
 

 

 

 
 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة             

  République Algérienne Démocratique et Populaire                         

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
 ...........    :كلية الحقوق و العلوم السياسية                                   المرجع

 القانون العام  قسم
 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 

 

 
 ميدان الحقوق و العلوم السياسية                                 

        القانون الجنائي و العلوم الجنائية :التخصص                                  الحقوق :الشعبة  
 :إشراف األستاذتحت                                   :              الطالبمن إعداد 

 جواد عبد الالوي                                            بن حميدي محمد األمين 
 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا               بن بدرة عفيف                            األستاذ  
 مشرفا مقررا       عبد الالوي جواد                      األستاذ  
 مناقشا               بوسحبة الجياللي                   األستاذ  
 

 0291/0202: السنة الجامعية
 02/92/0202: ت يوم نوقش

 

 جريمتي النصب و اصدار شيك بدون رصيد

 



  

 

 

 

 

رحمه هللا العزيز والدي ربياني من لىا  

أطال والدجي في درب حياجي كانت سندي القىي الى من ربحني وعانت ألجلي 

.هللا في عمزها  

الى من مأل علي حياجي بهجة وسعادة ووقفت بجانبي فيضا من العطاء 

رفيقة دربي التي قامت بمساعدجي وصبرت على انشغالي . خطيبتي الغالية  

.علمني حزفا الى أساثذجي الكزام والى كل من  

 اليكم جميعا أهدي ثمزة سنىات الجهد والجد والاجتهاد 

 

 

 



 

 

 

 

"سب أوصعًٌ أى أشنش ًعوتل التً أًعوت 
علً وعلى والذاٌا و اى أعول صالحا 

 تشضاٍ
 و ادخلًٌ تشحوتل فً عثادك الصالحٍي"

 "91"الٌول 
ًشنش هللا عض وجل الزي ًوس عقولٌا تالعلن 
والوعشفح وأًاس لٌا دستٌا و أعاًٌا على 

 هافٍَ الخٍش والصالح.
 واالهتٌاىأى ًتقذم توافش الشنش  ًٌسعذً

الى مل هي أعاًٌا فً إًجاص ُزٍ الوزمشج 
عبد الالوي "  الوششف ارتوًخص تالزمش األس

 تإسشاداتَ ثخل علًٌالزي لن  "جواد
 القٍوح. وًصائحَ

 و إلى مل هي ساعذًا هي قشٌة و هي تعٍذ
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 حيث أىمية الوضعي القانون مواضيع أكثر ىي الجنائي القانون ينظميا التي الموضوعات تعتبر

 وما الجماعية الحياة أصول عن مرتكبو بو يحيد الذي اإلنساني السموك لذلك وموادىا نصوصيا تتعرض

 من نمًطا تمس بحيث االقتصادية، السياسة وخاصة المختمفة ونظمو المجتمع عمى المحافظة من تفرضو

 المصالح وىي الجنائية الحماية محل ىي التي القانونية المصالح عمى عدواًنا يقع الذي اإلنساني السموك

 يوفر ال المصالح ىذه عمى الجنائية الحماية فإسباغ واستقراره، المجتمع بقاء حمايتيا عمى يتوقف التي

نما فقط، المجتمع في والعدل الثبات  في المشروع وسموكيم األفراد لنشاط الحيوي المجال أيضا يحدد وا 

 .واالقتصادية االجتماعية الحياة

 في الخداع عنصر يتخمميا التي األموال عمى االعتداء جرائم أىم من االحتيال جريمة وتعتبر

 األموال جرائم من غيرىا عن الجريمة ىذه يميز الذي األساسي العنصر وىو ,األفراد بين المالي التعامل

ساءة السرقة وخصوصا األخرى  ينفي الشيء تسميم أن ,لمسرقة بالنسبة القاعدة كانت إذا ألنو ,االئتمان وا 

 ماليا تصرفا يتصرف لخداعة نتيجة ,االحتيال جريمة في عميو المجني فأن ,إليو سمم من قبل من اختالسو

 كما ,برضاه لغيره أو لنفسو مشروع غير نفع عمى الحصول من الجاني ويمكن , باآلخرين أو بو ضارا

 الغير أموال عمى يستحوذ األخيرة ىذه مرتكب أن في االئتمان إساءة جريمة عن االحتيال جريمة تختمف

 يمكن عميو المجني فان االحتيال في إما ,إليو حيازتيا نقل لمن رضا دون ,حيازتو في الموجودة المنقولة

 الفارق ىذا من بالرغم ولكن ,االحتيال وسائل إحدى عمى بناءً  مشروع غير نفع عمى الحصول من الجاني
ساءة السرقة وجريمتي االحتيال جريمة بين األساسي  لبعض بالنسبة ينيما ب التمييز فأن ,االئتمان وا 

 عند ميما القاضي دور تجعل ي الت ىي التمييز في الصعوبة وىذه ,خالف محل يزال ال العممية الوقائع

 .حد عمى قضية كل في فصمو
 لتحقيق كأداة النقود وتستخدم والخدمات، السمع تداول في الوساطة عمى أساسا التجارية الحياة تقوم

 أدى وما وحجميا مداىا واتساع الحاضر الوقت في التجارة تطور ومع التجارة، حركة وتسيير التعامل ىذا
 التجارة، باحتياجات يفي ال بالنقود التعامل أصبح المعامالت، في وتعدد العالقات في تشابك من ذلك إليو
 فاستحدث بالثمن، فيوفي يتم شراء انتظار في النقود من اليائل الكم بيذا التاجر يحتفظ أن يعقل ال إذ

 التجارية المعامالت مختمف في أساسيا دورا يمعب والذي التعامل، في النقود محل تحل كأداة الشيك
 .الجزائر في المتواجدة البنوك مختمف بواسطة وتداوليا األموال صرف في والمدنية

 أنو إال الثقة أسس عمى استخداميا أصبح حتى ارتقت األفراد بين التعامل أداة الشيكات كانت فمما
 معظم في الشيك جرائم وتفشي الغير، أموال عمى لالستيالء كوسيمة استعماليا إلى البعض يمجأ قد
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 بتعاليم المجتمع أفراد تقيد عدم أي واألخالقي، الديني الوازع غياب أسبابو أىم من البشرية المجتمعات
 .وخداعيم الناس ظمم وعدم والعيود بالوعود االلتزام وتتطمب والخداع الكذب تمنع التي دينيم

 وأكل بالوعود بالوفاء وااللتزام بالصدق والتحمي األمانات حفظ عمى اإلسالمية الشريعة وتحث
َنُكْم  ﴿: يمحكال العزيز كتابو في وتعالى سبحانو يقول الحالل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 1.﴾ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَِحيًما ۚ  َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأنْ ُفَسُكْم  ۚ  بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ َراٍض ِمْنُكْم 
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تَ َراضٍ  ﴿وقال عزوجل:   يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 .2﴾ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ۚ  َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأنْ ُفَسُكْم  ۚ  ِمْنُكْم 
ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِإَلٰى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا  ﴿وقال تبارك: 

ا يَِعُظُكْم ِبِه  ۚ  بِاْلَعْدِل   3.﴾ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا ۚ  ِإنَّ اللََّه نِِعمَّ
 َوَأْوُفوا ﴿: جاللوال جل ق. و 4﴾آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ  يَا َأي َُّها الَِّذينَ  ﴿وقال سبحانو:

  5.﴾ َمْسُئواًل  َكانَ  اْلَعْيدَ  ِإن   ۖ   ِباْلَعْيدِ 
 أبي فعن بالعيود، كما أن سنة الرسول الكريم صمى ا عميو وسمم تحث عمى أداء األمانات والوفاء

ذا  آيةا عنو أن رسول ا صمى ا عميو وسمم قال: "  رضي ىريرة المنافق ثالث: إذا حدث كذب، وا 
ذا اؤتمن خان عالمات النفاق، "إذا حدث كذب" كمن يقول مثال  "، فيذه صفات ذميمة منوعد أخمف، وا 

ي حديثو بحثت وجدتو يكذب فالمؤمن إذا حدث كأن صادقا ف عندي أموال في البنك وسأقوم بمشاريع فإذا
فممنافق يعدك ويخمف، كأن يقول الساحب لممستفيد عندي  وعد أخمف" "" إذامخبرا بما ىو واقع فعال، 

بل الوفاء، فالمؤمن اويحرر لو شيكا بمبمغ معين ثم يذىب المستفيد لمبنك ولكن ال يجد مق رصيد في البنك
  إذا

عمى  انك، كأن يوقع الساحب شيكوعد وفى، " إذا ائتمن خان" فالمنافق إذا ائتمنتو عمى مال خ
مبمغ أكبر من  ويتفق معو عمى أن يسحب مبمغا معينا فيقوم المستفيد بسحب  بياض ويسممو لممستفيد

  .المبمغ المتفق عميو، فالمؤمن إذا ائتمن أدى األمانة
بااللتزام  فجرائم الشيك ترتكب عندما يخون الساحب أو المستفيد أو المسحوب عميو وعده وعيده

لمشيك مع العمم بأنو  بأداء واجبو، سواء بعدم توفير مقابل الوفاء عند إصدار شيك أو تظيير المستفيد
                                                           

 .92سورة النساء، اآلية  .1
 .279. سورة البقرة، اآلية 2
 .85. النساء، اآلية، 3
 .222. التوبة، اآلية 4
 .43. اإلسراء، اآلية 5
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أو تعمده تعيين دون وجو حق،  بدون مقابل وفاء أو رفض المسحوب عميو وفاء شيك لديو مقابل وفائو
 .سنراىا التي والصور األفعال من مقابل وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لديو إلى غير ذلك

 وعميو يمكن طرح اإلشكالية التالية:
 إلى أي مدى ساىمت القوانين في إضفاء الحماية الجزائية عمى جريمتي النصب و الشيك؟

 أهمية الدراسة:
 من لمحد وذلك االحتيال بجريمة المحيطة الجوانب جميع بيان في الدراسة ىذه أىمية تكمن -
 .شركيا في الوقوع لتجنب المجتمع أفراد بين الوعي ونشر, وقوعيا

 بالرغم االحتيال فعل إلتمام وسيمة تكون أن يمكن والتي الحديثة االحتيالية الطرق عمى الوقوف -
 .أخرى ناحية من بيا المجتمع أفراد وجيل, ناحية من صراحة عمييا النص عدم من

 عن النظر بغض ,واألدنى األعمى بحدييا الجريمة ليذه والموحدة الشاممة العقوبة أن عمى التأكيد -

 .كثر أو قل ميما االحتيال محل المال قيمة
 المتقدمة الدول في تطورا أكثر وسائل ظيور من بالرغم إذ الجزائر، في بالشيك التعامل انتشار -

 ميمة نةمكا تحتل التجارية الورقة ىذه زالت ال الجزائر في أنو إال أ،)" الذكية كالبطاقات الشيك مقام تقوم
 رقم القانون بموجب الجزائري المشرع استحدثيا التي الدفع وطرق وسائل بعض من الرغم عمى التعامل في
 المنصوص واالئتمان الدفع وبطاقات واالقتطاع التحويل والمتمثمة 0550-50-50 في المؤرخ 50-50

  .الموضوع ىذا أىمية يجعل مما ،04مكرر 045 إلى 91 مكرر 045 من المواد في عمييا
 .الجزائر في األقل عمى قائمة زالت ال لمشيك الجزائية الحماية -
 أدى حيث رصيد، بدون شيكات إصدار جريمة وأىميا الشيك عمى ترد التي الجرائم تعدد -

 وذلك الغير أموال عمى االستيالء بيدف استعمالو بإساءة األفراد بعض قيام إلى لمشيك المتزايد االستعمال
 .رصيد بدون شيكات بتحرير

 أهداف الدراسة:
  :إلى الدراسة ىذه تيدف

 يتطمب التي والشروط مفيومو بتحديد وذلك الشيك في والمتمثل الجزائية الحماية موضوع تحديد -
  .الجزائية لمحماية محال ويكون شيكا يعتبر لكي توافرىا نوناالق
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 جرائم من بداية الجزائري، المشرع عمييا نص التي الشيك جرائم أنواع بكل اإلحاطة محاولة -
 ثم المستفيد جرائم يمييا رصيد، بدون شيك إصدار جريمة خاصة األساسية الجرائم باعتبارىا الساحب

  .والتزييف التزوير جرائم وأخيرا عميو المسحوب جرائم
 في الجزائر عرفتو ذيال التشريعي التطور مع صةاخ الشيك، جرائم في المتابعة إجراءات تحديد -

 الصادرة البنكية األنظمة إلى باإلضافة الجزائية اإلجراءات وقانون العقوبات قانون التجاري، القانون مجال
 .الشيك بخصوص التعديالت أىم تكشف الدراسة فيذه الجزائر، كلبذ عن

 مثل ,األخرى األموال عمى االعتداء جرائم وبين بينيا والفرق االحتيال جريمة ماىية عمى التعرف -

ساءة السرقة  .االئتمان وا 
 .االحتيالية والطرق ,االحتيال جريمة أركان عمى التعرف -

 من والتشديد والتخفيف اإلعفاء حاالت عمى والوقوف ,االحتيال لجريمة المقررة العقوبة بيان -
 .العقوبة

 منهج الدراسة
 بعض توضيح في الوصفي المنيج عمى االعتماد الدراسة جوانب بمختمف اإلحاطة اقتضت

 أجل من التحميمي المنيج عمىنا اعتمد كما وتحديده، فيمو عمى يساعد بما بالموضوع المتعمقة المفاىيم
 الحماية تحقيق في وفعاليتيا قصورىا أوجو عمى لموقوف الدراسة احتوتيا التي القانونية النصوص تحميل

 كما ، األمر اقتضى كمما التشريعات بعض مع المقارنة إجراء مع ،و جريمة النصب لمشيك الجزائية
 وكذا الساعة، وليد ليس بوصفو لمشيك الجزائية الحماية موضوع لتتبع التاريخي المنيج الباحثة نااستخدم
 القانون تعديل من ابتداء الشيك بخصوص الجزائري المشرع استحدثيا التي التعديالت أىم عمى الوقوف

 .البنكية األنظمة وكذلك الجزائية اإلجراءات وقانون العقوبات وقانون التجاري،

  الدراسة خطة
و كذلك جريمة   جزائيا وحمايتو بالشيك يتعمق ما كل اولتنن سوف البحث ىذا موضوع ألىمية نظرا

 دراسة من لو البد موضوع كل بأن المعروفة لممنيجية ووفقا جوانبو، كل من بالموضوع ولإلحاطةالنصب 
 وينتييان مقدمة تسبقيما فصمين إلىالمذكرة  ىذه قسمن أن يناارتأ فقد وتقييمية، تطبيقية وجوانب نظرية
 .المقدمة واالقتراحات إلييا المتوصل النتائج أىم فييا أوردت بخاتمة
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 بجريمة التعريف فيو أعرض محديثل مميدا الجريمة، ىذه ،الفصل ىذا خالل من عالجن وسوف
 عمى االعتداء جرائم من وغيرىا الجريمة ىذه بين االختالف وأوجو المشتركة األحكام أبين ثم االحتيال،

ساءة كالسرقة األموال  .الجريمة ىذه خصائص عن التحدث وأيضا باالحتيال، الممحقة والجرائم االئتمان وا 
 لعقوبة بعدىا تعرضن ثم المعنوي، والركن المادي الركن ، الجريمة، ىذه أركان عن تحدثنس كما

 .االحتيال
 مقومات دراسة ثم  بو المرتبطة والجرائم لمشيك العامة األحكام بدراسة فيتعمق الثاني الفصلأما 

 العامة األحكام عمى التعرف الضروري فمن وتداولو، الشيك أنواع وأخيرا الجزائية، الحماية محل الشيك
  .الجزائية الحماية إليو تنصرف الذي لمشيك

 عميو المسحوب المستفيد، الساحب، جرائم إلى الجرائم ىذه تقسيم خالل من الشيك جرائم تناولنا ثم
 .أركانيا وتحديد والتزييف التزوير وجرائم
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 تمهيد
 الجرائـ بيف متميًزا طابًعا أخذت ولكنيا التقميدية، الجرائـ مف النصب جريمة أف المعمـو ومف

 ،اإلبتكاري والتفنف الذىني األعماؿ في تتركز وأسس مقومات مف عميو تستند لما األخرى، التقميدية
 التقنية التطورات مع يتالءـ بما ووسائؿ أساليب مف المحتالوف يمارسو ما في الميارية، والقدرات

 اإلجراـ، ىذا ضحايا واف ىذا والحضارية، والثقافية واالجتماعية االقتصادية والمتغيرات الحديثة،

 ليـ يزينيا كما وسيمة، سريعة بطرؽ الثراء وحب الطمع بدافع المحتاليف، شرؾ إلى بأنفسيـ يسعوف

 ىؤالء إيقاع في تسيـ براقة، خارجية بمظاىر المدعومة أكاذيبيـ وفطنة بذكاء يعرضوف حيث الجناة،

 ضغط وسيمة أو إكراه، دوف واختياًرا طوًعا إلييـ، أمواليـ تسميـ إلى يؤدي الذي الوىـ في الضحايا

 .النية وحسف الطيبة فييـ تتوافر مف سيما ال .الحرة أرادتيـ عمى
 فاالحتياؿ، المدني التدليس عف تميزىا حيث مف أخر إشكاال تثير االحتياؿ جريمة أف كما

 اشد وىو ، الحصر سبيؿ عمى العقوبات بقانوف عمييا المنصوص االحتياؿ أساليب إتباع بقيامو يستمـز

 إليو المجوء عمى يترتب فال المدني التدليس إما الجاني عمى الجزائي العقاب إنزاؿ عميو ويترتب خطورة

 .العقد إبطاؿ جواز غير
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 النصب األول: ماهية المبحث
 النصب جريمة أركاف نبيف ثـ ومف ،(األوؿ المطمب) في االحتياؿ تعريؼ المبحث ىذا في سنعرض

 (.انيالث المطمب) في
 النصب تعريف: األول المطمب

 1."الماؿ ذلؾ تسميـ عمى وحممو بخداعو لمغير ممموؾ ماؿ عمى االستيالء ىو النصب" 

 وحمؿ الحصر، سبيؿ عمى المحددة التدليس وسائؿ مف وسيمة الجاني استعماؿ" بأنو وعرؼ
 2."لمغير منقوال ماال الجاني تسميـ عمى بذلؾ عميو المجني

 الفصؿ الثاني الباب الثالث الكتاب الثاني الجزء في النصب جريمة عف العقوبات قانوف تكمـ
صدار النصب عنواف تحت الثاني القسـ الثالث  خالؿ مف النصب جريمة وعرؼ رصيد بدوف شيؾ وا 
 :كالتالي العقوبات قانوف مف 372 المادة نص

 مالية أوراؽ أو تصرفات أو سندات أو منقوالت أو أمواؿ تمقي أو استالـ إلى توصؿ مف كؿ" 
 ذلؾ في شرع أو منيا أي عمى الحصوؿ إلى أو التزامات مف إبراء أو مخالصات او ووعود أو

 أو كاذبة صفات أو أسماء باستعماؿ أو فيو الشروع أو بعضيا أو الغير ثروة كؿ لسمب باالحتياؿ
 أية أو حادث وقوع في او شيء بأي الفوز في األمؿ بإحداث أو خيالي مالي اعتماد أو خيالية سمطة
 05 إلى األقؿ عمى سنة مف بالحبس يعاقب منيا شيء وقوع مف الخشية أو وىمية او أخرى واقعة

 .دج 20.000 إلى 500 مف وبغرامة األكثر عمى سنوات
ونخمص مف ىذه المادة إلى أف جريمة النصب مف الجرائـ المادية التي يعتدي فييا الجاني عمى 
أمواؿ الغير بالطرؽ االحتيالية التي حددىا القانوف بحيث يحمؿ المجني عميو لتسميمو الماؿ بنية 

 .تممكو
 كما الممكية وحؽ العقارية، وأ المنقولة سواء الممكية حؽ عمى اعتداء يقع االحتياؿ أف لنا يتضح

 القانوف حدود في الشيء استغالؿ و استعماؿ في الحؽ المالؾ يخوؿ مانع جامع حؽ معروؼ ىو

و  وفرىا التي والحقوؽ المميزات و السمات كؿ الشيء مالؾ يسمب االحتياؿ فإف لذلؾ ،3فيو والتصرؼ

                                                           

 العربية،  النيضة دار ، بيروت ،المبناني العقوبات قانون في األموال عمى االعتداء جرائم :نجيب محمود .حسني،1

 211 ص، 1984
 . 164 ، ص 1982 العربية، النيضة دار بيروت، ،العقوبات قانون في الخاص القسم  :فوزية الستار، عبد .2
 4. ص  1999.العمروسي، أنور: الممكية وأسباب كسبيا. ب ـ. دار محمود لمنشر والتوزيع. 3
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 عمى اعتداء و جرمًيا الفعيتضمف  الاحتيا لمغير الممموؾ الماؿ عمى فاالستيالء لو، القانوف منحيا

 مف االيجابي الجانب بالخطر وييدد القانونية الحماية لو كفؿ و القانوف نظمو اجتماعي جانب و حؽ،

 .عميو لممجني الثابتة الحقوؽ مجموع أي المالية الذمة
 الخداع بيذا ويصؿ عميو، المجني بو يخدع فعؿ منو يصدر االحتياؿ جريمة ارتكابو في والجاني

  االعتقاد لديو خمؽ و إليو أوحى الذي التصرؼ عمى فيقدـ الغمط في إيقاعو إلى
 فيستولي المحتاؿ إلى الماؿ تسميـ إلى بالنتيجة التصرؼ ىذا يؤدي غيره، مصمحة أو مصمحتو في نوأ

 1.تممكو بنية عميو
 النيائية محصمتيا تكوف البعض ببعضيا مرتبطة أفعاؿ أو خطوات بعدة يمر فاالحتياؿ إذف

 شخص: التالي المثؿ نضرب االحتياؿ في الجرمي الفعؿ خطوات ولتوضيح. المحتاؿ إلى الماؿ تسميـ
 ذلؾ و الطبيب بمظير المستوصؼ إلى يفدوف الذيف المرضى أماـ ويظير لمعالج، مستوصؼ يدير

 إليياـ معو يحمميا طبية بسماعة المرضى عمى بالكشؼ ويقوـ األطباء، مثؿ ابيض معطؼ بارتداء
 مقابؿ ويحصؿ الطبيب ىو انو عمى إليو وتقدميـ تستقبميـ بممرضة ويستعيف يفحصيـ بأنو المرضى
 .أتعاب عمى عمييـ الكشؼ

 قانوف في الحاؿ ىو كما النصب جريمة تسمية القوانيف بعض عمييا أطمقت لمتسيمة، بالنسبة أما

 المادة في 1966 لعاـ الجزائري العقوبات وقانوف ،( 336 ) المادة في 1937 لسنة المصري العقوبات

 القانوف مف ( 540 ) والفصؿ ( 242 ) المادة في 1967 لسنة البحريف عقوبات وقانوف ،( 372 )

 العقوبات  قانوف ومشروع ( 416 ) المادة في الميبي العقوبات وقانوف ، 1963 لسنة المغربي الجنائي

 .353 ) ) المادة في الفمسطيني

 االحتيال جريمة الفرع األول: خصائص

 :األموال جرائم من االحتيال جريمة أوال:

 ليس ما فكؿ مالية قيمة لو شيء أي أو المنقولة وغير المنقولة األمواؿ عمى اعتداءً  تقع حيث

 تسميمو عمى ليحممو عميو المجني يخدع المحتاؿ الف االحتياؿ لجريمة المح يكوف أف يمكف ال بماؿ

 ومثاؿ ،الاحتيا يعتبر ال لمجاني الما عميو المجني تسميـ الجرمية نتيجتو تكوف ال خداع وكؿ الماؿ،

 الجاني ىدؼ حيثاحتياال  ذلؾ يكوف فال ذلؾ مف وتمكف عرضيا مف لمنيؿ فتاة الجاني خدع إذا ذلؾ

                                                           

، 2006 .جعفر، عمى محمد: قانوف العقوبات القسـ الخاص. بيروت: المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع .1
 .324ص 
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ذا بماؿ، ليس ما عمى الحصوؿ خداعو مف  مالية قيمة ذات منفعة عمى الحصوؿ الجاني غرض كاف وا 

 يعد ال احتيالية وسائؿ باستعماؿ أجرة دفع دوف نقؿ وسيمة كاستعماؿ ما شيًئا يستمـ أف دوف محضة

 1.احتياؿ جريمة
 :ذهني طابع ذات االحتيال جريمة :ثانًيا

 العنؼ وسائؿ استخداـ دوف ارتكابيا، في ودىاءه ذكاءه الجاني استخداـ عمى الجريمة ىذه تقـو حيث

 والفطنة الذكاء مف عالية بنسبة يتمتعوف إنيـ الجريمة ىذه لمرتكبي المميزة السمة فاف لذا والقسوة،

 عمى ذىنية مقدرة المحتاؿ لدى تكوف أف الجريمة ليذه األساسية المستمزمات فمف والدىاء، والحيمة

 مخاطبة عمى المقدرة كذلؾ لديو وتكوف ضحاياه، خداع إلى ينفذ كي التعامؿ نظاـ في ثغرات تكشؼ

 ونفسية التعامؿ وأساليب بالحياة خبرة ذلؾ إلى باإلضافة لديو وتتوافر يقنعو، الذي باألسموب ضحيتو

 وشخص تتناسب التي الخداع ووسيمة المناسبة، الظروؼ اختيار عمى القدرة و طبائعيـ ومعرفة الناس

 2عميو المجني
 :الحقيقة تغيير عمى تقوم االحتيال جريمة  :ثالثًا

 إيقاع إلى تؤدي والتي الكذب عمى الجاني يستخدميا التي الخداع وسائؿ تقـو أف يتوجب حيث

 إلى مالو بتسميـ بالتصرؼ القياـ عمى يحممو مما ذىنو، في الحقائؽ وتشويو الغمط في عميو المجني

 3.عميو قدـ لما األساليب ىذه بحقيقة عمـ ولو المحتاؿ،

 تزدىر والتي حضارًيا، المتقدمة والمناطؽ المدف، في تنتشر التي الجرائـ مف االحتياؿ جريمة : رابًعا

 عمى المعامالت فييا تقود التي تمؾ منيا األخص وعمى واالقتصادية، والتجارية الصناعية بالحركة

 .االحتيالية أفعاليـ لتمرير المحتالوف يستغميا حيث (الثقة) واالئتماف السرعة
 أف ذلؾ عمى ويترتب قانوًنا، لقياميا الخطأ يكفي ال التي القصدية الجرائـ مف االحتياؿ جريمة :خامًسا

 .خاصة نية توافر يتوجب بؿ لقياميا يكفي ال العاـ القصد

ُ   االحتياؿ جريمة في عميو المجني إلرادة  :سادًسا  المحتاؿ يوجو الخداع طريؽ عف إذ أساسًيا دورًا

 عناصر بعض تحقيؽ في دور عميو المجني إلرادة إذف برضاه، الماؿ تسميـ إلى عميو المجني إرادة

 .سميمة غير إرادة ولكنيا المادي الركف

                                                           

 .7، ص 1993وزير، عبد العظيـ مرسي: شرح قانوف العقوبات. ب ـ. دار النيضة العربية.  .1
 53. ص  1982.حسني، محمود نجيب: دروس في عمـ اإلجراـ والعقاب. القاىرة: دار النيضة العربية. 2
 369. ص  1995الدار الجامعية.  .القيوجي، عمي عبد القادر: قانوف العقوبات المبناني القسـ الخاص. بيروت:3
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 و الجرائم األخرى االحتيال جريمة بين المشتركة الثاني: األحكام الفرع
 تمييز جريمة النصب عن خيانة األمانة: أوال

 عمى األمواؿ،شترؾ جريمة النصب مع جريمة خيانة األمانة في كونيما مف جرائـ االعتداء ت
فالجاني يتسمـ الماؿ مف المجني عميو برضاه في كمييما ،إال أف الفرؽ يكمف في كوف التسميـ في 

مف  376جريمة خيانة األمانة يتـ بموجب عقد مف عقود االئتماف المنصوص عمييا في نص المادة 
 يشوبيا أي عيب مف قانوف العقوبات وتعتمد عمى اإلرادة الصحيحة والسميمة لممجني عميو والتي ال

 . عيوب الرضا
جريمة النصب التي يكوف فييا رضا المجني عميو مشوب بعيب الغمط. إلى جانب ذلؾ  بخالؼ

فإف في جريمة خيانة األمانة فإف الجاني ينتيؾ الثقة التي وضعيا فيو المجني عميو الذي نقؿ إليو 
يازة حيازة الماؿ لمحفاظ عميو بمجرد تسممو لمماؿ، بالتالي فالتسميـ في جريمة خيانة األمانة بنقؿ الح

دوف الممكية كما ىو الشأف في جريمة النصب فإف االعتداء يكوف عمى الممكية دوف الحيازة التي ينقميا 
 .المجني عميو لمجاني بتسميمو لمماؿ

 السرقة جريمة عن النصب جريمة زيتمي :ثانيا
 المجني حيازة مف الشيء بنزع تتحقؽ السرقة جريمة العقوبات قانوف مف 350 المادة لنص طبقا

 يتمقى الفاعؿ فإف النصب جريمة عكس عميو المجني ورضا عمـ دوف الجاني حيازة إلى ونقمو عميو
 .بالغمط ومشوب معيب يكوف األخير ىذا رضا أف غير بإرادتو عميو المجني مف الشيء

 يبذؿ الذي الجسماني المجيود عمى يعتمد السرقة جريمة في الجاني فإف ذلؾ جانب إلى
 المجيود عمى يعتمد الجاني فإف النصب جريمة في بينما المسروؽ الماؿ حيازة عمى لالستيالء
 1.مالو لو ويسمـ يصدقو عميو المجني يجعؿ حتى يبذؿ الذي ي المعنوي

 يقع االعتداء فإف النصب في بينما والحيازة الممكية عمى فيقع السرقة جريمة في االعتداء أما
 لمماؿ. بتسميمو لمجاني عميو المجني ينقميا األخيرة ىذه كوف الحيازة دوف الممكية عمى
 الجنائي والتدليس المدني التدليس بين التمييز ثالثا:

 عميو المجني ورضا إرادة يجعالف كونيـ في الجزائي والتدليس المدني التدليس مف كؿ يشترؾ
 في يتمثؿ المدني التدليس كوف بعضيما عف يختمفاف أنيما غير، الرضا عيوب مف بعيب مشوبة

                                                           

 .4، ص 1986أحمد بسيوني أبو روس "جريمة النصب" دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  .1
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 ليبـر كاف لما بو يعمـ كاف ولو الغمط في لموقوع اآلخر بالمتعاقد يدفع الذي العمدي السكوت أو الكذب
 أو واقعة عف العمد بالسكوت يكتفي المدني القانوف فإف بالتالي ـ ؽ مف 86 المادة لنص طبقا العقد

 ال الجزائي التدليس أف غير العقد، ببطالف المطالبة في الحؽ خداعو تـ الذي الطرؼ إلعطاء مالبسة
 الطرؽ ع ؽ 372 المادة نص في حصر بؿ واقعة عف العمد السكوت عمى لقيامو المشرع يكتفي

 المادة تمؾ نص في المحددة التدليسية الطرؽ بغير يتـ الغير ماؿ عمى استيالء فكؿ :بالتالي التدليسية
 1.نصبا يعد فال

فالقانوف  ،مف حيث الجزاءإلى جانب ذلؾ فإف التدليس المدني يختمؼ عف التدليس الجزائي 
المدني رتب عمى التدليس المدني جواز إبطاؿ العقد مف طرؼ المتعاقد المدلس أما القانوف الجزائي 

إلى ما  فرتب عمى ذلؾ عقوبات جزائية تتمثؿ في الحبس والغرامات بالتالي فيو ال يكتفي بإعادة الحاؿ
 .كاف عميو قبؿ إبراـ العقد كما ىو في القانوف المدني

 التزوير جريمة وبين النصب جريمة بين الفرقرابعا: 

 أو بصؾإثباتيا  يراد التي البيانات أو الوقائع في لمحقيقة مفتعؿ تحريؼ عف عبارة ىو التزوير

 2.اجتماعي أو معنوي أو مادي ضرر عنيا ينتج قد بيا يحتج مخطوط

 :يمي فيما الفروؽ إجماؿ ويمكف

 الممكية عمى االعتداء إلى وسيمة كاف إذا إال االحتياؿ بو يقـو ال الحقيقة تغير أو تحريؼ أف. 1
 .التحريؼ ىذا مجرد عمى التزوير جريمة تقـو بينما

 تضفي أخرى عناصر ذلؾ إلى إضافة تتطمب الحقيقة تغيير عمى تقـو التي الجرائـ أف. 2

فمثال:  االحتياؿ يتطمبيا ال العناصر وىذه بالتجريـ جديرة تجعميا التي االجتماعية الخطورة عمييا
 وال كتابًيا يقع انو يعني وىذا مخطوط صؾ في تعريفو مف واضح ىو وكما يكوف أف يجب التزوير

 .شفوًيا الخداع يكوف أف يجوز حيث االحتياؿ في يشترط
 عمى إال تقع ال التزوير جريمة أف حيث التزوير جريمة عف تختمؼ االحتياؿ جريمة أف
 جريمة ىو المحررات ىذه في الحقيقة في والتحريؼ عرفية أـ رسمية كانت سواء المكتوبة المحررات

  .لشخص ضرر أي التحريؼ ىذا يجمب لـ لو حتى أركانيا ومستجمعة ومستقمة قائمة بذاتيا
 

                                                           

 .6. أحمد بسيوني أبو روس، مرجع سابؽ، ص 1
 75. ص  1980.أبو عامر، محمد زكي: قانوف العقوبات القسـ الخاص. بيروت : الدار الجامعية . 2
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 وناقصها األهمية عديم استغالل جريمة وبينالنصب  جريمة بين الفرقخامسا: 

 مف كؿ "عمى 1988 لسنة 9 رقـ المعدؿ األردني العقوبات قانوف مف ( 16 ) المادة نصت
 ىوى أو ضعفو استغؿ أو عقمًيا أو نفسًيا معاؽ أو عمره مف عشرة الثامنة دوف شخص احتياج استغؿ

 أوراؽ عف تنازؿ أو أشياء استعارة أو نقًدا اقتراضو يتضمف سنًدا بو مضرة بصورة منو فأخذ نفسو في

 ستة مف بالحبس استعمميا التي االحتياؿ طريقة كانت أًيا يعاقب إبراء أو تعيد أو غيرىا أو تجارية

 ."دينار مائتي إلى دينار مائة مف وبالغرامة سنتيف إلى اشير

 خاصة ظروًفا انتيز الجاني أف االحتياؿ وجريمة الجريمة ىذه بيف االختالؼ وجو يكمف
 عقمية، أو نفسية إعاقة مف يعاني أو عمره، مف عشرة الثامنة دوف أي قاصًرا كونو وىي عميو بالمجني

 في عميو المجني لوضع يسعى يكف لـ الجاني أف إذ لنفسو، مشروع غير مالي نفع لجمب ذلؾ استغؿ

 لتحقيؽ مطموبة غير  الخاصة الظروؼ وىذه فيو أصال موجودة ظروؼ لكونيا الظروؼ، ىذه مثؿ

 1ؿ.االحتيا جريمة
 احتياؿ طريقة أي استعماؿ لمجاني يمكف األىمية وناقص عديـ استغالؿ جريمة في أف كما

 التي االحتياؿ طريقة كانت أًيا .." السابقة المادة نص في ورد ما حسب الماؿ عمى لمحصوؿ

 بمظاىر فييا الكذب المدعـ احتيالية طرؽ استعماؿ تطمب التي االحتياؿ جريمة بعكس ،"..استعمميا

 .خارجية
 بدائنيه إضراًرا بماله المالك تصرف وجريمة النصب جريمة بين الفرق سادسا: 

 :مف كؿ سنة حتى بالحبس يعاقب" عمى األردني العقوبات قانوف مف ( 419 ) المادة نصت
 .دائنيو عمى االحتياؿ بقصد ذلؾ في تسبب أو أموالو رىف أو افرغ أو وىب

 تنفيذ وقبؿ الماؿ مف مبمغ بدفع يقضي قرار أو حكـ صدور بعد أموالو مف قسـ أي نقؿ أو باع

 ."دائنيو عمى االحتياؿ بذلؾ قاصًدا صدورىما لتاريخ سابقيف شيريف مدة خالؿ أو الحكـ أو القرار ذلؾ
 في بالتصرؼ يقـو الجاني أف الجريمة ىذه وبيف االحتياؿ جريمة بيف الجوىري االختالؼ يكمف

 الجاني يتصرؼ حيث االحتياؿ جريمة في عميو ىو لما خالًفا بدائنيو، اإلضرار بقصد لو يعود ماؿ

 2.فيو التصرؼ لو يحؽ وال لو ممًكا ليس بماؿ
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 الشيك جرائم وبينالنصب  جريمة بين الفرق سابعا: 

 سنة عف تقؿ ال مدة بالحبس يعاقب" عمى األردني العقوبات قانوف مف ( 421 ) المادة نصت
 نية بسوء أقدـ مف كؿ مائتي عمى تزيد وال دينار مائة عف تقؿ ال وبغرامة سنوات ثالث عمى تزيد وال

 :اآلتية األفعاؿ احد ارتكاب عمى

 .لمصرؼ وقابؿ وفاء مقابؿ لو وليس شيًكا أصدر إذاأ. 
 . بقيمتو الباقي يفي ال بحيث بعضو أو لوفائو المقابؿ كؿ الشيؾ إصدار بعد استرد إذاب. 

 .الشيؾ صرؼ بعدـ عميو المسحوب أمر إذاج. 

 يفي مقابؿ لو ليس انو يعمـ وىو لحاممو الدفع مستحؽ شيًكا سممو أو شيًكا لغيره ظير إذا د.

 .لمصرؼ قابؿ غير انو يعمـ أو قيمتو بكامؿ

 فييا الكذب مدعـ احتيالية طرؽ باستعماؿ يقـو أف الجاني عمى يجب االحتياؿ جريمة لقياـ
 غير أو منقوؿ ماؿ في التصرؼ أو صحيحة، غير صفو أو كاذب اسـ اتخاذ أو خارجية، بمظاىر

 االحتياؿ جريمة بيف الفارؽ ىو وىذا لمجاني، الماؿ بتسميـ ويقـو بالغمط عميو المجني فيوقع منقوؿ،

 .الشيؾ جرائـ وبيف
 المطمب الثاني: أركان جريمة النصب

 توفر يجب النصب جريمة الكتماؿ انو الى نخمص ع ؽ 372 المادة لنص استقرائنا خالؿ مف
 .المعنوي والركف المادي الركف وىي األركاف مف مجموعة

 ماؿ سمب ،ثانيا تدليسية وسائؿ استعماؿ: أوال وىي عناصر ثالثة فيحوي المادي الركف فأما
 فيتكوف المعنوي الركف أما 1الغير ماؿ وسمب التدليس وسيمة و بيف السببية العالقة وأخيرا ،ثالثا الغير
 2.الخاص الجنائي والقصد العاـ الجنائي القصد مف
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 المادي األول: الركن الفرع
 372 المادة لنص طبقا عناصر ثالثة يشمؿ النصب لجريمة المادي الركف فإف سابقا ذكرناه كما

 : وىي العقوبات قانوف مف
 .التدليسية الوسائؿ مف وسيمة استعماؿ في ويتمثؿ الجاني عف صادر إيجابي نشاط -
 . الغير ماؿ سمب في تتمثؿ جرمية نتيجة -
 . الجرمية والنتيجة اإليجابي النشاط بيف السببية العالقة -

 استعمال الوسائل التدليسية أوال:
لكف عند  ؽ ع الوسائؿ التدليسية 372إف المشرع الجزائري حصر مف خالؿ نص المادة 
غة العربية جاء مغة العربية إذ النص بالماستقرائنا لمنص بالمغة الفرنسية نجده يختمؼ عف نظيره بال

كاآلتي " كؿ مف توصؿ إلى استالـ......لسمب كؿ ثروة الغير أو بعضيا أو الشروع فيو إما باستعماؿ 
اث أمؿ في الفوز بأي شيء أو كاذبة أو سمطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحد أسماء أو صفات
 "......أو أية واقعة أخرى وىمية أو الخشية مف وقوع شيء منيا يعاقب بالحبس في وقوع حادث

 : كاآلتي فجاء الفرنسية بالمغة النص صياغة ما
«Quiconque soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités , soit 

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de 
fausses entreprise, d’un pouvoir au d’un crédit imaginaire, ou pour faire 
naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre 

événement chimérique » 

ي األستاذ بوسقيعة فإف الصياغة السميمة تكمف في النص بالمغة الفرنسية والتي تكوف حسب رأ
كالتالي " كؿ مف توصؿ إلى استالـ أو تمقي أمواؿ .....وكاف ذلؾ باالحتياؿ لسمب كؿ ثروة الغير أو 

ما باستعماؿ مناورات احتيالية إليياـ الغي ر بوجود الشروع فيو إما باستعماؿ أسماء أو صفات كاذبة وا 
سمطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو إلحداث األمؿ في الفوز بأي شيء أو الخشية مف وقوع حادث 

 1.أو أية واقعة أخرى وىمية "
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      manœuvres    لفظ فيو نجد ال العربية غةمبال النص أف نالحظ النصيف بيف وبالمقارنة
frauduleuses وتبعا, وأدؽ أوضح الفرنسية بالمغة النص فإف رأينا وحسب االحتيالية، المناورات أي 

 372 المادة لنص طبقا التالية التدليسية الوسائؿ ألحد الجاني استعمؿ إذا إال يقوـ ال النصب فإف لذلؾ
 : وىي ع ؽ
  usage de faux noms ou de fausses qualités كاذبة صفات أو أسماء استعماؿ -
  usage des manœuvres frauduleuses  االحتيالية المناورات استعماؿ -

 كاذبة صفات أو أسماء أوال: استعمال
 ولو كاذبة صفة أو أسماء الجاني اتخاذ في الحالة ىذه في النصب لجريمة المادي الركف يكمف

 في كافية كاذبة صفة أو كاذب السـ الجاني فادعاء بالتالي احتيالية مناورات استعماؿ ذلؾ يصحب لـ
 .خارجية مظاىر أو أفعاؿ تصحبو أف إلى الحاجة دوف النصب جريمة لقياـ ذاتو حد

 فيدفعو عميو المجني لدى نفسيا أثرا يحدث كاذبة صفة أو السـ الجاني اتخاذ مجرد ألنو
 األشخاص طمب عدـ عمى جرت العادة كوف االدعاء ذلؾ صحة مف التأكد الصعب مف ألنو لتصديقو

 1.ادعائو صحة يثبت ما بتقديـ يقوـ أف صفة أو اسـ يتخذ ممف
 تثبت أو تؤكد بشيادة مطالبتو يمكف فال قاضي أو طبيب أنو شخص يدعي أف ذلؾ عمى مثاؿ

:  جريمتيف أماـ نكوف األخيرة الحالة وفي كتابي أو شفاىي االدعاء كاف إف ييـ وال ادعائو صحة
 . الوقت نفس في النصب وجريمة التزوير جريمة

 فييا يكوف درجة إلى الكذب واضح يكوف ال أف كاذبة صفة أو كاذب باسـ االدعاء في ويشترط
 مثاؿ النصب جريمة تقوـ فال مالو األخير ىذا سمـ لو وبالتالي اكتشافيا عميو المجني عمى السيؿ مف

 تجاري محؿ صاحب مف ويطمب الضرائب إدارة مف عوف أنو الييئة سيء شخص يدعي أف ذلؾ عمى
 2.الدفع مستحؽ رسـ سبيؿ عمى مالي مبمغ أداء

ويشترط لقياـ جريمة النصب أف يقوـ الجاني بفعؿ إيجابي عند استعمالو السـ كاذب أو صفة 
كاذبة فبمجرد االمتناع أو اتخاذ موقؼ سمبي يؤدي بالغير إلى االعتقاد أف شخص ما فيو صفة أو 

تكب لجريمة النصب , وسنتعرض بتمعف اسـ ليس لو فسممو مبمغ مف الماؿ فال يعد في ىذه الحالة مر 
 . لشرح المقصود باالسـ والصفة الكاذبة
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 usage d’un faux nom كاذب اسم اتخاذ .1
 ينخدع حيث الغير مع تعاممو في غيره اسـ الجاني بانتحاؿ الحالة ىذه في النصب جريمة تتـ

 المفتعمة الشخصية تمؾ تأثير وتحت ، أنفسيـ في االطمئناف فيدخؿ مزاعمو فيصدقوف ىؤالء فيو
 .حقيقتو اكتشاؼ الصعب مف الحالة ىذه في و أمواليـ لو يسمموف

 ال خياليا كاف أو لمغير كاف سواء لقب أو اسـ لنفسو شخص يتخذ أف في االسـ استعماؿ ويتمثؿ
 لقبو يغير فقد بعضو في أو كمو االسـ في كذب ،سواء خيالي أو وىمي لشخص كاف أو لو وجود
 . معا االثنيف يغير أو اسمو عمى ويبقي

 usage d’une fausses qualité كاذبة صفة . اتخاذ2
 فرأي فريقيف إلى فانقسـ النصب جريمة في بيا المقصود الصفة مفيـو حوؿ الفقياء اختمؼ

 لو ليست مينة أو ووظيفة أو مؤىالت شخص ادعاء بيا نقصد الكاذبة الصفة باف القوؿ إلى يذىب
 . الحاالت كؿ عمى يشمؿ ال كونو الرأي ىذا وانتقد

 معنى ويعطي الثقة منو تنبع وصؼ انتحاؿ ىي الكاذبة الصفة أف يرى الثاني الفريؽ أما
 في تدخؿ ال أخرى حاالت الصفة في يدخؿ كونو الرأي ىذا وانتقد. الدفع عمى القدرة ويؤكد االئتماف

 الكاذبة الصفة في تدخؿ ال فيي الممكية أو بالدائنية كاالدعاء الجنائي القانوف في الكاذبة الصفة مفيوـ
 1.النصب لجريمة المكونة الجنائي القانوف بمفيوـ

 وائتماف ثقة محؿ المتيـ تجعؿ التي تمؾ ىي الصفة بأف القائؿ ىو الراجح الرأي فإف لذلؾ وتبعا
 في قضي ،ولقد مصاىرة أو عائمية قرابة أو مينة أو وظيفة الصفة ىذه كانت سواء عميو المجني لدى

 .النصب لجريمة مرتكبا يعد صاحبيا لدى موجودة تعد لـ لصفة شخص استعماؿ أف عمى فرنسا
 مثاؿ abus de qualité vraie حقيقية صفة استعماؿ إساءة إلى اإلشارة يمكف األخير في

 أصيب زرعو أف الفالحية التأمينات صندوؽ أماـ باالدعاء فيقوـ زراعية فالحية أراضي لو والي:  ذلؾ
 الياـ لمركزه ونظرا ، ذلؾ جراء مف تضرر أنو و حريؽ نتيجة أتمؼ أو مرض نتيجة باإلتالؼ
 االدعاءات تمؾ صحة مف بالتأكد يقوـ وال أقوالو يصدؽ الفالحية التأمينات صندوؽ فإف والحساس

 نصبا؟ ىذا يعد فيؿ أصابو الذي الضرر مقابؿ تعويضات فيمنح
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 الصفة استعماؿ إساءة ألف نصبا يعد بالتالي االحتيالية الطرؽ مف ذلؾ اعتبر الفرنسي القضاء
 ىذه في يفصؿ فمـ الجزائري القضاء أما لمكذب المرافقة الخارجية مظاىر مف مظيرا يعد الحقيقية
 .بعد المسألة

 :االحتيالية المناورات . مفهوم3
 جميعا بيا اإللماـ يمكف ال عمميا ألنو االحتيالية لممناورات مانعا جامعا تعريفا القانوف يضع لـ

 لالستيالء الجاني إلييا يمجأ التي االحتيالية المناورات أف عمى وأجمع ليا تعريفا وضع حاوؿ الفقو لكف
 ىذه لكف الكاذبة األقاويؿ و االدعاءات في المتمثؿ و الكذب قواميا يكوف عميو المجني ماؿ عمى

 عف الناس بيف الجاني كرره أو كتابي كاف لو حتى االحتيالية المناورات لقياـ وحدىا تكفي ال األخيرة
 أف يجب ليذا.  شفييا أو كتابيا كاف سواء لوحده الكذب مجرد عمى يعاقب فال بالتالي الدعاية طريؽ
 و مادية بأعماؿ القياـ أو أقوالو لتأييد بالغير الجاني كاستعانة خارجية بمظاىر مصحوبا الكذب يكوف

 .آخر شيء أي أو صحيحة غير كتابات أو بأوراؽ االستعانة
 انتباه جمب إلى ذلؾ خالؿ مف ينشد الذي المسرحي بالممثؿ شبيو النصب جريمة في فالجاني

 1.أموالو عمى االستيالء و بخداعو ثقتو لكسب عميو المجني
 المادية األفعاؿ إلى ذلؾ تتعدى بؿ األقواؿ في فقط تكمف ال الخارجية فالمظاىر سابقا قمنا كما

 المظاىر أف يتضح ذكرناه ما كؿ خالؿ مف الجاني أقواؿ لتأييد كاذبة مظاىر تعد األفعاؿ وىذه
 :في تكمف الخارجية

 أقوالو لتأييد بالغير الجاني استعانة .أ
 أقوالو صحة تدعيـ و لتأكيد كدليؿ تصمح بأشياء الجاني استعانة .ب
 :أقواله لتأييد بالغير الجاني استعانة أ.

 مياـ يتولى ثالث شخص إلى مزاعمو لتدعيـ االحتيالية لموسائؿ استخدامو عند الجاني يمجأ قد
 إلى بو فيدفع عميو المجني لدى ادعاءاتو فييا يؤكد أفعاؿ أو بأقواؿ وذلؾ أقوالو عمى الصحة إضفاء
 عميو لممجني الخير يريد وأنو بالجاني عالقة تربطو ال الثالث الطرؼ أف معتقدا الجاني مزاعـ تصديؽ

 :شرطيف توفر يجب ذلؾ لتحقيؽ لكف
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 حتى الجاني أقواؿ إلى يضيفو جديد بشيء المتدخؿ أي الثالث الشخص يأتي أف يجب :األول الشرط
 1.الثقة مف نوعا عمييا تضفي
 .ىو شخصو مف صادرة وتكوف الجاني بأقواؿ تدعـ أف يجب المتدخؿ الشخص فأقواؿ
 ال لكف لو، أموالو تسميـ عمى وحممو وتصديقو الجاني أقواؿ بكافة الوثوؽ إلى عميو بالمجني تدفع حيث
 مف تدعيميا دوف الجاني ألقواؿ وتكرارا ترديدا سوى المتدخؿ أقواؿ كانت إذا االحتيالية الطرؽ تقوـ

 .الجاني بيا أدلى التي الكاذبة لممزاعـ شيئا تضيؼ وال جانبو
 الغير تدخؿ فإف منو وبسعي بنفسو الجاني طمب عمى بناء الغير تدخؿ يكوف أف يجب :الثاني الشرط

 يكوف أف يجب بالتالي االحتيالية المناورات لقياـ يكفي ال فيذا الجاني مف سعي دوف نفسو تمقاء مف
 :حالتيف في ذلؾ ويكوف أقوالو صحة لتأييد لمتدخؿ الثالث بالشخص دفع مف ىو الجاني
 إلى يتوصؿ حتى الدور بذلؾ لمقياـ المتدخؿ أي الثالث الشخص مع واتفاقو الجاني تواطأ :1الحالة
 .لو شريؾ أي لممحتاؿ كمساىـ المتدخؿ يسأؿ الحالة ىذه في الغمط في عميو المجني إيقاع

 الغمط في عميو المجني إليقاع مزاعمو تأييد إلى لدفعو بأقوالو المتدخؿ بخداع الجاني قياـ :2الحالة
 المجني جانب إلى الغمط في أيضا وقع اآلخر ىو ألنو الجاني ضحية المتدخؿ يعد الحالة ىذه ففي
 .وحده الجاني يسأؿ بؿ جزائيا يسأؿ فال عميو
 الغير مال عمى واالستيالء التدليس وسيمة بين السببية عالقة ثانيا:

 استيالءه ذلؾ يمي فا  و  التدليسية الوسائؿ باستخداـ الجاني يقوـ أف النصب جريمة لقياـ يكفي ال
 الستعماؿ مباشرة نتيجة االستيالء ذلؾ يكوف أف ذلؾ جانب إلى يشترط بؿ عميو المجني ماؿ عمى

 الوسائؿ واستعماؿ االستيالء بيف سببية عالقة ىناؾ تكوف أف البد أي التدليسية لموسائؿ الجاني
 كافيا يعد ال العقوبات قانوف مف 372 المادة نص في مذكورة إيجابي لنشاط الجاني فإتياف التدليسية،

 التسميـ عممية بيف السببية العالقة لقياـ توافرىا يجب الشروط مف مجموعة فيناؾ بالتالي النصب لقياـ
 : وىي التدليسية الوسائؿ واستعماؿ
 إيجابي بنشاط الجاني يقوـ أف يجب -
سابقا عمى االستيالء عمى ماؿ المجني  لموسائؿ التدليسية ي الجان استخداـ يكوف أف يجب -

 .عميو، فإف كاف التسميـ سابقا عمى الوسائؿ التدليسية فال تقـو جريمة النصب
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يجب أف يؤثر الجاني باستخدامو لموسائؿ التدليسية عمى المجني عميو ليدفعو ألف يسمـ لو  -
 .مالو

 .اع المجني عميو في الغمطيجب أف يؤدي الغش أو االحتياؿ الذي استخدمو الجاني إلى إيق -

يجب أف يقـو المجني عميو بتسميـ مالو لمجاني بسبب الغمط الذي وقع فيو وتبعا لذلؾ فعالقة السببية  -
تعني أف المجني عميو قد سمـ مالو لمجاني نتيجة انخداعو باحتياؿ الجاني عف طريؽ استخدامو 

الذي وقع فيو ولـ يكف ليسمـ لو ىذا الماؿ لو كاف لموسائؿ التدليسية فيسمـ لو الماؿ برضاه نتيجة الغمط 
 1.يعمـ بحقيقة الجاني

 المعنوي الركن الفرع الثاني:
 قياـ يثبت لـ فإف ، لقياميا المعنوي الركف توفر تتطمب العمدية الجرائـ كباقي النصب جريمة

 مثال تدليسية وسائؿ استعمؿ قد الجاني أف تبيف لو حتى النصب جريمة تتحقؽ فال المعنوي الركف ىذا
 ميما العمدي بالخطأ تقع ال النصب جريمة فإف بالتالي لو ممموؾ ماؿ استرجاع قصد بذلؾ يقوـ كأف

 المادي الركف جانب إلى يتوفر أف يجب النصب جريمة لقياـ فإف لذلؾ وتبعا الخطأ ىذا جسامة كانت
 والمتمثؿ الخاص والقصد واإلرادة العمـ عنصري مف والمتكوف العاـ القصد في والمتمثؿ المعنوي الركف

 . التممؾ نية في
 العام الجنائي القصد أوال:

 المجني إيقاع قصد النصب فعؿ ارتكاب إلى الجاني إرادة اتجاه في العاـ الجنائي القصد يتمثؿ
 الغير ماؿ عمى لالستيالء الجاني إرادة اتجاه أي الجريمة تمؾ عناصر بكافة عممو مع الغمط في عميو
 .الجريمة بعناصر عممو مع
 :الجريمة بعناصر العمم .1

 المادة عمييا نصت كما النصب جريمة أركاف بكافة إطالع وعمى عالما الجاني يكوف أف يجب
دراكو الجاني عمـ في والمتمثمة العقوبات، قانوف مف 372  المجني لخداع تدليسية وسائؿ يستعمؿ أنو وا 
ييامو عميو  الجريمة بعناصر عمما الجاف يحاط أف يجب أي، 2الماؿ لو يسمـ أف عمى وحممو بيا وا 
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 ادعاءات تكوف أف ويجب لمغير، ممؾ عميو االستيالء يريد الذي الماؿ واف تدليسي بعمؿ يقوـ انو ويعمـ
 . الجنائي القصد يقوـ فال صحيحة أنيا اعتقد ،فمو كاذبة عميو المجني عمى لالحتياؿ الجاني

 وسائؿ يستعمؿ الطبيب أف يعمـ ال كاف إف جزائيا يسأؿ ال الطبيب مساعد :ذلؾ عمى مثاؿ
 الماؿ ذلؾ أف منو معتقدا لو ليس ماؿ في الجاني تصرؼ وحالة زبائنو عمى واالحتياؿ لمنصب تدليسية

 جريمة تقوـ ال وبالتالي الجنائي القصد يتوفر ال الحالة ىذه ،ففي فيو التصرؼ في الحؽ ولو لو ممؾ
 .النصب

 بنجاح الغير إلقناع التدليسية لموسائؿ الجاني استعماؿ حالة في الجنائي القصد ينتفي كما
 بتنفيذ ليقوـ المساىميف مف األمواؿ بجمع فيقوـ طائمة أرباحا منو سيجني وأنو عمييـ يعرضو مشروع

 المساىميف خسارة في ذلؾ فتسبب منو تقدير لسوء المشروع فشؿ لكف نجاحو، مف متأكد وىو المشروع
 فال وبالتالي المعنوي الركف في العمـ عنصر النتفاء النصب جريمة تقوـ ال الحالة ىذه ففي ألمواليـ

 1.جزائيا يسأؿ
 ال خيالية مشاريع بنجاح مثال الغير فإقناع موضوعية، مسألة عدمو مف العمـ وجود إثبات مسالة

 ليذا يمكف وال الجاني نية سوء عمى يدؿ ،فيذا كريستاؿ إلى الزجاج كتحويؿ العقؿ، يصدقو أف يمكف
 2.المشروع ذلؾ نجاح مف متأكدا كاف بأنو يدفع أف األخير

 شفائيـ عمى قادر انو معتقدا مزمنة بأمراض المصابيف المرضى بعالج يقوـ الذي الجاني كذلؾ
 القصد في العمـ عنصر النتفاء النصب جريمة عف يسأؿ ال األخير فيذا بالطب، لو عالقة ال وىو

 .الجنائي
 فيو التصرؼ حؽ لو وليس لمغير ممؾ الماؿ أف عمـ عمى الجاني يكوف أف يجب ذلؾ جانب إلى

 النصب اجؿ مف تدليسية وسائؿ استخدـ الجاني أف عمـ لو مالو لو ليسمـ يكف لـ عميو المجني واف
 3.أموالو عمى واالستيالء عميو

 الخاص الجنائي ثانيا: القصد
 المجني ماؿ عمى لالستيالء الجاني نية اتجاه النصب لجريمة الخاص الجنائي بالقصد يقصد

 عنصر النتفاء جزائيا يسأؿ فال الغير ماؿ وسمب التممؾ نية لديو تتوفر لـ ،فإف لو سممو الذي عميو
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 عميو المجني ماؿ عمى لمحصوؿ تدليسية وسائؿ باستخداـ الجاني يقـو أف ذلؾ ،مثاؿ الخاص القصد
 جريمة تقـو ال وبالتالي متوفر غير الخاص القصد فينا إليو يعيده ثـ الزمف مف فترة منو لالنتفاع
 ماؿ عمى االستيالء اإلحتيالية لموسائؿ استعمالو وراء مف ييدؼ الجاني كاف إف الشيء نفس. النصب
 . الماؿ ذلؾ تممؾ إلى األخير ىذا نية اتجاه دوف والمداعبة المزاح أجؿ مف عميو المجني

 ىدؼ الذي الغرض أو الباعث في البحث دوف تقوـ فإنيا النصب جريمة أركاف اكتماؿ وبمجرد
 واالستيالء النصب مف اليدؼ يكوف ،كاف عميو المجني عمى االحتياؿ راء و مف تحقيقو إلى الجاني

 ماؿ عمى االستيالء وراء مف الجاني قصد أو الماؿ ىذا مف فقير شخص انتفاع ىو الغير ماؿ عمى
 . المديف عميو المجني ذمة في كاف لو ديف استيفاء عميو المجني

 وال النصب جريمة في لو تأثير ال لتحقيقو الجاني ينشد الذي اليدؼ أو الباعث فإف لذلؾ وتبعا
 1.الجنائية المسؤولية ينفي

 25/10/1934.2 بتاريخ قرارىا في الفرنسية النقض محكمة بو قضت ما وىذا
 إليو المسندة الواقعة إثبات مع العامة النيابة عاتؽ عمى فتقع الجنائي القصد إثبات مسألة أما
 المجني لخداع الجاني استعمميا التي التدليسية الوسائؿ ،وبياف النصب جريمة عمييا تقوـ التي والوقائع

ييامو عميو  . أموالو عمى لالستيالء وا 
 ولقاضي اإلثبات وسائؿ بكافة ذلؾ إثبات لو ويمكف نيتو بحسف يدفع أف فعميو الجاني أما
 .عدميا مف الو أقو صحة في الفصؿ الموضوع

 الجاني ارتكبو الذي اإلجرامي النشاط خالؿ مف الجنائي القصد بياف الحكـ يتضمف أف ويجب
 عمى قدرتو الجاني ادعاء ذلؾ ،مثاؿ عدمو مف الجنائي القصد توفر عمى قاطعا دليال يشكؿ فيو

 سوء عمى قاطعا دليال يعد فيذا ،وبالتالي تحقيقو يمكف ال االدعاء ىذا فمثؿ الذىب إلى النحاس تحويؿ
 ويعاقب تقوـ الجنائية المسؤولية فإف وبالتالي متوفر الجنائي القصد أف لنا يبيف ما وىذا الجاني نية

 3.النصب جريمة ارتكابو أجؿ مف الجاني
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 االحتيال جريمة ارتكاب عمى الباعث ثالثا:

 إلى تدفعو احداىما: فكرتاف وتنازعو مرتكبيا، بيا يمر نفسية مرحمة الجرائـ معظـ ارتكاب يسبؽ

 عمى بناء الجريمة ارتكاب إلى إرادتو اتجيت ما فإذا عنيا، االمتناع إلى تدعوه والثانية ارتكابيا،

 .بالباعث يسمى اإلحساس ىذا أو المصمحة ىذه فاف الخاص إحساسو أو الذاتية مصمحتو

 غاية إلى وصوال الجريمة ارتكاب إلى الجاني تدفع التي العوامؿ أو العامؿ بأنو بالباعث ويعرؼ

 كما الجشع، أو الطمع أو كاالنتقاـ دنيئة ببواعث مدفوًعا االحتياؿ جريمة الجاني يرتكب وقد 1معينة

 .خيري مشروع تمويؿ اجؿ مف أو المماطؿ مدينو مف دينو كاسترجاع شريفة ببواعث مدفوًعا يرتكبيا
 جريمة عمى لمباعث تأثير وال عبرة فال والخاص العاـ بشقيو الجنائي القصد توافر ومتى

  وراء الباعث أو الدافع كاف فميما الجريمة، عناصر مف عنصر الباعث يعتبر ال حيث االحتياؿ،
 .االحتياؿ جريمة وقوع ينفي ال نبيال االحتياؿ جريمة ارتكاب
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 النصب جريمة عقوبة الثاني: المبحث
 عمى كذلؾ نص كما والتكميمية األصمية النصب جريمة عقوبات عمى الجزائري المشرع نص قد

 بشأنيا العمومية الدعوى تحريؾ قيود إلى األخير في وتعرض ليا المخففة والظروؼ المشددة الظروؼ
 : التالييف المطمبيف خالؿ مف سنوضحو ما وىذا

  الشروع وعقوبة النصب لجريمة والتكميمية األصمية العقوبات:األول المطمب
 األصمية العقوبات األول: الفرع

: "  كالتالي النصب لجريمة األصمية العقوبات عمى العقوبات قانوف مف 372 المادة نصت
 20.000 إلى 500 مف وبغرامة األكثر عمى سنوات خمس إلى األقؿ عمى سنة مف بالحبس يعاقب

 . دج
 ركف مف سابقا ذكرناىا التي واألركاف العناصر ضمف النصب جريمة ارتكب الذي الجاني يعاقب

 : التالية بالعقوبات معنوي وركف مادي
 سنوات خمس إلى سنة مف الحبس .1
 1.دج 20.000 إلى 500 بػ المقدرة المالية الغرامة .2

 التكميمية العقوبات:  الثاني الفرع
 العقوبات عمى العقوبات قانوف مف 372 المادة مف الثالثة الفقرة في الجزائري المشرع نص

 الجاني ذلؾ عمى عالوة يحكـ أف يجوز الحاالت جميع وفي"  كالتالي النصب لجريمة التكميمية
 لمدة وذلؾ اإلقامة مف وبالمنع بعضيا مف أو 14 المادة نص في الواردة الحقوؽ جميع مف بالحرماف

 ىي التكميمية العقوبات أف نستخمص الفقرة ىذه بمفيوـ"  األكثر عمى سنوات وخمس األقؿ عمى سنة
 العقوبات ،وتتمثؿ عدميا مف منحيا في لمقاضي التقديرية السمطة بشأنيا المشرع ترؾ جوازية عقوبات
 : في التكميمية

 .العقوبات قانون من 4 المادة نص في الواردة كمها أو الحقوق بعض من الحرمان:  أوال
 في والمتمثمة التكميمية بالعقوبات األصمية العقوبات عمى عالوة الجاني عمى يحكـ أف لمقاضي يجوز

 سنة عف تقؿ ال بمدة العقوبات قانوف مف 14 المادة نص في عمييا المنصوص الحقوؽ مف الحرماف
  :في وتتمثؿ العقوبات قانوف مف 08 المادة نص في محصورة الحقوؽ وىذه سنوات الخمس تتجاوز وال
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 جميع وكذا الدولة أو الحزب في السامية والمناصب الوظائؼ جميع مف وطرده عميو المحكوـ عزؿ. 1
 .بالجريمة عالقة ليا التي الخدمات

 أي حمؿ ومف والسياسية الوطنية الحقوؽ كؿ العموـ وعمى والترشيح االنتخابات حؽ مف الحرماف. 2
 . وساـ

 عمى إال القضاء أماـ أو عقد أي عمى شاىدا أو خبيرا أو محمفا مساعدا يكوف ألف األىمية عدـ. 3
 االستدالؿ سبيؿ

 .أوالده عمى الوصاية تكف لـ ما ناظرا أو وصيا يكوف ألف األىمية عدـ. 4
 مؤسسة في االستخداـ أو مدرسة إدارة وفي التدريس وفي األسمحة حمؿ في الحؽ مف الحرماف. 5

 1.مراقبا أو مدرسا أو أستاذا بوصفو لمتعميـ
 . اإلقامة من المنع:  ثانيا

 تقؿ ال لمدة اإلقامة مف المنع بعقوبة الجاني عمى يحكـ أف لمقاضي ذلؾ عمى عالوة يجوز كما
 وتبميغو عميو المحكـو عف اإلفراج يوـ مف الحظر سرياف ،ويبدأ سنوات الخمس تتجاوز وال سنة عف

 .اإلقامة مف المنع لقرار
 القاضي تطبيؽ كيفية إلى 15/12/1975 في المؤرخ 75/280 األمر مف 2 المادة نصت ولقد

 الجاني عمى تمنع التي األماكف قائمة يحدد الذي القرار أف بالتحديد ونصت اإلقامة مف المنع لعقوبة
 تفرض رقابة تدابير القرار ىذا ويتضمف عميو المحكوـ بو ويبمغ الداخمية وزير يصدرىا فييا اإلقامة

 تمؾ تعديؿ في الحؽ الداخمية لوزير أف األمر نفس مف 3 المادة تضيؼ كما عميو المحكوـ عمى
 تنفيذ وقؼ في الحؽ لو أف كما فييا اإلقامة عميو الممنوع األماكف قائمة وكذا باإلقامة الخاصة التدابير

 .اإلقامة مف المنع
 اإلقامة مف المنع تدابير أحد خالؼ مف كؿ سنوات ثالث إلى أشير ثالثة مف بالحبس ويعاقب

 3.منيا تممص أو سالفا المذكور األمر في عمييا المنصوص

 

                                                           

 8. قانوف العقوبات الجزائري المادة 1
والمتعّمؽ  1975ديسمبر سنة  15الموافؽ  1395ذي الحّجة عاـ  12المؤّرخ في  80 – 75ألمر رقـ  2 المادة. 2

 بتنفيذ األحكاـ القضائّية الخاّصة بحظر وتحديد اإلقامة،
 277. أحسف بوسقيعة المرجع السابؽ ص 3
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 النصب جريمة في الشروع عقوبة ثالثا:
 النصب جريمة في شروع حالة أما حينئذ فنكوف أركانيا أحد النعداـ النصب جريمة تكتمؿ ال قد
 عف خارجة ألسباب إتماميا مف يتمكف ال لكف جريمتو تنفيذ في الجاني بدأ حالة في ذلؾ ويتحقؽ
 . فييا إلرادتو دخؿ ال أي نطاقو

 إلى فيشمؿ التنفيذ في البدء معيار تحديد في الشخصي بالمذىب الجزائري المشرع أخذ ولقد
 ليا المادي الفعؿ ذلؾ عمى السابقة األفعاؿ كؿ النصب لجريمة المادي الركف تكوف التي األفعاؿ جانب
 وثابتا معموما لمجاني الجنائي القصد كاف إذا إال الشروع يتحقؽ وال.  مباشرة وقوعو إلى تؤدي والتي
 مف لوسيمة استعمالو بعد عميو المجني ماؿ عمى االستيالء في نيتو الجاني يظير أف يجب ،أي

 1.معيف غير أو معينا عميو المجني كاف سواء التدليسية الوسائؿ
ال يعد شروعا قبؿ إبداء الجاني لنيتو في االستيالء عمى ماؿ  لكف إعداد ىذه الوسائؿ التدليسية

الغير بؿ تمؾ تعد أعماال تحضيرية لتنفيذ جريمة النصب وىي أعماؿ ال يعاقب عمييا الجاني ،كأف 
 . يقوـ مثال بإنشاء مكتب لشركة وىمية يزعـ بإنشائيا فيعتبر عممو ىذا مجرد عمؿ تحضيري

مف قانوف العقوبات الفقرة األولى التي تنص عمى " كؿ مف توصؿ إلى  372إلى نص المادة  وبالرجوع
استالـ...أو الحصوؿ عمى أي منيا أو شرع في ذلؾ وكاف ذلؾ باالحتياؿ لسمب كؿ ثروة الغير 

إلى  500سنوات عمى األكثر وبغرامة مف  5...يعاقب بالحبس مف سنة عمى األقؿ إلى 
  ".دج20.000

لنا مف خالؿ استقرائنا لتمؾ المادة أف المشرع الجزائري يعاقب عمى الشروع بنفس عقوبة يتضح 
 .الجريمة التامة

  النصب لجريمة المعفية واألعذار المشددة الثاني: الظروف المطمب
 النصب لجريمةة المشدد الفرع األول: الظروف

 مشددة ظروؼ عمى العقوبات قانوف مف 372 المادة مف الثانية الفقرة في الجزائري المشرع نص
ذا"  بقوليا النصب لجريمة  أو أسيـ إصدار بقصد الجميور إلى لجأ شخص مف الجنحة وقعت وا 
 صناعية أو تجارية مشروعات أو لشركات سواء مالية سندات أية أو حصص أو أذونات أو سندات
 " .دج 200.000 إلى والغرامة سنوات عشر إلى الحبس مدة تصؿ أف فيجوز

                                                           

 74. أحمد بسيوني أبو الروس المرجع السابؽ ص 1
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 قدرىا وغرامة حبس سنوات 10 إلى لتصؿ تشدد النصب جريمة فإف المادة ليذه تبعا
 أو سندات أو أسيـ إصدار بقصد التدليسية لموسائؿ الجاني استعمؿ ما إذا حاؿ في دج 200.000

 . صناعية أو تجارية مشروعات أو لشركات حصص أو أذونات
 األقساـ في عمييا المنصوص الجرائـ ترتكب عندما"  أنو مكرر ع ؽ 382 المادة تضيؼ كما

 المشار االعتبارية األشخاص أو الدولة ضد الباب ىذا مف الثالث الفصؿ مف والثالث والثاني األوؿ
 : بػ يعاقب الجاني فإف 119 المادة في إلييا

 354 – 353 – 352 المواد في الواردة الحاالت في المؤبد بالحبس. 1
 عمييا تنص التي الحالة باستثناء بجنحة يتعمؽ األمر كاف إذا سنوات عشر إلى سنتيف مف بالحبس. 2

 ." العقوبات قانوف مف 370 المادة
 المؤسسات أو المحمية الجماعات إحدى أو بالدولة إضرارا النصب جريمة ارتكب مف كؿ فإف لذلؾ تبعا

 مكرر1 2/388 المادة في عمييا المنصوص بالعقوبات يعاقب العاـ لمقانوف الخاضعة الييئات أو العمومية
 سنوات. 10 إلى سنتيف مف الحبس وىي ع ؽ

 االحتيال عقوبة من التخفيف و اإلعفاء: الفرع الثاني
 العقوبة من اإلعفاء أوال:

 الفمسطيني العقوبات مشروع في أما االحتياؿ، عقوبة مف إعفاء بيا يرد لـ الجزائية التشريعات معظـ
 مف(  324)  المادة ففي. العقاب مف االحتياؿ جريمة مرتكب يعفى ظروؼ ىناؾ األردني العقوبات وقانوف
 احد أو زوجتو أو بزوجو إضرارا سرقة - يرتكب مف محاكمة يجوز ال -1"  الفمسطيني العقوبات مشروع
 أية في طمبو عف يتنازؿ أف ىؤالء مف ألي ويجوز 2. عميو المجني طمب عمى بناء أال فروعو أو أصولو

)  المادة و." يشاء وقت أي في الجاني عمى العقوبة تنفيذ يوقؼ أف لو يجوز كما الدعوى، عمييا كانت حالة
 عمى القانوف ىذا مف(  324)  المادة في عمييا المنصوص األحكاـ تسري" المشروع نفس مف(  362

                                                           

عندما ترتكب الجرائـ المنصوص  2111يونيو  22المؤرخ في  10-11م مكرر من القانون رق 382المادة  .1
عمييا في األقساـ األوؿ والثاني والثالث مف الفصؿ الثالث مف ىذا الباب ضد الدولة أو األشخاص اإلعتبارية المشار 

 فإف الجاني يعاقب:  119إلييا في المادة 
 ؛354و 353و  352المؤبد في الحاالت الواردة في المواد  بالسجف –
( سنوات إذا كاف األمر يتعمؽ بجنحة، باستثناء الحالة التي تنص عمييا المادة 10( إلى عشر )2بالحبس مف سنتيف ) –

 مف قانوف العقوبات. 370
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 يرتكب مف العقاب مف الفمسطيني العقوبات قانوف مشروع أعفى حيث." األمانة وخيانة النصب جريمتي
 .عميو المجني طمب عمى بناء فروعو أو أصولو احد أو زوجتو أو بزوجو إضرارا االحتياؿ جريمة

(  425)  المادة في األردني العقوبات قانوف وفي" )  الجرائـ مرتكبو العقاب مف يعفى. 1
 أو والفروع األصوؿ بيف عميو بالمجني إضرارا وقعت إذا السابقة، الثالثة الفصوؿ في عمييا المنصوص

 . ثانية جية مف واألـ األب وبيف جية مف والربيبات األربة بيف أو قانونا، المتفرقيف غير الزوجيف
 بالعقوبة المتضرر شكوى عمى بناء عوقب سنوات ثالث خالؿ في جريمتو الفاعؿ ىذا عاود إذا .2

 ."الثمثاف منيا مخفضا القانوف في عمييا المنصوص
 العقوبة تخفيف: ثانيا

( و المادة 427)  المادة ففي األردني العقوبات قانوف في االحتياؿ عقوبة تخفيؼ عمى مثاال نجد
 جريمة ضمنيا ومف الماؿ ضد ترتكب التي لمجرائـ بالنسبة العقوبة تخفيض األردني المشرع قرر (425/2)

 التي المواد في المعينة العقوبات النصؼ إلى تخفض -1"  عمى(  427)  المادة تنص حيث االحتياؿ،
 منيا اجتالبو الفاعؿ قصد الذي النفع أو عنيا الناتج الضرر كاف إذا والثالث، والثاني األوؿ الفصؿ تؤلؼ

 أزيؿ أو الرد حصؿ إذا أما -2. المحكمة إلى الدعوى إحالة قبؿ كمو أزيؿ قد الضرر كاف أو تافييف،
 ."العقوبة ربع فتخفض مبـر غير ولو باألساس حكـ أي قبؿ ولكف الدعوى، أثناء الضرر

 عوقب  سنوات ثالث خالؿ في جريمتو الفاعؿ ىذا عاود إذا"  انو عمى (425/2)  المادة وتنص
 ."الثمثاف منيا مخفضا القانوف في عمييا المنصوص بالعقوبة المتضرر شكوى عمى بناء

 إذا النصؼ إلى االحتياؿ عقوبة المشرع خفض األردني، العقوبات قانوف في السابقة لممواد وتطبيًقا
. المحكمة إلى الدعوى إحالة قبؿ الضرر أزيؿ إذا أو تافًيا، الجاني قصده الذي النفع أو الضرر كاف

 حكـ أي قبؿ ولكف الدعوى أثناء الضرر أزيؿ إذا أو الرد حصؿ إذا الربع إلى االحتياؿ عقوبة وخفض
، غير ولو باألساس  أو فرع أو اصؿ بيف الواقعة جريمتو الجاني عاود إذا العقوبة مف الثمثاف وخفض مبـر
 عمى سنوات ثالث خالؿ جية مف واألـ األب وبيف جية مف والربيبات األربة بيف أو متفرقيف غير زوجيف

 1.بشكوى عميو المجني يتقدـ أف
 
 

                                                           

 83ص .  2003.  مدغمش، جماؿ عبد الغني: جريمة االحتياؿ. عماف: المكتبة الذىبية. 1
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 االحتيال جريمة لعقوبة التبعية العقوبات :ثالثا

 التشريعات بعض فعمت كما االحتياؿ جريمة لعقوبة تبعية عقوبة عمى العقوبات مشروع ينص لـ

 ) المادة في الجزائري العقوبات قانوف مثؿ تبعية عقوبة عمى نصت التشريعات بعض نجد حيث الجزائية،

 الحقوؽ جميع مف بالحرماف الجاني عمى ذلؾ عمى عالوة يحكـ أف يجوز الحاالت جميع في و ..." ( 372

 سنوات خمس و األقؿ عمى سنة لمدة وذلؾ اإلقامة مف بالمنع و بعضيا مف أو ( 14 ) المادة في الواردة

 المحكـو طرد أو عزؿ االنتخاب، حؽ مف الحرماف مثؿ الوطنية الحقوؽ ىي الحقوؽ وىذه ".األكثر عمى
 في المصري العقوبات قانوف في أما الوصاية، في األىمية فقدانو الدولة، في السامية الوظائؼ مف عميو
 وسنتيف األقؿ عمى سنة مدة البوليس مالحظة تحت العود حالة في الجاني جعؿ ويجوز..." (336) المادة
 المشدد االحتياؿ جريمة لعقوبة تبعية عقوبة عمى المشرع نص المبناني العقوبات قانوف وفي." األكثر عمى
(  263)  المادة في األلماني العقوبات قانوف وفي اإلدانة، حكـ بنشر األمر يمكف انو(  669)  المادة في

 .المدنية الحقوؽ بفقداف الحكـ يجوز
 نشر في حيث المراقبة، و الحكـ نشر وخاصة ضرورية االحتياؿ لعقوبة التبعية العقوبة أف يمكفو 

 بعد الجاني مراقبة أما معو، التعامؿ حاؿ في شديد حذر عمى ويكونوا لمناس معروؼ الجاني يصبح الحكـ

 .الجريمة ىذه ارتكاب مف يمنعو الشرطة قبؿ مف حكمو قضاء
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 الفصل خالصة
 جريمة تعريؼ الف نصوصيا، متوف في االحتياؿ لجريمة تعريًفا تورد لـ الجزائية التشريعات اغمب

 في كذلؾ جاء واف المطموبة، المعاني لكؿ جامًعا يأتي فمف ودقة جيد مف صياغتو في بذؿ ميما االحتياؿ

 .حذوه يحذو أف الفمسطيني المشرع مف نأمؿ جيد المسمؾ وىذا آخر، زمف في يستمر ال فقد زمف

 بعض وجدنا حيث والقانونية، المغوية الناحية مف السميمة التسمية ىي باالحتياؿ الجريمة تسمية و

 مقصود ىو لما خالفا عديدة لغوية معاني ليا التسمية وىذه النصب تسمية عمييا تطمؽ الجزائية التشريعات

 في القانونية المصطمحات وحدة مف انطالًقا باالحتياؿ الجريمة تسمية توحيد إلى ندعو لذا الجريمة، ىذه مف

 .العربية التشريعات

ساءة السرقة جرائـ وبيف االحتياؿ جريمة بيف تشابو وجود مف بالرغـ  جرائـ مف كونيا االئتماف وا 

 المجني دور حيث ومف المادي، والركف الماؿ، نوع حيث مف بينيا فرؽ يوجد انو إال األمواؿ، عمى االعتداء

 االحتياؿ جريمة تمييز الفروؽ وىذه الماؿ، عمى لمحصوؿ الجاني إلييا يمجأ التي الوسيمة حيث ومف عميو،

 .األمواؿ عمى االعتداء جرائـ مف غيرىا عف



 

 

 

 الفصل الثاني 
 جريمة اصدار شيك بدون رصيد
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 تمييد

 يحل وىو المصرفية الحياة مجال في ار يكب شيوعا عرفت التي التجارية وراقاأل أىم من الشيك يعتبر

 الشيك أىمية أن فيو شك ال ومما ، راتجا أو عاديين كانوا سواء رد ا األف يبن المعامالت في النقود محل

 بيا يستعاض تجارية كورقة لمشيك راونظ ،التجارية المعامالت لتطور رانظ األخيرة العقود في تزداد أخذت

 بحقيقة يمس ما ومنيا النقود وىو الشيك بمحل يرتبط ما فمنيا اإلجرام محل أصبحت فقد النقود عن

 المعامالت تطور تضمن خاصةجزائية  حماية زائريالج المشرع عميو أسبغ فقد لذا تجارية كورقة الشيك

 .النقود مجرى يجري وفاء أداة أنو في المتمثمة الحقيقية وظيفتو أداء من الشيك وتمكن ، راداألف بين المالية
 والمنصوص البنك طرف اإلجراءات من جممة في تتمثل بالشيك لمتعامل المقررة المدنية الحماية إن

 في تترجم وقائية أولية و إجراءات تدابير عن عبارة وىي ، البنكية القوانين و التجاري القانون في عمييا
  .التقنية و الفنية التنظيمية الجوانب مجموعة

 وأن خصوصا أقل برصيد أو رصيد بدون شيك اصدار جريمة لمكافحة ميما دورا تمعب األخيرة ىذه
 ىذه أن حيث. واسعا انتشارا عرفت التي الشيك جرائم صور من بصورتين تتعمق االجراءات ىذه

 الدعوى قبول عدم ذلك عن ترتب واال القضائية المتابعة إلى المجوء قبل بيا القياميجب  األولية اإلجراءات
 تمزم منو بالوقاية تتعمق التجاري القانون في جديدة  أحكام إدراج إلى الجزائري المشرع دفع مما. العمومية

 لم إن غرامة دفع مع شيكات إصدار من ومنعو الوضع بتسوية الشيك صاحب إنذار المالية المؤسسات
 بطبيعة فيي بالشيك المتعمقة الجرائم صور بقية أما العود، حالة في الغرامة وتضاعف اإلنذار ليدا يمتثل
 .الجزائية اإلجراءات قانون في عمييا المنصوص الجزائية لممتابعة تخضع الحال

 الشكمية الشروط يستوفي أن بمعنى صحيح، شيك إصدار تم إذا إال ىنا الحماية تنطمق وال
 وفقا التظيير طريق عن لمتداول الشيك طرح يتم أن ذلك عمى زيادة قانونا، عمييا المنصوص والموضوعية

  .قانونا المبينة الشيك بتظيير الخاصة لمشروط
 في والمتمثمة الشكمية الشروط وجود بدون بالشيك لمتعامل حماية بوجود القول يمكن ال أنو حيث

 سند في حررت إذا إال تقوم ال والتي التجاري القانون في عمييا المنصوص اإللزامية البيانات من جممة
 فزيادة ومنو النقود من مبمغا تمثل والتي التجارية السندات من سند الشيكذلك أن  باعتبار ذلك مكتوب،

 تداول تسييل شأنيا من كان متى إضافتيا يتم اختيارية بيانات ىناك توجد اإللزامية البيانات ىذه عمى
 . االستحقاق  تاريخ بحمول ضمانا أكثر بو الوفاء وجعل الشيك
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  القانونية الحماية محل الشيك مقومات: األول المبحث
 تقوم وفاء كأداة الشيك وظيفة تقريرىا في روعي شكمية شروط توافر صحيحا الشيك إلنشاء يشترط

 1م.عا بوجو إرادي التزام أي لصحة المقررة الشروط ىي موضوعية وشروط النقود، مقام
 يمزم لذا الساحب، من صادرا قانونيا تصرفا إصداره و عميو التوقيع و الشيك تحرير يعتبر حيث

 2.القانونية التصرفات نفاذ لصحة عامة بصفة المتطمبة الموضوعية الشروط لو تتوافر أن لصحتو
 التي لقانونيةا ألثارىا منتجا صحيحا الشيك يكون حتى شروط عدة توافر من البد الشيك فإلنشاء

 وفاء أداة اعتباره  ومنيا المشرع أقرىا التي ضماناتو و لميزاتو فقده طائمة تحت إنشائو عند المشرع رتبيا
ذا. إبطاء أو تأخير دون االطالع لدى الدفع مستحق  التي الضمانات و المقومات تمك أحد الشيك فقد ما وا 
 وفاء أداة من وانقمب الحال، حسب عادي دين سند أو سفتجة إلى تحول فيو توافرىا المشرع أوجب

 لصحة موضوعية وأخرى شكمية شروط توجد ىذا ومن 3نائتما أداة إلى االطالع لدى الدفع مستحقة
  .القانونية الحماية محل الشيك

  لمشيك الشكمية الشروط: األول المطمب
 المشرع استمزميا التي والضرورية الالزمة البيانات تمك ىي لمشيك الشكمية بالشروط المقصود إن

 المعامالت في النقود كاعتبار اعتبار لو يكون و المطموبة الجزائية الحماية الشيك عمى تضيع ال حتى
 بمجرد األداء مستحق كان ولو الشيك شكل عمى الصك أي تحرير فان ثم ومن فارق، أو اختالف دون

 المادة في المذكورين األشخاص غير عمى  سحبو تم أو الجوىرية البيانات أحد من خال ولكن االطالع
 .السابقة المادة من األخيرة الفقرة في المشرع عميو نص ما وفق شيكا يعد ال التجاري القانون من4 474

 فان السفتجة عن خالفا انو إال األخرى، التجارية األوراق مثل مثمو مكتوبا الشيك يكون أن ويجب
 و. عمالئو إلى مجانا يقدمو و عميو، المسحوب المصرف طبعو يتولى خاص نموذج في يكتب الشيك

                                                           

،اإلسكندرية ، الطبعة الثانية، . مجدي محب حافظ ،جرائم الشيك في ضوء الفقو وأحكام النقض، دار الفكر الجامعي 1
 .12، ص 1996

. صبحي محمد نجم، شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص، مكتبة دار الثقافة لمنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عمان، 2
 243، ص 1995

متطمبات نيل شيادة الجزائري، مذكرة مكممة من  التشريع في بالشيك لمتعامل القانونية الحماية . سيف الدين عبد السالم،3
 .8، ص 2015/2016بسكرة،  خيضر محمد الماستر في الحقوق، كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة

من القانون التجاري أن المسحوب عميو يجب أن يكون بنك أو مؤسسة مالية أو مصمحة الصكوك البريدية  474. المادة 4
 أو الخزينة العامة و نحوىا
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"  شيك ورقة آكل وتتضمن، األرقام متسمسمة المطبوعة الصكوك من معين عدد عمى الشيك دفتر يحتوي
 واسم ومكانو، الشيك تاريخ مثل) البيانات باقي أما. المصرف في لو المفتوح حسابو ورقم ون،بالز  اسم

 نفسو ونبالز  ليمألىا فارغة، فتترك ،(الساحب توقيع ومكان المصرف، عمى المسحوب المبمغ و المستفيد،
  .الحاجة عند

 ىذه عمى المغنطيسية اإلشارات بعض المصارف تضع بأن المعاصر التقني التقدم سمح وقد
 أو تحريف كل كشف الكترونية آالت داخل المذكورة الصكوك تمرير عند بواسطتيا تستطيع الصكوك

  .الرصيد جية من ونبالز  حالة عن سريعة معمومات عمى والحصول إلييا إضافة
  الشيك في اإللزامية البيانات: األول الفرع

 شيك كممة ذكر: في تجاري قانون 472 المادة عمييا نصت ما خالل من اإللزامية البيانات تتمثل
 المستحقة والسفتجة الشيك بين التباس أي لتفادي وىذا بيا، كتب التي بالمغة نفسو السند نص في مدرجة
 منو أجزاء كتابة ويجوز لغة بأي يجوز بل العربية بالمغة الشيك كتابة يمزم ال كما االطالع، لدى األداء
 1.أسفميا يوقع الذي الساحب إرادة عن تعبير فذلك مختمفة، بمغات

 عمى معمق غير أمر عمى الشيك يحتوي أن يجب :معين مبمغ بدفع شرط عمى معمق غير أمر -
  صيغة في عادة بالدفع األمر ويحرر النقود، من معين مبمغ بوفاء عميو المسحوب البنك يقوم بأن شرط أي
 األمر ىذا يكون أن ويشترط. المعنى ىذا تفيد أخرى عبارة أي أو( لحاممو ادفعوا أو( )األمر ادفعوا)

 واقف شرط عمى ال األمر تعميق يجوز فال فاسخ أو واقف شرط عمى معمقا يكون أال و وواضحا صريحا
 إال الشيك قيمة تكون وال دفعو الواجب المبمغ بيان عمى الشيك يشتمل أن ويجب، فاسخ شرط عمى وال

 وعمى. القانوني بالمعنى شيك بصدد نكون فال النقود غير شيء أي الشيك موضوع كان فإذا نقدي مبمغ
 أن يجب كما نقدي مبمغ عمى واردة تكون وأن واضحا تحديدا محددة الشيك قيمة تكون  أن يجب ذلك

 في الحال ىو مثمما الشيك يكتب أن ويجب المستفيد إلى دفعو الواجب المبمغ لتحديد بذاتو كافيا يكون
 بالمبمغ فالعبرة واألرقام، بالحروف المكتوب الشيك مبمغ اختمف فإذا معا، باألحرف و باألرقام السفتجة
 كتابتو عن بالحروف المبمغ كتابة عند انتباىا أكثر يكون الساحب أن أساس عمى بالحروف المكتوب
  .باألرقام

                                                           

 .9لسالم، مرجع سابق، ص . سيف الدين عبد ا1
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 لممبمغ تكون فالعبرة االختالف حالة في فانو الجزائري التجاري القانون من 479 المادة نص وحسب
 ألقميا االختالف عند فالعبرة باألرقام أو باألحرف سواء مرات عدة المبمغ كتب وان باألحرف، المكتوب

 1.مبمغا
 عند فالعبرة معا باألرقام أو الكاممة باألحرف الشيك كتب إذا "الذكر السالفة المادة نص في جاء حيث

 ".الكاممة باألحرف المكتوب لممبمغ االختالف
 مبمغا". ألقميا االختالف عند فالعبرة باألرقام أو الكاممة باألحرف سواء مرات عدة المبمغ كتب"  واذا
 و عميو المسحوب البنك اسم ذكر فيجب(: عميو المسحوب) الدفع عميو يجب الذي الشخص اسم -
 واحدة حالة في إال واحد شخص في الصفتان تجتمع فال الساحب عن يختمف عميو المسحوب أن األصل

 عمى إال يكون ال الشيكات تحرير أن واألصل. فروعو أحد عمى شيك بسحب البنوك أحد يقوم عندما وىي
  التي المؤسسات احدى أو بنك

 تحرير من الحضر بصيغة جاءت التي و الجزائري التجاري القانون من 473 المادة أوردتيا
  .المثال ال الحصر سبيل عمى جاء الذكر ىذا أن و ذكرتيا التي المؤسسات غير عمى الشيكات

 عميو المسحوب كان إنإليو  ييتدي أن لمحامل يمكن بحيث معينا عميو المسحوب يكون أن ويجب
  .عميو يوقع لم ألنو الشيك في ممتزم غير

 أو مقاولة أو مصرف عمى إال شيك سحب يجوز ال"   :بأنو جزائري تجاري 474 المادة وتقضي
 أو العامة الخزينة أو واألمانات الودائع مصمحة أو البريدية الصكوك مصمحة عمى أو مالية، مؤسسة
 الفالحي القرض صناديق أو البمدي القرض مؤسسة عمى إال الشيك سحب يجوز ال كما، مالية قباضة

 أو صريح اتفاق بموجب و الساحب تصرف تحت النقود من رصيد السند إنشاء وقت لدييا يكون التي
  الشيك". إصدار بطريقة النقود ىذه في يتصرف أن لمساحب بمقتضاه يحق ضمني

 الجزائري بالقطر دفعيا ووجب سحبيا تم التي السندات: أن المادة نفس من األخيرة الفقرة وتضيف
 اعتبارىا يصح ال شيكات شكل عمى محررة وكانت األولى الفقرة في المذكورين األشخاص غير عمى

 ". شيكات

                                                           

،ص 2012. بمعيساوي محمد الطاىر، الوجيز في شرح األوراق التجارية ،دار ىومو، الجزائر، الطبعة الرابعة عشر ، 1
198. 
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 ذلك يحدث وقد. يشاء من منيم الحامل يختار متعددين عمييم مسحوب عمى الشيك يسحب وقد ىذا
 ويكون لمبنك فرع أي عمى الشيك فيسحب متعددة، أماكن في فروع عميو المسحوب و لمساحب كان إذا

  . يناسبو ما بحسب لممستفيد الخيار
 أخرى مؤسسة عمى مؤسسة من سحبو حالة في إال نفسو الساحب عمى يسحب أن يجوز ال الشيك أن كما

  1.لحاممو الشيك ىذا يكون ال أن بشرط و، نفسو لساحبو ممموكة
 . المسحوب اسم بجانب المذكور المكان فيو يذكر لم فإذا الدفع فيو يجب الذي مكان بيان -
 وبيان ،مالتقاد مدة بداية حساب في التاريخ إثبات أىمية وتبدو:  ومكانو الشيك إنشاء تاريخ بيان -

 و عميو لممسحوب الشيك بتقديم يسمح الذي الوقت خاللو من يتحدد كما ، تحريره وقت الساحب أىمية
 المكان ىو أنو إلى الشيك مكان تحديد أىمية وترجع الشيك، بمحتوى الوفاء تاريخ ىو أنو كما ، تحصيمو

 الدعوى بنظر المختصة المحكمة أساسو عمى يتحدد والذي رصيد بدون شيك إصدار جريمة فيو تقع الذي
 تاريخا بو وضع أو إنشائو تاريخ أو إصداره مكان فيو يبين ولم شيكا أصدر من القانون يعاقب ،حيث
 2.جزائري دينار100 عن الغرامة ىذه تقل أال شريطة الشيك مبمغ من %10قدرىا بغرامة مزورا

 المشرع نص ولقد اإلرادة، عن لمتعبير مظيرا يعد التوقيع إن (:الساحب) الشيك أصدر من توقيع -
 يمكن بو الذي ىو التوقيع وىذا الشيك، عمى الساحب توقيع عمى التجاري القانون  من 472/6 المادة في

 البيانات كافة تضمن لو و كشيك صفتو فقد التوقيع ىذا من الشيك خمى فان الساحب إلى الشيك نسبة
  .الجزائري التجاري القانون من 473 المادة لنص طبقا الضرورية األخرى

  اإللزامية البيانات أحد تخمف عن المترتبة اآلثار: الثاني الفرع
  الشكمية، الناحية من معيبا يجعمو بيانيا سبق التي و الشيك في اإللزامية البيانات أحد تخمف إن

 :التالية الحاالت في وذلك
  :اإللزامية البيانات أحد إغفال أو ترك حالة: أوال

 صفتو من الصك تجريد الشيك في اإللزامية البيانات من أكثر أو بيان ترك أو إغفال عن يترتب

 الصك خمو ذلك مثال المستفيد، تجاه الساحب ذمة في دينا يمثل عادي سند إلى تحولو و تجاري كسند
 حالة في األمر ىو وكذلك الصك، بيا حرر التي المغة غير بمغة كتابتيا أو متنو في شيك كممة ذكر من

                                                           

 .199،200. بمعيساوي محمد الطاىر، المرجع السابق، ص ص 1
 159،ص 2013لجزائر، الطبعة األولى،نسرين شريقي، السندات التجارية في القانون الجزائري، دار بمقس لمنشر، ا .2
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 تداولو في يخضع عادي سند إلى الحالة ىذه في الشيك يتحول حيث إنشائو تاريخ بيان من الشيك خمو
  .الحق حوالة ألحكام

 في عميو النص جاء ما وىو اإللزامية، البيانات بعض عن االستعاضة يمكن معينة حاالت في إال
 المادة في المذكورة البيانات احد من السند خال إذا: كاآلتي الجزائري التجاري القانون من 473 المادة

  :اآلتية الفقرات في عمييا المنصوص األحوال في إال شيكا يعتبر فال السابقة
 مكان يعتبر عميو المسحوب اسم بجانب المبين المكان فان الوفاء مكان بيان من الشيك خال إذا -
 المذكور المكان في الدفع واجب الشيك فيكون عميو المسحوب اسم بجانب أمكنة عدة ذكرت فإذا الوفاء،

  .أوال
ذا -  األصمي المحل بو الذي المكان في الدفع واجب الشيك يكون غيرىا أو البيانات ىذه تذكر لم وا 

  .عميو لممسحوب
 اسم بجانب المبين المكان في تم قد إنشاؤه يعتبر إنشائو مكان فيو يذكر لم الذي الشيك إن -
 1الساحب.

  :اإللزامية البيانات أحد تحريف أو صورية: ثانيا
 الحقيقة، يخالف بما الشيك في اإللزامية البيانات من أكثر أو بيان يذكر أن أو يحرف أن يحدث قد

 القانون من 480 المادة تنص حيث ،"السفتجة عمى المطبقة األحكام نفس تطبق الحالتين كمتا ففي
 أو بو االلتزام أىمية ليم ليست أشخاص تواقيع عمى مشتمال الشيك كان إذا " :أنو عمى الجزائري التجاري

 األشخاص أخر سبب ألي تمزم ال تواقيع أو وىميين أشخاص تواقيع أو مزورة تواقيع عمى محتويا كان
  . اآلخرين الموقعين صحة دون يحول ال ذلك فان باسميم الشيك وقع الذين أو الشيك وقعوا الذين

 فان الشيك نص في تحريف ورد إذا:" بأنو الجزائري التجاري القانون من 526 المادة تقضي كما
 فممزمون فعال السابقون الموقعون أما المحرف النص تضمنو بما ممزمون التحريف ليذا الالحقين الموقعين

  .األصمي النص تضمنو بما

  الشيك في االختيارية البيانات: الثالث الفرع
 الضمان بيان مثل أخرى اختيارية بيانات تذكر قد الشيك، في اإللزامية البيانات جانب إلى

  .ذلك غير إلى مصاريف بال الرجوع شرط أو ، «Domiciliation » المختار المحل أو االحتياطي

                                                           

 160. نسرين شريقي، المرجع السابق،ص1
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  :بشرطين إال الشيك نسخ تعدد الجزائري التجاري القانون 524 المادة تجز ولم ىذا
  .لحاممو الشيك نسخ تعدد يجوز فال باسمو، معينا شخصا الشيك من المستفيد يكون أن. 1
  .العكس أو آخر بمد في الدفع وواجب الجزائر في مسحوبا الشيك يكون أن. 2

ذا ال رقما، نصيا في نسخة كل تحمل أن وجب الشيك نسخ تعددت وا   شيكا نسخة كل اعتبرت وا 

 1.األخرى لمنسخ مبطال النسخ إحدى بمقتضى الوفاء ويكون. مستقال
 كأداة وظيفتو تعرقل التي الشيك في تداوليا الممنوع األخرى االختيارية البيانات إلى باإلضافة ىذا

  :ىي البيانات وىذه االطالع، لدى لموفاء
 الشيك يخضع ال أنو المشرع نص حيث (: الجزائري التجاري القانون من 475 المادة) القبول شرط -

ذا القبول لشرط  .الشرط إبطال بمعنى يكن لم كأن عد القبول بيان الشيك عمى كتب وا 
ذا القبول لشرط الشيك يخضع ال: بقوليا الجزائري التجاري القانون من 475 المادة تقضي حيث  كتب وا 
 التأشير وىذا الشيك، عمى التأشير عميو لممسحوب يجوز أنو عمى.يكن لم كأن عد القبول بيان الشيك عمى
  .الوفاء مقابل وجود إثبات يفيد
 يعد الضمان ىذا من الساحب بإعفاء شرط وكل لموفاء ضامن الساحب أن األصل :الضمان عدم شرط -

  .الجزائري التجاري القانون من 482 لممادة طبقا يكن، لم كان
 مخالف شرط وكل االطالع لدى الدفع واجب فيو ائتمان أداة وليس وفاء أداة فالشيك :األجل شرط -

ذا يكن، لم كأن يعتبر لذلك  الوفاء واجب يكون إلصداره كتاريخ فيو المعين اليوم قبل لموفاء الشيك قدم وا 
  .الجزائري التجاري القانون من 500 لممادة وفقا!. تقديمو يوم في

 االطالع لدى الوفاء واجب الشيك إن: كاآلتي الجزائري التجاري القانون من 500 المادة تقضي حيث
  .يكن لم كأن يعتبر لذلك مخالف شرط وكل
  .تقديمو يوم في الوفاء واجب يكون إلصداره كتاريخ فيو المعين اليوم قبل لموفاء الشيك قدم إذا

  لمشيك الموضوعية الشروط:  الثاني المطمب
 و الساحب بين األخرى و المستفيد و الساحب بين األولى قانونيتين عالقتين أصال الشيك يمثل
 شأن شأنيا العالقات وىذه. الشيك عمى الموقعين بين أخرى عالقات ىذا بعد تنشا قد ثم عميو، المسحوب

 أو الشروط ىذه وانتفاء. والسبب المحل و الرضاء و باألىمية تتعمق موضوعية شروط تحكميا غيرىا
                                                           

. نادية فضيل، األوراق التجارية في القانون الجزائري، دار ىومو لمطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة 1
 .153، 152، ص ص 2013عشر،



 جريمة  إصدار شيك بدون إصدار                                                      الفصل الثاني 

 

39 

 

 البطالن ىذا أثر عن التساؤل إلى يدع الذي األمر عمييا، الناشئ االلتزام بطالن عميو يرتب قد بعضيا
 1.بالشيكات التعامل في التجريم إلى بالنسبة
  بالشيك االلتزام أىمية:  األول الفرع

 القانونية، التصرفات ومباشرة االلتزامات، وتحمل الحقوق لكسب الشخص، صالح باألىمية يقصد
  :ذاك أو األمر ىذا لو ترتب أن شأنيا، من تكون التي

 capacité de وجوب أىمية: نوعين إلى تنقسم األىمية أن يتبين التعريف، ىذا ومن

puissance»، صالحية وىي أداء وأىمية. بااللتزامات التحمل و الحقوق لكسب الشخص صالحية وىي 
 التزامات تحممو أن أو حقا تكسبو أن شأنيا من يكون التي القانونية التصرفات بنفسو يباشر ألن الشخص

  .قانونا بو يعتد وجو عمى
 و القانونية الشخص حياة في بالغا تأثيرا تؤثر ألنيا الصميم، في العام النظام تمس األىمية أحكامو 

  :أنو عمى الجزائري المدني القانون من 45 المادة نصت لذا االجتماعية،
 النزول عمى آخر مع رشيد شخص اتفق فإذا (أحكاميا لتغيير وال أىميتو عن التنازل ألحد ليس)

 . باطال النزول ىذا كان مالو في التصرف في أىميتو عن
 والذي بذلك الوجوب ألىمية عالقة ال و الرضاء صحة بصدد ألننا الوجوب، ألىمية نتعرض ولن

 .سميما بالعقد رضائو العتبار ضروري المتعاقد في توافرىا ألن أداء، أىمية ىو ييمنا
  .سنة19 سن الشخص ببموغ تكتمل الجزائري المدني القانون في األىمية إن

 2:يمي كما جزائري مدني قانون 40 المادة تقضي حيث
 حقوقو لمباشرة األىمية كامل يكون يحجرعميو، لم و العقمية، بقواه متمتعا الرشد سن بمغ شخص كل

  .المدنية
  .كاممة سنة( 91)عشر تسعة الرشد سن

 ومن لمتصرف أىال كان عميو محجور غير العقمية قواه بكامل متمتعا السن ىذه الشخص بمغ فمتى
 األعمال مباشرة السن ىذه قبل الشخص يريد قد األحيان بعض ولكن صحيحة بأنيا تصرفاتو وصفت ثم

                                                           

 . 7  ، ص ص2000في جرائم الشيك، منشأة المعارف ، االسكندرية،  . حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي1
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 العمر من سنة 18 بمغمن  في الجزائري التجاري القانون من 05 المادة في المشرع اشترط وىنا التجارية
 مصادق العائمة مجمس من قرار عمى أو أمو أو والده من مسبق إذن عمى يتحصل أن التجارة مزاولة وأراد
 ومتى بالترشيد األبوية سمطتو عنو سقطت أو غائبا أو متوفيا والده كان إذا فيما فيما المحكمة من عميو
 عمى التوقيع ىو بو يقوم ما بين ومن تجارتو، أمول في يتصرف أن في لو مأذونا صار الشخص رشد

 عن لصدورىا صحيحة تعد التصرفات وىذه التجاري القانون من 06 المادة ألحكام وفقا إليو وما الشيكات
  باطمة تعد التزامات من ينشئو ما فان سنو، لصغر ترشيده بعدم وذلك لو مأذونا يكن لم من أما أىمية ذي

 أن حقو من فيل شيكا المرشد غير أصدر ولو سنو أحوال حسب عمى نسبيا أو مطمقا بطالنا إما
  ال؟ أم البطالن بيذا منو المستفيد مواجية في بو يحتج

 االطالع بمجرد العقوبات قانون من 3741 المادة أحكام وفق رصيد بدون شيك إصدار جريمة إن
 ثم ومن وجودىا في سببا كان الذي االلتزام عن تستقل و تتجرد أنيا أي التعامل في النقود مقام وتقوم

 في عميو يعول ال االلتزام صحة أو بطالن أن يعني وىذا ، باطال أم صحيحا االلتزام ىذا يكون أن يستوي
 ىدا فان الساحب أىمية في نقص نتيجة مدنيا باطال االلتزام كان لو و بل الشيك، ساحب مسؤولية تحديد

 إصداره وقت لو يكن لم أصدره الذي الشيك أن ثبت إذا لمساحب الجنائية المسؤولية تحقيق دون يحول ال
 وال جزائيا يسأل رصيد دون شيكا يسحب الذي القاصر فان ثم ومن كاف غير كان أو أصال رصيد

  . الجزائية المسؤولية من التيرب يستطيع

  بالشيك لاللتزام الرضا: الثاني الفرع
 العيوب، من خال صحيح رضاء عمى مبنيا يكون أن قانونية عالقة عن ناشئ التزام كل في يتعين

 لمقواعد وفقا نسبيا أو مطمقا بطالنا االلتزام بطالن ىذا عمى ترتب تدليس أو إكراه أو غمط شابو فان
 وجب بالشيكات األمر تعمق فإذا .األحوال حسب عمى التجاري القانون أو المدني القانون في المقررة
 ،فيل اإلكراه أو التدليس أو بالغمط مشوبة تكون قد الشيك إعطاء عمى السابقة العالقة أن إلى التنبيو
  الصورتين؟ من كل في الجنائية المساءلة إلى بالنسبة الحال يختمف

 يتمسك أن ذاتو االلتزام أساس في التدليس أو اإلكراه أو الغمط عيب إرادتو البس من في جدال ال
 يدفع أن من يمنعو ذاتو في الشيك تحرير أن بيد قبمو، بو التمسك لو يجوز من مواجية في ببطالنو

 وان منيما كل في ألنو والتدليس، الغمط حالتي في الشيك جرائم إحدى إلى بالنسبة الجنائية مسؤوليتو
 الذي الشيك فيظاىر لو أثر ال العيب ىذا أن إال األصمي االلتزام إلى بالنسبة بعيب مشوبة إرادتو كانت

                                                           
 من قانون العقوبات، مرجع سابق. 473مادة . ال1
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 إحدى لتوافر يكفي أنو و السيما الوفاء، في النقود مقام وقيامو فيو الثقة إلزجاء الشكمية البيانات من خمى
 إلى يدعو فانو اإلكراه أما. لمسحب والقابل الكافي الوفاء مقابل بوجود العمم وىو العام القصد قيام جرائمو

 لو،فيل مبطل أدبي أو مادي إلكراه نتيجة االلتزام وجود أساسو المطروح الفرض الن وذلك المناقشة،
  قيمتو؟ من أقل كان أو وفاء مقابل لمشيك ليس أنو تبين إذا الجنائية المسؤولية انعدام أثره من يكون

 الحرية مطمق لممكره وكان القانونية العالقة وجود عمى قاصرا كان اإلكراه أن إثبات أمكن إن أما
 عميو حقت كاف الوفاء مقابل لو يكون أن بغير تمقائيا بتحريره قام ىذا ورغم عدمو من الشيك تحرير في

 ثم بينيما عقد عنو ويحرر مال ابتياع عمى آخر شخصا شخص يكره أن وصورتيا الجنائية، المسؤولية
 1 .الثمن أقساط تمثل شيكات بتحرير الوقت من فترة بعد المكره يقوم

  بالشيك االلتزام سبب: ثالثال الفرع
 بين الثانية و عميو المسحوب و الساحب بين أحداىما قانونيتين عالقتين يمثل شيك أي إصدار إن
 لممستفيد، الشيك لتحرير الدافع و االلتزام سبب ىي المستفيد و الساحب بين والعالقة المستفيد، و الساحب

 ناتج بدين الوفاء قصد كتحريره مشروعة غير تكون وقد اإليجار، و كالبيع مشروعة تكون قد العالقة وىذه
 .قمار عن

 يقدم  أن عميو ذلك خالف ادعى من و وصحيح، مشروع لسبب يكون أنو الشيك في األصل و
 2 .ذلك عكس عمى الدليل يقوم أن الى مشروعا السبب ويظل يدعيو، ما عمى الدليل

 الساحب مسؤولية في لو تأثير ال الشيك إعطاء سبب مشروعية عدم أن عمى الفقو في مستقر الرأي
 بين المديونية عالقة عمى يقتصر السبب مشروعية عدم اثر وأن الشيك، جرائم إحدى توافرت ما إذا

 العالقة عن ينفصل و ذاتو فيو يكمن سببو مجرد، قانوني عمل فالشيك.  منو المستفيد و الشيك ساحب
 .تسويتيا إصداره من أريد التي عميو السابقة القانونية

 جريمة عن الساحب مسؤولية في لو تأثير ال سببيا مشروعية ملعد العالقة ىذه فبطالن لذلك
 التي الشيك، جرائم في العقاب حكمة مع الحل ىذا ويتفق. أركانيا توافرت ما إذا رصيد بدون شيك إصدار
 في النقود مقام تقوم وفاء أداة يعتبر الشيك أن أساس عمى ، بالشيكات التعامل حماية في تتمثل

 الناحية من يبطمو كان إن الشيك، إعطاء سبب مشروعية عدم فان كذلك، األمر كان ومتى المعامالت،
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 يكن لم إذا إصداره عمى العقاب دون يحول ال نوإف المدني القضاء أمام بقيمتو المطالبة من ويمنع المدنية
 .قيمتو لدفع كاف وفاء مقابل لو

 وىؤالء سابقة، عالقة أي بساحبو تربطيم ال أشخاص بين يتداول قد الشيك أن ذلك إلى يضاف
ال لمشيك، القانون يقررىا التي الجنائية الحماية من حرمانيم يجوز فال الشيك تحرير سبب يجيمون  وا 
 ان خشية المعامالت، في قبولو عن وامتنعوا النقود، محل تحل وفاء كأداة الشيك في الناس ثقة تزعزعت
 مشروعية لعدم الشيك من األول المستفيد و الساحب بين طتبر  التي القانونية العالقة ببطالن يفاجئوا
 1 .سببيا

  رصيد دون شيك إصدار جريمة : الثالث المطمب
 ال شيكا نية بسوء أصدر من كل...يعاقب » أنو عمى 1ف/العقوبات قانون 374 المادة نصت

 أو كمو ديالرص بسحبم قا أو الشيك قيمة من أقل الرصيد كان أو لمصرف قابل و قائم رصيد يقابمو
/  تق  537 المادة عميو نصت ما وىو. صرفو من عميو المسحوب منع أو الشيك إصدار بعد بعضو

  .4ف
  المادي الركن األول: الفرع
 وجود عدم و الشيك صدارإ : ىما عنصرين عمى رصيد دون شيك اصدار لجريمة المادي الركن يقوم

  : يمى كما ألمجرم النشاط ىذا نوجز وسوف ، رصيدال
  :وىما عنصرين لو الشيك إصدار فعل و :الشيك إصدار :أوال

  ".البيانات من فراغاتو بملء وذلك ، كتابتو و الشيك تحرير ىو الشيك إنشاء. 1
 حيازة فيلو دخو  و الساحب قبل من نيائيا حيازتو عن التخمي بو يقصد و لمتداول الشيك طرح. 2
 2 .الحقيقي أو الفعمي التسميم بو ونقصد تسميمو طريق عن ذلك و المستفيد،
 اذوى لمتداول، طرحو يتم بو إذ اإلجرامى، النشاط بداية فيو الشيك إصدار بمجرد الجريمة تتم و

 تحرير بمجرد تقوم ال أنيا كما اإلعطاء فعل عن الحق أو سابق فعل بأي تقوم ال الجريمة أن يعني
نما عميو والتوقيع إنشائو و الشيك  كما. عمييا يعاقب ال التي التحضيرية األعمال قبيل من ذلك يعتبر ،وا 

 الساحب قام إدا ،و لمتداول مطروحا الشيك فيعد لوكيمو يسمم قد بل لممستفيد الشيك تسميم يتم أن يشترط ال

                                                           

، ص ص 1998. فتوح عبد اهلل الشاذلي، معنى الشيك في القانون الجنائي، الدار الجامعية لمطباعة و النشر، بيروت،1
69-70 

 882 ص ،2011 الحديث، الكتاب دارالجزائر، ،8 ط الجزائري التجاري القانون في التجارية ،األسناد راىيماب داوود . بن2
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 عدم حال في الجريمة تقوم ال وبالتالي ناقصة حيازة انفي معينة لمدة بو لالحتفاظ لوكيمو الشيك بتسميم
 الجريمة ولكن حب،االس لحيازة امتداد برتتع حيازتو أن كما الغير من يعتبر ال الوكيل ألن الرصيد، وجود
 لزمناب يتعمق الحالة هذى في يثور الذى التساؤل ولكن البريد، طريق عن لممستفيد الشيك بإرسال تقوم

 يكفي يأ لمشيك، المستفيد تسمم يمزم فيل الجريمة، قيام وبالتالي داولتلم مطروحا الشيك يعتبر حتى الكافي
يداعو الساحب حيازة من الشيك إخراج  ذلك حول الفقو اختمف التساؤل ىذا عن ؟ولإلجابة البريد لدى وا 

  :إلى مقسوان
 القانونم ألحكا بالرجوع ألنو الخطاب، المستفيد يتسمم لم إدا الجريمة تحقق عدم :األول الرأي -
 تجيز البريد مصمحة أن كما إليو المرسل يتسمميا لم إن لممرسل ممكا تبقى بمحتواىا الرسالة فإن المدني
 إليو، لممرسل وصولو قبل أرسمو ما سحب لممرسل

 تسميمو و الساحب حيازة من الشيك إخراج بمجرد تقوم الجريمة أن االتجاه ىذا يقر: الثانيالرأي  -

 بإمكانو راءإج بأي أو لمغير الشيك بتسميم يتحقق اإلصدار أن إلى استنادا وذلك إليو، إرسالو أو لممستفيد

 .البريد طريق عن كالتسميم إرجاعو إمكانية دون عنو لمتخمي يؤدي أن

 الساحب قبل منإرادي  بفعل لممستفيد تسميمو و الشيك إعطاء يتم أن اإلصدار فعل لقيام ينبغي و

 فال فيو رجعة وال نيائيا التسميم يكون أن ،ويشترط لمشيك الكاممة الحيازة عن لمتخمي رادتوإ تتجو الذي

 1. الوديعة سبيل عمى التسميم النيائي التسميم ىذا ضمن يدخل
 بحق  لمحامل ترافاالع أن فيو الشك مما: لمحامل الرصيد ممكية النتقال المترتبة اآلثار. 3

 ليذا تقرر التي الحماية أوجو أىم من ،يعد لفائدتو الشيك اصدار بمجرد البنك لدى الرصيد عمى الممكية

 وطبقا النقود، محل تحل لموفاء أداة كونو في الشيك مصداقية تدعيم وبالتالي ،ناآلخري الحاممين و الحامل

 الصرفي الدين ينحل بيذا و اشكال، أي دون الشيك بقيمة لموفاء لمبنك المجوء لممستفيد يمكن الحق ليذا

 2.الصرفي الدين من عميو والمسحوب الساحب من كل وينحل الوفاء بمجرد
 
 
 

                                                           

 847 841. محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ص ص 1
محمد  العميا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الدراساتبحث لنيل  . محمد مسعودي،الحماية الصرفية لحامل الشيك،2

 PDF 888،ص  2008-2007الخامس، اكدال الرباط، كمية العموم القانونية و االقتصادية واالجتماعية، 



 جريمة  إصدار شيك بدون إصدار                                                      الفصل الثاني 

 

44 

 

  الرصيد وجود عدم: ثانيا
 ما ىدا وج  ع ق 374/1 ف في عمييا منصوص أشكال ثالث الكاف الرصيد وجود عدم يأخذ و
 ىو حباالس كان إذا لمعقوبة وال لمجريمة محل ال أنو إلى ىنا اإلشارة ،ويجدر الجزء ىذا في سنبيئو

  : يمى فيما لصورا ىذه سنوجز و المقابل، وانعدم الشيك من المستفيد
  : لمصرف قابل أو قائم رصيد وجود . عدم9

 عمى الشيك القيمة ومساوي لمصرف قابال و اإلصدار حين موجودا يكون أن المقابل في يشترط -
  بو، لاإلخال حالة في تقوم الجريمة أن لنا يتبين الشروط ىذه بتفحص وعميو لقاأل

 عن سابق الوفاء مقابل وجود المشرع يستوجب الشيك، إصدارا وقت لمرصيد الكمي االنعدام -
 قائمة تكون فالجريمة قيمتو الستيفاء الشيك عمى حصولو بعد لمبنك مباشرة يتقدم قد المستفيد ألن اإلصدار

ن حتى الشيك إصدار وقت الرصيد كفاية عدم حالة في شرعا  والعبرة ،اإلصدار فعل بعد الرصيد ملء وا 

 والحامل لمساحب حماية وكذا لمبنك، المستفيد تعجل أو الوفاء إيصال في الساحب تماطل خشية ذلك من

 .1نفسو
 لقيمة األقل عمى مساويا الرصيد يكون أن الوفاء شروط بيان سبق وقد لمرصيد، الجزئي االنعدام -

 مقدار تحديد زائريالج بالمشرع األجدر وكان كميا، المنعدم حكم في يعد المنتقص فالرصيد وعميو الشيك،

 قيمة إلى تستند والمحاكم الشيك، مبمغ من 11% كنسبة ليست% 18 النقص نسبة كان ،فإذا النقص

2.إدانتو أو المتيم تبرئة أجل من النقص
 

 وىذا لموفاء، كاف رصيد وجود حالة في أيضا الجريمة وتقوم لمدفع، قابل غير كاف رصيد وجود -

 عمم الجريمة لقيام ىنا ويشترط مثال القضائي الحجز بسبب فيو التصرف عمى صاحبو قدرة عدم بسبب

 .مسؤوليتو انتفت واال الساحب
 نع الصادر القرار في وىذا الرصيد انعدام حكم في المغمق الحساب اعتبار إلى العميا المحكمة ذىبت كما
 3(824276)ممف رقم 31/05/2012 ب والمخالفات الجنح قسم

 

                                                           

دار ىومة  لمنشر و . التوزيع،  : ، الجزائر. أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائري الخاص ،الطبعة السادسة عشر1
 .63ء األول، ص ، الجز 2013

 .338-337. بن داوود إبراىيم، مرج سابق، ص ص  2
 .367. أحمد بوسقيعة، مرجع سابق، ص  3
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 :الشيك إصدار بعد بعضو أو كمو الرصيد استرداد. 2
 االسترداد أو الرصيد سحب وفعل لممستفيد الشيك اصدار فعل: عنصرين عمى تقوم ىنا فالجريمة

 بعد الرصيد سحب تم ثم الشيك إصدار وقت قائم كان الرصيد أن سبقيا ما عن الجريمة ىذه وتختمف

 محل يكون وحتى الشيك وعمى الحامل عمى الحماية إضفاء ىو الفعل ىذا عمى العقاب وعمة اإلصدار،

 محل تحل أداة ألنو الشيك، يحمميا التي لمثقة إىدار فيو الشيك إصدار بعد الرصيد سحب ألن الثقة،

 1.النقود
 لمبنك الساحب إصدار ىو الصورة ىذه في المجرم السموك أ: الشيك صرف بعدم عميو لمسحوب مراأ. 3

 لمساحب يكون أن الجريمة ىذه لقيام ،ويفترض قانوني مبرر دون أصدره الذي- الشيك صرف بعدم أمر

 المعامالت في قبوليا و التداول في الشيكات حماية ىو السموك ىذا تجريم من ،والعمة لموفاء كاف رصيد

2نقود. باعتبارىا الناس بين المالية
 

 لمبنك أمر توجيو لمساحب يمكن ال أنو األصل الشيك، صرف بعدم عميو لممسحوب أمر إصدار جواز -

 فسخ أو ببطالن مشروعة كانت ولو حجة بأية التمسك يمكنو ال ،كما قبمو من الصادر الشيك صرف بعدم

 األصل ىذا عن خرجزائري الج المشرع أن غير الشيك، صدر أجميا من والتي بالمستفيد المرتبطة العالقة

 أو ضياعو حالة في إال الشيك وفاء عمى الساحب معارضة تقبل ال"  ج ت ق 503 المادة نص بموجب

 : حالتين في لمبنك الدفع بعدم األمر إباحة نجد المادة نصو بإستقراء ،"حاممو تفميس
 إرادتو  عن رغما عميو الحصول أو سرقتو الشيك ضياع حكم في ويدخل الشيك، ضياع حالة في 

 أمر الساحب عمى الشيك سرقة حالة في العميا المحكمة بو قضت ما وىو التيديد، أو بالعنف

 حكم في أساسا والمتمثل لالدعاء المؤكد القاطع القانوني الدليل تقديم عميو ولكن الدفع بعدم البنك

 .السرقة أجل من باإلدانة يقضي نيائي قضائي

 معارضة لمساحب تخول التي األسباب من الشيك حامل تفميس الشيك، حامل إفالس حالة في 

 3.الشيك قيمة صرف من عميو المسحوب

 .لتعريفو التطرق سبق وقد الشيك ىنا الجريمة محل: الجريمة محل :ثالثا

                                                           

الجرائم القائمة عمى األموال، دار الثقافة لمنشر و التوزيع،  .  محمد سعيد نمور ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،1
  882ص  ،2010األردن، الجزء الثاني،

 .368، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة .2
 .339. محمد سعيد نمور، المرجع السابق، ص 3
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 الجنحة في المحاولة عمى يعاقب ال أنو نجد1 ج ع ق 31 المادة لنص وبالرجوع: الشروع مسألة: ربعا

 و الجنح قبيل من رصيد دون الشيك إصدار جريمة أن ،وباعتبار القانون في خاص نص عمى بناء إال
 رصيد دون شيك إصدار جرائم في الشروع عمى يعاقب ال فإنو ، ع ق 374 المادة نص من يتبين ما ىذا

 جريمة ال القانونية لمقاعدة رما ا احت وىذا الجريمة، ىذه في المحاولة يجرم خاص نص وجود لعدم ىذا و

 .بنص إال أمن تدبير وال عقوبة وال
 و الجريمة فيراك االشت وسائل ج ع ق 41 المادة نص في المشرع حدد لقد راك:االشت مسألة : خامسا
 المنفذة أو المسيمة أو التحضيرية األعمال ارتكاب عمى األصمي الفاعل معاونة أو مساعدة في المتمثمة

 بمساعدة يقوم من مثاليا و فييا، راكاالشت إمكان ينافي ما الشيكرائم ج طبيعة في ،وليس بذلك عممو مع

 الفاعل عقوبة بنفس الشريك يعاقب و. قانوني مبرر دون لمبنك الدفع بعدم األمر تحرير عمى الساحب

 2.ج ع ق 44 المادة تبينو ما وىو الجنحة في المقررة األصمي
  المعنوي الركن: الثاني الفرع

 عمييا عقاب ال إذ األموال، جرائم شأن شأنيا صورىا كل في عمدية جريمة ىي الشيك جريمة إن
 متى و عنو، التجريم  قتضيي بما الخطورة من ليس األخير ىذا ألن إىمال عن و ،خطأ  عن تمت إن

 الشيكات تداول جرائم عن الجنائية مساءلتو انتفت إىمال أو 3خطأ عن جاء المتيم تصرف أن ثبت
 الجنائي القصد تتطمب التي العمدية الجرائم من الشيك تداول جرائم التشريعات معظم اعتبرت فقد ،وعميو

 نجد..."  نية بسوء أصدر من كل"... ج ع ق 374 المادة لنص وبالرجوع ، الصفة بيذه عميو عاقبت و
 وجب فيل الجريمة، لقيام تحققو الواجب الجنائي القصد طبيعة حول كبيرا جدال أثار النية سوء لفظ أن

  ؟ العام القصد يكفي أنو أم ؟ الخاص القصد توفر
 .القضاء و الفقو مستوى عمى النية سوء تفسير لدراسة وسنتعرض
 راءاآل اختمفت لقد: الشيك إصدار جريمة في" النية سوء" عبارة تفسير من الفقو موقف: أوال

 ىذه لقيام الخاص القصد توافر من البد بأنو القول إلى البعض فذىب" النية سوء" عبارة تفسير في الفقيية

رار اإلض في الرغبة و التدليس في الشيك مصدر إرادة اتجاه خالل من ذلك يترجم ،بحيث الجريمة
                                                           

يتضمن: المحاولة في  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66أمر رقم  31. المادة 1
 .و المحاولة في المخالفة ال يعاقب عمييا إطالقا .الجنحة ال يعاقب عمييا إال بناء عمى نص صريح في القانون

 ق ع ج  : يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة لمجناية أو الجنحة.  44.  المادة 2
الحمبي   . عبد القادر الشيخمي ،جريمة االحتيال في قوانين عقوبات الدول العربية ، الطبعة األولى ،(لبنان : منشو ا رت3

 .178، ص 2009الحقوقية ، 
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 ىذا ،ولكن الجريمة ىذه لقيام خاصة بنية يعتد فالمشرع وعميو ،رادةواإل العمم لعنصري إضافة بالمستفيد
 سوء إثبات يتعذر كان ألنوزاء الج طائمة من رصيد دون الشيك مجرمي إلفالت أدى قد المتشدد 1الموقف

 . النية
 اإلرادة. العمم في لمتمثلا وأ العام، القصد بتوفر االكتفاء إلى آخر رأي ذىب حين في

 : النية سوء عبارة تفسير من زائريالج القضاء موقف
 عمى يقوم الذي العام القصد توافر تتطمب التي العمدية الجرائم من رصيد دون شيك إصدار جريمة

 كفايتو، عدم أو الرصيد توفر بعدم الشيك سحب لحظة الساحب عمم ذلك ومعنى ،رادةواإل العمم عنصري
 و يذىب لمغير شيكا أصدر بأنو عممو من فبالرغم الشيك بقيمة الوفاء عدم إلى الساحب نية اتجاه أي

 لذا الشيك، مقابل إيفاء بعدم عميو لممسحوب أمر بتوجيو يقوم ،أو بعضو أو كمو الوفاء مقابل يسترد

 أي بحقيقتيا العمم مع راميةاإلج الواقعة تنفيذ إلى بتوجيو يتحقق رصيد دون شيك إصدار فجريمة

 كاف غير الرصيد كون بمجرد النية سوء افتراض عمى يقومالجزائري  فالقضاء ،2الواقعية بعناصرىا

 المحكمةرار ق يبينو ما ،وىذا6 إصداره وقت الرصيد وجود من شخص كل تحقق وجوب ذلك في ،وتبريره
 م في عمييا المنصوص لمجريمة المعنوي الركن أن 219390ممف رقم  26/07/1999العميا بتاريخ 

 و قائم رصيد يقابمو ال شيك إصدار بمجرد والعمم النية سوء استخالص يمكن إذ مفترض ىو ع ق 374
 3.لمصرف قابل

 الشيك ىذا مثل قبول أيضا جرم بل رصيد دون شيك إصدار بتجريم يكتفي لم زائريالج فالمشرع

 .عميو سنعرج ما وىو وفاء، كأداة الشيك بطبيعة مساس فيو وألن الفعل ىذا لخطورة وىذا وتظييره
 تظييره أو رصيد دون شيك قبولالفرع الثالث: 

 مشرعفال ،زائريالج العقوبات قانون 2 ف/ 374 المادة نص في عمييا منصوص الصورة ىذه

 بدون شيكا ظير أو قبل من كل أيضا جرم بل رصيد دون شيك إصدار جريمة فقط يجرم لم الجزائري

 األفعال ىذه تجريم عمة ولعل ، اإلصدار فعل عن خطورة تقل ال الصورة ىذه ،ألن بذلك عممو مع رصيد

                                                           

دراسة مقارنة، دار وائل لمنشر و التوزيع، الطبعة -في القانون األردني م الواقعة عمى األموال. محمد عودة الجبور، الجرائ1
 233-232، ص ص 2010الثانية، عمان، 

 . محمد جعكيك ،المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن جريمة إصدار شيك دون رصيد 2
 droit.blogspot.com/2009/09/blog-pos  www.Articl 18:00ساعة  2020/ 01/03دخول: ،تاريخ ال 

 .74، ص  2000المجمة القضائية ،العدد الثاني ، قسم الوثائق لممحكمة العميا ،الجزائر،  3.
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 دراسة وسنوجز ، المستفيد بيا يقوم الجرائم من النوع النقود، مجرى تجري وفاء كأداة الشيكات حماية ىو

 :يمي كما الصورة ىذه
 رصيد دون شيك قبولأوال: 

 من كل...بالحبس يعاقب" أنو عمى الجزائري العقوبات قانون من الثانية الفقرة 374 المادة تنص

 ".بذلك عممو مع السابقة الفقرة في إلييا المشار الظروف في ر ا صاد شيكا...قبل
 الركن عمى تقوم رائمالج من كغيرىا الجريمة أن يتبين ج ع ق 2 ف 374 المادة نص بإستقراء و

 : يمي كما سنوجزه ما ىو و والمعنوي المادي لمركن ،إضافة بيانو سبق وقد الشرعي
 المادي الركن. 9

 : عنصري من يتكون المادي والركن
 تسميم فعل توفر دون رصيد دون شيك قبول جريمة قيام تصور يمكن فال: رصيد دون شيك إصدارأ. 

 دون شيك إصدار لجريمة المجرم السموك ىو لو التطرق سبق كما رصيد دون شيك إصدار وفعل الشيك،

 عرضو و وتحريره كتابتو أي الشيك إنشاء بو يقصد رصيد دون الشيك فإصدار تفصيمو، سبق وقد رصيد

 1. الحامل أو لممستفيد تسميمو و طرحو أي لمتداول
 : رصيد دون شيك قبولب. 

 دخوال حيازتو في ودخولو لمشيك، المستفيد واستالم قبول في يتمثل الصورة ىذه في المجرم والسموك
 فمو لذا الجريمة، ىذه في عميو المعول وىو القانوني التسميم ىو بو المقصود التسميم فإن ثم ومن 2حقيقيا

 باعتباره الشيك قبل أو الوديعة أو األمانة سبيل عمى لممستفيد عنو تخمى أو الشيك سمم الساحب أن ثبت

 .وكيال
 لدراستو. التطرق سبق وقد رصيد دون شيك: الجريمة محلج. 
 وىذا الجنح قبيل من رصيد دون شيك قبول جريمة أن باعتبار ليا التطرق سبق وكما: الشروع مسألةد. 

 ذلك عمى صريح نص وجود لعدم الشروع عمى يعاقب ال فإنو ج ع ق 4 ف/ 374 المادة لنص بالرجوع

 . ج ع ق 30 المادة نص ما تضمنتو ىو و
 الفاعل عقوبة بنفس الجريمة ىذه في االشتراك عمى يعاقب فإنودراستيا  سبق كما :االشتراك مسألةه. 

 .األصمي
                                                           

 .366.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
 .108، ص 2004، جرائم الشيك ،الطبعة األولى ،القاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع ،  ة.محمد محد2
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 المعنوي الركن. 2

 الجريمة لقيام بنوعيو  الجنائي القصد تتطمب التي العمدية رائمالج من رصيد دون شيك قبول جريمة تعتبر
 واقعة كل إلى الجاني  عمم انصراف بو ويقصد ،العمم اإلرادة و العمم في ويتمثل: العام الجنائي القصدأ. 

 عمم بالقانون والعمم ،1القانون بمخالفة يقوم ذلك من وبالرغم بالقانون عممو ،و الجريمة بنيان عمييا يقوم

 النتيجة ىو و معين غرض لتحقيق ييدف نفسي نشاط فيي اإلرادة ،أما القانون بجيل يعذر فال مفترض

 إرادتو تتجو ذلك من وبالرغم رصيد دون الشيك بأن المستفيد عمم في يتمثل ىنا العام والقصد راميةاإلج

 .قانونا مجرم السموك ىذا أن عممو مع الشيك ىذا لقبول
 رصيد دون شيك تظييرثانيا: 

 في صادرا شيكا ظير... من كل... يعاقب" 2ج ع ق 2 ف/374 المادة في عمييا منصوص الصورة ىذه

 تقوم الصورة ىذه أن يتبين المادة نص راءوباستق .بذلك عممو مع السابقة الفقرة في إلييا المشار الظروف

 . بيانو سبق الذي الشرعي لمنص إضافة المعنوي والركن المادي الركن ركنين عمى

 شيك تسميم فعل بتحقق إال قياميا تصور يمكن ال رصيد دون شيك تظيير جريمة إن: المادي الركن. 9

 : عناصر ثالث من يتكون الصورة ليذه المادي فالركن ،وعميو الشيك ىذا وقبول رصيد دون

 توفر دون رصيد دون شيك تظيير جريمة قيام تصور يمكن فال ،وتسميمو رصيد دون شيك إصدار -

 إصدار لجريمة المجرم السموك ىو لو التطرق سبق كما رصيد دون شيك إصدار وفعل الشيك، تسميم فعل

 .رصيد دون شيك
 فعل ألن الشيك، ىذا بقبول إال رصيد دون الشيك تظيير تصور يمكن فال رصيد، دون شيك قبول -

  .رصيد دون شيك إصدار جريمة في المجرم السموك ىو ىنا القبول وفعل ،المستفيد قبل من يتم التظيير
  المعنوي الركن. 2
 الجنائي القصد توفر يشترط ال و العام الجنائي صدقال توفر الصورة ىذه في يتطمب زائريالج المشرع إن

 .الجريمة ىذه لقيام الخاص

 الجاني عمم رافانص بو ويقصد العمم بيانيا سبق كمارادة واإل العمم في يتمثل: العام الجنائي القصد -
 ،والعمم القانون بمخالفة يقوم ذلك من وبالرغم بالقانون عممو و الجريمة، بنيان عمييا يقوم واقعة كل إلى

 و معين غرض لتحقيق ييدف نفسي نشاط فيي اإلرادة أما القانون، بجيل يعذر فال مفترض عمم بالقانون
 اإلجرامية. النتيجة ىو
 

                                                           

.أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة لمجريمة و العقوبة ، القاىرة :دار النيضة 1
 .272-252، ص ص  2009العربية ، 

 قانون العقوبات الجزائري. 2فقرة  374المادة  .2
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  الشيك جرائم في العقوبات تطبيق الثاني المبحث
 في والقانون والعقوبة، الجريمة شرعية لمبدأ احتراما محددة عقوبة جريمة لكل يحدد القانون نإ
 محددة عقوبة تحديد يعمد إلى ما وغالبا المجتمع، تقدير في اإلجرامي الفعل جسامة يراعي ىذا تحديده

 يمثل أقصى حد حدين، بين لمجريمة المستحقة العقوبة يحدد أو المؤبد السجن أو كاإلعدام ومقدارا نوعا
 الجريمة عمى لمعقاب المجتمع يقدره أن يمكن ما أدنى وحد عقاب من لمجريمة المجتمع يقدره ما أقصى

 1وتطبيقيا. العقوبة تحديد في التقديرية السمطة لمقاضي ويترك لمجريمة، يراىا التي لمجسامة وفقا
 المالبسات و الظروف مع يتماشى بما عدالتيا تحقيق أجل ومن العقوبة شخصية لمبدأ استنادا

 قانونا المقررة لمعقوبة األدنى الحد دون النزول الجزائري المشرع أجاز فقد حدى، عمى جريمة بكل المحيطة
 قد قضائية موضوعية توافرت متى ذلك و الجرائم، أغمب في مخفف بعذر خاص نص يوجد لم ولو حتى
 الظروف منح نظام خالل من وذلك الجاني، بشخص ذاتية أو عمييا الحقة أو بالجريمة صمة ذات تكون

 2السابقة. المعطيات من انطالقا العقوبة تقدير في الجزائي لمقاضي يسمح الذي المخففة
 تزال وما كانت والتي المعقدة المسائل بين من تعد الشيك جرائم في العقوبة تطبيق مسألة إن
 التي الصياغة إلى بالنظر وذلك القضائية، والمجالس المحاكم مستوى عمى القضاة بين خالف موضوع
 تقل ال وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس يعاقب"  العقوبات قانون من 374 المادة بيا جاءت

  3الرصيد. في النقص قيمة عن أو الشيك قيمة عن
  الشيك جرائم في العقوبة تحديد في القاضي : سمطة األول المطمب

 عمى حالة كل في العقوبة يقدر بأن لمقاضي تسمح مرنة بطريقة عقوبتيا جريمة لكل المشرع يحدد
 أقصى وحد أدنى حد حدين ذات العقوبة بجعل فيقوم المجرم، وحال الجريمة ظروف يناسب بما حدى
 من 375و 374 المادتين في عمييا المنصوص الحبس لعقوبة بالنسبة الجزائري المشرع فعمو ما وىذا

 والتي المادتين نفس في عمييا المنصوص الغرامة لعقوبة بالنسبة مطروح اإلشكال ولكن العقوبات، قانون
 والحد األقصى الحد المشرع يحدد لم حيث الرصيد في النقص قيمة أو الشيك قيمة عن تقل أن يجب ال

  .لمغرامة األدنى

                                                           

 .551ص  ،2007ة لمنشر، اإلسكندرية، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديد. محمد زكي أبو عامر، 1
. عبد المجيد جباري ، دراسات قانونية في المادة الجزائية عمى ضوء أىم التعديالت الجديدة، دار ىومة، الجزائر، الطبعة 2

 173، ص 2013الثانية، 
 .61، ص 1999. فاتح محمد التيجاني، "جرائم الشيك"، المجمة القضائية، العدد الثاني، 3
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 لمعقوبة، المخففة أو المشددة بالظروف الحكم جواز يعني العقوبة تحديد في القاضي سمطات إن
 ىذه حيث تبقى الجريمة، وصف من تغير وال تكوينيا في تدخل وال بالجريمة تمحق تبعية عناصر وىي

 الجريمة، بعناصر ليا شأن ال ظروف فيي القانوني، النص لنفس وتخضع األصمي وصفيا عمى األخيرة
 توافرت إذا قانونا المقررة لمعقوبة األدنى الحد عن لمنزول التقديرية السمطة لمقاضي تعطي أنيا إال

 تحديده في فالقاضي المشددة، الظروف توافرت إذا العقاب تشديد أو ذلك، تستدعي التي المخففة الظروف
 لمجريمة يقدر أن بوسعو إذ لمعقوبات واألدنى األقصى العامة بالحدود يتقيد ال لمجريمة المستحقة لمعقوبة
 الظروف ثم( األول الفرع) التخفيف ظروف وستتناول األدنى حدىا عن يقل أو األقصى حدىا يزيد عقوبة

  :اآلتي النحو عمى وذلك( الثاني الفرع)  المشددة
  الشيك جرام في التخفيف : ظروف االول الفرع

 ما نوعا منيا أخف بعقوبة لمجريمة األصمية العقوبة تستبدل أن المجرم عمى العقاب بتخفيف يقصد
 أو منيا، أقل حبس بعقوبة معينة لمدة الحبس عقوبة كاستبدال مقدارا أو بالغرامة، الحبس عقوبة كاستبدال

 لقاعدة وفقا ىو يراه ما بحسب الجنائي لمقاضي مقررة جوازية سمطة وىي أصال، العقوبة من إعفائو
 أن الجزائري، ولمقاضي الجزائية اإلجراءات قانون من 212 المادة في عميو المنصوص الشخصي االقتناع
 1الخاص". القتناعو تبعا حكمو يصدر

 عمى يحكم أن لذلك موجبا رأى إن لمقاضي يجوز إحداىا توفر إن التي ىي العقوبة تخفيف فأسباب
 القانون في أصال المقررة العقوبة من مقدارىا في أدنى أو نوعيا في أخف بعقوبة الجريمة مرتكب

 أن ارتكبيا الذي بالمجرم أو بالجريمة خاصة لظروف شانيا من يكون توفرت إن أسباب وىي لمجريمة،
 األدنى بالحد وحكم التقديرية سمطتو القاضي استخدم لو حتى لمجريمة، أصال المقررة العقوبة من تجعل
 بيذا النزول في القاضي سمطة توسعة يوجب الذي األمر شدتيا في مالئمة غير عقوبة بالقانون المقرر

  . الجريمة ارتكاب ظروف مع متناسبة بيا المنطوق العقوبة تكون حتى ابعد ىو ما إلى الحد
 المؤرخ بموجب األمر العقوبات قانون صدور منذ المخففة الظروف نظام الجزائري المشرع اعتمد

 لمقاضي التقديرية لمسمطة واسعا المجال تركت التي 53 المادة نص خالل من 1966 جوان 8 في

                                                           

، 2009دار ىومة لمطباعة و النشر و التوزيع، الجزائرالقسم العام"،  . عبد اهلل أوىايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري"1
 .402، 401ص 
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 المعدل1 06/23 قانون خالل من الجزائري المشرع قام الجريمة معدل الرتفاع نظرا و أنو غير الجزائي،
 بتعديل ذلك و التقديرية القاضي سمطة بتضييق 2006 ديسمبر 20 في المؤرخ العقوبات لقانون والمتمم
 بوضع العقوبات قانون من 53 المادة في عمييا المنصوص المخففة الظروف منح في العامة القاعدة
 مسبوقة. غير أو قضائيا مسبوقا المتيم كان إذا ما بحسب متغير و متكامل قانوني إطار

 المتعمق الثالث الفصل من الثاني القسم في المخففة الظروف عمى الجزائري المشرع نص وقد
 تطبيق يجوز المواد ليذه ووفقا العقوبات، قانون من 8 مكرر 53 إلى 53 من المواد العقوبة بشخصية

  .والمخالفات الجنح، الجنايات، عمى التخفيف ظروف
 أو الحبس ىي قانونا المقررة العقوبة كانت إذا األولى الفقرة مكرره 53 لممادة وطبقا الجنح مادة وفي

 عقوبة تخفيض يجوز المخففة بالظروف قضائيا المسبوق غير الطبيعي الشخص إفادة وتقرر الغرامة،
  .دج 20.000 إلى والغرامة( 2)شيرين إلى الحبس

 تطبيقيا صراحة المشرع استبعد حيث مطمقة ليست المخففة الظروف تطبيق جواز قاعدة أن غير
 2الشيك. جرائم في القضاء استبعدىا كما تطبيقيا، عمى قيودا فرض أو المواد بعض في

 فيما الشيك جرائم عمى العقوبات تطبيق موضوع طرحيا التي والعممية القانونية لإلشكاالت ونظرا
 التجاري القانون تعديل قبل ما المرحمة في القضائية األحكام بين والتناقض التخفيف، بظروف يتعمق

 التعديل بعد وما التخفيف، ظروف تطبيق بشأن 2005-02-06 في المؤرخ 023—05 رقم بالقانون
 بحرفية تقيدت أخرى ومحاكم الشيك قيمة عن الغرامة تخفيض تتضمن أحكام أصدرت المحاكم فبعض
 ىذا في المطروح فالسؤال الرصيد، في النقص قيمة أو الشيك قيمة عن تقل ال بغرامة وقضت النص
 يجب السؤال ىذا عمى ولإلجابة الشيك؟ جرائم في المخففة بالظروف األخذ لمقاضي يجوز ىل الشأن

  مرحمتين، بين التمييز
  .األخير ىذا تعديل بعد ما ومرحمة التجاري القانون تعديل قبل ما مرحمة

  التجاري القانون تعديل قبل ما مرحمة: أوال

                                                           

-66،يعدل و يتمم األمر رقم 2006ديسمبر سنة  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23-06. قانون رقم 1
 و المتضمن قانون االعقوبات. 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156

 87، 34مكرر 303، 21مكرر 303، 6مكرر 303، راجع كذلك المواد 388. عبد المجيد جباري، المرجع السابق، ص 2
-75، يعدل ويتمم األمر رقم 2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  02-05. قانون رقم 3

 والمتضمن القانون التجاري. 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20رخ في المؤ  59
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 عقوبة في يثور اإلشكال ولكن الحبس، عقوبة في يطرح ال التخفيف لظروف بالنسبة اإلشكال إن
 في النقص قيمة عن أو الشيك قيمة عن تقل ال بغرامة"...  المشرع أوردىا التي فالصياغة الغرامة،
 تخضع وىل بيا الحكم يمكن التي لمغرامة بالنسبة التطبيقية الناحية من جدل وقوع إلى أدت " الرصيد
 الغرامة عقوبة أن اعتبر األول القسم قسمين، إلى ذلك بشأن القضائي العمل انقسم لقد التخفيف، لظروف
 العقوبة، لمفيوم ضيقة نظرة يشكل طرح وىو بشأنيا التخفيف ظروف تطبيق يجوز ال إجبارية تكميمية
 عمل في محمود شيء القانوني التفسير إن"  العقوبات، قانون من 374 لممادة الحرفي بالنص االلتزام

 حكم يناقض ال حتى" المتيم لمصمحة الضيق التفسير بوجوب رىينة فيو الحمد مظاىر لكن القاضي
 أصمية عقوبة الغرامة أن اعتبر الثاني والقسم ،1جديدا مشرعا القاضي ويغدو المشرع قصد القاضي

  .الحبس عقوبة شان شانيا التخفيف لظروف تخضع فيي وبالتالي
 ىي الجزائري العقوبات قانون من 374 المادة في الواردة بالصيغة الغرامة عقوبة إن :األول االتجاه - 

 المتعاممين لدى الثقة عنصر اىتزاز دون لمحيمولة المشرع سخرىا التي الموضوعية الوسائل من وسيمة
 الحكم لقضاة يجوز ال إجبارية تكميمية عقوبة وىي لو الكافية الحماية توفير ثم ومن الشيك، بسند

 الغرامات شان شانيا العقوبات، قانون من 53 المادة لمقتضيات طبقا التخفيف ظروف لعامل إخضاعيا
 لمقاضي التقديرية السمطة تأثير عن منأى في ىي والتي والضرائب الجمارك قانوني بأحكام الواردة الجبائية

 2تقييمي. موضوع في لو دخل وال
 المنصوص الغرامة عمى التخفيف ظروف تطبيق استبعدت حيث العميا المحكمة إليو ذىبت ما وىو

 إلى المشرع قررىا إجبارية، تكميمية عقوبة واعتبرتيا الجزائري، العقوبات قانون من 374 المادة في عمييا
 خالل من واضح وذلك وفاء أداة باعتباره لمشيك الجزائية الحماية لدعم األصمية الحبس عقوبة جانب
  :الصادرة قراراتيا

 بالحبس يعاقب:" أنو قانونا المقرر من: 1998 -12-14 بتاريخ الصادر 193309 رقم القرار
 من كل... الرصيد في النقص قيمة عن أو الشيك قيمة عن تقل ال وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من

 بدون شيك إصدار جرائم في القاضي أن قانونا الثابت ومن ،... "رصيد يقابمو ال شيكا نية بسوء أصدر

                                                           

. مصطفى زروقي، جرائم الشيك وظروف التخفيف"، مجمة الممحق القضائي، المعيد الوطني لمدراسات القضائية، المممكة 1
 89، ص 2003، 36المغربية، العدد 

  2003المجمة القضائية، العدد األول ،  من قانون العقوبات"، 374لمادة . بخوش عمي، "سند شيك وكيفية تطبيق أحكام ا2
 .87ص 
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 النقص قيمة عن أو الشيك قيمة عن الغرامة مبمغ يقل ال أن الغرامة مع باإلدانة الحكم عند ممزم رصيد
 ألحكام تطبيقا الحبس في المتمثمة األصمية بالعقوبة يتعمق فيما لمقاضي التقدير حرية بقاء مع الرصيد في

 المجمس قضاة قضى ولما. الجزائية اإلجراءات قانون من 592والمادة العقوبات قانون من 53 المادتين
 1لمنقض. يعرض قرارىم فان بو، المحكوم الغرامة مبمغ تخفيض وقرروا ذلك بخالف

 دج 2000قدرىا  مالية بغرامة القضاء إن: 1999-04-27 بتاريخ الصادر 205627 رقم القرار
 تنص العقوبات قانون من 374 المادة ألن لمقانون خرقا يعد رصيد دون شيك إصدار جريمة في فقط

 كونيا الرصيد في النقص قيمة عن أو الشيك قيمة عن المالية العقوبة تقل ال أن وجوب عمى صراحة
 فيو المطعون القرار نقض يستوجب مما. المخففة الظروف لعامل تخضع ال إجبارية تكميمية عقوبة تشكل

."2 
 ىل بيا المحكوم الغرامة حقيقة تبين أن القرار أو الحكم أصدرت التي القضائية الجية عمى وينبغي

ال الرصيد في النقص قيمة أو الشيك قيمة ىي  قضت ذلك وفي لمبطالن، قرارىا أو حكميا تعرض وا 
 الجزائية بالغرامة القضاء إن":  1999-01-25 بتاريخ الصادر 195713 رقم القرار في العميا المحكمة

 قانون من 374 المادة تقتضيو كما الرصيد في النقص قيمة يساوي بو المحكوم المبمغ كان إن تبيان دون
 ىذا عمى يؤخذ ما إن... النقض يستوجب لمقانون خرقا يعد لذلك القانوني األساس إعطاء ودون العقوبات

 تبيان دون دج 20.000 بمبمغ الجزائية الغرامة قيمة حددوا قد الثانية الدرجة قضاة ألن وجيو ىو القرار
 العقوبات، قانون من 374 المادة وجوبا تقتضيو كما الرصيد في النقص قيمة يساوي المبمغ ىذا كان إن

 وبالتالي المتيم، حساب في الكافي الرصيد وجود لعدم البنك من رجع قد النزاع محل الشيك دام ما وذلك
 من أخطأت كما أخطأ قد يكون المجمس فإن لذلك القانوني األساس إعطاء دون المعاد الحكم وبتعديمو

 وينجر سديد المثار فالوجو وعميو تعميل أي دون من دج 2000 قدرىا بغرامة قضت لما المحكمة قبمو
  3البطالن". عنو

 مادة في وقضاء قانونا عميو المستقر من : "1999-03-22 بتاريخ الصادر 200286 رقم القرار"
 والترتيبات المخففة الظروف لعامل تخضع ال إجبارية تكميمية عقوبة أنيا رصيد بدون شيك إصدار

  ."العقوبات قانون من 53 المادة في عمييا المنصوص

                                                           

 .65، ص 1999. المجمة القضائية، العدد الثاني، 1
 .71، ص 1999. المجمة القضائية، العدد الثاني، 2
، ص 2002الثاني، . االجتياد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات، عدد خاص، عن قسم الوثائق لممحكمة العميا، الجزء 3
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 الجنح غرفة في سائدا كان الذي االتجاه وىو بالغرامة، الحبس عقوبة استبدال يجوز ال "

 374 المادة في عمييا المنصوص الغرامة بأن مناسبات عدة في قضت التي العميا، بالمحكمة والمخالفات
 وىي أساسا امني طابع ليا الحبس، في المتمثمة األصمية لمعقوبة تكميمية عقوبة العقوبات قانون من

 لمعقوبة سندا تكون حتى الحبس بعقوبة بالضرورة يحكموا أن الموضوع قضاة عمى يتعين ثم ومن إجبارية،
 التكميمية.
 القضاء إن : "2000-03-27 بتاريخ صادر 192862 رقم القرار في العميا المحكمة قضت وقد

 في خطأ يعد تبرير أي دون فقط وحدىا الغرامة عقوبة عمى واإلبقاء أصمية كعقوبة الحبس عقوبة بحذف
... األخرى دون إحداىما لتطبيق مجال وال التطبيق واجبتا قانونا المقررتين العقوبتين ألن القانون تطبيق

 أو الشيك قيمة عن تقل ال التي والغرامة الحبس عقوبة عمى تنص العقوبات قانون من 374 المادة إن
 دون حذفيا يمكن ال فانو األصمية العقوبة ىي الحبس عقوبة أن وطالما الرصيد، في النقص قيمة

 لممادة طبقا المخففة ظروف من المتيم إفادة بعد بغرامة أو النوع نفس من سواء أخرى، بعقوبة استبداليا
 إلى بيا المحكوم الغرامة برفع قضوا عندما أصابوا قد المجمس قضاة كان إذا... العقوبات قانون من 53
 األصمية، العقوبة حذف الذي المعاد الحكم عمى وافقوا عندما القانون تطبيق في أخطئوا فإنيم الشيك، مبمغ
 الحكم تأييد يتعين لذا الوطني، باالقتصاد وتمس خطيرة األفعال إن بالقول واكتفوا ذلك، يبرروا أن دون

 قرارىم يعرض مما الحبس عقوبة حذف يعمموا أن دون فقط، الغرامة برفع تعديمو مع مبدئيا المستأنف
 1لمنقض.
 إصراره ىو العقوبات قانون من 374 المادة في الواردة المالية لمغرامة تقريره عند المشرع نية إن "

 نظرا رصيد، بدون شيك إصدار جريمة في الجزائية الحماية تقرير أجل من الصرامة عنصر إضفاء عمى
 عمى شرعية غير بوسائل وحممو الغير عمى واعتداء وتدليس غش من الجريمة ىذه عميو تنطوي لما

 2أموالو. لسمب الساحب رغبة إلى االنصياع
 التي التعديل قبل الجزائري العقوبات قانون من 53 المادة إلى االتجاه ىذا يستند :الثاني ب. االتجاه

 وذلك القانون، ذات من 374 المادة في عمييا المنصوص الغرامة عمى التخفيف ظروف تطبيق خولت
 لم ما األحوال، كل في يطبق فيو تم ومن العامة المبادئ ضمن ورد عام 53 المادة نص أن بدعوى
 النص وىذا تطبيقو، تستبعد لم العقوبات قانون من 374 والمادة تطبيقو، باستبعاد صراحة القانون ينص

                                                           

 .124-118-1116. االجتياد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات، . المرجع السابق، ص 1
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 قانون من 53 المادة أحكام تسري ال أنو عمى تنص التي التجاري القانون من 540 المادة تدعمو
 بمعنى ،1رصيد بدون شيك قبول أو إصدار يخص فيما إال بالشيك المتعمقة الجرائم مختمف عمى العقوبات

 األخرى الجرائم دون رصيد بدون شيك قبول أو إصدار لجريمة بالنسبة التخفيف ظروف إعمال جواز
  .الجزائري العقوبات قانون من 375و 374 المادتين في عمييا المنصوص

 والتي األول، االتجاه في إلييا تطرقنا والتي العميا المحكمة أصدرتيا التي القرارات أن ذلك عمى والدليل
 دون وحدىا بالغرامة الحكم يجوز ال وأنو الغرامة عمى التخفيف ظروف مبدأ تطبيق رفضت بموجبيا
 في النقص قيمة أو الشيك قيمة تمثل بيا المحكوم الغرامة كانت إذا ما ينبغي تحديد وكذلك الحبس،
 واعتبرت الثاني االتجاه اعتنقت والتي القضائية المجالس عن صادرة قرارات بنقض تتعمق كميا الرصيد،

  .التخفيف لظروف تخضع وبالتالي أصمية عقوبة الغرامة أن
  التجاري القانون تعديل بعد ما مرحمة: ثانيا

 العقوبات وقانون 2005 فبراير 6 في المؤرخ 02-05رقم بالقانون التجاري القانون تعديل بعد
 باجتيادىا، متمسكة العميا المحكمة بقيت ،2006 ديسمبر 20 في المؤرخ 23-06 رقم القانون بموجب
 عدم عمى معظمو في استقر فالقضاء الغرامة، عمى التنفيذ وقف ونظام التخفيف ظروف تطبيق ورفضت

  .الرصيد في النقص قيمة أو الشيك قيمة عن الغرامة مبمغ تخفيض جواز
 في عمييا المنصوص الغرامة عمى التخفيف ظروف تطبيق عدم مبدا العميا المحكمة كرست لقد

 لمشيك ويتضح الجزائية الحماية من المزيد إلضفاء وذلك الجزائري العقوبات قانون من 374 المادة
 المعدل 02—05 رقم القانون بيا جاء التي التعديالت بعد حتى الصادرة قراراتيا خالل من ىذا اتجاىيا
  :بينيا ومن العقوبات لقانون المعدل 2006-12-20في المؤرخ 23-06 رقم والقانون التجاري لمقانون

 قضايا في الغرامة أن قضاء عميو المستقر من : "2005 نوفمبر 30 بتاريخ صادر 319304 رقم قرار
 2 التخفيف". لظروف تخضع ال تكميمية عقوبة تعتبر الشيك

 عمى التخفيف ظروف تطبيق جواز عدم إلى الميل في العميا المحكمة قضاء عميو استقر ما إن
 قانوني، أساس أي إلى يستند وال قانونا يبرره ما ىناك ليس إجبارية تكميمية عقوبة باعتبارىا الغرامة عقوبة
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 لدى الثقة عنصر اىتزاز دون والحيمولة الشيك ورقة حماية بوجوب التحجج مبررات فان ذلك عن وفضال
 1 . 2005-02-06 في المؤرخ 02-05 رقم التجاري القانون صدور بفضل زالت قد المتعاممين
-05 رقم القانون بموجب المعدلة صورتيا في الجزائري التجاري القانون من 540 المادة أحكام إن

 374 المادتين في عمييا المنصوص الجرائم أن عمى صراحة تنص 2005-02-05 في المؤرخ 02
 قبول أو إصدار باستثناء القانون نفس من 53 المادة أحكام عمييا تسري ال العقوبات قانون من 375و

 السالف القانون من مكرره 53 المادة ألحكام فقط الجرمين ىذين خضوع يفيد ما وىو وفاء بدون شيك
 يجوز إذ قضائيا، المسبوق غير الطبيعي لمشخص بالنسبة التخفيف ظروف تطبيق يمكن حيث الذكر،

 374 المادة في المقررة العقوبة أن باعتبار دج 20.000 إلى والغرامة شيرين إلى الحبس عقوبة تخفيض
 الغرامة أو الحبس فقط، العقوبتين ىاتين بإحدى الحكم يمكن كما والغرامة، الحبس ىي العقوبات قانون من

  .المرتكبة الجريمة قانونا المقرر األدنى الحد عن تقل ال أن عمى
-20 في المؤرخ 23-06 رقم القانون بموجب المعدلة العقوبات قانون من 09 المادة أن وحيث

 المادة في عمييا المنصوص الغرامة تدرج لم التكميمية لمعقوبات الحصر سبيل عمى المحددة 12-2006
 ذاتيا حد في ىي العقوبات قانون من 374 المادة في المقررة فالغرامة بالعكس بل تكميمية، كعقوبة 374
ذا العقوبات، قانون في عمييا المنصوص األخرى الغرامات شأن شأنيا أصمية عقوبة  إفادة تقرر ما وا 

 وبذلك المعجل، بالنفاذ مشمولة العقوبات ىذه تكون أن يمكن فانو التخفيف بظروف الطبيعي الشخص
 592 والمادة قانون العقوبات من 53 المادة في عمييا المنصوص التخفيف ظروف تطبيق يجوز

-01-26 بتاريخ الصادر 552400 رقم قرارىا في العميا المحكمة إليو ذىبت ما وىو الجزائية اإلجراءات
 2وفاء. مقابل بدون شيك قبول أو إصدار جريمة عمى العقوبات قانون من 53 المادة تسري ،2012

 سنة الحبس وىي لعقوبة األدنى الحد عمى الجزائري العقوبات قانون من 374 المادة نصت وقد
 في النقص قيمة أو الشيك قيمة عن تقل ال فيي لمغرامة بالنسبة أما سنوات، 5 األقصى والحد واحدة

  .الرصيد قيمة ىو األقصى والحد الرصيد في النقص قيمة ىو األدنى فالحد وبالتالي الرصيد

                                                           

. عمي بخوش، " الظروف المخففة و عقوبة الغرامة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد"، مجمة المحكمة العميا، العدد 1
 .89، ص2012الثاني، 
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-02-06قانون قبل صدر الذي المخففة الظروف تطبيق بشأن القضائي االجتياد فإن وعميو
 كاف غير برصيد أو رصيد بدون شيك إصدار لصورة بالنسبة أىميتو يفقد التجاري لمقانون المعدل 2005

 1 الصور". لباقي بالنسبة صالحا يبقى أنو غير
-01-26 بتاريخ الصادر 552400 رقم العميا المحكمة بو جاءت الذي القرار إن القول وخالصة

 تخضع أصمية عقوبة فالغرامة بالجديد، يأت لم أنو ولو القضائية الجيات بين خالف كل حسم 2012
 وفاء مقابل بدون شيك قبول أو إصدار جريمتي في فقط حصرىا الجزائري المشرع ولكن التخفيف لظروف
 دون الجزائري العقوبات قانون من مكرره 53 والمادة الجزائري التجاري القانون من 540 المادتين بموجب
 المشرع عمى األجدر أنو الشأن ىذا في الباحثة وتعتقد التخفيف، لظروف  تخضع ال فيي األخرى الجرائم

  .القضائية األحكام في واالختالف الجدل لحسم واألقصى األدنى بحدييا الغرامة قيمة  يحدد أن الجزائري
  الشيك جرائم في المشددة الثاني: الظروف الفرع

 األشخاص أحد أو الدولة يكون أن يجب والذي الضحية، بصفة لمعقوبة المشددة الظروف ترتبط
 من 292 المادة محميا حمت والتي الجزائري، العقوبات قانون من 119 المادة في إلييا المشار المعنوية
 تمك وتتمثل ومكافحتو، من الفساد بالوقاية المتعمق 2006 فيفري 20 في المؤرخ 01-06 رقم القانون

 العام لمقانون الخاضعة العمومية والمؤسسات المحمية الجماعات في الدولة إلى إضافة المعنوية األشخاص
 رئاسة تشمل الدولة بأن اإلشارة مع والتجاري، الصناعي الطابع ذات أو االقتصادية العمومية والمؤسسات
 الوزارات. مختمف وكذا الحكومة ورئاسة الجميورية

 الجرائم ترتكب عندما: " أنو عمى الجزائري العقوبات قانون من مكرر 382 المادة تنص حيث
 أو الدولة ضد الباب ىذا من الثالث الفصل من والثالث والثاني األول األقسام في عمييا المنصوص
 سنة فيفري 20 في المؤرخ 01—06 رقم القانون من 29 المادة في إلييا المشار االعتبارية األشخاص

  الجاني فإن ومكافحتو الفساد من بالوقاية المتعمق 2006
  بجنحة..". يتعمق األمر كان إذا سنوات( 10) إلى( 02) سنتين من الحبس -2: .... يعاقب

                                                           

 .158. أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 1
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 النصب" الثاني القسم في عمييا منصوص ألنو الشيك جرائم عمى المادة ىذه أحكام وتطبق 
صدار  عشر إلى سنتين من لمحبس بالنسبة العقوبة وتشدد الثالث، الفصل من" رصيد بدون شيك وا 
 سنوات".
  الشيك جرائم في العقوبة تنفيذ وقف في القاضي الثاني: سمطة المطمب

 ىذه تحقيق منيا يؤمل التي الطرق بشتى عميو المحكوم إصالح محاولة إلى الحديثة األفكار تتجو
 ويقوم" التنفيذ وقف نظام لمقاضي التقديرية لمسمطة وأخضعيا القانون بيا سمح التي الطرق ومن الغاية،

 اقترف إذا الغرامة أو بالحبس عميو الصادر الحكم بتنفيذ عميو المحكوم تيديد مجرد عمى النظام ىذا
) بنجاح الفترة ىذه عميو المحكوم اجتاز ما فإذا لمتجربة فترة بمثابة تكون محددة مدة خالل جديدة جريمة
 1يكن. لم كان واعتبر ضده الصادر الحكم سقط( ثانية الجريمة في يقع أن دون

 القضائية لممجالس يجوز: " أنو عمى الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون من 592 المادة تنص
 لجناية بالحبس عميو الحكم سبق قد عميو المحكوم يكن لم إذا الغرامة أو بالحبس الحكم حالة في ولممحاكم

  ".األصمية العقوبة لتنفيذ الجزئي أو الكمي باإليقاف مسبب بحكم تأمر أن العام القانون جرائم من جنحة أو
  العقوبة تنفيذ وقف نظام : تعريف االول الفرع

 يحددىا تجربة مدة خالل موقف شرط عمى العقوبة تنفيذ تعميق بو يقصد نظام العقوبة تنفيذ وقف
 توافرت قد لمعقوبة واستحقاقو قامت قد المتيم مسؤولية أن يفترض التنفيذ وقف أن معناه وىذا القانون
 إليو يشير ما وفق الجريمة ارتكاب في تورط قد الجاني أن الحظ قد القاضي أن األمر غاية أسبابو،
 صار جديد من الجريمة ارتكاب إلى عوده واحتمال زالت قد اإلجرامية خطورتو وأن الحسن، ماضيو
 عميو خطرا يحمل قد تنفيذىا إن بل العقوبة، تنفيذ مبررات بذلك فانعدمت منعدما، يكن لم إن ضعيفا

  بيم. وتأثره فيو تأثيرىم احتمال مع بالمجرمين الختالطو
 النظام ىذا اعتماد في الفضل ويرجع بيا، النطق بعد العقوبة تنفيذ وقف يجيز التنفيذ وقف نظام إن

 من أن رأت التي الوضعية المدرسة إلى الجزائري التشريع فييا بما العقابية الشرائع معظم بو أخذت الذي
 عمييم يعود عمييم العقوبة تنفيذ أن ذلك الصدفة، مجرمي عمى الحبس عقوبة تنفيذ وقف المجتمع مصمحة

 مجرمين إلى بذلك فيتحولون الجناة من بغيرىم السجن في الختالطيم نتيجة أكبر بضرر المجتمع وعمى

                                                           

، 5، ديوان المطبوعات الجامعية، طشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني. عبد اهلل سميمان، 1
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 ثم وحده الحبس عمى العقوبة تنفيذ وقف نظام بو أخذت التي التشريعات طبقت أولى مرحمة وفي بالعادة،
 1لمجاني. كافيا إنذارا يشكل أنو أساس عمى الغرامة ليشمل توسيعو عمى عممت
  الشيك جرام في العقوبة تنفيذ وقف نظام تطبيق الثاني: شروط الفرع

 حيث القانون، حددىا شروط توافرت إذا إال قانونا تقوم ال العقوبة تنفيذ وقف في القاضي سمطة إن
 ولممحاكم القضائية لممجالس يجوز "أنو: عمى الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون من 592 المادة نصت

 جنحة أو لجناية بالحبس عميو الحكم سبق قد عميو المحكوم يكن لم إذا الغرامة أو بالحبس الحكم حالة في
  األصمية". العقوبة لتنفيذ الجزئي أو الكمي باإليقاف مسبب بحكم تأمر أن العام، القانون جرائم من

  :التالية الشروط توفر العقوبة تنفيذ لوقف يشترط وعميو
 عمييم الحكم يسبق لم الذين لألشخاص بالنسبة يكون العقوبة وقف نظام من االستفادة إن -
 المحكوم عمى التنفيذ وقف نظام تطبيق يمنع ال وعميو العام، القانون جرائم من جنحة أو لجناية بالحبس

 الذي عميو المحكوم كذلك الحبس ىي العقوبة كانت ولو المخالفات مواد في عميو الحكم سبق الذي عميو
  .جنحة كانت ولو الغرامة بعقوبة عميو الحكم سبق

 مواد في الصادرة اإلدانة أحكام في جائز غير التنفيذ وقف أن عامر أبو زكي محمد الدكتور ويري
 في العقوبة بساطة ألن سائغ غير تبرير وىو تافية، المخالفة عقوبة أن لذلك تبريرا يقال وقد المخالفات

 تنفيذ إيقاف وأن خصوصا المخالفات عمى التنفيذ وقف نظام النطباق أقوى مبررا تصبح النظام ذلك مثل
 ىذا قرر والذي 1904 سنة الصادر العقوبات قانون عمى الصادرة التعميمات بررت وقد جائز، الغرامة
 طريقة ثمة فميست السوابق صحيفة في تذكر ال فييا الصادرة األحكام بأن المخالفات، استبعاد النظام
 التنفيذ وقف نظام ألن مقنع غير تبرير وىو ال، أم جريمة أول ىي المرتكبة المخالفة كانت إذا ما لمعرفة

 2العائد. المجرم عمى حتى انطباقو يجوز بل المبتدئين المتيمين عمى حكرا ليس
 الجزائية اإلجراءات قانون من 592 المادة نص حسب تنفيذىا وقف المراد العقوبات في يشترط -
 العقوبات تنفيذ بوقف الحكم يجوز ال وعميو والغرامة، الحبس وىي أصمية عقوبات تكون أن الجزائري
  .التكميمية
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 الجزائري العقوبات قانون من 375و 374 المادتين في عمييا والمنصوص الشيك لجرائم وبالنسبة
 تخضع أن من يمنع ما يوجد ال وبالتالي أصمية عقوبات وىي والغرامة، بالحبس فييا العقوبات تحدد والتي
  .الجزائية اإلجراءات قانون في عمييا والمنصوص التنفيذ بوقف المتعمقة لممواد العقوبات ىذه

 الغرامة عمى العقوبة تنفيذ وقف نظام تطبيق جواز عدم عمى استقر قد العميا المحكمة قضاء وكان
 2012 -01 -26 تاريخ منذ أنو غير تكميمية، عقوبة الغرامة أن أساس عمى الشيك لجرائم المقررة

 العقوبة تنفيذ وقف نظام تطبيق بجواز صراحة وأقرت السابق اجتيادىا عن العميا المحكمة تراجعت
 الجزائية. اإلجراءات قانون من 592 المادة في عمييا المنصوص

 بوقف القاضي الحكم يكون أن يجب الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون من 592 لممادة وفقا -
 األحكام في األصل الن العقوبة، تنفيذ وقف تبرر التي األسباب ذكر ضرورة بمعنى مسببا، العقوبة تنفيذ

  .األصل عن خروج ىو تنفيذىا ووقف تنفيذىا
 المحكمة أو المجمس رئيس عمى يتعين الجزائري الجزائية اإلجراءات قانون من 594 المادة وحسب

 العقوبة فان باإلدانة عميو حكم جديد صدور حالة في بأنو عميو المحكوم ينذر أن اإلدانة بحكم النطق بعد
 العود عقوبات يستحق كما الثانية بالعقوبة تمتبس أن الممكن من يكون أن دون عميو ستنفذ األولى

  .العقوبات قانون من 58و 57 المواد بنصوص
: " بأنو 1989-06-13 بتاريخ الصادر 57427 رقم قرارىا في العميا المحكمة قضت ذلك وفي

 المحكوم ينذر أن اإلدانة بحكم النطق بعد المحكمة أو المجمس رئيس عمى يتعين أنو قانونا، المقرر من
 من يكون أن دون عميو ستنفذ األولى العقوبة فإن باإلدانة، عميو جديد حكم صدور حالة في بأنو عميو

 في خطأ يعد المبدأ ىذا يخالف بما فالقضاء العود، عقوبة يستحق كما الثانية بالعقوبة تمتبس أن الممكن
  .القانون تطبيق

 المستمزمة الجوىرية البيانات يتضمن لم فيو المطعون القرار أن - الحال قضية في الثابت كان لما
 مضمونيا في الواردة اإلجراءات احترام تستوجب التي الجزائية اإلجراءات قانون من 594 المادة في

 كذلك، كان ومتى الجمسة رئيس المتيم طرف بإنذار منيا يتعمق ما خاصة القرار في صراحة وذكرىا
بطال نقض استوجب  1."فيو المطعون القرار وا 

 مدة عميو المحكوم عمى تمضي أن وجوب وىو شرط عمى معمقة التنفيذ وقف مع بعقوبة فالحكم
ذا السجن، أو بالحبس جنحة أو لجناية عميو يحكم أن دون األول الحكم صدور تاريخ من سنوات خمس  وا 
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 من سنوات خمس ميمة خالل التنفيذ، وقف مع بالعقوبة الحكم صدور بعد عميو المحكوم ضد يصدر لم
 أو جناية الرتكاب منيا أشد عقوبة أو الحبس بعقوبة حكم المجمس، أو المحكمة عن الصادر الحكم تاريخ
 المحكوم األولى العقوبة تنفيذ النيابة تباشر العكسية الحالة وفي أثر ذي غير بإدانتو الحكم اعتبر جنحة

 المحكوم لممبتدئين بالنسبة بسنتين فقط االختبار مدة تحدد أنو غير الثانية، بالعقوبة تمتبس أن دون بيا
 1عنيا". تقل أو دج 50.000 تساوي غرامة أو نافذ غير حبسا أشير بستة عمييم

 متى: " أنو إلى 1983-02-22 بتاريخ الصادر 27826 رقم قرارىا في العميا المحكمة قضت وقد
 خالل أصمية، عقوبة تنفيذ بإيقاف استفاد الذي عميو المحكوم ضد يصدر لم إذا أنو قانونا المقرر من كان
 أشد عقوبة أو حبس بعقوبة حكم المجمس أو من المحكمة الصادر الحكم تاريخ من سنوات خمس ميمة
 العقوبة أوال تنفذ العكسية الحالة في أما أثر، ذي غير بإدانتو الحكم اعتبر جنحة، أو جناية الرتكاب منيا

 بقوة يتم األولى لمعقوبة التنفيذ وقف إلغاء فإن الثانية، بالعقوبة يمتبس أن دون األول الحكم بيا الصادر
 بوقف المقترنة اإلدانة تاريخ من المذكورة الميمة خالل عميو المحكوم ضد صدر إذا ما حالة في القانون
  .منيا أشد عقوبة أو الحبس بعقوبة حكم التنفيذ،

 وأن المالحظة مع والثانية األولى لمعقوبة المتوالي التنفيذ إلى يؤدي العقوبة تنفيذ وقف إلغاء إن
 القاضي طرف من الغرض ليذا أمر لصدور حاجة دون القانون بقوة يتم التنفيذ وقف في الحق سقوط
  .بذلك أمر بإصدار ممزما وليس الثانية المتابعة أمامو وقعت الذي

 ولذلك سميما يعد قرارىم فإن القانوني المبدأ ىذا وتطبيق بتنفيذ الموضوع قضاة التزم ومتى 
  2العام موضوعا. النائب طعن رفض يستوجب

: بأن 1983-03-08 بتاريخ الصادر 27147 رقم القرار في العميا المحكمة كذلك قضت وقد
 المادة نص كان إذا القانون تطبيق في خطأ ليس حكم بموجب األولى العقوبة تنفيذ وقف بإلغاء القضاء
 ال أنو إال التنفيذ بوقف اإلفادة قرار تعميل الموضوع قضاة عمى يشترط الجزائية اإلجراءات قانون من 593

 خاص. تعميل إلى إلغائو عند يشترط
 لمقاضي حتى التقديرية لمسمطة يخضع العقوبة تنفيذ وقف نظام أن الصدد ىذا في اإلشارة وتجدر

 إجراء من االستفادة إن"  جوازية األمر ىذا في القاضي فسمطة عميو، المحكوم وطمبو شروطو توفرت ولو
 القانونية، الشروط فيو تتوافر الذي لممتيم مكتسبا حقا ليست 592 المادة في عميو المنصوص التنفيذ وقف

                                                           

المتضمن  155 – 66المعدل والمتمم لألمر رقم  2015جويمية  23المؤرخ في  02 – 15من األمر رقم  593.  المادة 1
بنى عمى قانون اإلجراءات الجزائية كإجراء جديد لمواكبة السياسة الجزائية المعاصرة وتجسيد العدالة التصالحية التي ت

 الرضائية والتفاوض تحقيقا لمسمم االجتماعي
 .332، ص 1989، 1. المجمة القضائية، قسم المستندات والنشر لممحكمة العميا، عدد رقم 2
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نما  القضاة فإن وعميو التقديرية، لسمطتيم تطبيقيا وترك القضاة متناول في المشرع جعميا مكنة ىي وا 
 1القانون". تطبيق في يخطئوا لم اإلجراء ىذا من المتيم يسعفوا لم الذين

  أثر العود عمى العقوبات في جرائم الشيك:  المطمب الثالث
القضائية)  الجرائم التي يكثر العود إلى ارتكابيا، وتعتبر صحيفة السوابقتعد جرائم الشيك من 

يمكن اعتبار أي بديل  ( المصدر الشرعي والوحيد العتبار أن المتيم في حالة عود، وال2القسيمة رقم 
، كما 19892الصادر بتاريخ  31162 آخر ليذه الوثيقة وىو ما ذىبت إليو المحكمة العميا في قرارىا رقم

ديسمبر  20المؤرخ في  23-06بموجب القانون  المستحدثة 10مكرر 54جازت المحكمة في المادة أ
تمقائيا حالة العود إذا لم يكن منوىا عنيا في إجراءات أن يثير المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2006

حالة العود في الفرع العود وشروطو في الفرع األول ثم تشديد العقوبة في  المتابعة وسيتم التطرق لتعريف
  .الثاني

  تعريف العود:  الفرع االول
بات عميو بالعقاب من أجل  حالة الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة بعد صدور حكم يقصد بالعود

يمحق بشخص عاد إلى اإلجرام بعد الحكم  ويعرف كذلك عمى أنو الوصف القانوني الذي ،جريمة سابقة
 3.الشروط التي حددىا القانون ت، ضمنعميو بعقوبة بموجب حكم سابق با

 جرائمو وتتعددوعرفو الدكتور محمد زكي أبو عامر عمى أنو الحالة التي يكون فييا الجاني واحدا، 
يرتكب جريمة أو أكثر بعد  ىنا فإن المجرم العائد ىو المجرم الذيومن . باإلدانة بات حكم بينيا فصل إذا

أسباب تشديد العقاب لما ينم عنو عوده من  أخرى، وىو سبب منالحكم عميو حكما باتا من أجل جريمة 
الحكم الصادر ضده باإلدانة فعاال في اقتالع ىذا الميل  جديد إلى اإلجرام من ميل كامن إليو فيو لم يكن

  4منو.
  وقد أدخل المشرع الجزائري تعديالت جوىرية عمى أحكام العود بمقتضى القانون رقم

                                                           

مشار إليو في  -غير منشورا08/09/1998الصادر بتاريخ  172071. وىو ما قضت بو المحكمة العميا في قرارىا رقم 1
 .231راءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، قانون اإلج

 .304، ص 1989، لسنة 2انظر المجمة القضائية العدد .2
 .378، 377. عبد اهلل سميمان، المرجع السابق، ص 3
 .579. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 4
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مكرر  54المعدل والمتمم لقانون العقوبات في المواد من  2006يسمبر د 20المؤرخ في  06-23
وصفيا وحسب العقوبة  ، ويميز المشرع الجزائري من حيث تطبيق العود بين الجرائم من حيث59إلى 

  1.المحكوم بيا فيما يتعمق بالجنح
بسببو  وبةوقد جاءت ىذه التعديالت بغرض توسيع نطاق تطبيق أحكام العود، وجعل تشديد العق

العقوبة ويعزز نظام  أكثر تطبيقا وممارسة من القضاء الجزائي، وىو الشيء الذي يدعم عنصر الردع في
 2.الوقاية من الجريمة ومحاربتيا

  :ويشترط لتطبيق العود الشروط التالية
العادية، سواء  صدور حكم سابق بات وىو الحكم الذي ال يقبل الطعن بالطرق العادية أو غير. 1

الجريمة بعد جريمة سابقة بل يجب  الستنفاذ طرق الطعن فيو أو النقضاء مواعيدىا، فال يكفي مجرد وقوع
ذا لم يفصل بينيما ىذا الحكم فإننا نكون أمام حالة تعدد الجرائم وليس حالة  أن يفصل بينيما حكم بات، وا 

  .العود
  أن يتضمن الحكم اإلدانة عقوبة. 2
  .عن المحاكم الجزائريةأن يكون الحكم صادرا . 3
  .اقتراف الجاني لجريمة جديدة بعد قضاء العقوبة. 4
القانون ذلك،  أن تكون ىناك فترة بين قضاء العقوبة وارتكاب الجريمة الجديدة إذا اشترط. 5

بالجنح والمخالفات دون الجنايات،  وحددىا المشرع الجزائري بخمس و عشر سنوات أو سنة ويتعمق األمر
نما يعتبر مسبوقا قضائيا قضت المدة ثم ارتكبت الجريمة فإن المتيم الفإذا ان   .يحكمو العود وا 

العقوبة  والمالحظة التي يمكن إبداءىا أن المشرع الجزائري في قانون العقوبات ال يعتد بسقوط
ون العقوبات المعدل لقان 23-06بالتقادم في تحديد مدة العود، وىذا خالفا لما كان مقررا قبل القانون رقم 

 سقوطيا بالتقادم. انقضا العقوبة أو من تاريخ ةحيث كان المبدأ فيو بدء حساب المد
 3القاضي والقانون ال يمزم القضاة بتطبيق العود متى توافرت شروطو بل ترك تطبيقو لحرية تقدير

شرع أجاز لمقضاء أن الم ولكن ىذا قبل تعديل قانون العقوبات، ولكن بعد التعديل أصبح األمر وجوبا غير

                                                           

 العقوبات الجزائري.من قانون  2مكرر 54، 1مكرر 54مكرر،  54. المواد 1
 .353عبد القادر عدو، ، ص  .2
، غير منشور مشار إليو في: أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في 1996/ 09/09الصادر بتاريخ  136221. قرار رقم 3

 .30ء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 
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لحالة العود بشرط أن ينصب التخفيف عمى  ومن ثم النزول بالعقوبة المقررة إفادة المتيم بالظروف المخففة
 1.الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا

  تشديد العقوبة في حالة العود: الفرع الثاني
عمى  سبق الحكم نيائيا من قانون العقوبات الجزائري عمى أنو: "إذا 3مكرر  54تنص المادة 

السابقة نفس  سنوات التالية لقضاء العقوبة 5شخص طبيعي من أجل جنحة، وارتكب خالل الخمس 
الحبس والغرامة المقررة ليذه  الجنحة أو جنحة مماثمة بمفيوم قواعد العود، فإن الحد األقصى لعقوبة

  ."الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف
  :ود في ىذه الحالةوعميو يشترط لتطبيق حالة الع

جرائم الشيك  سنوات وىذا ينطبق عمى 5أن تكون الجريمة األولى جنحة عقوبتيا ال تتجاوز . 1
حدد المشرع العقوبة من سنة إلى  من قانون العقوبات الجزائري، حيث 374المنصوص عمييا في المادة 

  .اب جرائم الشيكحرص عمى منع تكرار ارتك خمس سنوات، ويكون المشرع الجزائري بذلك قد
  .أن يرتكب الشخص نفس الجنحة أو جنحة مماثمة ليا. 2
  .سنوات التالية لقضاء العقوبة األولى 5أن تقع الجريمة الجديدة خالل . 3

شيكات بدون  من قانون العقوبات جرائم إصدار أو قبول 57وقد جعل المشرع الجزائري في المادة 
الجرائم التي تعتبر من نفس  لمزورة وخيانة األمانة عمى بياض منرصيد والتزوير واستعمال المحررات ا

 -04-04في  خ، المؤر 52717رقم  النوع لتحديد العود، وفي ذلك قضت المحكمة العميا في القرار
التي تعتبر من نفس النوع ومن ثم يعرضون  عمى أنو: ال تطبق أحكام العود إال عمى الجرائم 1989

المتيم في حالة عود دون أن يوضحوا في حكميم جميع  وع الذين قرروا أنقرارىم لمنقض قضاة الموض
 2ني.القانو  الظروف التي تشكل حالة العود

الشيك وىي  تبعا لذلك إذا صدر حكم يقضي عمى شخص بعقوبة سنتين حبس وبغرامة تقدر بقيمة
عقوبتو ارتكب عمى قضاء  دج الرتكابو جريمة إصدار شيك بدون رصيد، وبعد مضي سنتين 50.000

كالتزوير واستعمال المحررات المزورة  نفس الجنحة أي أنو أصدر شيكا بدون رصيد أو جنحة مماثمة ليا
من قانون العقوبات بالحبس  381بموجب المادة  أو جنحة خيانة االئتمان عمى بياض، والمعاقب عمييا

ه الحالة يرفع وجوبا الحد دج، ففي ىذ 100.000 إلى 20.000 من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من
                                                           

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 53. انظر المادة 1
 .169، ص 1991ائية، العدد األول، . المجمة القض2
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 10 والغرامة المقررة قانونا ليذه الجريمة الجديدة إلى الضعف ليصبح الحبس األقصى لعقوبة الحبس

  .دج إذا كانت الجنحة ىي خيانة االئتمان عمى بياض 200.000والغرامة  سنوات
المشرع أن جميع  عتبرالفقرة األولى من القانون التجاري الجزائري ا 542وبالرجوع إلى نص المادة 

العقوبات تعتبر بالنسبة لمعود كجريمة  من قانون 375و 374جرائم الشيك المنصوص عمييا في المادتين 
  .واحدة

العقوبات  سبق عند الحديث عن العقوبات التكميمية القول أن المشرع الجزائري لم ينص في قانون
من القانون التجاري،  541ين نص عمييا في المادة عمى العقوبات التكميمية بالنسبة لجرائم الشيك، في ح

عمى أنو  1القانون التجاري الجزائري م 541وبالنسبة ألثر العود عمى العقوبات التكميمية فقد نصت المادة 
من قانون العقوبات الجزائري الحكم بالتجريد  375و 374يجوز في كل األحوال المشار إلييا في المادتين 

، ويكون الحكم بالحرمان 2من قانون العقوبات الجزائري 09في المادة  ن الحقوق المبينةالكمي أو الجزئي م
  .سنوات 10 العود وذلك لمدة ال تتجاوز إلزاميا في حالة

  انقضاء العقوبة في جرائم الشيك:  الفرع الثالث
نما تخضع لألحكام العامة  إن انقضاء العقوبة في جرائم الشيك ال تخضع ألحكام خاصة وا 

الطريق الطبيعي  المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، فإذا كان تنفيذ العقوبة ىو
تؤدي إلى التخمي عن  النقضائيا فثمة أسباب أخرى تؤدي كذلك إلى انقضاء العقوبة، فيناك أسباب

در ضده من الناحية القانونية وىي الصا العقوبة بانقضاء التزام المحكوم عميو بتنفيذ العقوبة مع بقاء الحكم
وفاة المتيم، التقادم، العفو، إلغاء قانون العقوبات، وأسباب تمحو اآلثار الجزائية لمعقوبة وىي العفو 

  :النحو اآلتي الشامل ورد االعتبار وسيتم دراستيا عمى
  األسباب المؤدية إلى التخمي عن العقوبةأوال: 

المتيم،  ي إلى التخمي عنيا وال تمحو آثار اإلدانة وىي وفاةىناك أسباب النقضاء العقوبة تؤد
  :التقادم، العفو، إلغاء قانون العقوبات " نتناوليا في ما يمي

                                                           

منو  541المعدل لمقانون التجاري الجزائري استبدلت بمقتضى المادة  2005فبراير  06المؤرخ في  02-05. القانون رقم 1
 من قانون العقوبات. 375و 374باإلحالة إلى المادتين  539و 538كل إحالة إلى المادتين 

المعدل  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06ئري ألغيت بموجب القانون رقم من قانون العقوبات الجزا 8. المادة 2
 متعمقة بالعقوبات التكميمية. 9والمتمم لو وأصبحت المادة 
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تعد وفاة المحكوم عميو من بين أسباب انقضاء العقوبة، ويقتضي ىذا : وفاة المحكوم عميو. 9
وفي  1مة التي ارتكبيا، فالعقوبات شخصيةتنفيذ العقوبة، فيو وحده يتحمل عقوبة الجري السبب استحالة

عممو من  تقول محكمة النقض المصرية: " إن المرء إذا توفاه اهلل وأمحى شخصو من الوجود وانقطع ذلك
ن كان  ىذه الدنيا سقطت كل تكاليفو الشخصية فإن كان قبل الوفاة جانيا لم يحاكم انمحت جريمتو وا 

 2.صاحبة أو ولد" ىذه التكاليف أحد من أم أو أب أومحكوما عميو سقطت عقوبتو ال يرثو في 
  وموت المحكوم عميو يجعل تنفيذ العقوبة أمرا ال يمكن تطبيقو، وسواء تعمق األمر

 بالحبس أو الغرامة، أما العقوبات المالية األخرى كالمصاريف القضائية، ورد ما يمزم رده

ديون مدنية  تسقط وتبقى واجبة التنفيذ وذلك ألنياوالتعويضات المدنية، والمصادرة كعقوبة تكميمية فال 
عمييم أن يسددوا الديون  مجاليا ذمة المحكوم عميو المالية التي تبقى بعد وفاتو وتنتقل إلى الورثة الذين

 3. "إعماال لمبدأ" ال تركة إال بعد سداد الديون من التركة
  تقادم العقوبةثانيا: 

أىميا أن  شتى العتبارات وذلك المدة، انقضاء العقوبة بمضي تأخذ معظم الشرائع العقابية بمبدأ
حث السمطات المختصة  فوات الوقت يعد قرينة عمى نسيان الجريمة والحكم الصادر فييا، باإلضافة إلى

 طل.تما إلى المبادرة إلى تنفيذ األحكام القضائية ومتابعة المحكوم عمييم بدون
السمطات  عمى الحكم الواجب التنفيذ، دون أن تقومإن مضي مدة من الزمن يحددىا القانون 

الحكم وىو ما يسمى ب"  المختصة بتنفيذه فعال يعفي الجاني نيائيا من االلتزام بتنفيذ العقوبة الواردة في
 4.تقادم العقوبة"

الحياة في حياة األفراد وحياة  ، الذي ىو سنة"فالفقو متفق عمى تبرير نظام التقادم بقانون "النسيان
عمى جريمة محى مرور الزمن نتائجيا  الشعوب كذلك. فالرأي العام ال يمكن أن يطالب بتنفيذ عقوبة

اتيم، وبالتالي فان "الردع العام" الذي ىو أحد أغراض ذ المادية والمعنوية، حتى في ذاكرة أفراد المجتمع
قي جزاءه بتواريو عن يصبح بال موضوع فضال عمى أن المتيم قد ل توقيع العقاب عمى مرتكب الجريمة

 دم.التقا األنظار طيمة مدة
                                                           

 من الدستور الجزائري: " تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية". 142. تنص المادة 1
 .597. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 2
 .516. عبد اهلل سميمان، المرجع السابق، ص 3

4 . Gaston Stefani et autre, Droit pénal général, Editions Dalloz, 16e édition, paris, 1994, P. 

555. 



 جريمة  إصدار شيك بدون إصدار                                                      الفصل الثاني 

 

68 

 

أثار الحكم عميو باإلدانة إذا لم تكن  تخمص المحكوم عميو من وعميو يترتب عمى تقادم العقوبة
، وقد 1الجزائيةمن قانون اإلجراءات  615إلى  613العقوبة قد نفذت في الميل المحددة في المواد من 

عمى أنو: تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو لمجنح  بالنسبة مالتقادمن نفس القانون  614حددت المادة 
القرار  بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاممة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيو ىذا حكم يتعمق

  .تزوير أو تزييف شيك أو الحكم نيائيا" وىو ما يسري عمى جرائم الشيك باعتبارىا جنح باستثناء جرائم
تكون  أنو إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بيا تزيد عن الخمس سنوات فان مدة التقادمغير "

ور و مزيف مع ز م شيك ، وىو ما يسري عمى جرائم تزوير و تزييف شيك وقبول تسمم2"مساوية ليذه المدة
بالحبس  من قانون العقوبات 375لممادة  العمم بذلك ألن عقوبة ىذه الجرائم حددىا المشرع الجزائري وفقا

سنوات كاممة ابتداء من التاريخ  10 الجرائم يكون بمضي سنوات، وبالتالي فإن التقادم في ىذه 10عشر
  .نيائيا الذي يصبح فيو الحكم أو القرار

  العفو عن العقوبةثالثا: 
بموجب حكم  يعد العفو عن العقوبة تكرم من رئيس الدولة بإنياء تنفيذ العقوبة المقررة عمى الجاني

النظام أنو الطريق الوحيد إلى  بات نيائيا كميا أو جزئيا أو استبداليا بعقوبة اخف، ولقد قيل في تبرير ىذا
القضائية التي استنفذت بعد أن أصبح الحكم  إصالح األخطاء القضائية التي ال يمكن إصالحيا بالطرق

 الحاالت.ىذه  نيائيا، فيو الوسيمة الوحيدة لتحقيق العدالة في
الجميورية  م فإن العفو عن العقوبة ليس حقا لممحكوم عميو، بل ىو رخصة ممنوحة لرئيسومن ث

العامة سواء لخطأ الحكم أو  كوسيمة لتدارك ما قد يحدثو تنفيذ العقوبة من تناقض مع مقتضيات المصمحة
لجميورية بسالمة الحكم فيجوز لرئيس ا ظممو واستحالة تصحيحو قضائيا أو العتبارات أخرى ال شأن ليا

يصدره ولو لم يطمبو منو أحد فإن أصدره نفذ وأنتج آثاره  أن ال يصدره ولو طالب بو المحكوم عميو ولو أن
 3.عمى التنفيذ ولو رفضو المحكوم عميو وأصر

                                                           

 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. 612. المادة 1
 الجزائري. من قانون اإلجراءات الجزائية 614. الفقرة الثانية من المادة 2
 .604. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 3
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النظر عن تنفيذ  ، ويتضمن العفو عن العقوبة معنى صرف1رئاسيويصدر العفو في شكل مرسوم 
عمى خالف ذلك، ويسري عمى  التبعية، إال إذا ورد النص في قرار العفو العقوبة دون أن تسقط العقوبات

أن يصدر حكما بالعقوبة وأن يكون باتا، وىو  المستقبل منذ تاريخ األمر بو، ويشترط في العفو عن العقوبة
عادة في المناسبات مثل األعياد الدينية أو الوطنية، وقد يصدر  إجراء شخصي يمنح لفرد أو أكثر ويصدر

بمناسبة العيد العالمي  2005و 2004مارس  08حدث في الجزائر في  في مناسبات خاصة مثمما
  2أة.لممر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

من الدستور الجزائري: " يضطمع رئيس الجميورية باإلضافة إلى السمطات التي تخوليا إياه صراحة  77/9. تنص المادة 1
 أو استبداليا.لو حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات  -9أحكام أخرى في الدستور بالسمطات والصالحيات اآلتية:... 

 .488. حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 2
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 خالصة الفصل
 ونخص الشيك جرائم لردع حديثة أساليب اتخذ الجزائري المشرع أن لنا يتضح دراستو سبق مما

 التجاري القانون المتضمن 02-05 األمر بموجب استحدث حيث رصيد دون شيك إصدار جرائم بالذكر
 ىدا وجعن ، العمومية الدعوى تحريك قبل وقائي كإجراء وكنالب بيا تقوم التي المصرفية اإلجراءات

 ىذه استنفاذ بعد إال العمومية الدعوى تحريك يمكن ال ،حيث العمومية الدعوى لتحريك لزاما اإلجراء
 العامة لمقواعد الجزائية المتابعة حيث من تخضع فيي الشيك جرائم باقي أن غير ، المصرفية اإلجراءات

 من أما ، االبتدائية المحاكم مستوى عمى حنالج قسم بيا فيختص الجنح قبيل من الشيك جرائم وباعتبار ،
 معظم في الجزائية اإلجراءات قانون في العامة لمقواعد تخضع فيي المحمي االختصاص قواعد حيث

 375 المادة نص في العقوبات قانون في عمييا النص تم والتي الخاصة القواعد لبعض إضافة الجرائم
 منصوص اءاتز الج أن متداول ىو فما ، زاءالج حيث من خصوصية ليا الشيك جرائم أن ،كما مكرر
 وكذا لعقوباتا لقانون الجزاء حيث من تخضع فيي الشيك جرائم أن غير العقوبات قانون في عمييا

 .التجاري لمقانون
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 أىم من تعد التي واصدار شيك بدون رصيد االحتيال جريمة حول الدراسة ىذه دارت

 جميع في تنتشر عالمية ظاىرة تمثل أصبحت حيث األموال، عمى االعتداء جرائم

 ة.الحيا بتطور أساليبيا وتتطور المجتمعات
 تقع بحيث األموال جرائم من أنيا وىي :خصائص بعدة تمتاز االحتيال جريمة أن كما

 ذىني طابع ذات أيضا وىي مالية، قيمة لو شيء أي أو المنقولة وغير المنقولة األموال عمى
 استخدام دون ارتكابيا في ودىاءه لذكائو الجاني استخدام عمى الجريمة ىذه تقوم حيث

 قصدية جريمة وأنيا الحقيقة، تغيير عمى تقوم االحتيال جريمة أن كما والقسوة، العنف وسائل

 لقياميا، الخطأ يكفي وال العام القصد عمى باإلضافة الخاص الجنائي القصد توافر من بد ال

 .سميمة غير إرادة لكنيا المادي الركن عناصر تحقيق في أساسيا ادور  عميو المجني وإلرادة
 بالبحث الجديرة المواضيع أىم من يعتبر لمشيك الجزائية الحماية موضوعكما أن 

 شأن شأنيا والجزائر التشريعي، التطور لمسايرة وذلك القانونية التعديالت ظل في والدراسة
 األخرى، التجارية األوراق من غيره دون الشيك بحماية اىتماما أولت التي الدول من العديد

 المشرع بيا جاء التي المستحدثة القوانين نصوص تحميل الدراسة ىذه خالل من ناحاول وقد
  .البنكية األنظمة وكذلك الجزائية اإلجراءات وقانون العقوبات وقانون التجاري القانون في

 عمى والجيد الوقت من الكثير يوفر وىو النقود، مقام تقوم وفاء أداة يعتبر فالشيك

 القيمة شيك بإصدار الشخص يقوم المعامالت في النقود استعمال من فبدال بو، المتعاممين
 ويقمل والضياع السرقة جرائم من ويحد األفراد، بين التعامل يسيل مما النقود حمل ليتجنب

 بين التعامل في انتشارا وأكثرىا التجارية األوراق أىم من فيو المتداولة، النقود كمية من
 مجال وفي االقتصادي المجال في فعاال دورا يمعب والشيك األعمال، ورجال التجار

 في البنوك في المودعة األموال استثمار خالل من الخصوص، وجو عمى المالية المعامالت

 .اقتصادية مشاريع
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 سواء الشيك في الثقة تيدر أن شأنيا من التي األفعال كل جرم الجزائري والمشرع

 أعمال إلى الجزائية الحماية وامتدت المستفيد أو عميو المسحوب أو الساحب من صدرت

 .الغير أو الساحب طرف من سواء التجارية الورقة ىذه عمى تقع التي والتزييف التزوير
 القانون في لمشيك الجزائية لحمايةالخاصة بجريمة النصب وا دراسةىذه ال  ضوء عمى
 القانون ىذا قيمة من أبدا تنقص ال أنيا إال بالموضوع تتعمق عديدة اقتراحات ىناك الجزائري

 بما القانونية النصوص بعض تعديل سرعة يتطمب الذي األمر األمور، من العديد عالج الذي
 االطالع لدى األداء مستحقة وفاء أداة باعتباره الشيك أجمو من أنشي الذي واليدف يتفق

  :يمي فيما االقتراحات ىذه إيجاز ويمكن
 الن نصوصيا، متون في االحتيال لجريمة تعريًفا تورد لم الجزائية التشريعات اغمب. 1
 المعاني لكل جامًعا يأتي فمن ودقة جيد من صياغتو في بذل ميما االحتيال جريمة تعريف

  .المطموبة
 حيث والقانونية، المغوية الناحية من السميمة التسمية ىي باالحتيال الجريمة تسمية. 2

 لغوية معاني ليا التسمية وىذه النصب تسمية عمييا تطمق الجزائية التشريعات بعض وجدنا

 باالحتيال الجريمة تسمية توحيد إلى ندعو لذا الجريمة، ىذه من مقصود ىو لما خالفا عديدة

 .العربية التشريعات في القانونية المصطمحات وحدة من انطالًقا
 بمظاىر فييا لكذب ا مدعم احتيالية طرق استعمال :لالحتيال وسائل ثالثة ىناك. 3
 غير صفة أو كاذب اسم واتخاذ منقول، غير أو منقول مال في والتصرف خارجية،

 يمزم وال االحتيال جريمة لقيام كافيتان مستقمتان األخيرتين الوسيمتين أن حيث صحيحة،

 .كذبو لتدعيم خارجية بمظاىر الجاني استعانة
 االحتيال، في الشروع عن العقابية نصوصيا في صراحة التشريعات بعض تنص لم .4

 الشروع عمى نص اآلخر البعض أما التامة، الجريمة عن أىمية تقل ال الحالة ىذه أن حيث
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 المشرع مثل التامة الجريمة عقوبة بنفس عمييا عاقبت أنيا إلى باإلضافة الجريمة ىذه في

 .األردني
 وخاصة االحتيال، لجريمة تبعية عقوبات عمى تنص لم الجزائية التشريعات اغمب .5

 رواد اغمب أن المالحظ من حيث عقوبتو، الجاني ينفذ أن بعد والمراقبة الحكم نشر عقوبة

 لممجني رادًعا ليكون ميم أمر ىذا وبرأيي ليم، مينة االحتيال من يتخذون الجريمة ىذه

 .األشخاص ىؤالء مع التعامل عند حذرىم الناس يأخذ وأيًضا عمييم،
 بإعادة وذلك الشيك، حماية مجال في المتبعة الجزائية السياسة في النظر إعادة. 6
 الجزائري، العقوبات قانون من 375و 374 المادة في عمييا المنصوص العقوبات في النظر

 لمخزينة يدفعيا الشيك بقيمة تقدر بغرامة الجاني عمى وحكم ضخما الشيك مبمغ كان فإذا
 الحكم وكذلك بالتبعية المدنية الدعوى طريق عن لممستفيد القيمة بنفس تقدر ثانية وغرامة

 األفراد إحجام إلى يؤدي أن شأنو من ذلك فإن ضرر، من أصابو عما لممستفيد بالتعويض
 بسط خالل من الجزائري المشرع إليو يسعى ما عكس وىو بالشيكات، التعامل من والتيرب
 تحل التي التجارية الورقة ىذه في واالئتمان الثقة زيادة وىو الشيك، عمى الجزائية الحماية

 .االطالع لدى األداء مستحقة وفاء أداة باعتبارىا التعامل في النقود محل
 بتحديد وذلك العقوبات قانون من 374 المادة نص مراجعة الجزائري المشرع عمى. 7

 الرصيد، في النقص قيمة أو الشيك بقيمة مقدرة يتركيا ال وأن لمغرامة، واألقصى األدنى الحد
 األحكام لتوحيد وذلك الحبس شأن وشأنيا التخفيف لظروف تخضع أصمية عقوبة فيي

 وظروفيم جرائميم في المتماثمين المتقاضين بين الثقة لزرع فيو مرغوب شيء وىو القضائية
  .الشخصية

 يحقق ال وىذا 4 مكرر 53 المادة بمقتضى الغرامة مع جوازيا الحبس المشرع جعل. 8
 الحبس يظل أن المفروض من كان وعميو وفاء، أداة باعتباره الشيك في الثقة ويفقد الردع،

 .التنفيذ إليقاف قابمة غير الغرامة جعل مع الوجوبية، الغرامة إلى إضافة قائما
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 مكرر 375 كالمادة وجودىا محل حول القانونية النصوص بعض في النظر إعادة. 9
 التجاري القانون من 542 المادة باالختصاص، تتعمق العقوبات قانون في عمييا المنصوص

  اإلجراءات قانون في المادتين ىاتين إدراج المفروض ومن التبعية المدنية بالدعوى المتعمقة
من 545  والمادة التكميمية بالعقوبات المتعمقة التجاري القانون من 541 المادة أما الجزائية،   

 .العقوبات قانون محميما التجاري القانون
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 القرآن الكريم
 قائمة الكتب. 1

 . 1980،أبو عامر، محمد زكي: قانون العقوبات القسم الخاص. بيروت : الدار الجامعية  .1
دار  : ، الجزائرأحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائري الخاص ،الطبعة السادسة عشر .2

 .63، الجزء األول، ص 2013هومة  لمنشر و التوزيع، 
 .1986روس "جريمة النصب" دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، أحمد بسيوني أبو  .3
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 الماستر  مــلخص مذكرة

 األموال، على االعتداء جرائم أهم من تعد التي رصيد بدون شيك واصدار االحتيالنستخلص ان  جريمة 
 .الحياة يتطور أساليبها وتتطور المجتمعات جميع في تنتشر عالمية ظاهرة تمثل أصبحت حيث

 األموال على تقع بحيث األموال جرائم من أنها وهي خصائص بعدة تمتاز االحتيال جريمة أن كما
 على الجريمة هذه تقوم حيث ذهني طابع ذات أيضا وهي مالية، قيمة له شيء أي أو المنقولة وغير المنقولة
 على تقوم االحتيال جريمة أن كما والقسوة، العنف وسائل استخدام دون ارتكابها في ودهاءه لذكائه الجاني استخدام

 يكفي وال العام القصد على باإلضافة الخاص الجنائي القصد توافر من بد ال قصدية جريمة وأنها الحقيقة، تغيير
 .سليمة غير إرادة لكنها المادي الركن عناصر تحقيق في أساسيا دورا عليه المجني وإلرادة لقيامها، الخطأ

 التعديالت ظل في والدراسة بالبحث الجديرة المواضيع أهم من يعتبر للشيك الجزائية الحمايةوتعتبر  
 الشيك بحماية اهتماما أولت التي الدول من العديد شأن شأنها والجزائر التشريعي، التطور لمسايرة وذلك القانونية

 التي المستحدثة القوانين نصوص تحليل الدراسة هذه خالل من حاولنا وقد األخرى، التجارية األوراق من غيره دون
 . البنكية األنظمة وكذلك الجزائية اإلجراءات وقانون العقوبات وقانون التجاري القانون في المشرع بها جاء

 :الكلمات المفتاحية 

      االحتيالجريمة ال/  3جريمة النصب  / 2 إصدار شيك بدون رصيد    -1
Abstract of The master thesis 

We conclude that the crime of fraud and issuing a check without balance is one of the 

most important crimes of money abuse, as it has become a global phenomenon that spreads in 

all societies and whose methods are evolving as life evolves. 

Also, the crime of fraud has several characteristics, which is that it is a money crime that falls 

on movable and immovable money or anything that has a financial value, and it is also of a 

mental nature as this crime is based on the perpetrator's use of his intelligence and cunning in 

committing it without using the means of violence and cruelty. The crime of fraud is based on 

changing the truth, and it is a deliberate crime. Private criminal intent must be present in 

addition to the public intent, and the mistake is not sufficient for its occurrence. The will of 

the victim has a fundamental role in achieving the elements of the material element, but it is 

an invalid will. 

  The penal protection of the check is considered one of the most important topics 

worthy of research and study in light of the legal amendments in order to keep pace with 

legislative development, and Algeria, like many countries that have paid attention to 

protecting the check without other commercial papers, and we have tried through this study to 

analyze the texts of the new laws that came By the legislator in commercial law, penal law, 

criminal procedure law, as well as banking systems. 

key words: 

1- Issuance of a check without balance 2 / the crime of fraud 3 / the crime of fraud 

 


