجراء المقاصة فیما بینھا عن بعدإلكترونیھ بیاناتلمعایر تسمح بالمعالجة ل اوفق
، "المقاصة اإللكترونیة"  بنظامىسمالم بنك الجزائر ىالممركز لدخالل نظام الدفع ھذه الشیكات 

 حیث یسمح ھذا النظام بتحقیق جودة الخدمة ،وھذا للتخفیف من أعباء المقاصة التقلیدیة المادیة
  )2 (.المطلوبة في وقت قیاسي وبتكالیف ضئیلة

تحدید المنتھج ل األساس، وةاإللكترونیللمقاصة تم اعتماد نظامین مة وفي سبیل تحقیق ھذه الخد
  )3 (.النظام المعتمد ھو مبلغ وقیمة محل المقاصة

  :نظام مقاصة الشیكات وأدوات الدفع الخاصة بالجمھور العریض األخرى  1-ب
بة لتوضیح آلیة تقدیم الشیكات في إطار ھذا النظام نبین آلیة النظام والمسؤولیة المترت

  .عن التقدیم الغیر المادي للشیك في إطاره
  :آلیة تقدیم الشیك  1-1ب

 إلكترونیة شبكة طریق عن األخرى الدفع ووسائل الشیكات لتبادل خاص نظام وضع تم فقد

 فوض قدو ورقابتھ، إشرافھ تحت وذلك الجزائر وبنك قانونا المؤھلة المالیة الھیئات ،البنوك بین تربط

 فحوى ،)(CPI المصرفیة المسبقة المقاصة لمركز اإللكترونیة المقاصة نظام سیرت مھمة الجزائر بنك

  نظامنظام(( ىویدع العریض، بالجمھور الخاصة الدفع بأوامر خاص مقاصة نظام وضع ھو اآللیة ھذه

 للصكوك اإللكترونیة بالمقاصة ویتعلق ))--  AATTCCII--  البنوكالبنوك  مابینمابین  المسافیةالمسافیة  للمقاصةللمقاصة  الجزائرالجزائر

  )4(.المصرفیة البطاقة باستعمال والدفع السحب األوتوماتیكیة، اتاالقتطاع والتحویالت،
 ویشترك في ھذا النظام بصفة إلزامیة كل من البنوك وبرید الجزائر والخزینة العمومیة بصفة

وتطبیق ھذا النظام یتوقف على ضرورة توفیر أجھزة خاصة  ،)5(مباشرة أو عن طریق مشارك أخر
كأجھزة أجھزة ربط تمكن من تحقیق ھذه الخدمة  ات والقیم األخرى،لتصویر الشیك مثل جھاز سكانیر

                                                        
 قیاسات استخدامب ومصرفیة تجاریة لمعلومات وأخر حاسوب بین ما في تبادل یعني للبیانات اإللكتروني التبادل نظام  )1(

 دراسة" اإللكترونیة التجارة وقانون اإللكتروني التوقیع المومني، عمرحسن .أ :الصدد بھذا أنظر علیھا، متعارف عامة
 كل" للبیانات اآللیة المعالجة نظام الفرنسي الفقھ وعرف  – ،.2003األردن، للنشر، وائل دار ،"مقارنة وتحلیلیة قانونیة
 وأجھزة والمعطیات والبرامج الذاكرة من منھا كل تتكون والتي معالجة وحدات مجموعة أو وحدة من یتكون مركب

 وھي معینة نتیجة تحقق طریقھا عن التي العالقات من مجموعة بینھا یربط والتي الربط وأجھزة واإلخراج اإلدخال
 للمعلوماتیة الجزائیة الحمایة أمال، ةقـار : عن ،"الفنیة الحمایة لنظام خاضع المركب ھذا یكون أن على المعطیات معالجة

  .102 ص ،2006الجزائر ھومة، دار الجزائري، التشریع في
(2)  CABRILLAC Michel, "CHÈQUE – Paiement et défaut de Paiement", op. cit., p 04.   

  .165قادري عبد المجید، مرجع سابق، ص . أ (3)
وأدوات   یتعلق بمقاصة الصكوك15/12/2005 مؤرخ في 06-05جب نظام رقم ام في الجزائر بموظتم استحداث ھذا الن (4)

  .32 -24 ، ص ص 23/04/2006 الصادر بتاریخ 26 ددج ،ع الدفع الخاصة بالجمھور العریض األخرى،ج رج
  . من ھذا النظام07 نص المادة : أنظر  (5)
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مكونین خصوصا إلجراء  ، باإلضافة إلى طقم فني من موظفینأنترانات  والكومبیوتر واالنترنت
  ) 1 (. »أرضیة المشارك«  ھذه الھیكلة ىھذه العملیات وتدع

 إالَّ إذا كان الیوم مقفل فیمتد ویتم تقدیم أدوات الدفع في ھذا النظام في یوم تقدیمھا للبنك
  )2(. یوم االفتتاح، ویتم ذلك بموجب رزنامة تبادالت في مواقیت معینة تدعي جلساتىاألجل إل

 طرف من المعتمدة للمقاییس طبقا إلكترونیة رسائل شكل في الوسائل ھذه المشارك یقدم حیث

 النظام ھذا خالل CHÈQUE (IMAGE( للصكوك المختومة الصور توجھ كما ،المختصة التقییس لجنة

 بجھاز تصویرھا بعد )DÉMATÉRIALISÉ)  SOUS FORMEمادي غیر شكل في إلیھم المرسل للمشاركین

  .النظام ھذا في الدفع بغرض األدوات ھذه تقدیم قبول یلتزمون كمشاركین وبصفتھم ورقمنتھا، نیر سكا

الغیر المادي وتطابقھا ویلتزم المشاركون بضمان صحة المعطیات المقدمة في شكلھا 
للواردة في الصكوك، السفتجات والسندات ألمر، المقدمة إلیھم من الحامل في شكلھا المادي، مع 

  .)3(افتراض حیازة المقدم لصور الصكوك المبعوثة خالل ھذا النظام في شكلھا المادي

 ویشتغل )4() ملیون د ج 01( ھذا النظام ھو مقاصة القیم التي ال تزید قیمتھا عن ىومقتض
ھذا النظام وفقا لمبدأ المقاصة المتعددة األطراف ألوامر الدفع التي یقدمھا المشاركون ویتم 
حساب ھذه األرصدة ثم تدفق لتسویتھا في نظام التسویة اإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع 

 ملیون د ج، ویكون 01وھو نظام للتسویة المبالغ الكبیرة التي تفوق قیمتھا ) ARTS(المستعجل 
  )5(.تاریخ تسویتھا یوم إرسالھا في ھذا األخیر ویحتسب األجل في الشیكات یومان بعد یوم التقدیم

  :اإللكترونیة المقاصة نظام في المادي الغیر التقدیم عن المترتبة المسؤولیة  2-1ب

صة  المقاصة اإللكترونیة لمركز المقا نظامفوض بنك الجزائر وتحت رقابتھ تسیر
شركة أسھم، وینخرط في  في شكل فرع تابع لبنك الجزائرھو و )CPI(المسبقة المصرفیة 

 )6(بصفة إلزامیة البنوك، برید الجزائر،الخزینة العمومیة) اإللكترونیة المسافیة(المقاصة  نظام
  .بصفة مشارك مباشر أو غیر مباشر وذلك من خالل أرضیة مشارك مباشر

                                                        
(1) TOMI Mohamed, "Les interfaces avec le système central de télé compensation", Rev. trimestrielle – 

BNA finance, 3ème Année, 2ème trimestre n° 09, Alger, 2005, p.10. 
  .06 -  05رقم  مجلس النقد والقرضنظام من  26 نص المادة : أیضا أنظر (2)
  . من ھذا النظام08 نص المادة : أیضا أنظر (3)
  .ظام من ھذا الن02 نص المادة : أیضا أنظر (4)
  . من ھذا النظام31 نص المادة : أنظر أیضا (5)

  .29/10/2001  لـ 04 - 2001تم استحداث نظام المقاصة اإللكترونیة في فرنسا بموجب نظام رقم   –
  Voir : CABRILLAC Michel, "Réglementation – Organisation de la présentation au paiement sous forme 

dématérialisée (Rég. du CRBEF n° 2001/04, 29/10/2001)", RTD com. n°02, Dalloz, 2002, p.351. 
  Voir aussi : "CHÈQUE – Paiement et défaut de Paiement", op. cit., p 04. 

یجب على البنوك، الخزینة وبرید الجزائر، التي تم « :  06- 05رقم  مجلس النقد والقرض من نظام 07 المادة صتن  (6)
 أو التي أرسلت إلیھا السفتجات وسندات ألمر،أن تشارك، )البنوك، الخزینة وبرید الجزائر(وك علیھا سحب الصك

  .عن طریق مشارك أخر، في مقاصة وسائل الدفع ھذه في إطار ھذا النظام بصفة مباشرة أو
    ».   النظامایجب علیھم القبول بأن تقدم ھذه األدوات بغرض الدفع في إطار ھذ  
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 على إرسال أوامر الدفع مثل الشیكات  القائم– شاركة في ھذا النظامفالتعامل بین األطراف الم
 ألوامرا لھذه المقدم المشارك على ىیلق "SOUS FORME DÉMATÉRIALISÉ" المادي في الشكل الغیر

 رقمنتھا قبل البیانات سالمة حیث من المادي الشكل في الحامل من لھ المقدم الشیك تفحص مسؤولیة

المرسل  المشارك إلى مركزیا المسیر النظام ھذا عبر إلكترونیة بیانات رسالة في وبعثھا وتصویرھا
، من خالل أرضیة المشارك سواء بصفة مباشرة أو غیر  – المسحوب علیھ إلیھ والذي ھو

  .)1(بصحة البیانات التي یبعثھا في الشكل اإللكتروني وفقا للمقاییس القانونیةیلتزم  كما و،مباشرة

المادي بإرسال الشیكات  یلتزم المشارك المقدم لوسائل الدفع في الشكل الغیرعالوة على ھذا 
 وذلك من أجل،  للمشارك المرسل إلیھ)مستندات ورقیة(وأوامر الدفع األخرى في شكلھا المادي 
أما إذا أتفق األطراف على حفظ ھذه المستندات من ، )2(األرشفة وتقدیم األدلة في حالة النزاع

  .لمستلم لھا ففي ھذه الحالة یجب أن یسمح بإظھارھا عند النزاعا طرف المشارك

كما یلتزم المشارك بمعالجة االعتراضات المقدمة من زبائنھ ویكون المشارك وحده 
المسؤول عن األضرار التي تحدث في حالة األخطاء المادیة، والتأخر بسبب الرفض أو رفض 

 بسریة المعلومات في مواجھة الغیر إالَّ في إضافة إلى ھذا یلتزم أطراف المقاصة، )3(الرفض
  .مواجھة السلطات القضائیة والمدیریة العامة لبنك الجزائر في إطار حدود اختصاصاتھا

 أرضیة اتصالفي ضرورة كون كما یقع على كل مشارك إلتزام تقني محض یتمثل 
 التزامھ ىضافة إلباإل النظام، شتغالالمفتوحة الوقات األبالنظام في اشتغال مستمر في كل 

  .)4 (باستخدام كل الوسائل التي تمكنھ من إرسال حواالت المشاركین الغیر المباشرین

أما بالنسبة لمركز المقاصة فتنحصر مسؤولیتھ في تنفیذ اإلجراءات الالزمة لضمان السیر 
 والمحافظة على التسجیالت )ATCI(الحسن للعملیات الفنیة التي تتحكم في اشتغال نظام 

لمعلوماتیة والتي خضعت للمقاصة وحفظ الملفات اإللكترونیة لصور الشیكات والسفاتج وسندات ا
، في حالة وجود )5(مع إمكان إرسالھا للمشاركین المعنیین كدلیل توسط بین المشاركین، األمر

  .نزاع، إالَّ أنھ في حالة وجود دلیل مادي فالحجیة المطلقة لھذا األخیر

د أخطاء مادیة فال مركز المقاصة وال المشارك المستلم للتسجیل كما أنھ في حالة وجو
الناقص مسؤول عن معالجة التسجیل في ھذا النظام، إالَّ إذا تم إثبات أن التغیر قد طرأ بخطئھم، 
وفي مواجھة الغیر تعد قسائم الصكوك والسفاتج والسندات ألمر وجداول التحویل والوثائق 

  )6(.ي بقوة الثبوت في ھذا النظام السیما زبائن المشاركینالمادیة حسب نظامھا القانون

  

                                                        
  .مرجع سابق، 06-05 من نظام رقم 12نص المادة    : انظر  )1(

لنظام52 نص المادة   : انظر (2)   . من ھذا ا
لنظام11 نص المادة   : انظر  (3)   . من ھذا ا
لنظام13 نص المادة   : انظر  (4)   . من ھذا ا
لنظام10 نص المادة   : انظر  (5)   . من ھذا ا
   . من ھذا النظام55 و54 المادة   نص : انظر  (6)
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  :)ARTS ( التسویة اإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل نظام  2-ب

، فھو نظام )1(04- 05رقم  مجلس النقد والقرضتم استحداث ھذا النظام بموجب نظام 
المصرفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو لتسویة بین البنوك ألوامر الدفع عن طریق التحویالت 

 نطاق التمیز بین ھذا النظام والسالف الذكر ىویتجل، الدفع المستعجل التي یقوم بھا المشاركون
 المبلغ الواجب التسویة في ھذا النظام ىفي مبلغ القیم قید التسویة حیث یجب أن یساوي أو یتعد

فقد یقبل أقل من ھذا المبلغ، وھو إجراء مكمل لألول إالَّ إذا كان األمر مستعجل ) ملیون د ج1(
  )2(.ىإذ یتضمن صافي أرصدة مقاصة نظام الدفع للجمھور العریض إلى جانب أوامر أخر

 الحقیقي الوقت وفي للمقاصة الخضوع دون إجمالي أساس على النظام ھذا في الدفع عملیة وتتم

 الجزائر بنك مع باالتفاق ذلك ویتم ،المشاركین لصالح النظام ھذا في المفتوحة التسویة حسابات على

وتتم عملیة التسویة بالقید ، )3 ( ومتكفال بحسن سیرهلھ املكوبصفتھ متعامال أساسیا في ھذا النظام 
وتكون األوامر الغیر المسددة ، في الجانب الدائن والمدین للحسابات ویكون ذلك خالل یوم التبادل

جل تواصل عملیة المدفوعات یمكن للبنوك اللجوء إلى عملیة  الیوم مرفوضة ومن أإقفالعند 
  .القرض للیوم الواحد في شكل عملیة إعادة شراء بضمانات وتوقیع على اتفاقیة مع بنك الجزائر

  الفرع الثانيالفرع الثاني
  إلتزامات المسحوب عليه بصدد تحقيق عملية الوفاءإلتزامات المسحوب عليه بصدد تحقيق عملية الوفاء

على المسحوب علیھ  تقدم الحامل للوفاء یلقي فإنلتحقق المبتغى من إصدار الشیك 
قیمة من  وذلك بتمكین ھذا األخیر،  المفضي النقضاء االلتزام الصرفيمسؤولیة الوفاء الفعلي

 وكل الملتزمین بالشیك، ولتحقیق - الساحب - ھا براءة ذمة المدیننمبلغ الشیك بطریقة یترتب ع
  عدَّا مقصرا،یلتزم المسحوب علیھ المدین بقدر من الحیطة والحذر وإالَّھذا بطریقة صحیحة 

  : الواجبات التالیةيعا، فعلى المسحوب علیھ أن یر وبالتالي مسؤوال عن إھمالھ

  بالتحقق من صحة تأسیس الشیك وكفایة الرصید بالتحقق من صحة تأسیس الشیك وكفایة الرصیدتزام المسحوب علیھتزام المسحوب علیھالال  ::أوالأوال   
من أھم االلتزامات التي تقع على المسحوب علیھ عند تقدم الحامل للوفاء ضرورة 

 وكذا التحقق من وجود الرصید ومدى كفایتھ، ولتوضیح أھمیة التحقق من صحة تأسیس الشیك
  :االلتزامین نورد توضیحھما بشكل من التفصیل على النحو التالي

                                                        
 ، ج ج ر المستعجل،ج والدفع الكبیرة للمبالغ الفوریة اإلجمالیة التسویة نظام یتضمن ،13/10/2005 في مؤرخ 04 -05 نظام رقم  )1(

  .15/01/2006 بتاریخ الصادر  02 عدد
وق األساسیة بین نظم تجدر اإلشارة إلي أن ابتكار المقاصة اإللكترونیة تعتبر من أھم مظاھر إصالح نظام المدفوعات ، ومن الفر )2(

تحویل األرصدة وخاصة نظم تحویل األرصدة كبیرة القیمة ما إذا كانت التسویة بین البنوك على أساس صافي أو إجمالي، وألكثر 
، مجلة التمویل "إصالح نظام المدفوعات والسیاسة النقدیة"أمونتوندي جونسون،   توماس بالینو،: تفصیل بھذا الصدد أنظر

  .473 - 472 ص -، ص1996 ،01 ددوالتنمیة، ع
  .مرجع سابق، 04 -05نظام رقم  من 03نص المادة : أنظر  )3(
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I.  من صحة تأسیس الشیكالتحقق: 
تحقق كیانھ  على مجمل بیاناتھ التي ھذا األخیرمدى توفر   الشیكصحة تأسیسیطرح موضوع 

البیان   وصحتھ، ھذاتوقیع الساحب سالمةمدى  و )1( جھة منكورقة تجاریة خاضعة لقانون الصرف 
  وت االلتزاماالذي على أساسھ تتحددأخرى  من جھةالذي یعد عصب األساس لھذا التصرف القانوني 

  )2(.المسؤولیات من عدمھا
  :والنسخ -الوضوح -الشیك بیانات - حیث من الشیك نموذج سالمة من التحقق   .1

  :قانونیة لبیانات الشیكبالنسبة للكفایة ال    -أ
رتب و ھللشیك فنص على البیانات القانونیة الواجب توافرھا فی  شكلیة قانونیةعوضع المشر

 )1(على إغفالھا فقدان السند لصفة الشیك إالَّ إذا كان البیان الناقص مما یمكن استعاضتھ ببیان آخر
ب علیھ یتوجب علیھ أن ولھذا الغرض فإن المسحو، ق ت 473 و472مقتضى المادة ھو وھذا 

ھذه الشكلیة القانونیة ویتحقق من كل ما من شأنھ أن یثیر شبھة حول صحة البیانات  یتحقق من توفر
خاصة، ومن ذلك مثال تقدیم التواریخ وتأخیرھا وكذا تواقیع العملیات التي أجریت علیھ فإذا كان 

  ))22((  .الشیك قابال للتظھیر فعلیھ التحقق من صحة التظھیرات
  :بالنسبة للوضوح    -ب

 تدعو تھكتاب كیفیة كانت متىف صحتھ من والتحقق الشیك بفحص ملزم علیھ المسحوب كان لما

 -  شطب أو لبیاناتا في تحریفا الحظ لو كما الدفع عن باالمتناع یلتزم البنك فإن والشبھة الریبة إلى
 الشیك كان لو كما أو ،)3(جراهأ من بتوقیع مصحوب ذلك كان إذا إالَّ الخ، ...تحشیر -  كشط -  محو

 مقروءة غیر بطریقة الشیك كتب إذا أو بیاناتھ صحة من التحقق یصعب بحیث الرصاص بقلم مكتوبا

 أو البنك، موظفي من معروفة وكتابتھ العالیة الثقافة ذوي من أنھ على معروف الساحبو أخطاءب أو

 القاھرة استئناف محكمة أشارت الصدد بھذاو )4(علیھ ھسحبی شیك كلب البنك إخبار الساحب اعتاد إذا

  قیمةقیمة  صرفصرف  فيفي  واضحواضح  البنكالبنك  خطأخطأ  إنإن  ««  :یلي بما یقضي 1950- 12- 21  بتاریخ ھاعن دراص قرار في

  قولقول  الخطأالخطأ  ھذاھذا  یدفعیدفع  والوال  واستحقاقھ،واستحقاقھ،  سحبھسحبھ  تاریختاریخ  فيفي  واضحةواضحة  وتغییراتوتغییرات  ظاھرةظاھرة  شذوذشذوذ  منمن  بھبھ  ماما  رغمرغم  الشیكالشیك

  ))55((..»»للشیكللشیك  وتصحیحاوتصحیحا  لھالھا  تأییداتأییدا  یعتبریعتبر  یراتیراتالتغیالتغی  ھذهھذه  بجانببجانب  الشیكالشیك  ساحبساحب  توقیعتوقیع  أنأن  البنكالبنك

                                                        
  .241في الشیك، مرجع سابق، ص ) الرصید( زھیر عباس كریم، مقابل الوفاء .د (1)

 متعلقة، 2002- 01  دوریة رقميفرنسالالمركزي  بالبنك والمالي البنكي التنظیم أصدرت لجنة الشیكات مراقبة بمناسبة     –
 بتطبیقھا الفرنسیة البنوك اإلرھاب، تلزم وتمویل األموال رؤوس تبییض محاربة اجل من الشیك مادة في الحیطة بالتزامات

 للوفاء، المقدمة الشیكات مراقبة بمناسبة الحیطة من المزید باتخاذھا وذلك جنائي، جزاء طائلة تحت ،2003/01/01من ابتداء
 الشیكات، إنشاء تأسیس نظامیة مدى مراقبة أساسا منھا  :الصدد ھذا في االحترام الواجبة المعاییر من اعدد الدوریة ھذه وتحدد
 وجود باألرقام، المكتوبة المبالغ عن بالحروف المدونة المبالغ واختالف التوقیع، وتطابق اإللزامیة، البیانات على اتوفرھ ومدى

  شیك /الشیك على اثنین تظھرین من أكثر وجود األموال تبییض رصد مستوى وعلى الممزقة، أو المتلفة الشیكات تشطیبات،
  .175 ص ، مرجع سابق،محمد مسعودي، راجع لتفصیلللمزید من ا  –.متكررة  شیكات /اسمي غیر لحاملھ شیك /مسطر غیر

(2) Voir : "CHÈQUE – Paiement et défaut de Paiement", op. cit., p 08. 
  .381-380ص  ، مرجع سابق، صریبیر، المطول في القانون التجاري) ج(روبلو ) ر(  (3)

(4) AVENA-ROBARDET Valérie, "La falsification un motif légitime de rejet d’un chèque de banque, note 
sous, (Cas.com,.14/02/2006)", Recueil Dalloz., AJP, n°12 du 2006, p.856. 

  .176جع سابق، ص مر، محمد مسعودي  (5)



 ..ككــبالشيبالشي  االلـتزامااللـتزام  انـقضاءانـقضاء                                                                                                       ::الفصل الثالثالفصل الثالث  

 - 225 - 

  :أصل الشیك أو نسخھ   -ج

لما كان نموذج الشیك أداة الحامل إلثبات المدیونیة ووسیلتھ للحصول على مقابل وفائھ فإن 
ا كان أصال أم نسخة ثانیة أصلیة،  إذ المقدم إلیھالمسحوب علیھ لبدا منھ أن یتحقق من نموذج الشیك

ویتفحص ویجب على المسحوب علیھ أن یراقب ، الشیك المحرر في عدة نسخعن  نظیرأم أنھا 
  .الشیكات في عدة نسخ مدى كون النسخة المقدمة إلیھ متوافقة في تحرریھا لشروط تحریر

 نسخة أنھ الشیك من یظھر أن شرط نسخ عدة في الشیك تحریر یجوز أنھ درستھ تسبق كماف

 من النسخة ھذه تكون أن وبشرط ،مستقال شیكا نسخة كل تعد ال حتى بترقیمھ وذلك أصل ولیس

 الوفاء وواجب الجزائر في محرر الشیك یكون أن وبشرط ،)1(للحاملللحامل  محررمحرر  غیرغیر شیك أصل

 وعدم ،)2( األخرى النسخ مفعول بطلی أن النسخ بأحد الوفاء شأن من ألن ،العكس أو خارجھا

  .ذلك تبعیة تحملھ مع مرات عدة حدوا لشیك وفائھ احتمال عنھ یترتب الشروط لھذه مراعاتھ
  :التحقیق من سالمة نموذج الشیك من حیث توقیع الساحب   .2

 لكونھبالفحص والتدقیق  المعنیة  الشیكبیاناتأن توقیع الساحب یعد من أھم  في جدال ال
 أخذ قتضىت ةالمصرفیالتقنیة لذلك و ،)3(في االلتزام الساحب إلرادة التجسید المادي أساس
 مقارنةمن  المسحوب علیھ لیتمكن  في بطاقة ورقیة؛ حسابلھ  فتحی عمیل كل توقیع نموذج

 ،المسحوبة علیھ باسم ھذا العمیل اتالشیك على  المذیل مع التوقیعالتوقیعھذا  تطابق مدى
  الخبیر فيترقى إلى درجة أن یراعي درجة من الحیطة قد ال یلتزم البنك وبھذا الصدد

 حة لھ لتحقیق ھذا اإلجراء المناطاإلمكانیات الممنو درجة تتوقف على مضاھاة الخطوط، وإنما
  )4(.راألم بموظف بنك مختص لھ خبرة في

  :وبھذا الصدد نحاول بیان وسیلة البنك للتحقق من التوقیع ونطاق مسؤولیتھ بھذا الصدد  

   :لة التحققـوسی  -أ
 الساحب بمجرد واجھةم في مسؤولیتھ إثارة طائلة تحت علیھ المسحوب البنك واجب من

 توقیع نموذجب بالشیك المذیل التوقیع تطابق مدى من یتأكد للوفاء أن أمامھ الشیك تقدیم
، الشیك على توقیع الساحب أو تزویر عدم تحریف من التأكد و لدیھ، ظ بھالمحتف الساحب
  :وسیلتین األمر یملك عملیا لتحقیق ھذا الشیكات بالشباك البنك المكلف بأداء وموظف

                                                        
  . ق ت ج524 نص المادة : أنظر (1)
  . ما قلناه بصدد أحكام تحریر الشیك في عدة نسخ وكذلك حكم وفاء الشیك الضائع في مواقعھا من ھذه الدراسة: بھذا الصدد أنظر  (2)
  .2010السوري، منتدیات كلیة الحقوق، جمال عبد الناصر المسالمة، العیوب الشكلیة والعیوب الموضوعیة في الشیك وفقا للقانون   (3)

html.9729t/vb/com.zag-law.www//http   
 إصدار شیك بدون رصید، منشأة - التبدید- في جرائم النصب- ، شرح قانون العقوباتألشواربيعبد الحمید . د: بھذا الصدد أیضا أنظر  –

  .421، ص 1995 ،ة، اإلسكندریالمعارف
 .379 ، مرجع سابق، صول في القانون التجاريریبیر، المط) ج(روبلو ) ر(  )4(

– Voir aussi : "CHÈQUE – Paiement et défaut de Paiement", op. cit., p 08. 
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 الساحب من توقیع نموذج إلیھ ینقل والذي إشارتھ رھن الموضوع االلكتروني الحاسوب    :األولى
مضمون  تعتمد نقل التي السكانیر تقنیة طریق عن أعاله، إلیھا المشار الورقیة البطاقة على المذیل
 .بكل یسر مشاھدتھ وتصفحھلھ  لیتأتى الكمبیوتر ذاكرة إلى ھو كما الورق

 یلجأ والتي البنكي الحساب صاحب توقیع بنموذج الخاصة نفسھا الورقیة البطاقة وھي    :الثانیة
  )1(.بالشیك المذیل التوقیع صحة من التأكد تعذر عند استثناء إلیھا

  :نطاق مسؤولیة البنك بصدد التحقق من توقیع الساحب   -ب

 وسیلة بنجاعةم الجز یمكن حتى المتصورة لسھولةبالیس  تحقق البنك من توقیع الساحب
 المكلفین البنك فأعوان تزویره وعدم الساحب توقیع صحة من البنك للتأكد یملكھا التي المقارنة

 مدى مراقبة إثر تقصیر أو إغفال اى عن مسائلتھم یمكن حتى خطوط خبراء لیسوا بأداء الشیكات
 الحالة ھذه في العمل افم البنك، وبالتالي لدى بھ التوقیع المحتفظ نموذج مع الشیك توقیع تطابق
 ؟ ذلك عدم من التوقیع الوفاء بشیك مزور عن علیھ المسحوب مسؤولیة بشأن للجزم

 سھل االكتشاف  عادیاتزویرال كان إذا ما بین التمییز ینبغي اإلشكال لھذا بحل للخروجو
   .الخطوط راءخبب االستعانةب إالَّ كشفھا یمكن ال بطریقة متقنا كان إذا ما أو بین المجردة العینب

 للعیان واضحا  المتنازع فیھالشیك فیھا تزویر یكون التي الحالة یخص  فیما:التزویر العادي  –
 تحمیل في والمتمثل وقضاء فقھاعلیھ  اإلجماع الموقف المنعقد تتبنى الدول معظم أن یالحظ

 وباستطاعة  بارزالتزویر أن ثبت كلما الشیك، ھذا قیمة رد مسؤولیة المزور الشیك المسحوب علیھ
)2(اكتشافھ الشیكات بمراقبة  المكلف البنك موظف

 الفرنسیة المحاكم النھج ھذا على سارت ولقد 
  علىعلى  الموضوعالموضوع  التوقیعالتوقیع  منمن  التحققالتحقق  دوندون  قامت بالوفاءقامت بالوفاء  التيالتي  الھیئة البنكیةالھیئة البنكیة  معتبرةمعتبرة )10/04/1923في باریس(

 ..لدیھالدیھا  المودعالمودع  لنموذجي التوقیعلنموذجي التوقیع  واضحواضح  مخالفا بشكلمخالفا بشكل  كانكان  أن التوقیعأن التوقیع  خطأ، خاصةخطأ، خاصة  ارتكبتارتكبت  قدقد  الشیكالشیك

 المجردة بالعین اكتشافھ یصعب متقن التوقیع تزویر فیھا یكون التي الحالة في أما :المتقن التزویر  –

 من بین الصدد ھذا في خالف وجود فیالحظ الخطوط، مضاھاة في االختصاص بذوي باالستعانة إالَّ

  .ھامن البنك إعفاء ىیر من وبین الشیك ھذا وفاء عن علیھ المسحوب مسؤولیة بقیام یتمسك

یتحمل  البنك فإنھ من جانب خطأ أي عدم وجود من بالرغم یرى أنھ التجاه األولا
وبذلك  تبعیة مخاطر المھنة، وتحمل المخاطر فكرة ھي البنك مسؤولیة أساس أن بعلة المسؤولیة

                                                        
   .177 -176 ص ص سابق، مرجع مسعودي، محمد  )1(
 عملیات  منالھائلة لألعداد نظرا البنك كان  إذا«:یلي  ما1986- 02- 26 ـ ب األعلى المغربي قرار صادر للمجلس ورد  )2(

 إجراء بعد إال كمبیالة أو شیك كل قبل صرف یلزم أن یمكن یومیا ال یقوم بھا التي التجاریة األوراق مختلف صرف
 علیھ یجب فإنھ الخطوط، تحقیق في إال للمختصین تتوفر ال خاصة یستلزم خبرة مما التوقیع، حول والدقیقة التقنیة الفحوص

 العادي وذلك بالفحص سالمتھا ومن تتضمنھا الورقة التي البیانات صحة ومن رافاألط ھویة من یتأكد أن وبالضرورة
 حملھ لنموذجی الذي للتوقیع بالمطابقة خصوصا فیما یتعلق والریبة، الشك على یبعث ما كل من خلوھا من للتأكد والمتأني

  .178ص ،مرجع سابق، مسعودي محمد:  عن»لدیھ المودع زبونھ توقیع
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 نة المصرفیة في مقابلالمھ لممارسة المالزمة العادیة المخاطر من شیك مزور یعد وفاء فإن
 في المصریة النقض قضت محكمة وبھذا الصدد، )1(التي یستخدمھا النقدیة بالودائع البنك انتفاع
  تبعةتبعة  تقعتقع  ثمثم  ومنومن  الصورةالصورة  ھذهھذه  فيفي  البنكالبنك  ذمةذمة  تبرأتبرأ  الال « : بأنھ11/01/1969ـالصادرة ب قراراتھا إحدى

  التبعةالتبعة  ھذهھذه  وتعدوتعد  التزویر،التزویر،  ذلكذلك  إتقانإتقان  درجةدرجة  انتانتكك  أیاأیا  علیھ،علیھ،  المسحوبالمسحوب  البنكالبنك  ھذه الورقة علىھذه الورقة على  بموجببموجب  الوفاءالوفاء  ھذاھذا
  علىعلى  تعودتعود  المزایا التيالمزایا التي  معمع  تتناسبتتناسب  الال  أعباؤھاأعباؤھا  بلغتبلغت  مھمامھما  مخاطرمخاطر  وھيوھي  البنك،البنك،  یمارسھایمارسھا  التيالتي  المھنةالمھنة  مخاطرمخاطر  منمن

  مشروطمشروط  الثقةالثقة  ھذهھذه  أن تحمل البنكأن تحمل البنك  علىعلى  المتعاملینالمتعاملین  جمھورجمھور  لدىلدى  االطمئناناالطمئنان  روحروح  وبثوبث  الثقةالثقة  تدعیمتدعیم  منمن  البنوكالبنوك
  »»..خطئھخطئھ  تبعةتبعة  العمیلالعمیل  وإالَّ تحملوإالَّ تحمل  اسمھ بالصكاسمھ بالصك  الواردالوارد  العمیلالعمیل  جانبجانب  منمن  ھمالھمالإإ  أوأو  خطأخطأ  وقوعوقوع  بعدمبعدم

 التوقیع أن ارتكابھ لخطأ طالما یثبت لم ما مسؤولیة أیة من البنك إعفاء یرى :االتجاه الثاني
ولقد أكدت  )2(الخطوط مضاھاة خبراء من إالَّ یمكن كشفھا ال درجة اإلتقان والتقلید من بلغ

 محكمة النقض تم التصریح من ھذا وفيضائیة في العدید من المقامات ھذا الحكم، االجتھادات الق
  إذاإذا  باطلباطل  الشیكالشیك  أنأن  «« : بما یلي05/12/1989قراراتھا بتاریخ  إحدى في التجاریة الفرنسیة بغرفتھا

  رریعتبیعتب  علیھ،علیھ،  المسحوبالمسحوب  طرفطرف  منمن  بھبھ  الوفاءالوفاء  ولكنولكن  المدین،المدین،  ال یبرأ ذمةال یبرأ ذمة  أدائھأدائھ  وأنوأن  مزورا،مزورا،  توقیعاتوقیعا  یحملیحمل  كانكان
    »»..خطأخطأ  یرتكبیرتكب  لملم  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  وأنوأن  فیھ،فیھ،  شكشك  أليألي  تقلیدا ال یترك مجاالتقلیدا ال یترك مجاال  مقلدامقلدا  كانكان  إذاإذا  إبراءإبراء

 الفرنسیة بغرفتھا  محكمة النقضعتبرت ا30/10/1990 بتاریخ صادرفي قرار أخر و
  ،،التوقیعالتوقیع  ظاھرظاھر  علىعلى  إالَّإالَّ   تنصب تنصبالشیك الالشیك ال  توقیعتوقیع  مطابقةمطابقةعلى على   یقوم بھا البنكيیقوم بھا البنكي  التيالتي  الرقابةالرقابة  أنأن « التجاریة

  .»التوقیعاتالتوقیعات  والوال  الخطوطالخطوط  مضاھاةمضاھاة  فيفي  خبیراخبیرا  لیسلیس  البنكيالبنكي  لكونلكون

 الشیك وإنشاء تأسیس نظامیة من التأكد علیھ المسحوب التزام بشأن ذكر ما على تأسیسا وھكذا

 ،الشیك حامل حمایة مظاھر صمیم في یدخل االلتزام ھذا أن القول یمكن ،الساحب توقیع وخصوصا
 ممیزات كإحدى الذاتیة الشیك كفایة لمبدأ وتدعیما تكریسا یعد علیھ بالمسحو قبل من تنفیذه أن طالما
  .الصرفي االلتزام على كافیة داللة ودالة مستقلة الورقة التجاریة تجعل  التيالصرف قانون قواعد

                                                        
 یقرر نصًا ة البنك عن وفاء شیك مزور ھناك من التشریعات مثل الكویت ودولة عمان والعراق كرستبصدد مسؤولی  )1(

 فائق:  أنظر بھذا الصدد - ،المزورة الشیكات صرف عن المسؤولیة من البنك بإعفاء یقضي الشرط الذي إلغاء صراحة
 التطبیقات في ، دراسة"الشیك یھ بمناسبة أداء قیمةالمسحوب عل البنك مسؤولیة من القانونیة الموانع" الشماع،  محمد محمود

   qa.almeezan . www//  :http/. 117، صالقضائیة، المجلة القانونیة والقضائیة، دولة قطر
 ،كشفھ یتعذر بشكل التزویر إتقان حالة مسؤولیةال البنك تحمیل عدم اتجاه في یسیر أنھ الصدد ھذا في المغربي ءالقضا مستوى على یالحظ  )2(

 :یلي ما 4548/03  رقم ملف 14/4/2006 بـ البیضاء بالدار التجاریة االستئناف محكمة عن صادر قرار حیثیات بعض في ورد إذ
 غرفة أو بالشباك لالستخالص قدم قد الشیك كان إذا ما بمعرفة لیست العبرة فان المتخذ االبتدائي الحكم إلیھ ذھب لما خالفا حیث«

 محل الشیك أن بالرباط، الوطني األمن مركز مختبر طرف من المنجزة الخبرة تقریر من حتى معاینةب العبرة وإنما المقاصة
 المغربیة العامة الشركة لدى المودعة التوقیعات بنماذج مرجاني السیدة أودعتھ الذي للتوقیع تماما مشابھا توقیعا یحمل النزاع

 التوقیع بین تشابھ لوجود بالنظر وحیث – أعاله المذكور مختبرال استنتجھ لما بالرجوع حتى منھا التأكد یمكن النقطة وھذه لألبناك،
 المغربیة العامة الشركة لدى المودعة التوقیعات نموذج على مرجاني حیاة السیدة وتوقیع النزاع موضوع الشیك على الموجود
 .. »المقاصة غرفة في ولو الشیك بذلك أوفت لما تقصیري خطأ أي ترتكب لم األخیرة ھذه أن یؤكد ذلك فإن لألبناك

 إن أنھ مضیفا للخطوط معمق فحص لبنوكا على تفرض ال الفرنسیة حتى المحاكم أن أفاد لما السباعي شكري احمد الدكتور ویقول  –
 األول ء النظرإلقا بمجرد كشفھ یمكن صارخا التقلید كان إذا یسأل وإنما ذلك عن یسأل فال التقلید توقیعا متقن یحمل لشیك البنكء وفا

  .180 ص، مرجع سابق، محمد مسعودي : ، عنعلیھ
 2000 أوت 5 في المؤرخ 03-2000 رقم القانون من 85 المادة نص من 06 الفقرة لنص وفقا البریدي للصك بالنسبة اإلشارة تجدر  –

 ساحب على تقع« .2000 أوت -  6 يف الصادر 48رعدد ج والالسلكیة السلكیة والموصالت البرید على المطبقة العامة القواعد یحدد
  .» المكتملة غیر أو الصحیحة غیر التحویل أو التخصیص بیانات على المترتبین المزور التحویل أو المزور الدفع مسؤولیة الصك
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II. الرصید كفایة من التحقق:  

 یامق لتوخي یھعل یتعینف ؛بالوفاء التزامھ لتنفیذ علیھ المسحوب وسیلة الرصید كان لما

 كفایتھ ومدى الرصید وجود من یتحقق أن الرصید تقدیر لسوئ الوفاء بالتزام إلخاللھ مسؤولیتھ

 غیرال الرصید ألن ، علیھ متنازع وال علیھ معارض غیر وأنھ ،الشیك بواسطة صرفلل تھقابلیو

 كان إذا أنھ كما ،المحجوز أو معتمد لشیك المجمد الرصید ومثالھ ،العدم حكم في یعد للتصرف قابل

 وفاء رفض لبنك یجوز فال ،بالدائنة لمدینةا الحسابات مقاصة إجراء یجوز فال حسابات عدة للعمیل

 ال كما ،الرصید على یحتوي ال الشیك علیھ سحب الذي غیر أخر حساب رصید كون بسبب شیك
 اقاتف وقع إذا إالَّ رصید بدون حساب على مسحوب والشیك مملوء حساب من الدفع للبنك یجوز

  .ذلك بإمكانیة الحساب فتح عند والعمیل البنك بین وصریح خاص
تم قد  من وجود الرصید أن یكون الحساب مليء ولكن ھكما قد یصادف البنك عند تحقق

 یكون من حق الحامل إذا وقع الحجز بعد إصدار الشیك ألن الموجودفإن الرصید ، الحجز علیھ
 فإن الرصید یعد في صداراإلقبل  وقع الحجز  إذاأما، صداراإلنتقل بمجرد ت مقابل الوفاء ملكیة

 أن صدور الشیك بتاریخ سابق عن الحجز قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسھا ألن إّال، )1(حكم العدم
، وعبئ اإلثبات یقع على الحامل الذي یدعي  الحجزعنالساحب قد یحرر شیكات بتقدیم التاریخ 
وكما ھو مستقر علیھ فإن اإلثبات یكون بشتى وسائل ، زحقھ في مقابل الوفاء وسعیھ لرفع الحج

اإلثبات إذا كان الشیك تجاریا، أما إذا كان مدنیا فإنھ یجب أن یكون ثابت التاریخ رسمیا، ألن 
ویتحقق ذلك بذكر ، المطلوب ھو وضع ھذا المحرر حجة في تاریخھ على الغیر الدائن الحاجز

  .ھذا الشیك في ورقة رسمیة
فقھ انتقد ھذا الحكم ألن تاریخ تحریر الشیك لیس حجة إلصداره إذ ال ینتقل مقابل إالَّ أن ال

الوفاء في الشیك بتاریخ تحریره وإنما بإصداره، ولما كان التسلیم واقعة مادیة فإنھ یجوز إثباتھا 
 وعلى من ادعى تزویر التاریخ إثبات ذلك، فإذا ،بكل الوسائل المقبولة إلثبات األعمال المادیة
  )2(.ع ج  ق57 میقع تحت طائلة العقوبة المقررة في  ثبت ذلك فإن الساحب والحامل العالم بالتزویر

                                                        
  .249-243 زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص:  أنظر  (1)
، النظام القانوني للشیك، مرجع   زھیر عباس كریم:  أنظر أیضا–، 510مرجع سابق ص یر، عبد القادر العط. د:  أنظر بھذا الصدد  (2)

  . من قانون العقوبات57حكم المادة :   بھذا الصددأنظر أیضا –، 244 -سابق، ص
 التنفیذي رسومالم من األولى المادة بموجب البرید مصلحة مسؤولیة بصدد واضح البریدي الصك بصدد المشرع أن إلى اإلشارة تجدر  –

 عدد ج ج ر ج ذلك، وشروط منھ المستفید للدفع یقدمھ بریدي صك تنفیذ عدم حاالت یحدد 2004 یونیو 12 في المؤرخ 175-04 رقم

 والمواصالت البرید قانون المتضمن 79-75 رقم لألمر التنظیمي الجزء یلغي المرسوم وھذا 2004 سنة یولیو 16  في الصادر39

 اآلتیة والشروط الحاالت في منھ المستفید للدفع یقدمھ بریدي صك ینفذ أن یمكن ال « یلي ما المادة ھذه وتتضمن حكام،األ لھذه المخالفة

 أو حك أو إضافة أو شطب على محتویا الصك یكون عندما أو مقروءة غیر أو كافیة غیر البریدي الصك في المدرجة البیانات كانت إذا

 بھ یحتفظ الذي للنموذج مطابق غیر الصك على التوقیع یكون عندما – بالتكافل المفروضة یعاتالتوق احد غیاب حالة في – غسیل

 –اعتراض محل أو مجمدا الحساب یكون عندما – سرقتھ أو الصك بضیاع التصریح عند – الصك صالحیة أجل انقضاء عند –المتعامل
 من المستفید ھویة بطاقة تكون عندما – ھویتھ بطاقة الصك من دالمستفی تقدیم عدم عند – الحساب صاحب وفاة حالة في – مغلقا أو

  .»الصك في الواردة والبیانات المستفید ھویة بین التطابق انعدام عند – صالحة غیر الصك
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 التزامھ لتحقیق المسحوب علیھ  ذا أھمیةولما كان التقدیر الصحیح لقیمة الرصید المتوفر
 دج كل مسحوب علیھ تعمد 200 000 إلى 5000من قدرھا المشرع یعاقب بغرامة فإن الوفاء ب

  . ق ت543المادة ن مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر وھذا ما قضت بھ تعی

  التحقق من صفة الحامل الشرعي المتقدم للوفاء وأھلیتھالتحقق من صفة الحامل الشرعي المتقدم للوفاء وأھلیتھ      ::ثانیاثانیا  

وما یتأتى وراء ذلك من ھ صاحب الحق فیبین یدي غیر الشیك دفع لتفادي خطأ    
 فإذا حرر الشیك باسم  الشرعي للشیك،الحاملصفة التأكد من بیلتزم المسحوب علیھ فمسؤولیة 

الحامل  فإن الشخص المعین ھو حاملھ الشرعي إالَّ إذا أثبت -  شرط األمر- وبالشخص معین 
، أما إذا كان الشیك قابال للتظھیر فإن الحامل یجب أن الحق أنھ آلَّ إلیھ بحوالةالمتقدم بھ للوفاء 

 ولو كان -  منقطعة غیر -  عضھابة متصلة بیثبت أن الشیك آلَّ إلیھ بسلسلة تظھیرات متعاقب
وإذا أعقب التظھیر على بیاض تظھیرا آخر أعتبر )  ج ق ت491 م(على بیاض،  آخرھا تظھیرا

الشیك لحاملھ اعتبر الحامل إذا كان ، أما من آل إلیھ الحق في الشیكموقع التظھیر األخیر ھو 
  .  سندا للملكیة ما لم یثبت خالف ذلكوفقا لقاعدة الحیازة في المنقول وصاحبھ الشرعيھ مالك

لحامل الشرعي ھي مطالبة المتقدم للوفاء إثبات صفة التحقق من لووسیلة البنك 
إذا كان الشیك للحامل ، أما  جاز للبنك االمتناع عن الدفعذلك امتنع الحامل عن ن، فإ)1(ھویتھ

 البنك ى الشیك ولم یتلق بإثبات شخصیتھ إذ یكفیھ أنھ یحوزتھفي األصل أنھ ال محل لمطالب
ومع ،  علیھاھ ھناك ما یثر الشكوك في الورقة وال في كیفیة حصولولیسمعارضة بالوفاء 

 أیا كان شكل عند الوفاءذلك فإن ما جرى علیھ العمل أن البنك یطالب الحامل بالمخالصة 
  .ة لیتمكن من متابعتھ في حالة إثبات تحایلھ بالتزویر أو السرق،)2(ىوفالمالشیك 

 أھلیة من التأكد علیھ المسحوب على فیتعین األھلیة كمال تقتضي المخالصة كانت ولما

 من الوفاء لرفض شرعیا مبررا عدی الحامل أھلیة عدم ألن الشیك قیمة لقبض الحامل

 فیھ الحق صاحب عن نائبا الشیك بقیمة یطالب الذي الشخص كان وإذا ،)3( علیھ المسحوب

 البنك وعلى نیابتھ، حدود ملتزم القابض وكان حیازتھ في الشیك كان ىمت یدیھ بین الوفاء صح

  .الشیك في الحق لصاحب ملزم غیر وفاءه كان وإالَّ النیابة ھذه حدود من یتحقق أن
  

                                                        
  ».صورتھ تحمل رسمیة وثیقة شخصیتھ بواسطة یثبت أن للوفاء شیكا مسلی شخص أي على یجب « ق ت ج 484 المادةتنص   (1)

یتضمن قانون البرید ، 30/12/1975المؤرخ في  89 -75 من األمر رقم 534صك البریدي تنطبق نفس األحكام بمقتضى المادة وبصدد ال  –
 إال ما تعلق 2000 /05/08 مؤرخ في 03 -2000 بموجب القانون رقم ىملغ، 09/04/1976 الصادر في 29 والمواصالت ج ر عدد
  .60/80/2000 ر فيالصاد 48 عدد ج جج ربالجزء التنظیمي منھ، 

یكون  الطبیعیین ألشخاصوتجدر اإلشارة إلى أنھ یمكن تمیز طریقة إثبات الھویة بین الشخص الطبیعي والمعنوي فبالنسبة ل  )2(
 ما أو السفر جواز أو المقیمین لألجانب بالنسبة بطاقة اإلقامة ورخصة السیاقة بالنسبة للجزائریین  أو الوطنیة التعریف بطاقةب

 األشخاص أو الشخص ھویة یكون بالمعنویون األشخاص یخص فیما والمقیمین غیر لألجانب بالنسبة الھویة إلثبات مقامھ یقوم
  .التجاري السجل رقم أو على الشركات الضریبة رقم وكذا، العملیة ھذه إلنجاز المخولین الطبیعیین

  .48، ص سابقلیفاتي عبد الرحمن، مرجع خ  )3(
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  التزام المسحوب علیھ بالوفاءالتزام المسحوب علیھ بالوفاء  ::ثالثاثالثا  

یقع على عاتق المسحوب علیھ إذا ما توفر لدیھ الرصید الوفاء للحامل الشرعي، 
  :نفیذ المسحوب علیھ لھذا االلتزام وفقا لما یأتيویقع ت

I. الوفاءوضوع ــــم  : 
  ؟من المسائل التي تثار في موضوع وفاء الشیك قیمة الوفاء وعملة الوفاء  

  : اءـــــــة الوفــــمـقی  .1
محل الشیك دائما مبلغ معین من النقود والسند الذي یحمل محل غیر كما ھو معلوم أن 

فقا لحكم القواعد العامة في مادة الوفاء و و، أن یكون أي سند من نوع أخر إالَّ شیكًاالنقود یمكن
 قبول  قبول ىى المستحق أصال ھو الذي یكون بھ الوفاء، فال یجبر الدائن عل المستحق أصال ھو الذي یكون بھ الوفاء، فال یجبر الدائن علالشيءالشيء« «  . ق م ج276نصت المادة 

  ..»»ىىشيء غیره ولو كان ھذا الشيء مساویا لھ في القیمة أو كانت لھ قیمة أعلشيء غیره ولو كان ھذا الشيء مساویا لھ في القیمة أو كانت لھ قیمة أعل
أیضا فإذا قبل الدائن في استفاء حقھ مقابال استعاض بھ عن  القواعد العامةووفقا ألحكام 

 الوفاء محل موضوعلما كان المبلغ النقدي في الشیك ھو ف، )1(الشيء المستحق قام ھذا مقام الوفاء
على من قیمة الشیك، غیر أنھ أولو كانت قیمة الشيء ه ال یجبر أن یتسلم شيء آخر غیرفإن الحامل 

 ویخضع االتفاق على االعتیاض ،حقا یؤدیھ المدین أو حامل أن یقبل الوفاء بشيء أخریجوز لل
 وفقا لطریقة وبھذا یلتزم البنك المسحوب علیھ بدفع مبلغ الشیك كمًا ونوعًا، لشرائط العقد العامة

مل ، فإذا امتنع البنك عن الوفاء كان من حق الحا)2(ج ت  ق479لمادة تطبیقا  لتحدید ھذا المبلغ 
  . الستعمال حق الرجوعیةقانونالالرجوع على الضامنین لمطالبتھم بالوفاء بعد اتخاذ اإلجراءات 

  :اءـــــــة الوفــــعمل  .2
 بعملة الشیك حرر إذ بھا الوفاء الواجب العملة الوفاء موضوع في تثار التي المسائل من

  ؟الوفاء لبلد بالنسبة أجنبیة
 حررالم نستوعب أن الشیك ھامن مضمونو )3( )ج ت ق 507( المادةھذا التساؤل أجابت عنھ 

  .أم ال  العملة متداولة في الجزائر ھذهعلى ما إذا كانته  بعملة أجنبیة یتوقف أمر وفاءمبلغھ
                                                        

  . ق م ج285  نص المادة:  أنظر  (1)
   للمبلغ المكتوب  باألحرف الكاملة.االختالف وباألرقام معا فالعبرة عند باألحرف كتب الشیك إذا«  ق ت ج 479تنص المادة   )2(

  ».االختالف ألقلھا مبلغا  فالعبرة عند،مباألرقاسواء باألحرف أو  مرات كتب المبلغ عدة إذا  
 جاز الجزائر، في متداولة غیر بعملة الشیك وفاء اشترط إذا بالصرف الخاص التنظیم حكامبأ االحتفاظ مع « ج ت ق 507 لمادةا نص  )3(

 بین الخیار للحامل فیكون التقدیم یوم في الوفاء یتم لم وإذا الوفاء، یوم في بالدنانیر قیمتھ أساس على لتقدیمھ المحدد األجل في قیمتھ وفاء

  .الوفاء یوم في أو التقدیم یوم في الدنانیر بسعر الشیك بمبلغ المطالبة
 یمكن انھ ىعل بدنانیر العمالت ھذه قیمة تحدید ألجل الشیكات بھا تحرر التي األجنبیة العمالت لمختلف الرسمي السعر إتباع یجب  

   .بالشیك معین لسعر وفقا یدفع الذي المبلغ حساب اشتراط للساحب
  .أجنبیة بعملة الفعلي الوفاء واشتراط معینة بعملة الوفاء ونیك أن الساحب یشترط عندما المتقدمة القواعد تسري وال  
وإذا تعین مبلغ الشیك بعملة تحمل نفس التسمیة لكن قیمتھا في بلد اإلصدار تختلف عن قیمتھا في بلد الوفاء فیفترض اعتماد العملة   

  ».الخاصة بمكان الوفاء
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جاز وفائھ في  المتداولة في الجزائر إذ الغیرالغیرولما كانت المادة صریحة فیما یتعلق بالعملة 
یوم الوفاء وإذا لم  وفقا لسعر الصرف متھ بالدینار الجزائرياألجل المحدد لتقدیمھ على أساس قی

فبمفھوم المخالفة ، یوفي یوم التقدیم فللحامل الخیار بین سعر الصرف یوم التقدیم أو یوم الوفاء
وحسب رأینا ھذا ھو ، الجزائر فیتم الوفاء بھذه العملة بعملة متداولة فيمبلغ الشیك فإذا حرر 

تقضي أن ھذه القواعد ال تنطبق عندما یشترط  حیث  المادةھذهمن  03المقصود من الفقرة 
  .الساحب الوفاء الفعلي بعملة أجنبیة

 كما أن مبلغ الشیك أیضا قد یحرر بعملة تحمل نفس تسمیة عملة بلد الوفاء واإلصدار
 ن االعتدادووبالتالي یك) مثالھ الدینار الجزائري واألردني(ولكن قیمتھا تختلف في البلدین 

  . بالعملة األجنبیة ألحكام قانون الصرفوفاءالبعملة بلد الوفاء، وفي جمیع األحوال یخضع 

II. طرق وفاء الشیك: 

  :لتحقیق عملیة وفاء الشیك عدة طرق تعرفھا المھنة المصرفیة نوجزھا فیما یلي
  :الوفاء المباشر للحامل .1

 من علیھا المسحوب ھیئةلل بنفسھ للوفاء الحامل تقدم حالة للحامل المباشر بالوفاء یقصد

  :طریقتین في للحامل المباشر الوفاء طرق وتتمحور بالغیر االستعانة دون

  :الدفع النقدي المباشر  -أ
 ھذا أن یحصل الحامل على القیمة النقدیة للشیك مباشرة من المسحوب علیھ وھذه ىومعن

  .یق الحسابالحالة تتحقق في حالة تقدم الحامل لقبض قیمة الشیك نقدا ولیس عن طر

  :الدفع في الحساب  - ب
قیمتھ بشیك یحمل عبارة الدفع أو القید في الحساب فإن البنك ال یقوم بدفع  الحامل تقدم إذا
 استخدام الشیك كأداة وھو حكم في الحساب وھذه الطریقة تھلحامل وإنما یقوم بقید قیما بین یدي

 ةمسطرال اتالشیك كذلك أو الحسابات، في اعدف یتم ما عادة التي البنك شیكات ومنھالتحویل النقود 
  .ت ق 514 للمادة وفقا المسطرة الشیكات حكم الحساب في للقید المعدة الشیكات تأخذ حیث

  :الوفاء الغیر المباشر   .2
 وتتمثل في استخدام الحامل شخص أخر لتحصیل ىوھي الطریقة المعاكسة للحالة األول

  :نقیمة الشیك ویمكن إجمالھا في طریقتی
  :الشیك تحصیل  -أ

ھذه ، ویقصد بئھاریقة الغالبة لوفاعملیة تحصیل الشیكات من طرف البنوك ھي الط
بنكا وعادة ما یكون بنكھ  الشیك حامل وذلك بتوكیل عملیة أن تتم عملیة الوفاء بواسطة الغیرال

م العملیة وتت توكیلیا  الشیك تظھیراهبتظھیر ذلكو،  التحصیللتحصیل قیمة الشیك مقابل عمولة
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 أو امادی المقاصة غرفة إلى بتقدیمھ أو علیھ المسحوب لدى للوفاء الشیك بتقدیم الوكیل البنك بقیام

 من یتبینو ،التحصیل طالب حاملھ لصالح الشیك قیمة بدفع فیھ علیھ المسحوب ویطالب اإلكترونی

 علیھ تسري وكالة عقد بأنھا التحصیل وطالب البنك بین العالقة كیف القانون أن التحصیل مفھوم

 مدیًنا عملیةال نجاح حال في یصبحو التحصیل طالب مقام البنك یقوم حیث المدنیة، الوكالة أحكام

  )2(.المسطرة الشیكات لوفاء القانونیة الطریقة ھي التحصیل وعملیة ،)1(بقیمتھ الشیك لحامل

  :الشیك خصم  -ب
 التجاریة الورقة خصم على العمالء أحدو البنك بین اتفاق بأنھ التجاریة األوراق خصم یعرف

 الشیك خصم تعریف ومضمون ،الورقة قیمة من معینة نسبة مقابل للحامل قیمتھا بدفع التعجیل أي

 منھ مقطوًعا الحقیقي تحصیلھ قبل لحاملھ الشیك قیمة البنك بموجبھ یدفع اتفاق أنھ المعاصر فقھال عند

 بتظھیره البنك إلى الشیك ملكیة نقل مقابل التحصیل ومصاریف محددة، وعمولة األجل عن الفائدة

  )3(.ھحامل إلى بھ عاد قیمة الشیك البنك لم یحصل فإذا للملكیة ناقال تظھیًرا
 وفقا وھذا علیھ المسحوب البنك طرف من تجوز ال الخصم عملیة أنَّ ىإل اإلشارة وتجدر

 في  في سحوب علیھ یعد بمثابة إبراء إالَّسحوب علیھ یعد بمثابة إبراء إالَّأن التظھیر للمأن التظھیر للم « یقضي الذي 05 فقرة ،ج ت ق 487 المادة لنص

  ».علیھ عدة مؤسسات و حصل التظھیر للمؤسسة الغیر المسحوب علیھا الشیكعلیھ عدة مؤسسات و حصل التظھیر للمؤسسة الغیر المسحوب علیھا الشیك  للمسحوبللمسحوب  كونكون  حالةحالة

III.  الصةـــالمخ : 

 دفع فإذا قیمتھ تحصیل شرط على معلقا وفاءا یعد الشیك واسطةب األصلي الدین وفاء 

 للرجوع وبات قائما األصلي الدین بقي الَّوإ األصلي، الدین ىانقض قیمتھ علیھ المسحوب

 اللتزاما النقضاء أھمیة من الوفاء لعملیة لما ونظرا ،محل القضائیة والدعاوي الصرفي

 مطالبة من فلبد حاملھ حیازة تھقیم علیھ المسحوب وضع قبلف األصلي والدین بالشیك الصرفي

 مع للمخالصة « عبارة بتحریر مسبق الشیك ظھر على بالتوقیع وذلك بالمخالصة األخیر ھذا

 .»pour acquit _ date _signature« »التاریخ وضع
 وفي »griffes«تتبادل البنوك فیما بینھا المخالصات عن طریق التوقیع بواسطة ختم كما 

فتقتضي المھنة  ،compensée  «griffes« غرف المقاصة المخالصة تعوض بختم المقاصة
 وذلك بتوقیع ،وفاء أن یقوم المصرفي بإجراء مخالصة الدفعالمصرفیة بعد تقدیم الشیك لل

 لشیك وتسلیمھ للمسحوب علیھ مقابل تلقیھ قیمة الشیك، حیث یعد ھذا التوقیععلى االحامل 
                                                        

یداع األوراق التجاریة لدى البنك برسم التحصیل ال ینقل ملكیتھا إن إ « 1994 - 1245جاء في قرار تمیز حقوق أردني رقم   )1(
لدیھ  للبنك وتطبق أحكام الوكالة على مثل ھذه الودائع المصرفیة ألن البنك أخذ على عاتقھ مسؤولیة إدارة األوراق المودعة

األوراق التجاریة والعملیات  د ملحم،باسم محم. عن بسام حمد الطراونة ود» .التجارة األردني  ق116مقابل عمولة وفقا للمادة 
  ).1(، ھامش رقم 451سابق، ص المصرفیة، مرجع

  .451 صنفسھ،مرجع الباسم محمد ملحم، و بسام حمد الطراونة : بھذا الصددأنظر   –،  ق ت ج513 ادةم ال :أنظر  )2(
    .66 صمرجع سابق،عیسى محمود عیسى العواوده،   )3(
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 أم ألمر أم اسمیا الشیك أكان سواء المخالصة البنوك وتستلزم«quittance »  الدفع مخالصة

   یحق للمسحوب علیھ أن یطلب یحق للمسحوب علیھ أن یطلب«« :انھ ىعل ىأول فقرة ج ت ق 505 المادة نصت فقد ،)1( للحامل

  »»..من الحامل عند وفاءه قیمة الشیك أن یسلمھ إلیھ مع التأشیر علیھ بالمخالصةمن الحامل عند وفاءه قیمة الشیك أن یسلمھ إلیھ مع التأشیر علیھ بالمخالصة

 قیمتھ تحصیلولھ واألن المنطق ال یقضي ترك الشیك بین یدي الحامل بعد الوفاء منعا لتد
، لصة دلیال كامال لوقوع الوفاءوجود الشیك لدى المسحوب علیھ موقعا بالمخایعد  إذعدة مرات 

ولكن بدون توقیع المخالصة فإن وجود الشیك لدى المسحوب علیھ تعد قرینة بسیطة یمكن إثبات 
وإذا ، )2( الشیك لمراجعة الحسابات قبل الدفع الحاملوفاء الن البنك قد یكون محل ثقة یسلمھالعدم 

ثبات عملیة الوفاء في حالة النزاع بكافة  یجوز للمسحوب علیھ إ الشیكحدث خطأ ولم یسترد الحامل
وسائل اإلثبات علما أن القانون ال یلزم المسحوب علیھ بھذه المخالصة حیث نالحظ أن نص المادة 

  .ولیس بصیغة الوجوب » ... یحق للمسحوب علیھ«السالف الذكر جاء بصیغة الجواز والحق 

إلى أن الوفاء ینبغي بنا اإلشارة وخالصة القول بصدد الحدیث عن إلتزام المسحوب علیھ ب 
لحاالت المبررة لرفض الوفاء ومن ل خرقھ  في حالة المصرف قد یكون مسؤوال عن وفائھ الشیك

 متوفىألھلیة، أو أن الساحب في الواقع ابین ھذه الحاالت وفائھ لشیك صادر من ساحب فاقد 
انھ تاریخ لإلصدار، باإلضافة سابقة للتاریخ المحرر في الشیك والمفترض وتاریخ الوفاة تكون 

لحق المصرف لرفض الوفاء في حالة الحجز على الرصید من دائني الساحب، وللحامل حق 
  .اللجوء للقضاء لرفع الحجز وإلثبات صاحب الحق في رصید الحساب المحجوز

  الثانيالثانيالمطلب المطلب 
  حــاالت خــاصة لــوفاء الـشيكحــاالت خــاصة لــوفاء الـشيك

د المآل الطبیعي للشیك إالَّ أنھ قد یصادف الحامل  الرصی وكفایةإذا كان وفاء الشیك حالة توفر
والمسحوب علیھ حاالت خاصة بصدد تنفیذ عملیة الوفاء؛ وأھم ھذه الحاالت منھا ما قد یتعلق 
بالرصید وذلك لفرض ورود شیك واحد إالَّ أن الرصید الدائن بالحساب ال یغطي إالَّ جزء من قیمة 

  لزامیة الوفاء الجزئي بالنسبة للحامل والمسحوب علیھ؟ھذا الشیك وبالتالي یطرح إشكال مدى إ

كما یحتمل أیضا فرض تزاحم عدة شیكات لدى المسحوب علیھ صادرة من ساحب واحد 
على نفس الحساب لصالح حامل واحد أو عدة حملة وال یفي الرصید الكائن بالحساب لوفائھا 

   لوفاء بعضھا دون األخر؟جمعیا؛ وبالتالي یطرح إشكال عن معیار التفضیل واألولویة

                                                        
(1) CHERCHEM Mohamed, "Système de paiement de masse, société interbancaire de formation", 

direction des formation thématique et spécifiques, p 13 . 
  .109 ص، جمال الدین عوض، مرجع سابقي عل.د:  أنظر  )2(
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 ، إالَّ أنھ−، كفایتھ وقابلیتھ للتصرفهبما معناه توفر− كما وقد ال یتعلق األمر بالرصید 
 معارضة تمنعھ من وفاء الشیك، وبالتالي یطرح إشكال ىیتعلق األمر بكون المسحوب علیھ قد تلق

الملزمة للمسحوب علیھ، وما ھي أسباب المعارضة  ؟عن مدى إلتزام المسحوب علیھ بالمعارضة 
  وماھیة أحكام رفع المعارضة وانقضاءھا وبالتالي تحقیق الوفاء بعدھا؟

 الناحیة من ذلك وحكم التطبیقیة، الناحیة من خاصة الواردة االفتراضات ألھمیة وتقدیرا

 وأحكام )أول فرع( الرصید على شیكات عدة وتزاحم الجزئي الوفاء حكم سنتناول القانونیة،

  .)ثاني فرع( الشیك وفاء في ضةالمعار

  الفرع األولالفرع األول
  الوفـاء الجـزئي وتـزاحم الشيـكات عـلى الرصـيدالوفـاء الجـزئي وتـزاحم الشيـكات عـلى الرصـيد

 أحكام علیھ بمقتضى المسحوب على الساحب لفائدة المقرر  الدینمقابل الوفاء كان لما
 البنك من یقتضي فإن ذلك لفائدتھ، الشیك إصدار بمجرد إلى الحامل ملكیتھ تنتقل النقدیة الودیعة

 مساویا كامال وفاءا الساحب، علیھ یسحبھا التي الشیكات بجمیع یوفي أن علیھ لمسحوبا
إال جزء من قیمة لدى المسحوب علیھ  یتوفر ال أن األسباب من لسبب یقع قد ،غیر أنھ)1(لقیمتھا

   الجزئي؟ الرصید  فما حكممبلغ الشیك،
  فما ھو حكم ذلك؟جمیعا  كما قد تتزاحم عدة شیكات وال یكفي الرصید الموجود لوفائھا

  الجزئي الجزئيلوفاءلوفاء  اا    ::أوالأوال   
  :لتبیان حكم الوفاء الجزئي یقتضي بنا التركیز على النقاط التالیة

I. مدى إلزامیة الدفع الجزئي:  

رصید المتوفر لدى المصرف لسداد قیمة الشیك، فھل یلتزم المصرف بوفاء الال یكفي قد 
  امل على قبول الوفاء الجزئي؟الشیك في حدود الرصید الموجود؟ وھل یجبر الح

تقضي القاعدة العامة أنھ ال یجوز للمدین إجبار الدائن قبول الوفاء بجزء من الدین وتأجیل 
أو إذا ما قدر الدائن مصلحتھ في ، الوفاء بالجزء الباقي إالَّ إذا وجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

رض قبول الوفاء الجزئي على الحامل ذلك، ولقد خرجت قواعد قانون الصرف عن ھذه القاعدة بف
  ..ال یجوز للحامل أن یرفض الوفاء الجزئيال یجوز للحامل أن یرفض الوفاء الجزئي  وو« « . . 3 و2 ق ت ج فقرة 505وھذا ما قضت بھ المادة 

  )2(»»……وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك جاز للحامل أن یطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاءوإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك جاز للحامل أن یطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء

                                                        
  .ق ت ج 503 من المادة 1 والفقرة 500 نص المادة :أنظر  )1(
 3 الوفاء الجزئي بینما الفقرة  قبول الحاملإجباریةب  تقضي2لقانوني بالتناقض حیث أن الفقرة  ھذا النص اىیمكن األخذ عل  )2(

بصیغة یفھم من ورائھا أن للبنك حریة الخیار   » أنھ في حالة الوفاء الجزئي  « 4حررت بصیغة اإلجازة كما تضیف الفقرة
 لھ الرفض، واألصح أن یورد المشرع صیغة تجبر فیھ  الحامل ال یجوزىوفي حالة عرضھ عل، بعرض الوفاء الجزئي أم ال

  . الحامل في حدود مقابل الوفاء الموجودىالمسحوب علیھ عرض الوفاء الجزئي عل
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 إذ نیالملتزم ىعل الرجوع عبئ تخفیف ھو الجزئي الوفاء قبول الحامل إجبار من والحكمة

 من 6الفقرة نص في المشرع تبناه سلیم قرار وھو للحامل، بھ الموفى المبلغ حدود في ھممذم تبرئ

 في التزامھ من علیھ المسحوب البنك یعفي ال الرصید كفایة عدم أن اعتبر حیث ،ت ق 505 المادة

 مطالبة حالة لدیھ المتوفر الرصید دودح في صحیحا سحبا علیھ المسحوب الشیك بمبلغ الوفاء

  .»الجزئي الوفاء«  بمصطلح عنھ عبر ما وھو ج، ت ق 505 م من 3 للفقرة وفقا ذلك الحامل

بعرض الوفاء ملزم  البنك لوالسؤال الذي یفرض نفسھ في ھذه الدراسة القانونیة ھ
   رفض الوفاء الجزئي؟ الجزئي على الحامل لتحقیق االلتزام المقابل بعدم إمكانیة ھذا األخیر

بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري الجزائري ال نجد لھذا االلتزام أثر بصریح 
العبارة، بینما أقرت بعض التشریعات المقارنة صراحة إلزام البنك عرض الدفع الجزئي على 

 التجارة مدونة 273 المادة مقتضیات اإلطار ھذا في تجیب حیث )1(المغربي المشرع الحامل ومثالھ

  ..الجزئيالجزئي  الوفاءالوفاء  یرفضیرفض  أنأن  للحاملللحامل  یجوزیجوز  الال««  :كاآلتي المغربیة

  فيفي  الشیكالشیك  أداءأداء  بعرضبعرض  ملزمةملزمة  علیھاعلیھا  المسحوبالمسحوب  البنكیةالبنكیة  المؤسسةالمؤسسة  فإنفإن  الشیك،الشیك،  مبلغمبلغ  منمن  أقلأقل  المؤونةالمؤونة  كانتكانت  إذاإذا

  ..الجزئيالجزئي  األداءاألداء  ھذاھذا  یرفضیرفض  أنأن  علیھعلیھ  للمسحوبللمسحوب  یمكنیمكن  والوال        ..المتوفرةالمتوفرة  المؤونةالمؤونة  حدودحدود

  ..بذلكبذلك  مخالصةمخالصة  یعطيیعطي  وأنوأن  الشیكالشیك  علىعلى  الوفاءالوفاء  بإثباتبإثبات  یطالبیطالب  أنأن  علیھعلیھ  للمسحوبللمسحوب  یجوزیجوز  الجزئي،الجزئي،  الوفاءالوفاء  حالةحالة  فيفي

  ..التنبرالتنبر  واجباتواجبات  منمن  ذاتھذاتھ  الشیكالشیك  علىعلى  كالتوصیلكالتوصیل  مستقلمستقل  سندسند  علىعلى  المثبتالمثبت  التوصیلالتوصیل  ویعفىویعفى

  ..األصلياألصلي  المبلغالمبلغ  منمن  المؤداةالمؤداة  القیمةالقیمة  بقدربقدر  والمظھرینوالمظھرین  الساحبینالساحبین  ذمةذمة  تبرئتبرئ  الجزئیةالجزئیة  األداءاتاألداءات  إنإن

  »»..الباقيالباقي  المبلغالمبلغ  وفاءوفاء  عدمعدم  باحتجاجباحتجاج  یامیامالقالق  الحاملالحامل  علىعلى  ویجبویجب

 الغیر الكافي بشھادة عدم الدفع »الجزئي«وإن كان یمكن االستدالل بعلم الحامل بالرصید 
 بعرض أعاله علیھ المسحوب البنك التزام إّال أن ،یلتزم البنك بتضمینھا سبب رفض الوفاء التي

 :رئیسیین ینإشكال یثیر الحامل من عدمھ ووفائھ على الجزئي الرصید

 الساحب من كل مواجھة في لمسؤولیتھ درءا علیھ للمسحوب یمكن كیف  :األول
 ؟ الجزئي للوفاء الحامل ورفض للرصید الجزئي بالعرض قیامھ إثبات والحامل

 الوفاء بعرض علیھ المسحوب البنك قیام عدم یثبت أن للحامل یمكن یفك  :الثاني
 تقدیم قبل الساحب رصید على المسبق عملیا االطالع علیھ یصعب أنھ علیھ، والحال الجزئي
  الجزئي؟ بالوفاء علیھ المسحوب مطالبة عندھا یستطیع حتى للوفاء، الشیك

                                                        
  .194 ص ، سابق مرجع محمد، مسعودي  )1(
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 إثبات یستطیع علیھ المسحوب بأن القول یمكن أعاله، المطروحین التساؤلین إلى وبالرجوع
 یعد مثال خاص بوعبمط االستدالل عبر لذلك الحامل ورفض الجزئي للرصید بالعرض قیامھ
 ،)1(الناقص الرصید مبلغ على األخیر ھذا بإطالع القیام یفید الحامل توقیع یحمل الغرض لھذا

  ».الجزئي الوفاء«  وعدم موافقتھ علیھ، الوفاء وعرض

 علیھ الجزئي الوفاء بعرض علیھ المسحوب البنك قیام عدم یثبت أن الحامل یستطیع كما
بھ  الوفاء یتم ناقص لم رصید وجود یوضح الساحب حساب فبكش مثال االستدالل طریق عن

 التي الوفاء رفض شھادة من االستفادة یمكنھ كما ، للوفاء الشیك تقدیمھ تاریخ بنفس لفائدتھ
 تعد  إذ»الرصید كفایة عدم«لسبب متضمنة ھذه الحالة في تسلیمھا على البنكي العمل جرى

  .الجزئي بالوفاء اللتزامھ علیھ المسحوب نكالب احترام عدم على للتدلیل كافیة لوحدھا

 الوفاء عرض علیھ المسحوب یلزم قانوني نص وجود عدم مع أنھ القول یمكن وبھذا

 تفضل إذ الجزئي، الوفاء مقتضیات تطبق ال ما عادة البنكیة الممارسة نفإ الحامل على الجزئي

 الدفع عدم كسبب تتضمن الدفع عدم شھادة الحامل بتسلیم مكتفیة الوفاء برفض التصریح البنوك

 بالمشرع األجدر نكاف ،ت ق 536/1 المادة مقتضیات على موقفھا مؤسسة »الرصید كفایة عدم«

 بنص التحفظ رفع المحاكم يف القضایا بعض تراكم في سببا تكون قد التي لنقاشاتا من حدلل

 لرفض إثباتا الحامل عتوقی تقریر مع الجزئي الوفاء بعرض علیھ للمسحوب ملزم صریح قانوني

  .علیھ عرضھ بعد الوفاء

II. حكم إلزام الحامل قبول الوفاء الجزئي:  

 امل بعد مطالبتھ بذلك، وبالمقابل للح»»الوفاء الجزئيالوفاء الجزئي««بعد أن ألزم القانون المسحوب علیھ 
 ما یمكن طرح التساؤل عن ،)2(  علیھالحامل ال یجوز لھ رفض الوفاء الجزئي إذا ما عرض

 ؟ الجزئي الوفاء قبول للحامل المشرع إلزام اءور من العلة ھي
الثقة  في تقویة تكمن الجزئي الوفاء قبول الحامل إلزام وراء من العلة أن القول یمكن

 یشكل قرینة الجزئي الوفاء رفض عن كون ناھیك وجزئیا، ولو الوفاء في وظیفتھ وتأمین بالشیك
لبالغة في ظل اإلجراءات المستحدثة األھمیة اوھذا من  ،الساحب بحساب رصیدال وجود على

  . المبلغعلى كل من مبلغ الشیك منھ لساحب أن یسوي جزءاألیسر لفمن  عارض الدفع، لتسویة
                                                        

   .99  ص،مرجع سابق  جمال الدین عوض، ى عل.د: أنظر )1(
 من 499 المادة في نص إذ الجزئي للوفاء تنظیمھ إطار في آخر توجھا نحا مصري،ال المشرع أن المقارنة باب من اإلشارة تجدر )2(

  .المتعاقبین الشیك حملة إلى القانون بحكم الوفاء مقابل ملكیة تنتقل  « 1– : على ما یليبھ المعمول 1999 رقم التجارة قانون
 .الكامل المقابل على لھ المقررة الحقوق جمیع لناقصا المقابل على للحامل كان الشیك قیمة من أقل الوفاء مقابل كان إذا 2–
 على علیھ المسحوب یؤشر الحالة ھذه وفي یقبضھ، أن وللحامل علیھ، المسحوب علیھ عرضھ إذا الناقص المقابل رفض للحامل 3–

 .الباقي الجزء عن امھمق یقوم ما أو االحتجاج بعمل الحامل ویقوم بھ مخالصة تسلیمھ الحامل من ویطلب المدفوع بالمبلغ الشیك
 ،».الشیك على بذلك والتأشیر بھ الوفاء حالة في الناقص المقابل بقدر االحتیاطیین والضامنین المظھرین أو الساحب ذمة وتبرأ – 4

 .الذكر السالف القانون
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 الملتزمین بكامل الصرفي على الرجوع یمارس الحامل أن القانوني العبث نھ منكما أ
تبرئة ذمة ذلك ولھ قب شأن وكان من ورفضھ، علیھوفاءه  عرض منھ جزء أن مبلغ الشیك والحال

  جق ت 505 المادة الفقرة الخامسة من، وھذا الحكم تبنتھ المتوفر  الجزء ذلكبقدر الملتزمین

  » أصل مبلغ الشیكأصل مبلغ الشیك  الوفاء الجزئي منالوفاء الجزئي من  والمظھرین بقدروالمظھرین بقدر  الساحبینالساحبین  ذمة ذمةأأتبرتبر  ««: إذ قضت

 الرجوع في حقھ سقوط علیھ المعروض الجزئي للوفاء الحامل رفض عن یترتبوبالتالي 
 واقعة الرفض أما علیھ المسحوب أثبت المرفوض إذا ما المبلغ حدود في الملتزمین جمیع على

تجدر وة الشیك للحامل، قیم من تبقى ما أداء لضمان قائما یظل التزامھم فإن ھذا المبلغ داع ما
یر اإلشارة إلى أنھ إضافة إلى التزام البنك بالوفاء الجزئي فإنھ یقع علیھ جزاء عن تعمده تقد

ر الرصید یرتب مسؤولیة یقدفي تالرصید على غیر الحقیقة فمن ھذا المنطلق فان أي خطأ 
  .لتصریح بالنسبة للساحب والضامنینالمصرف عن الضرر الذي یحدثھ ھذا ا

III الجزئي الوفاء آلیة :  

  :تالتالیالتوضیح خطوات وفاء الشیك جزئیا نمیز الحاالت 

  :لیھع المسحوب شباك إلى المقدم الشیك .1

 ما فیھا یكتب »FICHE« بطاقة الشیك وجھ على بإلصاق الجزئي الوفاء بصدد البنك یلتزم

 تاریخ األصلي الشیك مبلغ ھي علیھ المسحوب یوردھا التي البیانات ھمأو الجزئي الوفاء ھذا یفید

  .معلوماتال بنفس الشیك ظھر على بالختم یقوم كما المتبقي، والمبلغ المدفوع الجزئي المبلغ ،الدفع

 كما یمكن للبنك طلب مخالصة بقدر ما دفع وتحریر كشف یثبت القید للمبلغ المدفوع في
فإذا كان الدفع ، الجانب المدین لحساب العمیل والقید في الجانب الدائن من حساب المستفید

 جانب تحریر مخالصة بالمبلغ المدفوع وإرجاع ىجرى بطریقة التحویل في الحسابات إل
   .امل وھذا لتمكینھ مطالبة الجزء الباقي من قیمة الشیكالشیك للح

 :المستفید بنك شباك إلى المقدم الشیك .2

  المسحوب علیةى یوكل بنكھ لتحصیل قیمتھ لدیمكنھ أن  من الشیك أن المستفیدالقولسبق 
 فإن الوكاالت المصرفیة للحفاظ على عمالئھا بحكمبموجب أحكام التظھیر التوكیلي التي رأینھا، 

 الشیك الراجع لعدم كفایة الرصید في ىوفیأن  الضرورة یمكن أن تطلب من المسحوب علیھ
حق ومن ذلك  بالجانب القانوني أدرىمع العلم أن البنوك  حدود الرصید الموجود لعمالئھا،

وھي معلومات ال یعلمھا الشخص   وبذلك تسدي ھذه الخدمة لعمیلھا،الحامل مطالبة الوفاء الجزئي
  .تفاصیل القانون وھي من إحدى أسباب عدم تفطن الحامل لمطالبة الوفاء الجزئيلالجاھل 
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  :المقاصة طریق عن المقدم الشیك .3
تسجل خصوصیة بصدد الشیك المقدم في المقاصة إلى جانب تطبیق األحكام السالفة الذكر 

ة أن الحساب ال تجري علیھ الحسابات وال یخصم ویرجع الشیك للبنك الذي قدمھ للمقاص
  )1( .بسبب عدم كفایة الرصید، ویطلب من ھذا األخیر إیصال یثبت الوفاء الجزئي مرفوضا

IV. لمخالصة على إثر الوفاء الجزئيا: 

مخالصة یحتفظ الر یحر الشیك وبصدد تمبلغ ل الكليبوفائھسبق أن بیننا أن المسحوب علیھ  
 بدفع قیمة الشیك إالَّ إذا وب علیھالمسح الدلیل األصلي لقیام یعدبالشیك لدیھ، وفي الغالب العادي 

ن الحامل بحاجة أوما یطرحھ التساؤل بصدد الوفاء الجزئي ھو ، قام دلیل قاطع على خالف ذلك
  بمبلغ الشیك المتبقي الغیر المدفوع من المسحوب علیھ ؟الملتزمین مطالبة ل نموذج الشیك ىإل

الوفاء الجزئي یحق للمسحوب علیھ الوفاء الجزئي یحق للمسحوب علیھ في حالة في حالة   «« 4 فقرة 505المادة بصدد ھذا التساؤل أجابت و

 ھذه المخالصة المدرجة في الشیك  ھذه المخالصة المدرجة في الشیك ىىأن یطلب ذكر ھذا الوفاء في الشیك وإعطائھ مخالصة بذلك وتعفأن یطلب ذكر ھذا الوفاء في الشیك وإعطائھ مخالصة بذلك وتعف
  »»..نفسھ من الطابع المالينفسھ من الطابع المالي

لشیك حیازة حاملھ كلیا أو جزئیا فلبد من مطالبة ا مبلغالمسحوب علیھ قبل وضع وبھذا فإنھ 
للمخالصة  "ضع على ظھر الشیك توقیعھ مسبق بتحریر عبارة  وى بمعن،ھذا األخیر بالمخالصة

التقنیة المصرفیة بصدد ومن ناحیة  ، "POUR ACQUIT _ DATE _ SIGNATURE" "مع وضع التاریخ
یكتب فیھا قیمة الوفاء  " FICHE " إلصاق على وجھ الشیك بطاقةیقوم ب  البنكفإن الوفاء الجزئي

 األصلي والمبلغ المتبقي، تاریخ الدفع الجزئي، كما یقوم بالختم الجزئي، بما یفید قیمة مبلغ الشیك
، وتحریر كشف وعدفالمقدر العلى ظھر الشیك بنفس المعلومات، ویقوم البنك بطلب مخالصة ب

كما یقوم ، من حساب العمیلبالنقصان  لحساب المستفید والقید باإلضافةیثبت القید للمبلغ المدفوع 
  .ا لتمكینھ مطالبة الجزء الباقي من قیمة الشیكبإرجاع الشیك للحامل وھذ

 عدم  أن یحرر احتجاجفیجب علیھالرجوع الصرفي في على حقھ الحامل ولكي یحافظ 
 المعروض الجزئي للوفاء الحامل رفض عن ویترتب، )2( باقي المبلغ الغیر المدفوع على الدفع
 في یكون الحال بطبیعة قوطوالس لشیك،با الملتزمین جمیع على الرجوع في حقھ سقوط علیھ

 بالكیفیة ه للحاملأداء لضمان قائما یظلالتزامھم  فإن المبلغ باقي أما ،المرفوض المبلغ حدود
  )3( .القانون حددھا التي المدة وخالل

  

                                                        
(1) CHERCHEM Mohamed, "Système de paiement de masse", op. cit., p 13 . 

  .ج ق ت من 505 المادة من 06و 05 الفقرة نص: أنظر  )2(
 البریدي الشیك لوفاء بالنسبة الحكم نفس تضمنت والموصالت بالبرید المتعلق 03-2000 قانون من 76 المادة أن إلى اإلشارة تجدر  )3(

 الرصید كان ذاإ جزئیا دفعا یرفض أن یستطیع ال فإنھ للدفع البریدي الصك المستفید یقدم عندما « : أنھ المادة ھذه وتقضى .جزئیا
 الدفع حالة في – المنجزة العملیة على المطبق الرسم خصم بعد الرصید حدود في الدفع یطلب أن لھ یحق ، الصك مبلغ عن یقل

 الدفع عدم شھادة المركز ویسلم وصال وإعطائھ الصك في الدفع ھذا على بالنص یطلب أن البریدیة الصكوك مركز یمكن الجزئي
  .»الباقي المبلغ عن
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  تزاحم الشیكاتتزاحم الشیكات      ::ثانیاثانیا " aiement de plusieurs chèque présentés SimultanémentP"    

 عدة الساحب بإصدار قیام التعامل الكثیف بالشیكات ھو إمكانیة األمر الذي یتصوره      
رصید الدائن في ھذا الحساب الیفي  ال، ولكن قد الحساب نفس وعلى واحد آن شیكات في

أن   ومع العلمتزاحم ھذه الشیكات على ذات الرصید،  مشكلیقوم وھنا الشیكات، ھذه جمیع
انتقال الشیك مقابل وفاء الشیك بمجرد ل ھ تملكي ھالقانونیة القیمة الشیك ذات حامل أھم حقوق

ما و الرصید، بھا توزیع یتم التي طریقةال عن التساؤل یثورھنا فباإلصدار أو التظھیر،  إلیھ
 اآلخر؟ البعض على بعضھاوفاء  تفضیل أساس ھو

  :ولإلجابة عن التساؤل المطروح لبدا من تحلیل الفرضیات التالیة

I.  لدى المسحوب علیھالتقدم بالشیكات تبعا:  

واجب المسحوب  من الحالة یكون ففي ھذه تباعا الشیكات حملة علیھ المسحوب إلى یتقدم قد
 یقدم شیك بآخر للوفاء كاف غیر ویصبح الرصید "ینتھي" حتى إلیھ یتقدم حامل لكل یدفع أن علیھ
إلیھ في المرتبة  مقدمة یكفي لوفاء أحد الشیكات الال دفع الشیكات الالحقة، أو قد عن فیمتنع إلیھ

  .السالف التفسیر  النحوىبصدد فرض الوفاء الجزئي عل األخیرة بكامل القیمة وبالتالي نكون
 قام التي الشیكات ولو كانت صحیحا یعتبر الحالة ھذه في علیھ المسحوب من والوفاء

 بوجود یعلم  أنمن المعقول ألنھ لیس سدادھا، یستطع لم التي للشیكات التاریخ في الحقة بسدادھا
  .التاریخ في علیھ سابقة أخرى شیكات

II. التقدم بالشیكات في آن واحد لدى المسحوب علیھ: 
عدم كفایة  مع استیعابھ ألمرن واحد آ ھ لجملة الشیكات المقدمة إلیھ فيتنبھ المسحوب علی

تقدم یما عند ةعاد وقد یحصل ھذا الفرض ،وإن كان نادر الوقوع فرض محتمل الرصید لوفائھا جمیعا
ة على إثر نظام المقاصة اإللكترونی وخاصة علیھ شیكات لتحصیلھا لدى المسحوب اليملاح بنك للوفاء

 الجلسة المنعقدة للمقاصة، فالسؤال في الشیكات التي یتم تحصیلھا وصور رسائل بیانات أین یتم بعث
  عن األخر؟علیھ لتفضیل وفاء شیك باألولویة  المسحوب معیار ھو ح نفسھ ماالذي یطر

 لھذا التساؤل، ولكن بالرجوع إلى االمشرع الجزائري لم یورد أي نص قانوني یضع حد
 462، ومثالھ مشرع التجارة القطري في المادة لذلكالتشریعات المقارنة نالحظ تفطنھا  بعض

  إذاإذا« « :على انھ امضمون وتقضیال حیث سجلنا نفس 106 والسعودي في م 252م واألردني في 
   شیكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غیر كاف لوفائھا جمیعًا وجب مراعاة تواریخ شیكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غیر كاف لوفائھا جمیعًا وجب مراعاة تواریخقدمت عدةقدمت عدة

  ..سحبھا یجب تفضیل الشیك األسبق في تاریخ سحبھ عن باقي الشیكاتسحبھا یجب تفضیل الشیك األسبق في تاریخ سحبھ عن باقي الشیكات
    رقمًارقمًا  األسبقاألسبق  الشیكالشیك  اعتبراعتبر  ،،وإذا كانت الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاریخ إصدار واحدوإذا كانت الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاریخ إصدار واحد
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لشیكات، أي یجب تفضیل الشیك األسبق في رقمھ على الشیكات األخرى لشیكات، أي یجب تفضیل الشیك األسبق في رقمھ على الشیكات األخرى مسحوبًا قبل غیره من امسحوبًا قبل غیره من ا
  ))11((..»»وھذا الحكم یجوز مخالفتھ باتفاق األطرافوھذا الحكم یجوز مخالفتھ باتفاق األطراف. . منھم في تاریخ السحبمنھم في تاریخ السحب  وكأنھ أسبقوكأنھ أسبق

  الفرع الثانيالفرع الثاني
  المــعارضة فــي وفــاء الشيــكالمــعارضة فــي وفــاء الشيــك

 یحجز خالفا لحكم القواعد العامة التي تجیز لكل دائن بدین محقق الوجود حال األداء أن
على ما یكون لمدینھ لدى الغیر، فإن المشرع ال یجیز المعارضة في وفاء الشیك إالَّ في حالة 
ضیاع السند أو إفالس حاملھ، وتھدف ھذه القاعدة إلى تدعیم ثقة التعامل بالشیك وتأكیدًا لحق 

سباب اإلباحة وبھذا تكون المعارضة القانونیة في الوفاء من أ ،)2 (الحامل على مقابل وفاء الشیك
  )3(.التي تلقي على المسحوب علیھ التزام االمتناع عن الوفاء

  :ولتوضیح أحكام المعارضة في وفاء الشیك نرتكز على النقاط التالیة

  األساس القانوني للمعارضة في مادة الشیكاألساس القانوني للمعارضة في مادة الشیك  ::أوالأوال  

یقصد بالمعارضة محل البحث االعتراض على قیام المسحوب علیھ بوفاء قیمة "
 من 3 و2 الفقرة بموجبمت معالجة أحكام المعارضة في وفاء الشیك ت  ولقد،)4("املھالشیك لح

وال تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك وال تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك  «:  على أنھالفقرة الثانیة ق ت ج فنصت 503المادة 

فإذا رفع الساحب فإذا رفع الساحب « «  :أما الفقرة الثالثة فقد جاء فیھا ما یلي »»أو تفلیس حاملھأو تفلیس حاملھ  إال في حالة ضیاعھإال في حالة ضیاعھ
حتى ولو في حالة حتى ولو في حالة   أخرى وجب على قاضي األمور المستعجلةأخرى وجب على قاضي األمور المستعجلة  الحظر معارضة ألسبابالحظر معارضة ألسباب  لرغم من ھذالرغم من ھذابابا

  »».. أصلیة أن یأمر بإلغاء ھذه المعارضة بناء على طلب الحامل أصلیة أن یأمر بإلغاء ھذه المعارضة بناء على طلب الحاملىىرفع دعورفع دعو

 ترفع أن إلى الدفع عن االمتناع علیھ المسحوب على وجب معارضة حصلت متى فا لذلك

 أن فنالحظ ،الشیك حامل طلب على بناء القضاء من رأم بموجب أو المعارض بطلب المعارضة

 أیده ما وھو حالتین على بمشروعیتھا الساحب من الصادرة المعارضة أحكام تحدید قصر المشرع
                                                        

 .2007-2006 ، في األوراق التجاریة وفقا للقانون القطري إسراء جاسم العمران، الموجـز. د و ھاني محمد صالح ألحدیثي.د  )1(
www.ao-academy.org/.../lectures-about-commerc 

 الرصید إلیھم ملكیة انتقال رغم واللذین اآلخرین الحملة مواجھة في اإلصدار بمجرد الرصید تملك في لالحام حق أھمیة ھنا وتظھر   –
  .الشیك إنشاء تاریخ بمقتضى األول الحامل ألسبقیة من مفاضلة الوفاء یستفیدون ال فإنھم لفائدتھم، الشیك إصدار بمجرد أیضا

 فإن قانونا، المبدأ ھذا لتقید نظرا أنھ إال مصلحة ذي كل من المعارضة جواز األصل في كان إن أنھ الصدد بھذا كریم عباس زھیر األستاذ یقول  )2(
 من علیھ المحجوز المبلغ بخروج للدائن إقرارا ذلك معنى ألن مدینھ أصدره شیك رصید على تنصب ال الساحب دائن یقدمھا التي المعارضة

 الساحب حق على تنصب ھنا الدائن معارضة فإن ولذلك الشیك، إصدار منذ الحامل إلى ینتقل قدمنا كما -الرصید وھذا الساحب، مدینھ ذمة
  .المدنیة اإلجراءات انونلق إجراءاتھ في یخضع و الغیر ىلد للمدین ما حجز شكل وتأخذ البنك، لدى الموجود

 المعارض الدائن بھا یرید المعارضة ھذه و یكالش إصدار منذ الحامل حق من أصبح الذي الرصید على فتنصب الحامل دائن من المعارضة أما  
 تقوم ال المعارضة ھذه و منھ حقھ واقتضاء علیھ بالتنفیذ ھو لیقوم علیھ المسحوب البنك ید تحت لیبقى الشیك قیمة قبض من )الحامل( مدینھ منع
 صادرة وكانت مفلسا الحامل كان متى الحجز غیر آخر شكال المعارضة ھذه تتخذ قد ذلك ومع الغیر، ید تحت الحجز إجراءات اتخذت متى إال
 : الصدد بھذا أنظر _،.المعارضة ترفع أن إلى الوفاء عن االمتناع علیھ المسحوب البنك على یتعین األحوال جمیع في و التفلیسة، وكیل من

  .256-255 ص ،سابق مرجع ، ...النظام القانوني للشیك زھیر عباس كریم،
 مطبعة جامعة ،62عدد  مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونیة واالقتصادیة، لمعارضة في الوفاء بقیمة الشیك،حسین یوسف غنایم، ا. د  )3(

  .161ص مرجع سابق،  العكیلي عزیز،.د  : أنظر أیضا الصدد بھذا  -. 223، ص 1995، القاھرة والكتاب الجامعي
 والجرمانیة ھذه األخیرة على خالف األولى التي ةرضة یتباین حكم النظریة الالتینیتجدر اإلشارة أنھ بشأن األساس القانوني لجواز المعا  )4(

: تجیز المعارضة بإلغاء أمر الدفع الصادر من الساحب للبنك المسحوب علیھ شرط وقوعھ قبل میعاد تقدیم الشیك للوفاء ، أنظر بھذا الصدد 
  . 266مرجع سابق، ص  " حسین یوسف غنایم،. د
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 على الساحب، غیر من المعارضة حكم یحدد ولم ،الحامل إفالسو الشیك ضیاع حالة وھما )1(القضاء

 من المعارضة على یقتصر ولم عام )ت ق 419 م( نص جاء أین السفتجة بمادة الخاص النص خالف

فقد یحصل ضیاع الشیك بین یدي الحامل بدون علم الساحب بذلك فھل یا ترى في مثل  ،الساحب
ھذا الفرض یجب على الحامل إعالم الساحب وبالتالي ضرورة صدور المعارضة من الساحب أم 

  )2( متناع عن الوفاء؟أن توجیھ المعارضة من الحامل تلزم المسحوب علیھ باال

المعارضة المؤسسة  حاالتالتأسیس القانوني للمعارضة نحاول إظھار ولتوضیح حكم 
  :على النحو التالي ویكون التحلیل حكم المعارضة الغیر المؤسسة قانونا وقانونا

I. حاالت المعارضة القانونیة:   
یز ھذه المعارضة إال في بالنسبة لمعارضھ الساحب في الوفاء فقد أسلفنا أن المشرع ال یج 

  .حالتي ضیاع الشیك وإفالس حاملھ

  :حالة ضیاع الشیك  .1
تعتبر حالة ضیاع الشیك من المواضیع التي أثارت جدال في مادة الشیك ویتمحور الجدال 
في مدى إمكانیة اعتبار بعض حاالت خروج الشیك حیازة حاملھ خروجا غیر إرادیا ضیاعا 

  عارضة بصدد ذلك؟لشیك وبالتالي مشروعیة الم
  :ولإلجابة على ھذا التساؤل نسلط الضوء على النقاط التالیة

  :مضمون حالة ضیاع الشیك  -أ

 العراقي المشرع نجد خالفھ وعلى الشیك ضیاع لمفھوم حدود یضع لم الجزائري المشرع

 الشیك  الشیك  فقدان حیازة فقدان حیازة««  ::أنھ على التجارة قانون من 94 المادة من الثانیة الفقرة في الضیاع عرف
بسبب غیر إرادي، ویعتبر في حكم الضیاع سرقة الشیك وفقده إذ یجمعھما اختفاؤه مادیا من حیازة بسبب غیر إرادي، ویعتبر في حكم الضیاع سرقة الشیك وفقده إذ یجمعھما اختفاؤه مادیا من حیازة 

  ))33((..»»الحامل أو الساحب دون إرادتھ الحرةالحامل أو الساحب دون إرادتھ الحرة

                                                        
 عند الضیاع و إفالس الحامل - معارضة الساحب على الوفاء- شیك03/03/1982 مؤرخ ب 27973ر المحكمة العلیا رقم قراانظر   )1(

الموسوعة اإللكترونیة   ،) من القانون التجاري3 و 2 / 503المادة ( وجوب إلغائھا بناء على طلب الحامل - رفعھا ألسباب أخرى -

 المعارضة - الشیك ،15/07/1990 في مؤرخ ،61344 رقم العلیا المحكمة قرار :أیضا انظر ─.ةالشاملة للقوانین واالجتھادات القضائی

أنھ ال تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك إال في حالة ضیاعھ أو  قانونا المقرر من -.یجوز ال -كاف رصید وجود - سحبھ على
 .369 - 368.، ص ص1989، 01العددالمجلة القضائیة،  ،للقانون اخرق یعد أإفالس حاملھ ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذا المبد

 حاالت التي یجوز للساحب فیھا المعارضة دون غیره، ذلك ال یعني ىیقول األستاذ الدكتور ھاني دویدار بشأن تركیز المشرع عل  )2(
مشرع لحق الساحب في المعارضة رفعا إقصاء لحق الحامل في المعارضة أو وكیل التفلیسة عند إفالس الحامل وإنما تأكیدا من ال

ألسباب ا  ھذهغیرلللبس بین حاالت جواز المعارضة وحاالت توفر أركان جریمة الشیك بدون رصید، ألن معارضة الساحب 
  .المباحة قانونا قد تحقق في حق الساحب المسؤولیة الجزائیة المحددة بقانون العقوبات الخاصة بمنع صرف الرصید

 منع أو بصرفھ فیھ التصرف في الحریة كلیة فلھ الرصید في الحق صاحب العتباره نظرا ،ال أم جوازھا في التمعن یقتضي ال لحاملا معارضة أن كما

 حاالت تقید قررت التي الساحب خالف ىعل الجزائیة مسؤولیتھ إثارة یستتبع ال غیرھا أو القانونیة الحاالت في الشیك وفاء في ومعارضتھ صرفھ

 األوراق - المصرفیة العملیات - التجاریة العقود -التجاري القانون ،ھاني دویدار .د :عن ،الوفاء مقابل ىعل الحامل لحق حمایة حقھ في المعارضة

  .111ص ،سابق مرجع البنوك، عملیات عوض، الدین جمال .د :أیضا الصدد بھذا أنظر تفسیر وألكثر  –645ص ، سابق مرجع ،اإلفالس التجاریة
  .280 ص ، سابق مرجع عزیز، العكیلي .د : أیضا أنظر ؛ 256ص ،سابق مرجع كریم، عباس یرزھ .د  )3(
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 من األھمیة التي لیست بالبسیطة  في مادة الشیكوتجدر اإلشارة أن موضوع المعارضة
لتي یواجھھا القضاء مع واقع النص الغامض والتي ترتكز في أھمیتھا على الحاالت التطبیقیة ا

حیث قد یستعمل أحد األشخاص طرقا احتیالیة ضد ؛ )1(ومدى جواز القیاس في أسباب المعارضة
الساحب تدفعھ إلى إصدار شیك ما كان یرضى لیصدره لوال االحتیال، أو أن الحامل یمأل بیانات 

 قبیل خیانة األمانة، فھل یعتبر ذلك من الشیك على خالف المتفق علیھ مع الساحب مما یعتبر من
  ؟ قبیل الضیاع الذي یبرر المعارضة في وفاء الشیك

 الساحب على وقع احتیال أو أمانة خیانة نتیجة الشیك خروج كان إذا أنھ الفقھ من جانب یرى

 یعارض أن للساحب یجوز ال وبالتالي للشیك؛ ضیاعا ذلك اعتبار یجوز فال الشیك إصدار إلى ودفعھ

 في الخداع بعیب مشوبة الساحب إرادة كانت وإن الشیك عن إرادي تخلي یوجد الحالتین في إذ ؛الوفاء

باإلضافة إلى السرقة  الشیك ضیاع حكم في اعتبرت المصریة النقض محكمة أن غیر ،االحتیال حالة
  .)2(وكذلك حالتي تبدید الشیك والحصول علیھ باالحتیال الحصول على الشیك بطریق التھدید

 المادة 30/12/1991وبالنسبة للمشرع الفرنسي فقد أضاف بنص صریح بموجب قانون 
لمعارضة حیث ألحق حكم السرقة بحكم الضیاع، وكذا اغتصاب ل ىحاالت أخر" 1"فقرة  30

  . االستعمال االحتیالي للشیكىباإلضافة إل ،الشیك باإلكراه

                                                        
عدم  الوفاء ىعل الساحب معارضة رصید، بدون شیك إصدار ( ،21/06/1999 في مؤرخ 207011 رقم العلیا المحكمة قرار :الصدد بھذا أنظر  )1(

  .221-225 ص .، ص2000 -01، المجلة القضائیة، العدد)-ضـنق -صحة ذلك 
 العقابیة 60 من قانون التجارة المصري فالمادة 147 من قانون العقوبات و 60وقد أسست المحكمة قرارھا على الجمع بین حكمي المادتین   )2(

  »ال تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنیة سلیمة عمال بحق مقرر بمقتضى الشریعة «: نصت على أنھ 
استعمال الحق المقرر بالقانون أینما كان موضع ھذا الحق من القوانین المعمول بھا یعتبر سببا من أسباب اإلباحة إذا ما  بما مؤداه أن 

 من قانون التجارة منعت المعارضة في الوفاء في غیر حالتي ضیاع السند أو إفالس حاملھ، وھذا النص، كما تقول 148أرتكب بنیة سلیمة، والمادة
 أباح للساحب أن یتخذ من جانبھ إجراء یصون بھ مالھ بغیر توقف على حكم من القضاء لما قدره المشرع من أن حق  « مصریةمحكمة النقض ال

الساحب في حالتي الضیاع وإفالس الحامل یعلو على حق المستفید، وإذ جعل ھذا الحق للساحب ومباشرتھ بنفسھ بغیر حاجة إلى دعوى وعلى غیر 
، فقد أضحى األمر بعدم الدفع في ھذا النطاق قیدا واردا على نص منصوص التجریم، وتوفرت لھ بذلك مقومات أسباب ق ع 337ما توجبھ المادة 

اإلباحة الستناده إذا ما صدر بنیة سلیمة إلى حق مقرر بمقتضى الشریعة و لما كان من المسلم بھ أنھ یدخل في حكم الضیاع السرقة البسیطة و 
 على ورقة بالتھدید، كما أنھ من المقرر أن القیاس في أسباب اإلباحة أمر یقره القانون بغیر خالف، فإنھ یمكن بحق السرقة بظروف و الحصول

  . »إلحاق حالتي تبدید الشیك والحصول علیھ بطریق النصب بتلك الحاالت من حیث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقیمتھ
 القانون المصري حیث أیده اْحرَّض المصریة في أحكام أخرى خالفا في الرأي لدى ُشوقد أثار ھذا الحكم، والذي كررتھ محكمة النق

البعض على أساس أن خروج الشیك من سلطة حائزه الشرعي في حالتي النصب و التبدید لم یكن ثمرة إرادة صحیحة اتجھت إلى نقل 
تھ، وإنھ طالما كان الحصول على الشیك ناشئا عن جریمة فإن حیازتھ، وإنما على العكس من ذلك كانت إرادتھ متجھة إلى االحتفاظ بحیاز

  .المجني علیھ من حقھ أن یتخذ اإلجراءات الكفیلة للحیلولة دون تحقیق الغرض من ھذه الجریمة وھو صرف قیمة الشیك
 أو النصب فحالة التعامل، في ضمانات من للشیك یتوفر أن یجب بما اإلخالل إلى یؤدي ألنھ آنفا المذكور النقض حكم األخر البعض وینتقد

 فعال أعطي قد الشیك فإن النصب حالة في أما لإلعطاء، المادي الفعل یوجد ال الحالتین في إذا سرقتھ، أو الشیك ضیاع حالة على تقاس ال االحتیال
 لجریمة نتیجة فیھا الشیك یعطى الةح كل في الوفاء في المعارضة لجازت الحكم ھذا منطق صح لو فإنھ الرأي ھذا بموجب و معیبة بإرادة ولكن

  .الشیك في للثقة حمایة أحكامھا في المصریة النقض محكمة ترفضھ ما وھو قمار لدین وفاء الشیك سحب عند األخص وعلى كانت، أیا
لشیك سبب إباحة ال محكمة النقض المصریة خلطت بین الفعل المباح و سبب اإلباحة، فاعتبرت أن ضیاع ا :  زھیر عباس كریم ویقول األستاذ 

فعل معاقب علیھ، مع أن األمر بوقف صرف الشیك في ھذه الحالة لیس إال فعال مباحا ال عقاب علیھ أصال، وبناء على ھذا الخلط قضت محكمة 
على الشیك النقض في حكمھا المشار إلیھ بأن الحصول على الشیك بطریق النصب یعطي للساحب الحق في األمر بوقف صرف الشیك، ألن الحصول 

الوفاء قیاسا على حالة الضیاع والسرقة والحصول على الورقة بطریق النصب یعتبر سببا من أسباب اإلباحة یعطي الحق في المعارضة في 
الجریمة ، ذلك أن األمر بعدم الدفع بسبب الضیاع ال یشكل جریمة، وإن قیاس السرقة على الضیاع لیس بسبب أن لكن القیاس ھنا غیر سدید بالتھدید،

تجمع بینھما، وإنما بسبب أنھ یجمع بین كل منھما خروج الشیك من ید الساحب بسبب ال دخل إلرادتھ فیھ، أي انتفاء الركن المادي للجریمة وھو اإلصدار 
المعارضة "  حلمي احمد، .أ:  كذلك–، 258 - 257زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك، مرجع سابق، ص :  ألكثر تفصیل أنظر–بمعناه القانوني؛ 

  8D=%?  sear/com.maktooubblog . www//http..2012 مجلة حلمي للمحاماة، مصر، نوفمبر،" حكم القضاءىبغیر توقف عل الشیك في دفع قیمة
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 ولقد ،)1(المزورة الشیكات للشیك االحتیالي االستعمال قبیل من یعتبر قضائي حكم أول صدر ولقد

 والمشرع )2(.الشیك وفاء بعد إالَّ الساحب بھ یعلم ماال عادة التزویر لكون الضیق التفسیر ھذا الفقھ انتقد

  )3( .ت ق 16مكرر 526 المادة في بالضیاع السرقة حالة األخیر التعدیل بموجب ألحق الجزائري

  :وفاء الشیك الضائع  -ب

ن ضیاع الشیك سبب من أسباب المعارضة القانونیة إالَّ أنھ لیس سبب من أسباب إذا كا
فإن حق الحامل على مقابل الوفاء یظل قائم إلى غایة قبض قیمة الشیك، ، انقضاء االلتزام

  ؟ الضائعحصل على مبلغ الشیكی  أنیطرح نفسھ كیف للحاملالذي فالسؤال 

إذا كان الشیك محررا على عدة نسخ ف 510510--509509--550808 المواد تھحدداإلجابة عن ھذا التساؤل 
أما إذا لم یتمكن الساحب ، )ق ت "01" فقرة 508 م(فیجوز لحاملھ المطالبة بوفائھ بموجب نسخة أخرى 

من ذلك كون الشیك محررا بنسخة واحدة أو بعدة نسخ وفقدت جمیعھا فعلى الحامل الحصول على نسخة 
 متظھیرا تھصدره عن طریق سلسلة من المظھرین والذین یدونون  وھذا باالتصال بم،ثانیة من الشیك

وإذا لم یتمكن من ذلك فلھ أن ، من جدید على النسخة المستحدثة، ونفقات ھذا اإلجراء تكون على عاتقھ
  .)02فقرة   ق ت ج508م (یستصدر أمرا بالوفاء من القاضي بعد أن یثبت ملكیتھ ویقدم كفالة 

أن یأشر عند الدفع أن الوفاء تم بموجب النسخة ورقمھا ولیس ولبدا على المسحوب علیھ 
 بمجرد  الساحب ذمةوبالتالي تبرئ، األخرىالنسخ  مبطل لمفعول النسخ بأحد  الوفاءألن األصل

 بحوزتھ، أما بفرض حصول ذلك ففي ھذه أخر الوفاء بأحدھا وال یجوز للمستفید مطالبة الوفاء بنظیر
بالمخالصة أو أي   الوفاء بأحد النظائر وإثبات ذالكلتمامببراءة ذمتھ الحالة یجوز للساحب الدفع 

 فیحق ،ذممھمل فتكون ملزمة األخرى النسخعلى  أما المظھرین الذین یوقعون، قرینة قانونیة تفید ذلك
للشروط مطالبة بھ وفقا الفي حالة رفض الدفع بعد و ،ج ت ق 525لمادة ل وفقا یھمللحامل الرجوع عل

الحتجاج، على أن یتم ا الضائع یحتفظ بجمیع حقوقھ بموجب إجراء الشیكفإن صاحب السابقة 
ویجب إرسال اإلشعارات المنصوص ، الموالیة لتقدیم طلب الدفع تحریره ضمن الخمسة عشر یوما

  )4( . للساحبین والمظھرین ضمن اآلجال المحددة في ھذه المادة517المادة بعلیھا 
                                                        

)1(  Voir : AVENA-ROBARDET Valérie,  "La falsification un motif légitime de rejet d’un chèque de banque, 
note sous, (Cas. Com., 14/02/2006)" , Rec. Dalloz., AJP, n°12 du 2006, p. 856. Voir aussi :  "Le rejet  de 
chèque dans les règles, Obs. sous (Cass. com., 14 -03- 2006)", Rec. Dalloz., AJP, n°14, 2006, p. 979.  

  .51- 50مرجع سابق، صأبو طالب صالح أمین، . د  )2(
 على یقبل تعرض الساحب ال « من مدونة التجارة 271  من المادة2ع المغربي حدد حاالت المعارضة بموجب الفقرة المشر  –

في حالة التسویة أو التصفیة القضائیة  أو  للشیك أو تزویرهألتدلیسي في حالة فقدانھ أو سرقتھ أو االستعمال الشیك إالَّ وفاء
  .، القانون السالف الذكر»للحامل

ھـ، 11/10/1383 وتاریخ 37/المرسوم الملكي رقم م من قانون األوراق التجاریة 105المشرع السعودي في نص المادة ونجد  –
  :أنظر نص القانون على الموقع التالي. یضیف إلى حالتي اإلفالس وضیاع الشیك حالة ما إذا طرأ خلل على أھلیة الحامل

 ht….878234…/archive/soudilaw/com.arabblogs.79reda  
 03-2000 من قانون البرید 81تجدر اإلشارة أنھ بصدد المعارضة في وفاء الشیك البریدي نالحظ أن المشرع بموجب المادة   )3(

  .تضمن نفس أحكام وأسباب المعارضة القانونیة المطبقة على الشیك المصرفي
  .56خلیفاتي عبد الرحمان، مرجع سابق ، ص   )4(
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 :الشیكإفالس حامل   .2

 رفعھا للساحب یحق التي الوفاء لمعارضة القانونیة األسباب من الحامل إفالس حالة رتعتب

 حالة أن الواقع في كان وإن ،المقارنة التشریعات حكم وھو جزائري ت ق 503 المادة بمفھوم

 أیة لھ تعد لم أنھ حیث الشیك صرف وإیقاف لمعارضةل للساحب فیھا مصلحة ال الحامل إفالس

 وكیل من عادة المعارضة تصدر الحامل إفالس حالة في فإنھ ولذلك ید،الرص على حقوق

  .بدائنیھ إضرارا الشیك قیمة في المفلس الحامل یتصرف أن خشیة التفلیسة

 وكیل ألن الحكم ھذا في صائب المشرع أن نجد أكثر تمعننا لو أنھ إلى اإلشارة تجدرو

معارضة، وبالتالي الساحب منعا لتواطأ یتمكن من ال لكي الشیك وجود علیھ یخفي قد التفلیسة
 الساحب عارض إذا وبذلك علیھ، الحامل على التفلیسة یمكن لھ رفع المعارضة منعا للرجوع

 عن باالمتناع الساحب أمر احترام علیھ المسحوب البنك على فإن الحالة ھذه مثل في الوفاء

 موكل عالقة ھي علیھ حوبالمس بالبنك الساحب عالقة أن أساس على وذلك ،بالشیك الوفاء

  )1(.موكلھ من یصلھ أمر كل احترام دائما الوكیل على و بوكیلھ

  :حالة قانونیة خاصة للمعارضة   .3

بموجب القوانین الجدیدة التي تسعى لمكافحة تبیض األموال والتي تكون عن طریق 
صرفیة تثیر القنوات البنكیة في معظم األحیان قررت حالة خاصة للمعارضة عن أیة عملیة م

شبھة عن نظافة المال محل التعامل وذلك من الھیئة المختصة بذلك، وبالتالي یمكن لھذه الھیئة 
أن تعارض عن وفاء شیك إذا كان محل شبھة وھذه الحالة القانونیة للمعارضة وحكمھا قررتھا 

  :المواد التالیة
 بصفة  بصفة تعترضتعترض أن  أن ))33((ةةیمكن الھیئة المتخصصیمكن الھیئة المتخصص«  )2( 01- 05 من قانون رقم 17 المادة تقضي

   ساعة على تنفیذ أیة عملیة بنكیة ألي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیھ شبھات قویة ساعة على تنفیذ أیة عملیة بنكیة ألي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیھ شبھات قویة7272تحفظیة ولمدة تحفظیة ولمدة 

  ....))44((»»لتبیض األموال أو تمویل اإلرھاب ویسجل ھذا اإلجراء على اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبھةلتبیض األموال أو تمویل اإلرھاب ویسجل ھذا اإلجراء على اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبھة

لى التدابیر التحفظیة التي لى التدابیر التحفظیة التي  ال یمكن اإلبقاء ع ال یمكن اإلبقاء ع«« :من نفس القانون على أنھ 18وتقضي المادة 

  .. ساعة إالَّ بقرار قضائي ساعة إالَّ بقرار قضائي7272تأمر بھا الھیئة المتخصصة بعد انقضاء مدة تأمر بھا الھیئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 

                                                        
  .256، مرجع سابق، ص ...."النظام القانوني للشیك " زھیر عباس كریم،. د  )1(
 یتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھا، ج رج ج 06/02/2005مؤرخ في  01- 05 قانون رقم  )2(

  . من ھذا القانون19 نص المادة :  أنظر أیضا–.  معدل ومتمم09/02/2005 في الصادر 11عدد
 خلیة معالجة االستعالم المالي المنصوص علیھا في التنظیم 01- 05 رقم من القـانون 04 وفقا للمادة یقصد بالھیئة المتخصصة  )3(

  .الساري المفعول
، یتضمن شكل اإلخطار بالشبھة 2006 ینایر 09 المؤرخ في05- 06التنفیذي رقم شكل اإلخطار بالشبھة وفقا للمرسوم : أنظر  )4(

  .2006 ینایر 15 في الصادر 02 عدد ونموذجھ ومحتواه ووصل استالمھ، ج رج ج
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یمكن رئیس محكمة الجزائر بناءا على طلب الھیئة المختصة وبعد استطالع رأي وكیل یمكن رئیس محكمة الجزائر بناءا على طلب الھیئة المختصة وبعد استطالع رأي وكیل 
یة یة الجمھوریة لدى محكمة الجزائر أن یمدد األجل المحدد في الفقرة أعاله أو یأمر بالحراسة القضائالجمھوریة لدى محكمة الجزائر أن یمدد األجل المحدد في الفقرة أعاله أو یأمر بالحراسة القضائ

  ..المؤقتة على األموال والحسابات والسندات موضوع اإلخطارالمؤقتة على األموال والحسابات والسندات موضوع اإلخطار
  .. محكمة الجزائر تقدیم عریضة لنفس الغرض محكمة الجزائر تقدیم عریضة لنفس الغرضىىیمكن وكیل الجمھوریة لدیمكن وكیل الجمھوریة لد

ینفذ األمر الذي یستجیب لھذا الطلب بناءا على النسخة األصلیة قبل تبلیغ الطرف المعني بالعملیة ینفذ األمر الذي یستجیب لھذا الطلب بناءا على النسخة األصلیة قبل تبلیغ الطرف المعني بالعملیة 
ھة التدابیر التحفظیة المنصوص علیھا أعاله، أو لم ھة التدابیر التحفظیة المنصوص علیھا أعاله، أو لم إذا لم یتضمن اإلشعار باستالم وصل اإلخطار بالشبإذا لم یتضمن اإلشعار باستالم وصل اإلخطار بالشب

یبلغ أي قرار صادر عن رئیس محكمة الجزائر أو قاضي التحقیق الجاري أمامھ التحقیق عند االقتضاء یبلغ أي قرار صادر عن رئیس محكمة الجزائر أو قاضي التحقیق الجاري أمامھ التحقیق عند االقتضاء 
ساعة فإنھ یمكنكم ساعة فإنھ یمكنكم 7272 من ھذا القانون في أجل أقصاه  من ھذا القانون في أجل أقصاه 2121وو1919لألشخاص والھیئات المذكورة في المادتین لألشخاص والھیئات المذكورة في المادتین 

  »»تنفیذ العملیة موضوع اإلخطارتنفیذ العملیة موضوع اإلخطار

II. حكم المعارضة الغیر المؤسسة قانونا:  

خارج الحالة االستثنائیة للمعارضة الخاصة بالھیئة المتخصصة لمكافحة تبیض األموال  
غیر جائزة بالنسبة ) ضیاع الشیك وإفالس الحامل (ن القانونیتینحالتیال فإن المعارضة في غیر

 374لمادة با  المقررةجزاءاتلغیر ھاتین الحالتین تعرض الساحب لب، والمعارضة )1(للساحب
قاضي اإلستعجالي برفع ھذه المعارضة بمجرد الق ع ج، باإلضافة إلى إلزام القانون " 1"فقرة 

فإذا رفع الساحب فإذا رفع الساحب « « : :  حیث قضتق ت 503 من المادة3 وھذا بموجب الفقرة طلب من الحامل
حتى حتى   جلةجلةبالرغم من ھذا الحظر معارضة ألسباب أخرى وجب على قاضي األمور المستعبالرغم من ھذا الحظر معارضة ألسباب أخرى وجب على قاضي األمور المستع

  ))22((..»»   أصلیة أن یأمر بإلغاء ھذه المعارضة بناء على طلب الحامل أصلیة أن یأمر بإلغاء ھذه المعارضة بناء على طلب الحاملىىولو في حالة رفع دعوولو في حالة رفع دعو

ولكن التساؤل الذي یطرح نفسھ ھو ھل یجوز للمسحوب علیھ أن یرفض وفاء كل 
  شیك قدمت فیھ معارضة خارج الحالتین القانونیتین؟

 لشیك هن سببھا ألن وفاءمن جانب االحتیاط البنك یحتسب لكل معارضة حساب مھما كا
الرصید وال  معارض على وفائھ قد یسبب ضررا یرتب إثارة مسؤولیتھ فلذلك یسعي إلى تجمید

أو  ودیا، كأن یتنازل الساحب عن المعارضةرفع المعارضة باتفاق األطراف یتم دفعھ إالَّ إذا تم 
  .ز على الحسابإذا رفعت المعارضة بموجب أمر قضائي، أو بموجب تقدیم أصل محضر الحج

  

                                                        
لكن  و، الضیاع وإفالس الحامل، وھو حكم أغلب التشریعات: وھماحالتین قانونیتین للمعارضة  ىعل الجزائري المشرع تقصیر نالحظ )(1

 موقعيقوق ومراكز الغیر الواضح بحجة وجود عدة أسباب من الناحیة القانونیة تحمي حتقصیر العادة ما ینبذ ھذا  الفقھالغالبیة من 
  .256 ص سابق، مرجع ،...للشیك القانوني النظام كریم، عباس زھیر .د : الصدد بھذا أنظر ،السابقتین الحالتین ىعل قیاسا الشیك

  من مدونة التجارة، التي271  من المادة02 الحالتین، وذلك بموجب الفقرة ى ھاتینوبھذا الصدد نجد المشرع المغربي مثال لم یقتصر عل
 وفاء الشیك إالَّ في حالة فقدانھ أو سرقتھ أو االستعمال ألتدلیسي للشیك أو تزویره على یقبل تعرض الساحب ال« :  أنھىتقضي عل

 .»في حالة التسویة أو التصفیة القضائیة للحامل أو
ضمن في صیغ الشیكات المسلمة أن ت بنكیة على كل مؤسسة یتعین «  من مدونة التجارة المغربي271 المادةمن  3وقضت الفقرة  )(2

  .المادة حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر غیر تلك المنصوص علیھا في ھذه في ألصحاب الحسابات، العقوبات التي یتعرضون لھا
و برفع الید حتى ول الحامل على طلب بالرغم من المنع المذكور وألسباب أخرى أمر رئیس المحكمة بناء بالتعرض قام الساحب إذا  

  .».كانت ھناك دعوى أصلیة
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  شكل المعارضة والتزامات البنك بصددھاشكل المعارضة والتزامات البنك بصددھا      ::ثانیاثانیا  

 المسحوب علیھ والتزامات )I( تحت ھذا العنوان نتطرق لشكل المعارضة القانونیة    
  )II(.بصددھا

I.  المعارضة شكل:  
من الناحیة القانونیة بالرجوع ألحكام القانون التجاري المنظم ألحكام الشیك لم یتطرق 

حتى ال یفیة اإلجراءات المتبعة عند المعارضة وعند رفع الید على المعارضة والمشرع لك
خالف المشرع الجزائري  وعلى، اإلجراءات المتبعة لمواجھة المعارض من طرف حائز الشیك

 المتعلق بقانون الشیك 30/12/1991قانونمن  23 نص المادة بموجبالمشرع الفرنسي 
 وذلك لوضع حد للجدال القائم بصدد إثبات ،ابیةالفرنسي ألزم أن تكون المعارضة كت

كما قد تعرض المشرع الفرنسي إلى حالة عدم قبول المعارضة من المسحوب ، )1(المعارضة
   )2(.علیھ فیقوم برفع الید على المعارضة بالوفاء بقیمة الشیك

 غاإلبال تسھل طرق بعدة الساحب یقدمھا فقد المعارضة شكل یحدد لم المشرع كان ولما
 الساحب ىعل عبئا تقع قد التي اإلثبات وضرورة المصرفیة التقنیة ولكن علیھ، للمسحوب السریع

 المحددة تلك غیر ىأخر ألسباب معارضات تجسد العملیة الحیاة أن كما ،الكتابي الشكل تستلزم

 بسبح تقوم البنوك فإن العمیل حقوق على وللحفاظ والساحب المستفید بین النزاع أھمھا قانونا

 حالة لمسؤولیتھا درءا ولكن شكل، أي وفي سبب ألي بالمعارضة علمھا بمجرد الرصید "تجمید"

 في المعارضة بإثبات ملزم انھ إلخباره للساحب بالبعث المصرف قومی للمعارضة الساحب إنكار

  ""Vous ne pouvez tenir compte d’une opposition verbale (3) :التالیة للعبارة وفقا كتابي شكل

 شكل في الساحب من تحرر أن لبد االعتبار بعین المعارضة علیھ المسحوب یأخذ فلكي

 ھویة إنشاءه ومكان تاریخ مبلغھ - ھرقم - بالشیك المتعلقة الممكنة المعلومات كل توضح رسالة

 علیھ؛ الرسمي ختمھ بوضع البنك یقوم أن یجب كما ،بتوقیعھ الرسالة ھذه یذیل أن ولبدا المستفید

 عنونة تحمل رسالة نموذج في تحرر أن فلبدا معنویة شخصیة طرف من المعارضة قدمت إذاو

 االعتراض رسالةب یرفق أن العمیل على یجب الشیك ضیاع حالة وفي ،)4(المعنوي الشخص

  .الشرطة مفوضیة من المقدم الضیاع تصریح
                                                        

)1(  Art.23 : «...Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le 
support de cette écrit » ..53 ص سابق، مرجع أمین، صالح طالب أبو  .د  :عن   

بصفة  تعرضھ یتعین على الساحب أن یؤكد كتابة...« المغربي التجارة مدونة من 271 المادة من 02 الفقرةكما نصت   –
  .القانون السالف الذكر» .الضروریة  بالوثائق ذلكفوریة كیفما كانت الوسیلة المستعملة في تلك الكتابة وأن یدعم

   .53، مرجع سابق، ص أبو طالب صالح أمین.د )2(
(3) CHERCHEM Mohamed, op. cit., p.  15 . 

رة عن مجموعة من األموال و األشخاص التي ترمي لتحقیق غرض معین فیمنحا القانون الشخصیة القانونیة الشخص المعنوي عبا"   )4(
 دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري – صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويعن ".بالقدر الالزم لتحقیق ھذا الغرض

  .6، ص  2006 الجزائر، -عین ملیلة ،ى، دار الھد–والفرنسي
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II. التزامات البنك بصدد المعارضة:  

 بتفحص یقوم بالعملیة المكلف البنكي العون فإن علیھ للمسحوب المعارضة وصول بمجرد

  :فرضین على یسفر قد الذي العمیل حساب كشف یجرى كما الساحب من صدورھا مدى

 :فرض سبق وفاء الشیك المعارض علیھ   .1

 أن المعارضة وصلت إلى المسحوب علیھ بعد وفاء قیمة الشیك المعارض على ىبمعن
 .رضة للساحبوفائھ في ھذه الحالة یتم رفض المعا

 :فرض عدم سبق وفاء الشیك المعارض علیھ  .2

 وفائھ على المعارض الشیك قیمة وفاء قبل علیھ المسحوب إلى وصلت المعارضة أن ىبمعن

  :التالیة بالخطوات القیام ضرورة فرض من یخلو ال األمر الحالة ھذه في

ره بالشیكات المتنازع فیھا، كما اإلشعار باالستالم للعمیل وتوجیھ إلیھ رسالة یوضح لھ انھ یشع  –
  )1(یذكر الساحب أنھ یتحمل كل المسؤولیة التي قد تنجم عن المعارضة 

 المعارضة قدمت وإذا ،قانونا رفعھا أو المعارضة صحة في الفصل غایة ىإل الرصید بتجمید یقوم  –

 ،) ج ت ق 503 م(  فإن المسحوب علیھ یلتزم بتنبیھ الساحب بنصیةقانونال خارج الحاالت
ویتم تجمید الرصید عن طریق تحویل الرصید من الحساب العادي ، الجزائیةوتحملھ المسؤولیة 

  .بالقید في كشف الحساب بتاریخ سابق الستالم المعارضة  حساب خاص مجمد، أوىإل

  .مصلحة الدراسات القانونیة والمنازعات لتتمكن من نشر المعارضة یةھوجال المدیریة إشعار  –

 526لمادة ل طبقاإعالم بنك الجزائر  وبة اآللیة لكل المعلومات الخاصة بالمعارضةالكتا  –
 )2(. 16مكرر

                                                        
(1) exemple de lettre que la banque doit adresser au client: 

 « Nous nous référons à votre lettre du …… (Ou à l’exploit de Me……huissier du……) Par laquelle 
vous faites opposition au paiement du chèque numéro ……émis par vous le ……au profit de …… de 
DA…….. 

Nous prenons note de vos instructions, vous laissons, bien entendu, l’entière responsabilité de leurs 
conséquences possible. 

Nous avons bloqué la somme de…...DA par..…par le débit de votre compte pour conserver la provision 
jusqu’au moment ou il aura été statué sur la validité de l’opposition et ou le sort de la provision aura été 
définitivement déterminé. 

Si le chèque en question revenait en votre possession et que vous désiriez l’annuler, vous voudriez bien 
ne pas le détruire mais nous le remettre après annulation pour que nous puissions débloquer la provision et 
en recréditer votre compte 

IL appartiendra alors au bénéficiaire du chèque de faire ordonner par le juge des référés la main levée 
de cette opposition et ce, conformément à l’article 5O3 du code de commerce 

Veuillez agréer………… », Voir : CHERCHEM Mohamed, op. cit. p.17. 

یجب على المسحوب علیھ الذي قام بغلق حساب سلمت بشأنھ نماذج شیكات أو الذي سجل «  :16 مكرر 526 المادة تقضي )2(
  .»معارضة من أجل ضیاع أو سرقة أن یخطر بذلك بنك الجزائر
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فتح ملف تحفظ فیھ رسالة المعارضة نسخ المراسلة مع العمیل ومدیریة الدراسات القانونیة   –
 .والمنازعات نسخة من كشف تحویل الرصید إلى حساب خاص غیر قابل للتصرف فیھ

وإعالمھ بإجراءات الحامل ضده بصدد  المرسلة إلیھ بالرسالة لھ اتذكیر العمیل إنذار  –
 .المعارضة

  . الفصل في المعارضةغایة البنك أن یكون محایدا وما علیھ إالَّ تجمید الرصید إلى لىیجب ع  –

 وإذا كانت المعارضة بصدد فقدان أو اختالس شیك على بیاض فإن البنك یلتزم ببذل عنایة  –
 اب بصدد رقم الشیك المفقود رجوعامراقبة الحسبیلتزم و ،طابق التوقیعت دىم  منالتحقق

أو  تبین رقم الشیك المفقود حالة صعوبة أما في،  الشیكاتلقصاصة الشیك الباقیة في دفتر
ویلتزم  . منھالجزء المفقود أو دفتر فإن المعارضة تحترم في حدود سلسلة الدفترالكل  فقدان

ن أم البنك بالمعارضة ومعارضة للساحب، حیث یحمل ھذا اإلیصال علاستالم ال لالبنك بوص
 وأن الساحب یتحمل كل مسؤولیاتھ بصدد ، قدم إلیھ شیك متنازع فیھإذایخطره  البنك سوف

  .تعلیماتھ للبنك

 یلتزم ویلتزم البنك رفض الدفع وتجمید الرصید في حالة تقدم حامل بشیكات متنازع فیھاكما  –
 تكوین ملف بكل المعلومات على النحو السالفإلى جانب التزامھ بساحب بذلك إعالم الالبنك 

  )1(. جانب قیام البنك بالحسابات الالزمة بصدد الحساب من مصاریف العملیةالذكر، إلى

  ثار المعارضة في الوفاءثار المعارضة في الوفاءأأ  ::ثالثاثالثا  

 حتى معناھا في وقاطعة واضحة وكانت علیھ المسحوب علم إلى وصلت متى المعارضة

 وفاء عن واالمتناع احترامھاب علیھ المسحوب تزمیل حاملھ تفلیس أو الشیك ضیاع حالتي غیر في

 ةالماد من 3 الفقرة في جاء لما طبقا وھذا ،)2(المعارضة ھذه ترفع حتى وفائھ في المعارض الشیك
 لقب من االحترام واجبة سببھا كان أیا الساحب من معارضة كل أن یعني وھذا ،تجاري قانون 503

  .سببھا من یتحقق أو المعارضة أمر في یفصل أن في الحق األخیر لھذا ولیس علیھ، المسحوب
                                                        

(1) Comptabilisation. « Débit compte client = provision et frais de gestion de dossier./ Crédit compte 
spécial indisponible chèque frappé d’opposition = provision prélevée / Crédit compte produit = frais 
prélevées / Crédit TV collecter à reverser = taxe sur frais prélevées.», Voir : CHERCHEM Mohamed, 
op. cit., p.19. 

استرجاع  مكن الساحب منتال كما  ھا للساحب حق استرجاع الرصید بعد علم المسحوب علیھ بمنح المعارضة ال تتجدر اإلشارة إلى أن  )2(
للشیك من الحامل إللغائھ، وتقدمھ إالَّ في حالة استرجاعھ ) débloquer(التجمید المعارضة برفع حق التصرف في الرصید المرفوع عنھ 

   .للبنك بنفسھ إلثبات ذلك، وعلى البنك االحتفاظ بالشیك والمعارضة معًا
متى   ألزم المسحوب علیھ 03 و02 فقرة 463 المسحوب علیھ بصدد المعارضة نجد المشرع القطري في نص المادة تبصدد إلتزاما  –

 .مة الشیك لحائزه، وتجنیب مقابل وفاء الشیك إلى أن یفصل في أمرهتلقى المعارضة، وجب علیھ االمتناع عن وفاء قی
واسم صاحبھ واسم المعارض وعنوانھ في الجریدة  المسحوب علیھ على نفقة المعارض بنشر رقم الشیك المفقود أو الھالك ومبلغھ ویقوم

 بإصدار قانون 1971لسنة ) 16( رقم القطريارة قانون التج، .یقع على الشیك بعد تاریخ ھذا النشر الرسمیة، ویكون باطال كل تصرف
 aspx.LawArticles/qa.almeezan.www:// http?...8512... .، معدل ومتممالمواد المدنیة والتجاریة
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لكن إذا عارض الساحب في غیر حالتي ضیاع الشیك أو إفالس الحامل، فإنھ یجب على 
المحكمة، بناء على طلب الحامل، أن تأمر برفع المعارضة ولو كانت ھناك دعوى أصلیة قائمة، 

لمحكمة ال تملك أي سلطة تقدیریة في ھذا الشأن، فال یجوز لھا أن تأمر مثال وھذا یعني أن ا
بتعیین حارس یسلمھ الحامل الشیك ویعطیھ قیمتھ انتظارا للفصل في النزاع، بل یجب على 

  )1(.المحكمة أن تأمر برفع المعارضة وإلزام البنك بالوفاء للحامل

  رفع المعارضةرفع المعارضة  ::رابعارابعا  
 قد تكون لصالح الساحب ة أسباب وإذا ما رفعت المعارضةقد ترفع المعارضة لعد 

  :اب رفع المعارضة وأثارھا وفق النقاط التالیةبوبذلك نبین أس أو الحامل

 I .      أسباب رفع المعارضة:  

  : التالیةلألسبابیمكن رفع المعارضة  

  :رفع المعارضة بطلب الساحب  .1
صدد الشیك فعلیھ أن یخبر ذلك للوكالة لما الساحب یرید رفع المعارضة الصادرة منھ ب

البنكیة المعارض لدیھا بواسطة إجراء كتابي في شكل رسالة تحمل الخصائص والمواصفات 
 ولبدا أن تحمل ھذه الرسالة عبارة صریحة وكاملة إلعالن ،الخاصة بالمعارضة الصادرة منھ

  .صرفیة یتم المصادقة علیھارغبتھ في رفع المعارضة، وبمجرد وصول الرسالة أمانة الوكالة الم

 :رفع المعارضة بإجراء قضائي بطلب الحامل   .2

للحامل من أجل تحصیل قیمة الشیك المعارض علیھ خارج الحاالت القانونیة برفع األمر 
برفع المعارضة والقانون یلزم القاضي برفع المعارضة  أمر إلى القضاء اإلستعجالي الستصدار

بمجرد رفع المعارضة وإبالغ البنك بمحضر قانوني یلتزم و، حتى ولو رفعت دعوى أصلیة
  .وإبالغ مصلحة الدراسات القانونیة والمنازعات ھذا األخیر بإبالغ الساحب،

  :التقادم  .3
 یوم ابتداء من یوم إنشاء 20و سنوات 03 تھمدوترفع المعارضة تلقائیا بالتقادم القانوني 

  )2(.الشیك
II.   المعارضةأثار رفع  : 

وقد یرفع تجمید الرصید ویكون قابل "  تجمید الرصید " عن رفع المعارضة رفع یترتب
  )3(.للتصرف فیھ سوءا لصالح الساحب أو لصالح الحامل

                                                        
 لتيا القانونیة الضمانات سلطان، مروان عال : كذلك أنظر  –  .925ص سابق، مرجع ،..."للشیك القانوني النظام " كریم، عباس زھیر .د )1(

 .40 ص ،2010 األوسط، الشرق جامعة الخاص، القانون في الماجستیر مذكرة النقود، عن كبدیل التعامل في الشیك استعمال تدعم
 ،03-2000 فقرة أخیرة من القانون رقم 84تجدر اإلشارة أن مدة التقادم بالنسبة للشیك البریدي ھي عامین بموجب نص المادة   )2(

  .مرجع سابق، صالتالمتعلق بالبرید والموا
)3(  CHERCHEM Mohamed, op. cit, p 20.  



 ..ككــبالشيبالشي  االلـتزامااللـتزام  انـقضاءانـقضاء                                                                                                       ::الفصل الثالثالفصل الثالث  

 - 250 - 

  :لصالح الساحب   .1

  .یرفع تجمید الرصید لصالح الساحب في أربع حاالت  

 .في حالة تظھیر الشیك لصالح الساحب نفسھ  

  .تقادم الشیك   −

 برفع اإلستعجالي القضاء أمر ىعل حصولھ بشرط الساحب طرف من الشیك فقدان   −

  .اإلستعجالي القضاء ألمر تنفیذا ،أشھر 6 لمدة كفالة بتقدیم الرصید تجمید ورفع المعارضة

 .إفالس الحامل وأمر القضاء بصحة المعارضة والدفع بین یدي الساحب   −

  :لصالح الحامل   .2

 نسخة مطابقة لألصل من الساحب، ىھ علفقدان الصك من طرف الحامل وحصول  −
  .وبالتالي یتم الدفع بموجب ھذه النسخة

 .رفع المعارضة لصالح الحامل بأمر القاضي اإلستعجالي  −

برغبة الساحب برفع المعارضة لصالح الحامل وذلك بموجب رسالة مصادق علیھا و   −
  .بإیداع الحامل ضمان لمدة تقادم الشیك

  .حاالت القانونیةال، بصدد المعارضة خارج القاضي اإلستعجاليرفع المعارضة بأمر   −

  انيانيــــبحث الثبحث الثــــالمالم
  دفعدفعــارض الارض الــة عة عــتسويتسوي  ىىــك بمقتضك بمقتضــزام بالشيزام بالشيــ االلت االلتانقـضاءانقـضاء

  رفيرفيــالصالص  رجوعرجوعــبالبال  أوأو
  

 قیمة قبض إن كان الطریق العادي النقضاء االلتزام بالشیك یتمثل في حق الحامل في
مع  اإلصدار، إالَّ أنھ بمجرد الدفع لكونھ یتملك مقابل الشیكالملزم ب علیھ الشیك من المسحوب

علیھ برفض الوفاء رفضا كلیا أو  كبیرة لمَّا یواجھھ المسحوب أمل قد یتعرض لخیبة ذلك
 الحالة ھذه في ھي جزئیا، ومثل ھذا الفرض یعد من أكبر مصاعب التعامل بالشیك، فما

أو  الرصید انعدام من بالرغم بموجبھا تي یستطیعالمخولة لحامل الشیك وال الوسائل القانونیة
 ؟.الشیك في قبض مبلغ حقھ عدم كفایتھ اقتضاء
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النقد في التعامل فقد حضي بحمایة صارمة لحق الحامل في كونظرا ألھمیة الشیك 
ھذا الحق ألزم المشرع إیجاد مقابل الوفاء لحظة إصدار  مانلضالحصول على قیمة الشیك، و

یعتھ كأداة وفاء مستحق لدى اإلطالع وإالَّ تحققت في حق الساحب جریمة الشیك تحقیقا لطب
إصدار شیك بدون رصید افتراضا لسوء نیتھ، وكان المشرع قبل تعدیل القانون التجاري بقانون 

 الجزائیة بمجرد رجوع الشیك بال رصید وبدون ى قد قرر مباشرة النیابة العامة الدعو02- 05
 .لمضرورالوقوف على شكوى الشخص ا

لكن ومما ال شك فیھ أنھ رغم صرامة الحمایة الجزائیة فإن ذلك ال یعني سالمتھا من 
 مع طول إجراءات العیوب، وأھم ھذه العیوب اكتظاظ المحاكم بقضایا الشیك بدون رصید

األفراد عن   باإلضافة إلحجامالمحاكمة بدون فرصة للساحب للدفاع عن نفسھ وإثبات حسن نیتھ،
ھ خشیتا للمتابعة الجزائیة خاصة على المبالغ الزھیدة، وھذه النتیجة تخالف قصد التعامل ب

  .المشرع الذي یستھدف من وراء ھذا الجزاء دفع األفراد لوضع الثقة في الشیك كالنقود

 ضرورة یفرض الذي النقدي االقتصاد نظام في الشیك أھمیة ومع ھذا لكل فنظرا

 الحاجة ظھرت ،الصرفیة العالقة أطراف لكل المفترضة ةبالثق بھ للتعامل المستمر التشجیع

 ھذه لواقع أخر طبع بإعطاء وذلك ،للظروف موازنتا رصید بدون الشیك حامل لحمایة العملیة

 الساحب، على الجنائي الجزاء تطبیق على المرونة من نوع إضفاء محاولة خالل من الحمایة

 ىأول إجراء أو كشرط واحترازیة وقائیة رتدابی بتقریر ذلك تحقیق في المشرع وجھة وكانت
 شیك إصداره إثر على نیتھ حسن إثبات فرصة لساحبل منحت حیث ،الجزائیة للمتابعة موقف

 عنصر یعد لم وبھذا ،فیھ تسبب الذي عالدف عارض تسویةل الفعلي بالبرھان وذلك رصید بدون

 ھذه لتحقق العام القصد يیكف ال وبذلك ،رصید بدون شیك إصدار بمجرد مفترض النیة السوء

  .للساحب خاصال القصد على تتوقف وإنما الجریمة

الموازنة  حاول أنھ یالحظ الوفاء رفض لشھادة تنظیمھ خالل من المشرع كون عن ناھیك
للرجوع  تمھیدا الوفاء عن االمتناع واقعة إثبات في األول حق والساحب، الحامل مصلحة بین

 حد في إجراء وھو الشیك، وفاء في بالتزامھ إخاللھ لتسویة بأجل التمتع في الثاني وحق الصرفي،
الشیك  قیمة على الحصول باألساس یھمھ الذي الشیك حامل مصلحة في أخرى مرة یصب ذاتھ

  .التقدیم عند رفضھ بعد الممكنة األضرار بأخف

ث  أین استحد02- 05وھذا ما قررتھ التعدیالت الجدیدة للقانون التجاري بموجب قانون 
 أین - عوارض الدفع-  تحت عنوان ،1المشرع في الباب الثاني الخاص بالشیك فصل ثامن مكرر

 )مطلب أول( .قرر المشرع للساحب حق تسویة لعارض الدفع
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ولما كان إجراء التسویة كغیره من االلتزامات القانونیة قد ال یستجیب الساحب لمقتضاه 
للحصول   على باقي الملتزمینالوديلصرفي یضمن للحامل نظام الرجوع ا فإن قانون الصرف

على قیمة الشیك على إثر امتناع الوفاء من المسحوب علیھ، ویعد نظام الرجوع الصرفي 
ضمانة صرفیة أصلیة لحامل الشیك ولقد أقره قانون الصرف لما لھ من أھمیة في العالقات 

نطاق الضمان المقرر في الصرفیة التي یلتزم بھا الموقعین على الشیك تضامنا صرفیا خارج 
القانون المدني، وھي إحدى ممیزات قانون األوراق التجاریة، ولقد تقرر ھذا الحق للحامل الذي 

  .لم یستوفي حق الشیك لدى المسحوب علیھ عند التقدم األول للوفاء

وما قد یطرحھ نظام الرجوع الصرفي من تساؤل بعد تقریر نظام التسویة لعارض الدفع 
ف حق الحامل لمباشرة الرجوع الصرفي على ضرورة استنفاذ إجراء التسویة ھو مدى توق

  ؟.المقررة للساحب وما حكم تالزم اإلجراءین

حقھ  على للحفاظ الحامل على یجب الشیك وفاء علیھ المسحوب رفض كان فكلما وھكذا
 عدم وفاء اقعةإثبات و إلى أوال عمد إذا إالَّ لھ یتأتى لن الذي الشيء وھو الصرفي، الرجوع في

  .الواقعةھذه وكذا الساحب، ب الشیك، لھ ظھر من إعالم ثم باحتجاج القیام طریق عن الشیك

ممارستھ في مواجھة  للحامل الذي یمكن الودي الرجوع إمكانیة عن النظر بغض فإنھ
مظھره المباشر  مبلغ الشیك من قانوني وإخطارھم لیستخلص احتجاج الشیك بإقامة موقعي
إلى غایة  الشیك وھكذا دوالیك إلیھ من ظھر على ودیا بدوره الرجوع ذا األخیرھ لیتولى

  .عنده بوفائھ الدین الصرفي الثابت في الشیك ینطفئ إلى الساحب الذي الوصول

 برفض ذلك مع قد یواجھ الصرفي یستنفذ إجراء الرجوع أن حامل الشیك بعد أن على
 وإن التي األخیرة الصرفي ھذه ھ بدعوى الرجوععلی ما یصطلح حقھ سلوك من یبقى ھنا الوفاء
 عدم عند بالشیك الملتزمین ممارسة الرجوع الصرفي ضد في حق الحامل من مستمدة كانت
  .متمیزة ومختلفة عنھ تبقى فھي ھذا الرفض على ومستندة الوفاء

 وبالتالي نستنتج أن حق الحامل في إستفاء مبلغ الشیك محمي قانونا رغم طول إجراءاتھ
وال یحد من ھذا الحق إّال نظام التقادم والسقوط المقرر لحمایة أطراف العالقة الصرفیة من 
إھمال الحامل وتحایلھ وذلك منعا لعدم تعلق ذممھم لوقت طویل بحق الحامل السیئ 

  .)مطلب ثاني.(النیة

 بالمعالجة المبحث ھذا في تباعا سأتناولھا التي النقاط مجموعة أعاله إذن تلكم
  :تحلیل كالتاليوال
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  المطلب األولالمطلب األول
  دفعدفعــارض الارض الــرفية لعرفية لعــسوية المصسوية المصــظام التظام التــنن

 الحاجة ظھرت وفاء بدون الشیك رجوع بصدد الجزائیة الحمایة صرامة مع أنھ الذكر سبق

 الصرفیة، العالقة ألطراف وحمایتنا بالشیك للتعامل المستمر التشجیع لتحقیق الشیك لحمایة العملیة

 تطبیق على المرونة من نوع إضفاء بمحاولة وذلك الحمایة ھذه لواقع رأخ طبع بإعطاء وذلك

 موقف إجراء أو كشرط واحترازیة وقائیة تدابیر بتقریر وذلك الساحب على الجنائي الجزاء

 بدون شیك إصداره إثر على نیتھ حسن إثبات فرصة الساحب بإعطاء وذلك الجزائیة، للمتابعة

  .الشیك فیھ تسبب الذي الدفع عارض ویةبتس الفعلي بالبرھان وذلك رصید

والتساؤل الذي یفرض نفسھ ھو ما الذي یقصده المشرع من عارض الدفع وكیفیة تسویتھ 
  وما ھي اآلثار القانوني للتسویة وبالمقابل ما ھو جزاء اإلخالل بھا؟

فرع (ولإلجابة على كل ھذه التساؤالت نقسم الدراسة لمضمون نظام تسویة عارض الدفع 
  .)فرع ثاني (عدم التسویةوجزاء ) لأو

  الفرع األولالفرع األول
  ..دفعدفعــارض الارض الــرفية لعرفية لعــسوية المصسوية المصــام التام التــمون نظمون نظــمضمض

یرتبط نظام التسویة ارتباط وثیق بمفھوم عوارض الدفع والمفھوم العام والواسع لكلمة 
 وقد تتعدد األسباب وأھمھا المعارضة أو ،یحول دون وفاء الشیكما عارض الدفع یقصد بھ كل 

الخ، إالَّ أن المفھوم التقني المحض في التعامل ...ف تزویر الشیك أو انعدام الرصید أو نقصانھكش
وأھمھا التشریع الجزائري والذي احتفظت بھ أغلبیة التشریعات، المصرفي بالشیكات والذي 
 526مكرر إلى 526 من المواد في 02- 05 ھ بموجب قانون رقمنظمھ القانون التجاري بتعدیل

بموجبھ لھ مفھوم تقنى خاص حدد   ضیق من المفھوم العام لعارض الدفع وحددحیث 16مكرر
  .فیھا للقیاس  عارض الدفع ال مجالتمثلعلى سبیل الحصر الحاالت التي 

 الدفع عوارض فكرة مضمون نحدد الدفع لعارض التسویة نظام مضمون ولتحدید وبھذا

 ،)ثانیا.(التسویة نظام بصدد علیھ المسحوب تزاماتإل وكذا )أوال( ھا بصدد علیھ المسحوب توالتزاما
  ).ثالثا( وأثارھا التسویة طرق

      مضمون فكرة عوارض الدفع الموجبة للتسویة والتزامات المسحوب علیھ بصددھامضمون فكرة عوارض الدفع الموجبة للتسویة والتزامات المسحوب علیھ بصددھا    ::أوالأوال  

 تحدید ىتحت ھذا العنوان نحاول تحدید قصد المشرع من فكرة عارض الدفع بمعن 
لمشرع لعارض الدفع، إلى جانب تحدید االلتزامات التي تقع على الحاالت التي تشكل وفقا لقصد ا

  .عاتق المسحوب علیھ بمجرد تسجیلھ لعارض الدفع
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I.  الدفعمضمون فكرة عوارض :  
الجدید للقانون التعدیل  الذي جاء بھ المشرع بمضمون فكرة عوارض الدفعلتوضیح 

  : على الشكل التاليھذه الفكرة بالتحلیللبد من التركیز على توضیح التجاري 

 فعل عن لتفادي المتابعة الجزائیة التسویة كأساس إجراءعارض الدفع بفكرة اقتران   .1
  : أو برصید غیر الكافيرصیددون بإصدار الشیك 

یقصد بالتسویة المذكورة في الفقرة السابقة منح إمكانیة یقصد بالتسویة المذكورة في الفقرة السابقة منح إمكانیة  «:02 فقرة 02مكرر  526وفقا للمادة 

 رصید كاف ومتوفر لدى المسحوب علیھ، من أجل تسویة عارض  رصید كاف ومتوفر لدى المسحوب علیھ، من أجل تسویة عارض لساحب الشیك بدون رصید لتكوینلساحب الشیك بدون رصید لتكوین

  ».الدفعالدفع
ونالحظ من خالل ھذا التعریف تركیز المشرع في تعریفھ لتسویة عارض الدفع على 

  حالة الشیك بدون رصید، فھل یعني ھذا أن التسویة ال تخص الشیك الناقص الرصید؟
ا مجرد سھو من المشرع في تعریف باستقراء الفقرة األولى من ھذه المادة نالحظ أن ھذ 

 الذي جاء بعد تعریف عارض الدفع في الفقرة 2 مكرر 526 ادةمال من 2التسویة في الفقرة 
 مكرر 526األولى من المادة ذاتھا المحددة للحاالت التي یترتب عنھا عارض الدفع حیث المادة 

 أول عارض دفع لعدم وجود  أول عارض دفع لعدم وجود یجب على المسحوب علیھ بمناسبةیجب على المسحوب علیھ بمناسبة« :  تقضي أنھ- 01-  ق ت ج فقرة 02

أو عدم كفایة الرصید، أن یوجھ لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة ھذا العارض خالل مھلة أقصاھا عشرة أو عدم كفایة الرصید، أن یوجھ لساحب الشیك أمرا بالدفع لتسویة ھذا العارض خالل مھلة أقصاھا عشرة 

  )1(.»أیام ابتدءا من تاریخ توجیھ األمرأیام ابتدءا من تاریخ توجیھ األمر) ) 1010((
ولتحدید مدى أھمیة تحدید مضمون أو القصد التشریعي من فكرة عارض الدفع الموجب 

ق ع ج فبالرجوع  374  ق ت ج بنص المادة 2 مكرر526ارنة نص المادة للتسویة لبدا لنا من مق
  الال  وبغرامةوبغرامة  سنواتسنوات  خمسخمس  إلىإلى  سنةسنة  منمن  بالحبسبالحبس   یعاقب یعاقب«« : ق ع ج التي تقضى أنھ374إلى نص المادة 

  ::في الرصیدفي الرصید  النقصالنقص  قیمةقیمة  عنعن  أوأو  الشیكالشیك  قیمةقیمة  عنعن  تقلتقل
  قیمة الشیكقیمة الشیك  منمن  أقلأقل  الرصیدالرصید  ننآآ  أوأو  للصرفللصرف  وقابلوقابل  قائمقائم  رصیدرصید  یقابلھیقابلھ  الال  شیكاشیكا  نیةنیة  بسوءبسوء  أصدرأصدر  منمن    __1

  ..من صرفھمن صرفھ  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  منعمنع  أوأو  الشیكالشیك  إصدارإصدار  بعدبعد  بعضھبعضھ  أوأو  كلھكلھ  الرصیدالرصید  قام بسحبقام بسحب  أوأو
  ..بذلكبذلك  علمھعلمھ  معمع  السابقةالسابقة  الفقرةالفقرة  فيفي  إلیھاإلیھا  المشارالمشار  الظروفالظروف  فيفي  صادراصادرا  شیكاشیكا  ظھرظھر  أوأو  قبلقبل  منمن    __22
  ..كضمانكضمان  جعلھجعلھ  بلبل  فورافورا  صرفھصرفھ  عدمعدم  واشترطواشترط  شیكاشیكا  ظھرظھر  أوأو  قبلقبل  أوأو  أصدرأصدر  منمن    __33

 رصید دونب الشیك جرائم صور 01 رقم الفقرة بموجب تحدد التي المادة ھذه مضمون استقراءفب

 قیمة من أقل الرصید آن أو للصرف وقابل قائم رصید یقابلھ ال شیكا نیة بسوء إصدار حالة في والمتمثلة

 .صرفھ من علیھ المسحوب منع أو الشیك إصدار بعد بعضھ أو كلھ الرصید بسحب قام أو الشیك
                                                        

 یمكن التي الوحیدة المالحظة لكن الدفع عارض لمفھوم تحدیدا جدن ال ،بالرجوع لنصوص القانون التجاري وأنظمة بنك الجزائر  )1(
 التي النصوص أما  "دفعال عائق" مصطلح استعملت  نظام بنك الجزائر قدبھا جاء التي التنظیمیة النصوص أن ھي تسجیلھا
 ھذا رغم لكن لتعدیل القانون التجاري، ةالالحق واألنظمة" الدفع عارض "مصطلح استعمل التجاري القانون تعدیل احتواھا

  .واحد فالمقصود االختالف
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 والقرض النقد مجلس نظام مضمون وقبلھا ج ت ق 01- فقرة 2 مكرر 526 المادة بنص مقارنةو

 ونظام 01-08 رقم والقرض النقد مجلس نظام وبعده 92 -71 رقم الجزائر بنك وتعلیمة 03- 92 رقم

 تركیز خاللھا من لنا یتضح التي النصوص ھذه كل 11- 01 رقم الجزائر بنك وتعلیمة 07-11 رقم

 فقرة 2 مكرر 526 المادة نص في المشرع فإن ،للتسویة الموجبة الدفع عارض حاالت لتحدید رعالمش

  عارضعارض  أولأول  بمناسبةبمناسبة  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  علىعلى  یجبیجب  ""  یقول صریح بتعبیر )1(للمقارنة كأساس ج ت ق 01- 

  ."."......العارضالعارض  ھذاھذا  لتسویةلتسویة  بالدفعبالدفع  أمراأمرا  الشیكالشیك  لساحبلساحب  یوجھیوجھ  أنأن  الرصید،الرصید،  كفایةكفایة  عدمعدم  أوأو  وجودوجود  لعدملعدم  دفعدفع

إلتزام المسحوب علیھ بتسجیل عارض الدفع فمن ھذا النص یتبین لنا أن المشرع قصر 
وإن  نستنتج أن ھناك حاالتوبالتالي ، حالة عدم وجود الرصید وحالة الرصید الغیر الكافي على

إلزام  إالَّ أنھا ال یترتب عنھا  في حق الساحبجرم إصدار شیك بدون رصید كانت تكون
 لعمیلھ احمایتن للبنك یمكن ھلوبالمقابل یمكن أن نتساءل ، تسجیل عارض الدفعبالمسحوب علیھ 

 محل العارض علما أن الشیك وفاء الدفع بعارض آثار محول التقدیریة سلطتھ یستخدم أن
  ؟الجزائي القاضي رقابة  عنابعیدالمسحوب علیھ 

ئھا قد تدفعھا لعدم حیث تعرف التقنیة المصرفیة معامالت تمیزیة ذات طابع نفعي مع عمال
  تسھیالتتسھیالت" تقنیة  إلى جانب"المكشوفالمكشوف  علىعلى  الوفاءالوفاء"  تقنیة ھابین منتسجیل عارض الدفع و

 بھذهالوفاء  ویعتبر، الزبون لصالح المدین الرصید تغطیة إلى ترمي إذا فھي )2("الصندوقالصندوق
یة وحما مساعدة في بآخر أو بشكل تساھم وبالتالي الدفع عارض على تستر وكأنھ الطریقة
 والتصریح الجزائر بنك إلعالم المبادرة البنوك على المفروض من لذلك الشیكات، جرائم مرتكبي
  .بشأنھ المقدرة القانونیة بالطرق األخیر ھذا تسویة لتتم دفع، العارض بوجود

 لتسجیل عارض الدفع وتقریر نظام التسویة بشأنھوبھذا نستنتج أن الحاالت الموجبة 
  :اھم تقتصر على حالتین

                                                        
سیط عند وقوع عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفایة المؤونة، یجب على الو « 03- 92نظام رقم ال من 5المادة تنص  )1(

 خالل أیام العمل األربعة التي تلي تاریخ تقدیم الشیك، –  مركزیة عوارض الدفع–الجزائر   بنكإلىالمالي التصریح بذلك 
  .»كما یجب علیھ أن یسلم المستفید شھادة عدم الدفع

ض دفع بسبب انعدام أو بمجرد حدوث عار « 07-11 المعدلة بموجب المادة الثانیة من نظام 01-08 من نظام رقم 04تنص المادة   –
، وفقا ألحكام القانون التجاري، أن یصرح بذلك لمركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر في ھنقص الرصید یتعین على المسحوب علی

غضون األربعة أیام العمل الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك وفي ھذا اإلطار یتم إعداد وتسلیم شھادة عدم الدفع للمستفید من الشیك 
  .الخ).......الملحق األول(تحق الغیر المدفوع وفق النموذج الموحد في ھذا النظام المس

 الوفاء ترفض التي )علیھا المسحوب( المصرحة المؤسسة على» 92 - 71رقم بنك الجزائر  تعلیمة من 15المادة تنص   –
  "....إلى توجھ أن الوفاء كفایة انعدام أو انعدام بسبب لشیك الجزئي أو الكلي

  .مرجع سابق ،11- 01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 02تقضى المادة و  –
Art. 2 : « La présente instruction a pour objet de fixer, en application de l’article 15 du règlement susvisé, le 
dispositif de centralisation des informations relatives aux incidents de paiement de chèques pour défaut ou 
insuffisance de provision et leur diffusion auprès des établissements déclarants pour consultation et 
exploitation, notamment lors de la délivrance du premier chéquier à leur client. »  

 مدینا حساب ھذا الترك حسابھ ویكون ذلك بفي نقصا یسجل الذي الزبون لفائدة بنكي ضقر عن عبارة ھو الذي» المكشوف على الوفاء«  )2(
 الناجمة لزبون لالمؤقتة السیولة صعوبات  تغطيقروض وھي» الصندوق سھیالت ت «تقنیة معینة، إلى جانب لفترة ومعین مبلغ في حدود

  .اإلیرادات تأخر عن
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  :عدم وجود مقابل الوفاء  -أ

كما سلف الذكر أن مقابل الوفاء وسیلة الحامل للحصول على قیمة الشیك، فبالتالي عدم  
 سواء  ألي سبب من األسباب للوفاءلمسحوب علیھل الشیك تقدیمبحساب الساحب وقت ه وجود

بتجمید أو   بعد اإلصدار كلھالرصید عند سحب الشیك أو بسحب الرصیدكل بعدم وجود 
عند تقدیم الشیك للوفاء كلھ  فإذا كنا بصدد انعدام الرصید ، لشیك معتمد المتوفر كلھالرصید

 وبالتالي تسجیل عارض الدفع ،كون سببا وجیھا لرفض المسحوب علیھ الوفاء للحاملیفذلك 
  )1(. إلتزام المسحوب علیھ بعرض التسویة على الساحبعلیھ یترتبو

  :عدم كفایة الرصید  - ب
 الساحب ال یغطي قیمة مبلغ الشیك حسابدم كفایة الرصید معناه توفر مبلغ معین بع

ولقد سبق لنا أن تطرقنا لحكم الرصید الجزئي أین یلتزم الحامل بقبول الوفاء الجزئي إذا ما 
 إذا ما توفر في حساب الساحب 2مكرر 526فوفقا للمادة ، )2( علیھ المسحوب علیھھعرض

 الشیك فإن ذلك یعد عارض من عوارض الدفع الجزئي، وبالتالي رصید غیر كافي لمبلغ
قدر بلساحب على اعرض إجراء خیار التسویة بتسجیل عارض الدفع والمسحوب علیھ ملزم 

  . الشیك قیمةرصید الناقص منال
وأھم ما یقوم علیھ نظام تسجیل عارض الدفع وعرض التسویة على الساحب یتمثل في 

مباشرة الدعوى الجزائیة بمجرد النیابة العامة التجریم المطلق وبحق تراجع المشرع عن سیاسة 
تسویة الساحب  تكان 02- 05القانون التجاري بقانون فقبل تعدیل رجوع الشیك بدون رصید، 

  الشیك بدون رصیدةمیعلى وقوع جررصید رجوع الشیك بدون   بعد لھا ال تأثیرلقیمة الشیك
؛  الساحبىھذا الفرض یلزم المسحوب علیھ عرض التسویة عل للتعدیل فمثلھذا انھ وفقا أ إالَّ
 ت إذا ثبللمباشرة إالَّ  المتابعة الجزائیة ولن یكون لھذه الدعوى محل عدم مباشرةذلكیستتبع و

  . ق ت ج6مكرر 526  المادةبحكم، وھذا فشل وعدم جدوى التسویة

  :عارض الدفعتسجیل إقصاء الحاالت األخرى المانعة لوفاء الشیك من مضمون  .2

  ق ع374 ق ت ج ونص المادة 02 مكرر526كما سبق اإلشارة للمقارنة بین نص المادة 
حالة عدم وجود  علىإلتزام المسحوب علیھ بتسجیل عارض الدفع یتبین لنا أن المشرع قصر 

إلزام ال یترتب عنھا  نستنتج أن ھناك حاالتوبالتالي الرصید وحالة الرصید الغیر الكافي 
  .ب علیھ بتسجیل عارض الدفعالمسحو

  :الغیر الموجبة لتسجیل عارض الدفعولتوضیح أكثر نسلط الضوء بالتحلیل للحاالت 
                                                        

  .56شویط صباح، مرجع سابق،  ص   )1(
  . ما قلناه بصدد أحكام الوفاء الجزئي:أنظر  )2(
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  :)الحجز أو المعارضة(  بسبب فیھ للتصرف الوفاء مقابل قابلیة عدم  - أ

رغم وجوده وكفایتھ قبل تعدیل للتصرف  ق ع ج عدم قابلیة الرصید 374بمفھوم المادة  
 ةیأخذ حكم العدم وبالتالي قیام جرم إصدار الشیك بدون رصید ومباشرالقانون التجاري 

الدعوى الجزائیة بدون قید إجراء التسویة، ولكن بعد ھذا التعدیل میز المشرع بین الشیك 
  .بلھ الرصید ولكن غیر قابل للتصرفالصادر بدون رصید وبین الشیك الذي یقا

  قابلیةقابلیة  لعدملعدم  الحسابالحساب  تجمیدتجمید  إذا تمإذا تم  «« 11-01رقم   بنك الجزائرتعلیمة من 19 المادة تقضي
  بتوجیھبتوجیھ  تلتزمتلتزم  الال  المصرحةالمصرحة  المؤسسةالمؤسسة  فإنفإن  اإلداریةاإلداریة  المعارضةالمعارضة  أوأو  علیھعلیھ  الحجزالحجز  إلىإلى  الراجعالراجع  فیھفیھ  التصرفالتصرف

 )1( .»  إصدارهإصداره  تمتم  الذيالذي  الشیكالشیك  قیمةقیمة  منمن  أقلأقل  الحسابالحساب  رصیدرصید  كانكان  إذاإذا  إالَّإالَّ  اإلخطاراإلخطار  رسالةرسالة

 لتصرف،ل الحساب قابلیة عدم وبین وفاءال مقابل كفایة وعدم انعدام بین یمیز النص ھذا إن

 ھذه حول للتساؤل یدعونا مما الحالتین، في الشیك وفاء إمكانیة عدم وھي واحدة النتیجة أن رغم

 قابلیة عدم إلى أدت والتي المادة ھذه في القانون علیھا نص التي األسباب إلى بالنظر لكن ؟التفرقة

 الحساب على الحجز حالة في نجد فإننا –اإلداریة ضةالمعار أو علیھ الحجز–  الحساب في التصرف

  .عدمھ من المنع توقیع إمكانیة نعرف وبالتالي الشیك إصدار فیھ تم الذي الوقت معرفة یجب

 إلى للتحصیل تقدیمھب المستفید تأخر لكن الحجز على سابق وقت في الشیك إصدار تم فإذا

 الساحب، ضد المنع توقیع یمكن ال ھنا قیمتھ، تحصیل من یتمكن ولم الحجز توقیع بعد ما

 بحقوق االحتجاج إمكان بعدم تقتضي التي القاعدة وھو آخر لسبب راجع الوفاء عن فاالمتناع

 بھذا الساحب وتبلیغ الحجز لتوقیع الحقا اإلصدار كان إذا أما ،الحجز موقع مواجھة في الحامل

 .الموقع الحجز نتیجة لمقابلا النعدام وھذا المنع حقھ في یطبق فإنھ مسبقا اإلجراء

 للبنك یمكن ال حیث ،الساحب معارضة فھو للتصرف الرصید قابلیة لعدم الثاني السبب أما

 من الھدف لعلو ،المستعجلة األمور قاضي صالحیة من ھاألن المعارضة قانونیة في الفصل

 عارض لتسجیل كسبب -  المعارضة أو لحجزا سببب - للتصرف الوفاء مقابل قابلیة عدم استبعاد

 .شیكاتال إصدار من الحظر أضرار الساحب تجنیب ھو الدفع

 في التصرف إمكانیة عدم حالة في الشیك قیمة سداد عدم سبب إرجاع یكفي األخیر وفي

 على أصال التعرف یمكن ال الحالة ھذه في ألنھ الحساب على الحجز بسبب الوفاء مقابل

  .بھ الغیر حقوق لتعلق نظرا الكفایة وعدم االنعدام حیث من الوفاء مقابل الحقیقیة لدین الوضعیة
                                                        

  .مرجع سابق ،92- 71 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 19یقابل ھذه المادة نص المادة   )1(

Art. 19 : « Lorsque le compte est bloqué pour indisponibilité du solde liée à une saisie-arrêt ou à 
une opposition administrative, l’établissement déclarant n’est tenu d’envoyer la lettre d’injonction 
que si le solde du compte est inférieur au montant du chèque émis. » . 
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 غیر دبرصی أو رصید بدون الشیك لساحب التسویة فرصة منح المشرع أن نستنتج وبھذا

 نبحثھا التي بالشروط التسویة بمجرد الجزائیة المتابعة من الساحب یفلت األساس ھذا وعلى ،كافي

 أن ثبت متى للتصرف قابل غیر رصید یقابلھ للشیك رهإصدا عن الساحب جزائیا یتابع بینما ،الحقا

 بنا ھنا وتجدر ،قانونیة غیر المعارضة كانت أو الشیك إلصدار سابق كان الرصید على الحجز

 نطاق عن یخرج قد للتصرف الرصید قابلیة عدم ألن التمیز ھذا في یفلح لم المشرع أن إلى اإلشارة

 كان إذا الجزائیة المتابعة من لإلفالت للساحب فرصة منح لو بالمشرع األجدر فكان الساحب إرادة

  .الساحب لفعل راجع غیر الرصید في التصرف قابلیة عدم سبب

  :الشیك في شكلي عیب وجود  -ب
 عن االمتناع علیھ المسحوب للبنك یمكن ظھرت إذا التي الشكلیة العیوب بعض نجدإذ 

 مواجھة في لمسؤولیتھا نظرا القانون حددھا يالت الشكلیة البیانات بصحة تمتھفالبنوك  الوفاء،

 أحقیة یثیر شبھة وریبة في عیب لمجرد الوفاء ترفض نھافإ معیب بشیك وفاء كل عن زبائنھا

 توقیع بتزویر قام أو بالسرقة الشیك على یتحصل قد األخیر فھذا الشیك، على مقابل الحامل

 بمثابة الوفاء عن االمتناع كحالة لشكلیةا حالة العیوب المشرع استبعاد یكون ھنا ومن الساحب،

  )1(.الحامل یقوم بھ للشیك احتیالي استغالل أي  التزویر أومن للساحب حمایة

  :جعل الشیك كأداة ضمان  -ج
یعد جریمة وجعلھ أداة ضمان عدم وفائھ واشتراط ھذا الحكم مستنتج ضمنیا ألن إصدار شیك  

لدى ما إذا قدم الساحب معارضة ألتزم بالدفع مرط فإن البنك مستقلة فإذ قدم الشیك للوفاء رغم ھذا الش
تجمید الرصید إلى غایة الفصل في قانونیة المعارضة ویكون حكم ب یلتزم البنك المسحوب علیھ

 في حاالت مسؤولیة المصرف وفقا لما تطرقنا إلیھ بمناسبة المعارضة في الشیك الغیر مقبولة إالَّ
 . فقرة أخیرةع  ق374المادة بمقتضى مسؤوال جزائیا بصددھا احب محصورة قانونا حیث یكون الس

II.  بصدد عارض الدفعالمسحوب علیھ تالتزاما  :  
لوقایة من ظاھرة الشیكات ل المسحوب علیھا الشیكات  الھیئاتوضع المشرع على عاتق

ھیئات الھذه إبالغ الحادث للھیئات المعنیة كاحتیاط وتدبیر وقائي یلزم التزام بدون رصید 
من شأن  ،)2(االضطالع على فھرس مركزیة عوارض الدفع قبل تسلیم دفتر شیكات جدید لزبون

ھذا إصدار شیكات جدیدة قبل إعالن حسن نیتھ بتسویتھ الدفع عارض اإلجراء منع الساحب محل 
في حالة عدم التسویة،   إلثبات امتناع الوفاءحمایة لحامل الشیككما في ذلك أیضا ، عارضال

  : یلتزم المسحوب علیھ بإجراءین ھامین ھماىحقیق ھذا المبتغولت
                                                        

  .60 - 59 مرجع سابق، ص ص ،شویط صباح  )1(
 لبرید المالیة والمصالح العمومیة زینةوالخ البنوك على یجب « ومتمم معدل 01- 08 رقم والقرض النقد مجلس نظام من 3 المادة تقضي  )2(

  .»الجزائر لبنك الدفع عوارض مركزیة بطاقیة على یضطلع أن للزبون األول الشیكات دفتر تسلیم قبل ج ت ق مكرر 526 للمادة وفقا الجزائر،
  .،رصید بال صكوك بإصدار التحایل لوقف جدیدة إجراءات ،بلعمري سمیرة  –

2012/02/27.html1.index/eco/ara/com.konlineechorou.www/http 
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  )1 (:إبالغ مركزیة الشیكات الغیر المدفوعة  .1
یلتزم  عدم وجود الرصید أو عدم كفایتھلحالة عارض الدفع لالمسحوب علیھ  تسجیلبمجرد 

ن حدوث  أیام م04 خالل ظرف المدفوعة إبالغ مركزیة الشیكات الغیر 01مكرر 526 طبقا للمادة
دوریة  یعلم باقي البنوك بكشوفأن بنك الجزائر بدوره یستدعي من  وذلك كمؤشر خطر ،عارضال

  )2(. للساحب محل العارض جدید استصدار دفتر شیكاتلمنعھا من

 رتبت قدف التسجیل ھذا من زبونھ إلنقاذ إرادتھ بمحض علیھ المسحوب تصرفلوتوخیا 
 بإخطار وھذا الدفع، عارض عن بالتصریح تھابالتزاما البنوك إلخالل اجزاء البنكیةاألنظمة 

 عكس على ،)3(مالیة غرامات أو تأدیبیة مھنیة جزاءات توقع أن یمكن والتي المصرفیة، اللجنة
 البنك خرق على سوى الجزاء ترتب ال التي التجاري القانون نصوص في نالحظھ ما

 .البنكي المنع عن الناشئة لاللتزامات

  :م الدفعتسلیم شھادة عد .2
   :كما یأتي 01- 08 رقم النظام من 04للمادة والمتممة المعدلة 07- 11 نظام من 2 المادة تقضي

بمجرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص الرصید یتعین على المسحوب علیھ، وفقا ألحكام بمجرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص الرصید یتعین على المسحوب علیھ، وفقا ألحكام « 
ام العمل ام العمل أیأی) ) 0404((القانون التجاري، أن یصرح بذلك لمركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون القانون التجاري، أن یصرح بذلك لمركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون 

الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك وفي ھذا اإلطار یتم إعداد وتسلیم شھادة عدم الدفع للمستفید من الشیك المستحق الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك وفي ھذا اإلطار یتم إعداد وتسلیم شھادة عدم الدفع للمستفید من الشیك المستحق 
  ..))الملحق األولالملحق األول((  ..الغیر المدفوع وفق النموذج الموحد في ھذا النظامالغیر المدفوع وفق النموذج الموحد في ھذا النظام

  ىىلزوم لدلزوم لد شباك توطین الحساب أو عند ال شباك توطین الحساب أو عند الىى من طرف بنك المسحوب علیھ عند تقدیم الشیك للتسویة لد من طرف بنك المسحوب علیھ عند تقدیم الشیك للتسویة لد––
  ..المقاصة الیدویةالمقاصة الیدویة

  المقاصةالمقاصة  نظامنظام  عملعمل  لنمطلنمط  طبقاطبقا  اإللكترونیةاإللكترونیة  المقاصةالمقاصة  ىىلدلد  الشیكالشیك  رفضرفض  عندعند  للشیكللشیك  المقدمالمقدم  البنكالبنك  طرفطرف  منمن  ––

  الدفعالدفع  وسائلوسائل  تبادلتبادل  لمعایرلمعایر  وطبقاوطبقا  ))AATTCCII((  البنوكالبنوك  بینبین  ماما  اإللكترونیةاإللكترونیة  لمقاصةلمقاصةلل  الجزائرالجزائر  ىىالمسمالمسم  اإللكترونیةاإللكترونیة

  یجبیجب  أعاله،أعاله،  ىىاألولاألول  الفقرةالفقرة  فيفي  علیھعلیھ  المنصوصالمنصوص  أیامأیام  44  أربعةأربعة  بأجلبأجل  علقةعلقةالمتالمت  باألحكامباألحكام  اإلخاللاإلخالل  دوندون  البنوكالبنوك  مابینمابین

  ».علیھاعلیھا  المسحوبالمسحوب  المؤسسةالمؤسسة  ىىإلإل  الدفعالدفع  عدمعدم  شھادةشھادة  منمن  نسخةنسخة  تأخرتأخر  بدونبدون  إرسالإرسال  المقدمةالمقدمة  المؤسسةالمؤسسة  ىىعلعل

                                                        
 والقرض لسنة النقد قانونل ( وفقا المشرع طرف من مكلفا باعتباره  وھو منظمھاالجزائر لبنك  مصلحة تابعةالمدفوعة غیر المستحقات مركزیة  )1(

وبھذا الصدد تقضي .المصرفي للسوق والمنظمة بالبنوك الخاصة والقوانین اإلجراءات احترام على والسھر بالمراقبة)  المعدل والمتمم2003
 11-03 المعدل والمتمم لألمر رقم 2010 -08- 26 المؤرخ 04 -10 من أمر رقم 08 من ھذا القانون المعدلة بالمادة 01 فقرة 98المادة 

المؤسسات  مخاطر مركزیة مصلحة ویسیر الجزائر بنك  ینظم «2010/ 09 /01 الصادر في 50المتعلق بالنقد والقرض ج ر ج ج رقم 
 تحت تسمیة مركزیة المبالغ الغیر 02- 92ولقد تم إنشاءھا بموجب النظام رقم » مدفوعةالغیر  العائالت ومركزیة المستحقات مخاطر ومركزیة

 غیر المستحقات مركزیة ویطلق علیھا أخیرا تسمیة 03 92 بموجب نظام مركزیة عوارض الدفعالمدفوعة، كما أطلق علیھا اصطالح 
  . بموجب قانون النقد والقرض السالف الذكر والقانون التجاري وھي تسمیات كلھا تطلق على جھاز واحدالمدفوعة

 نظام مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع ىیعتمد اإلجراء المنصوص علیھ أعاله عل«  01- 08 من نظام رقم 02المادة تقضي   )2(
 البنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر قصد ى مستوىلالشیكات بسبب انعدام أو النقص في الرصید ونشرھا ع

 ».اإلطالع علیھا واستغاللھا، السیما عند تسلیم دفتر الشیكات األول لزبونھا
 دفتر  مكرر ق ت ج قبل تسلیم526 البنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، وفقا للمادة ى یجب عل «03المادة    

  .» بطاقیة مركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائرىالشیكات األول للزبون أن یضطلع عل
سیتم التصریح بمخالفات أحكام ھذا النظام وأحكام  « 03 -92 رقم النظام من 12  وقبلھا المادة 01- 08من النظام رقم  14 تنص المادة  )3(

  . 11-01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 41ادة  تقضي الم:وكذلك ، »  للجنة المصرفیةةالنصوص الالحق
« Est déféré à la Commission Bancaire tout établissement déclarant qui ne se conforme pas aux dispositions 
de la présente instruction. »  
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  )1 (..0707--1111رقم رقم     نظامنظامالالن ن مم  ))الملحق األولالملحق األول((المحدد بموجب المحدد بموجب شكل شھادة عدم الدفع شكل شھادة عدم الدفع   _

  دفعشھادة عدم ال:   الملحق األول
  .......................................................................................................نحن الممضین أدناه   
 )1.........(....................................................................................................رمز الفرع   
  ....................................................طرف من قد تم رفضھ بالعناصر اآلتیة المعرف الشیك أن نشھد  
  )2....... (.....................................................................................................الفرع  رمز  
   .007الرفض الرصید رمز قلة :بسبب  
 .......................................................................................الساحب شركة اسم أو لقب و اسم  
 ..................................................................................للساحب (R.I.B) البنكیة الھویة بیان  
  ..........................................................................الشیك من المستفید شركة اسم أو لقب و اسم  
  ....................................................................من الشیك للمستفید (R.I.B)  البنكیة الھویة بیان  
 .................................................................................................................رقم الشیك   
 ................................................................................................................مبلغ الشیك   
 ......................................................................................................الشیك إصدار تاریخ  
 ......................................................................................................للدفع  یمھ تقد تاریخ  
 ..............................................................................علیھ المسحوب البنك لدى تاریخ الرفض  
 ...................................................................(R.I.O) ........البنوك بین ما العملیة مرجع رقم  
  .حالیا بھما المعمول التشریع و احتجاج بموجب التنظیم تعد بمثابة و الشھادة ھذه تسلم  

  ............................في...........................حرر بــ                                          معتمد وتوقیع ختم  
       

   للشھادة  المسلم البنك فرع اسم    )1(  
  علیھ المسحوب البنك فرع اسم    )2(  

  الدفعالدفع لعارض  لعارض تسویةتسویةإلتزامات المسحوب علیھ بصدد نظام الإلتزامات المسحوب علیھ بصدد نظام ال        ::ثانیاثانیا  
 وقابل وكافي قائم رصید بتوفیر رصید بدون الشیك ساحب قیام ھو بالتسویة المقصود نإ      

 الجزائیة المتابعة من الساحب وإفالت حقوقھ تحصیل من المستفید یتمكن حتى حسابھ في للتصرف

 جدوى عدم بعد للغیر وقائي إجراء اعتباره جانب إلى الشیكات، إصدار في سلطتھ على والمحافظة

 للساحب المشرع منحھا فرصة یعتبر الخیار فھذا رصید، بدون الشیكات مصدري تحایل من التسویة

 سبیل وفي ،مقصود غیر أنھ مبدئیا فیھ یفترض والذي ارتكبھ الذي الخطأ في نیتھ حسن عن یعبر كي

 عارض ارتكر حالة وبین مرة ألول الدفع عارض ارتكاب حالة بین المشرع میز المبتغي ھذا تحقیق

  :كالتالي تبعا لھا نتطرق أحكام الحاالت ھذه من واحد لكل المشرع افرد ولقد الدفع

I.  دفع عارض ولأل بالنسبة  :  
 الخاصة الذكر السالفة بااللتزامات علیھ المسحوب وقیام دفع عارض أول حدوث بمجرد

 تقدیم لتاریخ الیةالمو العمل أیام 04 غضون في الجزائر لبنك الدفع عوارض لمركزیة بالتصریح

 یلتزم المدفوع الغیر المستحق الشیك من للمستفید الدفع عدم شھادة وتسلیم إعداد كذا ،الشیك

  :كالتالي مرحلتین ىعل الساحب ىعل التسویة بعرض علیھ المسحوب
                                                        

 تحمل عنوان  ترتیبات الوقایة من إصدار 2012 لسنة 02رقم ) (BADRأنظر نموذج شكل شھادة عدم الدفع المعد بموجب التعلیمة الداخلیة لبنك  )1(
  ).06الملحق رقم ( ). باللغة الفرنسیة والعربیة(الشیكات بدون رصید ومكافحتھا، النموذج 

 ھویتھ المصرفیة ، الذي ھو عبارة عن سند یتضمن كل المعلومات الضروریة الخاصة بالعمیل لتحدید)RIB( تجدر اإلشارة إلى أن كشف الھویة المصرفیة  –
د بیان أو كشف الھویة المصرفیة  بصد:  أنظر-.وھذا البیان یعد بیان ضروري تحملھ شھادة عدم الدفع لیسمح بالتعرف على ھویة العمیل الساحب والمستفید

  htm.10legist/dz.lgeriaa-of-bank.www:// http. المتعلق بالھویة المصرفیة 2004 أوت 02  الصادرة في  04 -06 رقم  بنك الجزائرتعلیمة
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   :للتسویة األولى لفترةا  .1

  : – باإلیعــاز األمر – بالدفع أمر أول توجیھ  - أ

 بعد علیھ المسحوب ىعل یجب الرصید كفایة عدم أو وجود لعدم دفع عارض أول بحصول

 وجھی أن للمستفید الدفع عدم شھادة وسلم المدفوعة غیر الشیكات لمركزیة بذلك صرح قد یكون أن

 بمقتضاه یأمر ساعة 48 ظرف خالل العملي الواقع في عادة ذلك ویكون ،بالدفع للساحب أمرا

 ال أجل في وذلك المدفوع الغیر الشیك قیمة داسدل الكافي ءالوفا مقابل لدیھ یوفر بأن الساحب

 حالة وفي ،)1( )ج ت ق 2مكرر 526م(األمر توجیھ تاریخ من ابتداء )10( أیام عشرة یتعدى

 باإلجمال تشیر الدفع أمر رسالة فإن الحساب نفس على الیوم نفس في دفع عوارض عدة حدوث

 الحساب في شریك ولكل الحساب لصاحب انونیةالق اآلجال نفس في وترسل الدفع عوارض لكل

  .الجماعي الحساب حالة في

  :الدفع أمر فحوى  1- أ
 6 في المادة 01- 08 رقم مجلس النقد والقرض نظام ألزمقد  ل02 مكرر 526تطبیقا للمادة 
 التي تحدد كیفیة تطبیق نظام 11- 01 من تعلیمة بنك الجزائر02 فقرة 14وكذلك نص المادة 

أن یشیر األمر باإلیعاز الموجھ  07- 11 المعدل والمتمم بنظام 01- 08 والقرضمجلس النقد 
 كما تم تسلیم لصاحب الحساب إلى أنھ قدتم التصریح بعارض الدفع لمركزیة عوارض الدفع،

  : أیام الذي حدده القانون فإنھ10وأنھ في حالة عدم التسویة خالل أجل شھادة عدم الدفع للمستفید 

ابتداء   سنوات لدى كل المؤسسات المصرحة وھذا5 الشیكات خالل مدة یمنع من إصدار  –
  .من تاریخ األمر باإلیعاز

  .مفوضوه یحوزھا أو یحوزھا والتي بعد تصدر لم التي الشیكات صیغ رد علیھ یتعین –
 رسالة فإن جماعي حساب على رصید بدون الشیك سحب حالة في أنھ اإلشارة وتجدر

  .الحساب في شریك لكل توجھ - باإلیعاز -  بالدفع األمر
 ىبمعن الوضع لتسویة أیام 10 مھلة الساحب یمنح علیھ المسحوب فإن سبق لما فطبقا

  ."الشیك بقیمة كافي رصید إیجاد"
  

  :شكل األمر بالدفع وأجالھ  2-أ
مجلس النقد دفع بموجب نظام  عارض أول بعد قد تم تحدید شكل األمر بالتسویة

حق األول وأخذ مرتبة الملحق الثاني بعد شھادة عدم الدفع بموجب  في المل01- 08رقم  والقرض
  :، وھو على الشكل التالي01- 08 المعدل لنظام 07- 11نظام 

                                                        
 الرصید، كفایة عدم أو وجود لعدم دفع عارض أول بمناسبة علیھ المسحوب على یجب « ج ت ق 1فقرة 02مكرر 526 المادة تنص  )1(

 .»األمر توجیھ تاریخ من ابتدءا أیام )10( عشرة أقصاھا مھلة خالل العارض ھذا لتسویة بالدفع أمرا الشیك لساحب یوجھ أن
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  ))11((..0707--1111نظام رقم نظام رقم الالالملحق الثاني من الملحق الثاني من بموجب بموجب المعد المعد مر بالدفع لدى أول عارض دفع مر بالدفع لدى أول عارض دفع األاألشكل شكل 

  

  

  الثاني الملحق

  .............................................................................................................................................مؤسسة 
 .................................................................................................................................................فرع  

  :التجاریة التسمیة أو الشركة اسم أو اللقب و االسم  

  :العنوان  

 دفع عارض أول بعد بالتسویة أمر  :الموضوع

 ،............................................................................................................................السید اآلنسة، السیدة،  

 ،...............................................................................................................رقم الشیك بأن نبلغكم أن یؤسفنا  

  .......................................................................................................بتاریخ  الصادر ......................بقیمة  

  .....................................................................................................................رقم حسابكم على المسحوب  

  .الرصید ) قلة أو ( انعدام بسبب رفضھ تم دق............................................بتاریخ للدفع المقدم و...................ألمر  

 ألحكام المادة االحتجاج تطبیقا عقد والتي تعادل المستفید صالح عدم الدفع تسلیم شھادة تم بھ المعمول للتنظیم طبقا
  .الجزائر  لبنك غیر المدفوعة المستحقات مركزیة لدى الدفع عارض تصریح كان محل و التجاري لقانونا من531  

 المذكور  الدفع الخاصة بعارض الوضعیة تسویة إلى إلیھ، ندعوكم الذي تخضعون الحظر المصرفي تفادي قصد علیھ،و
خالل  وھذا الشیك لتسویة ومتوفر كاف بتكوین رصید ھذا و الرسالة ھذه بعث تاریخ من أیام ابتداء (10) عشرة أجلفي  أعاله  
 .أعاله المحددة المھلة  

 من إصدار الشیكات المنع إجراء علیكم القانونیة، سیطبق لألحكام طبقا المحددة، في المدة ویةبالتس القیام عدم حالة وفي
 :ھذا باإلیعاز، وبموجب األمر رسالة تاریخ بعث من ابتداء  سنوات(5) خمس لمدة  

 علیھ، المسحوب لدى )شباك شیك (بالسحب المتعلقة عدا تلك ما حساباتكم كل على شیكات إصدار یمكنكم ال– 

 ، بحوزة مفوضیكم بحوزتكم أو التي الشیكات نماذج رد علیكم  یتعین–

 الشیك مبلغ إلى العمومیة باإلضافة الخزینة لفائدة التبرئة غرامة دفع الشیكات، یتعین علیكم إصدار إمكانیة استعادة قصد
 .المسدد غیر  

 في تكرار عارض الدفع حالة في .شیك أي إصدار قبل كاف رصید من وجود جیدا تتأكدوا أن إلى المستقبل في ندعوكم
 سنوات (5) خمس إصدار الشیكات لمدة من المنع محل ستكونون ھذه اإلیعاز ابتداء من مھلة شھرا (12) عشر غضون اثني  
  .التسویة إمكانیة بدون  

  ............في  ............................ ـــــب  حرر
..  

 مجلس النقد والقرضالقانون التجاري وال نظام   فإنھ الأما عن كیفیة إرسال األمر بالدفع
 أمر التسویة، إالَّ أنھ تم وضع حد لھذا  بھرسلیطریقة التي ال حدد 07- 11، وال نظام 01- 08

 أنھ یجب أن یرسل 14حیث حددت المادة  ،11- 01الغموض بموجب تعلیمة بنك الجزائر رقم 
                                                        

 في الملحق األول وأخذ مرتبة 01- 08رقم  مجلس النقد والقرض في نظام دفع عارض أول بعد مر بالتسویةحدید شكل األتم ت  )1(
 بعد شھادة عدم الدفع، وكذالك شكل أمر التسویة عقب عارض دفع ثاني في الملحق الثالث بعدما 07- 11الملحق الثاني في نظام 

  . في الملحقالدفع عارض تكرار حالة في بالحظر شعاراإل جاء أیضا بشكل كما 01-08كان في الملحق الثاني في نظام 
 02 رقم )(BADRالمعد بموجب تعلیمة داخلیة لبنك ) خالل المھلة األولى للتسویة(نموذج أمر بالدفع لدى أول عارض دفع :  أنظر أیضا  –

  ).07الملحق رقم .( فحتھا باللغة الفرنسیة والعربیة تحمل عنوان  ترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكا2012لسنة 



 ..ككــبالشيبالشي  االلـتزامااللـتزام  انـقضاءانـقضاء                                                                                                       ::الفصل الثالثالفصل الثالث  

 - 263 - 

 بعث یوم من أیام العشرة حساب ویبدأ باالستالم، اإلشعار مع علیھا ىموص برسالة آمر التسویة

 ،الساحب لصالح محددة مھلة أیام 10 مدة أن النقطة لھذه بالنسبة اإلشارة وتجدر ،)1(.الرسالة
 الساحب استالم تاریخ من المدة ھذه تحسب أن األجدر من كان منھا الساحب یستفید لكي وبالتالي

 المعمول للتشریع وفقا أخرى إجراءات ىإل سینتقل البنك فإن الرسالة تأخر فرض في ألنھ ،رسالةلل

  !.قانونیة بطریقة الساحب لحقوق ھدرا ذلك یكون وبالتالي المھلة، بھذه الساحب یستفید أن دون

  :الدفع عارض تسویة بتسجیل علیھ المسحوب إلتزام  -ب

 الدفع ائقععن  مدفوعةال غیر الالمستحقات مركزیة تبلیغب  ملزمعلیھ المسحوب لما كان
بالضرورة لتنتج التسویة آثارھا القانونیة فلبدا للبنك أن یعلن بنفس الطریقة ف مستواه على المسجل

 الحسن التسویة أساس لتمیز بین الساحبباعتبار أن  التسویة الساحب ألمر ةاستجابلھذه األخیرة 
ع من الساحب خالل ھذه لدف، وبالتالي یلتزم المسحوب علیھ بتسجیل تسویة عارض ااسیئھالنیة من 
 على كما یقع ،)2 (11-01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 02 فقرة 10وفقا لمضمون المادة الفترة، 

 یتجنب حتى اإلجراءات جمیع استیفاء من بالتسویة التصریح قبل التأكد  إلتزامعلیھ المسحوب
 المبالغ مركزیة راجعةم باألمر نالمعنیی یساعد التصریح، وھذا الخاطئ التصریح عن مسؤولیتھ

  .شیكاتال إصدار من الممنوعین  شخصیةمن للتأكد المدفوعة غیر

وفي فرض حدوث عدة عوارض دفع في الیوم على نفس الحساب فإن رسالة أمر الدفع تشیر 
باإلجمال لكل العوارض وترسل في نفس اآلجال القانونیة لصاحب الحساب ولكل شریك في 

 األجل ضمن مستقلة بصفة واحد لكل التسویة وتتمبالحساب الجماعي، الحساب عندما یتعلق األمر 
 ،المعني لشیكل الفعلي للوفاء التالیین العمل یومي خالل الجزائر لبنك بالتسویة التصریح ویتم المقرر

                                                        
(1) Instruction n°01-11 du 09/03/2011 fixant les modalités d’application du règlement n°08-01 du 

20/01/2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision. 
Art. 14 : Dès la survenance du premier incident de paiement de chèque pour absence ou insuffisance de 

provision dûment constatée, l’établissement tiré doit adresser à l’émetteur de chèque, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvrable suivant la date de 
présentation du chèque, une lettre d’injonction dont le modèle figure en annexe 1 du règlement n°08-01 
susvisé l’invitant à régulariser l’incident de paiement.  

Par cette lettre d’injonction, l’établissement tiré informe le titulaire du compte : 
− de la nécessité de régulariser l’incident de paiement dans un délai de dix (10) jours à compter de la date 

d’envoi de la lettre d’injonction, 
− de la déclaration à la Centrale des Impayés de la Banque d’Algérie de l’incident de paiement, 
− de la remise au bénéficiaire ou à l’établissement présentateur du chèque d’un certificat de non paiement. 
Lorsqu’il s’agit d’un compte collectif, l’injonction de régulariser doit être adressée à chacun des co-titulaires.  

  .مرجع سابق ،11-01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم10نص المادة   )2(
Art. 10 : « Les établissements tirés doivent déclarer à la Banque d’Algérie : 
− Tout incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, dans les quatre (04) jours ouvrables 

suivant la date de présentation du chèque, quel que soit son mode de présentation au règlement. Chaque 
incident de paiement doit faire l’objet d’une déclaration séparée; 

− Toute régularisation d’incident de paiement, telle que définie aux articles 14 et 21 de la présente instruction 
et ce, sans délai;  

− Toute interdiction d’émettre des chèques telle que définie aux articles 29 et 30 de la présente instruction. » 
 



 ..ككــبالشيبالشي  االلـتزامااللـتزام  انـقضاءانـقضاء                                                                                                       ::الفصل الثالثالفصل الثالث  

 - 264 - 

 ،بذلك تصریحا الجزائر بنك إلى یوجھ أن علیھ للمسحوبف تسویة دون الدفع عوائق أحد بقي فإن
 عارض بسبب المنع أن إذ الشیكات إصدار في حقھ على یحافظ ال الساحب فإن الحالة ھذه وفي

 .الحسابات لدیھا یملك التي المؤسسات كل لدى الساحب حسابات جمیع یمس واحد

  طریقة التصریح بعوارض الدفع والتسویة11- 01ولقد حددت تعلیمة بنك الجزائر رقم 
 التصریحات « حیث تقضي 11جب المادة  الغیر المدفوعة وذلك بموالمستحقات مركزیة ىلد

 المتعلقة بعوارض الدفع الصحیحة والمدموغة من الھیئات المصرحة یجب أن تكون موضع
  بنك الجزائر في اآلجال القانونیة بموجب دعامة إلكترونیة قابلة لالستغاللىلدتسلیم ممركز 

 فإن الدفع، عائق بتسویة یھعل المسحوب البنك تصریح الجزائر بنك تلقى ما وإذا، )1(».عن بعد
  .اإلصدار في حقھ  علىالساحب حفاظ بالتاليو العائق ھذا آثار بمحو یبادر أن علیھ

  :  أحكامھا  لفترة الثانیة للتسویةا  .2

 نطاق في الساحب دخول أن إذ ىاألول كالمھلة لیست للتسویة الثانیة الفترة أو المھلة

 وبالتالي ىاألول المھلة خالل بالدفع لألمر استجابتھ عدم على دلیل ال للتسویة الثانیة الفرصة

 بفرصة الساحب تمكین جانب إلى وقائیة كتدابیر إضافیة بإجراءات ملزم علیھ المسحوب

  :یلي ما الفترة ھذه تتضمنھا التي اإلجراءات ھذه وأھم الفترة ھذه خالل التسویة

  :المدفوعة الغیر الشیكات لمركزیة بھ والتصریح الشیكات إصدار من الحظر تدبیر اتخاذ   - أ

 ـب المحدد أجلھا بفوات األولى المھلة خالل للساحب الممنوحة التسویة جدوى عدم إثر على 
 حیث الشیكات إصدار من - الحظر - نعالم تدابیر اتخاذ إلتزام علیھ المسحوب على یترتب أیام، 10

  عدمعدم  حالةحالة  فيفي  الشیكاتالشیكات  إصدارإصدار  منمن  حبحبالساالسا  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  یمنعیمنع  ««:ج ت ق 3 مكرر 526 المادة تقضي

  عشرعشر  يياإلثنتاإلثنت  خاللخالل  المخالفةالمخالفة  تكرارتكرار  حالةحالة  فيفي  أوأو  22  مكررمكرر  526526  المادةالمادة  فيفي  علیھعلیھ  المنصوصالمنصوص  التسویةالتسویة  إجراءإجراء  جدوىجدوى

  »»..تسویتھتسویتھ  تمتتمت  ولوولو  حتىحتى  األولاألول  الدفعالدفع  لعارضلعارض  الموالیةالموالیة  شھرشھر  1212

  یقع على المسحوب علیھ إلتزام أخر یتمثل في ضرورةروعلى إثر اتخاذ ھذا التدبی
التبلیغ والتصریح بذلك لمركزیة المستحقات المدفوعة فور اتخاذه وھذا ما قررتھ المادة 

  .11- 01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 10 ، كما أكدت ھذا االلتزام المادة7 مكرر 526

  :توجیھ ثاني أمر بالدفع مع دفع غرامة التبرئة من أجل استرجاع حق إصدار الشیكات  - ب

 بإجراءات مغایرة للفترة األولى فباستنفاذ  ثانیة للتسویةفرصة لساحبمنح القانون ل
المسحوب علیھ إجراءات المھلة األولى للتسویة وبثبوت عدم جدواھا، فإلى جانب اتخاذه 

                                                        
  .مرجع سابق، 11 -  01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم11نص المادة   )1(

Art. 11: « Les déclarations relatives aux incidents de paiement de chèques visées à l’article 10 ci-dessus, 
dûment contrôlées et validées par les établissements déclarants, devront faire l’objet de remises 
centralisées à la Banque d’Algérie dans les délais réglementaires requis, sur support magnétique 
exploitable et/ou à distance (on line). ». 
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 التدابیر الخاصة بالمنع من إصدار الشیكات وإبالغ مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة یلتزم
  . بقصد التسویةحب للساللدفعالبنك بتوجیھ أمر ثاني 

  :شكل األمر الثاني للدفع  1- ب

 المعدل  المعدل ومكافحتھا بدون رصید اتالشیك المتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار  0707--1111  نظامالحدد 
 ووفقا لمضمون ھذا الشكل یتضح لنا أن أمر ، في ملحق ثالث شكل األمر الثاني للدفع01-08 والمتمم للنظاموالمتمم للنظام

  :، واألمر یأخذ الشكل التاليباالستالم وصل معب رسالة موصى علیھا الدفع یتم توجیھھ للساحب بموج

  ))  11((  .0707--1111ام رقم ام رقم ــنظنظالال  موجبـدد بـمحال ـر للــدفعشــكل ثـاني أمـ           
  الثالث الملحق

 .....................................................................................................................................مؤسسة
  ........................................................................................................................................فرع

 التجاریة التسمیة أو الشركة اسم أو اللقب و االسم
  العنوان

 الثانیة للتسویة المھلة اللخ بالتسویة أمر  :الموضوع

  السید اآلنسة السیدة
  ........................................................................................................رقم الشیك بأن نبلغكم أن یؤسفنا
  ........................................................................................................ بتاریخ  الصادر  ..........بقیمة

  .............................................................................................................رقم حسابكم على المسحوب
 ....................................................................................................بتاریخ للدفع المقدم و ..........ألمر

 .الرصید ) قلة أو ( انعدام بسبب رفضھ تم قد
 531المادة تطبیقا ألحكام عقد االحتجاج تعادل والتي المستفید لصالح الدفع عدم شھادة بھ تم تسلیم المعمول للتنظیم طبقا

  لبنك الجزائر لمدفوعةا غیر المستحقات الدفع لدى مركزیة ا محل تصریح عارض كان و التجاري القانون من  
 وصل مع علیھا موصى باإلیعاز أمر رسالة بھ بموجب إعالمكم الذي تم بالدفع الخاص العارض أن التذكیر بنا یجدر

  .أیام ة عشر(10) األولى المھلة تسویتھ خالل یتم لم ...........بتاریخ  باالستالم  
 طبیقات وھذا ..................تاریخ من ابتداء سنوات (5) خمس الشیكات لمدة إصدار من بأنكم ممنوعون نبلغكم لیھوع

   :ھذا المعمول بھا وبموجب التنظیمیة و القانونیة لألحكام  
  علیھ المسحوب لدى) الشباك شیك (بالسحب المتعلقة تلك عدا ما حساباتكم كل على شیكات إصدار ال یمكنكم – 
 .مفوضیكم بحوزة بحوزتكم أو التي الشیكات رد نماذج یتعین علیكم – 

یقدر التي لعمومیةا لفائدة الخزینة التبرئة غرامة دفع علیكم الشیكات یتعین إصدار إمكانیة استعادة حتى یمكنكم أنھ إال
مدة عشرین في ھذا و بنكنا لدى ومتاحة مؤونة كافیة تكوین مقابل الشیك مبلغ إلى باإلضافة دینار .....................ـ ب  مبلغھا  
  .األولى اإلیعاز مھلة انقضاء من ابتداء  یوما (20)  

في  تكرار عارض الدفع حالة في شیك أي إصدار قبل كاف رصید من وجود جیدا تتأكدوا أن إلى المستقبل في ندعوكم
 سنوات (5) خمس الشیكات لمدة إصدار  من المنع محل ونھذه ستكون اإلیعاز مھلة ابتداء من شھرا (12) عشر اثني غضون  
  . التسویة إمكانیة بدون  

  ..................في .........................بــ حرر
. .  

  

  :للدفع الثاني األمر مضمون  2-ب
 الشكل في والمجسد التجاري بالقانون المقرر النحو على للدفع الثاني األمر مضمون یتمحور

  :التالیة المضامین على هأعال المحدد
                                                        

 لسنة 02 رقم )(BADRالمعد بموجب تعلیمة داخلیة لبنك ) خالل المھلة الثانیة للتسویة(نموذج األمر بالدفع لدى أول عارض دفع : أنظر  )1(
  ).08الملحق رقم . (  تحمل عنوان  ترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا ــ باللغة الفرنسیة والعربیة2012
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 المادة تطبیقا ألحكام عقد االحتجاج تعادل والتيإعالم الساحب بتسلیم شھادة عدم الدفع للحامل   –
  . ق ت ج وإعالم مركزیة المستحقات الغیر المدفوعة 531

إعالم الساحب باتخاذ تدبیر الحظر من إصدار الشیكات ضده، وبالتالي ضرورة إرجاع نماذج   –
  . التي بحوزتھ وبحوزة وكالئھالشیكات

 غرامة دفع مع یوم 20 أجل في بالحساب كافي رصید بتكوین الدفع عارض لتسویة الساحب دعوة  –

  .الشیكات سحب حق السترجاع ،04مكرر 526 م في علیھا المنصوص الدولة لخزینة التبرئة
 وتثبیت تقریر علیھ یترتب بالحساب رصیده لوضعیة تسویتھ عدم أن إلى الساحب وتنبیھ تحذیر  –

  .الحظر مھلة بانقضاء إالَّ الشیكات إصدار لھ یمكن ال حیث حقھ في المصرفي الحظر تدبیر
 حالة في  إذشیك أي إصدار قبل كاف رصید من وجود جیداتحذیر وتنبیھ الساحب للتأكد   –

 كونیس ھذه اإلیعاز مھلة ابتداء من شھرا (12) عشر اثني في غضون عارض الدفع تكرار
  .التسویة إمكانیة بدون سنوات (5) خمس إصدار الشیكات لمدة من المنع محل

 وذلك األول بالدفع األمر أجل نھایة تاریخ من حسبی للتسویة الثانیة المھلة أجل أن الساحب إعالم  –

 تسویة أجل من للساحب الممنوح الكلي األجل لیصبح جدید من الشیكات سحب إمكانیة السترجاع

  )1(.المخالفة تكرار حاالت من غیرھا وفي العادیة الحاالت في أقصى كحد یوما 30 الدفع عارض

 1000دج لكل قسط من  100تحسب غرامة التبرئة بمقدار تحدید مبلغ غرامة التبرئة حیث   –
ق ت ج، وتضاعف الغرامة في حالة العود، ویدفع  5مكرر 526دج وھذا ما تقضي بھ المادة 

  )2(. القضاءىة العمومیة وفي حالة النزاع بقیمتھا یعرض األمر علحاصل ھذه الغرامة للخزین

  :تسجیل التسویة والتصریح بذلك لبنك الجزائر  - ج

التسویة ھو الھدف األساسي إلبراز حسن نیة العمالء في الدفع وأساس لتمیز بین الساحب   
 یتحقق وفاء الشیك ویةالتسفي حالة ما إذا استجاب الساحب ألمر ، فا الحسن النیة من السیئ النیة

فإن الساحب یكون بذلك من حقھ استرجاع حق إصدار الشیكات، وفي سبیل تحقق بطریقة قانونیة 
ذلك یلتزم البنك المسحوب علیھ بتسجیل تسویة عارض الدفع من الساحب خالل ھذه الفترة، وھذا 

تزم بالتصریح بذلك ، كما یل11- 01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 02 فقرة 10قضت بھ المادة  ما
   .لبنك الجزائر وذلك من اجل شطب اسم الساحب من قائمة الممنوعین من سحب الشیكات

                                                        
 من 3 مكرر 526في حالة عدم تسویة عارض الدفع وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة  « 01- 08 من نظام 8 تقضي المادة  )1(

  :القانون التجاري ، فإنھ یجب على المسحوب علیھ
و یطبق أیضا المنع، وفقا .باإلیعاز سنوات ابتداء من تاریخ األمر 5  أن یقرر منع صاحب الحساب من إصدار شیكات لمدة –  

   من القانون التجاري على، على المفوضین فیما یتعلق بحسابات الساحب،10للمادة مكرر 
  أن یرسل لصاحب الحساب أمرا باإلیعاز من أجل تسویة عارض الدفع عن طریق تكوین المؤونة الكافیة و المتوفرة مع دفع –  

  .نون التجاري لصالح الخزینةغرامة التبرئة التي ینص علیھا القا
  .»وفي غیاب ھذا ال یمكن للممنوع من استعمال دفتر الشیكات، أن یستعید إمكانیة إصدار الشیكات إالَّ بعد انقضاء أجل المنع  

ومن خالل ھذه النصوص نستنتج أن المشرع منح فرصة للساحب لتسویة وضعیتھ على فترتین ویتم ذلك بتكوین رصید كافي لدى   )2(
 .2 فقرة 2 مكرر 526لمسحوب علیھ لتسویة قیمة الشیك لحاملھ، وھذا ما قررتھ المادة ا
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II.  الدفع عارض لتكرار بالنسبة:  

  :في حالة وقوع الساحب في مخالفة تكرار عارض الدفع فإن المسحوب علیھ یلتزم بما یلي

  :الجزائر لبنك بھ والتصریح ساحبال ضد الحظر وإعالن للمستفید الدفع عدم شھادة تسلیم  .1
 فمنح سیئھا، من النیة الحسن الساحب لتمیز أساس الدفع لعارض التسویة نظام یعتبر

 قام إذا دفع عارض أول إثر على الشیكات إصدار سلطة على المحافظة حق للساحب المشرع

ا قام بالتسویة ، أو استرجاع ھذا الحق إذ-  بموجب األمر األول- خالل الفترة األولى بالتسویة
  .خالل الفترة الثانیة بموجب األمر الثاني بشرط دفع غرامة التبرئة

 شھر، فإذا ما كرر الساحب عارض الدفع 12وھذا الحق منح للساحب مرة واحدة خالل 
خالل ھذه المھلة حتى ولو تمت تسویة العارض فالمسحوب علیھ یلتزم بمجرد ورود ھذا 

ع للمستفید واتخاذ إجراء الحظر المصرفي ضد الساحب حیث التكرار تسلیم شھادة عدم الدف
یلتزم بتسجیل ھذا الحظر والتصریح بھ لبنك الجزائر لدى مركزیة عوارض الدفع لیسجل 

  .الساحب في قائمة الممنوعین من إصدار الشیكات

  :إرسال إشعار للساحب بالحظر وعرضھ لتسویة الشیك المستحق الغیر المدفوع  .2

بإشعار الساحب وإعالمھ برفض الشیك وسببھ ویتضمن اإلشعار إعالم یلتزم البنك 
الساحب بمنعھ من إصدار الشیكات وتسلیم شھادة عدم الدفع للمستفید، كما یتضمن اإلشعار 
دعوة الساحب لتسویة قیمة الشیك الغیر المدفوع وضرورة دفع غرامة تقدر بضعف غرامة 

  .متابعة الجزائیة ضدهالتبرئة وإالَّ أمكن المستفید مباشرة ال

 وكذا الشیكات، إصدار سلطة على للمحافظة مقرر إجراء التسویة خیار حق أن نقول فھكذا

 إالَّ الساحب حق في الجزائیة المتابعة تمنع التسویة كانت وإن أنھ إالَّ الجزائیة المتابعة من اإلفالت

 خالل واحدة مرة القانون رهقر حق فھو بالتسویة الشیكات إصدار سلطة على الساحب محافظة أن

 قام ولو حتى فإنھ المدة ھذه خالل المخالفة الساحب كرر إذا ما حال في وبالتالي ،)شھر 12( السنة

 یسترجع ال الساحب فإن الثانیة أو األولى التسویة فترة عن النظر بغض األول الدفع عارض بتسویة

  )1(.سنوات 05 مدة فوات بعد إالَّ للشیكات إصداره سلطة

 بتحدید اكتفت والتي الصدد بھذا القانونیة النصوص على والتعقیب اإلشارة لنا وتجدر

 یوما 30 أجل في والمتمثل الدفع عارض ألول بالنسبة فترتین على بالتسویة األمر إجراءات

 شھر 12 خالل المتكرر الدفع عارض إثر على بالمشرع األجدر من فكان الفترتین، بین بالجمع
                                                        

 على  ،07-11 رقم والقرض النقد مجلس نظام من 06 المادة بموجب المعدلة 01-08 رقم والقرض النقد مجلس نظام من 10 المادة تنص  )1(
 الساحب ضد مباشرة علیھ المسحوب یقرر األول الدفع عارض تعقب التي شھر 12  غضون في الدفع عارض تكرار حالة في  «:أنھ

  .مدفوع الغیر المستحق الشیك تسویة لغرض اإلشعار إرسال تاریخ من ابتداء المنع ھذا ویطبق سنوات 5 لمدة الشیكات إصدار من المنع
 على عاتق مصدر الشیك المستحق غیر بأنھ یقع) الملحق الرابع(یجب آن یشیر ھذا اإلشعار الذي یكون نموذجھ مرفقا بھذا النظام 

 .». ق ت5 مكرر 526المدفوع غرامة تساوي ضعف غرامة التبرئة المنصوص علیھا في المادة 
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 أن مادام للتسویة فترتین لتقریر أھمیة ال إذ التسویة فترة یوحد أن األول الدفع ارضلع الموالیة

 تقدر غرامة دفع جانب إلى الشیكات إصدار من المصرفي الحظر جزاء تحت یقع الساحب

  .الدفع لعارض تكراره بمجرد التبرئة غرامة بضعف

  ))11 ( (..0707--1111 من النظام رقم  من النظام رقم  الملحق الرابع الملحق الرابع المحدد بموجب المحدد بموجبالدفعالدفع  عارضعارض  تكرارتكرار  حالةحالة  فيفي  بالحظربالحظر  شعارشعارشكل اإلشكل اإل
  

  الرابعالرابع  الملحقالملحق
 ...................................................................................................................................مؤسسة

  .......................................................................................................................................فرع
  ......................................................................: ..........التجاریة التسمیة أو الشركة اسم أو اللقب و االسم

  ..................................................................................................................................:العنوان

 الدفع عارض تكرار حالة في بالحظر إشعار :الموضوع
 .....................................................................................................................السید اآلنسة السیدة
 .....................................................................................................رقم  الشیك بأن نبلغكم أن یؤسفنا
  .................................................................................بتاریخ  الصادر  .................................بقیمة

  .........................................................................................................رقم حسابكم  على  المسحوب
 ......................................................................بتاریخ للدفع والمقدم ........................................ألمر

  .الرصید ) قلة أو ( انعدام بسبب قد تم رفضھ

  531المادة ألحكام تطبیقا االحتجاج عقد تعادل والتي المستفید لصالح الدفع عدم شھادة تسلیم تم بھ المعمول للتنظیم طبقا

   الجزائر لبنك المدفوعة غیر تحقاتالمس مركزیة لدى الدفع عارض تصریح محل وكان لتجاريا القانون من  
  .دفع عارض أول بعد شھرا (12) عشر اثني خالل بالدفع یقع الخاص العارض أن التذكیر بنا یجدر

 طبیقات  وھذا..................تاریخ من ابتداء سنوات (5) خمس مدةلإصدار الشیكات  ممنوعون من بأنكم نبلغكم وعلیھ
  :ھذا بموجبو. المعمول بھا ةوالتنظیمی القانونیة لألحكام  

  علیھ المسحوب لدى) الشباك شیك (بالسحب المتعلقة تلك عدا ما حساباتكم كل على شیكات إصدار ال یمكنكم− 

 مفوضیكم  بحوزة بحوزتكم أو التي الشیكات د نماذجرَّ یتعین علیكم− 

مبلغھا  یقدر التي یةالعموم الخزینة لفائدة غرامة التبرئة ضعف تساوي غرامة دفع علیكم تعینی
 أنھ التذكیر بنا بنكنا و یجدر لدى ومتاحة كافیة مؤونة مقابل تكوین الشیك إلى مبلغ باإلضافة دینار................................بـ  
 .متابعات جزائیة ضدكم یباشر أن الشیك من یمكن للمستفید الوضعیة ھذه تسویة في حالة عدم  

 لمحاكما یحال إلى الغرامة وكذا ھذا الحظر قرار ضد احتجاج كل بھا المعمول والتنظیمیة القانونیة لألحكام طبقا
   تصةلمخا  

  .....................في ........................... بـ حرر
  

.. . .  

  :تسجیل التسویة في حالة حدوثھا والتصریح بذلك لبنك الجزائر  .3
 تكرار إثر على الشیكات إصدار في سلطتھ استرجاع من الساحب إمكانیة عدم رغم

 لبنك بالتسویة التصریح إلتزام علیھ المسحوب على یقع فإنھ بتسویتھ ولو الدفع عارض

  .الجزائیة المتابعة من الساحب یفلت وبذلك الجزائر،

  وأثارھاوأثارھا  الدفعالدفع  عارضعارض  تسویةتسویة  طرقطرق  ::ثالثاثالثا  
  :كالتالي تبعا ثارھاوأ التسویة لطرق العنوان في مفصل ھو كما نتطرق العنوان ھذا تحت

                                                        
 2012 لسنة 02 رقم )(BADR المعد بموجب تعلیمة داخلیة لبنك الدفع عارض تكرار حالة في بالحظر شعارشكل اإل: اأنظر أیض  )1(

  ).09الملحق رقم .( ن إصدار الشیكات بدون رصید ومكافحتھا باللغة الفرنسیة والعربیةتحمل عنوان  ترتیبات الوقایة م
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I.  الدفع عارض تسویة طرق:  

 الشیك مبلغ تسدیدل ومتوفر كافي رصید یكون أن لساحبفا الدفع عارض تسویة لتحقیق

 المقررة الثانیة الفترة في التسویة تمت إذا التبرئة غرامة دفع جانب إلى علیھ المسحوب بواسطة

  .الشیكات إصدار حق السترجاع

  :متوفر لوفاء الشیك الغیر المدفوع بواسطة المسحوب علیھتكوین رصید كافي و  .1

 في وسیطا علیھ المسحوب كون بشرط لطریقتین وفقا التسویة تحقیق للساحب یمكن

 القانوني وأسساھما التطبیقیة الناحیة من الطرقتین حكم ولمعرفة التسویة، إثبات لتحقیق ذلك

  :التالي الشكل على التفصیل من بشيء ذلك توضیح إلى نتطرق

  :علیھ المسحوب لدى الحساب في للصرف قابل ومتوفر كافي رصید توفیر  -أ

  إمكانیةإمكانیة  منحمنح  السابقةالسابقة  الفقرةالفقرة  فيفي  المذكورةالمذكورة  بالتسویةبالتسویة  یقصدیقصد  «   02 فقرة 2 مكرر 526 ادةمال تقضي

  » .الدفعالدفع  عارضعارض  تسویةتسویة  أجلأجل  منمن  علیھ،علیھ،  المسحوبالمسحوب  لدىلدى  ومتوفرومتوفر  كافكاف  رصیدرصید  لتكوینلتكوین  رصیدرصید  بدونبدون  الشیكالشیك  لساحبلساحب
 اآلجال ضمن الدفع عارض تسویة تحقیق في الساحب طریق أن یتضح النص ھذا فمن

 علیھ، المسحوب برعایة یكون فمنطقیا الحساب في للصرف وقابل كافي رصید بتكوین القانونیة

 المسجل ھو انھ مادام منطقي أمر علیھ المسحوب طریق عن الدفع لعارض التسویة أن حیث

 الشیكات إصدار حق على لحفاظھ الساحب حق في العارض رفعو التسویة فلتحقیق الدفع لعارض

 أن فلبدا الثانیة الفترة في التسویة تمت إذا الحق ھذا السترداد أو األولى الفترة في التسویة تمت إذا

  .مستواه على التسویة تتم
 توجیھ تاریخ من ابتداء أیام (10) عشرة وھو قانونا المقرر األجل في التسویة ھذه وتكون

 في سببا كان الذي ذاتھ الحساب مستوى على التسویة ھذه تتم أن ویفترض األول بالدفع ألمرا
 الغیر المدفوع، كما للساحب الشیكمتوفر الرصید بكفایة مبلغ  حسابھ فیجعل الدفع، عارض تسجیل

ین الذي لم یسوي عارض الدفع خالل ھذا األجل أن یحقق ذلك في الفترة الثانیة للتسویة وذلك بتكو
الرصید  ویقصد بتخصیص) 1(رصید كافي ومتوفر لدى المسحوب علیھ مخصص لتسویة الشیك

 إلى جانب دفع )2(للشیك الغیر المدفوع تجمیده لھذا الشیك الحتمال التقدیم الثاني للوفاء من الحامل
  .غرامة التبرئة لدى الخزینة العمومیة

                                                        
(1) AVENA-ROBARDET Valérie, "La régularisation d’un chèque impayé par constitution d’une provision 

spécialement affectée à cet effet, note sous, (Cass., com.,22/02/2005)", Rec. Dalloz, AJP, n°10, 2005, p.708. 
  .مرجع سابق، 11- 01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 15تقضى المادة   )2(

Art. 15 : « La régularisation visée à l’article 14 ci-dessus est la faculté donnée au tireur d’un chèque sans provision 
de régler le montant du chèque impayé. Elle est réputée acquise au moment du règlement effectif du (ou des) 
chèque (s) moyennant une provision suffisante et disponible constituée à cet effet par le tireur auprès du tiré. 

  Cette faculté a pour effet de surseoir à l’application de l’interdiction de chéquier visée à l’article 
29 ci-dessous, pour tout chèque impayé présenté sur le compte au cours du délai fixé à l’article 14 ci-
dessus, à condition qu’il soit régularisé avant l’expiration de ce délai.» 
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  :علیھ المسحوب برعایة للمستفید المباشر الدفع   -ب

 یسوي أن یمكن الساحب أن لنا یتضح ج ت ق 1 فقرة )1(4 مكرر 526 المادة باستقراء

 بالرصید حسابھ تعبئة من بدال الساحب یختار قدف مباشرة، للمستفید الشیك قیمة بتسدید الدفع عارض

 ارضالع ألن قانونیة، قیمة أي لھ لیس الطریقة ذهبھ الدفع لكن ،المستفید إلى مباشرة الشیك قیمة دفع

 الحامل من الشیك استرداد من البد منھ، یتخلص وحتى علیھ المسحوب البنك لدى مسجال یبقى

 .علیھ المسحوب لدى التسویة إثبات من یتمكن حتى وھذا بذلك، مخالصة ویطلب
 مباشرة للمستفید الدفع صریحة بطریقة ممنوع یكون لم إن أنھ القول یمكن األخیر ففي

 بتحریر الشیك علیھ المسحوب باسترجاع یكون أن فلبدا ذلك تم وإن فإنھ الدفع عارض لتسویة

 التسویة تمت إذا الحق ھذا استرجاع أو الشیكات إصدار في الساحب حق لتقریر الدفع مخالصة

  .حقھ في المصرفي الحظر تدبیر علیھ المسحوب إعالن بعد الثانیة الفترة في

 :التبرئة غرامة دفع   .2
سویة لعارض الدفع قرر للساحب على فترتین على إثر عارض سبق الذكر أن نظام الت

،  بغرامة التبرئةملزم یكون غیر ىادر للتسویة خالل الفترة األولب إذاإذ أن الساحب ؛ الدفع األول
 جانب ىالفترة وبادر لذلك خالل الفترة الثانیة فإلھذه  الساحب عن التسویة خالل ىلكن إذا توان

الساحب السترجاع حق سحب الشیكات أن یقوم بدفع غرامة التبرئة إلى تسدید مبلغ الشیك یلتزم 
  .الخزینة العمومیة

 ،األول بالدفع األمر یةنھا تاریخ من ابتداء یوما (20) عشرین أجل في الغرامة ھذه وتدفع
 منھ جزء أو )دج1000 (دینار ألف من قسط لكل )دج100 (دینار بمائة الغرامة ھذه حددت وقد

اعف ھذه الغرامة على إثر التسویة ، وتضالعمومیة الخزینة إلى الغرامات ھذه حاصل ویدفع
  )2(. عشر شھرا الموالیة لعارض الدفع األوليالمقررة لحالة تكرار عارض الدفع خالل اإلثنت

II.   التسویة أثار:  
لنظام تسویة عارض الدفع أثار ذات وزن قانوني لحمایة أطراف العالقة الصرفیة من عدة 

فإن كان نظام التسویة إجراء مقرر لتمكین المستفید من مبلغ الشیك بطرق أیسر من ي نواح
إجراءات الرجوع الصرفي والمتابعة القضائیة فھو إجراء مخفف لقضایا الشیكات الغیر المدفوعة 

  لمصلحة الساحب لإلفالت منى القضاء، فإنھ أیضا إجراء مقرر بالدرجة األولىعلى مستو
، وكذلك جزاء الحظر المصرفي إذا تمت التسویة على إثر أول عارض الدفع ئیةالجزاالمتابعة 

                                                        
ن إصدار الشیكات حقھ في ذلك، عندما یثبت أنھ قام بتسویة یسترجع كل شخص منع م«   ق ت ج4 مكرر 526المادة   )1(

قیمة الشیك غیر المدفوع، أو تكوین رصید كاف ومتوفر موجھ لتسویتھ بعنایة المسحوب علیھ، وبدفع غرامة التبرئة 
  . یوم ابتدءا من نھایة أجل األمر بالدفع20 أدناه وذلك في اجل 05 مكرر 526المنصوص علیھا في المادة 

 » سنوات ابتدءا من تاریخ األمر بالدفع05حالة عدم القیام بذلك ال یسترجع الممنوع حق إصدار الشیكات إالَّ بمرور أجل في   
 . ق ت ج05 مكرر 526نص المادة : أنظر  )2(
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 إلتزام علیھ المسحوب على یترتب قانونا المسطرة اآلثار ھذه تحقق سبیل وفي القانونیة أجالھا في

  .المدفوعة الغیر الشیكات لمركزیة بذلك والتصریح التسویة تسجیل
ثر أول عارض الدفع وكذا على إثر تكرار  أحكام التسویة على إناوضحأن فكما سبق 

ومن أھم ھذه اآلثار العارضین جدواھا على إثر عارض الدفع فإن أثار التسویة تختلف باختالف 
  :ما نلخصھ وفقا لذلك فیما یلي

  :العامة والمشتركة للتسویة على إثر أول عائق دفع أو المتكرر اآلثار  .1

 عائق الدفع سواء على إثر أول عائق الدفع أو من بین اآلثار العامة والمشتركة لتسویة
  :تكراره ما یأتي

  :الصرفي االلتزام انقضاء  - أ
، أو بغض النظر عن فترة التسویةیام الساحب بتسویة عارض الدفع األول قیترتب عن 

الناشئ انقضاء االلتزام الصرفي شھر من العارض األول 12بتسویة العارض المتكرر خالل 
الطریقة تبرأ ذمة الساحب من الدین العالق بذمتھ بموجب الشیك ویكون وبھذه ، عن الشیك

المستفید قد تحصل على مبلغ الشیك، وبالتالي براءة كل الملتزمین بالشیك، ویكون المستفید قد 
  .فقد كل حجة لمتابعة الساحب جزائیا أو صرفیا

تھ أن یحتاط وفي سبیل ھذا الھدف یجب على المسحوب علیھ الذي تمت التسویة بمعرف
لمركزیة عوارض ویلتزم بالتصریح بذلك ، احتیاط الرجل الیقظ  لتنفیذ عملیة التسویة بدون خطأ

  .مخالصة دفع الشیك واسترجاعھ من المستفید لمنع المطالبة بھ ثانیتا كما یلتزم بتحریر ،الدفع

  :اإلفالت من المتابعة الجزائیة  -ب

عن فترة التسویة یكون قد أحرز ھدفا مھما الساحب بتسویتھ لعارض الدفع بغض النظر 
 كانت 02- 05یتمثل في إفالتھ من المتابعة الجزائیة، إذ أنھ قبل التعدیل الذي جاء بھ قانون 

 العمومیة النتیجة الحتمیة إلصدار شیك بدون رصید، أما بعد التعدیل فإن مباشرة ىمباشرة الدعو
  .ت ق 6مكرر 526المادةوھذا طبقا لنص  یكون متوقف على شرط عدم التسویة، ىالدعوھذه 

  :اآلثار الخاصة للتسویة وفقا لجدواھا على إثر أول عائق دفع أو المتكرر  .2

تختلف أثار التسویة باختالف جدواھا على إثر أول عائق الدفع أو على إثر تكرار عارض 
  :الدفع وبالتالي نجمل ھذه اآلثار باختصار كالتالي

  :سلطة إصدار الشیكات بجدوى التسویة على إثر أول عائق دفعالمحافظة أو استرجاع   -أ

سبق توضیح أحكام التسویة حیث أن القانون رتب نظام التسویة على إثر أول عائق الدفع 
  :على فترتین وبالتالي تختلف أثار التسویة باختالف الفترة التي تمت فیھا ونوضحھا كالتالي
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  :خالل الفترة األولى  - بالتسویة- تالمحافظة على سلطة إصدار الشیكا    1 -أ
 الساحب الشیك الغیر المدفوع بمعرفة المسحوب علیھ خالل الفترة األولى المحددة ىإذا سو

 أیام من توجیھ أمر الدفع وذلك بتكوین رصید كافي یكون قد وضع نھایة اللتزامھ بالشیك 10بــ 
الي یكون قد أفلت من المتابعة  بدون شرط أو قید وبالتوحافظ على حقھ في إصدار الشیكاتوحافظ على حقھ في إصدار الشیكات

  .الجزائیة عن جرم إصدار شیك بدون رصید

  :خالل الفترة الثانیة_استرجاع سلطة إصدار الشیكات بالتسویة   2 -أ

إذا لم یقوم الساحب بالتسویة في المھلة األولى فإن المسحوب علیھ یتخذ ضده تدبیر الحظر 
وذلك ضمن ، یة للتسویة السترجاع ھذا الحقالمصرفي، ولكن القانون قد منح الساحب فرصة ثان

 یوم من نھایة الفترة األولى، وبالتالي فإذا سوي الساحب وضعیتھ خالل ھذه الفترة یكون 20أجل 
المسحوب علیھ ملزم بالمقابل التصریح لبنك الجزائر بقیام الساحب بالتسویة خالل ھذه الفترة، 

ن أ التسویة من حیث تكوین الرصید الكافي وویكون التصریح متضمنا للمعلومات الخاصة بھذه
 وأنھ قد دفع غرامة التبرئة ویكون اإلعالن فوري ىالساحب قام بالتسویة بعد فوات المدة األول

  .إصدار الشیكاتإصدار الشیكات  فيفي  حقھحقھ  الساحبالساحب  یسترجعیسترجعوبذلك ، )1 (برسالة إلكترونیة
 عدیدة حسابات مستوى على عوائق لعدة ارتكابھ حالة في الساحب أن إلى اإلشارة وتجدر

 على اإلصدار من المنع طائلة تحت وقع أو فقط إحداھا بتسویة وقام البنوك مختلف لدى یملكھا

 بالتصریح علیھ المسحوب یقوم فھنا صعیدھا على التسویة باشر التي تلك غیر مؤسسة مستوى

 عالدف عوائق تسویة حین إلى اإلصدار في الحق استرجاع من الساحب تمكین دون بالتسویة

 وأعمالھ بنشاطاتھ للقیام الساحب یعود الشیكات إصدار من المؤقت الحرمان بعد إذنف، األخرى
  .وبالتالي ممارسة سلطة سحب الشیكات على حساباتھ بحسابھ المرتبطة

  :الدفع عارض تكرار إثر على التسویة جدوى من بالرغم الشیكات إصدار من الحظر  -ب

 12 خاللسلطة إصدار الشیكات تم تكریسھ مرة واحدة حق الساحب في محافظتھ واسترجاعھ ل
على إثر تكرار عارض الدفع بالشروط   الساحب وضعیتھاإذا سویشھر بعد عارض الدفع األول، ف

ما لبنك الجزائر بعدا  فور بذلكالمعلنة سابقا یكون المسحوب علیھ ملزم بالمقابل اإلعالن والتصریح
شھر بعد العارض األول، 12 لكونھ كرر العارض خالل  صرح بإجراء الحظر المتخذ ضدهكان قد

ویكون التصریح لبنك الجزائر متضمنا للمعلومات الخاصة بھذه التسویة من حیث تكوین الرصید 
الكافي وأن الساحب في حالة تكرار عارض الدفع وأنھ قد دفع ضعف غرامة التبرئة وان الساحب 

  )2(. حق إصدار الشیك إالَّ بعد استنفاذ مدة الحظر استرجاعوال یمكنھ، محظور من إصدار الشیكات
                                                        

(1) CHERCHEM Mohamed, "Système de paiement de masse", op. cit., p30. 
 .مرجع سابق، 11- 01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 26كذلك نص المادة  ق ت ج، 6 مكرر526نص المادة : أنظر  )2(
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دفع أول لدى مؤسسة ما وارتكاب أخر اب عارض وتجدر اإلشارة إلى أنھ في حالة ارتك
، یعد في حكم تكرار عارض دفع ألن أمر عوارض الدفع ى شھر لدى مؤسسة أخر12خالل 

 بنك الجزائر، فالساحب ى لدتدبیر وطني مسیر مركزیا بواسطة مركزیة الشیكات الغیر المدفوعة
وبالتالي ال یجوز للساحب الدفع لدى أیة مؤسسة مصرفیة ، یتخذ ضده المنع من إصدار الشیكات

 )1(.على مستواھابحقھ في إصدار الشیكات بالمحافظة أو االسترجاع لكونھ لم یكرر العارض 

  الفـرع الثـانيالفـرع الثـاني
   عـارض الـدفع عـارض الـدفعسويةسويةــتتعـدم عـدم   زاءزاءــجج

 

ویة لعارض الدفع إجراء مقرر كما سلف الذكر لموازنة الحقوق بین إذا كان نظام التس
الساحب الحسن النیة والحامل؛ حیث یتسنى لألول بتسویة قیمة الشیك محل عارض الدفع وبالتالي 

وبذلك محافظة الساحب على حق إصدار الشیكات إذا كانت التسویة  انقضاء االلتزام الصرفي
تسنى للحامل الحصول على قیمة مبلغ الشیك بعیدا عن القضاء مجدیة في اآلجال القانونیة، وی

  .وإجراءات الرجوع الصرفي المعقدة

إالَّ أن عدم جدوى التسویة وعدم امتثال الساحب ألوامر المسحوب علیھ المتتالیة على فترتین 
  قیام أركان جریمة إصداروكذایترتب عنھا جزاء تأدیبي یتمثل في المنع من إصدار الشیكات 

لشكوى  دون حاجة ى وبذلك متابعة الجاني جزائیا وللنیابة العامة مباشرة الدعو،الشیك بدون رصید
جزاءات مدنیة تتمثل في متابعة الجاني مدنیا ومطالبتھ إلى باإلضافة  ،الشخص المضرور

 .بالتعویض عن الضرر الذي سببھ للحامل جراء عدم قبضھ قیمة الشیك

 الجزاءات ھذه أحكام بیان نحاول سوف بالشیك التعامل نظام في الجزاءات ھذه ألھمیة ونظرا

  :التالي النحو على التفصیل من بنوع

  كجزاء تأدیبي كجزاء تأدیبيالحظر المصرفي من إصدار الشیكاتالحظر المصرفي من إصدار الشیكات        ::أوالأوال   

 رصید بدون الشیك ساحب ضد یتخذ تأدیبي جزاء الشیكات إصدار من المصرفي الحظر       

  :التالیة للنقاط نتطرق مھأحكا ولتوضیح كافي غیر برصید أو

I.  ومضمونھ ضوابطھ:  
 من الحظر إجراء التخاذ القانونیة الشروط ىبمعن ضوابط تحدید نحاول العنوان ھذا تحت   

  ).2(الساحب مواجھة في وأحكام مضمون من الجزاء ھذا یحملھ وما )1(الشیكات إصدار

                                                        
ا أثًرا لھ لیس التسویة إجراء نتجدر اإلشارة إلى أ  )1(  أنھ حیث فقط للمستقبل بالنسبة إالَّ الدفع عارض آثار یمحو ال إْذ رجعًی

 تسویتھ تمت ولو  –األول لدفعا عارض تاریخ من المدة ھذه حساب یتم شھرا، 12 مھلة في جدید دفع عارض ورد إذا
 . حتى ولو تمت تسویة عارض الدفع المكررالشیكات إصدار من المنع لتدابیر مباشرة یتعرض وبالتالي
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  : ضوابطھ  .1
 حق مرة ألول كافي غیر برصید أو درصی بدون الشیك لساحب قرر المشرع أن القول سلف

 غرامة أیة دفع دون بالدفع مراأل توجیھ یوم من أیام 10 ب محددة ىاألول فترتین على الشیك تسویة

 علیھ المسحوب یباشر األجل ھذا خالل التسویة عدم حالة وفي ت، ق 02 مكرر 526 للمادة وفقا

 السترجاع وضعیتھ لتسویة للساحب یةثان فرصة منح مع سنوات، 05 لمدة المصرفي رظالح إجراء

 نظام من 8 والمادة 04مكرر 526 للمادة وفقا التبرئة غرامة دفع بشرط ولكن الشیكات إصدار حق

 جزاء حقھ في قرر قد یكون للدفع الثاني لألمر الساحب ةاستجاب وعدم بإخالل ولكن ،01- 08

  .حقھ في الجزائیة الدعوى اشرةمب في العامة النیابة حق جانب إلى الشیكات إصدار من الحظر

 شھر الموالیة 12كما یباشر إجراء الحضر المصرفي بعد تكرار عارض الدفع خالل 
مجلس النقد  من نظام 10 وھذا ما وضحتھ المادة ،)1(لعارض الدفع األول حتى ولو تمت تسویتھ

لیمة بنك  من تع24؛ وكذلك المادة )2(07- 11 من نظام 06 المعدلة بالمادة 01- 08 والقرض
  . أعاله 01- 08نظام رقم الالمحددة كیفیات تطبیق  )3(11- 01الجزائر رقم 
 الشیك رفض سبب یكون أن المصرفي الحظر توقیع ضوابط من أن أیضا اإلشارة وتجدر

 ما إذنف السببین، ھاذین لغیر الدفع رفض بسب المنع یوقع فال كفایتھ عدم أو الرصید وجود عدم

 اإلجراءات باتخاذ البنك یقوم ،الشیكات إصدار من الحظر لتوقیع ةزمالال الشروط تتوافر إن

  .أثاره المعنیین األشخاص ضد المنع یترتب حتى وھذا )4( ھلتوقیع الالزمة

  :المصرفي الحظر مضمون .2
 5 لمدة الوفاء شیكات إصدار من الساحب حرمان اومقتضاھ ةتأدیبی عقوبة المصرفي الحظر

 التي الشیكات نماذج بإرجاع الساحب بأمر علیھ المسحوب یلتزم العقوبة ھذه تنفیذ ىوبمقتض ،سنوات

 بكل المدفوعة غیر المستحقات مركزیة تبلیغ علیھ المسحوب ىعلف وكالئھ، بحوزة والتي بحوزتھ

 البنوك بتبلیغ بانتظام القیام واجب الجزائر بنك ىعل وبالمقابل ،زبائنھ أحد ضد تخذهی حظر إجراء

   اطمئنان قصد وھذا من إصدار الشیكات، للممنوعین المحینة بالقائمة قانونا المؤھلة یةالمال والھیئات
                                                        

  . ق ت ج03 مكرر526المادة : أنظر بھذا الصدد  )1(
تبر حالة تكرار  تع01- 08 المعدل والمتمم لنظام 07 - 11 من نظام 05 مكرر المستحدثة بموجب المادة 09وفقا للمادة   –

 من القانون التجاري عند حدوث عارض دفع متتالي بعد تقدیم شیك 5 ومكرر3مكرر526عارض الدفع طبقا للمادتین 
  . شھر التي تعقب عارض الدفع األول حتى ولو كان ھذا األخیر محل تسویة12بدون رصید في غضون 

  .، مرجع سابق07- 11 نظام من 06 بالمادة لمعدلةا 01- 08 مجلس النقد والقرض نظام من 10 المادةنص : أنظر  )2(
(3) Art. 24 : « En cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement ayant 

donné lieu à une régularisation dans les conditions fixées aux articles 14 et 21 ci-dessus, l’établissement 
tiré doit: 

  – Prononcer sans délai une interdiction de chéquier de cinq (5) ans à l’encontre de l’émetteur du chèque; 
  – Notifier au titulaire du compte l’obligation de procéder à la régularisation de l’incident de paiement 

par La constitution d’une provision suffisante et disponible avec acquittement de la pénalité prévue par le 
code de commerce au profit du Trésor. Dans ce cas, le montant de la pénalité à la charge de l’émetteur de 
chèque impayé est porté au double, conformément à l’article 526 bis 5 du code de commerce.»  

  .مرجع سابق، معدل ومتمم، 01- 08رقم  مجلس النقد والقرض من نظام 08نص المادة : أنظر  )4(
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  )1( . الشیكاتإصدار من التدابیر الالزمة ضد الزبائن الممنوعین وكذا اتخاذ لزبائنھا، البنوك

  التي بحوزتھم والتي بحوزة وكالئھم،الشیكات نماذج إرجاعب ھمطلب ھذه التدابیر أھم ولعل
كونھ ، وإن كان ھذا االلتزام یتأتي للمسحوب علیھ بموجب )2(شیكات جدیدة نماذج مھمتسلی وعدم

 ملزم بھ من لحظتھ، فإنھ بالنسبة للھیئات المالیة األخرى یكون ومن وقع الحظر على الساحب فھ
بموجب تفحص القائمة التي یبعثھا بنك الجزائر بانتظام ویلتزمون بمضمون الحظر من لحظة 

   .مك الجزائر لقائمة الممنوعین التي یلتزم بنشرھا بانتظانشر بن

 إصدار من للممنوعین المحینة القائمة اتلقیھ عقب علیھا الشیكات لسحب قانونا المؤھلة فالھیئات

 عن باالمتناع لتزمت بحوزتھ التي الشیكات نماذج إرجاعب الساحب مطالبةب التزامھا جانب إلى الشیكات

 المدفوع غیرال الشیك مبلغ بدفع زمتیل فسوف وإالَّ القائمةب اسمھ سجل شخص لكل الشیكات دفتر تسلیم

 حددی لم المشرع أن الصدد بھذا اإلشارة تجدر ولكن،)3(الحظر عقوبةل خرقا النماذج ھذه على المسحوب

  .اإلرجاعھ المقرر األجل وال الشیكات نماذج استرداد أجل من لزبائنھا البنوك تقدمھ الذي الطلب شكل

مركزیة التطلع على بطاقیة  جدید حساب فتح بمناسبة  یلتزمروضمانا لقواعد الحذر في التسیی
 شیكات نماذج طلب حالة في األمر ھذا ویتكرر االستعالم باب من )4(عوارض الدفع لبنك الجزائر

 المطلوبة بالمعلومات اإلدالء یرفض الذي للزبون جدید شیكات دفتر تسلیم یرجأ كما، أخرى
   .المفتوحة الحسابات مالكي ذاتیة من التحقق بعملیة المتعلقةو

من   الحظرةلتقریر عقوب النتیجة الطبیعیة  كانتولماإلى أنھ تجدر اإلشارة وبھذا الصدد 
 ومن الحظر خرققد تمكنھ من التي شیكات الالساحب من نماذج   ھو عدم تمكیناتالشیك إصدار

قضي في تي تالق ع  03 مكرر16 المادة ىقتضشرع بمتدخل الماجل إلزام الساحب بإرجاعھا 
  إلزام المحكومإلزام المحكوم  الدفعالدفع  بطاقاتبطاقات  استعمالاستعمال  أوأو//  وو  الشیكاتالشیكات  إصدارإصدار  منمن  الحظرالحظر  عقوبةعقوبة  علىعلى  یترتبیترتب «: الفقرة األولى

  .»»  لھالھا  المصدرةالمصدرة  المصرفیةالمصرفیة  المؤسسةالمؤسسة  إلىإلى  وكالئھوكالئھ  عندعند  التيالتي  أوأو  بحوزتھبحوزتھ  التيالتي  والبطاقاتوالبطاقات  الدفاترالدفاتر  بإرجاعبإرجاع  علیھعلیھ

 وبغرامة سنوات )05( خمس إلى )1( سنة من بالحبس یعاقب «  المادة ھذه نم 05 للفقرة ووفقا

 منعھ رغم الدفع بطاقة استعمل أو و أكثر أو شیكا أصدر من كل دج 500 000 إلى دج 100 000 من

  ».القانون ھذا من 374 المادة في علیھا المنصوص العقوبات بتطبیق اإلخالل دون ذلك من
                                                        

أن قضي بنظام الحظر من إصدار  92-71 وتعلیمة بنك الجزائر رقم 03- 92لقد سبق لنظام رقم تجدر اإلشارة إلى أنھ   )1(
في حالة خرق   شھرا24 ىسجیل عارض الدفع وتضاعف المدة إل شھر ابتدءا من یوم ت12تھ بـ الشیكات وحدد مد

 ابتداء سنوات 05 وجعلھا المنع مدة في كبیرا تغییرا التجاري القانون بموجب تعدیل المشرع أحدث ولقد المنع، إجراء
 مدة والمنع؛ خرق أو العود حالة في المنع أجل مضاعفة فكرة عن تخلىالمشرع قد  ، وبھذابالدفع األمر تاریخ من

 أجل احتساب فیھ یبدأ الذي األجل ھو نفسھ التاریخ وھذا األمر بالدفع یوم  منبھااحتسا یبدأ األحوال كل في الحظر
 الممنوع اإلصدار تكرار حالة في المواعید في تداخل یحصل ال حتى وھذا المعنیین، لألطراف التبلیغات وأجل التسویة

  .أخرى بنوك لدى أو علیھ، المسحوب نفس دىل سواء ھذا الشخص حسابات یملكھا عدة على
  .، مرجع سابق01- 08 من النظام رقم 6 من المادة 03 وكذلك الفقرة 12 ق ت ج والمادة 09مكرر526المادة : أنظر  )2(
  . ق ت ج15 مكرر 526نص المادة : أنظر  )3(
 مكرر 526ح المالیة لبرید الجزائر، وفقا للمادة یجب على البنوك والخزینة العمومیة والمصال « 01-08 من نظام 3تقضي المادة   )4(

  .»ق ت قبل تسلیم دفتر الشیكات األول للزبون أن یضطلع على بطاقیة مركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر
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II.  الحظر المصرفي بتوقیع عقوبة المقترنةجراءات اإل:  

 اإلجراءات من مجموعة اتخاذ المصرفي الحضر توقیع عند علیھ المسحوب عاتق على قعی

  :یأتي ما وأھمھا
  :تسجیل إجراء الحظر  .1

 05وتبدأ مدة الحظر المحددة ب وتسجیلھ على مستواه  إجراء الحظریتخذ المسحوب علیھ 
تاریخ إرسال اإلشعار من  أو،  عارض الدفع األولعلى إثر  تاریخ األمر بالدفعسنوات من

 عشر اثني مدة خالل  الدفععارض تكرارعلى إثر )1(لغرض تسویة الشیك المستحق الغیر مدفوع 
 لكونھ اإلجراء بقواعد الحذر لتوقیع ھذا علیھ المسحوب  ویلتزم،األولعارض الدفع  من شھرا

  . الئتمانھانفقدالمعاملتھ و  وعرقلةالمساس بسمعتھ حیث الساحب من إجراء صارم في حق

 رقمھ بالحساب الخاصة ةالالزم المعلومات كل یحرر أن البنك یلتزم الحظر تسجیل إطار وفي

 سواء الحساب بصاحب الخاصة المعلومات وكذلك ،مشترك جماعي أو فردي حساب كان ما وإذا

 تسجیل ویجب الرفض، سبب اء،الوف رفض تاریخ مبلغھ، الشیك، رقم ،معنویا شخصا أو طبیعیا شخصا

  .)2(الحظر وفقا للترتیب التاریخي ویجب أن یكون لكل واقعة إصدار شیك بدون رصید رقم معین

 :الدفع عوارض مركزیة تبلیغ   .2

مجلس  نظام من 02 المادة لنص وفقا رصید بدون الشیكات إصدار من الوقایة إجراء یعتمد
 ونشرھا الدفع بعوارض المتعلقة المعلومات مركزة على والمتمم المعدل 01-08 رقم النقد والقرض

 علیھا اإلطالع قصد الجزائر لبرید المالیة والمصالح العمومیة والخزینة البنوك ىمستو على

 بتبلیغ ملزم علیھ المسحوب فإن ولھذا ،)3(لزبونھا األول الشیكات دفتر تسلیم عند السیما واستغاللھا،

 أیام خالل كافي غیر برصید أو رصید یقابلھ ال لشیك سحب بكل عةالمدفو غیر المستحقات مركزیة
                                                        

  .29مرجع سابق، صأبو طالب صالح أمین، . د  )1(
  . 07- 11 المعدل والمتمم بنظام 01- 08 من نظام 10 و 08 و 6 فقرة أخیرة ونص المادة 4 مكرر 526نص المواد: أنظر  )2(
 01- 08 نظام تطبیق لكیفیات المحددة 11- 01 رقم الجزائر بنك تعلیمة من 10- 03- 02 المادة نصت الصدد ھذا وفي  )3(

  :  المتعلق بترتیبات الوقایة ومكافحة إصدار الشیكات بدون رصید
Art. 2 : « La présente instruction a pour objet de fixer, en application de l’article 15 du règlement susvisé, le 

dispositif de centralisation des informations relatives aux incidents de paiement de chèques pour défaut 
ou insuffisance de provision et leur diffusion auprès des établissements déclarants pour consultation et 
exploitation, notamment lors de la délivrance du premier chéquier à leur client. »  

Art. 3 : « Le dispositif visé à l’article 2 ci-dessus s’articule autour des obligations, ci-après définies, qui 
s’imposent aux établissements déclarants : 

– à l’occasion de l’ouverture de compte et avant la délivrance du premier chéquier; 
– lors de la survenance d’incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision; 
– lors de la diffusion de la liste mise à jour des interdits de chéquiers par la Centrale des Impayés. »  

Art. 10 : « Les établissements tirés doivent déclarer à la Banque d’Algérie : 
– tout incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, dans les quatre (04) jours 

ouvrables suivant la date de présentation du chèque, qquueell  qquuee  ssooiitt  ssoonn  mmooddee  ddee  pprréésseennttaattiioonn  aauu  
rrèègglleemmeenntt. Chaque incident de paiement doit faire l’objet d’une déclaration séparée; 

– toute régularisation d’incident de paiement, telle que définie aux articles 14 et 21 de la présente instruction et ce, 
sans délai;  

– toute interdiction d’émettre des chèques telle que définie aux articles 29 et 30 de la présente instruction. » 
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 07 مكرر 526 للمادة وفقا یلتزم كما ،الشیك تقدیم لتاریخ الموالیة األربعة العمل

 مركزیة بتبلیغ )1(

  .اتخاذه فورَّ الساحب ضد یتخذه الشیكات إصدار من حظر إجراء بكل المدفوعة الغیر المستحقات

 بدال من بدون تأخرنجدھا استعملت عبارة  01- 08من نظام  11لمادة  اوتجدر اإلشارة أن
النصین مع العلم أن ھذا النظام جاء لتحدید كیفیة تطبیق  عبارة فورا، وبھذا نسجل التناقض بین

نفھم أن التبلیغ یكون  "  فورا "فسرنا مفھوم كلمة  نص القانون التجاري إذ بھ یعقد مفھومھ فإذا
، فقد یفھم  ألحیني الفوري وىال یفید المعن" دون تأخر "  وفي حینھ؛ ولكن عبارةفي نفس الیوم بل

  .أنھ للھیئة المسحوب علیھا السلطة التقدیریة في تحدید مدى التأخر أو التعجیل بالتبلیغ

أما فیما یخص الشكل الذي تبلغ بھ مركزیة عوارض الدفع فإنھ بالرجوع إلى نصوص 
 تعلیمة بنك الجزائر اكتفت، وقد التبلیغك الجزائر فال نجد أثر لشكل القانون التجاري وأنظمة بن

 باإلشارة إلى أن اإلعالن أو تبلیغ بنك الجزائر یكون عن بعد أي )2(11 في مادتھا 11-01رقم 
بطریقة إلكترونیة؛ حیث یتم مركزة ھذه المعلومات ببعث رسالة بیانات إلكترونیة بعارض الدفع 

 من نفس التعلیمة أنھ 13وتضیف المادة ،  مخصص لذلك یمكن استغاللھلبنك الجزائر عبر خط
في حالة التسجیل الخطأ لعارض الدفع یجب تقدیم طلب إلغاء التسجیل ویجب أن یتم ھذا اإللغاء 

 یوم من تسلیم طلب اإللغاء ویجب على بنك الجزائر أن یعلم بذلك المسحوب علیھ 15خالل 
  .والتي كان قد أعلمھا بعارض الدفع )3( لسحب شیكات علیھاوباقي الھیئات المؤھلة قانونا

  :البنوك والھیئات المالیة المؤھلة قانوناكل لتبلیغ بنك الجزائر   .3

 01- 08رقم  مجلس النقد والقرضمن نظام  11 والمادة ق ت 08  مكرر526لمادة لوفقا 

 بالقائمة المحینة  بانتظامایلتزم بنك الجزائر بتبلیغ البنوك والھیئات المالیة المؤھلة قانون
  )4( .المالیة والھیئات البنوك مختلف من أسماؤھم تلقت للممنوعین من إصدار الشیكات والذین

                                                        
 ق ت ج، أن 07مكرر 526یتعین على المسحوب علیھ طبقا للمادة  « 01-08رقم  مجلس النقد والقرض من نظام 11تنص المادة   )1(

  .بأي إجراء منع إصدار الشیكات تم اتخاذھا ضد احد زبائنھیصرح بدون تأخر لدى مركزیة عوارض الدفع 
 ». للبنوك والخزینة العمومیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر القائمة المعینة للممنوعین من استعمال دفتر الشیكاتمیبلغ بنك الجزائر بانتظا  

  : على الموقع التالي»صید إجراءات صارمة ضد محرري الشیكات بدون ر «:بھذا الصدد أنظر أیضا مقال  –
 http://www.el-massa.com/ar/pdf/2013/01-13/massa.pdf. 

(2) Art. 11: « Les déclarations relatives aux incidents de paiement de chèques visées à l’article 10 ci-
dessus, dûment contrôlées et validées par les établissements déclarants, devront faire l’objet de 
remises centralisées à la Banque d’Algérie dans les délais réglementaires requis, sur support 
mmaaggnnééttiiqquuee  eexxppllooiittaabbllee  eett//oouu  àà  ddiissttaannccee  ((oonn  lliinnee))..»» 

(3) Art. 13: « En cas de déclaration erronée ou à tort, les établissements déclarants peuvent introduire une 
déclaration corrective ou d’annulation consistant en une demande de modification ou d’annulation de 
l’enregistrement d’un incident de paiement ou une interdiction de chéquier déclarée par erreur. 

 Pour être recevable, toute demande d’annulation de déclaration doit être revêtue de la signature du 
premier responsable de l’établissement tiré. 

 Dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la demande d’annulation, la Banque 
d’Algérie avise l’établissement tiré de la dite annulation et notifie aux autres établissements 
déclarants, le cas échéant, l’annulation de l’interdiction de chéquier. »  

  .مرجع سابق،  01-08   رقم   نظامال من 11 ةالماد نص   كذلك - ج، ت ق 08 مكرر و 07 مكرر 526 المادة نص  :أنظر )4(
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یتمثل في األجل الذي یلتزم بھ بنك الجزائر باإلعالم  نفسھ یطرح الذي قد اإلشكالو
  والشكل الذي یتخذه ھذا التبلیغ؟

 بالنص تكتفي نجدھا بالموضوع الخاصة )1(أعاله المذكورة القانونیة النصوص فباستقراء

 إصدار من للممنوعین المحینة بالقائمة قانونا المؤھلة الھیئات بإبالغ ملزم الجزائر بنك أن ىعل

  )3(.الجزائر بنك من تبلیغھا تاریخ من رظالح بمضمون الھیئات ھذه وتلزم )2(دوریة بطریقة الشیكات

III•  بھ متعلقةال والمنازعة الحظر المصرفي: 
  الخاصة بتسجیل عارض الدفع أو توقیع عقوبة الحظرإلجراءاتل مباشرتھ عند البنك إن

 فالتساؤل یثور عن حكم بالزبون اإلضرار إلى  ذلكؤديیف أخطاء یرتكب قدمن إصدار الشیكات 
  ھذا الخطأ بالنسبة للساحب وما ھو السبیل لتصحیح الخطأ وإلغاء اإلجراء المتخذ ضده تعسفیا؟

 إجراء إلغاء إلى یشیر لم المشرع أن نجد التجاري القانون تعدیل نصوص إلى بالرجوعف

 الجزائر بنك تعلیمة لنص بالرجوع بینما ،الحظر لقرار تعدیل أي أو الشیكات إصدار من الحظر

  المؤسساتالمؤسسات  الصحیح،الصحیح،  الغیرالغیر  أوأو  الخطأالخطأ  اإلعالناإلعالن  حالةحالة  فيفي  أنھ مضمونھ بما تقضي نجدھا 13 المادة 11- 01

  أوأو  الدفعالدفع  عارضعارض  تسجیلتسجیل  إلغاءإلغاء  أوأو  تعدیلتعدیل  بطلببطلب  وذلكوذلك  إلغاءإلغاء  أوأو  تصحیحيتصحیحي  إعالنإعالن  إجراءإجراء  لھملھم  یمكنیمكن  مصرحةمصرحةالال

   خطأخطأ  المعلنالمعلن  الشیكاتالشیكات  إصدارإصدار  منمن  الحظرالحظر
  ..علیھعلیھ  للمسحوبللمسحوب  األولاألول  المسؤولالمسؤول  طرفطرف  منمن  موقعموقع  الطلبالطلب  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  مقبولمقبول  اإللغاءاإللغاء  طلبطلب  یكونیكون  ولكيولكي

  المؤسسةالمؤسسة  یخطریخطر  الجزائرالجزائر  بنكبنك  اإللغاء،اإللغاء،  طلبطلب  استالماستالم  تاریختاریخ  منمن  أیامأیام  ))1515((  عشرعشر  خمسةخمسة  غضونغضون  فيفيوو

  ))44((  ..شیكاتشیكات  دفتردفتر  تسلیمتسلیم  حظرحظر  إلغاءإلغاء  االقتضاء،االقتضاء،  عندعند  األخرىاألخرى  المؤسساتالمؤسسات  ویخطرویخطر  باإللغاءباإللغاء  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب

المسحوب علیھ الذي یسجل خطأ عارض الدفع أو عقوبة الحظر من  نفإ النص ھذافوفقا ل
 أو لسوء تقدیر رصید ،قانونیةلكونھ مثال سجل العارض لسبب غیر األسباب ال إصدار الشیكات

الحساب أو أنھ أعلن عقوبة الحظر رغم قیام الساحب بالتسویة وأنھ قد وقع خطأ في صفة شخص 
                                                        

  .مرجع سابق 01- 08رقم  مجلس النقد والقرضمن نظام  11 ق ت ج والمادة08 مكرر 526نص المادة : أنظر  )1(
  : على ما یلي11- 01من تعلیمة بنك الجزائر رقم 34تنص المادة   )2(

 Art. 34 : « La Banque d’Algérie communique périodiquement aux établissements déclarants la mise à 
jour de la liste des interdits de chéquiers. »  

(3) Art. 30 : « Les établissements déclarants sont tenus d’appliquer la mesure d’interdiction visée à l’article 
29 ci-dessus dès sa notification par la Centrale des Impayés. » 

 غیر أخرى بطریقة حظر بالحالة علمھا فيفي مدى إلتزام البنوك بالحظر یتمثل یطرح نفسھ،  بھذا الصدد یثار التساؤل حول إشكال –
  ؟نفسھ نھازبو من تعلم أو المنع، مصدر البنك من مباشرة تعلم بطریقة كأن الجزائر، بنك تبلیغا من

 11-01 رقم الجزائر بنك تعلیمة من 30 المادة نص إلى بالرجوع ولكن غامض الصدد بھذا التشریع أن القول یمكن ھذا وفي 

 وبالتالي الدفع عوارض مركزیة من إبالغھا یوم من إالَّ الحظر ومضمون بتدابیر ملزمة تكون ال قانونا المؤھلة الھیئات أن نستنتج

 ال التشریع أن كون النص ھذا صراحة عن اإلجابة الإشك یبقى ولكن السؤال، عن واضحة اإلجابة تكون الصریح التصریح بھذا
 أخرى طریقة بأي االعتداد یستبعد وبذلك رصید بدون الشیكات إصدار ظاھرة من للوقایة بینھا فیما البنوك تواصل نظام یشجع

 یعكس ما وھذا الجزائر بنك من تبلیغا ىتتلق لم مادامت شیكات، إصدار من المنع لتقریر سلطة، أي األخرى للبنوك تكون وال للعلم،

  .وفاء مقابل بدون شیكات إصدار ومحاربة الوقایة حول المالیة والھیئات البنوك بین والتعاون الترابط انعدام
  .مرجع سابق، 11-01 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 13نص المادة : أنظر  )4(
  الملغاة قد أخذ بإلزام المؤسسة بعد إلغاء اإلجراء 92 -71 من تعلیمة بنك الجزائر رقم 20بھذا الصدد نجد المشرع بموجب المادة   –

  ).مركزیة عارض الدفع(الخطأ أن یعلم بذلك كل من الساحب والمستفید إلى جانب بنك الجزائر 
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 تسجیل إلى أدت تيال ھذه اإلجراءات مراجعةبعد  المسحوب علیھاكتشاف  بعدالساحب، ف
 ویطلب منھ التصحیح ئر بھذا الخطأبالتصریح لبنك الجزا یبادرفلھذا األخیر أن  اإلجراء الغلط

 وإلغاء اإلجراء المتخذ بشرط أن یتضمن ھذا الطلب توقیع المسؤول األول للمسحوب علیھ،
 یوم التي تلي تاریخ الطلب للبنك 15وبالمقابل یلزم ھذا األخیر بتبلیغ ھذا اإللغاء في غضون 

  .المسحوب علیھ ولكل الھیئات المؤھلة قانونا

جدر بالمشرع لو ألزم المسحوب علیھ بتبلیغ قرار اإللغاء وتجدر اإلشارة إلى أنھ كان األ
لكل من الساحب لتمكینھ الدفع بذلك حالة المتابعة الجزائیة والمستفید وكذا النیابة العامة لمنع 

  .المتابعة الجزائیة أو توقیفھا في حالة مباشرتھا إذا تعلق األمر بإلغاء عقوبة الحظر المصرفي

 وبرغم باإللغاء صریح عن التىف المسحوب علیھ الخطأ أو یتوانلكن قد یحدث أن ال یكتش
 القضائیة الجھة أمام المنازعة رفع خالل من لحظرا قرار في للطعن للساحب فرصة تبقى ھذا

  إصدارإصدار  منمن  بالمنعبالمنع  المتعلقةالمتعلقة  المنازعاتالمنازعات  تعرضتعرض « :  ق ت 13 مكرر 526 المادة حیث تنص، المختصة

  .»المختصةالمختصة  القضائیةالقضائیة  تتالجھاالجھا  علىعلى  التبرئةالتبرئة  وبغراماتوبغرامات  شیكاتشیكات

وتجدر اإلشارة بھذا الصدد أن تعلیمة بنك الجزائر لم تتطرق لحق الساحب برفع طلب 
القیام  للساحب السماح عن صریحة بصیاغة یأتي لم 13 مكرر 526اإللغاء أما بالنسبة لنص المادة 

  .المنازعة ھذه أمامھا تعرض التي الجھة تحدد لم كما أنھ اإلجراء، ذابھ

 یرتكبھ قد والذي الشیكات إصدار من الحظر قرار ما یمكن أن یستنتج أنھ لما كان ولكن
 المتابعة أخطرھا ولعل وأضراًرا آثاًرا عنھ ینجم قد زبونھ حق في  تعسفاعلیھ المسحوب البنك

 من اإلصدار حق استرجاع في السرعة ضمان أجل منف ت،الشیكا سحب من وحرمانھ الجزائیة
 في المعروفة االختصاص قواعد الحالة ھذه في وتطبق ،اإلستعجالي القاضي إلى التوجھ األفضل
 الموضوع في الفصل لھ لیس اإلستعجالي، حیث أن القاضي اإلستعجالي اءقض للالعامة القواعد

 األخیر ھذا الموضوع، لقاضي النھائي القرار ویبقى المنع، قرار تنفیذ بوقف باألمر یكتفي بل
 ))11((  .المنع قرار مشروعیة عدم أو بمشروعیة اراإلقر صالحیة لھ الذي

VI.  نطاق تطبیق الحظر المصرفي:  

 العارض ى بمقتضالحساب مالك إلى موجھ شیكات المن إصدارر ظالح جزاءإن كان 
 الجماعیة فقد یطرح التساؤل عن حكم سلطتھ في والذي ارتكبھ على أحد حساباتھ الشخصیة أ

المسجل علیھا عارض الدفع لدى نفس المسحوب علیھ أو  إصدار الشیكات على الحسابات الغیر
  ؟ىلدى مؤسسات مصرفیة أخر

                                                        
   .85شویط صباح، مرجع سابق، ص : أنظر  )1(
  
  



 ..ككــبالشيبالشي  االلـتزامااللـتزام  انـقضاءانـقضاء                                                                                                       ::الفصل الثالثالفصل الثالث  

 - 280 - 

 الحسابات تسیر بصدد األشخاص على الحظر مضمون تطبیق مدى عن التساؤل یطرح كما

 ،حساباتھ تسیر في لغیره موكال أو غیره حسابات تسیر في وكیال بصفتھ للساحب بالنسبة وذلك
  الشركاء؟ من غیره على المشترك الحساب في الشركاء أحد ضد الصادر الحظر حكم عن وكذلك

كما یطرح التساؤل عن نطاق تطبیق الحظر المصرفي من حیث طبیعة الشیكات وأنواعھا 
  وبمعنى أخر ھل یمس جزاء الحظر كل الشیكات بشتى أنواعھا؟

  :ولإلجابة على ھذه التساؤالت نضطلع لتقسیم الدراسة إلى النقاط التالیة

  :بصدد تسیر الحساباتتطبیق الحظر بالنسبة لألشخاص نطاق  .1

 في أصالة عن نفسھتحت ھذا العنوان نتطرق لحكم الحظر المصرفي بالنسبة للساحب 
وبالنسبة لوكالء ) ب(ثم بالنسبة للساحب بصفتھ وكیل في تسیر حسابات غیره) أ (تسیر حساباتھ 

  )د.(و بالنسبة للشركاء في الحساب المشترك) ج(الساحب، 

 :نفسھ عن أصالة الساحب للشخص بالنسبة  - أ
 ھذا فإن لذلك معنوي، أو طبیعي شخص لصالح مفتوًحا الفردي الحساب یكون أن یمكن

 ما وھذا الحساب لھذا قانوني غیر استغالل أي عن األول المسؤول ھو یكون الحساب مالك الشخص

  إصدارإصدار  منعمنع  یطبقیطبق « 10/1كررم 526 المادة بموجب جاء حیث ؛القانونیة النصوص جمیع تؤكده

   » المعنيالمعني  الزبونالزبون  بھابھا  یحتفظیحتفظ  التيالتي  الشیكاتالشیكات  وحساباتوحسابات  الجاریةالجاریة  الحساباتالحسابات  كلكل  علىعلى  الشیكاتالشیكات

 عارض تسویة عدم بصدد الشیكات إصدار من الحظر جزاء علیھ یسلط الذي فالساحب إذن

 المسحوب لبنكا نفس لدى سواء الساحب یملكھا التي الحسابات باقي إلى یمتد المنع ھذا فإن الدفع

 بمجرد الحظر بمضمون ھیئاتال ھذه وتلتزم ،األخرى قانونا المؤھلة الھیئات من غیره أو علیھ

  .11- 01رقم  الجزائر بنك تعلیمة من 30 المادة أكدتھ ما وھذا المنع، بھذا الجزائر بنك من اھتبلیغ

  : بصفتھ وكیل في تسیر حسابات غیرهبالنسبة للساحب   - ب
  لحسابلحساب  كوكیلكوكیل  صفـتھصفـتھ  الشیكاتالشیكات  إصدارإصدار  منمن  الممنوعالممنوع  یفقدیفقد  الال « ج ت ق 12مكرر 526 المادة تنص

  ».التدبیرالتدبیر  نفسنفس  محلمحل  األخیراألخیر  ھذاھذا  یكنیكن  لملم  ماما  موكلھموكلھ
فمن ھذا النص یتضح أنھ إذَّا ما تعرض شخص لتدبیر الحظر من إصدار الشیكات بسحبھ  

وكیل في تسیر شیك على حسابھ الخاص بدون رصید فإن ھذا المنع ال یمتد إلى شخصھ بصفتھ ك
حسابات غیره إالَّ إذا كان ھذا الغیر موضع نفس التدبیر، وھنا یطرح تساؤل مع حسم األمر بنص 

  عن حالة تجاوز الوكیل حدود وكالتھ فھل یترتب إجراء المنع على الوكیل دون الموكل أم ال؟
 ابالحس صاحب حرمان ھو اإلجراء ھذا وراء من الھدف كان كما یطرح تساؤل أخر فإذا

 ذاتھ الشخص ھذا یستطیع إذن فلماذا أخرى، جریمة ارتكاب من ومنعھ إصدار شیكات من
  ؟الغیر حسابات على وكیال بصفتھ شیكات إصدار
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 حساباتھ على الوكیل ضد رظالح تدبیر توقیع االعتبار بعین بالمشرع األخذ فكان األجدر
 خاصة موكلھ حساب على فاءو مقابل بدون شیكات إصدار في تسبب إذا ما حالة في الشخصیة

  .الجماعي الحساب حالة في الشركاء جمیع إلى المنع تمدید على قیاسا  وھذاحالة تجاوز الوكالة،

  :الساحب لوكالء بالنسبة  -ج

 الحسابات تسیر بصدد األخیر ھذا ویقوم حساباتھ في للتصرف وكالء أو وكیال الساحب یكلف قد

 على یسلط الذي الحظر ھذا وبالتالي الشیكات إصدار من الحظر توقیع عنھ انجر للدفع عارضا بارتكاب

 ،)1(_الحساب صاحب حسابات أي_الحسابات ھذه ربتسیی یتعلق فیما وكالءه إلى یمتد الحساب صاحب

 حسابات تسیر أو الخاصة، حساباتھم تسیر في أصلین بصفتھم الوكالء إلى یمتد ال الحظر ھذا ولكن

   وال یمتد إجراء المنع من  وال یمتد إجراء المنع من ««.12مكرر526 المادة نص من الثانیة الفقرة ھب قضت ما وھذا آخرین أشخاص

  »»..إصدار الشیكات المتخذ ضد شخص إلى وكالئھ فیما یتعلق بسیر حساباتھم الخاصةإصدار الشیكات المتخذ ضد شخص إلى وكالئھ فیما یتعلق بسیر حساباتھم الخاصة

  :المشترك الحساب في للشركاء لنسبةبا  -د

 تدیم الحظر ھذا فإن الجماعي الحساب في الشركاء أحد على المصرفي الحظر جزاء أتخذ إذا

 التجاري القانون تشریع أن القول یمكن النقطة ھذه وبصدد الحساب في الشركاء جمیع إلى

 ارتكب الذي المشترك الحساب على یتوقف المنع ھذا كان إذا ما یوضح لم أنھ إذ ؛)2(غامض

  ؟األخرى الشخصیة متھحسابا إلى یتعداه أم مستواه على العارض

ر بالنسبة ألثار المنع بصدد الحساب المشترك إذ ورد فكان الفضل لبنك الجزائر في حسم األم
 على 01- 08 المحددة لكیفیة تطبیق النظام رقم 11-01من تعلیمة بنك الجزائر رقم )3( 31في المادة 

أن الحظر من إصدار الشیكات المتعلق بالحساب الجماعي یطبق ویشمل كل الشركاء سواء فیما 
الشخصیة وكل الحسابات الجماعیة التي یشتركون فیھا كما یخص ھذا الحساب الجماعي أو حساباتھم 

یقع الحظر الموقع فردیا على شركاء الحساب بصدد حساباتھم الشخصیة على الحساب الجماعي 
التي  92-71تعلیمة رقمالبموجب  ولقد سبق لبنك الجزائر أن أورد ھذا الحكم ،الذي یشتركون فیھ

  .مقابل وفاء بدون شیكات إصدار ومحاربة بالوقایة لمتعلقا 03-92 رقم النظام تطبیق كیفیات تحدد

 دلیل ال ھذا فإن الشخصیة حساباتھم في الشركاء إلى الحظر عقوبة تمدید أحكام في وبالتمعن

 إذا أنھ حیث المسؤولیة؛ أحكام في أساسي مبدأ وھو العقوبة شخصیة مبدأ على المشرع خروج على

 مبادرة عدم بسبب الدفع عارض علیھ المسجل المشترك الحساب الحظر یشمل أن العدل من كان
                                                        

  .10 مكرر 526نص المادة : أنظر  )1(
  .11 مكرر 526تمعن في نص المادة   )2(

(3) Art. 31 : « L’interdiction d’émettre des chèques concernant un compte collectif s’applique à tous les co-
titulaires qui deviennent interdits de chéquier  tant sur ce compte collectif que sur leurs comptes 
personnels et sur tous les autres comptes collectifs dont ils seraient, par ailleurs, ensemble co-titulaires. 
Réciproquement, lorsque des titulaires de compte sont individuellement interdits de chéquiers, le compte 
collectif dont ils seraient ensemble co-titulaires est frappé d’interdiction de chéquier. »  
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 تمس شخصیة مسؤولیة الشركاء یتحمل أن العدل من لیس أنھ إالَّ لتسویتھ الشركاء من أحد

  .المشترك الحساب في أحدھم سجلھ الذي العارض بسبب الخاصة متھحسابا

 الشركاء باقي مواجھة يف العقوبة شدة من خفیفللت المبدأ ھذا یراعي أن بالمشرع األجدر كانف

 للساحب ةالشخصی اتالحساب وكذا عارضال علیھ المسجل المشترك الحساب على المنع بتقصیر

 العقوبة شخصیة مبدأ فیھ یراعي أن ینبغي النوع ھذا من قمعي تدبیرب األمر تعلق ألن فیھ، المتسبب

 بحكم التضامن قرر إذ لشركاءا بین القائم التضامن طبیعة یراعي لم إذ المشرع تداركھی لم ما وھو

  .الوقت نفس في وسلبي إیجابي الحكم ھذا ویعد الجماعي الحساب على الشیكات إصدار بصدد القانون

 من 03 المادة بموجب الحكم نفس رتب الفرنسي المشرع نجد المقارنة للقوانین وبالرجوع

 التي االنتقادات بعد مراأل ھذا تدارك قد 1991أكتوبر 30 بتعدیل ولكن ،1975 ینایر03 قانون

 لنص المعدلة القانون ھذا من 08 المادة نص ىالمبتغ لھذا استجبت حیث الحكم لھذا الفقھ وجھھا

إذا أصدر أحد الشركاء في إذا أصدر أحد الشركاء في  « أنھ على قضت حیث30/10/1935 قانون مرسوم من 65 المادة

لمنع من إصدار لمنع من إصدار حساب جماعي أو مشترك بالتضامن أو بدونھ شیكا بدون مقابل وفاء فإن جزاء احساب جماعي أو مشترك بالتضامن أو بدونھ شیكا بدون مقابل وفاء فإن جزاء ا
  ..»»الشیكات یطبق على جمیع الشركاء في الحساب الجماعي فیما یتعلق فقط بھذا الحسابالشیكات یطبق على جمیع الشركاء في الحساب الجماعي فیما یتعلق فقط بھذا الحساب

 قد حال إیجاد الفرنسي المشرع حاول فقد الشیكات إصدار من الحظر عقوبة ألھمیة ونظرا

 المادة عدلت حیث 1992 یولیو 16 بتعدیل جاء حیث المشترك الحساب أطراف إرضاء على یعمل

یجوز للشركاء في الحساب الجماعي أو المشترك أن یجوز للشركاء في الحساب الجماعي أو المشترك أن °°««  ::أنھ على وتقضي الذكر السالفة 08 مادةال 46

یعینوا باالتفاق فیما بینھم أحد الشركاء لیكون مسؤوال في حالة إصدار الشیك بدون مقابل وفاء مسحوب على یعینوا باالتفاق فیما بینھم أحد الشركاء لیكون مسؤوال في حالة إصدار الشیك بدون مقابل وفاء مسحوب على 
ت في الحساب الجماعي ت في الحساب الجماعي الحساب الجماعي، وفي ھذه الحالة یتحمل ھذا الشریك جزاء المنع من إصدار الشیكاالحساب الجماعي، وفي ھذه الحالة یتحمل ھذا الشریك جزاء المنع من إصدار الشیكا

وحساباتھ الشخصیة ولیس بذي شرط أن یكون ھذا الشریك ھو من أصدر الشیك بدون مقابل وفاء، أما باقي وحساباتھ الشخصیة ولیس بذي شرط أن یكون ھذا الشریك ھو من أصدر الشیك بدون مقابل وفاء، أما باقي 
  »»..الشركاء فال یخضعوا لجزاء الحظر المصرفي إالَّ فیما یتعلق بالحساب الجماعي دون حساباتھم الشخصیةالشركاء فال یخضعوا لجزاء الحظر المصرفي إالَّ فیما یتعلق بالحساب الجماعي دون حساباتھم الشخصیة

 للحظر شخص یخضع قد إذ العقوبة صیةشخ مبدأ عن خروج فیھ ألن أیضا الحكم ھذا انتقد ولقد

 بتحمل الشریك رضا في تبریره یجد قد الشاذ الحكم وھذا رصید بدون الشیك ساحب ھو یكون أن دون

 العقوبة، یتحمل الذي الشخص تعین عدم فرض عند التطبیق في صعوبة یجد الحكم وھذا العقوبة،

 یتعلق فیما الشركاء على الحظر تطبیقب یقضي الذي الذكر السالف للقانون الحكم یكون وبالتالي

  )1( .الشخصیة حساباتھ على حتى للمنع الساحب یخضع بینما المشترك بالحساب

  :لشیكاتانطاق الحظر من حیث أنواع   .2

 رتقری من الغرض ھو التعامل في النقود محل یحل أداةك الشیك في وفاءال ةطبیع حمایة تكان لما
 والذي للشیك القانونیة الطبیعة بھذه یخل الذي للشخص لشیكاتا إصدار من الحظر عقوبة المشرع

                                                        
  .47-39 ص .ص سابق، مرجع ،أمین صالح طالب أبو .د  )1(
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 إنفالساحب  حسابات غلق تستلزم ال الشیكات سحب من الحظر عملیة نإف بھ، التعامل ثقة یزعزع

 التحویل مثل الحساب لتسیر ىأخر أدوات الساحب امتالك رغم مطلق الحظر نظام یجعل لم المشرع

 یسحب أن وكیلھ وبواسطة كموكل أو نفسھ عن أصالة الممنوع خصللش سمح فقد ،االئتمان وبطاقات

 مكرر 526 المادة قررتھ ما وھذا علیھا المصادق والشیكات السحب شیكات وھي الشیكات من نوعین

  سحبسحب  بإمكانیةبإمكانیة  وكیلھوكیلھ  أوأو  الشیكاتالشیكات  إصدارإصدار  منمن  منعمنع  الذيالذي  الحسابالحساب  صاحبصاحب  یحتفظیحتفظ  «« :كالتالي محررة وھي 14

  )1(..»»علیھاعلیھا  مصادقمصادق  شیكاتشیكات  إصدارإصدار  أوأو  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب  لدىلدى  الالأموأمو  لسحبلسحب  فقطفقط  مخصصةمخصصة  شیكاتشیكات

انعدام  أھمھا اعتبارات وإذا تمعننا في ھذا الحكم نستنتج أن ھذا االستثناء منطقي لعدة
ھي  السحب فشیكات بمصلحة الغیر، ، فال تحمل إضرارامن الشیكات النوع الخطورة في ھذا

ن انعدام الرصید بصددھا عارض الدفع إذ شیكات یسحبھا الساحب لمصلحة نفسھ وال یترتب ع
 بمصلحة تضر أن یمكن ال وبالتالي ،البنك لدى المتوفرة أموالھ سحب في فقطیستعملھا الساحب 

 مقابل وجود یفید بما العتمادھا البنك إلى تقدیمھا یتم التي فھي علیھا، المصادق الشیكات أما  الغیر

  .التقدیم آجال ھایةن حتى المعني الشیك لوفاء وتخصیصھ الوفاء

ا تنبیھ لإلشكال الذي قد تطرحھ صیغة النص إذ أن المسحوب علیھ نوبھذا الصدد سبق أن قدم
 فكان األجدر هإرجاع نماذج الشیكات المتبقیة عندب الساحب ةلباطمر یلتزم بظبمجرد تقریر الح

طلب صیغ شیكات یة منح الساحب إمكانفید ی مابالمشرع أن یكون أكثر دقة في صیغة ھذه المادة ب
وكذا شیكات البنك عوض الشیكات ،  شباك المسحوب علیھ الستعمالھا لسحب أموالھىخاصة لد

، ألن الساحب في دفتر شیكاتھ ال یوجد ما یمیز شیك  ق ت483المصادق علیھا وفقا لمفھوم المادة 
حوب علیھ یتعارض مع حقھ السحب أو المعتمد إّال بعد إنشائھا فإن التزامھ بإرجاع نماذج الشیكات للمس

في إصدار شیكات السحب أو المعتمدة، ما لم یقرر المشرع طریقة قانونیة للسماح لھ باستعمال نماذج 
  .مخصصة لھذا الغرض

  رصیدرصید  بدونبدون  شیكشیك  إصدارإصدار  جرمجرم  عنعن  الجزائیةالجزائیة  المتابعةالمتابعة  ::ثانیاثانیا  
 قانون نصوص إلى رصید بدون شیك إصدار جریمة في الجزائیة المتابعة تخضع    

 بعض تشترط التي 542و 541و 540 المواد السیما التجاري القانون نصوص وبعض لعقوباتا

 یجب رصید بدون شیك إصدار لجریمة بالنسبة العمومیة الدعوى تحریك فإن األولیة، اإلجراءات

 عن الخارجة الحاالت وھي للدفع عارضا تكون ال التيو ،الرصید بانتفاء المتعلقة الجرائم بین التمیز

 ھاتین ماعدا ففي _ سالفا بیانھ سبق كما كفایتھ وعدم الرصید وجود عدم _ الدفع لعارض التقني مفھومال

 العمومیة وفقا ىوبالتالي تباشر الدعو، لإلجراءات األولیة الخاصة بالتسویة ضرورة ال الحالتین
  .للحضور المباشر كلیفبالت أو المدني باإلدعاء أو العامة لقانون اإلجراءات الجزائیة بواسطة النیابة

                                                        
  .مرجع سابق ،11-01 رقم الجزائر بنك تعلیمة من 12 المادة علیھ نصت ما وھذا )1(

Art.12 : « Les rejets de chèques de retrait présentés à l’encaissement par les titulaires de comptes ou leurs 
mandataires ne donnent pas lieu à déclaration ». 
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وبالنسبة للعقوبة فإن القانون التجاري یختلف عن قانون العقوبات في نقطتین تتمثل في نص 
 والتي لم ینص قانون العقوبات على مثلھا ة ق ت على بعض العقوبات التكمیلی541المادة 

 بغرامة ـب ق ت على عقوبة أخرى تقدر 537باإلضافة للغرامة المقررة للجریمة بنص المادة 
  . من قیمة الشیك في حین ال نجد ھذه األحكام في قانون العقوبات%10قدرھا 
   مظاھر الحمایة القانونیة للشیك خاصة بعد التعدیالت الجدیدة من خالل المتابعة الجزائیة؟ةفماھی

  :سوف نحاول اإلجابة عن ھذا السؤال من خالل طرح النقاط التالیة
I.  العمومیة ىالدعو مباشرة:  
  :شروطھا  .1

 قانون العقوبات في حالة طبقا ألحكامتباشر المتابعة الجزائیة ق ت  6 مكرر526لمادة ل وفقا
أي  مجتمعة 4 ومكرر2مكرر 526 في المواد قیام بالتسویة في اآلجال المنصوص علیھاالعدم 

ة ومن ھذا النص یتضح أن إجراء عرض التسویلدفع، با  األول یوم من توجیھ األمر30خالل 
 جزائیة، وعدم احترامھا ینجر عنھلمتابعة الوعدم جدواھا تعد إجراءات أولیة وشرطا لمباشرة ا

 مكرر من قانون اإلجراءات الجزائیة تجیز لضحایا 337المادة و العمومیة، ىعدم قبول الدعو
ع لمتھم بالحضور أمام المحكمة، وذلك بعد إیدالمباشرة التكلیف الجریمة إصدار شیك بدون رصید 

  .كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمھوریة وھذا ال یعفیھم من إتباع اإلجراءات األولیة

التي شیك بدون رصید أو برصید غیر كافي  ھذا المقام إلى أن من غیر سحببتجدر اإلشارة 
ول قب جرائموأھمھا مباشرة الدعوى، فإن جرائم الشیك األخرى ل ى أولءتستوجب إجراء التسویة كإجرا

جریمة إصدار الشیك على سبیل  بذلك، علمال مع رصید غیر كافبأو تظھیر الشیك بدون رصید أو 
لدفع  ارضوا عمضمون حاالت في  تندرجوجریمة التزویر التي الالضمان أو قبولھ وتظھیره كذلك 

  ) 1(التسویة إجراء  مباشرة دون الجزائیة المتابعة  وتحركتباشرھ كما سبق توضیح
  :اص المحلى للنظر فیھااالختص  .2

یعد الشیك من المواضع المثیرة إلشكال تحدید االختصاص المحلى للنظر في الدعوى نظرا 
 كان 23- 06، فقبل تعدیل قانون العقوبات بموجب قانونالتصرفات القانونیة الواقعة علیھلتعدد 

لھذه  وفقاو )2(، ق إ ج329 المادة تحدید االختصاص المحلي لنظر في الدعوى یخضع ألحكام
                                                        

  الموقع اإللكتروني، :  أنظر–، لعلوم الجنائیة والعقابیةل  القانونياألوراسمنتدى ، "جریمة إصدار شیك بدون رصید "  )1(
sendpassword=mode?forum.profile/net.ahlamontada.sciencesjuridiques://http  

 ، قانون اإلجراءات الجزائیة، د ط، دار ةند دالیوسف .  أ: بالحضور كإجراء لرفع الدعوى إلى المحكمةر المباشفم التكلیأنظر بصدد حك  
   .202 - 201، ص 2001ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

حد المتھمین أو شركائھم أو محل تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أ« « :  ق إ ج329تقضي المادة  )2(
  .القبض علیھم ولو كان ھذا القبض قد وقع لسبب أخر

  .553 و 552وال تكون محكمة محل حبس المحكوم علیھ مختصة إالَّ وفق األوضاع المنصوص علیھا في المادتین 
  .كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غیر القابلة للتجزئة أو المرتبطة

  .وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتھا المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة
یجوز تمدید االختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر 

  ». والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللیة للمعطیات وجرائم تبیض األموال واإلرھاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفالحدود الوطنیة
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 للمستفید فمكان  الشیكجریمة إصدار شیك بدون رصید تتم بمجرد تسلیملما كانت المادة یتضح لنا أن 
. تسلیم الشیك إذن ھو مكان ارتكاب الجریمة ومن ثم فإن االختصاص المحلي ینعقد لمحكمة ھذا المكان

  )1(.ھاوھذا ما قضت بھ المحكمة العلیا في العدید من القرارات الصادرة عن

العقوبات والذي قد أضاف نص المادة غیر أن المشرع بالتعدیل السالف اإلشارة إلیھ لقانون 
 ق إ جزائیة تختص  ق إ جزائیة تختص   329329  --  4040  --3737دون اإلخالل بتطبیق المواد دون اإلخالل بتطبیق المواد  : «  مكرر فقد قضت ھذه المادة أنھ375

 والتحقق والحكم في الجرائم  والتحقق والحكم في الجرائم ایضا محكمة الوفاء بالشیك أو محكمة إقامة المستفید من الشیك بالبحث والمتابعةایضا محكمة الوفاء بالشیك أو محكمة إقامة المستفید من الشیك بالبحث والمتابعة

   ».من ھذا القانونمن ھذا القانون374374 و و33مكرر مكرر 1616المنصوص علیھا في المادتین المنصوص علیھا في المادتین 
وبھذا النص یتضح أن المشرع قد وسع من نطاق االختصاص بصدد جریمة الشیك بدون 
رصید فقد حدد االختصاص حتى لمحكمة المستفید من الشیك، وھذا خروجا عن القواعد العامة في 

وھو ما قد یعطي دافعا جدیدا لتنازع االختصاص والحكم بأحكام متناقضة على  ،تحدید االختصاص
وما یثیر إشكاالت عویصة في تنفیذ األحكام القضائیة ،  محاكم مختلفة ىنفس الجریمة على مستو

  .وما قد یفقد حجیة احدھا عن األخر بعد طول اإلجراءات

II.  ة والظروف المخففةالظروف المشدد -  التكمیلیة- األصلیة / العقوبات:  
  :العقوبات األصلیة  .1

 ق ع یعاقب علیھا من سنة إلى خمسة سنوات 374الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
، فھاتین العقوبتین أصلیتان فال وبغرامة مالیة ال تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید

 192862العلیا في قرارھا رقم ة  وھذا ما قضت بھ المحكم)2(یجوز الحكم بواحدة دون األخرى
إن القضـاء بحذف عقـوبة الحبس كعقوبة أصلیة واإلبقاء على عقوبة «  .27/03/2000بتاریخ 

الغرامة وحدھا فقط دون أي تبریر یعد خطأ في تطبیق القانون ألن العقوبتین المقررتین قانونا 
  )3( » .األخرىلتطبیق إحداھما دون  واجبتان التطبیق وال مجال

  :العقوبات التكمیلیة  .2
 یمكن الحكم على الجاني المدان بجرائم  على أنھ منھ541دة انص القانون التجاري في الم

من قانون العقوبات بالحرمان من حق أو أكثر من   375و  374الشیك المنصوص علیھا في المادتین 
،  سنوات10مدة ال تتجاوز الحقوق الوطنیة ویمكن الحكم بالحرمان إلزاما في حالة العود وذالك ل

 وعالوة على العقوبتین التكملتین یجیز، ویجوز عالوة على ذلك الحكم على الجاني بالمنع من اإلقامة
                                                        

  .، الموسوعة اإللكترونیة الشاملة للقوانین واالجتھادات القضائیة27/03/2000 بتاریخ 210932 قرار المحكمة العلیا رقم :انظر  )1(
شیك بدون رصید، اختصاص محلي، العبرة بمكان اإلصدار ولیس بمكان التقدیم للوفاء،  (04/1999 /15مؤرخ في  178215 قرار رقم   –

 .110 -108 ص ص، 2002 -  المجلة القضائیة، عدد خاص) تطبیق صحیح للقانون
  .2010- 01عدد  المجلة القضائیة،،) بدون رصید اختصاص محليكشی(، 24/06/2009مؤرخ في 517434قرار رقم  –  
 العبرة بمكان اإلصدار ولیس بمكان تقدیم الشیك  ــ محلياختصاص  ــشیـك بدون رصید، 06/04/1999 بتاریخ 178215  رقم  قرار–  

  .، الموسوعة اإللكترونیة الشاملة للقوانین واالجتھادات القضائیة رفـض– تطبیق صحیح للقانون  ــللصرف
، عن قسم الوثائق للمحكمة 02، المجلة القضائیة،عدد " العقوبة المالیة في جرائم الشیكحول"، ألتیجاني فاتح: أنظر بھذا الصدد  )2(

  .1999، العلیا،الدیوان الوطني لألشغال التربویة، بن عكنون الجزائر
  .ات القضائیة، الموسوعة اإللكترونیة الشاملة للقوانین واالجتھاد27/03/2000 بتاریخ 192862  قرار المحكمة العلیا رقم:انظر  )3(
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 من المنع  -اإلقامة دیتحد -  التالیة باتوبالعق المدان الجاني على الحكم 09 المادة في العقوبات قانون

 واستعمال الشیكات إصدار من رظالح ،مؤقتا وأ نھائیا المؤسسة إغالق نشاط أو مھنة ممارسة

 مع إلغاؤھا أو السیاقة رخصة توقیف أو سحب  - العمومیة الصفقات من اإلقصاء - الدفع بطاقات

  .سنوات 5 تتجاوز ال لمدة وذلك السفر جواز سحب -جدیدة رخصة استصدار من المنع

  واوواو  الشیكاتالشیكات  إصدارإصدار  منمن  الحظرالحظر  عقوبةعقوبة  علىعلى  یترتبیترتب  ««  ..جدیدة 0 3مكرر 16 المادة نصت وكما

  عندعند  التيالتي  أوأو  بحوزتھبحوزتھ  التيالتي  والبطاقاتوالبطاقات  الدفاترالدفاتر  بإرجاعبإرجاع  علیھعلیھ  المحكومالمحكوم  إلزامإلزام  الدفعالدفع  بطاقاتبطاقات  استعمالاستعمال

  ..لھالھا  المصدرةالمصدرة  المصرفیةالمصرفیة  المؤسسةالمؤسسة  إلىإلى  وكالئھوكالئھ
  لدىلدى  الساحبالساحب  طرفطرف  منمن  األموالاألموال  بسحببسحب  تسمحتسمح  التيالتي  الشیكاتالشیكات  علىعلى  الحظرالحظر  ھذاھذا  یطبقیطبق  الال  أنھأنھ  غیرغیر

  ..نةنةالمضمالمضم  تلكتلك  أوأو  علیھعلیھ  المسحوبالمسحوب
  اإلدانةاإلدانة  حالةحالة  فيفي  سنواتسنوات  وخمسوخمس  جنایة،جنایة،  الرتكابالرتكاب  اإلدانةاإلدانة  حالةحالة  فيفي  سنواتسنوات  عشرعشر  الحظرالحظر  مدةمدة  تتجاوزتتجاوز  الال

    جنحةجنحة  الرتكابالرتكاب
  ..اإلجراءاإلجراء  لھذالھذا  بالنسبةبالنسبة  المعجلالمعجل  بالنفاذبالنفاذ  یؤمریؤمر  أنأن  ویجوزویجوز
  منمن  كلكل  دجدج  500.000500.000  إلىإلى  دجدج  100.000100.000  منمن  وبغرامةوبغرامة  سنواتسنوات  خمسخمس  إلىإلى  سنةسنة  منمن  بالحبسبالحبس  یعاقبیعاقب

  العقوباتالعقوبات  بتطبیقبتطبیق  اإلخاللاإلخالل  دوندون  ذلكذلك  منمن  منعھمنعھ  رغمرغم  الدفعالدفع  بطاقةبطاقة  استعملاستعمل  وآووآو  أكثرأكثر  أوأو  شیكاشیكا  أصدرأصدر

  »»  ..القانونالقانون  ھذاھذا  منمن  374374  المادةالمادة  فيفي  علیھاعلیھا  المنصوصالمنصوص

 وقد األصلیة، العقوبة عن والتغاضي التكمیلیة بالعقوبة الحكم یجوز ال أنھ اإلشارة وتجدر

  ::یقضي 27/04/1999 بتاریخ 201225 رقم قرار الموضوع ھذا بصدد العلیا المحكمة عن صدر
 مخالفـة -  األصلیة للعقوبة التطرق عدم -  التكمیلیة بالعقوبة حكم -  رصید بدون شیك إصدار ««

 لعامل تخضع التي األصلیة العقوبة أن قانونا الثابت مـن أنھ المبدأ أن حیث ،وإحالة نقض -  القانون

 قابلة غـیر بجانبھا المقررة ةالغرام أن و وحدھا، الحبس عقوبة ھي العقوبات قانون من 53 المادة

 جائز غیر وحدھا بھا والقضاء إجباریة، تكمیلیة عقوبة ذاتھا حد في باعـتبارھا التخفیض أو للحذف

  »العقوبات قانون 374 من للمادة الصحیح للمفھوم ومخالفة

  :الظروف المشددة والظروف المخففة  .3

  :الظروف المشددة  -أ

 سنوات 10قوبة الحبس من سنتین إلى  ع تكونلعقوباتقانون ا مكرر من 382دة احسب الم
جرائم ال أن 542عندما ترتكب الجریمة ضد الدولة كذلك اعتبر القانون التجاري في المادة 

  . من قانون العقوبات بالنسبة للعود كجریمة واحدة375 و374المنصوص علیھا في المادة
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  :الظروف المخففة  -ب
من قانون  )1(53تسري أحكام المادة ال لقانون التجاري  من ا540دة ابمقتضى نص الم

في صورتي إصدار إالَّ  ق ع 375 و374العقوبات على جرائم الشیك المنصوص علیھا في المادتین 
 الجائز تطبیق الظروف المخففة  غیرو من ثم فمن، قبول شیك بدون رصید وأشیك بدون رصید 

  .في الصورتین إالَّ للجریمة ا جزاءةعلى الغرامة المقرر
 من ق ع في حالة إفادة المتھم غیر مسبوق قضائیا بالظروف 4 مكرر53 المادة تكما قد أجاز

وكما یمكن الحكم بإحدى ھاتین ، دج 20 000المخففة بتخفیض مدة الحبس إلى شھرین والغرامة إلى 
 -علىفقط ري تس  ق ع53 من القانون التجاري فأحكام المادة 540ومن خالل المادة ، العقوبتین

  )2(.نى غیر ھاتین الجریمتی عليوقبول شیك بدون رصید وال تسر -إصدار شیك بدون رصید 

  ضضــــــــــــــــــالتعویالتعوی  ::ثالثاثالثا  
  الضررالضرر  بتعویضبتعویض  للمطالبةللمطالبة  المدنیةالمدنیة  الدعوىالدعوى  فيفي  الحقالحق  یتعلقیتعلق  «« ج إ ق 02 ةداالم تقضي

  ..الجریمةالجریمة  عنعن  سببسببتت  مباشرمباشر  ضررضرر  شخصیاشخصیا  أصابھمأصابھم  منمن  بكلبكل  مخالفةمخالفة  أوأو  جنحةجنحة  أوأو  جنایةجنایة  عنعن  الناجمالناجم

  ةةمراعامراعا  معمع  وذلكوذلك  العمومیة،العمومیة،  الدعوىالدعوى  مباشرةمباشرة  إرجاءإرجاء  أوأو  إیقافإیقاف  المدنیةالمدنیة  الدعوىالدعوى  عنعن  التنازلالتنازل  علىعلى  یترتبیترتب  والوال
  »»..0606  المادةالمادة  منمن  0303  الفقرةالفقرة  فيفي  إلیھاإلیھا  المشارالمشار  الحاالتالحاالت

  الجھةالجھة  أمامأمام  واحدواحد  وقتوقت  فيفي  العامةالعامة  الدعوىالدعوى  معمع  المدنیةالمدنیة  الدعوىالدعوى  مباشرةمباشرة  یجوزیجوز  ««  0303  المادةالمادة  ففوتضیوتضی

  ..الضررالضرر  عنعن  مدنیامدنیا  مسؤوالمسؤوال  المعتبرالمعتبر  المعنويالمعنوي  أوأو  المدنيالمدني  الشخصالشخص  كانكان  أیاأیا  مقبولةمقبولة  وتكونوتكون  ھاھانفسنفس  القضائیةالقضائیة
وإذا أقیمت الدعوى الجزائیة على وإذا أقیمت الدعوى الجزائیة على « «  الفقرة الثالثة من القانون التجاري 542وكذلك نصت المادة 

الساحب فإن المستفید من الشیك الذي یدعي بالحق المدني یجوز لھ المطالبة لدى المحكمة التي تنظر في الساحب فإن المستفید من الشیك الذي یدعي بالحق المدني یجوز لھ المطالبة لدى المحكمة التي تنظر في 
، ، الدعوى الجنائیة بمبلغ یساوي قیمة الشیك زیادة عما لھ من حق المطالبة بتعویض الضرر عند االقتضاءالدعوى الجنائیة بمبلغ یساوي قیمة الشیك زیادة عما لھ من حق المطالبة بتعویض الضرر عند االقتضاء

  »»    لمطالبة بدینھ لدى المحاكم المدنیةلمطالبة بدینھ لدى المحاكم المدنیةعلى أنھ یمكن لھ حسب اختیاره القیام باعلى أنھ یمكن لھ حسب اختیاره القیام با

 اإلدعاء قبولل شرطین ھناك الجزائیة اإلجراءات قانون من والثالثة الثانیة دتیناالم حسبو

  .الجزائیة المحكمة أمام المدني
                                                        

یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیھا قانونا بالنسبة للشخص الطبیعي الذي قضي بإدانتھ «  ق ع 53 تقضي المادة )1(
  :وتقررت إفادتھ بظروف مخففة وذلك إلى حد

   سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي اإلعدام10عشر  -1
 مقررة للجنایة ھي السجن المؤبد سنوات سجنا إذا كانت العقوبة ال05خمس  -2
  .سنة 20 عشرین إلى سنوات )10( عشر من المؤقت السجن ھي للجنایة المقررة العقوبة كانت إذا حبسا، سنوات 03 ثالث -3
  . سنوات10 سنوات إلى 05سنة واحدة حبسا إذا كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي السجن المؤقت من  -4

 عدم خضوع الغرامة لظروف التخفیف - شیك بدون رصید « ، 25/06/2001 قرار بتاریخ 246115قرار المحكمة العلیا رقم    )2(
  ». رفـض- تطبیق صحیـح للقانـون-  إدانـة -  قیام الجریمة - سوء النیة مفترضا - 
بة عقو و التخفیف قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والتي تخضع لظروف374  من المقرر قانونا أن المادة-  1 :المبدأ  

  من53 ومعنى ھذا أنھ ال یجوز للقاضي إعمال أحكام المادة ،الغرامة التي ال تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید
  .العقوبات وال یسوغ لھ إخضاع ھذه العقوبة المالیة لظروف التخفیف قانون

 رصید ھـو عـلم الساحب بأن رصیده منعدم أو  من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النیة في جریمة إصدار شیك بدون-  2 
غیر كاف لتغطیة قیمة الشیك وقت إصداره و طرحھ للتداول وھذا العلم ھو علم مفترض في جانب الساحب، و بالتالي فإن 

: نع» .التذرع بدفع جزء من قیمة الشیك أو حتى دفـع قـیمتھ كاملة بعـد اكتشاف الجریمة ال یعفـي من المسؤولیة الجزائیة
  .31، ص 2002المجلة القضائیة، عدد خاص 
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من قانون  242 ،241، 240ن تكون قد أقیمت وفق اإلجراءات المنصوص علیھا في المواد أ :األول
  :لتي تنص على أن اإلدعاء المدني یحصلاإلجراءات الجزائیة ا

  .ج إ ق من 72 للمادة طبقا التحقیق قاضي أمام إما  ـــ
  .الجلسة قبل الضبط كاتب لدى بتصریح وإما  ـــ
  .الجلسة محضر في الضبط أمین یسجلھ الجلسة أثناء بتصریح وإما  ـــ
 أو المدني المسؤول إلى منھ نسخة وتقدم الجلسة رئیس إلى تقدم كتابیة مذكرة في بإبدائھ وإما  ـــ

 في طلباتھا العامة النیابة تبدي أن قبل إبداؤه یجب الجلسة أثناء المدني اإلدعاء حصل إذا محامیھ

  .مقبول غیر اإلدعاء كان وإالَّ الموضوع

الضرر المطلوب  الضرر شخصیا وأن یكون ھذابب اصالمیجب أن یكون المدعي المدني ھو : لثانيا
إثبات الضرر الذي   من وجودا الوقائع المادیة المكونة للجریمة وھذا یعني لبدن ناتج عالتعویض عنھ

  .تعویض عنھالالمطلوب  أصاب المدعي المدني شخصیا ووجود عالقة سببیة بین وقائع الجریمة والضرر
  

  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  الــرجـوع الصــرفـيالــرجـوع الصــرفـي

 في تقدمھ محقا  بذلكویكون اإلصدار بمجرد الشیك قیمة یتملك الحامل كان إذا
 أم ال، القانوني األجل علیھ، سواء بالتقدیم األول داخل المسحوب لدى الستخالص مبلغ الشیك

بعد إجراءات التسویة المقررة لتسویة قیمة الشیك على النحو السالف دراستھ، وبذلك تبرأ  أو
 ھو إن كان ھذاإالَّ أنھ و جمیع الموقعین على الشیك، ةذمة المسحوب علیھ والساحب وذم

 لمَّاكبیرة  أمل یتعرض لخیبة قد حامل الشیكاألصل والمبدأ النقضاء االلتزام في الشیك إالَّ أن 
الرصید، وھنا یتبادر  حالة انعدام في الوفاء وخصوصا یواجھھ المسحوب علیھ برفض

  التساؤل عن حمایة الحامل في ھذا الفرض؟
 وھي ىبعدم الوفاء فقد منح لھ وسیلة قانونیة أخر لحامل الشیك الذي یفاجئ احمایتنالقانون 

 خالف الوفاء العادي نظرا ى الحاالت علمعظملیست بالھینة في  الرجوع الصرفي وإن كانت طریقة
 یتضح أنھق ت ج  517و  515 لمادةل ، فطبقا قیمة الشیكىعل  للحصولھا وتكالیفھاإجراءات لطول
 على كفایتھ یجب عدم أو انعدام الرصید على إما ؤسسام الشیك وفاء علیھ المسحوب رفض كان كلما

 واقعة إْثباتیحترم الشروط القانونیة الخاصة بأن  الصرفي الرجوع في حقھ على للحفاظ الشیك حامل
  .الساحب بھذه الواقعة وكذا الشیك لھ ظھر من إخطار ثم باحتجاج القیام طریق عن الشیك وفاء عدم

، ثم دعوى الرجوع )أولفرع (مارسة الرجوع الصرفي ول بیان شروط متنا ن سوفوبھذا
 ).فرع ثاني(الصرفي 
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  الفرع األولالفرع األول
  شـروط الـرجوع الصـرفيشـروط الـرجوع الصـرفي

أن  یمكنھ ال المواد القانونیة الخاصة بالرجوع الصرفي أن الحامل مضامین من یستخلص
 كفایة دمع أو النعدام وفاءال عن علیھ المسحوب  امتناععند بالشیك الملتزمین على یرجع مباشرة

 االحتجاج كان وإذا ، عدم الدفعو بروتست- احتجاج إقامةب واالمتناع الرَّفض ھذا أثبت الرصید، إالَّ إذا
 المبدأ ھذا یعرف فھل الوفاء، إلثبات امتناع عنھ غنى ال  جت ق 515المادة  ىإجباریا بمقتض

 القانون أن السیما جاجاالحت إقامة الحامل عنتعوض  بدائل من وھل أحكامھا ھي  وما؟استثناءات
  الوفاء؟ عدم واقعة لمعاینة وإثبات ""عدم الدفععدم الدفع  شھادةشھادة"" نظام ىالتجاري تبن

 إخطار الحامل على یجب بل االحتجاج إقامة على یقتصر ال األمر ج ت ق 517 للمادة طبقاو

  اإلخطار؟ ھذا أحكام ھي فما االحتجاج بأمر الساحب وكذا الشیك لھ ظھر من

 بالشیك للمتعامل القانونیة الحمایة مظاھر بیان نحاول األسئلة ھذه عن اإلجابة وراء ومن

 تسلم یقبل الذي الشخص تجعل التي الحمایة مظاھر ھي وما بالحمایة األولویة ذا الطرف ھو ومن

  علیھ؟ المسحوب من الدفع بعدم ھمفاجأت رغم قیمتھ لتحصیل مأمن في دینھ لوفاء الشیك

  الوفاءالوفاءامتناع امتناع ثبات واقعة ثبات واقعة إلإلالوفاء الوفاء إقامة احتجاج عدم إقامة احتجاج عدم   ::أوالأوال  

الشیك،  حامل بید حمایة كوسیلة الصرفي الرجوع نظام في االحتجاج عن الحدیث إن
 شروط إقامتھ  وتوضیح ووظائفھاألساس القانوني لالحتجاج بیان إلى التطرق بدایة یستلزم

  .املللح حمایة قانونا الممكنة بدائلھ ثم منھ، اإلعفاء حاالت أو استثناءاتھو

I.   األساس القانوني لالحتجاج ووظائفھ:  
  :األساس القانوني لالحتجاج  .1

 تنظیم أحكام المقارنة التشریعات من العدید شأن ذلك في شأنھ الجزائري المشرع استلھم

 إلثبات وذلك رسمي احتجاج إقامة فاستلزم لشیك،ا لقانون ة الموحد جنیف اتفاقیة من االحتجاج،

  یمكنیمكن    ««ت ق 515المادة في صراحة المشرع علیھ نص ما وھو )1(،علیھ حوبالمس امتناع عملیة

  المدةالمدة  فيفي  قدمھقدمھ  إذاإذا  اآلخریناآلخرین  الملتزمینالملتزمین  منمن  وغیرھموغیرھم  والساحبوالساحب  المظھرینالمظھرین  علىعلى  الرجوعالرجوع  الشیكالشیك  لحامللحامل

  . » باحتجاجباحتجاج  الوفاءالوفاء  عنعن  االمتناعاالمتناع  وأثبتوأثبت  قیمتھقیمتھ  تدفعتدفع  ولمولم  القانونیةالقانونیة
                                                        

 دولة، كل في لوعممال القانون الختالف نظرا الشیك، في تنظیم االحتجاج لمسألة تطرقھم عند جنیف في المؤتمرین بین خالف وقع  )1(
: یلي ما على صتن والتي للشیك، الموحد القانون من 40 المادة كرستھ وسط حل إلى الصیاغة لجنة طرف من أخیرا التوصل لیتم
 االمتناع واثبت المناسب الوقت في لالستیفاء قدم شیك وفاء عدم عند الملتزمین وبقیة والساحب المظھرین یتابع أن للحامل یمكن« 

 الشیك ذات على ومكتوب مؤرخ علیھ المسحوب عن صادر بیان -2 "احتجاج"رسمي  بمحرر -1 :اآلتیة الطرق بإحدى الوفاء عن
  » .قیمتھ تدفع ولم المناسب الوقت في قدم الشیك أن فیھ یذكر المقاصة غرفة عن صادر مؤرخ ببیان - 3یمھتقد یوم ذكر مع

 إیراد جنیف، في ارتأى المؤتمرین للشیك، الموحد القانون صیاغة لجنة طرف من إلیھ التوصل تم الذي الوسط الحل ھذا ورغم  –
 احتجاج إقامة تطلب في الحق دولة لكل بموجبھ یمنحون لالتفاقیة، لثانيا الملحق من 21 المادة بالضبط التحفظات، باب في نص

  .206مسعودي محمد ، مرجع سابق، ص : ، عن ترابھا فوق المستحقة الشیكات وفاء عن علیھ المسحوب امتناع إلثبات رسمي
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  إجراءإجراء  یحلیحل  أنأن  یمكنیمكن  الال  وفائھوفائھ  وضامنيوضامني  الصكالصك  لمظھريلمظھري  بالنسبةبالنسبة«  :أنھ ىعل ت ق 531 المادة تقضي كما

بضیاع بضیاع   المتعلقةالمتعلقة  509509  --  508508  المادتینالمادتین  فيفي  علیھاعلیھا  المنصوصالمنصوص  الحالةالحالة  عقد االحتجاج ما عادعقد االحتجاج ما عاد  محلمحل  الشیكالشیك  حاملحامل
  الصكالصك

  وبالنسبة للساحب ، تعادل شھادة عدم الدفع أو قلة الرصید المسلمة من قبل البنكوبالنسبة للساحب ، تعادل شھادة عدم الدفع أو قلة الرصید المسلمة من قبل البنك
  »». .  السالفة عن طریق التنظیم السالفة عن طریق التنظیمتحدد عند االقتضاء كیفیات تطبیق الفقرةتحدد عند االقتضاء كیفیات تطبیق الفقرة

  :وظائفھ  .2
في  تجول أھمیة االحتجاج المفروض على الحامل كشرط لممارسة الرجوع الصرفي

  :كاآلتي باختصار سیاقھاالوظائف التي یؤدیھا ویمكن 

  :إثبات امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء  -أ

 في الحجیة هاالحتجاج ھذ وما یعطي  ق ت ج515المادة  علیھ صراحة نصت ما وھو
 على یقتصر ال كما أن االحتجاج، كاتب الضبط یتولى تحریرھا رسمیة ورقة كونھ ھو اإلثبات

 داخل الشیك إلى إثبات واقعة تقدیم یتعداه بل عن الوفاء فقط علیھ المسحوب امتناع واقعة إثبات
 ما أن االحتجاجك 530الشیك بمفھوم المادة  نص على االحتجاج یشتمل أن دام ما القانوني، األجل

 . ق ت ج516بدلیل المادة  الشیك القانوني لتقدیم األجل خارج مقبوال یكون ال

  :إنذار بالدفع  - ب
 في ىتتجل دیدي،تھ طابع ذات أخرى وظیفة االحتجاج یؤدي اإلثبات لدور اإلضافةب

 اتحفظی الحجز أو مواجھتھم، في صرفیة دعوى لرفع منعا الوفاء، بضرورة الملتزمین إنذار
 باالحتجاج إخطارا الحامل توجیھ بموجب وذلك ،االقتضاء عند أموالھم على تنفیذیا أو

 )1(.ج ت ق 517 للمادة وفقا للملتزمین

  :تحدید وقت نھایة التداول الصرفي للشیك  - ج

 تحدید یتمثل في آخر دور  أن االحتجاج یلعب)2( ق ت ج496ما یستشف من نص المادة 
 إقامة لتاریخ الحق بتاریخ تظھیره یتم شیك كل أنھ صرفیة؛ بحیثال آلثاره المنتج التظھیر

 بدون التظھیر ، كما أنالعادیة اإلحالة آثار إالَّ ینتج ال  أو بعد انقضاء تاریخ التقدیماالحتجاج
 .العكس یثبت لم ما التقدیم أجل انقضاء أو االحتجاج قبل تاریخ یعتبر حاصال

  :لمدینالتحفظي على أموال أداة بید الحامل لتوقیع الحجز ا  - د

 مطالبتھ بالوفاء بالقدر الذي المراد الملتزم أموالأجاز المشرع توقیع الحجز التحفظي على 
 ولكن لن یتأتى ھذا الحق للحامل ما لم یثبت امتناع المسحوب علیھ عن الدفع ، بقیمة الشیكیفي

                                                        
  ).10الملحق رقم ( شكل محضر تبلیغ شھادة عدم الدفع مع تكلیف بالوفاء في : أنظر  (1)

 .اإلحالة العادیة آثار علیھ إّال تترتب ال التقدیم أجل انقضاء أو االحتجاج بعد التظھیر  إن «: یلي ما على  ق ت ج496الماد  تنص  2)(
  ».العكس یثبت لم ما السابقة، الفقرة في إلیھ المشار األجل انقضاء أو االحتجاج قبل حاصالتاریخ یعتبر  بدون التظھیر إن  
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یجوز لحامل الصك المحتج علیھ یجوز لحامل الصك المحتج علیھ  « 03  فقرة536بواسطة تنظیم احتجاج عدم الدفع فقد نصت المادة 
فضال عن اإلجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن یتخذ إجراءات تحفظیة تجاه الساحبین فضال عن اإلجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن یتخذ إجراءات تحفظیة تجاه الساحبین 

  )1(.»والمظھرین والضامنین لھموالمظھرین والضامنین لھم

 ھي )2( مدینھ على أموالالتحفظي المشرع من تمكین الحامل من توقیع الحجز ىومبتغ
قبل صدور الحكم عقاریة  وأمنقولة سواء ھ والفرصة على المدین صرفیا من تھریب أمالتفویت 

  .، وذلك بوضعھا تحت ید القضاء تمھیدا للتنفیذ علیھا عند صدور الحكمعلیھ باإلدانة
 حامال _ للشیك شرعیا حامال الحجز طالب یكون أن التحفظي الحجز توقیع شروط ومن

 توكیلیا لھ مظھرا أو الصرفي، الرجوع حقوق لھ ألت قد وبالتالي الشیك وفى قد ملتزم أي أو أصلیا

 بتحریر الدفع نع علیھ المسحوب امتناع یثبت أن الحامل على یجب كما ،_ الشیك قیمة لتحصیل

  .الدفع عدم احتجاج
 المادة لنص توافقا عریضة ذیل على أمر بموجب 02 فقرة 536 المادة لنص وفقا الحجز ویتم

 بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي  بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي یتم الحجز التحفظيیتم الحجز التحفظي « تقضي التي 649 إ م إ ق 649

یلزم رئیس المحكمة بالفصل في یلزم رئیس المحكمة بالفصل في ین أو مقر األموال المطلوب حجزھا، ین أو مقر األموال المطلوب حجزھا، یوجد في دائرة اختصاصھا موطن المدیوجد في دائرة اختصاصھا موطن المد

  »  أیام من تاریخ إیداع العریضة بأمانة الضبطأیام من تاریخ إیداع العریضة بأمانة الضبط) ) 0505((طلب الحجز في أجل أقصاه طلب الحجز في أجل أقصاه 
 قاضي أمام الحجز تثبیت دعوى رفعی أن الحاجز الدائن على یجب 662 للمادة وفقا أنھ كما

 واإلجراءات الحجز كان إالَّو الحجز، أمر صدور تاریخ من یوما 15 أقصاه أجل في الموضوع

  .باطلة التالیة
II.  شروط تنظیم االحتجاج:  

 معین، أجل داخل ممارستھ حاملھ على جھة من فاشترط االحتجاج بتنظیم اعتنى المشرع
  .القانونیة والشكلیات الضوابط من موعةلمجوفقا  بتحریره ختصةالم الجھة ألزم أخرى جھة ومن

 :زمان تنظیم االحتجاج ظرف ةمراعا  .1
 »...یجب تقدیم االحتجاج قبل انقضاء مدة تقدیم الشیكیجب تقدیم االحتجاج قبل انقضاء مدة تقدیم الشیك « :أنھ ق ت ج على 516المادة  تنص

 جاجاالحت إقامة یبادر إلى أن الصرفي الرجوع في حقھ على حفاظا الحامل على یجب فإنھ وعلیھ
 یدفعوا أْن للملتزمین حق ، وإالَّّ)3( ق ت501 وفقا للمادة للشیك القانوني التقدیم أجل انقضاء قبل
   .ق ت ج 516صراحة المادة  بدلیل وھذا الرجوع في حقھ بسقوطمواجھتھ  في

                                                        
  .11 رقم الملحق في بالوفاء التكلیف بعد التنفیذ امتناع ضرمح شكل :أنظر     )1(

 ، ج ر عدد 87-12-23 المؤرخ في 20- 87 قبل تعدیلھا بموجب قانون 536تجدر اإلشارة بھذا الصدد أن المشرع بنص المادة   (2)
ین، ولكن بعد التعدیل یتضح أن قد جاء نص المادة بما یفید الحجز یتم فقط على األموال المنقولة للمد. 87-12-28 الصادر في 54

یجوز لحامل الشیك المحرر  « :  قد حررت على النحو التالي59- 75الحجز ال یقتصر على المنقول، فكانت المادة بموجب قانون 
فیھ احتجاج فضال عن اإلجراءات المقررة لممارسة دعوى الضمان أن یحجز تحفظیا بمقتضى إذن من القاضي على المنقوالت 

 » .ة للساحب وللمظھرینالمملوك
 الوفاء وواجب بالجزائر صادر الشیك كان إذا یوما 20 :كاآلتي ج ت ق 501 المادة نص في للوفاء الشیك تقدیم مواعید تحدید تم ولقد  )3(

  .أخر بلد في الشیك صدر إذا یوما 70 أوروبا أو المتوسط األبیض البحر على المطلة البلدان في صادر الشیك كان إذا یوما 30 فیھا
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 إلقامة مراعاتھ الزم كشرطللوفاء  التقدیم أجل فرض أن بعد المشرع كما أن
 لقوة یتعرض قد الذي الحامل، لحقوق رعایتنا المرونة من نوعا لیھأضفى ع فقد )1(االحتجاج

 حین إلى األجل بتمدید سمح لما القانونیة، اآلجال داخل إقامة االحتجاج وبین بینھ تحول قاھرة
 دون بالشیك الملتزمین على الصرفي الرجوع إمكانیة القاھرة، وأعطاه القوة عارض زوال
  .ق ت ج.523 یوما وفقا للمادة 15ر العارض لمدة تزید عن استمرا احتجاج، في حالة إقامة

 :الھیئة المختصة بتنظیم االحتجاج وشكلھ   .2

الموجود  المحكمة ضبط كتابة أعوان بواسطة االحتجاج یقام أن یجب  أنھ529 المادة نصت
 خاطئ بیان وجود حالة في ویلزم معروف لھ موطن آخر أو الشیك بوفاء الملزم بدائرتھ موطن

  .)2(االحتجاج إقامة قبل تحري یتعلق بالموطن إجراء

 یجب أن یتضمن االحتجاج ج  ق ت530وفقا لنص المادة ف االحتجاج تحریر شكلل بالنسبة أما
  الكاملالكامل  العنوانالعنوان  __قیمة الشیك قیمة الشیك   اإلنذار بوفاءاإلنذار بوفاء  __  التظھیراتالتظھیرات  وما یحتویھ منوما یحتویھ من  للشیكللشیك  الحرفيالحرفي  النصالنص _ :التالیة البیانات

  تعرضتعرض  كفایتھ أوكفایتھ أو  أو عدمأو عدم  انعدام الرصیدانعدام الرصید" " رفض الوفاءرفض الوفاء  أسبابأسباب  __  بالوفاءبالوفاء  الملزمالملزم  غیابغیاب  أوأو  وجودوجود_ بالوفاء بالوفاء   للملزمللملزم
  )3(.أداؤهأداؤه  تمتم  الذيالذي  یشار إلى المبلغیشار إلى المبلغ  الوفاء الجزئيالوفاء الجزئي  في حالةفي حالة  __  رفضھرفضھ  أوأو  التوقیعالتوقیع  عنعن  العجزالعجز  __""الوفاءالوفاء  علىعلى

III.  استثناءات االحتجاج:  
 في األصل كان إن أنھ یتضح ج ت ق 531-  523 - 518 - 517- 508 المواد مضمون باستقراء

 الرجوع في ھحق ویفقد مھمال یعتبر ال حتى الموفى غیرال الشیك لحامل إجباري أنھ االحتجاج إقامة

 أھمیة ولعل االستثناءات بعض علیھ ترد بل مطلقا لیس اإلجباریة مبدأ فإن ،بالشیك الملتزمین على

 إجباریة على المشرع أضفاھا لتيا المرونة مالمسة محاولة في یكمن االستثناءات لھذه التطرق

 ؟ االستثناءات ھذه أحكام ھي فما الصرفي، الرجوع في الحامل حق لتأمین االحتجاج إقامة
                                                        

 الشیك، مبلغ استخالص في الحامل مصلحة جھة من الشیك أطراف بین التوازن راعى االحتجاج إلقامة معینا أجال یقرر وھو المشرع لعل  (1)

 .طویل أمد إلى علیھ بالرجوع مھددا المھمل الحامل رحمة تحت یبقى أن یجب ال الذي الصرفي المدین مصلحة أخرى جھة ومن
أنھ إذا قدم الشیك للوفاء، قبل  من المقرر قانونا« 22/04/1990  بتاریخ66.941 المحكمة العلیا الجزائریة ملف رقم ورد في قرار    –

 إصدارالیوم المعین فیھ كتاریخ إلصداره، یكون واجب الوفاء في یوم تقدیمھ، ومن المقرر أیضا، أن عدم استفاء الدین في تاریخ 
 یتم وفاء قیمة الشیك، أن إلىحق الحامل في استفاء دینھ الذي یبقى قائما بكل مالھ من ضمانات الشیك وتقدیم االحتجاجات ال یسقط 

 یتبین أن حامل الشیك قدم احتجاجات بمجرد أن -  في قضیة الحال- ولما كان من الثابت، ومن ثم فان النعي على القرار في غیر محلھ
ئي، بقضائھ على مصدر الشیك بدفع المبلغ والتعویض كان مطبق القانون  فان المجلس القضا، رصید الشیك ال یغطي قیمتھأنلھ 

 .107 -105  ص.، ص02،1991 عددالمجلة القضائیة، » ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.التطبیق الصحیح
 من إجراء ال«  :مایلي1998 - 95  عدد الملف في 28/09/1998 وتاریخ 64 عدد بفاس التجاریة االستئناف لمحكمة قرار في ورد    –

 إذا الساحب ضد دعوى تقدیم في الحق وللحامل الرجوع، دعوى سقوط طائلة تحت الدفع بعدم االحتجاج إقامة عن یغني الحامل طرف
 بعد االحتجاج وقع ولو لوفائھ ضامنا كان وإالَّ الشیك، إنشاء وقت مؤونة لدیھم كانت الشیك علیھم سحب من أن اإلنكار عند أثبت

  .)629ھامش رقم (، 212  ص، مرجع سابق مسعودي محمد،:   عن ، »المحددة جالاآل مرور
 كتابة أعوان أحد بواسطة یقام أن یجب الوفاء، بعدم االحتجاج فان التجاریة األوراق دعاوى في بالنظر المختصة ھي التجاریة المحاكم  )2(

 .لھ معروف موطن آخر وأ علیھ المسحوب البنك  موطنةبدائر الموجودة التجاریة المحكمة ضبط
 األخیر اإلجراء ھذا ولعل ذلك على توقیعھ مع وتاریخھ االحتجاج بتنظیم الشیك أصل على التأشیر ألزم لو بالمشرع األجدر من كان  )3(

 من للشیك الصرفي التداول یةنھا مدى من للتأكد مرجعا االحتجاج إقامة من تجعل التي ج ت ق 496 المادة مقتضیات مع ینسجم

 .العادیة الحوالة آثار إال لالحتجاج الالحق التظھیر عن یترتب ال أنھ على صراحة نصت لما دمھ،ع
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 :القوة القاھرة  .1
 لتقدیم المقررة اآلجال تمدید أسباب من سبب )1(القاھرة القوة ج ت ق 523 المادة لنص وفقا

 القوة استمرت إذا أنَّھ إالَّ ،الوفاء علیھ المسحوب رفض حالة في االحتجاج إقامة أو للوفاء الشیك

 بظاھرة الشیك لھ ظھر من بإخطار الحامل فیھ قام الذي الیوم تاریخ من یوم 15 من أكثر القاھرة

 مباشرة الرجوع للحامل جاز ھنا ،الشیك تقدیم أجل انقضاء قبل التاریخ ھذا كان ولو القاھرة القوة

  )2(.قانوني لنص تطبیقا أطول لمدة معلقا الحق ھذا یكن لم ما حتجاجاال تنظیم دون الملتزمین على

 ج ت ق 531 المادة نص في الشیك ضیاع لحالة بتقریره المشرع أن ىإل اإلشارة تجدر
 لمباشرة االحتجاج إجباریة مبدأ ىعل كاستثناء 509 والمادة 508 المادة نص ىعل وبإحالتھ

 بالوفاء علیھ المسحوب مطالبة حالة وھما مختلفتین نحالتی بین یمیز لم فإنھ الصرفي الرجوع

 رفض بعد بالوفاء ومطالبتھم الملتزمین ىعل الرجوع وحالة الضائع الشیك نسخة بموجب

  )3(.509 المادة وفق الدفع عدم احتجاج إقامة یستلزم الذي األمر علیھ، المسحوب

 :مصاریف بدون الرجوع شرط  .2

دون «  أو »شرط الرجوع بال مصاریف« أو ضمنیھإذا ضمن الساحب أو مظھر الشیك 
ق ت فمثل ھذا   518ة علیھ الماد تنص كما أو أي شرط مماثل مذیل بتوقیع من وضعھ »احتجاج

  )4 (.الرجوع االحتجاج عند إقامة الشرط الخاضع إلرادة واضعھ یكفي وحده إلعفاء الحامل من
                                                        

 أن اشأنھ من ویكون السلطة، وفعل العدو الطبیعیة وغارات كالظواھر معا، توقعھ ودفعھ اإلنسان یستطیع ال أمر كل ھي القاھرة لقوةا  )1(
  . الرجوع الصرفي الحوادث الشخصیة ال تعد من قبیل القوة القاھرة، وبمفھوم أحكاممستحیال االلتزام  تنفیذجعلت

قاھرة في اآلجال المقررة حائل ال مرد لھ  قوة االحتجاج إقامة دون تقدیم الشیك أو حال إذا«  أنھ مفاده بما ق ت ج، 523 المادة تقتضي  )2(
  .كورةكوجود نص قانوني أو غیر ذلك من ظروف القوة القاھرة فتمدد اآلجال المذ

 الملصقة بھ مؤرخا  الورقةى الشیك أو علىعل ھذا اإلخطار یثبت وأن القاھرة القوة بحادث الشیك لھ ظھر بإخطار من یبادر أن الحامل على ویجب  
  .االقتضاء عند حتجاجاال بتقدیم یبادر أن القاھرة، القوة زوال بعد الحامل، ىوعل اإلجراءات، بقیة ىعل 517 وفیما زاد عن ذلك تطبق المادة منھ وموقعا

فیھ الحامل بإخطار من ظھر لھ بحدوث القوة  قام الذي الیوم تاریخ من یوما عشر خمسة من أكثر القاھرة القوة استمرت وإذا    
 إقامة  تقدیم الشیك أوىالقاھرة ولو كان ھذا التاریخ قبل انقضاء أجل تقدیم الشیك فیجوز استعمال حق الرجوع بغیر حاجة إل

 .ج ما لم یكن ھذا الحق معلقا لمدة أطول تطبیقا لنص قانونياالحتجا
  ».االحتجاج بتقدیم كلفھ بتقدیمھ أو بمن أو الشیك بحامل الشخصیة البحتة المتعلقة الحوادث القاھرة القوة قبیل من تعتبر وال  

عقد االحتجاج ما  محل الشیك حامل ل إجراءبالنسبة لمظھري الصك وضامني وفائھ ال یمكن أن یح«  : أنھى ق ت عل531تقضي المادة   )3(
  »...بضیاع الصك  المتعلقة509-508 المادتین في علیھا المنصوص الحالة عاد

ق ت  509-508المادة  مقتضیات أحالت على إجباریة االحتجاج  عنكاستثناء ضیاع الشیك حالة تقرر ق ت وھي 531 المادةھكذا نالحظ أن 
 أن لھ جاز نسخة، تقدیم عن عجز من الشیك، وإذا نسخة بموجب بالوفاء یطالب أن الضائع الشیك  لمالك انھ یجوزىویتمحور مضمونھا عل

 508 م شروط تحقق حالة في فإنھ یقدم كفالة، وبالتالي وأن بدفاتره للشیك ملكیتھ یثبت أن أمر من القاضي شرط بعد حصولھ على وفاءالب یطالب
 ق ت ج؛ إذ 515طبقا للمادة  احتجاج إقامة بین أو المختص القاضي من بالوفاء أمر استصدار بین االختیار سوى حامل الشیك یسع  ال،ت ق

 بجمیع حقوقھ یحتفظ الضائع السابقة، فإن صاحب الصك وفقا للمادة الدفع بعد المطالبة بھ رفض حالة  في«: أنھ على ت ق 509 م تنص
 ب الدفع ویجب إرسال اإلشعارات المنصوص علیھا فيلعشر یوما الموالیة لتقدیم طضمن الخمسة   أن یتم تحریرهىعل احتجاج، إجراء بموجب
 نھاأ الحالة ھذه في لالحتجاج الحامل إلقامة بالنسبة یالحظ وھكذا – » .اآلجال المحددة في ھذه المادة  للساحبین والمظھرین ضمن517المادة 

 یشیر نأالمختصة ب المحكمة ضبط كتابة عون تلزم التي ت  ق530المادة  تضیاتمق تطبیق یتصور ال وبالتالي نظیره أو الشیك غیاب في تتم
 508 المادة عنھا تتحدث التي النسخ أن المالحظة تجدر  كما –،. النص الحرفي للشیك وما یحتوي علیھ من التظھیراتىعل االحتجاج نص في
 الشیك سحب یجوز لحاملھا، الشیكات التي فیما عادا   صراحة تنص  التي ق ت524المادة  بدلیل الدولي للشیك بالنسبة إالَّ تتصور ال ق ت من
نظائر متعددة  عدة في كان الشیك محرر  عكس ذلك، وإذاىعل بلد أخر أو في الجزائر وواجب الوفاء في صادرا كان إذا نظائر مماثلة عدة في

 .مستقال ھا شیكانظیر من  اعتبر كلنص الشیك ذاتھ وإالَّ أرقام النظائر في ذكر تأن وجب
   . ق ت ج518 نص المادة : أنظر  (4)
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 كان إذا ما بین ج ت ق 518 ةالماد میزت مصاریف بدون الرجوع شرط آلثار بالنسبةو

 فإن الساحب من صادر الشرط كان فإذا وھكذا الملتزمین، من غیره أو الساحب ھو الشرط واضع

 الشرط ھذا بوجود لھم یحق ال وبذلك، الالحقین الشیك على الموقعین جمیع على تسري آثاره

 عدم حالة وفي تجاج،االح إقامة لعدم علیھم عھرجو في حقھ بسقوط الحامل مواجھة في التمسك

 .یقیمھ الذي االحتجاج مصاریف وحده یتحمل فإنھ الشرط لھذا الحامل مراعاة

 ھذا من وحده األخیر ھذا فیستفید الضامنین أو المظھرین أحد عن صادر الشرط كان إذا أما

 على مصاریفھ بجمیع الرجوع للحامل یمكن الساحب من الموضوع الشرط خالف وعلى ،الشرط

 ق 518 المادة من األخیرة الفقرة بذلك تقضي كما طبعا المذكور الشرط واضع عدا ما وقعینالم جمیع
 أعاله، االتفاقي الشرط موضوع الشیك تقدیم إلجراء الحامل احترام على المشرع من وحرصا ،ج ت

 في یتمسك أن صرفیا الحامل علیھ یرجع بالشیك ملتزم لكل مجالال فسح القانوني، األجل داخل

  .ذلك إثبات شریطة األجل ھذا مراعاة بعدم ھتھمواج

 أن وھي مھمة مسألة إلى الوفاء عدم احتجاج استثناءات عرض ختام في اإلشارة وتجدر

 بدون الرجوع شرط وما إقامتھ، عن التنازل حق یمنح المشرع دام ما العام النظام من لیس االحتجاج

 یتوقف بل نفسھا، تلقاء من إثارتھ للمحكمة كنیم ال وبذلك األمر، ھذا على دلیل خیر ال و مصاریف

  .صرفیا الشیك حامل حمایة إطار في تنصب تشریعیة مرونة وھي المصلحة صاحب ىعل إثارتھ

  :أموالھ على اتنفذین والحجز الساحب ىعل لرجوعا بصدد حتجاجلال كبدیل الوفاء رفض شھادة   .3

  الشیكالشیك  حاملحامل  إجراءإجراء  یحلیحل  أنأن  یمكنیمكن  الال  ئھئھوفاوفا  وضامنيوضامني  الصكالصك  لمظھريلمظھري  بالنسبةبالنسبة  ««  531531 المادة تقضي

    الصكالصك  بضیاعبضیاع  المتعلقةالمتعلقة  509509--508508  المادتینالمادتین  فيفي  علیھاعلیھا  المنصوصالمنصوص  الحالةالحالة  عادعاد  ماما  االحتجاجاالحتجاج  عقدعقد  محلمحل
  وبالنسبة للساحب تعادل شھادة عدم الدفع النعدام الرصید أو قلتھ المسلمة من قبل البنك وبالنسبة للساحب تعادل شھادة عدم الدفع النعدام الرصید أو قلتھ المسلمة من قبل البنك 

  »»..ق التنظیمق التنظیمتحدد عند االقتضاء كیفیات تطبیق الفقرة السالفة عن طریتحدد عند االقتضاء كیفیات تطبیق الفقرة السالفة عن طری
 عن الحامل  ق ت بصدد تقریرھا إللزامیة االحتجاج إذ ال إجراء یغني531باستقراء المادة 

بالشروط   جانب حالة القوة القاھرةى ق ت إل508ذلك، إالَّ في حالة ضیاع الشیك وفقا للمادة 
 531المادة  ، نجد أن)518م ( ق ت، وكذا شرط الرجوع بدون مصاریف 523المادة بالمقررة 

 قررت استثناء أخر ذو طابع شخصي أكثر منھ موضوعي وھذا ما نستشفھ من نص ھذه ق ت
 المظھرین وضامني الوفاء وحالة ى والثانیة بتمیزھا لحالة الرجوع علىبفقرتیھا األول المادة

إذ تعد شھادة عدم الدفع التي یسلمھا المسحوب علیھ للحامل ذات قیمة ،  الساحبىعل الرجوع
 أنھ 531  الساحب، وقد قضت الفقرة األخیرة من المادةىلرجوع عللاالحتجاج  تعادل قیمةقانونیة 

  )1(.طریقة تطبیق ھذا األمر بواسطة التنظیم سوف یحدد
                                                        

 من قانون التجارة أنھا تطلق لفظ االحتجاج على البیان الصادر 260تجدر اإلشارة بھذا الصدد أن بعض التشریعات ومثالھا التشریع األردني في نص المادة   )1 (
، مدونة 260انونیة  رجوعا على الساحب أو على باقي الملتزمین، أنظر نص المادة من المسحوب علیھ أو غرفة المقاصة ویعادل االحتجاج في القیمة الق

  jordannienne-commerce_de_Acode 3%255=id&article=view&cont_com =otion? php.comlindex.2diwanerb- .التجارة األردنیة
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 حیث تقضي الفقرة ق ت 536بمثابة أمر بالدفع وفق المادة للساحب یعد تبلیغ ھذه الشھادة و
یعد تبلیغ شھادة عدم الدفع النعدام الرصید أو نقصھ یعد تبلیغ شھادة عدم الدفع النعدام الرصید أو نقصھ   «:األولى والثانیة من ھذه المادة على ما یلي

  ..لساحب الصك بمثابة أمر بالدفعلساحب الصك بمثابة أمر بالدفع
وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل عشرین یوما ابتداء من تاریخ إصدار التبلیغ المنصوص علیھ في وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل عشرین یوما ابتداء من تاریخ إصدار التبلیغ المنصوص علیھ في 

بحجز وبیع أمالك بحجز وبیع أمالك الفقرة السابقة، یمكن لحامل الصك عن طریق القیام بأمر صادر في ذیل عریضة الفقرة السابقة، یمكن لحامل الصك عن طریق القیام بأمر صادر في ذیل عریضة 
ضمن الشروط التي اقرھا التشریع المعمول بھ وفي حالة وجود صعوبة، یلتمس كاتب الضبط ضمن الشروط التي اقرھا التشریع المعمول بھ وفي حالة وجود صعوبة، یلتمس كاتب الضبط   الساحبالساحب

  )1(.»   ق إ م ق إ م183183المكلف بالتنفیذ قاضى األمور المستعجلة طبقا ألحكام المادة المكلف بالتنفیذ قاضى األمور المستعجلة طبقا ألحكام المادة 
 نظام من 02 بالمادة المعدلة 01- 08 رقم مجلس النقد والقرض نظام من 04المادة تقضي كما

جرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص الرصید یتعین على المسحوب جرد حدوث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص الرصید یتعین على المسحوب بمبم  ««:  ما یليىعل 07 - 11

علیھ، وفقا ألحكام القانون التجاري، أن یصرح بذلك لمركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون علیھ، وفقا ألحكام القانون التجاري، أن یصرح بذلك لمركزیة عوارض الدفع لبنك الجزائر في غضون 
األربعة أیام العمل الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك وفي ھذا اإلطار یتم إعداد وتسلیم شھادة عدم الدفع للمستفید األربعة أیام العمل الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك وفي ھذا اإلطار یتم إعداد وتسلیم شھادة عدم الدفع للمستفید 

 سبق دولق  »»......).).الملحق األولالملحق األول((ن الشیك المستحق الغیر المدفوع وفق النموذج الموحد في ھذا النظام ن الشیك المستحق الغیر المدفوع وفق النموذج الموحد في ھذا النظام مم
  )2( .03- 92م رق مجلس النقد والقرضمن نظام  05 ھذا األمر بنص المادة ىالنص عل

 للمعیار وفقا اإلجراءین بین المشرع تمیز جدوى ما ھو اإلطار ھذا في یطرح قد الذي فالتساؤل

 مادام الملتزمین كل ىعل الرجوع في الوفاء رفض بشھادة االحتجاج استعاضة یتم ال فلماذا صيالشخ

 النظام من إجراء لیس االحتجاج أن العلم مع خاصة ،الوفاء امتناع إثبات ھو اإلجراءین من الھدف

 أن ةالشھاد لھذه وبالتالي ؛مصاریف بدون رجوعال شرط تحریر بمجرد مخالفتھ یمكن دام ما العام

 حملة تزعج قد بتعقیدات یتسم االحتجاج وأن خاصة االحتجاج، من ىالمبتغ الھدف نفس تؤدي

  .المعقدة اإلجراءات ھذه مثل یعتادوا لم الذین التجار غیر منھم خصوصا الموفاة غیر الشیكات

 بیان یستدعي االحتجاج إلجراء ممكن كبدیل الشیك وفاء رفض شھادة عن الحدیث فإن
 07 - 11 الملحق األول من نظام ىبالرجوع إل، فاالحتجاج إلقامة كبدیل حلولھا انیةإمك أسانید

  التي توضح)3( جانب البیاناتىالذي یحمل نموذج شھادة عدم الدفع فإن ھذه الشھادة تحمل إل
  ھذهھذه  أن تسلیمأن تسلیم « تفاصیل المتعلقة بالشیك ودلیل رفض الوفاء وسببھ فإنھا تحمل عبارةالمجمل 

  »..حالیاحالیا  بھمابھما  المعمولالمعمول  والتشریعوالتشریع  احتجاج بموجب التنظیماحتجاج بموجب التنظیم   بمثابة بمثابةتعدتعد  الشھادةالشھادة
                                                        

 .غاء قانون اإلجراءات المدنیة نظرا إلل.  ق إ م إ299 یكون إلى نص المادة 183اإلحالة بصدد المادة   )1(
 عند وقوع عارض دفع لعدم وجود « المتعلق بالوقایة من ومكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة 03-92من نظام  05نصت المادة   )2(

خالل أیام العمل ) مركزیة عوارض الدفع(   بنك الجزائرإلىأو عدم كفایة المؤونة، یجب على الوسیط المالي التصریح بذلك 
  ».األربعة التي تلي تاریخ تقدیم الشیك، كما یجب علیھ أن یسلم المستفید شھادة عدم الدفع

  . مرجع سابق07-11أنظر بھذا الصدد الملحق األول من النظام رقم   )3(
بیان  قد أعطى لل480 والبحریني في المادة 108تجدر اإلشارة إلى أن بعض التشریعات ومثالھا التشریع السعودي في المادة   –

الصادر من المسحوب علیھ أو غرفة المقاصة نفس القیمة القانونیة لالحتجاج إلثبات عدم الوفاء لقیمة الشیك بشرط تأریخ البیان 
 وتاریخ 37/المرسوم الملكي رقم ممن قانون األوراق التجاریة السعودي ، 108نص المادة : وتوقیعھ ممن صدر عنھ ، أنظر

قانون  من 480نص المادة : أنظر كذلك -،  ht….823487…/archive/soudilaw/com.blogsarab.79redaھـ، 11/10/1383
  option?php.index/com.aladalacenter.www:// http.... معدل ومتمم،1987لسنة ) 7( بقانون رقم ، مرسومالتجارة البحریني
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 وإن للساحب، بالنسبة فقط احتجاج بمثابة الشھادة ھذه تعد ت ق 531 المادة ىإل وبالرجوع

 الساحب ىعل الرجوع إجراءات بتمیز للحامل المعرقل اإلجراء ھذا إزالة بالمشرع األجدر كان

 عدم سبب عن دالة بیانات من تحتویھ وما الدفع عدم شھادة مقتضیات ومن اآلخرین، والملتزمین

  .الوفاء عن علیھ المسحوب امتناع تإثبا في مھم دور تلعب أداة فھي الوفاء
 التي والوظیفة الدفع عدم لشھادة المشرع نظمھ الذي الدور حول مشروعا یبقى التساؤل بھذاو

 عدم شھادة عن شيء من یغني ال تجاجاالح أن العلم مع الصرفي الرجوع نظام ضمن لھا خولھا

 أساسھ ىعل تتحدد والتي بالتفصیل، ھوسبب وفائھ لرفض إثباتا علیھ المسحوب یحررھا التي الدفع

 ؟.قانونا مبرر الغیر الرفض أو الخطأ حالة في مسؤولیتھ

 الوفاء رفض شھادة تسلیم  إلزامیةمسألة ھحسم رغم المشرع أن اإلقرار یجب الحقیقة فيو
 الرجوع نظام ضمن معینة بوظیفة الشھادة ھذه یخص لم فإنھ الموفى، غیرال الشیك للحام

 اإلجراء اعتبره لما ىأول فقرة 531 و515المادتین  بمفھوم االحتجاج على خالف، الصرفي
 فإن وبالتالي، الصرفي الرجوع في الحامل حق ضمانل الوفاء امتناع واقعة بإثبات الكفیل الوحید
 تشریعي تدخل إلى ویحتاج غامضا، یبقى الصرفي الرجوع أحكام ضمنادة الشھھذه  موقع

 تبقى الصرفي والتي الرجوع ھ فيحق ممارسةل شھادةال  ھذهاعتماد في الحامل لمصلحة واضح
  .)1(.تعقیدا أقل االحتجاج عكس على إلیھ بالنسبة

منطق  ى رعلووكان األجدر بالمشرع الجزائري بموجب تقریره نظام تسویة عارض الدفع 
لممارسة االحتجاج إقامة مواعید ب إلتزام الحامل ى إذ یثار التساؤل عن مدإثبات واقعة عدم الدفع

عارض للتسویة ا حق منح للساحب  خالل ھذه الفترةالقانونمع العلم أن حق الرجوع الصرفي 
لغایة فوات مدة فكان األجدر بالمشرع أن یؤجل مواعید االحتجاج وتسلیم شھادة عدم الدفع ، ؟الدفع

                                                        
 فإن، مھمل الحامل یكونال  لكيھا من مفر ال التيالمعقدة  إجراءاتھ بتجاجاالح نظام تلغي ال كانت وإن الوفاء، رفض شھادة الفرنسي التشریع في  )1(

 لھم قبل وال التجار غیر من لحملةوا الزھیدة المبالغ ذات الشیكات لحملة بالنسبة خاصة لالحتجاج، بدیال یجعلھا آثار من عنھا یترتب ما
 یولیو 31 ـل 92-755 رقم الفرنسي المرسوم على فبناء ر،للتجا بالنسبة إال وفةمأل تكون ال قد والتي البروتستو أو لالحتجاج المعقدة باإلجراءات

 الوفاء یقع لم فإن تقدیم أول تاریخ من یبتدئ ،)بالوفاء اإلخاللو( یوما ثالثون في المحدد التسویة أجل مضي بعد إال الشھادة تمنح ال 1992
 لھ بتسلیمھا یقوم وان الحامل، طلب على بناء الوفاء رفض شھادة إعداد علیھ وبالمسح على وجب المؤونة تكوین یقع لم أو األجل، ھذا داخل
 ویتولى یوقعھا الذي القضائي العون إلى بتقدیمھا الشھادة ھذه على الحصول بعد الحامل ویقوم التقدیم تاریخ من یوما عشر خمسة أجل داخل

 أجل داخل الرفض ھذا نتیجة الحامل تكبدھا التي المصاریف وكذا الشیك بقیمة اءبالوف الساحب یقم لم فإن بالوفاء أمر شكل في لساحبل تبلیغھا
 على حجز إجراء للحامل یخول تنفیذیا أمرا مصاریف أو أخرى إجراءات دون یصدر القضائي العون فإن التبلیغ، تاریخ من یوما عشر خمسة
 في مھمة مكانة فرنسا في تحتل الوفاء رفض شھادة أن الفرنسي، رعالمش موقف خالل من یالحظ وھكذا، والعقاریة المنقولة الساحب أموال
  .تنفیذیة بقوة وتتمتع الوفاء لعدم الرجوع نظام

 على المرونة، من بنوع اتسامھا الوفاء علیھ المسحوب رفض واقعة إثبات لمسألة تنظیمھا بشأن عموما المقارنة التشریعات موقف على یالحظو  –
 وفاء،ال رفض واقعة إثبات مجال في وسیلة من بأكثر أخذت العربیة التشریعات خصوصا معظمھا في نھاأ ذلكئري الجزا التشریع موقف خالف
 17 /1999 رقم المصري، التجارة قانون االستدالل سبیل على منھا ونذكر الصرفي، الرجوع في حقھ ممارسة في الحامل على منھا تیسیرا
 میعاد خالل قدمھ إذا بھ الملتزمین من وغیرھم والمظھرین الساحب على الرجوع الشیك لحامل  « :یلي ما منھ على 518 المادة في نص والذي
 من یصدر ببیان وسببھ الدفع عن االمتناع إثبات االحتجاج عن عوضا ویجوز .باحتجاج الدفع عن االمتناع وأثبت قیمتھ تدفع ولم التقدیم

 البیان ھذا یصدر أن ویجوز أصدره من بتوقیع ومذیال نفسھ الشیك على ومكتوبا مؤرخا یانالب ویكون كالشی تقدیم وقت ذكر مع علیھ المسحوب
  .». قیمتھ تدفع ولم المیعاد في قدم الشیك أن فیھ یذكر أن على مقاصة غرفة من أو خاص نموذج على
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وذلك لمنع فرض قیام الحامل باالحتجاج والحال ،  إذ بذلك یثبت امتناع الوفاءالتسویة وعدم جدوھا
أن الساحب قد یقوم بتسویة عارض الدفع وبذلك یفقد الحامل دافع ممارسة حق الرجوع رغم 

  .االحتجاج واإلخطار

  اإلخطار بعدم الوفاءاإلخطار بعدم الوفاء        ::ثانیاثانیا  

 الرجوع في حقھ لحفظ باالحتجاج الموفى غیر الشیك حامل امقی ضرورة إلى إضافة  

 خالل من یتضح ج، ت ق 531 و 515 المادتین لمقتضیات طبقا بالشیك، الملتزمین على الصرفي

 في حقھ لممارسة التمھید إطار في ملزم أخرى مرة الحامل أن ج، ت ق 517المادة مقتضیات استقراء

 .معینة إلجراءات وفقا الساحب وإلى مظھره إلى الوفاء بعدم إخطار بتوجیھ الصرفي الرجوع
 ینبغي معین شكل ھناك وھل بھ المعنیین األشخاص حیث من اإلجراء ھذا أحكام ھي فما 

 إھمالھ؟ عن المترتب الجزاء ھو وما الوفاء، بعدم اإلعالم في احترامھ
 ھذا نجاعة مدى على الوقوف عنھا اإلجابة خالل من یمكن األسئلة من مجموعة تلكم 

 قیمة اقتضاء في الحامل حقوق بحمایة تعلقھ ومدى الوفاء، لعدم الرجوع نظام في ودوره اإلجراء
  :التالي الشكل على وذلك الموفى، الشیك غیر

I.    باإلخطاراألشخاص المعنیین : 

 الذي الموفى غیر الشیك حامل على یجب أنھ یتضح ،ج ت ق 517 المادة مضمون استقراءب

 الرجوع شرط" بموجب منھ معفى كان أو االحتجاج أقام سواء بالشیك الملتزمین على جوعالر ینوي

 أیامأیام  1010 أجل داخل الساحب، إلى وكذا المباشر مظھره إلى الوفاء بعدم إخطار توجیھ ،"مصاریف بال

 الرجوع اشتراط حالة في التقدیم لیوم الموالیة أیامأیام 0404 خالل أو االحتجاج، إقامة لیوم الموالیة العمل

 فرید، مقتضى على 02 فقرة 517 المادة في نص فالمشرع الساحب إخطار وبصدد ،مصاریف بال

 ھذا بإشعار وموطنھ، الساحب اسم یتضمن الشیك كان إذا الضبط كتابة أعوان قیام وجوب مفاده

  .االحتجاج تسجیل من ساعة 48 خالل علیھ ىالموص بالبرید الوفاء رفض بأسباب األخیر
 في اإللزامیة البیانات منلیس  الساحب موطنأن  مع العلمشارة بھذا الصدد أنھ وتجدر اإل

 یتصور ال مبدئیاف وبالتالي اإلنشاء، مكان ھو بالضرورة  ولیسق ت ج 472ة للمادالشیك طبقا 
 ضبط كتابة عون بتمكین  الكفیل الوحیدبیانیعد ال "الساحب موطن"ألن ھذا المقتضى تفعیل

  .جل ھذا األداخل الوفاء عدم بواقعة األخیر إشعار ھذا منالمختصة  المحكمة
 داخل بدوره یقوم أن علیھ الحامل طرف من إخطار المظھر بمجرد فإنھ األحوال جمیع وفي

 الذي اإلعالم في تعیینھ مع الشیك، إلیھ ظھر من اإلخطار بإعالم تسلمھ لیوم الموالیة العمل یومي
 من مظھر ألخر بالتتابع وھكذا وعناوینھم، السابقة طاراتصدرت عنھم اإلخ الذین أسماء یوجھھ

 .الساحب إلى الوصول حتى
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 ضامن وجود حالة في الحامل، قبل من أخطر الذي والمظھر الساحب على یجب كما

 إعالم ذلك من یعفیھما وال االحتیاطي، الضامن ھذا إعالم إلى منھما كل یبادر أن احتیاطي،

 المادة وفق الضمان عدم لشرط وضعھ عبر الوفاء ضمان من نفسھ رالمظھ إعفاء أن غیر المضمون

 الھدف دام ما إشعاره من جدوى ال ألنھ المظھر، ھذا إلى اإلعالم توجیھ من كذلك الحامل یعفي 490

 .المقاضاة وھو األسوأ وقوع قبل األداء إلى یبادروا لكي األداء بعدم الملتزمین إخبار ھو اإلعالم من

 المظھرین أحد تعیین عدم حالة ىإل ج ت ق 517 المادة من الرابعة الفقرة ضیاتمقت تنبھت كما

  المظھرینالمظھرین  أحدأحد  یبینیبین  لملم  إذاإذا " :أنھ على فقضت مقروءة غیر بطریقة مضمنا العنوان ھذا كان أو لعنوانھ

 اءور من الغایة وتكمن ،"لھلھ  السابقالسابق  المظھرالمظھر  إخطارإخطار  ىىعلعل  االقتصاراالقتصار  فیكفيفیكفي  تقرأ،تقرأ،  الال  بأحرفبأحرف  كتبھكتبھ  أوأو  عنوانھعنوانھ
 یجب الذي اإلجراء ھذا الوفاء، بعدم اإلخطار إجراء فعالیة ضمان في القبیل ھذا من قاعدة إقرار

 تحدید من الشیك تداول یقتضیھ بما القیام في المظھرین  احدتھاون بفعل عرقلة ألیة یتعرض ال أن
 )1(.الوفاء لعدم الرجوع في الحامل مھمة تسھیل نھاشئ من التي البیانات لكافة دقیق

II.  ل اإلخطار وجزاء اإلخالل بتوجھیھشك: 
  :شكل اإلخطار   .1

 لتوجیھ محددا شكال یشترط لم المشرع أن یتضح ق ت 517 المادة مضمون باستقراء
 ":یلي ما على صراحة نصت المذكورة، الفقرة الخامسة من المادة أن بدلیل الوفاء، اإلخطار بعدم

 ""..الشیكالشیك  إرجاعإرجاع  بمجردبمجرد  حتىحتى   أي شكل كان أي شكل كانىىعلعلاإلخطار أن یقوم بھ اإلخطار أن یقوم بھ   وجب علیھوجب علیھ  لمنلمن  یجوزیجوز

 موجھ ألزم فإنھ كانت، طریقة بأي اإلخطار توجیھ أجاز قد المشرع كان إذا أنھ غیر
 التزام یقر بوجوب وھو یفتھ لم المشرع أن المحدد كما األجل داخل بذلك قام أنھ بإثبات اإلخطار

 "البریدالبرید  وسیلةوسیلة""  إلىإلى لتوجیھھ، اإلشارة المقررة القانونیة لآلجال احترامھ بإثبات اإلخطار موجھ
  فقرة سادسة،517 المادة من السابعة الفقرة في نص لما وذلك اإلخطار، توجیھ طرق من كطریقة

  تبر ھذه المھلة المرعیة إذا أرسلتبر ھذه المھلة المرعیة إذا أرسلبھ في األجل المحدد لھ وتعبھ في األجل المحدد لھ وتع  قیامھقیامھ  علیھ إثباتعلیھ إثبات  ویجبویجب«  :یلي ما على

 » اإلخطار خاللھا برسالة عن طریق البریداإلخطار خاللھا برسالة عن طریق البرید
 اآلجال احترام مدى لمعرفة البرید طریقب خطارلإل قانونا بھ المعتد التاریخ أن یستنتج اوم

 حمایة بالمشرع األجدر وكان ھا،تاریخ ولیس البرید مكتب لدى رسالة وضع تاریخ ھو القانونیة

 توجیھ شكل إلى یلمح وھو العادي البرید عن عوضا نص لو الخصوص، وجھ على الشیك لحامل
                                                        

 لھذا اإلخطارات تعدد قررت عدم الوفاء الساحب بواقعة إخطار وجوب على تنص وھي ق ت، 517 المادة أن بالبیان وجدیر  )1(
 مظھر آخر من أو الحامل من بدوره اإلخطار تلقى الذي طرف المظھر من والثاني طرف الحامل، من إذ یوجھ واحد األخیر،

  توجیھ أمر الدفع من طرف المسحوب علیھى، باإلضافة إل02 فقرة 517كتابة الضبط وفق المادة  عون طرف من وأخر
 لھذه تقریر المشرع من الغایة حول مشروعا التساؤل یبقى  مما02 مكرر 526لنص المادة الدفع وفقا  لتسویة عارض

 بامتناع الساحب وھو إخبار أصال، من اإلعالم الغرض بتحقیق لوحده كفیل واحد إعالم توجیھ دام ما اإلخطارات المتعددة،
  ما ال تحمد عقباه؟ ىوضرورة تسویة ھذا الوضع وإال انتقل إل األداء عن علیھ المسحوب البنك
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 ھذه أن الرسالة تسجیل رقم یفید ذلك باالستالم اإلشعار مع المسجل البرید وسیلة لىع اإلخطار

  .ووجھتھا إصدارھا ومكان وتاریخ المبعوثة وصل شكل في وثیقة المرسل بید تترك التي ھي الطریقة
  .جزاء اإلخالل بتوجھیھ  .2

 غیر الشیك حامل طرف من بھ القیام إھمال حالة في عنھ یترتب االحتجاج كان إذا أنھ على

 على الرجوع في الصرفي األخیر ھذا حق سقوط ج ت ق 517 المادة مفھوم حسب التقدیم بعد الموفى

 الملتزم حق سوى عنھ یترتب ال القانوني، األجل داخل اإلعالم بتوجیھ إخاللھ فإن بالشیك، الملتزمین

 أال شریطة ذلك بسبب بھ الالحق الضرر عن بالتعویض مطالبتھ في إعالمھ یتم لم الذي بالشیك

 ما على ج ت ق 517 المادة من األخیرة الفقرة نصت ھذا وفي الشیك، قیمة التعویض ھذا مبلغ یتجاوز

  مسؤوالمسؤوال  یكونیكون  ولكنولكن  بفواتھبفواتھ  حقھحقھ  لسقوطلسقوط  عرضةعرضة  یكونیكون  الال  أنفاأنفا  المبینالمبین  األجلاألجل  فيفي  باإلخطارباإلخطار  القیامالقیام  أھملأھمل  منمن « :یلي

 .»الشیكالشیك  مبلغمبلغ  التعویضالتعویض  ھذاھذا  یتجاوزیتجاوز  أالأال  بشرطبشرط  تقصیرهتقصیره  عنعن  المترتبالمترتب  الضررالضرر  بتعویضبتعویض  االقتضاءاالقتضاء  عندعند

 الرجوع تكلفة ثقل من المظھرین وكل الساحب حمایة ھو اإلعالم من الھدفوھكذا فإن 
 عنھ المترتبة الفوائد أیضا دفع وإنما الشیك مبلغ بدفع فقط لیس مطالبون منھوأ خاصة الصرفي

  )1( .)ق ت ج520م (االحتجاج  مصاریف دفع وكذا التقدیم یوم من ابتداء

  الفرع الثانيالفرع الثاني
  رفيةرفيةــرجوع الصرجوع الصــوى الوى الــدعدع

 الشیك على الموقین وجمیع الساحب وإخطار االحتجاج تنظیم إجراءات من الحامل غبإستفرا

 یجوز إذ القضائیة المطالبة بدون للحامل الودي للوفاء ھؤالء أحد استجابة إما ذلك عن یترتب فإنھ

 الشیكبدفع قیمة  مختارا یقوم أن أخر طریق عن بذلك علم أو وفاء بعدم أخطر الشیك على موقع ألي

 مع االحتجاج ومخالصة بما إلیھ بالوفاء جاز لھ طلب تسلیمھ الشیكوطالما قام احد الموقعین على 
 وتعرضھ للوفاء بقیمتھا الشیكوتجنبا إلساءة استعمال ق ت، 1 فقرة 522 وفقا لنص المادة وفاه

  .2 فقرة 522 وفقا للمادة ره وتظھیر من جاء بعدهمره ثانیھ یحق للمظھر شطب تظھی
 یحق فأنھ األخر الجزء علیھ المسحوب وفاء اثر الشیك مبلغ من بجزء أوفى قد الموقع كان وإذا

 من الحامل على یجب كما المدفوع بالمبلغ إیصاال وإعطائھ الشیك على الوفاء ھذا ذكر طلب للموفى
                                                        

 جریمة إصدار ى الرجوع الصرفیة فإنھ غیر ضروري لمباشرة دعوى أنھ إذا كان اإلخطار شرط لمباشرة دعوىتجدر اإلشارة إل  )1(
 .209 - 206 ص.، ص1997، 02، المجلة القضائیة، العدد 27/10/1997مؤرخ في،  151073 قرار رقم شیك بدون رصید،

 عقوبات ال 374من المقرر قانونا أن المادة  -   یلزم المستفید بإخطار الساحب بنقص الرصید ال- إصدار شیك بدون رصید«
تلزم المستفید من الشیك في جنحة إلصدار شیك بدون رصید من إعالم الساحب وإخطاره بنقص الرصید كما أنھا ال تشترط تقیم 

ة المجلس الذین أدانوا ا ولما ثبت في قضیة الحال  أن قض-،االحتجاج عن عدم الدفع مسبقا قبل تقدیم الشكوى ومباشرة المتابعة
  بناء على شكوى تقدم بھا المستفید 374المدعى في الطعن بجنحة إصدار شریك بدون رصید المنصوص والمعاقب علیھا بالمادة 

 لكون الرصید غیر كاف لم من الشیك مباشرة للنیابة العامة بعدما قدم الشیك إلى البنك المسحوب علیھ ورجع إلیھ من غیر دفع
 ». مما یجعل الوجھ المثار غیر مؤسس، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن،یخالفوا أي قاعدة جوھریة في اإلجراءات
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 مباشرة من بدوره یتمكن كي االحتجاج مع الشیك من األصل طبق صوره یسلمھ أن أخرى جھة

  .ت ق521 والمادة 03 فقرة 519 المادة ضمنیھ على الرجوع

 الشیك باالحتجاج وفاء رفض واقعة بإثبات الحامل قیام من بالرغمولكن قد یحدث أنھ 
 بغض الشیك، قیمة وفاء إلى األخیر ھذا یعمدا ال أن یحدث قد بذلك، الصرفي المدین وإعالم
 بمقتضاھا یستطیع إذ ق ت ج، 536 المادة بمقتضى بالدفع إجباره في الحامل حق عن النظر
 حمایة وسیلة من الشیك، فھل على الموقعین مواجھة في تنفیذي حجز أو تحفظي حجز إجراء
 ؟ اإلخطارات وتوجیھ االحتجاج مصاریف وتعویضھ بقیمتھ الشیك الوفاء موقعي تجبر للحامل

 یملك المدفوع غیر الشیك حامل أن یتضحج ق ت  519 و 515 نللمادتی وبالرجوع
فعالیة ھذه  تكمن حد أي فإلى بالشیك، الملتزمین جمیع مواجھة في صرفیة رجوع دعوى
  ؟ىالدعو

  :التالیة النقاط وجوابا لما سبق نضطلع بمعالجة

  ماھیة دعوى الرجوع الصرفیة ماھیة دعوى الرجوع الصرفیة    ::أوالأوال   

 ھذه مفھوم إلى أوًال اإلشارة صرفیةال الرجوع دعوى ماھیة عن الحدیث یحتم  
 .علیھ تستند  الذي"الصرفي"القانوني األساس إلى التطرق  ثم،وموضوعھا الدعوى

I.  مفھوم وموضوع دعوى الرجوع الصرفیة: 

 الحمایة مظاھر من كمظھر وموضوعھا الصرفیة الرجوع دعوى مفھوم من كال بیان إن

 المذكورة الدعوى مفھوم كون بسبب ،األھمیة من كبیرا اقدر یكتسي الموفى غیر الشیك لحامل الصرفیة

 إلى موضوعھا یحیل حین في الصرفي الرجوع ىدعو تمیز إطار عن الحدیث إلى باألساس یحیل
 .بالشیك الملتزمین  ضدبھاالمطالبة  للحامل یجوز التي القضائیة نطاق المطالب تحدید

  :مفھوم دعوى الرجوع الصرفیة  .1

  علىعلى  الرجوعالرجوع  الشیكالشیك  لحامللحامل  یمكنیمكن  «« :یلي ما ج على ت ق 515 دةالما مقتضیات تنص

  تدفع قیمتھ واثبتتدفع قیمتھ واثبت  للوفاء في المدة القانونیة ولمللوفاء في المدة القانونیة ولم  قدمھقدمھ  إذاإذا  الملزمینالملزمین  وغیرھم منوغیرھم من  لساحبلساحبااوو  المظھرینالمظھرین

   األشخاص األشخاصجمیعجمیع  ««  :یلي ما على ق ت ج 519 المادة تنص كما، »»باحتجاجباحتجاج  الوفاءالوفاء  عنعن  االمتناعاالمتناع

   »...الحاملالحامل  قبلقبل  التضامنالتضامن  وجھوجھ   على علىمسؤولونمسؤولون  شیكشیك  بمقتضىبمقتضى  الملتزمینالملتزمین

 للمسحوب امتناع كل من الشیك حامل حمایة على ینصب الصرفیة الرجوع دعوى مفھوم

 قابلیتھ عدم أو كفایتھ عدم أو الرصید انعدام وأھمھا ىشت ألسباب وذلك الشیك وفاء من علیھ

 معتمد لشیك لرصیدا تجمید -  الشیك إصدار قبل الرصید على الحجز -  المعارضة بسبب للتصرف

  .الخ...الشیك تحریر في شبھة بسبب للتصرف وقابلیتھ الرصید وجود مع الدفع المتناع أو
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 التضامن أساسا یحكمھا والتي الصرف قانون قواعد ھي بالضبط الدعوى ھذه یمیز ما وأھم

 فاءالو بالشیك الملتزمین جمیع ضمان مقتضاه ،الشیك على الموقعین جمیع بین القائم الصرفي

 من للوفاء ضمانھ یعتبر الذي الساحب منھم خصوصا الشیك، على توقیعھم بمجرد حاملال لفائدة

 األشخاص ھؤالء جمیع ضد الدعوى یوجھ أن للحامل یحق إذ ،عنھ التنازل یمكنھ ال العام النظام

 لحقبا یتمتع كما ،التزامھم بھ صدر الذي الترتیب بإتباع ملزما یكون أن دون جماعة أو فرادى

 الدعوى إقامة من الملتزمین أحد على المقامة الدعوى تمنع ال كما ،مبلغھ دفع لشیك موقع كل ذاتھ

 المادتین مضمون باستقراء وھذا أوًال الدعوى علیھ أقیمت لمن الحقین كانوا ولو اآلخرین تجاه

   .ج ت ق 519 المادة وخصوصا أعاله،
 المستمدة الشخصیة الدفوع یطھر التظھیر بدأھذا فإن العالقة الصرفیة یحكمھا م على عالوة

 في للمدین یجوز ذلك من العكس فعلى وتداولھ، وإصداره ء الشیكإنشا على السابقة العالقات من
 في ابھالتمسك  یمكنھ التي الدفوع بكل لھ المحال مواجھة في یتمسك أن الحق حوالة قواعد إطار

   .تبلیغھا عند أو الحوالة حصول عند قائما أساسھا یكون أن شریطة المحیل، مواجھة

  :الصرفیة ىالدعو موضوع  .2

 غیر الشیك لحامل یجوز التي المطالب نطاق ھو الصرفیة الرجوع دعوى موضوع محور

 االقتضاء عند الملتزمین جمیع أو ،بالشیك الملتزم مواجھة في ابھ المطالبة مدعیا بصفتھ الموفى

 )1(.علیھم مدعى بصفتھم
 دعواه في علیھا االستناد للحامل یجوز التي الطلبات لنطاق تبیانھ إطار في شرعالم نص وھكذا 

  الرجوعالرجوع  حقحق  لھلھ  منمن  مطالبةمطالبة  الشیكالشیك  لحامللحامل  یمكنیمكن « :یلي ما على ج ت ق 520 المادة في بالشیك، الملتزم ضد

 » .صاریفصاریفالمالم  منمن  غیرھاغیرھا  وو  اإلخطاراتاإلخطارات  وو  االحتجاجاالحتجاج  مصاریفمصاریف    __22    المدفوع،المدفوع،  غیرغیر  الشیكالشیك  مبلغمبلغ    __11  ::یليیلي  بمابما  علیھعلیھ
 بین الصرفي الرجوع حالة یتناول وھو ج، ت ق 521المادة في المشرع یفت لم كما

  یمكنیمكن  «:یلي ما على ینص أن الشیك، لحامل أحدھم وفاء بعد بینھم فیما الشیك في الملتزمین

  نھنھأأ   كما كما»»  والمصاریف التي أنفقھاوالمصاریف التي أنفقھا  أوفاهأوفاه  الذيالذي  كامل المبلغكامل المبلغ  --ضمانیھ بما یليضمانیھ بما یلي  یطالبیطالب  أنأن  شیكاشیكا  أوفىأوفى  لمنلمن
  في حالةفي حالة  یطلبیطلب  أنأن  مستھدفامستھدفا  كانكان  أوأو  ضده حق الرجوعضده حق الرجوع  استعملاستعمل  ملتزمملتزم  لكللكل  یحقیحق «. ق ت ق ت522522للمادة للمادة   طبقاطبقا

    ..وحساب بالمخالصةوحساب بالمخالصة  االحتجاجاالحتجاج  تسلیمھ ھذا األخیر معتسلیمھ ھذا األخیر مع  الشیكالشیك  قیمةقیمة  تسدیدهتسدیده

  )2(.»لھلھ المظھرین التابعین  المظھرین التابعین تظھیراتتظھیرات   و وتظھیرهتظھیره  ویجوز لكل مظھر سدد قیمة الشیك أن یشطبویجوز لكل مظھر سدد قیمة الشیك أن یشطب

                                                        
  .680ھاني دویدار القانون التجاري، مرجع سابق، ص .د  )1(
 وفائھ فإن علیھ، المسحوب البنك لدى الرصید بتوفیر األول لملزموا الشیك في األصلي المدین باعتباره الساحب أن المقام ھذا في التذكیر ویحین  )2(

 حامل إما علیھ یرفعھا قد التي الصرفیة الرجوع دعوى بمناسبة المصاریف من غیرھا وواإلخطارات االحتجاج ومصاریف الشیك مبلغ
 الوفاء بھذا ألنھ آخر، صرفي ملتزم أي على عالرجو لھ، وبذلك ال یحق الصرفي الدین اءقضان إلى یؤدي بالشیك الملتزمین أحد أو الشیك
 من الثانیة للفقرة طبقا للساحب ذلك مع ىویبقأصدره،  الذي الشیك قیمة لتغطیة مالالز الرصید توفیر في بالتزامھ وفى قد ببساطة یكون

 لمبلغ يلكافاالرصید  لشیكا رهإصدا منذ األخیر ھذا لدى وفر أنھ أثبت إذا علیھ المسحوب البنك على الرجوع حق ،ق ت ج 472دةالما

 علیھ، المسحوب البنك على ھنا الساحب رجوع أن باإلشارة وجدیر قانوني مبرر بدون الوفاء عن األخیر ھذا امتنعو للتصرف، والقابل الشیك

  .691ص نفسھ، المرجع ر،دویدا ھاني.د : الصدد بھذا أنظر –،قانوني سبب بدون اإلثراء قواعد العادي لاللتزام العامة للقواعد وفقا یتم
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II.   الصرفي التضامن وأثار لصرفيا الضمان نطاق:  

 بالشیك الملتزمین جمیع مقاضاة حق ق ت 519 المادة لمقتضیات طبقا یملك الحامل كان إذا
 سبیل في وذلك الشیك في التزامھم بھ ورد الذي الترتیب عن النظر بغض جماعة أو فرادى إما

 علیھ تستند الذي الصرفي األساس عن البحث یستدعي األمر فإن الشیك، قیمة لقبض الوصول
 تمییز، بدون بالشیك الملتزمین جمیع على الرجوع حق الشیك حامل تخویلھا في المذكورة المادة

 البحث في أمره من الخیرة لھ تبقى الشیك الذي لحامل قصوى حمایة یشكل األمر ھذا وأن السیما
 .الشیك وفاء قیمة تمكینھ بمقدورھم یكون الذمة والذین ملئي عن الشیك الملتزمین أطراف ضمن

 لیس الصرفي األساس ھذا أن یتضح ،)1( ت ق 519و 490و 482 المواد استقراء خالل ومن

 یشكل الذي الساحب ضمان السیما القانون، بقوة الشیك لحامل الممنوح الصرفي الضمان حق إالَّ

  .ج ت ق 482م األثر عدیم یكون ذلك بخالف شرط وكل العام، النظام من التزاما للوفاء ضمانھ

 أیضا یعتبر بل فحسب الشیك مبلغ بوفاء ملتزما یعتبر ال الشیك على موقع كل كما انھ أیضا
فرادى  أو جماعة صرفیا علیھم الرجوع الحامل یستطیع اآلخرین الموقعین مع ذلك في متضامنا

بقوة  ومستقل مجرد التزام ھؤالء من واحد كل التزام ألن أو الثانوي األصلي المدین بین فرق ال
 الصرفي الضمان ھذا أحكام ترى یا ھي فما، الشیك على توقیعھ التزامھ وأساس ،)2(القانون

 الموفى؟ غیر الشیك لحامل الصرفیة الحمایة أوجھ من باعتباره وجھا

 والمظھر الساحب من كل التزام عدیُّ ھل ؟بالشیك الملتزم  صفةحیث من نطاقھ ھو ما
 المسحوب اعتبار یمكن ثمة حاالت من ھل الشیك؟ حامل أمام المساواة قدم على الوفاء بضمان

 الشیك؟ على الموقعین وسائر بالضمان ملتزما علیھ

 الشیك على بالموقعین الحامل عالقة حیث من الصرفي التضامن عن الناجمة اآلثار ما ھي
 ؟ بینھم فیما ھؤالء بین العالقة حیث ومن

 :الصرفي الضمان نطاق  .1
 "ناقصا تضامنا "هاعتبار إلى الصرفي التضامن نطاق عن الحدیث عند ارنالمق الفقھ یذھب 

 التضامن كان أنھ إذا بعلة وذلك ،"تاما تضامنا "یعتبرونھ الذي المدني التضامن خالف على
 كما بعضا، بعضھم ویختارون یعرفون المتضامنین أن ویفترض المتبادلة النیابة على یقوم المدني

 الدین دفع في تضامن المدینین إلى فباإلضافة والفرعیة، الرئیسیة لتزاماال آثار جمیع یشمل أنھ
 بالنسبة الصادر الحكم أن إذ اآلخرین، مقاضاة عن تغني أحدھم فمقاضاة اآلخر بعضھم فإنھ یمثل

                                                        
 .ق ت ج )519) (490) (482(أحكام المواد التالیة : أنظر  )1(
 كان أو القانون بمقتضى أو العقد في مقررا كان إذا إالَّ ینشأ ال العادي االلتزام في التضامن والعقود االلتزامات قانون مفھومب  )2(

  . بمجرد التوقیع على الشیكنلذي یحكم الملتزمین الصرفیی على خالف التضامن الصرفي االمعاملة لطبیعة حتمیة نتیجة
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 سریانھ تلقائیا یستتبع ألحدھم بالنسبة التقادم انقطاع أن كما لآلخرین، بالنسبة حجة یكون ألحدھم

 )1(.آلخرینل بالنسبة
 الالحقون والمظھرون الساحب خاللھ من یجھل قد الشیك في الصرفي التضامن فإن 

 یكون فلكي األخرى، اآلثار إلى یتعداه وال الدین دفع في ھنطاق ینحصر كما البعض، بعضھم
 وكذلك الدعوى، في جمیعا إدخالھم من بد ال فإنھ المتضامنین المدینین لجمیع بالنسبة حجیة للحكم

 وجھ الذي الشخص مواجھة في إالَّ الصرفي التقادم قطع أثر ال یسري إذ ؛للتقادم بالنسبة لشأنا
 یقوم المدني التضامن خالف وعلى الصرفي التضامن فإن وبالتالي، للتقادم القاطع اإلجراء ضده
  )2(.المتبادلة الضمانة فكرة على

 من الصرفي التضامن طاقن ق ت ج عن 490 و 482المواد مقتضیات باستقراء أنھ غیر 
 ما على األولى اتھفقر في نصت لما ق ت 519 المادة كانت إذا فإنھ بالشیك الملتزمین نوع حیث
 ساوت قد "...الحاملالحامل  قبلقبل  التضامنالتضامن  وجھوجھ  مسؤولون علىمسؤولون على  شیكشیك  بمقتضىبمقتضى  جمیع األشخاص الملتزمینجمیع األشخاص الملتزمین "  : یلي
  .الحامل أمام الوفاء ضمان في الشیك في الملتزمین جمیع بین

 بین اختالف ھناك أنھ یتضح المذكورتین، 490و 482 المادتین مقتضیات إلى الرجوعوب 

 عن أجنبیا یعد علیھ المسحوب البنك كون رغم أنھ عن ناھیك المظھر، ضمان وبین الساحب ضمان

 مكرر 526 المادة بمراجعة فإنھ األخیر ھذا في ممنوع القبول باعتبار الشیك، في الصرفي االلتزام

 مع متضامنا علیھ المسحوب المشرع فیھا اعتبر معینة حاالت ھناك أنھ یتضح ج ت ق 15

 ؟ علیھ والمسحوب والمظھر الساحب من كل ضمان مضمون ھو فما الموقعین،

 :الساحب ضمان حیث من  -أ

كل شرط بإعفاء الساحب كل شرط بإعفاء الساحب   ضامن للوفاءضامن للوفاء  الساحبالساحب « :یلي ما ق ت ج على 482 المادة تنص 

  »ننیعد كأن لم یكیعد كأن لم یك  من الضمانمن الضمان
 الذي الحساب الشیك وصاحب منشئ ھو الساحب أن طالما منطقي القانوني الحكم ھذا تبریر 

 انتقال الشیك إلیھ بقوة القانون بمجرد والحامل یتملكھ مقابل قیمة الشیك یتضمن أنھ من المفروض
 التحلل ھیمكن ، ال"العام النظام "من یعد للوفاء الساحب ضمان فإن كمستفید أو كمظھر لھ، وبالتالي

 ما لم الشیك، تقدیم أجل خارج وقع االحتجاج ولو للوفاء، الساحب ضمان منھ ولو اتفاقا، وبذلك یمتد
  ج،ق ت 472طبقا للمادة  الشیك،  المسحوب علیھ وقت إنشاءىإثبات توفر الرصید لد من یتمكن

 بمجرد إقامة اللتزاما ھذا أن یتحلل من یعقل الرصید، ولھذا ال الملتزم األصلي بتوفیرمادام أنھ 
  .القانوني أجلھ خارج االحتجاج

                                                        
 .253محمد مسعودي، مرجع سابق، ص  )1(
  .121-120مصطفى كمال طھ، القانون التجاري، مرجع سابق، ص   )2(
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 :من حیث ضمان المظھر  -ب

  خالف ذلكخالف ذلك  یشرطیشرط  لملم  ماما  المظھر ضامن للوفاءالمظھر ضامن للوفاء  إنإن"  :یلي ما على ق ت ج 490 المادة تنص

  ""لمن یظھر لھم الشیك فیما بعد لمن یظھر لھم الشیك فیما بعد   بالضمانبالضمان  جدید وحینئذ ال یكون ملزماجدید وحینئذ ال یكون ملزما  تظھیره منتظھیره من  یمنعیمنع  ویمكنھ أنویمكنھ أن

 في للوفاء ضامن أنھ المظھر في األصل أن المادة ھذه مضمون استقراء حالل من یتضح وھكذا

 أنھ غیر ج ت ق 519 المادة لمفھوم طبقا الشیك في الموقعین تضامن لمبدأ تطبیقا الشیك حامل مواجھة

 األصلي المدین یبقى الذي الساحب خالف على – الشیك تداول حلقة في ثانوي صرفي مدین وباعتباره

 :حالتین في وذلك الوفاء، ضمان من معفیا یكون أن یمكنھ الشیك، لغبمب والرئیسي

 عن بعیدا الضمان ویجعلھ من یعفیھ الشیك في شرط المظھر بإیراد ىتتجل  :األولى الحالة
 الرجوع بعد للحامل الشیك موفى من أو الشیك حامل قبل من الصرفیة الرجوع بدعوى مواجھتھ

 اإلعفاء شرط لواضع الالحقین بالشیك الملتزمین من المظھر ھذا أكان األخیر سواء ھذا من علیھ
 .-سابق صرفي لملتزم الشیك تظھیر حالة في  -علیھ السابقین من أو الضمان، من

 حالة في یرتب ال بحیث الشیك، منع تظھیر"المظھر اشتراط بإمكانیة وتتعلق  :الثانیة الحالة
 إلیھم المظھر مواجھة في الوفاء من ضمان ر المظھىفیعف المدنیة، الحوالة آثار إال تداولھ،

 علیھ الالحقین أو علیھ السابقین الصرفیین الملتزمین من ھؤالء أكان سواء توقیعھ، على الالحقین
 .الشیك على الموقع صرفیا غیر الملتزم غیر الحامل الحال بطبیعة أولى باب ومن

 واضع إعفاء التظھیر منع رطش مخالفة على كجزاء رتب المشرع أن یالحظ فإنھ وبالتالي 
  .الشیك حامل مواجھة في الوفاء ضمان من الشرط ھذا

  :من حیث ضمان المسحوب علیھ  -ج

 لمصلحة مقرر تشریعي كحق الصرفي التضامن "عن الحدیث وعند الباحثین بعض ذھب 

 السفتجة بخالف – الشیك عن أجنبیا یعد كان وإن علیھ المسحوب البنك أن مفاده ما إلى الشیك حامل

 المشرع أن إالَّ الموقعین، مع صرفیا متضامنا یعد وال ،-بقبولھا لتوقیعھ صرفیا ملزما فیھا یعتبر التي

 بالتضامن ملزما یكون كما الساحب بتعویض ملزما أخیرة فقرة ج ت ق 537 المادة بمقتضى اعتبره

  )1(.15مكرر - 526 المادة عدتھا التي للفروض وفقا التسدید عدم بسبب التعویضات بدفع

                                                        
  :یكون المسحوب علیھ الذي یمتنع عن تسدید شیك صادر بواسطة« :على ما یلي16 مكرر 526 تقضي المادة  )1(
  .ذلك أجل من الضروریة  بالمساعي  قام أنھ یثبت لم ما أعاله  9  مكرر 536 المادة في المحددة للشروط وفقا إرجاعھ طلب میت لم  نموذج  –
 . أعاله9 مكرر 536 و3 مكرر526نموذج سلم خرقا ألحكام المادتین   –
ذه األسباب في قائمة مركزیة المستحقات نموذج سلم إلى زبون جدید رغم أنھ كان ممنوعا من إصدار شیكات، وكان اسمھ واردا لھ  –

 .الغیر مدفوعة لبنك الجزائر
 اإلجراءات وفق تمت للحساب فتحھ عملیة أن یبرر لم ما التسدید عدم بسبب للحامل الممنوحة المدنیة التعویضات بدفع بالتضامن ملزما  –

  ».الدفع عوارض عن الناتجة والتنظیمیة القانونیة
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 كونھ ھو الحامل مواجھة في الوفاء بضمان الشیك في صرفیا الملتزم أساس یكون وھكذا 
 القیمة"تلقیھ  بشأن وذلك التقدیم، موعد حین إلى فیھ وجودھا المفترض الشیك قیمة من استفاد

 تظھیر بلق أساسھا على التي المدنیة أو التجاریة المعاملة من استفادتھ أخرى بعبارة أو" وصلت
 أجنبیا فیعد علیھ المسحوب بالنسبة أنھ غیر، آخر إلیھ مظھر إلى ھو تظھیره أو لفائدتھ الشیك

 فمركزه ،السفتجة حكم علیھ یسري حتى بالقبول یوقع ال فھو الشیك في الصرفي االلتزام عن
 أي لھ وریتص وال التقدیم، بعد الشیك بمبلغ بوفاء الملزم یعد كونھ في المشرع حدده القانوني

 )1(بھ الملتزمین مقابل الشیك في في استفادة وجھ
 في الصرفیین للملتزمین مقرر ھو كما الوفاء ضمان إلى ینصرف ال علیھ المسحوب فالتزام 
 قواعد وكذا البنكي الحظر إجراءات الحترام البنوك دعوة اعتباراتقررتھ  جزاء ھو بل الشیك

 تسلیم عملیة كل قبل الجزائر لبنك البنوك مراجعة ةضرور صاخصو الوفاء بشأن والحذر الحیطة

 الدفع عوارض مركزیة مراجعة خالل من ھؤالء وضعیة معرفة لھم یتسنى حتى الشیكات صیغ

 التسویة وإجراءات بالوفاء إخالل موضوع أو مصرفي رظح موضوع یشكلون كانوا إذا ما لتبین

  .اإلنجاز قید مازالت
 من جزاء إالَّ طبیعتھ في ھو ما أعاله علیھ للمسحوب بالنسبة المقرر الضمان أن القول یمكن 

 صیغ وتسلیم الحساب بفتح المتعلقة القانونیة المقتضیات احترام فرض المشرع بھ أراد خاص نوع

 باسترجاع األمر یخص فیما السیما بالوفاء اإلخالل عن الناتجة القانونیة االلتزامات وكذا ،الشیكات

 .الوفاء عدم حالة في الحامل لفائدة الشیك بمبلغ الوفاء ضمان ساسھأ ولیس الشیكات، صیغ
 :الصرفي التضامن أثار   .2

 والثاني بالموقعین، الحامل عالقة یخص فیما األول الصرفي، التضامن آثار من نوعان ھناك 

  :ببعض بعضھم الموقعین عالقة یخص فیما

  :بالشیك بالملتزمین الحامل عالقة في  -أ

 دعوى یرفع أن التقدیم بعد الموفى غیر الشیك حامل یستطیع ق ت ج 519 ةللماد طبقا 
 التي الدعوى تمنعھ وال فرادى، أو بالشیك جماعتا الملتزمین جمیع مواجھة في الصرفیة الرجوع

 ھذا على الحقین كانوا ولو اآلخرین تجاه الدعوى إقامة من المذكورین الملتزمین أحد على یقیمھا
 في حاملال وسند )2(الشیك في التزامھم بھ صدر الذي الترتیب بمراعاة مجبر غیر فھو األخیر،

 على ھمتوقیع بمجرد بینھم فیما بالشیك الملتزمین جمیع بین القانون بقوة الناشئ التضامن ھو ذلك
   بل إلیھ المظھر مواجھة في للوفاء ضامنا فقط لیس التوقیع الموقع ھذا بمقتضى یصبح إذ الشیك،

                                                        
  .443ص سابق، مرجع إلیاس، حداد  )1(
  .519 المادة مضموم بتمعن أنظر  )2(
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  )1(.الحامل مواجھة في الشیك على اآلخرین الموقعین المدینین سائر مع ضامنامت مدینا
 الساحب، المظھرین أو الملتزمین اآلخرین بمضي -  الحامل ضد الملتزمینىوتتقادم دعو

 . ق ت ج527ستة أشھر من تاریخ انقضاء مھلة التقدیم وفقا للمادة 
 في التفكیر من معفى یكون إذ الشیك لحامل المقررة القصوى الصرفیة الحمایة تبرز وھنا 
 فقط بإمكانھ كان فرضا لو الموفى، غیر الشیك بمبلغ علیھ سیرجع الذي الموقع ذمة مالءة مدى

 بمجرد ویستطیع األمر، ھذا من حل في فھو الساحب أو فقط المباشر ضمنیھ على الرجوع
 بین من ر بذلك،اختیارواإلخطا الوفاء امتناع واقعة إلثبات االحتجاج استیفائھ إجراءات

 الصرفیة الرجوع دعوى إقامة االقتضاء عند أو للرجوع علیھ، مالیا بالشیك األقدر الملتزمین
 مع المذكورة الرجوع سریان دعوى أثناء احدھم إدخالھ طلب أو الملتزمین جمیع مواجھة في

 )2(.أوَال ضده الدعوى رفع قد یكون الذي صرفیا الملتزم
 وعلى جماعة أو فرادى صرفیا علیھم الرجوع عند بالشیك الملتزمین نأ باإلشارة وجدیر 
 المدین بتجرید أوًال یقوم أن الدائن من یطلب أن للكفیلحیث یحق الكفالة المدنیة  قواعد خالف

 تقسیم أو دینمال تجرید بدفع الحامل مواجھة في أن یدفعوا الصرفیین ال یملكون المدنین فإن
 جمیع أن حیث  المدنیةالكفالة قواعد عن یختلف الصرفي التضامن نأ ذلك، )3(بینھمالدین 

 ویرجع، عادیة كفالة كافال مجرد ال أصلیین كمدینین بھ الوفاء الشیك یضمنون على الموقعین
 الموقعین بین ما العالقات تنوع على یقوم الذي الصرفي التضامن طبیعة إلى التباین ھذا سبب
 على منھا النتائج من العدید التباین ھذا عن ویترتب القانونیة راكزالم تعدد إلى حتما تؤدي التي
 :یلي ما األساس وجھ

 الفقرة القاطع اإلجراء ضده وجھ الذي الشخص على إالَّ الصرفي التقادم قطع أثر یسري ال  –
 إلى یمتد الكفالة في األصلي المدین إلى بالنسبة التقادم أن حین ق ت ج في 528ة الماد من 02

  الكفیل أفاد المدین لصالح التقادم تم وإذا لكفیل،ا
 للحامل ینبغي آخر وبمعنى الباقین على بھ یحتج ال الموقعین أحد على یصدر الذي الحكم أن  –
  .جمیعا علیھم باألحكام االحتجاج لھ ىیتأت حتى الموقعین جمیع یقاضي أن

 :البعض بعضھم مواجھة في بالشیك ینالملتزم عالقة حیث من  -ب

 یتمتع الشیك مبلغ یوفي الذي الملتزمق ت  519 المادة من الفقرة الثانیة لمضمون طبقا
 أن دون جماعة أو فرادى بالشیك جمیع الملتزمین الرجوع على في للحامل المخول الحق بنفس

                                                        
 الرجوع حق یملك ال الحامل فإن » الیدویة المناولة  «التسلیم طریق عن والمتداول لحاملھ ابتدءا الصادر الشیك أن إلى اإلشارة تجدر  )1(

 .275 ص نفسھ، المرجع كریم،  باسع زھیر :أنظر  – إصداره، إثر على الشیك على لتوقیعھ الواضع الوحید ألنھ الساحب على إال
 .259محمد مسعودي، مرجع سابق، ص  )2(
  .ق م ج) 661) (660(المواد : أنظر  )3(
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 حامل لفائدة بأدائھ قام الذي الدین بكامل وذلك التزامھ بھ ر صد الذي الترتیب بإتباع ملزما یكون

 )1(.العادي التضامن في كما منھم واحد كل نصیب بمقدار ولیس التقدیم، بعد الموفى غیر الشیك

الحامل  لفائدة الشیك مبلغ دفع الذي صرفیا للملتزم المقرر أعاله الرجوع حق یستفاد كما 
 دعاوى إذ تتقادمج ق ت  527 المادة من الثانیة الفقرة أحكام من اآلخرین الموقعین باقي على

من  أشھر ستة اآلخر بمضي البعض مواجھة في بعضھم بعضا بوفاء الشیك ختلف الملتزمینم
 )2(.علیھ الذي رفعت فیھ الدعوى الیوم من أو الشیك تاریخ الیوم الذي سدد فیھ الملزم قیمة

 ھذا لفائدة مقرر حق الشیك على الموقعین باقي على الشیك وفى الذي الملتزم رجوع كان وإذا 
 أحكام عدة إلى اإلشارة تجدر فإنھ حسابھ، على ھؤالء یثري ال حتى وذلك القانون صبن األخیر
 :كاآلتي وھي معھ، الموقعین باقي على الرجوع ممارستھ عند األخیر ھذا قبل من اتھمراعا ینبغي

 وضامنین مظھرین من الموقعین باقي على یرجع أن الشیك مبلغ یدفع الذي للساحب یمكن ال ─

 تقدیمھ حتى علیھ المتعاقبین حملتھ یدي بین وتداولھ الشیك إصدار منذ للوفاء ضامن نھأل احتیاطیین

 أثبت إن علیھ المسحوب على الرجوع بحق یحتفظ ولكن علیھ، المسحوب البنك یدي بین للوفاء

 .ج ت ق 472 المادة حسب للرصید توفیره
 المبني الجماعي التوقیع أي واحدة درجة من الموقعین على الصرفي الرجوع قاعدة تطبق ال ─

 من المظھرین تعدد أو واحدة درجة من الساحبین تعدد عن تنشأ قد التي الدرجة ھذه اتفاق على
 یعود أن للساحب یمكن ال بحیث واحدة درجة من االحتیاطیین الضامنین تعدد أو واحدة درجة
 باقي على ياحتیاط وضامن معھ، المظھرین باقي على ومظھر معھ الساحبین باقي على

 حصتھ بقدر إال واحد كل على الرجوع لھ یمكن ال وإنما الدین بكل معھ االحتیاطیین الضامنین
 .العادي القانون لقواعد طبقا

 من ھم وحدھم ھؤالء علیھ باعتبار السابقین الملتزمین على إالَّ یعود أن للمظھر یمكن ال ─
 یعدون والذین الشیك على التوقیع تاریخ حیث من علیھ الالحقین دون الوفاء لھ یضمنون

 المظھرین ضد دعواه في ال یتقید  ق ت ج519 للمادة طبقا أنھ على، قبلھ من ھم مضمونین
 في الدعوى رفع لھ یحق كما الشیك في ھؤالء التزام بھ صدر الذي بالترتیب علیھ السابقین

  .أو فرادى جماعة مواجھتھم
 الحامل بین العالقة یخص فیما الصرفي تضامنال عن الناجمة اآلثار أھم باختصار ھذه 

 الواجبة الصرفیة الحمایة تكریس في أھمیتھا تخفى ال والتي بینھم، فیما الموقعین وبین والموقعین

  .الشیك مبلغ قبض في حقھ تأمین أجل من الشیك لحامل
                                                        

مطالبة ھؤالء الملتزمین منفردین أو مجتمعین بدون أن یلزم بمراعاة  لحاملھ ویحق «  جق ت 519 المادة من  الثانیةةتقضى الفقر  )1(
  .»ك أوفي قیمتھ یمتلك ھذا الحقترتیب التزاماتھم وكل موقع على الشی

 . ق ت ج527نص المادة : أنظر  )2(
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  الرجوع الصرفیة الرجوع الصرفیةىى دعو دعوىىألحكام الواجب مراعاتھا عند اللجوء إلألحكام الواجب مراعاتھا عند اللجوء إلاا  ::ثانیاثانیا   

رفع دعوى  حق لشیكاعن وفاء علیھ  لمسحوبا امتناع حال في یملك الحامل باعتبار 
التضامن الصرفي  أساس أو فردیة على بصفة جماعیة بالشیك الملتزمین كل مواجھة في صرفیة
الملتزمین   أو ضمان أحد، إثر إصداره أو تظھیرهىعل نتیجة توقیعھم الشیك ھؤالء بین الناشئ

 الصرفیة أثرھا دعواه لكي ترتب للحامل بد ال  ق ت ج فإنھ519 ادةالم ىلمقتض طبقا احتیاطیا
من  عنھ ابتداء المترتبة واإلخطارات ومصاریف االحتجاج الشیك مبلغ ىحصولھ عل في القانونیة

 .األحكام من مجموعة احترام من یوم التقدیم
 والتي ،ت ق 528 - 527 - 516 -515 المواد مضامین من استنباطھا یمكن التي األحكام ھذه 

 الشیك في الصرفي المدین ابھ َعاَمَل التي القسوة بمقابل المشرع أن جھة من استقرائھا من یتبین

 ھذا اونھت إذا الصرفي، االلتزام انقضاء إلى یؤدي كجزاء السقوط بنظام أقر قد لحاملھ حمایتًنا

  .القانونیة ھاآجال ضمن حتجاجاال إقامة أو الشیك تقدیم في بتراخیھ إما حقھ، على الحفاظ في الحامل
 إقامة خالل من وذلك الشیك الثقة في زیادة إلى یھدف النظام ھذا یقرر وھو المشرع ولعل

 الموفى غیر الشیك حامل یستطیع ألطرافھا حتى المخولة والحقوق الواجبات بین التوازن من نوع
 مواجھة في یرفعھا دق التي الرجوع دعوى خالل من وفاء الشیك مقابل اقتضاء إلى الوصول

 )I( .الصرفي السقوط حالة حقھ في وتنتفي ُمْھِمًال یكون ال أن فیجب بالشیك، الملتزمین

 بھ التعامل على والحث الشیك في الثقة إلرساء منھ محاولتا أخرى مرة المشرع ثانیة ناحیة ومن

 ثقیل یعد والذي الشیك، حامل لحمایة أصال المقرر الصرفي االلتزام طبیعة إلى بالنظر أوًال ارتأى

 واستقرار سرعة من التجاریة المعامالت تستوجبھ ما إلى بالنظر وثانیا الصرفي، المدین على العواقب

 علیھ الرجوع طائلة تحت طویلة مدة الشیك على الموقع الصرفي المدین یبقى أن یعقل ال أنھ المبادئ،

 في حقھ على للحفاظ صرفیا لھ المقررة الحمایة من االستفادة أراد إن الشیك حامل ألزم السبب ولھذا

 )II( بالتقادم فیھا حقھ سقط وإالَّ محددة آجال ضمن الصرفیة دعواه یقیم أن الشیك، قیمة اقتضاء

I.  أو إھمال الحامل- انتفاء حالة السقوط الصرفي  -:  

 بالساح تملص لتوخي الشیك حامل المشرع بھا خص التي الضمانات بجملة التنویھ سلف
 عن علیھ المسحوب امتناع حالة الشیك قیمة مقابل من حقھ من الحامل تمكین من اآلخرین والملتزمین

 یمكنھ الذي الصرفي التضامن نظام منھا أخرى ضمانات جملة الوفاء مقابل ملكیتھ حق مكنھ إذ الدفع،

 أو التحفظي حقھ في توقیع الحجز إلى باإلضافة أفراًدا أو تاجماع الملتزمین ىعل الرجوع من
  .الشیك في المفترضة الثقة وقد قصد المشرع من وراء ھذه الضمانات تدعیم،  أموالھمىالتنفیذي عل

 عاتق ى على الملقالعبء التخفیف من ىإالَّ أنھ موازاة لحقوق األطرف حرص المشرع عل
یطة  الحامل جملة من الواجبات وتطلب منھ قدرا من الحىالملتزمین، ولھذا فرض المشرع عل
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 الرجوع في حقھ سقوط ھو صارما صرفیا جزاءا إھمالھا ىعل ورتب ،أدائھا في والتفطن والحذر

 عن الناشئة ىالدعاو سماع لعدم قصیرا تقادما المشرع قرر كذلك ،المتضامنین الملتزمین ىعل

 كزمرا تسویة بھدف المدني، القانون في علیھا المنصوص العادي التقادم مدة عن مدتھا تقل الشیك

 وتشجیعا التعامل في النقد مقام تقوم وفاء كأداة ھلطبیعت وفقا طویلة لمدة تعلیقھا بدون الملتزمین

 غیر الشیك لحامل مرصود كجزاء الصرفي السقوط لنظام التطرق فإن وبھذا ،بالشیك للتعامل

 بیان بھ لإلحاطة یستدعي الشیك قیمة اقتضاء في حقھ على الحفاظ في إھمالھ یثبت والذي الموفى

 غیر الشیك حامل طرف من رفعھا الممكن الدعاوى حیث من آثاره ثم تحققھ، شروط مضمونھ

 .بالشیك الملتزمین نوع حیث ومن الموفى

 :الصرفي السقوط مفھوم مضمون  .1

جزاء جزاء   بالشیكبالشیك  الملتزمینالملتزمین  علىعلى  الصرفيالصرفي  الرجوعالرجوع  فيفي  الحاملالحامل  حقحق  سقوطسقوط « بالسقوط یقصد 
   » مواعیدھامواعیدھا  ومرورومرور  عاتقھعاتقھ  علىعلى  الملقاةالملقاة  القانونیةالقانونیة  االلتزاماتااللتزامات  إلھمالھإلھمالھ
فإن السقوط جزاء یلحق الحامل الذي یھمل القیام باإلجراءات التي فرضھا علیھ القانون  

 الحامل دون  الحامل دون ىىالسقوط علالسقوط عل  ویقتصرویقتصر) 1 (الستفاء مبلغ الشیك في المواعید القانونیة المقررة
ال اإلخطار الذي تلقاه من  المظھر سوي االلتزام بإرسى ألن القانون ال یفرض علالمظھرینالمظھرین

 تعویض الضرر المترتب ى مظھره السابق وال یترتب عن ھذا اإلھمال سوىالمظھر إلیھ إل
  . فقرة أخیرة517عن تقصیره بشرط أن ال یتجاوز ھذا التعویض مبلغ الشیك وفقا لنص المادة 

 الشیك لقیمة فيالمو الملتزم یلحق وإنما الملتزمین ىعل الحامل رجوع ىعل السقوط یقتصر وال

 من علیھا وما حقوق من فیھا بما الحامل صفة إلیھ تنتقل لكونھ اآلخرین الملتزمین ىعل رجوعھ في

 كجزاء الصرفي للسقوط صریحا نصا یقرر لم المشرع أن إلى التنبیھ المقام ھذا في ویحضر ،إلتزامات

 )2(.القانون حددھا التي بالطرق الشیك مبلغ استفاء في حقھ على المحافظة الحامل إھمال على
 قانونیة لنصوص تحلیلیة قراءة خالل من الحكم ھذا استنباط یمكن ذكر ما كل من وبالرغم

  المظھرینالمظھرین  علىعلى  الرجوعالرجوع  الشیكالشیك  لحامللحامل  یمكنیمكن « :یلي ما فیما ورد التي ج ت ق 515المادة والسیما
  االمتناعاالمتناع  فع قیمتھ واثبتفع قیمتھ واثبتتدتد  للوفاء في المدة القانونیة ولمللوفاء في المدة القانونیة ولم  قدمھقدمھ  إذاإذا  الملزمینالملزمین  وغیرھم منوغیرھم من  والساحبوالساحب

 »..باحتجاجباحتجاج  الوفاءالوفاء  عنعن
 جھة من بالشیك الملتزمین على الحامل رجوع إمكانیة رھن المشرع وفقا لھذا النص فإن

 التقدیم ھذا یكون أن وثانیا الوفاء، أجل من علیھ المسحوب البنك إلى أوًال الشیك تقدیم بضرورة
                                                        

 دراسة -األردني القانون في التجاریة للورقة لالمھم للحامل القانوني ركزالم "  ،الطراونة أحمد مصلح :أنظر الصدد بھذا تفصیل ألكثر  )1(
   ،fa&f=mode?aspx.f/com.startimes.www://http=58  .2003 ،الھاشمیة األردنیة المملكة مؤتة، جامعة الحقوق، كلیة ،"-مقارنة

 .302زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك ، مرجع سابق، ص .  د: كذلك أنظر    –
 غیر الشیك حامل حق یسقط الصرفي اإلھمال بمفھومھ كان ذاإ أنھ المدني؛ ذلك بمفھومھ الخطأ عن یختلف المفھوم الصرفيباإلھمال   )2(

 للشكلیات طبقا حقھ على الحفاظ الحامل على تھاون وتراخي جزاء بمثابة أنھ الملتزمین بالشیك، أي على الصرفي في الرجوع الموفى
  .للغیر ررالض بإصالح االلتزام عنھ یترتب المدني بمفھومھ الخطأ فإن القانون، واإلجراءات التي قررھا
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 عبر الوفاء عن علیھ المسحوب امتناع واقعة باتإث بضرورة أخرى جھة ومن القانونیة اآلجال داخل

  .ت ق 480 المادة مضمون من یفھم ما وھذا القانونیة اآلجال داخل طبعا ،الدفع عدم احتجاج إقامة

 األصل بحسب مقررا یعد المفھوم بھذا الحامل إھمال عن صرفي كجزاء السقوط أن كما 

 مراحل من مرحلة أي في الحامل مواجھة في بھ التمسك لھ یجوز الذي الصرفي المدین لمصلحة

 قبیل من ولیس الحق موضوع إلى ینصرف موضوعي دفع فالسقوط الصرفیة، الرجوع دعوى

 إثارة یملك ال القاضي فإن وھكذا ،للتقاضي الشكلیة اإلجراءات احترام تروم التي الشكلیة الدفوع

  .عنھ یتنازل أن لھ الذي وحده الخصم لمصلحة مقررا ذلك بل نفسھ تلقاء من السقوط

 أطراف لمصالح التوازن من نوع إقامة محاولة ھو الصرفي السقوط نظام من الھدف فإن

 من صرفیة بحمایة األول متع قد المشرع كان إذا أنھ ذلك الصرفي، مدینوال الشیك حامل بین الشیك

 عدم بالمقابل عدلال من یكون فإنھ فیھ، حقھ القتضاء القانونیة السبل لھ ورسم الشیك إنشاء لحظة

 حقھ على الحفاظ إلى الرامیة القانونیة اإلجراءات إتباع الحامل إھمال وزر الصرفي المدین تحمیل

  )1(.الصرفي المدین بمصلحة إضرارا حق وجھ بدون فیھا والتراخي الشیك وفاء مقابل في

  :الصرفي السقوط تحقق وطشر  .2
 مجموعة قیام الصرفي المدین لفائدة یكالش حامل مواجھة في الصرفي السقوط تحقق یقتضي

 في حقھ لسقوط المرتب الحامل إلھمال المتصورة الحاالت عن تخرج ال وھي الشروط، من

 .بالشیك الملتزم ضد الصرفي الرجوع
 إھمال حاالت أن یتضح ج ت ق 523 و 516 و 515 و 501 و 500 المواد بمراجعة أنھ ذلك

 :یلي فیما تتمثل الصرفي لرجوعا في حقھ لسقوط المرتبة الشیك حامل
 .الوفاء أجل من علیھ المسحوب البنك أمام الشیك تقدیم الحامل إھمال  –
 )2( القانونیة اآلجال في للوفاء الشیك تقدیم الحامل إھمال  –
 احتجاج إقامة طریق عن الوفاء، عن علیھ المسحوب امتناع واقعة بإثبات الحامل قیام عدم  –

 .التفصیل السالف النحو ىعل المختصة، المحكمة ضبط ابةكت أعوان طرف من رسمي
 .للتقدیم القانونیة اآلجال انقضاء بعد االحتجاج الشیك حامل إقامة  –
 أو للوفاء الشیك بتقدیم اللتزامھ الحامل تنفیذ دون تحول القاھرة القوة حاالت من حالة قیام عدم  –

 اإلخطار، یوم من تبتدئ یوما عشر خمسة عن تزید لمدة وذلك القانونیة اآلجال داخل االحتجاج إقامة

                                                        
 إذ الشیك، حامل مصلحة في یصب بالنتیجة فھو الصرفي، المدین لمصلحة باألساس مقررا كان وإن الصرفي السقوط نظام نلعل أ  )1(

 اقتضاء في حقھ إلى للوصول المشرع لھ وضعھا التي اإلجراءات إتباع إھمالھ حالة في لھ المرصود الصرفي الجزاء ھذا یدفعھ
 .لوفاءكأداة ل بالشیك المنیطة والوظیفة یتالءم مما إعمالھا وحسن األخیرة لھذه باستیفائھ عجیلالت إلى الشیك، قیمة

  . ق ت ج501مواعید تقدیم الشیك للوفاء في موقعھا من ھذه الدراسة تحلیال للمادة : أنظر  )2(
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 إقامة أو بالتقدیم قیامھ عدم من بالرغم بالشیك، الملتزمین على الحامل رجوع الحالة ھذه في یصح إذ

  )1(.االلتزام من لإلعفاء المقبولة الشرعیة المبررات من القاھرة القوة ألن االحتجاج،

 ھذا إھمال ثبت توفرت إذا ما والتي الحامل حق في الصرفي السقوط تحقق شروط إذن ھذه  
 .األمر ذابھمواجھتھ  في بالشیك الملتزمین تمسك شرط الصرفي الرجوع في حقھ وفقد األخیر

 :الصرفي السقوط أثار  .3

 لحامل المقررة الحمایة لبیان بالنسبة كبرى أھمیة یكتسي الصرفي السقوط آلثار التطرق إن
 :أمران بین التمییز الستعراضھا ینبغي والتي الصرفي، عالرجو في حقھ سقوط رغم الشیك

 :الحامل طرف من رفعھا الممكن الدعاوي حیث من الصرفي السقوط أثار  -أ

 مواجھة في یملك الشیك حامل أن یتضح ق ت ج 355و 515 المادتین إلى استنادا
 مدنیة رىواألخ الصرف قانون قواعد تحكمھا صرفیة إحداھما دعویین، بالشیك الملتزمین

 إلثبات االحتجاج إجراء أو الشیك تقدیم الحامل إھمال فإن وھكذا ،العادي القانون قواعد تحكمھا
 إطار في األخیر ھذا حق سقوط إالَّ إلى یؤدي ال القانونیة اآلجال داخل الوفاء عن االمتناع واقعة

 .جوعالر دعوى محل الصرفي المدین مواجھتھ في بذلك تمسك إذا الصرفیة الدعوى

 المطالبة أو مقابل الوفاء ملكیة دعوى علیھ یصطلح ما أو المدنیة الدعوى تبقى حین في
 مواجھة في المدني القانون لقواعد وفقاقامتھا إ لھ الشیك حامل بید قائمة األصلي بالدین

  بقبولبقبول  الدینالدین  یتجددیتجدد  الال « :یلي ما على صراحة 535 المادة تنص ھذا وفي بالشیك، الملتزمین

  ضماناتضمانات  منمن  لھلھ  ماما  بكلبكل   قائما قائماىىیبقیبق  األصلياألصلي  الدینالدین   ذلك أن ذلك أنىىویترتب علویترتب عل  لدینھ،لدینھ،  وفاءوفاء  شیكشیك  تسلمتسلم  الدائنالدائن

  ». قیمة ھذا الشیكقیمة ھذا الشیك  وفاءوفاء  أن یتمأن یتم  إلىإلى  بھبھ  مرتبطةمرتبطة

 الرجوع دعوى سوى یمس ال الذي الصرفي السقوط ینالھا ال التالیة الدعاوى فإن وھكذا

 :تجاریة كورقة الشیك في أساسھا تجد التي الصرفیة
 اجلھا من التي األصلیة العالقة عن ناشئة دعوى وھي الساحب، تجاه األول المستفید دعوى  –

 )2( .الضمان بدعوى تسمى فھي ولذلك التظھیر وقع

 من التي األصلیة العالقة عن ناشئة بدورھا وھي الشیك لھ ظھر من تجاه إلیھ المظھر دعوى  –

  .الضمان بدعوى تسمى فھي ولذلك التظھیر وقع اجلھا

                                                        
 .273العكیلي عزیز، مرجع سابق، ص .د  )1(
 ضد دعوى رفعھ حالة في للحامل یجوز  بأنھ «،1991فبرایر 5 في الصادر قرارھا بموجب الفرنسیة النقض محكمة قضت ھذا في  )2(

 باألمر المعني الشیك یستعمل أن لھ، وفاء الشیك ھذا صدر الذي األصلي الدین على الحصول اجل من الموفى غیر الشیك ساحب
  ).766ھامش رقم . (268جع سابق، ص محمد مسعودي، مر: عن ،»الوسائل بكافة اإلثبات لھ یتیح مما كتابیة حجة كبدایة
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  :أثار السقوط الصرفي من حیث صفة الملتزم   -ب

 جمیع كان إذا ما حول التساؤل الصرفي السقوط یثیر أعاله ذلك إلى اإلشارة تمت كما
 في حقھ بسقوط المھمل الحامل مواجھة في المساواة قدم على الحق یملكون بالشیك الملتزمین

 الصرفي؟ الرجوع

 واضمنیھم بالمظھرین المھمل الحامل عالقة بین التمییز یتعین التساؤل ھذا عن لإلجابة

  .بالساحب عالقتھ بینو االحتیاطیین،

 : االحتیاطیینمضامنیھص العالقة بین الحامل المھمل بالمظھرین وخفیما ی        1-ب

  :بالنسبة للمظھرین        1-1ب
 لقانونیةا اآلجال داخل عدم الدفع احتجاج وإقامة للوفاء الشیك تقدیم یھمل الذي الحامل

 دعوى الحامل رفع عند المظھر ، فإن ذلك یخولالقاھرة القوة طارئ ھ تحت طائلةوقوع دونبو
 باعتباره ذلك في محقا یكون وھو الصرفي، بالسقوط مواجھتھ في یدفع أن علیھ الصرفیة الرجوع

 لیس فھو الحامل، لمصلحة المقرر الصرفي التضامن لمبدأ الشیك طبقا في صرفیا مدینا كان وإن
 .علیھ المسحوب یدي بین الرصید بتوفیر وحده الملزم الساحب غرار على أصلیا مدینا

 الشیك لحامل تناحمای المشرع فإن المظھرب الحامل عالقة في األصل ھو ھذا كان وإذا
 ھذا یستطیع أن دون الشیك بمبلغ المظھر على بالرجوع إھمالھ ثبوت رغم األخیر لھذا سمح

 سند بدون حسابھ على المظھر إثراء أثبت متى الرجوع في حقھ قوطبس مواجھتھ األخیر
 من األخیرة الفقرة نصت ھذا وفي  اإلثراء بال سبب المدنیةىطبعا وفق دعوویكون ، قانوني
  ىى عل علىى الحق في رفع الدعو الحق في رفع الدعوىى أنھ في حالة سقوط الحق أو التقادم فإنھ یبق أنھ في حالة سقوط الحق أو التقادم فإنھ یبقىىعلعل« ق ت 527 المادة

  . إثراء غیر عادل إثراء غیر عادلىى غیره من الملزمین الذین حصلوا عل غیره من الملزمین الذین حصلوا علىىفاء أو علفاء أو علمقابل الومقابل الو  م یوفرم یوفرالساحب الذي لالساحب الذي ل

 الفرنسي القضائي االجتھاد مستوى على ةحوطرالم بالصعوبة االعتراف یجب كان وإن

 تحدید لصعوبة المظھرین ضد المرفوعة اإلثراء دعاوى في الصادرة األحكام تعلیل بمناسبة

 في وذلك ،؟رصید بدون شیك تظھیر ھو ھل املالح حساب على المظھر إلثراء الحقیقي المصدر

 دون سند سوى إلیھ المظھر إلى ینقل أن دون الشیك وفاء مقابل المظھر ھذا فیھا یتلقى التي الحالة

 من واحدة مرتبة في والساحب المظھر من یجعل الفرضیة ھذه تحقق أن اعتبار على ؟ ال أم قیمة

 ھو الساحب المشرع فیھ یعتبر الذي لوقتا في رصید دون شیك إصدار عن المسؤولیة حیث

  )1(!.الرصید توفیر عن الوحید المسؤول

                                                        
(1) CABRILLAC Michel," Le Chèque et le virement", op.  cit., p. 159. 
– Voir aussi : GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Effets de commerce –  Chèques – 

Cartes de paiement et de crédit – Droit de crédit , 2ème éd., op. cit.,  p. 356 et 357.  
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 :بالنسبة للضامن االحتیاطي            2 -1ب
 الشیك عن أجنبي شخص قبل من تقدم التي الصرفیة الكفالة االحتیاطي الضمانب یقصد

 إذ ،جزئیا أو كلیا مبلغھ وفاء ضمان أجل من وذلك ،علیھ المسحوب دون علیھ الموقعین أحد من أو

 ةالمدنی الكفالة عن تختلف ھذه كفالتھ أن إالَّ ،الشیك يموقع ألحد كفیل بمثابة الضامن ھذا یكون
 بالورقة خاص ألنھ تجاریا التزاما االحتیاطي الضمان یشكل بینما التبعي االلتزام صفة تأخذ والتي

  .الصرفي تزاماالل دائرة صاحبھ ویدخل الصرف لقانون فیخضع وحدھا التجاریة
 فإن ،أخرى جھة من صرفیا والتزاما جھة من تضامنیة كفالة االحتیاطي الضمان وباعتبار

 جھة من أصلیا التزاما باعتباره ،الصرفیة االلتزامات بقیة عن یختلف االحتیاطي الضامن التزام

 لقاعدة عیخض والحامل االحتیاطي الضامن بین العالقة حیث من فھو الصرفیین الملتزمین كباقي

 ومن ،الوفاء في الصرفي والتضامن النیة حسن الحامل ضد بالدفوع التمسك وعدم التواقیع استقالل

 إذا المذكور الضامن یستطیع اآلخرین والموقعین والمضمون االحتیاطي الضامن بین العالقة حیث
 .كبالشی الملتزمین من األخیر ھذا ضامني وضد المضمون ضد الرجوع الوفاء على أجبر

 ال بحیث للمضمون للشخص تابعا یعتبر التزامھ فإن بعیاات التزاما باعتباره أخرى جھة ومن
 على ق ت ج 499 المادة مقتضیات نصت ھذا ، وفياألخیر  ھذابھایلتزم  التي بالكیفیة إالَّ یلتزم

  ..المضمونالمضمون   الشخص الشخصبھابھایلتزم یلتزم   التيالتي  الكیفیةالكیفیة  بنفسبنفس  الوفاءالوفاء  ضامنضامن  یلتزمیلتزم « :یلي ما

  ام ضامن الوفاء صحیحا وإن كان االلتزام الذي ضمنھ باطال ألي سبب أخر غیر عیب في الشكل ام ضامن الوفاء صحیحا وإن كان االلتزام الذي ضمنھ باطال ألي سبب أخر غیر عیب في الشكل ویكون التزویكون التز

 الضامن االحتیاطي مبلغ الشیك فإنھ یكسب الحقوق الناتجة عن الشیك تجاه المضمون والملتزمین  الضامن االحتیاطي مبلغ الشیك فإنھ یكسب الحقوق الناتجة عن الشیك تجاه المضمون والملتزمین ىىإذا أوفإذا أوف

  .»   الشیك الشیكىىتجاه ھذا األخیر بمقتضتجاه ھذا األخیر بمقتض

 أن االحتیاطي للضامن یجوز أنھ وھي ھامة نتیجة عنھا تترتب القاعدة وبتطبیق ھذه
 التي الحدود في ذلك یتم أن شریطة ولكن علیھ الرجوع حق بسقوط المھمل الحامل ضد یدفع

 الرجوع من یمكنھ ال بالوفاء وقیامھ الحق لھذا استعمالھ عدم فإن وبالمقابل المضمون یملكھا
 الدفع یملك ھؤالء من كال ألن دفع، بما علیھ السابقین األخیر ھذا وضامني مضمونھ على

 بدوره صار قد االحتیاطي الضامن بذلك ویكون علیھ، الرجوع في المھمل الحامل حق بسقوط
 تحمیل شيء في واإلنصاف باب العدل من ولیس الدفع ھذا إثارة في حقھ عن تخلى لما مھمال

  .إھمالھ وزر بالشیك الملتزمین وباقي مضمونھ

  : المھمل والساحب فیما یخص العالقة بین الحامل  2ــب

 التمییز والساحب الحامل بین العالقة حیث من الصرفي السقوط نطاق عن الحدیث یقتضي
  :حالتین بین
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 یستطیع الحالة ھذه حاملھ ففي لفائدة إصداره منذ مقابل وفاء الشیك الساحب ریوفت حالة
 داخل حتجاجاال إقامة عدم أو للوفاء ھتقدیم عدم الموفى غیر الشیك حامل إھمال ثبت متى

 مقابل الحصول على في الصرفي حقھ بسقوط األخیر ھذا مواجھة في یدفع أن القانونیة، اآلجال
 من أن یثبت بأن تلزمھ التي 03 فقرة ت ج ق 474 المادة لمقتضیات توافقا وذلك الشیك، قیمة

  .إنشائھ الرصید الكافي وقت لدیھ كان الشیك علیھم سحب

 دعوى إقامة عند ذلك إثبات یستطع لم أو بل وفاء الشیكمقا الساحب ریوفعدم ت حالة
 في الساحب ت ج ق 03فقرة  474 ةلمادل طبقا ذلك أنھ الحامل، قبل من علیھ صرفیةال رجوعال

 .المواعید القانونیة مرور بعد االحتجاج وقع ولو للوفاء ضامنا یكون الحالة ھذه

 مواجھة في الصرفي بالسقوط لدفعا في الساحب حقلالمشرع  یشترط أن ھنا ومن البدیھي
 یكون وبالتالي فقط، القانونیة ھاآجال داخل االحتجاج إجراء بعدم األمر یتعلق أن الشیك حامل

 الشیك قدم قد یكون أن ق ت ج 474 المادة مقتضى من االستفادة یستطیع حتى ملزما الحامل
 واحدة حالة فقط اشترط الهأع المادة خالل من المشرع أن أي فعال، االحتجاج وأجرى للوفاء

 حسب المشرع أن ذلك، القانوني األجل خارج االحتجاج إجراء وھي الحامل، إھمال حاالت من
 إجراء وعدم للوفاء الشیك الحامل تقدیم عدماعتبر  أن المذكور المقتضى من ضمنیا المستفاد
 الرجوع حق نحھم األحوال من حال بأي یبرر ال الحامل قبل من جسیما إھماال یعد احتجاج

  .إھمالھ عبء تحمیلھ ویبرر للرصید توفیره یثبت لم الذي الساحب صرفیا على
 األساسي الملزم باعتباره یعد الساحب كان إذا أنَّھ إلى الصدد ھذا في باإلشارة وجدیر

 شرط أي بطالن طائلة تحت الضمان ھذا من التحلل یمكنھ ال للوفاء وضامنا الرصید بتوفیر
 النظام من یعدلوفاء ل لساحبا ضمان أن أي، ق ت ج 482 المادة لمقتضیات طبقا لذلك مخالف

 الذي الوقت في ھذه القاعدة القانونیة من تیسر ق ت ج 03فقرة 474ة الماد مقتضیات فإن، العام
 ىلد مقابل الوفاء توفیره إثبات استطاع إذا الوفاء ضمان من التحلل بإمكانھ الساحب فیھ تجعل
  .الشیك إنشاء منذ ھعلی المسحوب

  :في عالقة الحامل بالمسحوب علیھ    3ــ ب

 أحكام ى الحامل التي تحمي حقا صرفیا یستند إلى دعاوتقدم أن السقوط ال یتناول إالَّ  
قانون الصرف ولما كان الشیك كما ھو معلوم ال یقدم للقبول فإن المسحوب علیھ ال یلتزم 

 النحو الذي یلتزم بھ المسحوب علیھ القابل ى الحامل علصرفیا بالوفاء بقیمة الشیك في مواجھة
 ملكیتھ لمقابل الوفاء ى ذلك فإن عالقة الحامل بالمسحوب علیھ تقتصر علىوعل )1(.السفتجةفي 

  .في حالة وجوده
                                                        

 .276 -275، ص مرجع سابقالعكیلي عزیز، شرح القانون التجاري، .د )1(
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 غیر صرفیة ال تسقط بسبب إھمال الحامل، ى التي تحمي مقابل الوفاء دعوىوالدعو
االمتناع عن دفع قیمة الشیك ولو أھمل الحامل القیام ال یستطیع  فالبنك المسحوب علیھ

 ى متى كان مقابل الوفاء موجودا لدیھ إذ ال یسقط حق الحامل عل، علیھةضوفرالمبالواجبات 
 ق 503 وبھذا تقضي المادة -  قانوني  بال سبب- یملكھ إال بالتقادم وإالَّ َأثرىمقابل الوفاء الذي 

على المسحوب علیھ أن یستوفي قیمة الصك حتى بعد على المسحوب علیھ أن یستوفي قیمة الصك حتى بعد وفي حالة توفر الرصید یجب وفي حالة توفر الرصید یجب  «ت ج 
 ».انقضاء األجل المحدد لتقدیمھانقضاء األجل المحدد لتقدیمھ

 الحامل مركز على كبیرا خطرا یشكل ال الصرفي السقوط جزاء أنیمكن القول  اماوخت
 دفع ھ وأن، بالنظام العامھعلقت لعدمنظرا  المحدود السقوطب الفقھ بعضھ  وصف فقدالمھمل

 كما أن الحامل  أساسھ إالَّ إذا أثاره صاحب المصلحة،ىحكم علال  ال یجوز للقاضيموضوعي
  )1(.أھمیة تقل ال أخرى بدعاوى محتفظا یظل فإنھ مبدئیا الصرفي الرجوع خسر وإن

II•   الصرفيانتفاء حالة التقادم  : 
 الصرفي المدین علىاآلثار  ثقیل الشیك حامل لحمایة أصال المقرر الصرفي االلتزام یعد

 ارتأى واستقرار سرعة من تقتضیھ وما المعامالت التجاریة خصوصیة إلى نظربال انھ كما
 الرجوع احتمالتحت  طویلة مدة الشیك على الموقع الصرفي المدین یبقى أن یعقل ال انھ المشرع

 طائلة تحت ھا القانونیةآجال ضمن  الشیكمقابل اقتضاء في بحقھ بالمطالبة الحامل قیام دون علیھ
 عمل نطاق حیث من وذلك السقوط نظام عن التقادم نظام ویختلف، بالتقادم كورالمذ حقھ سقوط

  : كالتاليمنھما واحد كل
 إجراءات اتخاذ یھمل الذي الحامل مواجھة في القانون رتبھ صرفي جزاء فالسقوط

 الرجوع دعوىإالَّ  یتناول ال فھو القانونیة، ھاآجال داخل االحتجاج وإقامة للوفاء التقدیم
 الصرفي  الرجوعدعوى یشمل التقادم نظام مجال أما غیرھم، دون الضامنین على یةالصرف

 ذلك في یستوي یستعملھا أن دون فیھا إقامتھا القانون یحدد التي المدة بمضي ملتزم أي ضد
 ضد الصرفي الرجوع في حقھ على للحفاظ علیھ المفروضة االلتزامات الحامل راعى أن

 یعفي شرطا الشیك أتضمن وسواء بذلك یقم لم أو االحتجاج، قامةوإالشیك  تقدیمب الملتزمین
 . أم الااللتزامات ذهھ من الحامل

 الحمایة بأن التقریر مؤداه الصرفي السقوط نظام جانب إلى الصرفي التقادم استحضارو
 قیمة اقتضاء سبیل في یتھاون ال الذي الیقظ الحامل حمایة إلى تنصرف أساسھا في الصرفیة

 قد والذي، والمتھاون المھمل الحامل ولیس اقانون المحددة اإلجراءات جمیع استیفاء عن الشیك
 عن یترتب ما مع السقوط طائلة تحت فیقع أجالھ في االحتجاج وإقامة الشیك تقدیم عن إما یتوانى

                                                        
 .276العكیلي عزیز، شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص .د )1(
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 تحت فیقعة القانونی أجالھا في الشیك بقیمة القضائیة المطالبة إلى المبادرة عن وإما قانونا، ذلك
 مواجھة في رفعھا ممكن صرفیة رجوع دعوى أي أمام الباب یقفل الذي الصرفي التقادم طائلة

 .الملتزمین
  :التالیة النقاط توضیح نعتمد الصرفي التقادم أحكام ولتناول

 :القانونیة للتقادم الصرفيالمدد   .1

مباشرة عن الشیك  الصرفیة التي تنشأ ى الدعاوالتقادم الصرفي ال تخضع ألحكامھ إالَّمدد 
 ىفإذا كانت الدعو،  التي ال یقررھا قانون الصرف فال تخضع لھذا النظاماألخرى ىأما الدعاو

 الناشئة بصدد الشیك تستند إلى أساس ىأما إذا كانت الدعو، لتقادماصرفیة فال تسمع بفوات مدة 
دم بصددھا تخضع أخر غیر أحكام قانون الصرف مثل الوكالة واإلثراء بال سبب فأحكام التقا

  .لألحكام التي تنظم ذلك التصرف
وإن كان موضوع طبیعة عالقة الحامل بالمسحوب علیھ قد أثارت جدال في مؤتمر جنیف 
بصدد توحید أحكام الشیك وبمدى خضوع دعوى الحامل على المسحوب علیھ للتقادم الصرفي 

تعد لھ أھمیة نظرا لتقریر معظم  أن ھذا الجدال لم وبالتالي لم یشیر إلیھا ھذا القانون إالَّ
  )1(. لحكم التقادم الصرفيىالتشریعات خضوع ھذه الدعو

 فرق بین ق ت، 527  المادةالتقادم فوفقا لنص مدد وتنظیم ببیان اعتنى  الجزائريالمشرع
 رفعھا ضدی والتي الملتزمین بالشیك وباقي الساحب ضد الحامل یتم رفعھا التي الدعاوى

  )2(.البعض بعضھم لمواجھة الملتزمون بالشیك یرفعھا قد التي الدعاوى ینوب علیھ، المسحوب

 :بالشیك اآلخرین والملتزمین الساحب ضد الحامل دعوى تقادم  -أ
 وضامنین مظھرین من بالشیك اآلخرین والملتزمین الساحب ضد الحامل دعوى تتقادم
یخضع  الذي األجل ھذا، تقدیمال أجل انقضاء تاریخ من ابتداء أشھر )06( ستة بمضي احتیاطیین
لرصید ل توفیره أثبت إذا إالَّ التقادم من یستفید ال الساحب أن على )ق ت ج 501 (المادة لمقتضیات

 أن بما مفاده تقضي ، والتي)فقرة أخیرة ق ت ج 527المادة ( لمقتضیات طبقا علیھ، المسحوب ىلد
                                                        

  .318، مرجع سابق، ص ... زھیر عباس كریم، النظام القانوني للشیك  )1(
 مادتین تضمن وإنما الشیك بتقادم المتعلقة القواعد جمیع بتنظیم یعتني لم 1931 لسنة الموحد جنیف قانون أن إلى اإلشارة تجدر  )2(

 وحده منھ والمستفید التقادم النقطاع النسبي األثر إلى أشارت التي53  والمادة انھسریا وبدء التقادم مدة حددت التي 52 المادة ھما
 التقادم انقطاع بأسباب یتعلق فیما أما ،الشیك على الموقعین يباق من غیره دون االنقطاع إلیھ بالنسبة یتحقق الذي بالشیك الملتزم
 للدول الوطنیة للتشریعات تنظیمھا أمر وترك إلیھا یتطرق فلم الوفاء لقرینة المؤدیة القانونیة والیمین وآثاره رفضھ وحالة

 لكل المدني بالقانون مرتبطة تمرینالمؤ رأي حسب القواعد ھذه معظم الن؛تھااتفاقی على ستصادق التي أو المؤتمر في المشاركة
  . 275 ص سابق، مرجع محمد، مسعودي : عن ،دولة

  295 المادة لمقتضیات طبقا « : یلي ما 75/98 عدد الملف ،1998 /12/10 لـ 76 رقم بفاس التجاریة االستئناف محكمة قرار  في  ورد  ــ
 أجل انقضاء تاریخ من ابتداء أشھر ستة بمضي تتقادم اآلخرین مینوالملز والساحب المظھرین ضد الحامل دعاوى فإن التجارة مدونة
 ال دامت ما الشیك قیمة بأداء مطالبتھ قصد باألمر المعني عن البحث أجل من العامة للنیابة موجھة شكوى تقطعھ ال التقادم  - .التقدیم
 ).787ھامش ( ، 275 المرجع نفسھ، ص »   .زامھالت تنفیذ عن مطل حالة في المدین جعل شانھا من ثابت تاریخ بھا مطالبة تشكل
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 على في مواجھتھ الحامل یحتفظ علیھ، بالمسحو یدي بین الشیك في الرصید یوفر لم الذي الساحب
 القانون  على قواعدطبعا المؤسسة بال سبب، اإلثراء بدعوى الصرفي التقادم وقوع من الرغم
  )1(.العادي

 :علیھ المسحوب ضد الشیك حامل دعوى تقادم  -ب

للتقادم كما سبق اإلشارة وإن كان موضوع مدى خضوع دعوى الحامل على المسحوب علیھ 
 التزام أن ذلك الطرفین ھذین بین أصال عالقة وجود عدم یعود إلى السببود أثار جدال قالصرفي 
 أنھا فالمؤكد نوعھا، كان وكیفما الساحبب ھتجمع التي العالقة من أساسھ یستمد علیھ المسحوب
 أن ھذا الجدال لم تعد لھ أھمیة ، إالقانون الصرف بقواعد ولیس العادي القانون بقواعد محكومة

 الجزائري المشرع ومثالھ الصرفي التقادم لحكم ىالدعو ھذه خضوع ا لتقریر معظم التشریعاتنظر

 التقدیم اجل انقضاء من ابتداء سنوات 03 بمضي علیھ المسحوب ضد حاملال دعوى تقادم قرر حیث

  .ت ق 527 المادةب المقررة األخرى التقادم مدد باقي مع مقارنة تقادم مدة أطول مدةال هوھذ

 :اآلخر البعض مواجھة في بعضھم شیك بوفاء الملتزمین مختلف دعاوى تقادم  -ج

 الرجوع المتعلقة  الرجوع المتعلقة ىىأما دعاوأما دعاو «: یلي ما على ق ت ج 527 المادة من الثانیة الفقرة تنص

 أشھر من تاریخ الیوم الذي  أشھر من تاریخ الیوم الذي 0606 بعضھم بعضا فإنھا تتقادم بمضي  بعضھم بعضا فإنھا تتقادم بمضي ىىبمختلف الملتزمین بوفاء الشیك علبمختلف الملتزمین بوفاء الشیك عل
  .» علیھ علیھىىالشیك أو من الیوم الذي رفعت فیھ الدعوالشیك أو من الیوم الذي رفعت فیھ الدعوسدد فیھ الملزم قیمة سدد فیھ الملزم قیمة 

 رجوعھ دعوى تسقط للحامل الشیك لمبلغ الموفى المظھر أن ھذا النص من ویستنبط
الساحب  مواجھة في وكذا الوفاء في ضمنیھ باعتبارھم لھ السابقین المظھرین مواجھة في الصرفیة

الرجوع  دعوى رفع یوم من أو لللحام الشیك مبلغ دفعھ تاریخ من ابتداء أشھر ستة بمضي
 دعوى فتتقادم للحامل الشیك وفى مبلغ ما إذا حالة في االحتیاطياالحتیاطي  للضامنللضامن وبالنسبة، علیھ الصرفیة
  .السالفة الذكر الكیفیة بنفس األخیر لھذا السابقین الملتزمین باقي وعلى مضمونھ على رجوعھ

 جمیع مواجھة فيق ت  527 المادة في المقررة التقادم آجال أن إلى باإلشارة وجدیر
 مطالبة آخر تاریخ من ابتداء إالَّ القضاء لدى رفع دعوى تسري في حالة ال الشیك أطراف

 محرر في المدین بھ أقر أو الدین بأداء صدر حكم اآلجال قطعا إذا ھذه وال تطبق قضائیة،
 القانون لقواعد الةالح ھذه في التقادم ق ت إذ یخضع 528 المادة من األولى للفقرة طبقا مستقل
  .القاطع اإلجراء إزاءه اتخذ الشخص الذي  علىالَّالتقادم إ قطع أثر یسري ، وال)2(العادي

                                                        
على أنھ في حالة سقوط الحق أو التقادم فإنھ یبقى الحق في رفع الدعوى على  «ق ت ج 527تقضي الفقرة األخیرة من نص المادة  )1(

  ».الساحب الذي لم یوفر مقابل الوفاء أو على غیره من الملزمین الذین حصلوا على إثراء غیر عادل
 التفاقیة الثاني الملحق في الوارد بالشیك المتعلقة األولى لالتفاقیة 25 المادة تحفظ من استفاد النطاق ھذا في المشرع ولعل  –

 أو للوفاء مقابال یقدم لم الذي الساحب ضد الدعوى إبقاء التقادم أو السقوط حالة في تقرر أن دولة لكل أجاز والذي جنیف،
 .الحامل حساب على حق ووجھ سبب بدون ثراءإ لھ حصل الذي المظھر أو الساحب

 . ق م ج308نص المادة : انظر  )2(
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  : بالشیكالصرفيتحدید مدى انقضاء االلتزام في  لتقادمالقیمة القانونیة ل  .2
  ىىعلعل:«یلي ما على تنص التي ق ت ج 528 المادة من األخیرة الفقرة مضمون باستقراء

تھم شيء منھ كما یلتزم تھم شيء منھ كما یلتزم  علیھم عند الطلب أن یؤیدوا بالیمین أنھ لم یبق بذم علیھم عند الطلب أن یؤیدوا بالیمین أنھ لم یبق بذمىى المدع المدعىىجب علجب علیی  أنھأنھ
 ،» أنھم یعتقدون عن حسن نیة أنھ لم یبق شيء من الدین أنھم یعتقدون عن حسن نیة أنھ لم یبق شيء من الدینىىخلفائھم أن یؤدوا یمینا علخلفائھم أن یؤدوا یمینا عل  أوأو  ورثتھمورثتھم
 الیمین توجیھ بإمكانیة المشرع قضاء بدلیل الوفاء قرینة على قائم التقادم أن أوًال أمرین یستنتج

 القرینة ھذه أن  وثانیًا،للحامل ووفائھ الشیك مبلغ من ذمتھ براءة لتأكید الصرفي المدین إلى
  :كالتالي علیھ الداللة یمكن ما ھدمھا وھو ویمكن العكس إلثبات قابلة بسیطة

 : الوفاءىتحقق التقادم الصرفي قرینة عل   -أ

 یتھاون الذي الشیك حامل واجھةم في ق ت 527 للمادة طبقا الصرفي التقادم تحقق یعد
 قرینة لذلك المحددة القانونیة اآلجال طیلة الشیك بمبلغ القضائیة المطالبة في حقھ ممارسة عن

 والتقادم عامة بصفة القصیر التقادم أن وقضاء فقھا الراجح إن بل، لھ الوفاء حصول على
 .لوفاءا قرینة على قائم الخصوص وجھ على التجاریة األوراق عن الناشئ

 یملكھا التي الصرفي الرجوع دعوى على القرینة ھذه تطبیق فھم الممكن من كان إذا أنھ على

 اعتبار على )1(بینھم فیما الملتزمین ھؤالء ودعاوى بالشیك والملتزمین الساحب مواجھة في الحامل

 مدة رورم أن بحیث ؛الشیك على توقیعھم بسبب الحامل مواجھة في للوفاء ضامنین ھؤالء كل أن

 على الرجوع دعوى رفع إلى الحامل بادرم دون التقدیم أجل انقضاء تاریخ من ابتداء أشھر 06

 من فإنھ ؛الشیك مبلغ استوفى أنھ على قرینة الشیك بمبلغ للمطالبة الشیك على والموقعین الساحب

 عن األجنبي علیھ المسحوب مواجھة في الحامل دعوى تقادم بكون القول تصور كیفیة المفھوم غیر

 أثار علیھ المسحوب ضد الحامل دعوى تقادم أن ذلك ؛الوفاء قرینة على اآلخر ھو مؤسس الشیك

 ال؟ أم للتقادم أجال ذاتھ حد في بالدعوى الخاص األجل كان إذا ما حول جداًال

 دعوى تقادم بأن القول إلى ((VVAASSSSEEUURR  EETT  MMAARRIINN)) ومنھم الفرنسي الفقھ بعض ذھب

 صحة أجل یعد بل الوفاء قرینة على القائم التقادم بأجل تتعلق ال علیھ المسحوب البنك ضد الحامل

 لم وكأنھ باطال الشیك اعتبار الفرنسي القانون ظل في عنھ یترتب األجل مرور أن بمعنى ،)2(للشیك

 ھذا إلى مالت التي الفرنسیة النقض محكمة أكدتھ ما وھذا )3(صالحیتھ انتھت أخرى بعبارة أو یكن،

                                                        
، باعتبار أنھ من الملتزمین التقادم الصرفي یقوم على قرینة قانونیة ھي أن المدین أوفى بما تعھد بھ« قضت محكمة النقض المصریة  ) 1(

دفاعھم ببراءة ذمتھم بحلف  ، وتأیید التمسك بالتقادم الصرفيویكون من حقھم في الورقة التجاریة الذین توجھ إلیھم دعوى الصرف،
معتقدون  إذا دعوا للحلف، وعلى من یقوم مقامھم أو ورثتھم أن یحلفوا یمینًا على أنھم الیمین على أنھ لم یكن في ذمتھم شيء من الدین

وفي الطعن رقم . 26/6/2001 جلسة – قضائیة 69 لسنة 689الطعن رقم  نقض مدني في » .حقیقة أنھ لم یبق شیئًا ُمستحقًا من الدین
، التقادم الصرفي المحامي عبد الوھاب الخیل : عن،)44 السنة – مجموعة المكتب الفني 4/1/1993 جلسة –قضائیة  61  لسنة3026
  aspx.default/com.montada-mohamoon.www //  : http...2010 ، المحامین العربمنتدى للشیك،

(2) Voir aussi : CABRILLAC Michel, Le Chèque et le virement, op. cit. p . 156. 
(3) CABRILLAC Michel, V°" CHÈQUE", Encyclopédie juridique, op. cit., p 24.  
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    المادةالمادة  أجلأجل  بأنبأن «:یلي ما اتھحیثیا إحدى في ورد إذ ،11/1984/ 20بتاریخ لھا قرار في طرح،ال
   »الوفاءالوفاء  قرینةقرینة  علىعلى  یقومیقوم  الال  33  فقرةفقرة  5522
  :دم قرینة بسیطة یمكن إثبات العكسالتقا  -ب

 ھذه بأن القول إلى الوفاء قرینة على الصرفي التقادم تأسیسھ نأبش التشریع موقف یدفع

 دون أشھر ستة مدة مرور مجرد أن باعتبار للحامل توفیرھا الواجب والحمایة الءمتت ال األخیرة

 قبل من الشیك بمبلغ لھ الوفاء تحقق الفتراض كاف بالوفاء القضائیة المطالبة إلى الحامل مبادرة

 ضد الدعوى ھذه رفع إلى الحامل لجوء منطقا یتصور ال أنھ عن ناھیك بالوفاء الملتزمین

 ىلد الرصید توفیره بإثبات ملزما یبقى الذي الساحب على رجوعھ بعد إالَّ علیھ المسحوب
 .ت ق 527 و 474 ادةمال من األخیرتین للفقرتین طبقا علیھ، المسحوب

 أن بوظیفتھا لتقوم تفترض الشیك لحامل المقررة الصرفیة الحمایة أن إلیھ التنویھ سلف وكما

 وإن مھمال، ولیس الشیك قیمة القتضاء ذلك علیھ ومتى بھ القیام علیھ یجب بما علم ىعل الحامل یكون

 من األخیرة الفقرة الصرفي االلتزام إطار في مرة المھمل الحامل ھذا حتى حمى قد المشرع كان

 .ج ت ق527 المادة من األخیرة الفقرة العادي االلتزام إطار في أخرى ومرة ج ت ق 474 المادة

 ما الشیك لحامل الصرفیة الحمایة أھمیة من والتقلیل عالمشر موقف في التشكك ھذا أن غیر

 یمكن العكس إلثبات قابلة بسیطة تعد التي القرینة ھذه طبیعة على الوقوف بمجرد یزول أن یتلبث

 عن الصرفي المدین تخلف أن إذ ج، ت ق 528 المادة من المخالفة بمفھوم یستنتج ما وھو ھدمھا

 قرینة یھدم ،)2(الدین من ذمتھ براءة على المدعي الحامل قبل من لھ توجیھھا بعد )1(الیمین حلف

 .المالیة ذمتھ في الشیك مبلغ بقاء ویثبت )3(الصرفي المدین ھذا لصالح المقررة الوفاء

وال وال  «: أنھ  فقرة الثانیة على528في المادة  صراحة نص عما سلف عالوة المشرع أن كما

  »  صل االعتراف بالدین بموجب ورقة مستقلةصل االعتراف بالدین بموجب ورقة مستقلةیطبق التقادم إذا صدر الحكم باألداء أو حیطبق التقادم إذا صدر الحكم باألداء أو ح

 بدفع المتمسك ودفاع الدعوى ظروف من تستخلصھ ما خالل من للمحكمة ویمكن ھذا
 صدر فإذا الصرفي المدین لمصلحة المقررة الوفاء قرینة لھدم أخرى وسائل على الوقوف التقادم

 أن یفید ما المحكمة منھا خلصتست وأقوال أفعال الدعوى سیر أثناء بالتقادم بالدفع المتمسك عن
 یقوم الذي األساس یارنھال وذلك بالتقادم الدفع برفض المحكمة قضت بالدین مشغولة الزالت ذمتھ
 :یأتي ما ذلك یناقضھا من ما بانتفاء  مشروطة»  الوفاءالوفاء  قرینةقرینة  حجیةحجیة « ألنَّ؛ علیھ

                                                        
 توجیھھا من بد ال بل المتممة، للیمین بالنسبة الشأن ھو كما نفسھا تلقاء من المحكمة توجھھا ال التي الحاسمة بالیمین األمر ویتعلق  )1(

 .الدعوى أطراف أحد على طلب بناء
 ووجب وزالت الوفاء قرینة سقطت الیمین في النكول بقاعدة عمال الخصم وأداھا ردھا أو خصمھ إلى یردھا ولم عنھا نكل إذا أما  )2(

 .للحامل بالوفاء المدین على والحكم بالتقادم بالدفع المحكمة عدم قبول بالتالي
 المدین أن حقیقة یعتقدون أنھم على الیمین ھذه یحلفوا أن وفاتھ حالة في ورثتھ أو المدین مقام یقوم من على یسري الحكم ونفس  )3(

  .باألداء التزم عنھا النكول تم وان المدین ذمة برئت حلفھا تم فان مستحق منھ شيء یبقى ولم بھ المدعى أدى الدین لمتوفىا
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 القیام عدم یفید اإلنكار الن بالتقادم تمسك وجوده للمحكمة ثبت ولما الدین المدین أنكر إذا  –
 .الوفاء قرینة ھنا ھدمت وبالتالي بالوفاء

 اإلبراء أو المقاصة أو كالتجدید الفعلي الوفاء غیر آخر بسبب الدین بانقضاء المدین دفع إذا  –
 .بالتقادم دفعھ إلى باإلضافة

 .بالتقادم دفعھ إلى باإلضافة الدین ببطالن المدین دفع إذا  –
 .فعلیا وفاء بھ المطالب بالدین یف لم المدین أن منھ یفھم طالما الدینب المدین إقرار  –
 معھ یسقط مما السند مبلغ من آخر بجزء بمدیونیتھ اقر قد یكون الجزئي بالوفاء دفع إذا  –

 إذا أما المتبقي، المبلغ بأداء فقط ملزما كان ادعاءه اثبت فإذا الجزء، ذابھیتعلق  فیما التقادم
  .التقادم من یستفید وال كاملة الشیك قیمة بأداء فیلتزم اإلثبات عن عجز

 قیام بعدم الحامل، مواجھة في الصرفي بالتقادم المتمسك علیھ المدعى الصرفي المدین دفع  –
  .الوفاء عن االمتناع لواقعة المثبتة االحتجاج بإجراءات األخیر ھذا

  :انقطاع التقادم الصرفي في الشیك .3

لتقادم الصرفي في الشیك نولى ھذه النقاط بالدراسة تبعا على ولمعرفة أحكام انقطاع ا
  :الشكل التالي

  :التقادم قطع أسباب  --أأ
 من تاریخ أخر إجراء  من تاریخ أخر إجراء ال تسري مواعید التقادم في حالة رفع الدعوى إالَّال تسري مواعید التقادم في حالة رفع الدعوى إالَّ  ««   ق ت ق ت528528تنص المادة تنص المادة 

    ..رقة مستقلةرقة مستقلةقضائي وال یطبق التقادم إذا صدر الحكم باألداء أو حصل االعتراف بالدین بموجب وقضائي وال یطبق التقادم إذا صدر الحكم باألداء أو حصل االعتراف بالدین بموجب و

  ..ال اثر للتقادم إال بالنسبة لمن أتخذ ضده اإلجراء القاطعال اثر للتقادم إال بالنسبة لمن أتخذ ضده اإلجراء القاطع
  كماكما  منھمنھ  شيءشيء  بذمتھمبذمتھم  یبقیبق  لملم  أنھأنھ  بالیمینبالیمین  یؤیدوایؤیدوا  أنأن  الطلبالطلب  عندعند  علیھمعلیھم  ىىالمدعالمدع  علىعلى  یجبیجب  أنھأنھ  علىعلى

  »»..الدینالدین  منمن  شيءشيء  یبقیبق  لملم  أنھأنھ  نیةنیة  حسنحسن  عنعن  یعتقدونیعتقدون  أنھمأنھم  علىعلى  یمینایمینا  یؤدوایؤدوا  أنأن  خلفائھمخلفائھم  أوأو  ورثتھمورثتھم  یلتزمیلتزم

  : ألحد ھذه األسبابفالتقادم ینقطعنص ھذه المادة فوفقا ل

  :المطالبة القضائیة وصدور الحكم  11--أأ
 أخر من إالَّ التقادم یبدأ وال القضائیة بالمطالبة ینقطع فالتقادم ت ق 528 المادة لنص وفقا

 الشیك بدین حكم وصدور للمطالبة الدعوى إقامة عند أیضا ینقطع التقادم أن كما قضائي إجراء

 تجدیدا یكون أن یعدو ال األمر ھذا مثل ولكن العادي التقادم ألحكام إالَّ یخضع ال الحالة ھذه فيف

  .الحكم مصدره أصبح الشیك مصدره كان فبعدما الدین مصدر تغیر حیث للدین

  :إقرار المدین بحق الدائن في الشیك بسند مستقل  22--أأ

 الشیك انقطاع التقادم بعد بدء ل عنیترتب عن إقرار المدین بالدین الذي علیھ بسند مستق
وإذا انقطع التقادم فإن التقادم الجدید ، سریانھ فتسقط ھذه المدة و تبدأ أخرى جدیدة من ذلك التاریخ
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فبعدما كان مصدره یسري من وقت زوال سبب االنقطاع وبھذا نقول أنھ تغیر مصدر الدین 
  .الشیك أصبح مصدره وثیقة االعتراف بالدین

   :نقطاع التقادم الصرفير ااأث  -ب

 قضائي إجراء  ابتداء من آخرحالة إقامة دعوى لدى القضاء ال تسري آماد التقادم إالَّ في
بالدین بواسطة عقد مستقل، كما  وال تطبق ھذه اآلماد إذا صدر حكم باإلدانة أو حصل اعتراف

ى من تم اإلجراء القاطع في الدعوى أثر إال بالنسبة إل أنھ ال یكون النقطاع المدة المقررة لتقادم
  .) جت ق528 من نص المادة 02فقرة (مواجھة 

االنقطاع  األساس إذا انقطع التقادم بالنسبة ألحد الملتزمین في الشیك فال أثر لھذا وعلى ھذا
عندما تكتمل مدة التقادم ومع  بالنسبة لباقي الملتزمین الذین لھم التمسك بعدم سماع الدعوى ضدھم

الیمین على براءة ذمتھم من الدین كان ملزمین  یؤدوا من المدینین المزعومین أن ذلك إذا طلب
  . بأنھم یعتقدون عن حسن نیة بعدم وجود أي دینورثتھم بأدائھ كما تلزم أراملھم أو

  الصرفي یجوز للدائن استنادا إلىقادمتالصرفیة الناتجة عن الشیك بال وإذا انقطعت الدعوى
 الخاص فمثال إذا سبب تظھیرھا المطالبة بالدین مادام حیا لم یلحقھ التقادمإنشاء الورقة أو  سبب
 لناشئ منھا كان للحامل البائع أنالدین ا الورقة سندا حرره المشتري وفاء لدین الثمن وتقادم كانت
 )1(.استنادا إلى عقد البیع بالرغم من تقادم حقھ الناشئ في السند ویطالب المحرر بدفع الثمن یعود

  :الصرفي التقادم ثارأ .4
 الرجوع دعوى كانت إذا أنھ حیث الحامل حق جدید من رعي التقادم أثار بصدد المشرع

 احتیاطیین وضامنین مظھرین من الملتزمین جمیع مواجھة في تنقضي للحامل بالنسبة الصرفیة

 طأةو من لھؤالء حمایة وذلك ،ت ق 527 ادةمال في علیھا المنصوص التقادم مدة مرور بمجرد

 یكون أن ینبغي الذي بالحامل رھینة ھؤالء مراكز یعلق یبقى أن یعقل ال والذي الصرفي، االلتزام

  .الدراسة السالف النحو ىعل عاتقھ ىعل الواقعة لاللتزامات وفقا حقھ لحمایة متھاون غیر مبادرا

 الرصید بتوفیر الملزم الساحب تجاه خاصة حاملال حمایة في حرصا منھ المشرع فإن
 دعوى تقادم رغم الحامل ما مفاده أن على ت، ق 527 المادة من األخیرة الفقرة في قضي

 على أثرى یكون قد الذي الساحب مقاضاة بإمكانھ یكون دائما تجاه الساحب الصرفیة رجوعھ
 مواجھة في للحامل الحق ھذا منح المشرع أن كما، یوفر مقابل الوفاء ألنھ لم سبب بدون حسابھ

 )2(.التقادم وقوع رغم متھمقاضا حق لھ یبقى الذین بالشیك زمینالملت باقي
                                                        

 .2006، منتدي المحامین العرب، )أحكام جدیدة(  الشیك فيتقادم دعوى الرجوع  حلمي احمد، .أ:  انقطاع التقادمدبصد أنظر  )1(
3=Type &3154=ID&Display=Action?aspx.Default)/55h45ikl45l0nj0gjtxbrfs2/(montada/com.mohamoon.www://http 

  com.Blogspot.  Contentieux–droit  //:http/:  التاليع، على الموق التجاریةاألوراقتقادم  ،السویطة حنان: أنظر أیضا   
على أنھ في حالة سقوط الحق أو التقادم فإنھ یبقى الحق في رفع الدعوى على الساحب الذي لم یوفر «   فقرة أخیرة527تقضي المادة   )2(

 .». غیره من الملزمین الذین حصلوا على إثراء غیر عادلمقابل الوفاء أو على
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 فإنھ ،علیھ المسحوب مواجھة في الحامل دعوى تقادم عن الناجمة اآلثار یخص فیما أما

 التقادم مدة بمضي فإنھ  ــ سبب الب اإلثراء ــ يالعاد القانون قواعد تحكمھا ىالدعو ھذه أن باعتبار

 یترتب ،الدعوى ھذه الحامل یستعمل أن دون التقدیم أجل انقضاء من داءابت سنوات بثالثة المحددة

 باعتبار ،الصرفي االلتزام ولیس علیھ المسحوب عاتق على الملقى العادي االلتزام انقضاء عنھا
 عالقتھ على مؤسس التزامھ بل للوفاء ضامنا ولیس الشیك على یوقع ال علیھ المسحوب أن

 المتوفرة المؤونة من الحامل بتمكین األخیر ھذا أوامر بتنفیذ اللھخ من یلتزم والذي بالساحب،
 .بالحامل إضرارا حق وجھ بدون ابھ االحتفاظ لھ یحق ال والتي لدیھ،

 بالشیك والملتزمین الساحب مواجھة في الحامل دعوى تقادم عن یترتب ذكر وتركیزا لما
 أشھر ستة مدة بمضي وذلك الءھؤ عاتق على الملقى الصرفي االلتزام انقضاء األصل بحسب

 قواعد على المؤسس العادي التزامھم یستمر ذلك من واستثناء ،التقدیم أجل انقضاء ابتداء من
 مدة مرور بعد طبعا وذلك الحامل، حساب على سبب الب إثرائھم ثبوت حالة في المدني القانون
  .أعاله المذكورة الصرفي التقادم

 محو إلى یؤدي حیث االلتزام انقضاء أسباب من سببا صلاأل في التقادم كان إذا أنھ ذلك
 فإن القانونیة، الحمایة عن الخارج الطبیعي االلتزام سوى معلقا یبقى وال المدین ذمة في االلتزام
 الدین بقاء مع الصرفي الدین انقضاء إلى سوى یؤدي ال ذلك خالف على الصرفي االلتزام
 یؤدي ال ــ صرفیة تجاریة ورقة كأيــ  الشیك فإنشاء ما،قائ الشیك أنشئ أجلھ من الذي األصلي

 من لھ ما بكل الصرفي االلتزام جانب إلى األصلي قائما االلتزام یبقى وإنما االلتزام، تجدید إلى
 )1(.الخاصة قواعده منھما كل على وتسري ضمانات،

 الدفع بقول الحكم صدر إذا انھ ذلك النسبیة تحكمھا التقادم آثار أن إلى التنویھ جدیرا ویبقى
 ال علیھ للمدعى بالنسبة الدین انقضاء أن إالَّ بالشیك، الثابت االلتزام من المدین ذمة برئت بالتقادم
 من بد ال إذ؛ الدعوى إلیھم توجھ لم الذین اآلخرین الملتزمین إلى بالنسبة انقضاؤه علیھ یترتب

 .منھم واحد لكل بالنسبة مرت قد مدتھ كانت إن بالتقادم الدفع إمكانیة لھم حتى تتاح ھؤالء مقاضاة

 الصرفي السقوط نظامي دراسة خالل من باستنتاجات الخروج من البد كان إن وھكذا
 لحامل الصرفیة الحمایة حدود ھو علیھ الوقوف یمكن الذي الرئیسي االستنتاج فإن والتقادم
 المتواني غیر بحقوقھ بصرالمت الیقظ الحامل حمایة إلى تنصرف الحمایة التي ھذه الشیك،

 المھمل الحامل ولیس خطھا القانون التي للطرق واآلجال وفقا بھ والمطالبة حقھ إثبات عن
 مدة ویترك القانوني، األجل داخل التقدیم واالحتجاج إجرائي تنفیذ عن قانوني مبرر دون
 .حقھب قضائیا ویطالب یحرك ساكنا أن دون الوفاء عدم رغم تمر الشیك دعوى تقادم

                                                        
 لھ ما بكل  قائماىیبق األصلي الدین  ذلك أنىویترتب عل لدینھ، وفاء شیك تسلم الدائن بقبول الدین یتجدد ال « 535 ص المادةنت  )1(

 .»قیمة ھذا الشیك أن یتم وفاء إلى بھ مرتبطة ضمانات من
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حاولت تحلیل أبرز النقاط التي یثیرھا موضوع  المتواضعة الدراسة ھذه خالل من
بحثا عن نطاق وذلك  اإلطالع، ىكأداة وفاء لد نظام القانوني للشیك كإطار مسطر للتعامل بھال

بط أحكامھ، بتصور كل ھا رزنامة النصوص التي تتكفل بضتوأبرز مظاھر الحمایة التي تضمن
الشیك كأداة  عن مدى فعالیة حدثتال المراحل التي یقطعھا الشیك لتحقیق ھذه الوظیفة، إذ ال یمكن

قیمتھ، السیما منھا  متمتعا بحمایة قانونیة كفیلة بتأمین حق الحامل على إذا لم یكن وفاء لدى االطالع
ایة الجزائیة المقررة لردع وقمع كل فعل قانون الصرف والحم الحمایة المنبثقة من خصوصیة قواعد

من شأنھ ھز الثقة بھ، ھذه الحمایة التي ینفرد بھا الشیك في بیئة األوراق التجاریة والتي كانت من 
تكریس الثقة ، مبتغاة منھ المواضیع الخصبة بالتعدیل وإعادة التأمل من المشرع كلما دعت الضرورة

 .كأداة لمخالصة معامالتھم وكلھم ثقة في مصداقیتھالمفترضة فیھ على نحو یقبلھ األفراد 

أنھ إن طبیعتھ حیث خصوصیة من خالل معالجتنا لماھیة الشیك في الفصل األول تبیننا  وھكذا
كان صحیحا أن لھ مظاھر األوراق التجاریة وخضوعھ لمبادئھا فإنھ ال یمكن نكران وجھ تمیزه 

أمن لنقل النقود وأداة ھ االقتصادیة، فھو سند مصرفي بقواعد فنیة وقانونیة مرتبطة بمقتضیات وظائف
إثبات حقیقیة، إلى جانب كونھ أداة القتصاد النقود واستثمارھا ورقابتھا، لكونھ متعلق بالمھنة 

من واقع تجریده من حقوق الطابع وواقع لتعامل المستمر بھ المصرفیة، نھیك عن التحفیز التشریعي ل
، إلى جانب تمیزه بتنوع أشكالھ خالفا لألوراق التجاریة األخرى بھا الحمایة الجزائیة التي ینفرد

 .تعظیما لدوره كأداة وفاء في بیئة المعامالت المالیة

وكما توصلنا من خالل دراسة أحكام الشكل القانوني للشیك إلى أن مبدأ الحرفیة فیھ بواقع 
كشیك یعد من أھم  فقدان صفتھ طائلة البیانات القانونیة على متن السند تحت اشتراط المشرع للكم من

 لمضمون االلتزام الثابت تھمظاھر الحمایة الصرفیة لحامل الشیك، حیث جعلھ یحوز سند كافي بذا
فیھ ال عبرة فیھ لألسباب والبواعث، وبھذا الصدد سلطنا الضوء على واقع الحمایة المقررة للشیك 

ظاھر نحوا لما قررتھ التطبیقات القضائیة، وھذا المعیب شكال من خالل احتماء التشریعات بنظریة ال
 . ق ت إذ لم یبطل الشیك المعیب شكال537ما كرسھ المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

كما بیننا في فصل ثاني حكم التصرفات القانونیة التي تدخل الشیك بیئة االلتزام القانوني 
نا على واقع ربط أغلب التشریعات فعل ، حیث أعقبكأداة وفاء لدى اإلطالع، بدایة بفعل إصداره

اإلصدار بفعل اإلنشاء رغم اختالف العملیتان من الوجھة التطبیقیة والقانونیة، فإذا كان إنشاء 
 فعل تنازل الساحب عن الشیك للمستفید، ًةعملیة اإلصدار تقتضي إضافالشیك یعني جرد بیاناتھ، ف

رمة لفعل إصدار الشیك بدون رصید ولیس لفعل  فرضتھ النصوص العقابیة المجأساساتمیز وھذا ال
اإلنشاء، ومن واقع كون تاریخ اإلنشاء مجرد قرینة بسیطة یمكن دحضھا بكل وسائل اإلثبات مادام 

  .القانون یلزم وفاء الشیك المقدم قبل ھذا التاریخ المفترض أنھ تاریخ إصداره
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 أنھ الصرفي االلتزام شئمن بصفتھ بالساحب الخاصة الشروط بیان خالل من توصلنا كما

 التصرفات إلنشاء المتطلبة الموضوعیة الشروط سائر فیھ تتوفر أن التزامھ لصحة یشترط

 إصدار سلطة یسلبھ قانوني لمانع خضوعھ عدم جانب إلى وسبب، محل أھلیة، رضا، من القانونیة

 في الدفوع سریان عدم قاعدة عن خروجا المشرع أن إلى خلصنا األھلیة لحكم فبالنسبة الشیكات،

 األھلیة أحكام الرتباط القاصر للساحب حمایتنا الحامل بحقوق التضحیة فضل الحامل مواجھة

 الملتزمین باقي مواجھة في التواقیع استقالل بقاعدة محمیا بالمقابل الحامل یبقى ولكن العام، بالنظام

 لخصوصیة یقاتطب السبب ومشروعیة الرضا صحة شرط بصدد توصلنا كما ،)ت ق 480 م(

 بالنسبة أما المباشرة، العالقات في إالَّ بعیبھما الدفع یستند ال ركنان أنھما إلى الصرفي االلتزام

  .الشیك مبلغ بقدر الوجود محقق النقود من معین قدر یكون أن یعدو ال فإنھ للمحل

للداللة  الفقھ الفرنسي المكرس عند المصطلح الشیكات ھذا فیما یخص القدرة على إصدار أما
الشیكات، فخلصنا إلى أن سلطة توقیع  سلطة الساحب في إصدار على أن ال مانع قانوني یعتري

كما توضح لنا أنھ مراعاتنا ألثار ، الشیك في الحساب الجماعي تعود لمن تعینھ اتفاقیة فتحھ
ا نظام اإلفالس فإن المفلس تغل یده عن التصرف في أموالھ وھي أقصى العقوبات التي یقوم علیھ
حكم  اإلفالس، وسلطة التاجر محل التسویة القضائیة في توقیع الشیكات تتوقف على مضمون

  .القاضي بفتح التسویة والمھام المكلف بھا الوكیل المتصرف القضائي

 فترة أن المشرع منعا للتعسف في إیقاع البطالن الوجوبي على تصرفات المفلس فيكما 
 الساحب تصرف، یعد الوفاء بالشیك وفاءا عادیا وبذلك ال یتعرض  ق ت247/4 فوفقا للمادة الریبة

إالَّ للبطالن ألجوازي في مواجھة جماعة الدائنین حیث یحق لھم رد المال من المستفید السیئ النیة، 
إضافة إلى كل ھذا فإن الساحب الذي تكون سلطتھ غیر متوقفة بأحد ھذه العوائق فلبدا أن ال یكون 

دار الشیكات، ھذه العقوبة المترجمة إلطار برنامج محاربة ظاھرة الشیكات موضوع حظر من إص
 المعدل للقانون التجاري إذ یسقط سلطة 02–05وھذا ما كرسھ قانونالمرتجعة بدون رصید 

  .الساحب بسحب شیكات الوفاء دون شیكات السحب والمعتمدة

طرقنا لحكم تعینھ وشروطھ، ولما كان المستفید الطرف الثاني في عملیة إصدار الشیك فقد ت
حیث بیننا صفة الشخص المستفید من الشیك الذي یمكن تعینھ من الغیر بالذات أو باإلضافة لوظیفتھ، 

یحرر ابتدءا لحاملھ، أن كما قد یكون الساحب نفسھ، كما أنھ وخالفا ألحكام السفتجة فإن الشیك یمكن 
بشرط أن یكون أھال كون مستفید من الشیك وبالنسبة لشروطھ خلصنا إلى أنھ یمكن لكل شخص أن ی

  .وقادرا لتحصیل قیمتھ

 على مسحوب یكون لم ما قانونا عنھ التحدث یمكن ال الشیك إصدار فإن الطرف ھذا جانب وإلى

 على إالَّ سحبھ یمكن ال مصرفي سند فھو ألمر والسند للسفتجة خالفا والشیك بوفائھ، یلتزم شخص

 تبعا الشیك طبیعة تحدید تأثر اختالفھا موضوع یطرح والتي ت ق 474 ةالماد نصب المعدودة الھیئات
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لطبیعة الھیئة المسحوب علیھا، وبھذا الصدد سجلنا خصوصیة بعض الشیكات مثل شیك المسافرین 
 الشیك البریدي الذي ال یخضع ألحكام الشیك المصرفي إلى جانب خصوصیة امة،وشیك الخزینة الع

نفس مبادئھ األساسیة مع تسجیل نقاط تمیز ل یخضع  وإن كان في األصل ،إالَّ في الجانب الجزائي
طفیفة ال تأثیر لھا على طبیعة الشیك، وھذا ما توصل التشریع الفرنسي إلثباتھ أخیرا بإخضاعھ 

  .الشیك البریديأحكام  وإلغاء خصوصیة لنفس أحكام الشیك المصرفي

بما یترجم صفة   ق ت474 المادةة كما طرحنا بھذا الصدد اقتراح ضرورة إعادة صیاغ
حیث بیننا كیف أن قانون النقد والقرض، الشخص المسحوب علیھ تماشیا والنصوص الحالیة ل

وھو حكم بعض التسمیات للھیئات التي لم تعد تستجیب للمقتضیات الحالیة إلدارة وسائل الدفع، 
 التي ال یمكن لھا إدارة وسائل 11–03القرضالنقد و انونمن ق 71المؤسسة المالیة بمقتضى المادة 

 فوفقا لقانون النقد  مالیة، قباضة،، مصلحة الودائع واألماناتبالنسبة للمقاولة ع، وكذلك األمرالدف
والقرض نستشف احتكار إدارة ھذه الوسائل من طرف البنوك والخزینة العمومیة ومصالح البرید 

مثل المادة القانونیة عض النصوص وھي ھیئات منخرطة في غرف المقاصة وھذا ما ترجمتھ ب
  .01–08  رقمنظامال من 03 و01، المادة 06 –05  مجلس النقد والقرض من نظام07

 إن كان صحیحا أنھ لیس شرط لصحة الشیك لنتوصل لدراسة موضوع مقابل الوفاء الذي و
 یة إلى أنھإالَّ انھ شرط إلصداره، فخلصنا بصدد تحدید مصادره ارتباطا بنظام الحسابات المصرف

 لیست جل األموال القائمة بالحسابات تمثل مقابال لوفاء الشیك حكما لطبیعة اتفاق فتح الحساب أو
 مناسبة للتعقیب على فرصة مقابل الوفاء شروط كان الحدیث عن طبیعة المال محل الحساب، وكما

  مناسب كوقت) ق ت474 ادةمال(  بموجب"تاریخ إنشاء الشیك"موقف مشرعنا الذي اشترط 
 والمستشف من" بتاریخ اإلصدار"تھ العقابیة التي حدد الساحب بإیجاد الرصید والتشریعات اللتزام

 ورات الراھنة لنظام وفاء الشیكاتتنظیم جریمة إصدار شیك بدون رصید، وذلك بواقع التط واقع
  تقریر المشرعخاصة بعد " للوفاء تاریخ التقدیم "المنطقي لوجود الرصید ھو تثبت أن الوقت التي

 المتابعة الجزائیة للجریمة، فلیستسویة عوارض الدفع والذي تتوقف على أساسھ أحكام  لنظام
 ل التسویة بدون الوفاء، ولیس للحامل مصلحة منا بانقضاء أجحق إثبات انعدام الرصید إالَّ للحامل
  .عدم وجود الرصید قبل ذلك إذا قام الساحب بالتسویة في أجالھا إثبات

 ممعال أھم أن إلى خلصت الشیك لحامل القانونیة الحمایة مظاھر استنباط محاولة نھج على یراوس
 ،)ت ق 489/01 م( الوفاء مقابل على الملكیة بحق للحامل االعتراف مقتضى من تتجسد الحمایة ھذه
 ناأعقب وبذلك الشیك، في الثقة سلب شأنھ من تصرف لكل المشرع تجریم واقع من أیضا تتجسد كما

 تجریم في التشریع مرونة التمسنا حیث ،رصید بدون الشیك إصدار لجریمة التشریعي التطور على

 كان بعدما إذ التعامل، في النقد یضاھيل الشیك في المفترضة المصداقیة ھدف بلوغ مبتغاة الفعل ھذا

 قفیتو االفتراض ھذا أصبح رصید بدون شیك إصداره بمجرد الساحب نیة سوء یفترض المشرع
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 وال القانونیة، اآلجال في فیھ المتسبب الدفع لعارض التسویة بعدم یتحقق الذي البرھان عنصر على

  .األساس ھذا على إالَّ جزائیا یتابع

لنأتي في المبحث الثاني لنتوقف على مرحلة تداول الشیك والتي یظھر من خاللھا دور 
عات أسالیب تضمن حمایة وسرعة تستجیب التي تقرر لھا مختلف التشریالشیك كأداة وفاء حقیقیة و

 إذا كان لحاملھ "التسلیم" إذا كان الشیك ألمر و" التظھیر "لضرورة المعامالت التجاریة وھي
خالفا إلجراءات حوالة الحق المعقدة، ولما كان التداول بالتسلیم بحكم قاعدة الحیازة في المنقول 

ب لكونھ الموقع الوحید على الشیك، اكتفینا سند للملكیة تقتصر فیھ ضمانة الحامل على الساح
بدراسة التظھیر الناقل للملكیة والتظھیر التوكیلي وبطبیعة الحال ال مجال للتظھیر التأمیني في مادة 

  .الشیك إذ جرم المشرع كل فعل من شانھ استعمال الشیك كأداة ضمان

 نفس المظھر في رطیشت أنھ إلى للملكیة الناقل التظھیر ألحكام بالنسبة خلصنا حیث

 المستفید تجاه الساحب مركز تماثل بحكم الساحب في الالزمة العامة الموضوعیة الشروط

 صرفي كالتزام ألتملیكي التظھیر خصوصیة بحكم ولكن ،إلیھ المظھر تجاه المظھر بمركز

 تسلسل مبدأ على تقوم والتي للشیك الشرعیة الحیازة المظھر في یستوجب ؛أحكامھ لھ مستقل

 طائلة تحت شرط على معلق غیر باتا یكون أن التظھیر یقتضى كما ،النیة حسن ومبدأ التظھیرات

 التظھیر یعد إذ ،الشیك مبلغ كامل یشمل وأن )ت ق 487/1 م(التظھیر بدون الشرط بطالن

 أن الغالب في كان فإن إلیھ المظھر شخص لصفة بالنسبة أما ،)ت ق 487/2 م( باطال الجزئي

 بھ التزامھ سبق لمن الشیك یظھر أن مانع من لیس فإنھ الصرفیة العالقات عن أجنبي یكون

 إذا ما حالة في إالَّ فحسب إبراء بمثابة یعد الذي علیھ المسحوب لشخص التظھیر باستثناء صرفیا

 الشیك، علیھا سحب التي غیر مؤسسة لفائدة حصل والتظھیر مؤسسات عدة علیھ للمسحوب كان

  .باطال علیھ المسحوب تظھیر یعد إذ مظھرا علیھ المسحوب یكون أن یمكن فال

، توقیع المظھركتابة صیغة التظھیر المذیلة بكما خلصنا إلى أن التظھیر إلتزام شكلي یستلزم 
التظھیر ، ألن ) ق ت488/1م (والمبدأ أن یرد التظھیر على متن الشیك وجھھ أو ظھره أو الوصلة 

یجب أن یرد  ، ولكن استثناءا للمبدأ فإن التظھیر على بیاضدنیةعلى سند مستقل یعد مجرد حوالة م
كما ، ) ق ت488/2م ( ظھر الشیك أو الوصلة التي تعد في كلتا وجھیھا ملحقا لظھر الشیك على

وضع تاریخ التظھیر ولكنھ بالمقابل بأن المشرع لم یلزم المظھر بصدد ھذه الشكلیة أیضا كیف تبیننا 
ال ینتج التظھیر الحاصل بعد انتھاء مدة تقدیم الشیك للوفاء بزمان التظھیر؛ إذ ھامة متعلقة  رتب أثار

 كما رتب جزاء على تقدیم تواریخ أوامر ،) ق ت496م (أو بعد االحتجاج إالَّ أثار الحوالة المدنیة 
، نھیك عن أھمیة ھذا التاریخ لمعرفة مدى أھلیة المظھر بتاریخ التظھیر، ) ق ت496/3م (الدفع 

ا توصلنا ایضا إلى أن المشرع تطبیقا لمبدأ عدم سریان الدفوع في مواجھة الحامل الحسن النیة كم
  .كمظھر من مظاھر حمایة االلتزامات الصرفیة فإنھ لم یھتم لتحدید سبب التظھیر
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كما توصلنا بصدد أثار التظھیر الناقل للملكیة أنھ ینقل جمیع الحقوق الناشئة عن الشیك من 
، ) ق ت482م (، وما یصاحبھ من ضمان الساحب للوفاء ) ق ت489/1م ( الوفاء ملكیة مقابل

صحیح أنھ وجھا لتمیز االلتزام الصرفي لكنھ لیس  إلى جانب تضامن الملتزمین الذي وإن كان
وھو )  ق ت490/1م (لساحب حق إعفاء نفسھ من الضمانلمن النظام العام؛ فللمظھر خالفا 

 واضعھ تطبیقا لمبدأ استقاللیة التوقیعات، كما یتألق نظام ھذا شرط ال یستفید من أثاره إالَّ
والتي تعد أقصى  حد مظاھر  التظھیر خالفا للحوالة المدنیة بقاعدة تطھیر الدفوع بالتظھیر

الحمایة الصرفیة للحامل الحسن النیة، وال یحد من مقتضى ھذه القاعدة إالَّ اعتبارات النظام العام 
  .لشخصیة المباشرة والدفوع الشكلیة الظاھرةودفوع العالقات ا

المظھر بالمظھر إلیھ عبارة عن عالقة وكما بیننا بصدد التظھیر التوكیلي كیف أن عالقة 
حیث كانت لنا وكالة، فیشترط في التظھیر نفس الشروط الموضوعیة العامة الالزمة لعقد الوكالة، 

یة، إذ من الفقھ من یعتبر تظھیر القاصر الممیز وقفة على الجدال الفقھي المثار بصدد أحكام األھل
صحیحا طالما أنھ ال یلتزم صرفیا في مواجھة المظھر إلیھ، بینما اتجاه أخر یستلزم األھلیة الكاملة 
في طرفي التظھیر خاصة وأن المظھر إلیھ لھ مباشرة كل الحقوق الناتجة عن الشیك باستثناء حق 

أما ھذا اإلشكال طبعا ال یثور في التظھیر الحاصل للمصارف، التظھیر الناقل للملكیة، وإن كان 
بالنسبة للسبب بیننا كیف أن سبب التوكیل ال یكون لتنفیذ عملیة سابقة بین طرفي التظھیر حتى ولو 
كان المظھر إلیھ بنكا للمظھر وعالقتھما سابقة بسبب الحساب المصرفي إالَّ انھ لیس سببا مباشرا 

  .ھو تحصیل قیمة الشیك المباشر للتظھیر وإنما السبب

كما خلصنا بصدد إلزامیة شكلیة الكتابة الصریحة لصیغة التظھیر التوكیلي المذیلة بتوقیع 
، التعقیب على تغاضي المشرع تحدید ) ق ت495/1م (على متن الشیك أو الوصلة  المظھر

الواقع على ظھر خصوصیة التوقیع ومكان إجرائھ، ألن السؤال یبقى مشروع عن حكم التوقیع 
  الشیك بدون عبارة التوكیل؟

 نقل لصیغة الفاقد التظھیر اعتبر إذ األمر حسم في وفق قد المصري المشرع تقدیرنا وحسب

 لبدا فإنھ للحامل المظھر ضمان یقرر ألتملیكي التظھیر لكون اعتبارا توكیلي تظھیر مجرد یعد الملكیة

 فقدان حالة في التوكیلي التظھیر یبطل نصا یضع لم المشرع وأن خاصة صریحة، عبارتھ تكون أن

 فإن العامة للقواعد وفقا أنھ التوكیلي التظھیر أثار بصدد خلصنا كما الصریح، التوكیل لصیغة السند

 المظھر حقوق كل مباشرة القانون لھ أجاز والوكیل حدودھا، في الموكل إلى تنصرف الوكالة أثار

 لشخص لیس أنھ تقضي التي العامة للقواعد تطبیقا للملكیة، الناقل یرالتظھ باستثناء الشیك عن الناتجة

 االلتزامات خصوصیة بحكم العامة القواعد عن خروجا نھأ إلى خلصنا كما یملكھ، ال شيء ینقل أن

  ).ت ق 495/3 م( أھلیتھ بفقدانھ أو الموكل بوفاة تنتھي ال توكیلیا إلیھ المظھر فوكالة الصرفیة
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 الثالث لدراسة أحكام انقضاء االلتزام الصرفي بالشیك حیث تقضي المادة ولنأتي في الفصل
ال یتجدد الدین بقبول دائن تسلم شیكا وفاء لدینھ ویترتب على ذلك أن الدین األصلي  « :ق ت 535

، وبھذا حاولنا بیان أحكام انقضاء »یبقي قائما بكل ما لھ من ضمانات إلى أن یتم وفاء قیمة ھذا الشیك
زام الصرفي بالشیك بمقتضي وفائھ من المسحوب علیة والذي یعد المآل الطبیعي لذلك أصال االلت

وأھم السبل التي قررت قانونا لتمكین الحامل من قیمة الشیك في حالة امتناع المسحوب علیھ عن 
  .التي أولھا المشرع للحامل في تحقیق ذلك؟ القانونیة الوفاء وما ھي أھم مظاھر الحمایة

 مظاھر أقوى یعد ،"للوفاء المتقدم الحامل شرعیة لقاعدة " المشرع تقریر أن كیف ینناتب حیث

 كیف وبیننا الصفة، ھذه أساس على إالَّ الجزائیة أو الصرفیة الحمایة تقرر ال إذ الشیك لحامل الحمایة

 فإن وفاء؛لل علیھ للمسحوب بتقدمھ وكیلھ أو بنفسھ الشرعي الحامل أحقیةب العادي للشیك خالفا انھ

 أو البریدیة الصكوك مصلحة أو عمالءه أحد من إالَّ مسطر شیك على یحصل أن لھ یجوز ال المصرف

 مظاھر أھم ومن ،)ت ق 513/3 م( غیرھم أشخاص لحساب قیمتھ قبض یمكن وال أخر، مصرف

 بدفع علیھ وبللمسح القانون إلزام  في تتمثل الوفاء لمقابل ملكیتھ بحكم للحامل أیضا الثابتة الحمایة

 من یحد وال )ت ق 503 م( القانونیة اآلجال خارج الحامل قدمھ ولو حتى الرصید المتوفر الشیك

 وعما لھ الناشئ الضرر عن للساحب بالتعویض ملتزما كان وإالَّ  الصرفي التقادم مدة إالَّ ھذا التزامھ

  ).ت ق 8 /537م( وفقا بالدفع الصحیح أمره تنفیذ لعدم سمعتھ في لحقھ

وكما تظھر حمایة التشریع للحامل منعا لتحایل المتعاملین بالشیك وتثبیتا لحقھ على مقابل 
الوفاء من واقع عدم إبطال الشیك الذي ال یحمل مكان الوفاء بل أعطى الحامل مؤشرات 

كما لم یمنع القانون تحدید محل مختار للدفع بشرط أن )  ق ت473م (لالستدالل بھذا المكان 
بالنسبة للشیكات المسطرة فیحدد المكان  وا الغیر مصرفا أو مكتبا للصكوك البریدیة؛یكون ھذ

  .وفقا لطریقة التسطیر كما سلف بیانھ

 ق ت بعدما كان التقدیم المادي لغرفة المقاصة یعد بمثابة 502كما خلصنا إلى أنھ وفقا للمادة 
وسیلة التقدیم اإللكتروني والتي  فإن المشرع ارتأى 02–05تقدیم للوفاء، فإنھ بمقتضى قانون 

تسمح بمقاصة الشیك في الوقت الحقیقي وبأقل تكلفة ممكنة، وھذا التطور في تقنیات المقاصة 
تبنتھا الجزائر مواكبتا لترقیة نظام المدفوعات ومطابقتھ للمقاییس الدولیة، حیث خلصنا بصدد 

عود للسند الورقي الذي یلتزم المشارك نظام المقاصة اإللكترونیة بأن حجیة اإلثبات عند النزاع ت
المرسل لصورة الشیك في رسالة بیانات إلكترونیة عبر ھذا النظام أن یتفحص صحة شكلیة الشیك 

وذلك من أجل األرشفة وتقدیم األدلة في حالة الورقي، كما یلتزم بإرسالھ إلى الھیئة المرسل إلیھا 
ف المشارك المستلم لھ ففي ھذه الحالة یجب أن النزاع، أما إذا أتفق األطراف على حفظھ من طر

  .ونسجل بصدد ھذه النقطة تقصیر التشریع في تحدید مدة األرشفةیسمح بإظھاره عند النزاع، 
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 بیننا الشرعي حاملھ یدي بین الشیك لدفع علیھ المسحوب تحقیق سبیل في أنھ إلى خلصنا كما

 كان إذا الخطأ أساس على حقھ في تثبت قد تيوال مزور شیك وفاء بصدد علیھ المسحوب مسؤولیة حكم

 ونظرا وأنھ كما الساحب، خطأ انتفى إذا متقن التزویر كان إذا المخاطر أساس على أو عادي التزویر

 المسحوب وضع قبلف األصلي والدین بالشیك الصرفي االلتزام النقضاء أھمیة من الوفاء لعملیة لما

  .الدفع بمخالصة ومطالبتھ األخیر ھذا ھویة من التأكد من فلبد حاملھ حیازة الشیك قیمة علیھ

 للشیك الجزئي الوفاء فرض یستتبع الذي الرصید كفایة عدم حالة تحلیل بصدد خلصنا كما

 الوفاء قبول الحامل یلزم القانوني النص أن حیث والواقع، القانون بین ةالموجود المفارقة على الوقوف

 الذي الواقع وھو الحامل على الجزئي الوفاء بعرض علیھ سحوبالم یلزم لم المشرع بینما الجزئي

 الملتزمین حرمان بذلك یستتبع مما الرصید، كفایة لعدم الدفع عدم شھادة بتسلیم البنوك اكتفاء ھیترجم

 معیار تحدید المشرع إغفال على التعقیب یفوتنا لم كما ت، ق 505/5 بالمادة المفترضة الجزئیة البراءة

 األجدر ولعل جمیعا، لوفائھا الرصید كفایة عدم واقع مع "المتزاحمة الشیكات" وفاءل المفاضلة

 أو السحب تاریخ بمعیار تستأنس التي المقارنة التشریعات بعض أقرتھ ما حذو یحذو أن بالمشرع

  .التاریخ نفس تحمل الشیكات دفتر نفس من المفصولة الشیكات كانت إذا للشیك التسلسلي بالرقم

 أن إلى خلصنا الساحب لمعارضة تنفیذا الوفاء عن باالمتناع علیھ المسحوب لتزامإ وبصدد

 التي التطبیقیة الحاالت بفاعل بالبسیطة لیست التي األھمیة من الشیك مادة في المعارضة موضوع

 مشروعیتھا المحصور المعارضة أسباب في القیاس یحتمل ال الذي النص واقع مع القضاء یواجھھا

 بحالة )ت ق 16مكرر 526 م( بموجب الملحقة السرقة وحالة حاملھ وإفالس الشیك یاعض حالة في

 ادةمال بموجب سجلنا كما ،ع ق 374/1 بالمادة المقررة للجزاءات عرضة الساحب كان وإالَّ الضیاع،

 الھیئة حق في تتمثل للمعارضة خاصة حالة األموال تبیض بمكافحة المتعلق 01 –05 قانون من 17

 72 لمدة التعامل محل المال نظافة عن شبھة تثیر مصرفیة عملیة أیة تنفیذ معارضة في صةالمخت

 أھم أن إلى خلصنا كما شبھة، محل كان إذا شیك وفاء عن تعارض أن الھیئة لھذه یمكن وبالتالي ساعة،

 بمجرد المعارضة برفع اإلستعجالي القاضي القانون إلزام في تتمثل المعارضة بصدد الحامل ضمانات

 مشرعنا إغفال على التعقیب یفتنا لم المعارضة ألحكام وتحلیال ،)ت ق 503/3 م( األخیر ھذا من طلب

 لمواجھة المتبعة واإلجراءات ورفعھا للمعارضة المتبعة اإلجراءات تحدید الفرنسي للمشرع خالفا

  .الشیك حائز طرف من المعارض

 یتوج الذي الرصید توفر حالة في العادي الوفاء من الحامل تمكین ألحكام تطرقنا وبعدما

 انقضاء أحكام لبیان أتینا بالشیك الملتزمین كل ذمة ببراءة االلتزام وانقضاء بالمخالصة عادة

 التجاري للقانون تعدیال المشرع استحدثھ الذي الدفع لعارض التسویة بإجراء الصرفي االلتزام

 جانب إلى النظام، ھذا خالل من للشیك ونیةالقان الحمایة مظاھر ھي وما 02–05القانون بموجب



 ..الجزائريالجزائري  التجاريالتجاري  القانونالقانون  فيفي  للشيكللشيك  القانونيالقانوني  النظامالنظام                                             :خاتمــة

 

 - 331 - 

 والدعاوى الصرفي الرجوع أحكام بمقتضى الشیك في الصرفي االلتزام انقضاء حكم بیان

  . االلتزام ھذا النقضاء سببا الحق سقوط أو التقادم یكون لم ما المدنیة

 الدفع لعارض المحض التقني بالمفھوم التسویة نظام ارتباط إلى خلصنا التسویة نظام وبصدد

 ،)ت ق 2مكرر 526 م( بمقتضى كفایتھ عدم وحالة الرصید وجود عدم بحالة مضمونھ المنحصر
 الدفع عوارض مركزیة وإبالغ الدفع عارض بتسجیل علیھ المسحوب إلتزام على یقوم النظام وھذا

 إلتزام جانب إلى للمستفید، الدفع عدم شھادة تسلیم وكذا للوفاء الشیك لتقدیم الموالیة أیام 04 خالل

 تحقیق سبیل وفي التسویة لتحقیق للساحب فترتین على المتوالیة الدفع أوامر بتوجیھ علیھ المسحوب

 بین المشرع میز النیة السیئ والساحب النیة الحسن الساحب تمیز إلى یسعى الذي النظام ھذا فعالیة

  .تكراره حالة وبین مرة ألول الدفع عارض ارتكاب حالة

ق ت  02 مكرر526 بصدد تحلیل إجراءات التسویة بالتعقیب على نص المادة وقد خلصنا
حیث نرى أنھ كان من األجدر بالمشرع الحترام صحة المواعید القانونیة ومنعا لعراقیل اإلرسال 

 أیام المقرر للفرصة األولى 10التي قد تخضع لتقدیر المسحوب علیھ أن یكون منطلق حساب میعاد 
راءات األمر للتسویة من یوم اإلشعار بالوصول ولیس من تاریخ األمر بالدفع كما أنھ أیضا بصدد إج

بالتسویة المقررة على فترتین بالنسبة ألول عارض الدفع إلى أنھ كان األجدر بالمشرع على إثر 
تكرار عارض الدفع أن یوحد فترة التسویة إذ ال أھمیة لتقریر للفترتین مادام أن الساحب یقع تحت 

  .جزاء الحظر المصرفي رغم تسویتھ لعارض الدفع ودفعھ للغرامة المضعفة

ا خلصنا بصدد نظام التسویة أنھ في حالة جدواھا تعد أقوى دلیل لحسن نیة الساحب الغافل كم
إلیجاد مقابل الوفاء ألي سبب كان، ومن اجل تفعیل ھذا المقتضى الساعي إلرساء المصداقیة 
المفترضة في الشیك كأداة وفاء تمثل النقد في التعامل فقد قرر المشرع لعدم تسویة عارض الدفع 

 یوم بضم الفترتین أو على إثر تكرار عارض الدفع جزاء تأدیبي یتمثل في المنع 30ول في أجل األ
من إصدار الشیكات وأخرى جنائیة تتمثل في قیام أركان جریمة إصدار الشیك بدون رصید وبذلك 
للنیابة العامة مباشرة الدعوى الجزائیة دون حاجة للشكوى الشخص المضرور؛ باإلضافة إلى 

ءات المدنیة المتمثلة في متابعة الجاني مدنیا ومطالبتھ بالتعویض عن الضرر الذي سببھ الجزا
 .للحامل جراء عدم قبضھ قیمة الشیك

 دون الوفاء شیكات إصدار من الساحب حرمان مقتضاھا تأدیبیة عقوبة المصرفي والحظر

 الساحب علیھ المسحوب بیطال العقوبة ھذه تنفیذ وبمقتضى سنوات، 5 لمدة والمعتمدة السحب شیكات

 مركزیة تبلیغ علیھ المسحوب یلتزم كما وكالئھ، بحوزة والتي بحوزتھ التي الشیكات نماذج بإرجاع

 وبالمقابل ،)ت ق 7مكرر 526 م( عمالئھ أحد ضد یتخذه حظر إجراء بكل المدفوعة غیر المستحقات

 إصدار من للممنوعین المحینة بالقائمة ظامبانت قانونا المؤھلة المالیة الھیئات تبلیغ الجزائر بنك یلتزم

 من یكون الساحب على علیھ المسحوب من الحظر عقوبة وتنفیذ ،)ت ق 8مكرر 526 م( الشیكات
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 لقائمة الجزائر بنك نشر لحظة من یكون األخرى المالیة للھیئات بالنسبة أما ،موقعھ باعتباره لحظتھ

  ).11–01 رقم الجزائر بنك تعلیمة من 30 المادة و  01–08 نظامال من 12 م( الشیكات إصدار من الممنوعین

 بتبلیغ الجزائر بنك بإلزام اكتفت التي القانونیة النصوص على التعقیب سجلنا الصدد وبھذا

 وكان وإجراءاتھا، الدورات مواعید تحدید بدون الشیك إصدار من الممنوعین بنشرة المالیة الھیئات

 تسجیل كل بعد القائمة بتبلیغ الجزائر بنك یلزم أن بعد عن االتصال نظام تطور مع بالمشرع األجدر

 بھ بادرت ما استحسننا حیث لذلك، مخصص إلكتروني خط طریق عن دفع عارض أو منع لحالة

 كل عن الجزائر لبنك البنوك تبلیغ طریقة بخصوص 11 المادة 11–01 رقم الجزائر بنك تعلیمة

 رسالة ببعث المعلومات ھذه مركزة یتم حیث إلكترونیة؛ یقةبطر أي بعد عن یكون الذي دفع عارض

  .استغاللھ یمكن لذلك مخصص خط عبر الجزائر لبنك الدفع بعارض إلكترونیة بیانات

 الذي یلزم المسحوب علیھ بتبلیغ مركزیة 01–08من نظام 11المادة كما أعقبنا على نص 
 ادةمال، بینما نص "بدون تأخر"ساحب المستحقات الغیر المدفوعة بكل إجراء حظر یتخذه ضد ال

 وبھذا نسجل تناقض" فورا"استعملت عبارة " دون تأخر" ق ت عوضا عن عبارة 7 مكرر526
 النصین مع العلم أن ھذا النظام جاء لتحدید كیفیة تطبیق النص التجاري إذ بھ یعقد مفھومھ، فإذا

فید تال " دون تأخر" ولكن عبارةنفھم أن التبلیغ یكون في الحین؛ " فورا"فسرنا مفھوم كلمة 
لتقدیریة في تحدید مدى التأخر أو خول للمسحوب علیھ السلطة ات، فقد ينوالحیالمعنى الفوري 

 التسجیل الخطأ إلجراء الحظر بعد نھ كان األجدر بالمشرع بصدد إلغاءأكما التعجیل بالتبلیغ، 
لك أیضا للساحب والنیابة العامة ذتقریر ذلك من بنك الجزائر أن یلزم المسحوب علیھ بإعالم 

  . إلبطال مفعول المتابعة الجزائیة

وبصدد تحدید نطاق تطبیق الحظر المصرفي خلصنا إلى أن عقوبة الحظر تشمل الساحب 
 10/1مكرر 526 م(ي یملكھا لدى كل الجھات المصرفیة المرتكب لعارض الدفع على كل حساباتھ الت

بدون أن یمس ذلك سلطتھ كوكیل على ) 11–01زائر رقم  من تعلیمة بنك الج30 ادةمالوق ت 
كما تمس ھذه العقوبة سلطة الوكالء في تسیر حسابات ) ج ق ت 12 مكرر526م (حسابات غیره 

، كما یشمل الحظر )ق ت2 /12مكرر526م (الساحب بدون سلطتھم في تسیر حساباتھم الخاصة 
لدفع من أحد الشركاء وفي حساباتھم الشركاء في نفس الحساب الجماعي المرتكب فیھ عارض ا

ن تعلیمة بنك الجزائر رقم  م31 ادةمال(الشخصیة، والحسابات الجماعیة التي یشتركون فیھا 
، وبصدد تمدید عقوبة الحظر إلى الشركاء في حساباتھم الشخصیة نسجل خروج )11–01

یث أنھ إذا كان من المشرع على مبدأ شخصیة العقوبة وھو مبدأ أساسي في أحكام المسؤولیة؛ ح
العدل أن یشمل الحظر الحساب المشترك المسجل علیھ العارض بسبب عدم مبادرة أحد الشركاء 

 م الخاصةتھلیس من العدل أن یتحمل الشركاء مسؤولیة شخصیة تمس حسابا لتسویتھ إالَّ أنھ
  .المشترك سجلھ غیره في الحساب الذي العارض بسبب
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 مضمون من والمعتمدة السحب شیكات تقصي التي )14كررم 526 م( نص بتحلیل خلصنا كما

 مع المادة ھذه تعارض تسجیل إلى الشیكات ھذه في الغیر بمصلحة اإلضرار عنصر النتفاء الحظر

 شیكات عن یعبر أن بالمشرع األجدر فكان بحوزتھ المتبقیة الشیكات نماذج إرجاع الساحب إلتزام واقع

 علیھا المصادق الشیكات عوض البنك شیكات طلب على النص وكذا للسحب الشباك بشیكات السحب

 خاصة شیكات نماذج تسلیم علیھ المسحوب إلزام تفید مادة بإحداث أو )ت ق 483م( لمفھوم وفقا

  .االعتماد أو للسحب فقط صالحیتھا تفید وبذلك الشیكات إصدار من محظور أنھ شكال تفید للساحب

النیابة العامة بصدد مباشرة الدعوى الجزائیة على وبصدد التجریم فإن المشرع أوقف حق 
ولكن یجب التنویھ إلى أنھ خارج الحالتین المتعلقة بسبب عدم ) 6 مكرر526م (عدم جدوى التسویة 

وجود الرصید أو عدم كفایتھ فإن إجراءات المتابعة الجزائیة ال تتوقف على ھذه اإلجراءات األولیة 
  .تحرك المتابعة الجزائیة مباشرةفإن جرائم الشیك األخرى تباشر و

 تنقیح یھمل لم المشرع أن نالحظ الشیك لحامل الحمایة مظاھر استنباط ومحاولة تحلیل خالل ومن

 إصدار لمكان الدعوى في لنظر االختصاص یعقد كان بعدما فالمشرع الشیك مادة في الجزائي الجانب

 بقانون أحدث فقد القضاء یواجھھا التي تللصعوبا نظرا المشرع فإن )ج إ ق 329 م( بمقتضى الشیك

 إقامة لمحكمة وكذلك الوفاء مقر لمحكمة االختصاص تعقد التي ع ق مكرر 375 ادةمال نص 23 –06

 لتنازع جدیدا دافعا یعطي قد ما وھو االختصاص تحدید في العامة القواعد عن خروجا وھذا المستفید،

 إشكاالت یثیر وما مختلفة محاكم مستوى على جریمةال نفس على متناقضة بأحكام والحكم االختصاص

  .اإلجراءات طول بعد ىاألخر عن احدھا حجیة یفقد قد وما القضائیة األحكام تنفیذ في عویصة

وتظھر قوة الحمایة الجزائیة من خالل العقوبات األصلیة والتكمیلیة المسلطة على الساحب 
یجوز الحكم بإحداھا دون األخرى ھي الحبس والتي ال )  ق ع374م (والعقوبات األصلیة بحكم 

من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة مالیة ال تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید، أما 
 وبمقتضى، ) ق ع3مكرر 16  ق ع و م09 م  ق ت و541م(بالنسبة للعقوبات التكمیلیة ما قررتھ 

 الشیك جرائم على التخفیف روفلظ المقررة )ع ق 53 م( أحكام تسري ال )ت ق 540 م(

 أو رصید بدون شیك إصدار صورتي في إالَّ )ع ق 375و 374 ( المادتین في علیھا المنصوص

 مسبوق غیر المتھم إفادة حالة في )ع ق من 4مكرر 53 م( أجازت قد كما رصید، بدون شیك قبول

 یمكن وكما دج، 20 000 إلى والغرامة شھرین إلى الحبس مدة بتخفیض المخففة بالظروف قضائیا

  .المرتكبة للجریمة قانونا المقرر األدنى الحد عن تقل ال أن على فقط العقوبتین ھاتین بإحدى الحكم

 الدعوى أقیمت إذا ت ق 542/3 للمادة وفقا فإنھ الساحب حق في المقرر العام الحق جانب وإلى

 التي المحكمة لدى المطالبة لھ یجوز المدني بالحق یدعي الذي الشیك حامل فإن الساحب على الجزائیة

 الضرر بتعویض المطالبة حق من لھ عما زیادة ،الشیك قیمة یساوي بمبلغ الجنائیة الدعوى في تنظر

  .المدنیة المحاكم لدى بدینھ بالمطالبة القیام اختیاره حسب لھ یمكن أنھ على االقتضاء، عند
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 الصرفي، الرجوع أحكام بمقتضى لشیكبا الصرفي االلتزام انقضاء حكم تولینا األخیر وفي

 من االحتجاج إقامة شرط على یقوم الصرفي الرجوع في الحق أن إلى األحكام ھذه تحلیل من وخلصنا

 وحده شأنھ من رسمي كإجراء ،)ت ق 516 م ت ق 515 م( قبل الحامل قبل انقضاء أجل التقدیم للوفاء

 ذات رسمي إجراء وھو الصرفي، التظھیر أثار حدیدوت ،)ت ق 531 م( الوفاء عن االمتناع واقعة إثبات

 الشیك بقیمة الصرفي المدین على الرجوع في حقھ ممارسة الحامل تمكین شأنھ بالدفع، تھدیدي طابع

 إجراء انھ كما ،)ت ق 520 م( الرجوع مصاریف من وغیرھا واإلخطارات االحتجاج ومصاریف

  . بید الحامل لتوقیع الحجز التحفظي على أموال المدینفإنھ أداة مھیدي للتنفیذ على أموال المدین، ت

 أثارھا تنحصر القانونیة قیمتھا فإن الدفع عدم شھادة لنظام المشرع تقریر رغم أنھ إلى وخلصنا

 بیننا حیث ،)536 م – ت ق 531 م( أموالھ على والتنفیذ الساحب على الرجوع  في لالحتجاج كبدیل

 فإنھ الموفى، الغیر الشیك لحامل الوفاء رفض شھادة تسلیم إلزامیة مسألة المشرع حسم رغم أنھ كیف

 بمفھوم االحتجاج خالف على الصرفي، الرجوع نظام ضمن معینة بوظیفة الشھادة ھذه یخص لم

 حق لضمان الوفاء امتناع واقعة بإثبات الكفیل الوحید اإلجراء اعتبره لما 531/1و 515 المادتین

 الرجوع أحكام ضمن الشھادة ھذه موقع فإن وبالتالي المظھرین، على الصرفي الرجوع في الحامل

 الشھادة ھذه اعتماد في الحامل لمصلحة واضح تشریعي تدخل إلى ویحتاج غامضا، یبقى الصرفي

  .وتكلیفا تعقیدا أقل االحتجاج عكس على إلیھ بالنسبة تبقى والتي الصرفي الرجوع في حقھ لممارسة

الذي یبقي مشروعا عن مدى إلتزام الحامل بمواعید االحتجاج كما خلصنا إلى التساؤل 
لممارسة الرجوع الصرفي مع العلم أن القانون خالل ھذه الفترة منح للساحب فرصة تسویة عارض 
الدفع؟  فكان األجدر بالمشرع أن یؤجل تسلیم شھادة عدم الدفع كدلیل إثبات امتناع الوفاء ومواعید 

 التسویة بدون جدوھا، وذلك لمنع فرض قیام الحامل باالحتجاج والحال االحتجاج لغایة فوات أجال
  . وبذلك یفقد الحامل مصلحتھ في الرجوع رغم االحتجاج واإلخطار،أن الساحب قد یقوم بالتسویة

 ھو فما الشیك لحامل أكثر حمایة یولى الصرف قانون مادام اإلطار ھذا في المطروح والتساؤل

 بشھادة االحتجاج استعاضة یتم ال فلماذا الشخصي؟ للمعیار وفقا إلجراءینا بین المشرع تمیز جدوى

 العام النظام من إجراء لیس االحتجاج أن العلم مع خاصة الملتزمین كل على الرجوع في الوفاء رفض

 لھذه یمكن وبالتالي مصاریف؛ بدون الرجوع شرط تحریر بمجرد منھ الحامل إعفاء یمكن دام ما

 لحملة بتعقیدات یتسم االحتجاج وأن خاصة االحتجاج، من المبتغي الھدف نفس يتؤد أن الشھادة

  .المعقدة اإلجراءات ھذه مثل یعتادوا لم الذین التجار غیر منھم خصوصا الموفاة الغیر الشیكات

الذي ینوى  الحامل كما خلصنا أیضا إلى أن نظام الرجوع الصرفي یقوم على واقعة التزام
الوفاء  بعدم إخطار توجیھ منھ معفى كان أو االحتجاج أقام سواء بالشیك مینالملتز الرجوع على

االحتجاج، أو  إقامة لیوم الموالیة أیام العمل 10 أجل داخل الساحب المباشر وكذا إلى إلى مظھره
مصاریف، وبصدد إخطار  الرجوع بال اشتراط حالة  أیام الموالیة لیوم التقدیم في04خالل 
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الضبط  كتابة أعوان إلزام فرید مفاده نص على مقتضى) 517/2 م(في  الساحب فالمشرع
بأسباب  بإشعار ھذا األخیر اسم الساحب وموطنھ، الشیك یتضمن كان المحكمة المختصة إذا

 ساعة من تسجیل االحتجاج، وتجدر اإلشارة بھذا 48خالل  بالبرید الموصى علیھ الوفاء رفض
ھو مكان  في الشیك ولیس بالضرورة البیانات اإللزامیة لیس من الصدد علما أن موطن الساحب

یعد البیان الوحید الكفیل "الساحب موطن"ھذا المقتضى ألن  یتصور تفعیل اإلنشاء، فمبدئیا ال
  .جل ھذا األداخل عدم الوفاء بواقعة األخیر من إشعار ھذا الضبط بتمكین عون كتابة

 للحامل بعد بالنسبة ومنتھاه الرجوع منظا غایة ھي الصرفیة الرجوع دعوى وباعتبار أن
عارض الذي ال یقتصر على  لمفھومھا، أحكامھا تحدیدا بیان تولیت فقد الوفاء، إثباتھ لواقعة امتناع

على حمایة  تنصبسویة وإنما دعوى الرجوع الصرفیة انعدام الرصید أو عدم كفایتھ بمفھوم نظام الت
موضوع ھذه الدعوى  وفاء الشیك، ویتضمن سحوب علیھ منمن كل امتناع للم حامل الشیك

كما بیننا األساس الصرفي ، المطالبة بقیمة الشیك وجمیع المصاریف المصاحبة إلجراءات المطالبة
مبدأ  الصرفیة تقوم على الرجوعإلى أن دعوى  خلصنا خاللھ من الذي لھذه الدعوى ھذا األساس
الشیك  على توقیعھم الصرفیین بمجرد تزمینمواجھة المل في لحامل الشیك الضمان الصرفي المخول

یضعھ أحد الملتزمین بشرط أن ال یكون من  الضمان إال شرط عدم الضمان الذي وال یحد من ھذا
  .الشیك لحامل الصرفیة الثابتة الحمایة مظاھرأقوى  حد ذاتھ في یعد الساحب، وھذا التضامن

 بمجموعة الشیك حامل متع وإن شرعالم أن إلى الصرفیة الرجوع دعوى دارسة من خلصنا كما

 على حرص األطرف لحقوق موازاة أنھ إالَّ الشیك، حیاة مراحل اختالف على الصرفیة الضمانات من

 وتطلب الواجبات من جملة الحامل على فرض وبذلك الملتزمین عاتق على الملقى العبء من التخفیف

 سقوط ھو صارما صرفیا جزاءا إھمالھا لىع ورتب أدائھا، في والتفطن والحذر الحیطة من قدرا منھ

  .الملتزمین على الرجوع في حقھ

كذلك قرر تقادما قصیرا لعدم سماع الدعاوى الناشئة عن الشیك تقل مدتھا عن مدة التقادم 
 العادي المدنیة، بھدف تسویة مراكز الملتزمین بدون تعلیقھا لمدة طویلة، وھذا التقادم الذي مكنتني

 أوال تقادم المسحوب علیھ بكونھ في مواجھة البنك الحامل دعوى تقادم طبیعة على معالجتھ الوقوف
 أجنبیا عن المسحوب علیھ أن باعتبار قانون الصرف بقواعد ولیس العادي القانون بقواعد محكوم
مقترنة فإن مدة تقادمھ  وثانیا من عالقتھ بالساحب، أساسھ یستمد بالوفاء والتزامھ الصرفي، االلتزام

 .الوفاء جل صحة الشیك ولیس بقرینةبأ

تقادما  یعد بالشیك الملتزمین مواجھة في الحامل دعوى تقادم كان كما خلصنا إلى أنھ إن
  في،إالَّ أن ھذه القرینة بسیطة یمكن دحضھا بكل وسائل اإلثبات الوفاء، قرینة على قصیرا مبنیا

)  ق ت528م (الشیك بمقتضى  حاملل الصرفیة الحمایة مظاھر من آخر مھم استحضار تام لمظھر
إذ ال یسري التقادم في حال صدور أمر باألداء أو وقع االعتراف بالدین بسند مستقل، وھو سبیل 
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ذلك إال في  وبذلك ال یخضع ،لتجدید الدین وأساسھ الحكم الصادر أو بحكم سند االعتراف بالدین
  . للتقادمقواعد العامةلحكم ال

 الدراسة المتواضعة ھذه خالل توصلنا إلیھا من تم التي المالحظاتالنتائج و أھم كانت تلكم
وخوال  مالحظات وتعقیبات ،لموضوع النظام القانوني للشیك في ظل القانون التجاري الجزائري

البحث المتعلق  الرئیسي لھذا اإلشكال عن  راجیتا أن أكون قد وفقت في التحلیل واإلجابةصات
 رئیسي مفاده أن إلى استنتاج الوصول یمكن بحیث حامل الشیك، حمایة في توفیق المشرع بمدى

حمایتھا على  باغوإص الصرف قانون ترجمة قواعد في كبیر حد إلى المشرع الجزائري وفق
مع  قانونا، ذلك وما یترتب عن للوفاء والتقدیم اإلصدار وإلى حین منذ اإلنشاء حامل الشیك

مصرفي حاصل عن تشغیل  كسند التجاریة قةھذه الور مراعاتھ في نفس الوقت لخصوصیة
  .رئیسیا علیھ دورا ویلعب فیھ المسحوب الحساب

 من وخاصة واحد آن في ومرنة صارمة ومتمیزة خاصة حمایة السند لھذا المشرع أولى حیث

 نیة حسن لمبدأ أھمیة یولى التجاري القانون تعدیل بعد المشرع أصبح التي الجزائیة الحمایة خالل

 من خیر الوقایة لمبدأ ونھجا والساحب، الحامل حقوق بین الموازنة ضروب من ضرب ھوو الساحب

 تتوقف أولى كإجراء المصرفیة التسویة نظام علیھا یقوم التي القانونیة الترسانة تتضمنھ التي العالج

 الحظر في المتمثل التأدیبي الجزاء جانب إلى رصید، بدون الشیك إصدار لجرم الجزائیة المتابعة علیھ

 المصرفي الحصر خالل من بعیدة برؤیة للشیك المصرفیة الحمایة مضمونھ في یحمل الذي المصرفي

 بتحقیقھا الدفع عوارض مركزیة تطلع التي الخدمة ھذه إجرامھا تكریر من ومنعھا المجرمة للطائفة

 .البنوك مع المنتظم تواصلھا خالل من

 حامل حمایة إلى الدراسة ھذه من ظاھر ھو كما سباألسا تھتم التشریعیة الحمایة ھذه أن كما

 المشرع لھ رتب والذي المھمل دون القانون، رسمھ الذي للشكل وفقا حقوقھ لحمایة المتیقظ الشیك

  .األحوال حسب التقادم أو الصرفي السقوط نظام إھمالھ على كجزاء

 جلیا لي یظھر يالت المقترحات بعض تقدیم إالَّ الختام في یسعني ال أنھ أقول وبھذا 

 اإلطالع لدى وفاء كأداة الشیك حمایة تدعیم في الزیادة انھشأ ومن مجدیة أنھا تواضع بكلو

  :یأتي ما وأھمھا ،التعامل في النقد تمثل كأداة دوره وتثمین

  ق ت ج إلزالة اللبس عن صفة الھیئات المؤھلة إلدارة وسائل 474إعادة صیاغة نص المادة 
 والتي تكون لھا صفة الشخص المسحوب قانون النقد والقرضص الحالیة لتماشیا والنصوالدفع 

علیھ الشیكات والتي تحددھا النصوص الجدیدة لقانون النقد والقرض والنصوص التنظیمیة لبنك 
الجزائر الخاصة بالمقاصة والوقایة من إصدار الشیكات بدون رصید في شخص البنوك الخزینة 

  . لبرید الجزائر والمصالح المالیةالعمومیة و
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  وضع نص یفید خضوع شیكات المسافرین لنصوص القانون التجاري والجزائي إلزالة اللبس
 .القائم بشأنھا

  االقتداء بالتشریع الفرنسي بخصوص إلغاء النصوص الخاصة بالشیك البریدي وإخضاع الشیك
خاصة وأن البرید البریدي لنفس أحكام الشیك المصرفي، من خالل مشروع بنكرة برید الجزائر، 

 .أقرب المصالح المالیة للتعامل مع األفراد

  تفید إجباریة كتابة مبلغ الشیك بالحروف واألرقام ألنھ إذا ق ت  479إضافة فقرة لنص المادة
 .كان السھل العبث أو الخطأ في كتابة الرقم فإنھ من السھل تبینھ من األحرف

  المواد التي تعالج موضوع التظھیر الناقل بخصوص " الناقل للملكیة"اقتراح إضافة عبارة
 489 للملكیة إلزالة اللبس عن التظھیر المقصود ألن االكتفاء على مثل ما ھو الحال لنص المادة

قد یخطر لمن ال یفقھ نصوص القانون ...." التظھیر ینقل جمیع الحقوق"على عبارة ق ت 
عذر بجھل  ال"دئ التشریعیة أنھ التجاري أن أي تظھیر یترتب عنھ ذلك وخاصة أن من المبا

، وبالتالي على التشریع المساھمة في إیصال فكرة القانون للفرد العادي بأیسر المفاھیم "القانون
 .الصریحة

 لفائدتھ  الشیك إصدار من الشیك منذ للمستفید مقابل الوفاء ملكیة انتقال على الصریح التنصیص
لكل  ملكیة أو التسلیم، بمجرد تسلمھ الشیك إلیھ رفعاولكل من یؤول لھ الشیك بالتظھیر الناقل لل

  . فقط."التظھیر"عن تتحدث والتي  ق ت489 المادة مقتضى بشأن معنى و أو غموض لبس

  وضع نص یفید اإللزام بكتابة صیغة التظھیر الناقل للمكیة إقتداء بالمشرع المصري الذي یعتبر
 . التوكیليالتظھیر المعیب شكال ال یرتب إال أثار التظھیر

  مكرر یحدد طریقة التقدیم اإللكتروني للشیك إلى غرفة  مادة بنص ق ت502تثمین نص المادة 
 وتحدید مدة األرشفة للسند الورقي والمسئول عن ذلك في – اإلجراءات والمسؤولیات - المقاصة

 تسھیال  وذلك لجمع النصوص القانونیة الخاصة بنفس الموضوع في نفس القانون، – حالة النزاع
وھو ما نالحظھ في الجانب على رجال القانون ترقب ومعرفة المستجدات لتحدید المسؤولیات، 

التطبیقي باعتماد القضاة والمحامین على النصوص األصلیة بدون النصوص التنظیمیة والتنفیذیة 
  .مما یعود على المتقاضین برفض الدعاوى وتناقض األحكام القضائیة

 إلزام المسحوب علیھ بعرض الوفاء الجزئي على  تفید  ق ت505مادة إضافة فقرة في نص ال
  .الحامل لتفعیل مقتضى إلزام الحامل بقبول الوفاء الجزئي

  بالنسبة لشروط تحریر شیك في عدة نظائر جدیر بالمشرع باإلضافة إلى اشتراط ترقیم النظائر
ألن " النظیر"شترط  كتابة عبارة  ق ت وفقا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند أن ی524في نص المادة 

لغة األرقام وخاصة في الشیكات قد ال یتنبھ لھا المتعامل بھ إذ یحمل الشیك عدة أرقام مثل رقم 
 .الخ  وھو الشيء المستعصي تمیزه من األشخاص العادین...الحساب رقم المفتاح 

  تفید حظر كتابة الشیك بقلم الرصاصق ت  526نص المادة لإضافة فقرة. 
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  إللزام البنوك باستشارة مركزیة عوارض الدفع ببیان  ق ت  مكرر526إعادة صیاغة نص المادة
كتابي قبل تسلیم دفتر شیكات جدید ألحد العمالء، الن مجرد إلزامھا بالتطلع على فھرس 

 .المركزیة یعطي المسحوب علیھ سبیل لإلفالت من المسؤولیة لصعوبة إثبات تقصیره

  عوارض الدفع بفتح خط إرسال واستقبال إلكتروني مفتوح لالستغالل وضع نص یلزم مركزیة
 .من البنوك طیلة مدد العمل یساھم بترقب تطورات قائمة المحظورین من إصدار الشیكات

  أیام المخصصة للتسویة كفرصة 10بما یفید أن أجل ق ت  02مكرر 526تعدیل نص المادة 
عار بالوصول حمایتنا للساحب من تفویتھ أولى على إثر أول عارض للدفع تحتسب من اإلش
 .فرصة التسویة بتأخر وصول األمر الموجھ إلیھ بالدفع

  تفید وضع مدة وحیدة للتسویة على إثر تكرار عارض ق ت  03 مكرر526إضافة فقرة للمادة
 .الدفع

  تفید إلزام المسحوب علیھ تسلیم الساحب شھادة التسویةق ت  04 مكرر526إضافة فقرة للمادة 
 .كدلیل إثبات التسویة

  بھ المسحوب علیھ الذي یطالب تفید شكل اإلجراء 09 مكرر526إضافة فقرة لنص المادة 
الساحب إلرجاع نماذج الشیكات الغیر المستعملة التي بحوزتھ، وھذا من شأنھ إثبات قیام البنك 

 .بالمساعي الحمیدة لمنع خرق الحظر

  الحسابات المشتركة التي خرج المشرع بصدده عن إعادة النظر في أحكام نطاق الحظر بصدد
مبدأ شخصیة العقوبة بمده لعقوبة الحظر إلى شركاء الحساب الجماعي في حساباتھم الشخصیة 

 .والحسابات األخرى التي یشتركون فیھا

  إجراءات المنازعة المصرفیة والجھات المختصة بھاویحدد وضع نص صریح یفید. 

  الرجوع الصرفي على مقتضیات نظام التسویة المصرفیة وضع نص صریح یفید توقف حق
  .إلزالة اللبس على تفعیل مقتضى اإلجراءین

  وضع نص یفید تعلیق تسلیم شھادة عدم الدفع للحامل إلى غایة ثبوت استنفاذ أجال التسویة وعدم
 .جدوھا

 لھا وجع الصرفي الرجوع نظام النص على استعاضة إجراء االحتجاج بشھادة عدم الدفع في
على  الصرفي الرجوع لتیسیر الوفاء عن االمتناع واقعة إثبات في األخیر ھذا عن تغني

  .الموضوع في الفرنسیة بالتجربة إقتداء بالشیك، الملتزمین

 المحیلة على مادة أخرى خاصة في حالة إلغائھا وھو حكم ةضرورة مواكبة التشریع بتنقیح الماد 
 . ق ع الملغاة08دة  الماإلى ق ت التي تحیل 541المادة 
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  باللغة العربیة   :أوًال
I. الكــــتب  
د، دار         .د .1 سي الجدی شیك الفرن انون ال ي ق ستحدثة ف ام الم ین، األحك الح أم ب ص و طال  أب

 .1995 القاھرة، ،النھضة العربیة

ات، د   أ .د .2 ات وتطبیق ات، تقنی ة عملی وك التجاری ي البن وجیز ف ق، ال د الح روس عب و عت  ن، د ب
 .2000 ،قسنطینة

د  .د .3 د أحم ة     محم ضة العربی ث، دار النھ زء الثال ري، الج اري الجزائ انون التج رز، الق مح
 .للطباعة والنشر، بیروت، د س ن

ة       .4 سندات التجاری شیك  " ، ال ي ال سند اإلذن ة ال ذھب "الكمبیال سر ال  ي الن
 .1995القاھـرة  للطباعة،

رائم ا       .د .5 ن ج ة ع سؤولیة الجنائی د، الم د اهللا قای امة عب ة    أس ة العربی ي المملك شیك ف ل
 .1995  القاھرة، دار النھضة العربیة،،السعودیة، طبعة ثانیة

رم .د .6 املكيأك صرفیة    ی ات الم دة والعملی ف الموح ات جنی ا التفاقی ة وفق ، األوراق التجاری
ة راف الدولی ا لألع ى،، وفق ة أول اني، طبع دار الث ة  اإلص دار العلمی ال

 .2001 األردن،–یع، عمانالدولیة ودار الثقافة للنشر والتوز

اري     .د .7 انون التج رح الق ز، ش ي عزی اني  – العكیل زء الث ات  – الج ة والعملی  األوراق التجاری
 .2007األردن، – دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، المصرفیة

دي .8 ل، الھن ات خلی صرفیة العملی سوق الم ة وال زء – المالی ث  الج ج  – الثال صارف، دم سة الم  المؤس

  .2000 لبنان – سطرابل للكتاب، الحدیثة
ة،      . أ .9 ة ثانی ري، طبع اري الجزائ انون التج ي الق ة ف سندات التجاری ال، ال دین جم ان ال برھ

 . 1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ة    .د .10 ر األوراق التجاری ة، تظھی د الطراون سام حم ة  "ب ة مقارن شر  "دراس ل للن ، دار وائ
  .2004  األردن،–والتوزیع،عمان 

ة .د .11 د الطراون سام حم صرفیة،  . ودب ات الم ة والعملی م، األوراق التجاری د ملح م محم  باس
 .2010دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،عمان، 

دعما         .د .12 ري، م اري الجزائ انون التج ي الق ة ف ناد التجاری راھیم، األس ن داود إب  ب
ون البیانی   ة الفن دیالت، مطبع ر التع ضائیة وأخ ادات الق ة باالجتھ

 .2005بالجلفة، 

اص      . د .13 ائي الخ انون الجن ي الق وجیز ف سن، ال قیعة أح زء األول – بوس د  –  الج رائم ض  الج
 .2006األشخاص والجرائم ضد األموال، دار ھومة، طبعة 

 .1999 ،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت"الشیك  "بیار إمیل طوبیا،. د .14
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انون ال   . د .15 ي الق ة ف سندات التجاری اس، ال داد إلی وان   ح ة، دی ة ثانی ري، طبع اري الجزائ تج
 .1982 المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

ة     .د  .16 كندریة، مطبع ارف، اإلس شأة المع شیك، من رائم ال فاوي، ج ادق المرص سن ص ح
 .1993أطلس القاھرة، 

ري          . أ .17 انون الجزائ ي الق شیك ف ل بال ة للمتعام ة القانونی ان، الحمای د الرحم اتي عب خلیف
 .2008 یة، القبة القدیمة الجزائر،المقارن، دار الخلدون

و )ر( .18 ر، )ج( روبل ول ریبی ي المط انون ف اري الق زء –التج اني الج ة –الث ي/د  ترجم د، عل  مقل

 .2008  ،لبنان –بیروت والتوزیع، والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة

ات      .د .19 وان المطبوع ري، دی اري الجزائ انون التج ي الق ة ف د، األوراق التجاری د راش راش
 .1987جامعیة، الجزائر، ال

د  .20 یم راش امي، فھ شیك المح ن ال ة م ة الناحی ة التجاری ا والجنائی انون طبق ارة لق د التج م الجدی  17رق

  .2000 ،ن ب د یة،ـــالقانون لإلصدارات يــالفن المكتب ،1999 لسنة

ر .د .21 اس زھی ریم، عب ل ك اء مقاب ید(الوف ي )الرص شیك ف ن ال ة م ة الناحی ة و المدنی ة " الجزائی ة دراس  مقارن

وانین ( " ارة لق ات التج ي والعقوب سا ف صر فرن راق وم ة )واألردن والع  دار مكتب

 .1997 األردن –ن عما والتوزیع، للنشر الثقافة
شیك        .22 انوني لل ام الق ة   "، النظ ضائیة مقارن ة ق ة فقھی ة "دراس ، مكتب

 .1997األردن،  –الثقافة للنشر والتوزیع، دار مكتبة التربیة، عمان
بح .23 رب،  يص رات ع ي  محاض انون  ف اري، الق ناد  التج ة  األس سفتجة ( التجاری سند  –ال ر  ال  ألم

 .1999 الجزائر، ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، )الشیك –

مودي  .ق .24 لیم،  ص سؤولیة س ة  الم شخص الجزائی وي  لل ة  – المعن ة دراس ین  مقارن شریع ب  الت

 . 2006 الجزائر، – ملیلة عین ،ىالھد دار ، – والفرنسي الجزائري

شر،   .د .25 ة والن ة للطباع دار الجامعی وك، ال ود و البن صادیات النق شیش، اقت د ح ادل أحم ع
 .1993بیروت، 

اس  .أ .26 ي، عب الس  حلم سویة اإلف ضائیة،  والت وان الق ات  دی ة، المطبوع ر، الجامعی  الجزائ

1993.  
د   . د .27 د الحمی شواربي عب ات  أل انون العقوب رح ق دار     – ، ش د إص صب التبدی رائم الن ي ج  ف

 .1995 ،ة، اإلسكندری بدون رصید، منشأة المعارفشیك

سیط         .28 سلة تب ة، سل ة والخاص وال العام ى األم داء عل رائم االعت عد، ج ز س د العزی  عب
 . 2005، دار ھومة، بوزریعة الجزائر) 02(القوانین 

صیة،     .29 وال الشخ دني واألح ائي والم ي الجن دفاع ف ة وال ول المرافع لیم، أص ز س د العزی  عب
 .1995 ،ریة، القاھرةدار الكتب المص

 األوراق – الثاني الجزء – " ارنةـمق دراسة " اريـالتج القانون شرح في طـالوسی العطیر، القادر عبد .د .30

 .1998 عمان، ع،ــــوالتوزی رـــللنش ةــافـالثق مكتبة التجاریة،
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 .1985روت، ـــــبی ، الدار الجامعیة،عبد النعیم محمد مبارك، النقود والصیرفة والسیاسات النقدیة .د .31

الت،           .د .32 ود والعم تبدال النق ي اس شیكات ف بض ال واس، ق اب ح د الوھ ة  "عب ة قانونی ، "دراس
 .1994دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة، دار         .د .33 ة واألجنبی شریعات العربی ي الت ة ف ارة اإللكترونی ر، التج اح مط د الفت صام عب ع
 .2009، ة، اإلسكندریالجامعة الجدیدة للنشر

صرفیة      ع .د  .34 ات الم انون العملی ال، ق د الع د عب ة محم ات  كاش ة، دار المطبوع الدولی
 .1994إسكندریة، ، الجامعیة

ال    .د .35 د الع د عب ة محم ة، دار      عكاش ة الثانی ة، الطبع ي األوراق التجاری وانین ف ازع الق ، تن
 . 112 ص 1995الجامعة الجدیدة للنشر، د ب ن،

ن     .د .36 وك م ات البن وض، عملی دین ع ال ال ي جم ة    عل رة، المكتب ة مبك ة، طبع ة القانونی  الوجھ
 .1993 ،الوطنیة، دب ن

ي خ  .37 اد عل اء   لعم ة الوف ة لبطاق ة الجزائری ل، الحمای ة "ی ة مقارن ة تحلیلی ، دار "  دراس
 .2000 األردن، –وائل للنشر، عمان

ة     . أ .38 ارة اإللكترونی انون التج ي وق ع اإللكترون ومني، التوقی سن الم ر ح ة  "عم ة قانونی دراس
 .2003 األردن،–، دار وائل للنشر، عمان"یة مقارنةوتحلیل

ة،      . أ .39 ري ، دار الخلدونی اري الجزائ انون التج ا للق ة وفق ـار، األوراق التجاری ورة عمــ عم
 . 2008 القبة القدیمة الجزائر،

شاذلي، معن    .د .40 د اهللا ال وح عب ائي،    ىفت انون الجن ي الق شیك ف ي   " ال ة ف ة مقارن دراس
صري واللبن  انونین الم ة الق شریعات العربی ض الت دار "اني وبع ، ال

 .1998الجامعیة، بیروت، 

ـامعیة        .41 ـبوعات الجــ شیــك، دار المطـ ـة لل ـایة الجنائیــ ، الحمــــ
 .2002اإلسكندریة، 

امي،. د .42 د س وزي محم رح ف اريش انون التج انيـ الج– الق ـ األوراق التج–زء الث ان  د اریة، دـ ن، عم
1997. 

ـوراق التجادیة، األـوضیل نـف .د .43 ـي القانـاریة فـ ـون الجـ ـزائري، دار ھـ ومة، ــــــ
 .1995ر، ـزائـــــالج

ة            .44 ري، الطبع انون الجزائ ي الق ضائیة ف سویة الق الس والت ، اإلف
  .2007الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

ري ، دار       . ق .45 شریع الجزائ ي الت ة ف ة للمعلوماتی ة الجزائی ال، الحمای ـارة أم ة، ق ھوم
 . 2006الجزائر

ر   .أ .46 ع، الجزائ شر والتوزی ة للن ري ، دار الخلدونی رة الجزائ انون األس ا، ق یخ أث ملوی ن ش سین ب لح
2008. 
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عكنون  ة، بنـات الجامعیـوان المطبوعـــعة الثانیة، دیـوك، الطبـات البنـلطرش الطاھر، تقنی. أ .47
 2003الجزائر، –

 .2004 ،ھومة دار الجزائریة، الیةوالم النقدیة المدونة ن،ـــــحسی مبروك .48

امعي         . أ .49 ات الج ت، دار المطبوع ر اإلنترن ي عب د اإللكترون ي، التعاق ین الروم د أم محم
 .2004مصر،  إسكندریة

صادر        .د .50 ات م ة لاللتزام ات العام دني النظری انون الم رح الق سعدي، ش بري ال د ص محم
زام ردة، الط – االلت د واإلرادة المنف انوني العق صرف الق ة  الت بع

  .2004 ،، عین ملیلة الجزائرى الجزء األول، دار الھد،الثانیة

ة      . د .51 ات الجامعی ا، دار المطبوع دنیا وجنائی شیك م ام ال صري، أحك ود الم د محم محم
 .1999إسكندریة، 

ص  . أ .52 انون الم ین، الق ف یاس د یوس ـرفي والنــــمحم ش ـ ة، ـورات الحـــقدي، من لبي الحقوقی
 .2007بیروت، 

سی . د .53 د ال اري محم انون التج ي، الق ةاألوراق  – د الفق شـــورا،– التجاری لبي ـ الحت من
 .2010 الحقوقیة، بیروت،

ة  .54 امالت التجاری انون المع ري، ق د بری ار أحم ة – مخت ات البن– األوراق التجاری  وك عملی
 .1995، القاھرة اإلفالس، دار النھضة العربیة –

صطف .د .55 اري ىم انون التج ھ، الق ال ط ود ا –  كم وكالعق ات البن ة وعملی دار  – لتجاری ، ال
 .1999الجامعیة للطباعة والنشر، د ب ن، 

اري     .56 انون التج ول الق شورات  – ، أص الس، من ة واإلف األوراق التجاری
 .2006الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

ھ أ   .د .57 ال ط صطفي كم ور،  .م ل أن دق وائ ة      بن دفع اإللكترونی ائل ال ة ووس األوراق التجاری
 2005فكر الجامعي، إسكندریة، الحدیثة، دار ال

ة      .د .58 ة، مكتب ة والجزائی ھ التجاری شیك وأھمیت دار ال اریخ إص الح، ت ان ص د الرحم ل عب نائ
 .1995األردن،  – دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

 .2006ھاني دویدار، األوراق التجاریة واإلفالس، دارا لجامعة الجدیدة للنشر، إسكندریة،  .د .59

انون الت ،     .60 اري الق ة   – ج ود التجاری صرفیة   –العق ات الم  العملی
ة– ة،    – األوراق التجاری ي الحقوقی شورات الحلب الس، من اإلف

 .2008 لبنان، – بیروت
شر   . أ .61 ة والن ة للطباع ة، د ط، دار ھوم راءات الجزائی انون اإلج دة ، ق ف دالن یوس

 .2001والتوزیع، الجزائر،
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II. رسائل ومذكرات جامعیة 

ـود، دور   .1 یاف میل صرفیة،   بوض ود الم ویر العق ي تط رف ف ھادة    الع ل ش الة لنی رس
اص، انون الخ ي الق ستیر ف د ماج ة،معھ وم اإلداری وق والعل   الحق

 .2003، جامعة الجزائر

ھادة       . 2 ل ش دم لنی ث مق شیك، بح ة بال ة المتعلق ام الجزائی ف، األحك اج یوس ال ح جم
ة،  وم الجنائی ائي والعل انون الجن ي الق ستیر ف وقالماج ة الحق ،  كلی

 .2002، امعة الجزائرج

ر   .3 ا والجزائ ي موریتانی ة ف داول األوراق التجاری اداة ، ت ت ب ة بن ة"جمیل ة مقارن ، "دراس
وق   ي الحق ستیر ف ھادة ماج ل ش ذكرة لنی انون ،م رع ق ة  ف ال، كلی األعم

 .، جامعة الجزائر الحقوق

ال،   .4 ف جم ي    حفی الم اآلل ي اإلع سرقة ف ة " ال ة مقارن ست  " دراس ھادة الماج ل ش ث لنی یر بح
ة       ة، جامع وم اإلداری وق و العل د الحق انون، معھ ي الق ف

 .2002–2001الجزائر،

ل             .5 دم لنی ث مق ید، بح دون رص یك ب ل ش ة لحام ة القانونی ة، الحمای سناوي فاطم ة ح روا بحی
اص،  انون الخ ي الق ستیر ف ھادة ماج ة   ش سؤولیة، كلی ود و م رع عق ف

  .2002  جامعة الجزائر ،،الحقوق

ـادر، .6 د الق اكي عب من   التن ش دخل ض الة ت سوق، رس صاد ال ل اقت ي ظ ري ف ي الجزائ یم البنك ظ
ــــستیر    ــــھادة الماـج ــــل ـش ــــات نـی ــــة    متطلـب ــــوم القانونـی ــــي العـل ــــانون   -ـف ــــصص ـق تـخ

 . جامعة الجزائر،األعمال، معھد الحقوق والعلوم اإلداریة

ـــامبي لین .7 ــــشــــ ـــر،   ده،ــــــ ـــي الجزائــــ ــــــصرفیة فــــ ـــال الـم ــــــصارف واألعمــــ ــــــھادة   الـم ـــل ـش ــــــالة لنیــــ رـس
ـــا  ــ ـــي الـق ــ ــــستیر ـف ــــاص، ماـج ـــــوق،   نون الـخ ـــد الحـق ــ ــــال، معـھ ـــانون األعـم ــ ـــرع ـق ــ ـف

  . 2002 – 2001، والعلوم اإلداریة، جامعة الجزائر

 اح، دور البنوك في الوقایة من جرائم الشیك ومحاربتھا على ضوء التشریع الجزائري،ــویط صـبــــش .8
قانون الخاص، تخصص قانون اإلصالحات المذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في 

  .2007 ،الحقوق، جامعة جیجل صادیة، كلیةاالقت

ـــد،  .9 ــة،     ضــــویفي محـم ــالبنوك التجارـی ــزي ـب ــك المرـك ــة البـن ــرع      عالـق ــستیر، ـف ــھادة ماـج ــل ـش ــث لنـی بـح
 .1999 كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، ،قانون األعمال

ـــسى .10 ـــود عیــ ـــسى محمــ ـــواوده، عیــ ـــشیك العــ ـــام الــ ـــانون  – أحكــ ـــة بالقــ ـــلیة مقارنــ ـــة تأصــ ـــة فقھیــ ، –دراســ
 .2011  فلسطین،–یر، جامعة القدسماجست رسالة

)6/2011/up loads/ wp content / arab / com .iefpedia ://http 

 النقــود،  عــن كبــدیل التعامــل فــي الــشیك اســتعمال تــدعم التــي القانونیــة الــضمانات ســلطان، مــروان عــال .11

 .2010،  مذكرة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق األوسط
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ــــاش .12 ــــد  مزـع ــــرحیم  عـب ــــد  ،اـل ــــات قواـع ــــي  اإلثـب ــــور  ـف ــــة،  األـم ــــذكرة التجارـی ــــة  ـم ــــل  مقدـم ــــھادة  لنـی  ـش

ــــــستیر ــــــي ماـج ــــــانون ـف ــــــسؤولیات، ـق ــــــد الـم ــــ معـھ ــ ــــ قوقـالـح ــ ــــــة لومـوالـع  إلدارـی

 .2002 ،زائرـالج امعةـج

 القانون في المعمقة العلیا الدراسات دبلوم لنیل بحث الشیك، لحامل الصرفیة الحمایة محمد، مسعودي .13

 في والبحث التكوین وحدة واالجتماعیة، واالقتصادیة نونیةالقا العلوم كلیة الخاص،

 .2008 –2007 ، الرباط –أكدال الخامس محمد جـامعة ،المقاوالت قانون
 .ouvrages_Etudes/production/ma. gov. Justice. ada la   

ة .14 د موك ـریم، عب ثمن الكـ ي ال ود ف ارة عق ة، التج ذكرة الدولی ل م ة لنی ستیر درج ي ماج  ف

انو رع، نالق انون ف ال، ق ة األعم وق، كلی ة الحق ود جامع ري، مول  معم

   . 2007 وزو، تیزي

ف  .15 ـد یوس انون         ،واڤ ي الق ستیر ف ة ماج ل درج ذكرة لنی ي، م دفع اإللكترون انون لل ام الق  النظ
ام،  وق،     الع ة الحق دولي، كلی اون ال انون التع صص ق ة  تخ ود   جامع مول
 .2007 وزو، تیزي معمري

III.  االتـالـــمــق.  
 

اتح،التیج .1 ر    " اني ف ي الجزائ ضائي ف اد الق شریع واالجتھ ر الت شیك عب ة لل ة الجزائی الحمای
سا ضائیة، ، " وفرن ة الق دد المجل ة   ،02ع ائق للمحكم سم الوث ن ق ع

  . 2004، الجزائر العلیا دار القصبة للنشر،

شیك"،     .2 رائم ال ضائیة، ،"ج ة الق دد  المجل ة   ،02ع ائق للمحكم سم الوث ن ق ع
  . 1999، بن عكنون الجزائر  الوطني لألشغال التربویة،الدیوان العلیا،

ول"،     .3 شیك ح رائم ال ي ج ة ف ة المالی ضائیة،عدد " العقوب ة الق ، المجل
ا،    02 ة العلی ائق للمحكم سم الوث ن ق غال    ، ع وطني لألش دیوان ال ال

 .1999، التربویة، بن عكنون الجزائر

د،   .4 ارثي محم شیك حاض     "الح اء بال صدد الوف ك ب سؤولیة البن ستقبال م ة  "را وم ، المجل
  .1993 ،02 عدد الجزائریة للعلوم القانونیة االقتصادیة والسیاسیة،

  .2010 المدونة اإللكترونیة،،  "  التجاریةاألوراقتقادم  " ،السویطة حنان .5
/com.Blogspot .Contentieux – droit //:http 

  .1956 ،رةـعة جامعة القاھـ، مطب03د ة القانون واالقتصاد، عدـ، مجل"توقیع الشیك"العریف علي، . د .6

 .1999، 20 ، مجلة دراسات، عدد"ات االئتمانــاللتزامات الناتجة عن استخدام بطاقا"القضاة فیاض،  .7

شام،  / أ .8 ي ھ شیك"الكیالن د"ال امین، ع ة المح ة نقاب شق، 01د، مجل دون دم ن زی ة اب ، مطبع
1962. 



  ائـمـــة الـمـــراجــعــق
    

 - 358 - 

، وفقا للقانون "لیة والعیوب الموضوعیة في الشیكالعیوب الشك" المحامي جمال عبد الناصر المسالمة،  .9
  html.9729t/vb/com.zag-law.www//http..2010 السوري، منتدیات كلیة الحقوق،

ي،  . أ .10 وش عل ادة    "بخ ق الم ة تطبی شیك وكیفی ند ال ات  374س انون العقوب ن ق ة   ،" م المجل
ضائیة، دد األول،  الق ا،     الع ة العلی ائق للمحكم سم الوث ن ق وان   ع دی

 .2003،  بن عكنون الجزائر،بوعات الجامعیةالمط
میرةمبلع .11 راءات" ، ري س ید    إج ال رص كوك ب دار ص ل بإص ف التحای دة لوق شروق ، " جدی دیات ال  منت

 tmh1.index/eco/ara/com.echoroukonline.www/ http.02/27/ 2012      .أون الین
سین،  . أ .12 وخیرة ح وك الجزائری" ب تخدام البن ة ةاس ارة الخارجی ي التج دفع ف ائل ال ، " لوس

ة     سیاسیة، كلی صادیة وال ة االقت وم القانونی ة للعل ة الجزائری المجل
  .2010، 02الحقوق جامعة الجزائر، عدد 

 .2003، الجزائر، 26، مجلة إدارة، عدد "التوقیع اإللكتروني"بودالي محمد، . أ .13
اس .14 الینو، توم ة " ب سیاسة النقدی دفوعات وال ام الم الح نظ سون، إص دي جون ، "أمونتون

  1996 ،01 ددمجلة التمویل والتنمیة، ع
ة، . د .15 سان نادی سنة   " ح اري ل انون التج دیل الق أثیر تع دون   2005ت یك ب دار ش ي إص ى جریمت  عل

  .2009، 01، مجلة المحكمة العلیا، عدد "رصید أو ناقص الرصید
مجلة القانون واالقتصاد للبحوث  ،"المعارضة في الوفاء بقیمة الشیك"  غنایم،فـحسین یوس. د .16

 . 1995، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي ،62عدد  ونیة واالقتصادیة،ـالقان

 مجلة حلمي للمحاماة، ،" حكم القضاءىبغیر توقف عل الشیك المعارضة في دفع قیمة" حلمي احمد، . أ .17
 8D =%? sear/com.maktooubblog . www//http..2012مصر، نوفمبر

 .2006،  المحامین العربىمنتد، "ــ  أحكام جدیدةــ الشیك فيتقادم دعوى الرجوع " حلمي احمد، . أ .18
3=Type&3154=ID&Display=Action?aspx.Default)/55h45ikl45l0nj0gjtxbrfs2/(montada/com.mohamoon.www://http 

ر،   . أ .19 ري أعم ك    "خم ى اإللكترونی ورق إل ن ال شیك م ام ال ارف،   ،"أحك ة مع دد  مجل  ،07ع
 .2009الجزائر،  -أكلي محند أولحاج، البویرةالمركز الجامعي العقید 

یش .20 د  دغ اتر    " ، أحم ة دف دة، مجل دیالت الجدی ق التع شیك وف انون  ال سیاسة والق دد "ال ،  4، الع
 .2011 جامعة الجزائر،

.9A%3c%taill9A%3c%d+affichage=submitsimple&full=mod? 1560/112/handle/dz.tlemcen/-univ.dspace://http   

ع ش. د .22 ستحدثة "، ندبربی وانین الم ل الق ي ظ ة ف دون مؤون شیك ب سي  ال انون الفرن ي الق ف
اني ات،  ، "واللبن اث والدراس سم األبح سورین، ق امین ال دى المح منت

 phf.index/vb/org.syrianbar://Http. يأبحاث في القانون التجار
  

ـدی . د .23 صر ال مار ن وم       " ن،س انون والعل ة للق ة النقدی شیك، المجل ادة ال ي م وانین ف ازع الق تن
 .2008، 02، عدد "السیاسیة

الموسوعة  ــ  االبتسامة مجلة، "الفلسطیني أركان جرائم الشیك دراسة في القانون " عاوي،ـسیف الدین البل .24
 php.urls/vb/com.amaibtes  www// :http?.  االقتصاد علم – العلوم المتخصصة – العلمیة
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ائق .25 ود ف د محم شماع،  محم ع" ال ة الموان ن القانونی سؤولیة م ك م ھ   البن سحوب علی الم
ة بة أداء قیم شیك بمناس ة"ال ي ، دراس ات ف ة  التطبیق ة القانونی ضائیة، المجل الق
 qa.almeezan. www// :http/ .والقضائیة، دولة قطر

د .26 ل  عب اب الخی امي ـ الوھ شیك  " ، المح صرفي لل ادم ال دى،  "التق رب منت امین الع    ، المح
2010 .aspx.default/com.montada-mohamoon.www//  :http 

، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، ، مجلة العلوم القانونیة"الوفاء اإللكتروني" قادري عبد المجید، . أ .27
 .2008، 12عدد عنابة، 

ونس،  . أ .28 ن ی ة ب انون     "قطای ین الق ید ب دون رص یك ب دار ش ة إص وي لجریم ركن المعن ال
ري   ضائي الجزائ اد الق ة،  "واالجتھ ة واإلداری وم القانونی ة العل ، مجل

 .   2005 دد الثاني، جامعة سیدي بلعباس الجزائر،الع
ك،   . أ .29 الح ب د ص شیك    " محم انون ال دي لق شروع تمھی دد    "م صاد، الع انون واالقت ة الق ، مجل

  .1943األول والثاني، مطبعة فتح اهللا، القاھرة، 
د، . د .30 شرفي فری ـائي  "م انون الجن ي الق شـیك ف ى ال دد   ،"معن صاد، ع انون واالقت ة الق  مجل

 .1956 ، مطبعة جامعة القاھرة،02 و01
صلح .31 د م زالم "  ،راونةـالط أحم انوني رك ل الق ة لالمھم للحام ة للورق ي التجاری ي ونـالقان ف ة  – األردن  دراس

 .2003 ،الھاشمیة ةــاألردنی المملكة مؤتة، امعةـج الحقوق، كلیة "  – مقارنة
         58=fa&f=mode?aspx.f/com.startimes.www://http 

في األوراق التجاریة وفقا للقانون  إسراء جاسم العمران، الموجـز.  د وھاني محمد صالح ألحدیثي .32
 commerc-about-lectures/.../org.cademya-ao.www..          2007-2006 ،القطري

IV.   النصوص القانونیة. 
 الجزائریةنصوص ال.  

  .نصوص تشریعیة   -أ

 ، عدد ج رج ج، یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، 8/06/1966مؤرخ في 155 –66 مــر رقـــأم .1
  . معدل ومتمم، 1966/ 06 /10   الصادر في48

 49 عدد ج.رج. ج،تضمن قانون العقوبات، الم08/06/1966مؤرخ في  156 –66 مــرق رـــأم .2
  .معدل ومتمم، 1966/ 06 /11 الصادر في

ر .3 م أم ي   58 –75 رق ؤرخ ف دني، ج ، 1975 /09/ 26م انون الم ضمن الق ج  رج المت
  .معدل ومتمم، 1975/ 30/09 مؤرخة في 78عدد 

 101ج عدد  رج  یتضمن القانون التجاري، ج،26/09/1975المؤرخ في  59 –75 مقــر رــأم .4
  .معدل ومتمم، 1975 12 /19 الصادر في

 الصادر في 39یتضمن قانون الطابع، ج رج ج عدد ، 09/12/1976مؤرخ في  103 –76 مــرق رـــأم .5
، 30/12/1975 المؤرخ في 89 –75أمر رقم  .معدل ومتمم، 15/05/1977

 ىملغ، 09/04/1976 الصادر في 29 عدد یتضمن قانون البرید والمواصالت ج ر
 إال ما تعلق بالجزء 2000 /08 /05  مؤرخ في03 –2000بموجب القانون رقم 

 .06/80/2000في الصادر  48 عدد ج جج رالتنظیمي منھ، 
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ي  89 –75م ـر رقـأم .6 ؤرخ ف الت ج   ، 30/12/1975 الم د والمواص انون البری ضمن ق دد یت  29ع
ي  صادر ف م  ىملغ، 09/04/1976 ال انون رق ب الق ؤرخ  03 –2000 بموج م

ي  ھ، 2000 /05/08ف ي من الجزء التنظیم ق ب ا تعل دد ج جج ر إالَّ م  48 ع
  .60/80/2000 الصادر في

انون  .7 م ق ي  10 –90 رق ؤرخ ف دد   ، 14/04/1990 م رض، ج رج ج ع د والق ق بالنق یتعل
 .)ملغى (14/04/1990 الصادر في 16

ة المطبقة على البرید یحدد القواعد العام ،05/08/2000  المؤرخ في03 –2000م ـــانون رقــق .8
 .06/08/2000الصادر في  48 ج رج ج عدد ،والموصالت السلكیة والالسلكیة

ر .9 م أم ي   11–03 رق ؤرخ ف دد   ، 26/08/2003م رض، ج رج ج ع د والق ق بالنق  52یتعل
  .، معدل ومتمم27/08/2003 الصادر في

 و تمویل اإلرھاب  یتعلق بالوقایة من تبیض األموال،06/02/2005مؤرخ في  01–05 قانون رقم .10
 .، معدل ومتمم09/02/2005 الصادر في 11ومكافحتھا، ج رج ج عدد

م  .11 انون رق ي   02–05 ق ؤرخ ف م    ، 06/02/2005م ر رق تمم األم دل وی ؤرخ  59–75یع  الم
ي  اري، ج ر، 26/09/1975ف انون التج ضمن الق ددج ج والمت  ع

  .09/02/2005 الصادر في 11
م .12 انون رق ي 16 –05 ق ؤرخ ف سنة  ، 31/12/2005م ة ل انون المالی ضمن ق ج ر  ،2006یت

 .31/12/2005 الصادر في 85دد ــع
م .13 ر رق ي  04 –10 أم ؤرخ ف ررقم 26/08/2010م تمم األم دل وی ؤرخ 11–03، یع  الم

ي  دد    26/08/2003ف رض،ج رج ج ع د والق ق بالنق  50 والمتعل
 .01/09/2010 الصادر في

م  .14 ر رق ي 02–12 أم ؤرخ ف تمم الق 13/02/2012  م دل وی م ، یع ي  01–05انون رق ؤرخ ف  الم
اب    06/02/2005 ل اإلرھ وال وتموی یض األم ن تب ة م ق بالوقای  والمتعل

  .15/02/2012 يالصادر ف، 08ج رج ج عدد ومكافحتھما،
  

 .نصوص تنظیمیة  -ب
  مراسیم    1ب

وم .1 ذي مرس م تنفی ؤرخ 75 –94 رق ي م دد ج رج ج ،94 /02/04 ف صادر 19 ع ي ال  ،10/04/1994 ف
د زء لالمع ي للج ر التنظیم م لألم ضمن 89 –75 رق انون المت د ق  البری

 .09/04/1976 في الصادر 29 عدد ج رج ج ،والمواصالت
وم .2 ذي مرس م تنفی ؤرخ 438 –03 رق ي م دد ،2003 /22/11 ف تثناءات یح ة االس ة المتعلق غ بكتاب  المبل

  .2003 /11/ 23 في الصادر  72 عدد ج رج ج البریدي، الصك على
م    .3 ذي رق وم تنفی ي  175–40مرس ؤرخ ف دي     2004/ 06 /12 م ك بری ذ ص دم تنفی االت ع دد ح ، یح

دد   ك، ج رج ج ع روط ذل ھ وش ستفید من دفع الم ھ لل ي 39یقدم صادر ف  ال
16/07 /2004.  
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وم .4 ذي مرس م تنفی ؤرخ  442– 05 رق ي م دد ،11/2005/ 14 ف د یح ق الح ى المطب ات عل دفع عملی  ال

ي ب الت تم أن یج ائل ت دفع بوس ن ال ق وع وا طری ة تالقن ة،ج البنكی  ج رج والمالی
 .2005 /11/ 20 في الصادر 75 عدد

وم .5 م   مرس ذي رق ي  05–06تنفی ؤرخ ف ھ    09/01/2006م شبھة ونموذج ار بال كل اإلخط ضمن ش ، یت
 .15/01/2006  الصادر في02ج عدد .جومحتواه ووصل استالمھ، ج ر

2ب
  .قرارات          

ي   .1 ؤرخ ف رار م سیارا   ، 02/12/1979 ق شراء ال ق ب صي   یتعل تعمال الشخ دة ذات االس ت الجدی
د       اط أو أح وفیر واالحتی وطني للت صندوق ال سلمھ ال اص ی ك خ طة ص بواس

ة،     ة العام سلمھ الخزین دفع ت ة أو إذن بال وك الوطنی دد  البن  52ج رج ج ع
 . 1979/ 12/ 25 الصادر في

ي   .2 ؤرخ ف رار م ق ،09/05/82ق ات  المتعل بعض كیفی صكوك،   ب طة ال دفع بواس دد  ج رج ج ال  ،28ع
 .1354 ، ص13/06/82 الصادر في

ي .3 ؤرخ ف رار م ل، ، 24/11/1982 ق ي التعام صك ف تعمال ال ة باس ات المتعلق دد الكیفی ج رج ج   یح
 .11/01/1983الصادر في  02عدد 

رار .4 شترك وزاري ق ؤرخ  م ي م دد  ،05/1984/ 24 ف ات یح ق  كیفی وم تطبی م  المرس  319 – 83 رق

ؤرخ ي الم ق ،07/05/1983 ف تع والمتعل سندات مالباس ة ال ي التجاری  ف

امالت ة المع ین التجاری املین ب ومیی المتع دد ج رج ج ،نالعم صادر 30 ع ي ال  ف

24/07/1984.  

 .مجلس النقد والقرضنظمھ أ    3ب

ام رق .1 ي  01 -92م نظ ؤرخ ف ار ، 22/03/1992م ة األخط یم مركزی ضمن تنظ یت
 .22/03/1992في الصادر  8 رج ج عدد ج، وعملھا

م  .2 ام رق ي  02 -92نظ ؤرخ ف ر   ، 22/03/1992م الغ غی ة للمب یم مركزی ضمن تنظ یت
 .07/02/1993 الصادر في 8المدفوعة و عملھا، ج رج ج عدد 

م   .3 ام رق ي 03 -92نظ ؤرخ ف شیكات   ،22/03/1992 الم دار ال ن إص ة م ق بالوقای یتعل
ك   ة ذل ة ومكافح دون مؤون شور(ب ر من سین،  ،)غی روك ح ن مب ع

 .2004 ھومة زائریة، دارالمدونة النقدیة والمالیة الج
م  .4 ام رق ي 12 -94نظ ؤرخ ف ة  ، 02/07/1994 م اییس خاص ع مق سیر ووض ادئ ت مب

 .06/11/1994 الصادر في 72 رج ج، عدد ج، بالقطاع المالي
م  .5 ام رق ي   03 -97نظ ؤرخ ف ة ، 17/11/1197م ة المقاص ق بغرف دد ،یتعل  ج رج ج ع

 .25/03/1998 الصادر في، 17
م  .6 ام رق ؤرخ ف 03 -04نظ صرفیة، ، 04/03/2004ي م ع الم مان الودائ ام ض ق بنظ  یتعل

  .02/07/2004 الصادر في، 35رج ج عدد  ج
م   .7 ام رق ي   04 -05نظ ؤرخ ف الغ      ، 13/10/2005م ة للمب ة الفوری سویة اإلجمالی ام الت ضمن نظ یت

 .15/01/2006  الصادر في02ج رج ج عدد  الكبیرة و الدفع المستعجل،
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م .8 ام رق ي 05 -05نظ ؤرخ ف ل  ، 15/21/2005 م وال و تموی یض األم ن تب ة م ق بالوقای یتعل
  .23/04/2006  الصادر في26ج رج ج العدد ، اإلرھاب ومكافحتھا

م  .9 ام رق ي  06 -05نظ ؤرخ ف دفع ، 15/12/2005م صكوك وأدوات ال ة ال ق بمقاص یتعل
دد  رى، ج رج ج ع ریض األخ الجمھور الع ة ب صادر  26الخاص ال

   .23/04/2006في 
م   .10 ام رق ي   07 -05نظ ؤرخ ف دد  ، 28/12/2005م دفع،ج رج ج ع ة ال ن أنظم ضمن أم یت

  .04/07/2006 الصادر في 37
م  .11 ام رق ي 01 -07نظ ؤرخ ف امالت  ، 03/02/2007 م ى المع ة عل د المطبق ق بالقواع یتعل

صعبة،   ة ال سابات بالعمل ارج والح ع الخ ة م دد الجاری  31 ج رج ج ع
 .، معدل ومتمم13/05/2007 الصادر في

م   .12 ام رق ي    01 -08نظ ؤرخ ف دون       ،20/01/2008م شیكات ب دار ال ن إص ة م ات الوقای ق بترتیب  یتعل
  .22/07/2008  الصادر في33رصید و مكافحتھا،ج رج ج عدد 

ــــم    .13 ــــي    02 -09نظـــــام رـق ــــؤرخ ـف ــــا      ،  05/2009 /26ـم ــــة وأدواتـھ ــــسیاسة النقدـی ــــات اـل ــــق بعملـی یتعـل
  .13/09/2009 الصادر في 53عددوإجراءاتھا، ج رج ج 

ـــام رقــــم   .14 ـــي   03 -09نظـ ـــة المتعلقــــة بــــشروط البنــــوك    ، 26/05/2009مــــؤرخ ـف یحــــدد القواعــــد العاـم
ــــــدد      ـــــــصرفیة، ج رج ج ـع ــــــات الـم ــــــى العملـی ــــــة عـل ـــي  53المطبـق ــــ ــــــصادر ـف  اـل

13/09/2009. 
 المــــؤرخ فــــي  01-08، یعــــدل ویــــتمم النظــــام رقــــم    19/10/2011مــــؤرخ فــــي   70 -11نظــــام رقــــم   .15

ـــدار، و الم20/01/2008 ـــن إصـــ ــ ـــة ـم ــ ـــات الوقاـی ــ ـــق بترتیـب ــ ـــدون تعـل ــ ـــشیكات ـب ــ  اـل
 .25/02/2012 الصادر في 08 ج رج ج عدد ،رصید و مكافحتھا

ض الدول األخرىــالنصوص القانونیة لبع.  

بمدونة   المتعلق15.95القانون رقم  ،2011 /06/10مدونة التجارة المغربیة صیغة محینة بتاریخ  .1
 1417ألول  ربیع ا15 بتاریخ 1.96.83شریف رقم  ظھیر الصادر بتنفیذه  التجارة

الصادر في  4418، الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة عدد )1996فاتح أغسطس (
 . معدل ومتمم،2187ص ) 1996 /10/ 03 ( 1417 جمادى األولى 19

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/ 

 .، معدل ومتمم1987لسنة ) 7(قانون التجارة البحریني ـ مرسوم بقانون رقم  .2
 ...option?php.index/com.aladalacenter.www://http 

 .ومتمم معدل ،والتجاریة المدنیة المواد قانون بإصدار 1971 لسنة )16( رقم القطري التجارة قانون .3

 ...8512...?aspx.LawArticles/qa.ezanalme.www://http  

 . بإصدار قانون التجارة المعدل والمتمم1999 لسنة 17 المصري قانون قانون التجارة .4
www.ici pa. com /ar/…%5cdata%5claw%5c7.قانون%20التجارة.doc. 
 

 .ھجري11/10/1383 وتاریخ 37/م مقانون األوراق التجاریة السعودي، المرسوم الملكي رق .5
ht….823487…/archive/soudilaw/com.arabblogs.79reda  

  معدل ومتمم،1966 لسنة 12التجارة األردنیة، قانون رقم مدونة  .6
diwanerb2.comlindex.php ?otion=com _cont&view=article&id=255%3Acode _de_commerce-jordannienne- 
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V. اجتھادات المحكمة العلیا الجزائریة  ﴿ رارات المحكمة العلیاق﴾ 

رار .1 ؤرخ  27973 مـرق  ق ي م یك  ( ،03/03/1982 ف ة  – ش ساحب معارض ى  ال اء  عل د  – الوف  عن

ضیاع  الس و ال ل إف ا – الحام باب رفعھ رى  ألس وب – أخ ا وج اء إلغائھ ى بن  عل

ب ل طل ادة".الحام ن 3و 503/2 الم انون م اري الق وعة  ،)"التج  الموس

 .القضائیة واالجتھادات للقوانین ملةالشا اإللكترونیة

رار .2 م ق ؤرخ 29045 رق ي م یك( ،10/07/1983 ف دون ش ید، ب ك رص دعوى تحری  ال

  .369 -368 ص ص ،1989 – 01العدد القضائیة، المجلة ،)العمومیة

رار .3 ؤرخ 42963 مـرق ق ي م یك( ،15/12/1987 ف دون ش ید، ب تراط رص ود اش ضرر وج  مت

أ ي خط ق ف انون تطبی ة ،)الق ضائیة، المجل دد الق  ص ،1990 –04 الع
  .246 – 247ص

رار .4 م ق ؤرخ 66941 رق ي م دار( ،22/04/1990 ف یك إص ید ش ر رص افي غی دم ك ھ ع  تقدیم

ي  ت  ف ب، الوق دم  المناس دیم ع ات،  تق ب احتجاج اء  واج ة ،)الوف  المجل

  .107–105ص ص ،1991 – 02 العدد القضائیة،

رار .5 م ق ؤرخ 48835 رق ي م یك ( ،10/04/1988 ف صاد ش ھ، قم راض علی ھ ىعل اعت  تقدیم
  .69 –66 ص ص ،1992 – 01 العدد القضائیة، المجلة، ) ال یجوز–

م  رارـق  .6 ؤرخ  61344 رق ي م ة  ( ،1990 /15/07 ف حب ىعل  المعارض شیك،  س ود  ال ید وج  رص

  .74 –70ص ص ،1992 –01العدد القضائیة، المجلة ،)یجوز ال –

ـق .7 ي  67418م ـرار رقـ ؤرخ ف دا (، 20/03/1990 م ضمان    إص شیك ك ول ال ید قب دون رص یك ب ر ش
وفر – ق    ت تبعاد تطبی ة، اس وي للجریم ركن المعن ادة  ال ض – ق ت537الم  ،)رف

  .266 –261ص ص ،1994 – 01العدد  المجلة القضائیة،

م رارـق .8 ؤرخ 151073 رق ي م دار ( ،27/10/1997 ف یك إص دون ش ید ب زم ال – رص ستفید یل  الم

ار  ساحب  إخط نقص  ال ید  ب ضائیة،  ةالمجل  ،)الرص دد الق  ،1997 – 02 الع
 .209  –206 ص .ص

رار  .9 م ق ؤرخ 188085 رق ي م دار( ،28/09/8198 ف یك  إص دون ش ید، ب مح رص ة ك  العقوب

ة ة دون التكمیلی لیة العقوب صور األص ي ق سبیب ف ة ،)الت ضائیة، المجل  الق

 .1999 –196 ص ص ، 1999  – 01 العدد

رار .10 م ق ؤرخ 193340 رق ي م دار( ،14/12/1998 ف یك إص دون ش ید، ب رة  ال رص  عب

  .70 –68 ص ص ،1999 –02 العدد القضائیة، المجلة ) بالبواعث

رار .11 م ق ؤرخ 207011 رق ي م دار ( ،21/06/1999 ف یك إص دون ش ید، ب ة رص  معارض

ساحب اء ىعل ال دم الوف حة ع ك ص ض – ذل ة ،)نق ضائیة، المجل  الق

 .221 –225 ص .ص ،2000 –01عدد



  ائـمـــة الـمـــراجــعــق
    

 - 364 - 

م رارق . 12 ي  225216 رق ؤرخ ف ة   (، 29/01/2001 م م بغرام ید الحك ي الرص ص ف نق
انون        ق الق ي تطبی أ ف شیك خط ة ال ادل قیم ضائیة،  ،)تع ة الق  المجل

  .391 – 389ص ص ، 2001 –02 العدد

رار .13 ؤرخ 217922 مـرق ق ي  م دار ( ،29/5/2000 ف یك إص دون ش ید،  ب ادم رص ھ تق و  إثارت  ول

رة ألول ام م ة أم ا المحكم م  – العلی ة )نع ضائیة، المجل دد الق اص  ع  خ

  .163  – 162 ص ص ،2002

رار .14 ؤرخ 178215 مـرق ق ي م یك( ،04/1999/ 15 ف دون ش ید، ب صاص رص ي، اخت  محل

رة ان العب دار بمك یس اإلص ان ول دیم بمك اء، التق ق للوف حیح تطبی  ص

 .110 – 108 ص ص ،2002 خاص عدد القضائیة، المجلة ،)للقانون

رار .15 م ق ؤرخ 217409 رق ي م دار ( ،06/2001 /25 ف یك إص دون ش ید ب سلیمھ  رص  ت

ضمان غ ك رض لمبل راءة  – الق دم  – ب رفھ ع صور  – ص ي ق سبیب ف  الت

  .159 ص ،2002 خاص عدد ،القضائیة المجلة ،)وإحالة نقض  –

رار .16 ؤرخ 222960 مـرق ق ي م یك ( ،27/02/2000 ف دون ش ید ب دم – رص وده ع ي وج  ف

ف واز المل ذ ج صورة األخ شیك ب م – ال ة ،)نع ضائیة، المجل دد الق  ع

 .153  – 152 ، ص .ص ،2002 خاص
رار .17 ؤرخ 246115 مـرق ق ي م ـك ( ،25/06/2001 ف دون شی ـد ب دم – رصی ضوع ع ة خ  الغرام

روف ف لظ وء – التخفی ة س ا النی ام – مفترض ة قی ـة – الجریم ق – إدان  تطبی

 .31 ص ،2002 خاص عدد القضائیة، المجلة ،)رفـض – للقانـون صحیـح
رار .18 ـرق ق ؤرخ 262843 مـ ي م دار ( ،25/06/2001ف یك إص دون ش ید، ب سد رص غ دیت دا المبل دم نق  ع

اء ن اإلعف سؤولیة م وافر الم ان ت ة أرك راءة –الجریم أ ب ة ،)خط ضائیة، المجل  الق

 .158  – 156  ص ص ،2002 خاص عدد
م .19 رار رق ي  281829 ق ؤرخ ف یك  (، 06/10/2003م ره  –ش ید  –تظھی دام الرص  انع

 .2003 – 02 المجلة القضائیة، العدد ، ) نعم – مسؤولیة الساحب –

رار رق  .20 ي  311012 مـق ؤرخ ف ان        (، 19/10/2005 م د مك دم تحدی د ع شیك، عن اء بال تم الوف ی
ھ    سحوب علی لي للم ل األص اء، بالمح ضائیة ، )الوف ة الق دد المجل ، الع

02– 2005 . 

رار  .21 م  ق ؤرخ  548932 رق ي  م دار ( ،01/07/2009 ف یك  إص دون  ش ید  ب سؤولیة – رص  م

 .2009  – 02 عدد القضائیة، المجلة ،)ةجزائی

رار  .22 م ق ؤرخ 517434 رق ي م ی ( ،24/06/2009 ف دون كش ید ب صاص رص ي اخت  ،)محل
 .2010 – 01عدد القضائیة، المجلة

رار .23 م ق ؤرخ 490987 رق ي م یك( ،25/03/2010 ف دون ش ید ب ارض رص دفع ع ة ،)ال  المجل

 .2010  – 02 عدد القضائیة،
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  .82               .بطالن االلتزام القانوني بالشیك    - أ 
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  105                المقصود بعملیة اإلصدار    :أوال.  
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- 374 -

  .113                  آلیة إصدار الشیك    .2
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  116                    الساحب    :أوال. 
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II.    131                    األھلیة.  
III.    132                    السلطة.  

  .132                  الوكالة والتمثیل    .1
  .132           المستفید من الشیك في حالة تسویة قضائیة أو تصفیة    .2
  133                   لیھالمسحوب ع   :ثالثا.  

I.   133               ھصفة الشخص المسحوب علی. 
II.   134            أثر تحدید صفة المسحوب علیھ في الشیك. 

III.   139     الشیك  حقوق حاملىأثر تنازع القوانین حول صفة المسحوب علیھ عل.  

 .139                      في الشیك) الرصید( مقابل الوفاء   :المطلب الثاني
 .140                   ھیة مقابل الوفاءما   :الفرع األول
  140                  مفھوم مقابل الوفاء    :أوال. 

I.   140                تعریف مقابل الوفاء. 
II.   141           تمیز مقابل الوفاء عن بعض المفاھیم المشابھة. 
  .141                 مبلغ الشیك    .1
 .142                   وصول القیمة    .2
 .142                    الغطاء    .3
  142       ألطراف العالقة الصرفیةالملتزم بإیجاد مقابل الوفاء ونطاق أھمیة إیجاده    :ثانیا. 

I    143              تقدیم مقابل الوفاءأو إیجادب الملتزم. 
II.    144           أھمیة مقابل الوفاء ألطراف العالقة الصرفیة. 
  145               في الشیك.مصادر مقابل الوفاء   :ثالثا. 

I.   145                  ع النقدياإلیدا. 
II.   146              مقابل الوفاء في الحساب الجاري. 

III.   147                    فتح االعتماد. 
IV.   147                  األوراق التجاریة. 
V.   148                  تسھیالت الصندوق. 

  .149               شروط مقابل الوفاء وإثباتھ  :الفرع الثاني
  149                  شروط مقابل الوفاء    :أوال. 

I.   150             مقابل الوفاء مبلغا معینا من النقود. 
II.   150                 وجود مقابل الوفاء. 

III.   152             لقیمة الشیك.تغطیة مقابل الوفاء. 
IV.   152           اتفاق قابلیة التصرف في مقابل الوفاء بالشیك. 
  152                  إثبات مقابل الوفاء   :ثانیا. 

I.   153          لساحب بالمسحوب علیھإثبات مقابل الوفاء في عالقة ا. 
  .153           المكشوفىرجوع المسحوب علیھ الذي صرف شیكا عل  .1
 .154             المسحوب علیھ لرفض الوفاءىرجوع الساحب عل   .2
II.    154            في عالقة الساحب بالحاملإثبات مقابل الوفاء. 

III.    154          في عالقة الحامل بالمسحوب علیھإثبات مقابل الوفاء. 
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  .155             ملكیة مقابل الوفاء والحمایة الجزائیة  : الثالثالفرع 
  155                :ملكیة الحامل لمقابل الوفاء    :أوًال.  

I.   155            .األساس القانوني لملكیة حامل الشیك لمقابل الوفاء.  
II.   158       ملكیة مقابل الوفاءالنتائج القانونیة المترتبة عن االعتراف للحامل ب. 
  .158                  لبة بمقابل الوفاءدعوى المطا   .1
  .158          عدم جواز الحجز من قبل دائني الساحب على مقابل الوفاء   .2
  .158       عدم تأثر مركز الحامل في حالة إفالس الساحب أو وفاتاه أو تأثر أھلیتھ     .3
  .159            حق الحامل في االنضمام إلى تفلیسة المسحوب علیھ    .4
  .159         في التصرف في مقابل الوفاء بعد إصدار الشیكعدم أحقیة الساحب    .5
  159    الحمایة الجزائیة المقررة للشیك على إثر إصداره ضمانا لحمایة مقابل الوفاء   :ثانیا.  

I.    159                 جریمة إصدار شیك بدون رصید.  
  .160            الركن المادي لجریمة إصدار شیك بدون رصید    .1
  .160                      إصدار الشیك    -أ

  .161                .تحقق حالة من حاالت انتفاء الرصید    -ب
  .161       انعدام الرصید القابل للصرف أو كون الرصید أقل من قیمة الشیك    1-ب
  .161          .القیام بسحب الرصید كلھ أو بعضھ بعد إصدار الشیك    2-ب
  .162                .إصدار أمر للمسحوب علیھ بعدم الدفع    3-ب
  .162             ر شیك واشتراط عدم صرفھ وجعلھ كضمانإصدا    4-ب
  .163                  -القصد الجنائي- الركن المعنوي    .2
II.    164    جریمة قبول شیك أو تظھیره مع العلم أنھ ال یقابلھ رصید قائم كافي وقابل للصرف  

III.      164      كضمان جعلھ بل فورا صرفھ عدم أو تظھره واشترطجریمة قبول شیك.  
IV.     علىهراصدإجریمة إصدار شیك بدون ذكر مكان أو تاریخ اإلصدار أو بتاریخ مزور أو   

  .165                     القانونیة  غیر الھیئات    
V.    166        .جریمة خرق الحظر من إصدار الشیكات أو تكرار عارض الدفع.  

VI     167                    جریمة التزویر في الشیك.  
 .167                      الركن الشرعي    .1
  .168                      الركن المادي     .2
  .169                      الركن المعنوي    .3

  .170                    تداول الشیك  :المبحـث الثاني
  .172                  التظھیر الناقل للملكیة  :ب األوللالمط

  .173               شروط التظھیر الناقل للملكیة   :الفرع األول
  173            ل للملكیةالشروط الموضوعیة للتظھیر الناق    :أوال. 

I.   173               الشروط الموضوعیة العامة. 
  .173                  األھلیة والسلطة    .1
  .174                       الرضا    .2
 .174                      المحل    .3
  .175                      السبب    .4
II.    175               الشروط الموضوعیة الخاصة.  
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 .175                الحیازة الشرعیة للشیك   .1
  .175             وشروطھ الشرعي الحامل تعریف    -أ

  .177                  فقدان حیازة الشیك    -ب
  .177                  شطب التظھیرات    -ج
  .178            شرطىالتظھیر الكامل المنجز الغیر معلق عل    .2
  .179                  صفة المظھر إلیھ    .3
  179                الشروط الشكلیة للتظھیر   :ثانیا. 

I.   180                 الشكلیة اإللزامیةالشروط. 
  .180                      الكتابة    .1
  .180                     التوقیع    -أ

  .181                   صیغ التظھیر    -ب
  .181                   التظھیر االسمي    1-ب
  .182                   التظھیر على بیاض    2-ب
  .182                  التظھیر للحامل    3-ب
  .183                  مكان كتابة التظھیر    .2
II.    184               الشروط الشكلیة االختیاریة.  
  .184                   زمان التظھیر    .1
  .185                  بیان وصول القیمة    .2
  .186                  شرط حظر التظھیر    .3
  .186               شرط الرجوع بال مصاریف    .4

  .187                 أثار التظھیر الناقل للملكیة   :الفرع الثاني
  188             المظھر إلیھىإل انتقال الحقوق الناشئة عن الشیك    :والأ. 
  189               التزام المظھر بضمان الوفاء   :ثانیا. 

I.   189          التضامن وجھ على- بالتظھیر الوفاء ضمان -  مبدأ.  
II.    119            - شرط عدم الضمان- ضمان الوفاء مبدأحدود. 
 191                تطھیر الدفوع بالتظھیر    :ثالثا. 

I.    192               مضمون قاعدة تطھیر الدفوع بالتظھیر.  
II.    192            شروط تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع بالتظھیر.  
  .192               شرط التظھیر الناقل للملكیة    .1
  .192               أن یكون الحامل حسن النیة    .2
  .319           كون الحامل أجنبي عن العالقة الناشئ عنھا الدفع    .3

III.    193              مدى تطبیق قاعدة تطھیر الدفوع.  
  .193              الدفوع التي یطھرھا التظھیر     .1
  .193              الدفوع المستمدة من عیوب اإلرادة    -أ

  .194           الدفوع الناتجة عن بطالن العالقة األصلیة و فسخھا    -ب
  .194           ھالدفوع المستمدة من انعدام السبب أو عدم مشروعیت    -ج
  .194              الدفوع المستمدة من انقضاء االلتزام الصرفي    -د
  .194            الدفع بصوریة أحد أو بعض بیانات الشیك    - ه
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  .195              الدفوع التي ال یطھرھا التظھیر   .2
  .195             الدفوع الناتجة عن العیوب الشكلیة   -أ

  .196            الدفوع الناشئة عن مضمون الشیك    -ب

  .197                  التظھیر ألتوكیلي   :ب الثانيلالمط
  .198                 شروط التظھیر ألتوكیلي   :الفرع األول
  198             الشروط الموضوعیة للتظھیر ألتوكیلي    :أوال.  

I.    199                     األھلیة.  
  .199                 - الموكل –بالنسبة للمظھر     .1
  .200              - الوكیل –بالنسبة للمظھر إلیھ     .2
II.  200                      المحل.  

III.    201                      السبب.  
  202                   الشروط الشكلیة   :ثانیا.  

I.    202                - صیغة التظھیر -الكتابة.  
II.    203                    توقیع المظھر.  

  .204                 أثار التظھیر ألتوكیلي  :الفرع الثاني
 205             ة للعالقة بین المظھر والمظھر إلیھبالنسب    :أوال. 
 207                 بالنسبة لعالقة المظھر إلیھ بالغیر    :ثانیا. 

 

   الثالثالفصل       
  .209            انـــقضاء االلتـزام بــالشيك         

  .210              انقضاء االلتزام الناشئ عن الشیك بالوفاء :المبحث األول
 210.                  .  الشیكحكام العامة لوفاءاأل  :المطلب األول

  .211                     التـقـدیم للــوفـاء   :الفرع األول
 211                 الجھة المخولة تقدیم الشیك للوفاء    :أوال. 
 212                     .زمان التقدیم للوفاء    :ثانیا. 

I.    212                تقدیم الشیك ضمن المھلة القانونیة.  
  .213                      أنواع المواعید    .1
  .213            الشیك الصادر في الجزائر والواجب الوفاء فیھا    -أ

  .213            الواجب الدفع فیھا والشیك الصادر خارج الجزائر    -ب
  .213    الشیك الصادر في دول أوربا أو الدول المطلة على البحر األبیض المتوسط    1-ب
  .213   لمطلة على البحر األبیض المتوسطشیك صادر خارج الجزائر من غیر دول أوروبا أو ا    2-ب
  .213                      حساب المواعید     .2
II.    214                    تقدیم الشیك خارج المیعاد. 
 .214                 حاالت تقدیم الشیك خارج المیعاد    .1
  .214                 التقدیم خارج المیعاد المبرر قانونا    -أ
  .214                        القوة القاھرة    1-أ
  .215                      العطلة الرسمیة    2-أ
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  .215                  التقدیم خارج المیعاد بدون مبرر    -ب
  .215                جزاء التقدیم خارج المواعید القانونیة    .2
 216                      مكان التقدیم للوفاء    :ثالثا. 

I.    216          التقدیم للمسحوب علیھ مباشرة أو في محل دفع مختار. 
  .217                . لیھ الشیك مباشرةالتقدیم للمسحوب ع    .1
  .217                  . حالة ذكر مقر المسحوب علیھ    -أ

  .217                حالة عدم ذكر مقر المسحوب علیھ    ب
  .217                  حالة تعین مكان مختار للدفع    .2
II.   218                    التقدیم لغرفة المقاصة.  
  .218                      . التقدیم المادي    .1
  .Chèque Image      219 )التقدیم اإللكتروني(غیر المادي للشیك التقدیم ال   .2
  .219       البنیة القاعدیة لنظام التقدیم الغیر المادي للشیك إلي غرفة المقاصة    -أ

 .220        ألیھ التقدیم الغیر المادي للشیك في نظام المقاصة اإللكترونیة    -ب
  .ATCI(    220( مھور العریض األخرىنظام مقاصة الشیكات وأدوات الدفع الخاصة بالج    1-ب
  .220                      آلیة تقدیم الشیك    1-1-ب

  .221    :المسؤولیة المترتبة عن التقدیم الغیر المادي في نظام المقاصة اإللكترونیة  2-1.-ب
  .ARTS(    223(التسویة اإلجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل  نظام    2-ب

  .223            .مات المسحوب علیھ بصدد تحقیق عملیة الوفاءالتزا  :الفرع الثاني
 223       بالتحقق من صحة تأسیس الشیك وكفایة الرصیدتزام المسحوب علیھال    :أوال. 

I.     224                  من صحة تأسیس الشیكالتحقق.  
  .224    والنسخ -الوضوح - الشیك بیانات -حیث من الشیك نموذج سالمة من التحقق    .1
  .224                 للكفایة القانونیة لبیانات الشیكبالنسبة    -أ

  .224                      بالنسبة للوضوح    -ب
  .225                    أصل الشیك أو نسختھ      -ج
  .225         التحقیق من سالمة نموذج الشیك من حیث توقیع الساحب    .2
  .225                      وسیلة التحقق    -أ

  .226          الساحبنطاق مسؤولیة البنك بصدد التحقق من توقیع     -ب
II.    228                    التحقق من كفایة الرصید. 
 229          التحقق من صفة الحامل الشرعي المتقدم للوفاء وأھلیتھ    :ثانیا. 
 230                   التزام المسحوب علیھ بالوفاء    :ثالثا. 

I.    230                      موضوع الوفاء.  
  .230                        قیمة الوفاء    .1
  .230                        عملة الوفاء    .2
II.   231                     طرق وفاء الشیك  
 .231                   .الوفاء المباشر للحامل   .1
  .231              الدفع النقدي المباشر    -أ

  .231              .الدفع في الحساب    -ب
  .231             الوفاء الغیر المباشر    .2
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  .231               الشیك تحصیل    -أ
 .232               الشیك خصم    -ب

III.    232              .المخالصة. 
 .233            .حاالت خاصة لوفاء الشیك :الثانيب لالمط

 .234          الوفاء الجزئي وتزاحم الشیكات على الرصید  :الفرع األول
 234               . الجزئيالوفاء    :أوال. 

I.  234            .مدى إلزامیة الدفع الجزئي. 
II.  236           حامل بقبول الوفاء الجزئيحكم إلزام ال. 

III.  237              .آلیة الوفاء الجزئي. 
 .237           .الشیك المقدم إلى شباك المسحوب علیھ  .1
 .237            الشیك المقدم إلى شباك بنك المستفید  .2
  .238             الشیك المقدم عن طریق المقاصة  .3

IV.  238           الجزئي إثر الوفاء ىالمخالصة عل. 
  239             تزاحم الشیكات   :ثانیا. 

I.  239            المسحوب علیھىالتقدم بالشیكات تبعا لد. 
II.  239          المسحوب علیھىالتقدم بالشیكات في آن واحد لد. 

 .240            المعارضة في وفاء الشیك :الفرع الثاني
 240          ي مادة الشیكاألساس القانوني للمعارضة ف    :أوال. 

I.  241           حاالت المعارضة القانونیة. 
  .241               حالة ضیاع الشیك    .1
  .241           مضمون حالة ضیاع الشیك   -أ

  .243                وفاء الشیك الضائع    -ب
 .244              إفالس حامل الشیك   .2
  .442             حالة قانونیة خاصة للمعارضة    .3
II.  245            حكم المعارضة الغیر المؤسسة قانونا.  
 246            شكل المعارضة والتزامات البنك بصددھا    :ثانیا.  

I.  246               شكل المعارضة.  
II.   247             التزامات البنك بصدد المعارضة.  
 248             آثار المعارضة في الوفاء    :ثالثا.  
 249               رفع المعارضة   :رابعا. 

I.  249               أسباب رفع المعارضة. 
  .249             رفع المعارضة بطلب الساحب    .1
 .249          رفع المعارضة بإجراء قضائي بطلب الحامل    .2
  .249                 التقادم    .3
II.  249              أثار رفع المعارضة. 
  .250              لصالح الساحب    .1
  .250                الحامللصالح    .2
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  .250    أو بالرجوع الصرفي  تسویة عارض الدفعىانقضاء االلتزام بالشیـك بمقتض  :المبحث الثاني
  .253               نـظام التـسویة المصرفیة لعارض الدفع  :المطب األول
  .253            مضـمون نظام التسویة المصرفیة لعارض الدفع   :الفرع األول
  253      عوارض الدفع الموجبة للتسویة والتزامات المسحوب علیھ بصددھامضمون فكرة    :أوال.  

I.   254                   مضمون فكرة عوارض الدفع. 
  اقتران فكرة عارض الدفع بإجراء التسویة كأساس لتفادي المتابعة الجزائیة عن فعل   .1

  .254             بدون رصید أو برصید غیر الكافي إصدار الشیك    
  .256                  قابل الوفاءعدم وجود م    -أ

 .256                    عدم كفایة مقابل الوفاء    .ب
   256          إقصاء الحاالت األخرى المانعة لوفاء الشیك من مضمون تسجیل عارض الدفع   .2
  .257         فیھ بسبب الحجز أو المعارضة للتصرف قابلیة مقابل الوفاء عدم   -أ

  .258                   الشیك في شكلي عیب وجود    -ب
  .258                     جعل الشیك كأداة ضمان    -ج
II.   258              التزامات المسحوب علیھ بصدد عارض الدفع.  
  .259                إبالغ مركزیة الشیكات الغیر المدفوعة   .1
  .259                     تسلیم شھادة عدم الدفع   .2
  260         إلتزامات المسحوب علیھ بصدد نظام التسویة لعارض الدفع   :ثانیا.  

I.    260                    ول عارض دفعألبالنسبة.  
  .261                    لفترة األولى للتسویة ا   .1
  .261              -األمر باإلیعــاز -  توجیھ أول أمر بالدفع   -أ  

  .261                      .فحوى أمر الدفع   1-أ
  .261                     شكل األمر بالدفع وأجالھ   2-أ

  .263             سجیل تسویة عارض الدفعإلتزام المسحوب علیھ بت   -ب
  .264                 ــأحكامھا ــالفترة الثانیة للتسویة    .2
  .264   اتخاذ تدابیر الحظر من إصدار الشیكات والتصریح بھ لمركزیة الشیكات الغیر المدفوعة   -أ

  .264    توجیھ ثاني أمر بالدفع مع دفع غرامة التبرئة من أجل استرجاع حق إصدار الشیكات   -ب
  .265                    شكل األمر الثاني للدفع   1-ب
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II.   267                  بالنسبة لتكرار عارض الدفع.  
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  .311                    أثار السقوط الصرفي    .3
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  .313                   بالنسبة للضامن االحتیاطي    2-1ب
 .313             امل المھمل والساحبفیما یخص العالقة بین الح   2-ب
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  : صـــملخ
 

 المختلفة االقتصادیة المعامالت تسویة تضمن حقیقیة وفاء أدوات ىإل ماسة بحاجة األعمال حیاة واقع

 وحركة واآلمان السرعة األعمال حیاة تقتضي إذ ،ومعقول معلوم زمني ظرف ظل وفي وأمان حمایة بكل

 .المتبادلة الثقة ىعل مبنیة دءوبة
 تحمل والتي االئتمانیة الوفاء تأدوا اعتماد دیونھم تسویة إطار في یسعون البعض كان فإن بالنتیجة

 الحالة المعامالت وطبیعة الحاجة لظروف األخر البعض فإن اآلجلة، الدیون وفاء لتحقیق األجل منح أسلوب

 صعوبة من ذلك یحملھ لما المباشر النقدي الدفع بدل الشیك بواسطة األمن الفوري الدفع یحبذون اآلجل

  .ةتطبیقی
 الحدیثة، المجتمعات میزة ىأضح بالشیك التعامل فإن الھدف ھذا لتحقیق ىالمثل األداة الشیك كان ولما

  .التشریعیة الناحیة من وامتیازًا تفضیال األكثر واألداة
 النقود سحب المصرفیة الھیئة لعمیل یسمح إذ االقتصادیة الحیاة في الوظائف متعددة أداة فالشیك

 االقتصادیة الحیاة في الشیك أھمیة تحدد التي للعمالء القسوة األھمیة من الدور ھذا كان إنو لدیھا، المودعة

 في اإلطالع ىلد مستحقة نقدیة قیمة یمثل إذ ؛التعامل في النقود دور یلعب وبالمقابل أنھ إالَّ والمجتمع للفرد

 خاصة التجاریة األوراق فئة في تمیزا األكثر األداة الشیك كون یفرض الذي والحال علیھ المسحوب مواجھة

 فإنھ ،المختلفة معامالتھم بتسویة السواء حد ىعل المدنین واألشخاص للتجار تسمح التي عامة الوفاء وأدوات

 حمایة من بھ حضي لما الحقیقي النقد دور یلعب فإنھ واألمان الحمایة بر في أخر ىإل مكان من النقود نقلل أداة

 والخاص العام ىلد المعروفة االقتصادیة الحیاة في تداوال األكثر األداة فیعد ئیة،وجزا صرفیة مدنیة قانونیة

 .سواء والمدنین التجار ىولد
 

 

Résumé : 

  La vie des affaires a besoin des moyens de règlements plus fiables et 
crédibles qui garantissent le paiement des transactions en toute sécurité et dans des 
délais révélés, et par conséquent la spécificité des transactions exige aussi le genre et 
le mode de règlement qui permet d’effectuer l’opération. 

Car si certains optent pour le règlement par un moyen de crédit qui représente 
un mécanisme permettant d’accorder un délai de paiement, et que d’autres, par 
exigence de nécessité, préfèrent le paiement immédiat, et par réserve de sécurité 
optent pour le moyen le plus sécurisé  « le chèque » qui permet d’obtenir des 
fonctions multiples et présente de nombreux avantages, aussi le législateur a-t-il 
favorisé son développement. 

Le chèque joue un rôle strictement technique : il permet au titulaire d’un 
compte de retirer les fonds qui se trouvent à sa disposition chez le banquier, et ce 
premier rôle suffirait à justifier l’importance du chèque dans la vie des affaires. 

Mais en autre, le chèque qui représente une créance liquide et exigible contre 
le banquier, peut devenir un instrument commode pour le règlement des créances 
que des commerçants et des particuliers possèdent les uns contre les autres; il circule 
de patrimoine en patrimoine et il joue alors le rôle d’une véritable monnaie, 
succédané du billet de banque et, à certains égards succédané plus favorisé, il est 
mêlé à toute la vie économique des sociétés modernes. 


