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المحور األول

المسائل العملية للشيك المعتمد

Manager Chequeشيك المدير 

:مفهوم اعتماد الشيك: أولا 

 وظاارياوك عااا ونفوظاا ويلااف)قياا موظف اابوك الااحوك ظلاا ف و  ياا 
" يعتظار"ك ظا وا  تفقيعو  ىوصراوك شيحوتفقيعً وظص فاً وا( ل 

 اىواظجااروك تفقياعو نفواأيو ع وآخاويرلو  ىوهااكوك ظعلاىأونفو
يغطايوأوفيعيرواأ وهل حواصيروفيو ل  وك لا   صراوك شيح

.جزًءكوظله وفيوت ايخوك تفقيعك ظلوقيظ وك شيحونفو



النص بعد التعديلالنص قبل التعديل

يحوالوقافلوفيوك شيحأوفإاكوكت و  ىوك ش-1

.صيغ وك قافلوك تااتوكأ و موتك 

يحوالوقافلوفيوك شيحأوفإاكوكت و  ىوك ش-1

صيغ وك قافلوك تااتوكأ و موتك 

يحويجفزو  ظل ف و  ي ون ويؤشاو  ىوك ش-2

 ءوا  تظ رهأوفيعيروكال تظ روفجفروظق الوك فف

 و رىوك ظل ف و  ي وفيوت ايخوك تأشياوا

 شيحوفيعتااوتفقيعوك ظل ف و  ي و  ىوفج وك

.ك تظ رك

يحويجفزو  ظل ف و  ي ون ويؤشاو  ىوك ش-2

 ءوا  تظ رهأوفيعيروكال تظ روفجفروظق الوك فف

 و رىوك ظل ف و  ي وفيوت ايخوك تأشياوا

 شيحوفيعتااوتفقيعوك ظل ف و  ي و  ىوفج وك

.ك تظ رك

ول يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد -3

الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك 

.شيكوكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة ال

ول يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد -3

الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك 

شيك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة ال

ا منه .كليَا أو جزءا

ا ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا -4

لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته 

لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم 

.الشيك للوفاء

أوكله ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد -

مجمداا لدىالباقي منه بعد الوفاء الجزئي

المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة 

.فاءالحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للو

:قبل وبعد التعديل( 600)نص المادة : ثانياا



:النتائج المترتبة على تجميد الرصيد: ثالثاا

 ظلوك ظا غوك ايوتموك تظ رهويصاحو قً و    ظلولفكءوط  وك  -

.كال تظ رونفوط ا وك ل   

تظ روففقً و تىوكلته ءوظفك يروتقريموك شيحو ال : ظرةوتجظيروك ظا غ-

.ظع ظالتوتج اي ( 618)  ظ رةو

:المسائل العملية المتعلقة بالنص: رابعاا

ظ وهيوصيغ وك قافلأوفني وتُكت ؟-1

ظ وك ايويقرموك شيحو ال تظ ر؟و-2

هلويج وتعريلوك لصوا ابو قوك   ظل؟؟والساحب والحامل

هلوضافايون وياكاوت ايخوكال تظ ر؟-3

.فاض  هلوكال تظ روظ زومو  الح؟و-4

"نفوك ا قيوظل واعروك فف ءوك جزئي"ظ وظعلىو ا اةو-5



ظ وهفوك جزكءو  ىوك الحوإاكوافضوكال تظ ر؟وفهلو-5

ك ظعر  و( ن/ 641)افضوكال تظ رويرخلوفيوظعهفموك ظ رةو

ك خ ص واجاكئموك الح؟

:النص

ظ وقيظ وك شيحو%( 10)يع ق وا  غاكظ وك تيوالوتقلو  و"

راهمأوفالوتزيرو  ىوضعبو( 5.000)فا رونرلىوظا غو

:قيظ وك شيحوكلوظ وياتك ون روكألفع لوكآلتي 

 الوفف ءوك تصايحو ظَركوفخالفً و   قيق واعرموفجفروظق-ن

".   شيحونفوافجفروظق الوفف ءونقلوظ وقيظت 

ثفاوهلوت؟وهلوافضوكال تظ روتصايحواعرموظق الوفف ء* 

؟ك ظلؤف ي وك ظرلي و  ظصاب



المحور الثاني

الوفاء الجزئي للشيك

:النصوص: أولا 

(.3/ 617)قالوك تعريلوك  وهل حولصوف يروفهفو-

(.  2/ 617)اعروك تعريلوك لصوك ائيليوفيوك فف ءوك جزئيوهفو-

(.  3/ 617)ك ظ رةو: فلصووظلت رثوظاتاط



النص بعد التعديلالنص قبل التعديل

617 /3:

ظا غظ نقلك فف ءظق الك  فإاك"

ظ يط  ن ك   ظلفع ىك شيح

قراا  ك جزئيك فف ء  ي ك ظل ف 

تأشياظل يط  فن  ري ك ظفجفر

فن ك شيح ها  ىكإليع ءهاك

 قفيثاتاا حأشه رةيعطي 

عظلانفك شه رةاهاها  ا قيك اجف 

"ك تج ج

617 /2:

يحأوإاكوك  وظق الوك فف ءونقلوظ وظا غوك ش"

  قراوفع ىوك ظل ف و  ي وك فف ءوك جزئيوا

أوك ظفجفرو ري وظ و مويافضوك   ظلوا ح

فيو    وك فف ءوف  ىوك ظل ف و  ي 

  ىوك جزئيون ويؤشاو لروكلوإيع ءوجزئي

   ظلوفن ويل موك هاوك شيحواظ ويعيروا حو

اتوفيثفشه رةواهاكوكإليع ءأونصلوك شيح

يحو    ظلو قوك اجف وا  ا قيواأصلوك ش

ظكاًاكو( 635)ك ظؤشاو  ي وففقً و  ظ رةو

اعروأونفواعظلوك تج جوظ وهاكوك ق لف 

 رةوك ظلصفصو  يه وفيوك ظكلقض ءوك ظررو

". ظ وهاكوك ق لف ( 632)



(نص مستحدث) النص بعد التعديل 

617 /3:

  ىوك ظل ف و  ي وإخط اوك ظصابوك ظاكزيو  واي ل توص   و"

فيوك  ل  أوففقً و ألل ظ وفك قفك روك تيويصراه وك ظصابوك ظاكزي

:هاكوك شأ أوفيونيوظ وك   التوك ت  ي 

خوإاكوك  وك شيحو يسو  وظق الوك بوق ئموفق الو  ل  وفيوت اي-ن

.كلت ق ق 

الويظك وإاكوكلتاروك ل   واعروإصركاهوك شيحوكلوظق الوك فف ءوا يث- 

.صاف 

ظ وهاهو( 2)إاكوق موك ظل ف و  ي وا  فف ءوك جزئيو  شيحوففقً و  الرو-ج

.ك ظ رة



:المسائل العملية المرتبطة بالوفاء الجزئي: ثانياا

هلوك فف ءوك جزئيو  شيحوظ زمو  ظصاب؟*

.ك لصوفكضحوفيوإ زكموك ظصابوا  فف ءوك جزئيوا  قراوك ظفجفرو ري وفيوك  ل  -

هل هناك جزاء يقع على المصرف إذا امتنع عن الوفاء الجزئي؟-

فهيوك غاكظ و( ر/ 641)لعمأوجزكءوجل ئيوظلصفصو  ي وفيوك ظ رةو

هل الوفاء الجزئي ملزم لمستفيد من الشيك؟*

الأوغياوظ زمو  وف  ون ويافض -

صرف؟في حالة الوفاء الجزئي، هل يحتفظ المستفيد بالشيك أم يسلمه للم*

 وك ف و قفق وي تع وك ظلتعيرواأصلوك شيحو كيويظ اسو  ىوك جزءوغياوك ظرفف-

.ك جزكئي وفك ظرلي 



تابع:المسائل العملية المرتبطة بالوفاء الجزئي: ثانياا

 يه واعروكلقض ءوك ظرروك ظلصفصو " ظ وك ظقصفرواعا اةو*

ك فكارةوفيوك لص؟(" 632)فيوك ظ رةو
يرأوالوتتضظ وظفك يرو عظلوكال تج جأوفالويكظ و ظلوكال تج جواعروكلقض ءوظفك 632ك ظ رةو-

يروك تيوتتضظ وهاهوك ظفك يرو  ىون ويتموكال تج جوخاللوك ظفك 634ف ك وك ظقصفروهيوك ظ رةو

.ف يسواعره 

د أو بعمل الحتجاج في المواعي... : " لفصيواتعريلوك لصو يكف و  ىوك ل فوك ت  ي-

".من هذا القانون( 633)المنصوص عليها في المادة 

 شيحوظ و الق وك فف ءوك جزئيواعكاةوا  قفةوك تلعياي و *

؟و(ظكاا635)ك ظلصفصو  يه وفيو

ليكف وظ لوظع  ج وظلتعيض وفيوك ظ فاوك ق رم635لصوك ظ رةو-

أ وك اصيروكال تظ روك جزئيو قيظ وك شيحوإثا توفيو رموكع ي وك اصيرأوف رموكال تظ روإثا توا-

.  غياوظفجفرأوفكال تظ روإثا تواأ وك اصيروق ئموفك بوفالويظك وافعور فىوتلعيا



ىوظ و الق وك فف ءوك جزئيواأظاوكألركءأوفر فىوك اجف و  *

ك ل   وفك ظفقعي و  ىوك شيح؟

ريلوظ وك الئ  وك تل يظي و ق لف وكإلجاكءكتوك ظرلي وففقوتع( 62)ففقوك ظ رةو-

ا  ظا غوفك تعفيض تو)  ون ويط   و(  2021 لل و75ك ظالفمواقمو)2021

.فك عفكئرونفونيوإجاكءوت ع يواطايقونظاوكألركء

كتوك فف ءوك جزئيويظك وك   ظلوظ وك ظط  ا وا  تعفيضوفك عفكئروفكإلجاكء-

.ك ت ع ي واأظاوكألركءو  ا قيوظ وقيظ وك شيح

.يظك وافعور فىووك تعفيضوفيو  لوافضونظاوكألركءوك ي ونفوجزئيً -



  وظ و الق وك فف ءوك جزئيواجايظ وإصركاوشيحوالويق ا-

خاصة )2ظكااو641)اصيروك ظلصفصو  يه وفيوك ظ رةو

(.البند الثاني

:ك لص

:  ظ وياتك ون روكألفع لوكآلتي .... يع ق وا  جاسو-

الوك ظفجفروفي وقكلوك اصيرونقعلوك  ل  ونفول  و-2

".إصركاوك شيحونفوقالوتقريظ و  ظل ف و  ي 

صوافعور فىوارف واصروفيو  لوهلويجفزوظعوك ل-

ل  وجزءوظ وك اصيروصغاوهاكوك جزءونفوكاا؟وهلوظارنو

جايموفيو  لوك شا ي وك جزكئي ويلظحوا  تفلعوفيوتطايقوك ت

ل  وجزءوظ وك اصير؟



المحور الثالث

الشيك كسند تنفيذي
:تعريف السند التنفيذي: أولا 

قتض ئ أوفهفوك للروك تلعيايوهفوللرويثاتوفي وك  قوك ظفضف يوك ظاكروك تلعياوال

تيوتظك وك ركئ وك شكلوك ظ ريوك ايويتط ا وك ق لف و تزفيروك  قوا  قفةوك تلعياي وك 

  تلعياوف   قوك ظفضف يوف رهوالويكعي. ظ وك تلعياوك جاايو  ىونظفكلوك ظري 

ظ وك الئ  وك تل يظي و ق لف و( 75)ففيوا حأوتلصوك ظ رةو. ظ ورف وك للر

يوكقتض ءوالويجفزوك تلعياوك جاايوإالواللروتلعيا" كإلجاكءكتوك ظرلي و  ىونل و

".  قوظ ققوك فجفروفظعي وك ظقركاوف  لوكألركء

كرويشتاطوفيوك  قوك ظا: شروط الحق الموضوعي وعالقته بالسند: ثانياا
(. ظقركاظعي وك –  الوكألركءو-ظ ققوك فجفر)كقتض ؤهوا  تلعياوك جاايون ويكف و

فزوك تلعياوك للرويج ون ويكف وركالًو  ىوتفكفاوك شافطأوفإاكوتخ بوإ ركه وفالويج

( فرةو  ظفضف و لروك  ريثو  وك طع واتزفياوك شيحونفواتزفياوك تفقيع)كقتض ءو  و



:النصوص المطبقة على الشيك كسند تنفيذي: ثالثاا

:ظكاا( 635)لصوك ظ رةو:النص الرئيسي-

د أو يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصي"

لتحادي رقم عدم كفايته سنداا تنفيذياا وفقاا لالئحة التنظيمية للقانون ا

ا، المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه كلياا أو جزئيا 1992لسنة ( 11)
ا .جبرا

د التي وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، األحكام واإلجراءات والقواع

"تحددها الالئحة التنظيمية المشار إليها في هذه المادة

ك ظتع ق وا  فف ءوك جزئيأك ظعر  ( 2/ 617)ك ظ رةو:النصوص المرتبطة-

يحوفجايظ وك تيوتالموك عالق واي وك قفةوك تلعياي و  شك ظعر  ( 644)فك ظ رةو

ك خ ص وك ظلت رث ( 2)ظكااو644ك ظ رةو)إصركاوشيحوالويق ا  واصيرأو
.ا لقض ءوك ر فىوك جزكئي 



:المسائل العملية المتعلقة بفكرة السند التنفيذي: ثالثاا

ا في الشيك؟- ما هو الحق المطلوب التنفيذ لقتضائه جبرا

 وك تيوتطاقو  ىوك كظاي   وا ل وكألصلأوت رروظفضف وك ظط  ا( 563)ك ظ رةو*

(  595)ك قض ئي وا  فاق وك تج اي وفظله وك شيحو ل وكإل    وك فكارةوفيوك ظ رةو

ك عفكئرو–ك عفكئروكالتع قي وإ وفجرت–نصلوك ظا غو)فهاهوك ظا  غوهيو. ظع ظالتوتج اي 

  ا وفك قفك روك ع ظ وتجيزوك ظط(. ظصافف توكال تج جوفكإلخط اكتوفغياه -ك ق لفلي و

(. ك الفموفنتع  وك ظ  ظ ة–ك تعفيض تو)ا آلتيو

يحوفقطورف وك للروك تلعيايوليكف وق صاو  ىوك ظط  ا وا  تلعياوألصلوظا غوك ش*

اكاون وط  وك تعفيضوليكف و( 644)لصوك ظ رةو. )ك تعفيض توفك عفكئرونفوني وط ا تونخاى

(.ففقً و إلجاكءكتوك ظلصفصو  يه وق لفلً 

ا  ظق ال و.  تظلعوكشتاكطوك عفكئروفيوك شيحأوفك تااتوك عفكئروكأ و مويك( 605)ك ظ رةو*

رىوظع ظالتوتجيزه وفيولف ي وظ وك كظاي التوفهيون وتكف وظلت ق و ( 490)ك ظ رةو

.  كالطال أونفواعروظرةوظ وكالطال 

كتع قي ؟ تلظحواكت ا وك عفكئروفيوك شيحوفتصاحوففكئر( 605)هلويج وتعريلوك ظ رةو



:تابع-المسائل العملية المتعلقة بفكرة السند التنفيذي: ثالثاا

من المنفذ ضده في الدعوى التنفيذية؟ -
ك ل   ؟*

ك ظ هاي ؟*

؟(ك ظل ف و  ي )ك ظصابو*

هلوكألظاويخت بو ظ وك  وظطاقَ وفيونظاوكألركء؟* 

ما عالقة السند التنفيذي بدعوى أمر األداء، ودعوى الرجوع؟-

ظ وك الئ  وك تل يظي و( 68إ ىو62ك ظفكروظ و)ك للروك تلعيايوفنظاوكألركءو*

(.   ق لف وكإلجاكءكتوك ظرلي واعروتعري ه 

.ظ وك الئ  62ك ظا غوإاكوتفكفاتوفي وك شافطوك ظلصفصو  يه وفيوك ظ رةو: اأظاوكألركءولط  -

.ظع ظالتوتج اي ( 633إ ى632ك ظفكرو)ك للروك تلعيايوفر فىوك اجف و*

(ك ظا غأوك عفكئرأوك تعفيض تأوك الفمأوك ظصافف ت: ر فىوك اجف ولط  -



:تابع-المسائل العملية المتعلقة بفكرة السند التنفيذي: ثالثاا

وص ما هي عالقة السند التنفيذي بسقوط حق الحامل تجاه الساحب المنص* 

نك هل يجوز تقديم الشيك للب: السؤال بصيغة أخرى؟ 634عليه في المادة 

اشهر لكي يثبت عليه عدم وجود أو عدم كفاية الرصيد؟( 6)بعد مرور 

.ظع ظالتوتج اي 634فو633فو632فكاةولقفطوك  قوفيوك اجف وففقوك ظفكرو-

؟هلوفكاةوك للروك تلعيايونض  تو قوك ل   وفيوك تظلحواإهظ لوك   ظلوفلقفطو ق -

.ياروا وظ ويعيروضافاةوك تقريموفيوك ظيع ر مو( ظكاا635) لصوك ظ رةو-

هلويجفزو  ظصابون ويظتلعو  وفضعوك اي  و  ىوك شيح؟*

فهفواي  و( 632)تع ق وظف بوك الحوإاكوكظتلعو  وفضعوك اي  وك ظلصفصو  ي وفيوك ظ رةو( 641)ك ظ رةو-

. رموك فف ءوفيور فىوك اجف 

(  ظكاا635)أوهلويج وتعريلولصوك ظ رةو635ظ اكويعهموظ وا ح؟وهلوتطاقوك عقفا وفيو  لوظخ  ع وك ظ رةو

ا  لصوك صايحو  ىو قفا وظخ  ع وهاهوك ظ رة؟



خالصة الحلقة النقاشية األولى



:في موضوع اعتماد الشيك: أولا 

من المادة ( 3)اعتماد الشيك من الحامل المنصوص عليه في البند : التعليق األول* 
:المعدلة( 600)

ك   ظلوفيوكقتا ل وترخلوك ظصابوك ظاكزيو تل يموك ظلأ  واشكلويفكز واي و ق-

.2020كال تظ روكضظ ل واعروكهتزكزوك ثق وفيوك شيحوالا وتعريالتو

 ظلونفوكقتا ل وك لصو  ىو قفا و  الحوفيو    وافضوكال تظ روإاكوفجرواصروك-

.جزئي وفيوك  ل  

فيةالوارد"الجزئيالوفاءبعدمنهالباقيأو"عبارةعلىكان::األولالتعليق*

:(600)المادةمن(4)البند

ك لصفيكف ."ظل جزءكنف" تكف ك عا اة ضاط(4)ك الرلصتعريلكقتا ل -
."..كظجظرًوظل جزًءكنفك  ك ظعتظرك شيحق ءظق الفياقى"ك ت  يك ل ف  ى



:في موضوع الوفاء الجزئي: أولا 

"وهيالمعدلة(617)المادةمن(2)البندمناألخيرةالعبارةعلى:األولالتعليق

هذامن(632)المادةفيعليهاالمنصوصالمددانقضاءبعداحتجاجبعملأو
"القانون

ظررك فيك تج جاعظلنف"ك ت  يك ل ف  ى تكف ك عا اةتعريلكقتا ل -

"ك ق لف هاكظ (633)ك ظ رةفي  يه ك ظلصفص

وقلنارصيد،يقابلهلشيكوجريمةالجزئيالوفاءبينالعالقةعلى:الثانيالتعليق

نفك  ل  نقعل"عبارةذكر(2)مكرر(641)المادةنصمنالثانيالبندأن

"في ك ظفجفرك اصيركلل  

أوسابالحأقفل"ك ت  يك ل ف  ى يكف ك ظلت رثك لصإ ىإض ف كقتا ل -
اأوفيهالموجودالرصيدكلسحب ....منهجزءا



:في موضوع الشيك كسند تنفيذي: ثالثاا

ايةكفعدمأورصيدوجودعدمإثباتعنالبنكامتنعلوماذا:التعليق

الشيك؟علىالرصيد

ك ظ رةإ ى إلش اةك ظعر  (641)ك ظ رةفيا  ج  لل كقتاك ل -

 ريل نلل كظ ك تلعيايأك للرف يسك اجف ار فىتتع قألله ؛(632)

إلىاإلحالةهوأكثروالمالئم،ظكاا(635)فهفظلت رثلص

.الرصيدحالةإثباتعنالبنكوامتناعمكرر(635)



محاول الحلقة النقاشية الثانية



المحور الرابع

جريمة عدم صرف الشيك
(عطاء شيك ل يقابله رصيد قائم وكاف إ)



:(تابع)02/01/2022قبلمصير الدعوى: أولا 

:دور النيابة العامة والمحكمة

قويجفزو  لي ا وك ع ظ و ع وظ بوك قضي وا   ت ونفوإجاكءوت قي-1

ف وك ق ل-ك ق لف وكألص حو  ظتهم. )فإصركاونظاواأالوفج وإلق ظ وك ر فى
.لاتظااوفنا حوفعالًوك  وظجاًظ 27صراوفيو

ىوتقضيوك ظ كظ وا لقض ءوك ر فىوك جزكئي وإاكوكتص توا  ر ف-2

الفءوفكيعتوك فكقع و  ىونله وإصركاوشيحوالويق ا  واصيروق ئموفك ب

(.  2020 لل و( 28)ا  ظالفمواقمو2020ظ وق لف وكإلجاكءكتوك جزكئي واعروتعري ه و  مو20مو)لي و



:02/01/2022بعدمصير الدعوى : ثانياا

:النصوص المطبقة-1

(:  2ظكااو641ك ظ رةو): النص الرئيسي*

ك تيوالويع ق وا   اسوظرةوالوتقلو  ولت ونشهاوفالوتزيرو  ىوللتي أوفك غاكظ " 

 ظل وآالبوراهمأوفالو( 5.000)ظ وقيظ وك شيحوفا رونرليوظا غو%( 10)تقلو  و

ن روكألفع لوتزيرو  ىوضعبوقيظ وك شيحأونفواإ رىوه تي وك عقفاتي أوكلوظ وياتك 

:كآلتي 

اهونظاونفوط  وظ وك ظل ف و  ي أوقالوت ايخوك ل  أواعرموصابوشيحونصر-1

. ظ وهاكوك ق لف ( 625)أوفو(620)فيوغياوك   التوك ظلصفصو  يه وفيوك ظ رتي و

لوتقريظ ونقعلوك  ل  ونفول  وكلوك اصيروك ظفجفروفي وقالوإصركاوك شيحونفوقا-2

.  ظل ف و  ي و  ل  أونفوك  وك  ل  وظجظًرك

.تعظروت اياوك شيحونفوتفقيع واصفاةوتظلعوظ وصاف -3

".فتض  بوك عقفا وفيو    وك عفر



تابع: 02/01/2022بعدمصير الدعوى : ثانياا

644أو(1)ظكااو644أوف(2)ظكااو643أوف644أوف643أو642): النصوص المرتبطة*

:أو  ىوك ل فوك ت  ي(2)ظكااو

. قفا ولشاوك  كمو  ىولعق وك ظ كفمو  ي : 642

ل  ورفتاوك شيك توفظلعوإ ط ءوشيك توجريرة: 643

 الق ور فىوشيحوارف واصيروا  للروك تلعيايونفوط  وك تعفيض: 644

  اوظظ ال وك ظ كفمو  ي ولش طوتج ايونفوظهليوظرةوظعيل (: 2)ظكااو643

كاتك  وجايظ وشيحوارف واصيروظ وج ل وظظثلوك شخصوكال تا اي( 1)ظكااو644

كلقض ءور فىوشيحوارف واصيروا  فف ءوفك تص  ح(: 2)ظكااو644



(تابع)02/01/2022بعدمصير الدعوى : ثانياا

:الفعل المباح واألفعال المجرمة بعد التعديل-2

إصركاوشيحوالويق ا  واصيروق ئموفك بوفق الو  ل  والفءولي و: ك ظا ح-

ك ظجاموكألفع لوك ثالث وك فكارةوفيوك لص-

هلوظ زك توك جايظ وظفجفرة؟وهلوتغياوظلظ ه ؟-

:العقوبات-3

(:2)ظكااو641مو):العقوبات األصلية*

3هاوإ ىوظ وش: ك ق  رةوك ع ظ وفيوك  اس)ظرت والوتقلو  ولت ونشهاأوفالوتزيرو  وللتي و: ك  اس-

(.    2021ظ وق لف وك جاكئموفك عقفا تو70للفكتووا ل وك ظ رةو

آالبوراهموإاكوك لتوللا و( 5)ظ وقيظ وك شيحأوفا رونرلىو%( 10)الوتقلو  و: ك غاكظ -

ك غاكظ وك ق  رةوفي). نقلوظله أوفك  روكألقصىو  غاكظ والويزيرو  ىوضعبوقيظ وك شيح%( 10)

ظ وق لف وك جاكئمو72ظ يف وفيوك جل ي تو ل وك ظ رةو10ظ يف وفيوك جلحأوف5 ره وكألرلىون بوراهمأوف ره وكألقصىو

(فك عقفا ت



(تابع)02/01/2022بعدمصير الدعوى : ثانياا

:العقوبات-3

 قفا تو( 401)هلويجفزوك جظعواي وك  اسوفك غاكظ أوفظ وظفقبوك ظ رةو*

ك ظ غي ؟و

 وك  اسونفوكإلج ا ولعمو  ىوخالبوظ وك  وظطاقً وفيوق لف وك عقفا تو يثوك لتوك عقفا ووتخيياي واي

.ك غاكظ وفالويجفزوك جظعوايلهظ 

هلوتموك تشريرونموك تخعيبوفيوك عقفا وك جزكئي ؟-

أو( 70)ظ رةوق ا وك )ك  روكألرلىوتموتشريرهأوفك  روكألقصىوتموتخعيع و: كإلج ا 

(.2021ظ وق لف وك جاكئموفك عقفا تو( 72)فك ظ رةو



مكرر 644، (2)مكرر 643و643، و642المواد : العقوبات التكميلية* 

(2)

كاللتش ايفكلعتيفظيتي ص يعتي في  ي ك ظ كفملعق   ىك  كمظ خصلشا-1

ك تيفلي كإل كتاك لشافل ئلظ فلي تي نفا إللج يزي أفك ث لي ا  عااي ن رهظ 

.(642م)ا إللج يزي فك ث لي ا  عااي ن رهظ ك عرلفزياظع  يظ قاكااه يصراه 

فيل ا إلركك  كم    ففيك عفرأ    فيفجفايً فيصاح  ظ كظ أجفكزيك لشا-

.(642م)إاه اي ألغاكضك شيحفيك تزفياجايظ 

(5) ى تزيرال ظرةجريرةرف تاإ ط ئ فظلع  ي ك ظ كفمظ ك شيك ترفتال  -2

.(643)للفكت

فيللفكت(3)تج فزال ظرةظهلينفتج ايلش طني  ي ك ظ كفمظظ ال   ا-3

.(2ظكاا643)ك لش طهاكالا نفاظل لا كاتكاتك جايظ ن   ل



ما العالقة بين دعوى شيك بدون رصيد والسند التنفيذي؟ -4

:النص: ك ظعر  ونفض توك عالق وايلهظ ( 1/ 644)ك ظ رةو*

اكونقيظتو  ىوك ل   ور فىوجزكئي واإ رىوجاكئموك شيحوك ظلصفصو  يه وفيوهإاكو"

قض ئي وففقً و أل ك موك ق لف أوفالويخلوا حواق ا ي وك شيحو  تلعياوك جاايونفوكتخ اوك تركاياوك 

 وظكاًاكأونفوا قوك ظلتعيرونفو  ظلوك شيحوفيوط ( 635)فك قفك روك ظش اوإ يه وفيوك ظ رةو

"ك تعفيضوففقً و إلجاكءكتوك ظلصفصو  يه وق لفلً 

:  يظك ون وللتخاجوظ وك لصو رةوفافض

ايواقيظ وإاكوتموافعور فىوشيحوارف واصيرأوفالويظلعوا حوظ وك  جفءوإ ىوك تلعياوك جا-

ظيع روك شيحونفوافعور فىوتعفيضو  ىوك ل   ولتيج و رموت صيلوقيظ وك شيحوفي

.  كاللت ق ق

.الويفقبوإجاكءكتوك تلعياوك جاايافعوك ر فىوك جزكئي -

ك ر فىوإاكوارنتوإجاكءكتوك تلعياأونفوكلتهتوا  ععلوا  تلعياأوفالويظلعوا حوظ وافع-

فرةوإ ىو ).ألل و مويتموك فف ءونفوك تص  حوكألا  واللقض ءوك ر فىوك جزكئي ك جزكئي ؛و

(ك ظفضف وفيوك ظ فاوكألخياوفهفوكلقض ءوك ر فىوك جزكئي وا  فف ءوفك تص  ح



(تابع)التنفيذي؟والسندرصيدبدونشيكدعوىبينالعالقةما-4

ك تلعيا؟تإجاكءكيفقبك جزكئي ك ظ كظ نظ مك تفقيعتزفيانفك شيحاتزفياك طع هل-

:كإلج ا 

يقرمتظاةأظلك تلعياإجاكءكتزك تفظ تفقيع أاتزفيانفك شيحاتزفياك طع  لر-

ك تل يظي ك الئ  ظ (103/3)ك ظ رة  ي تلصظ ففقك تلعيافيإشك لضرهك ظلعا

فيلك عص  ي ك تلعيافقبفي يط  (2021)تعريلآخاففقك ظرلي كإلجاكءكت ق لف 

.لعياك تفيك  قيظلعك تلعيايك للراطال نفإ غ ءأل ك تلعياي؛ك للرص  

ظ كللقطأك شيحفاق تزفيانفك تفقيعاتزفياك  كمفتمك تلعياإجاكءكتكلتهتفإاك-

ظع قلعياك تظصياأل ك تلعيا؛ظا شاةقال  ي ك  ظ إ ىك   لفيعفرإجاكءكتأظ تم

.ك تلعياللرص    ى

التعويض؟ودعوىرصيدبدونشيكدعوىبينالعالقةما*

.عيايك تلك للريغطيه الك تيك   التفيك تعفيضر فىإ ىكش ات(644)ك ظ رة-

.ك تعفيضر فىإ ىك  جفءظ ك جزكئي ك ر فىتظلعالفا  ت  ي



مة في ما العالقة بين دعوى شيك بدون رصيد واألوامر الجزائي بتوقيع عقوبة الغرا-4

(تابع)جريمة شيك بدون رصيد؟ 

كءكتكإلجاق لف تعريلاظقتضىك جزكئيكألظا  ىك لصتمأك رف  ظلتفى  ى-

ظ ك خ ظس  كت  جريرا  نض ب)2018 لل (17)اقماق لف ا  ظالفمكالت  ري

.(385)إ ى(332)ظ ك ظفكر"ك خ ص ك جزكئي كإلجاكءكت"اظلظىك ق لف 

.2019 لل (11)اقمكالت  ريك ع مك ل ئ ظع  يقاكافصرا

.ك جزكئيكألظااشأ 2017 لل (1)اقمك ق لف  ريل أك ظ  يك ظلتفى  ى

اي ك تج ك ظع ظالت ق لف ك جريرةك تعريالتفيك شيحصاب رمجايظ تل يم-

 صختل يمك جزكئيكألظان ك تا ا  ىك جزكئيكألظاتطايقظ يظلعالكالت  ري

ق لف فهفك جزكئي كإلجاكءكتق لف فيكآل فكارك تل يمفن خ ص ق ئًظ ظ ركميلط ق

.كت  ري

ف(15)ف(14)ك الفرفي رر2019  مكالت  ريك ع مك ل ئ ظع  يقاكا:ظال   -

صبيك قاكاف ك ك شيحأقيظ ا ل ك جايظ   ىتلطاقك تيك غاكظ قيظ (16)

فنش ا أ  ل فق الفق ئمك بفف ءظق ال   يسلي الفءشيحإ ط ءاأله ك جايظ 

.إ غ ئ تمكإل ط ءففعلإ غ ئه تمك ظفكرفهاه قفا ت403ف401ك ظ رتي إ ى



المحور الخامس

انقضاء الدعوى بالوفاء والتصالح



النص بعد التعديلالنص قبل التعديل

عقوبات(401/2)المادة

متإذاالجزائيةالدعوىوتنقضي

وقوعبعدالتنازلأوالسداد

كمبحفيهاالفصلوقبلالجريمة

ةصيروربعدذلكحدثوإذابات،

ا الحكم .تنفيذهيوقفباتا

:(2مكرر644م)

الجرائمفيالجزائيةالدعوىتنقضي"

ا(641)المادتينفيعليهاالمنصوص مكررا

ا(641)و،(1) المرسومهذامن(2)مكررا

شيكالقيمةباقيأوبكاملالوفاءتمإذابقانون،

وصالمنصالجبريالتنفيذإجراءاتمباشرةقبل

ا(635)المادةفيعليها المرسومهذامنمكررا

أولبكامالوفاءأوفيهاالتصالحتمأوبقانون،

حدثإذاوبات،بحكمفيهاالفصلقبلقيمتهباقي

."نفيذهتيوقفباتااالحكمصيرورةبعدالتصالح

:النصوص: أولا 



:أحكام النقضاء بالوفاء والتصالح: ثانياا

  ي أف ك ظل ظ ك ل اقك فف ء رم    فيك ك يا  فف ءك ر فىتلقضي-1

. ي  ك ظل ف ج ل ظ ك جزئيك فف ء    فيك شيحقيظ ا قيافف ءنف

:هيك ر فىا تلقضيك تيك فف ءظفك ير-2

.تنفيذيدسنالشيكأنإلىاستناادااالجبريالتنفيذإجراءاتمباشرةقبل(أ)

.(التنفيذدعوىرفع)التنفيذطلببتقديمتبدأالتنفيذإجراءات

.(فكي  نف ل يلف ظ نفك ل   فهفك ج لي)الوفاء؟يكونممن*

اقيأك ظتظ اجزءك فف ء    فيالمتبقي؟بكاملالوفاءيكونأنيجبهل*

. ر فىكا تلقضي ق أ  تل زالًويعتااك ر فىأ    ي ك ظجليفتل زل

ن مي زك فف ءيصحأالألجل؟المضافأوشرطعلىالمعلقالوفاءيصحهل

.له ئيً يكف 

  ى غك ظاك ظ كظ خزكل إيرك نفظفثقأا اللتالمإقاكا)الوفاء؟يثبتكيف*

.(  ش كيك ظا غتل يمظ ك ظظ لع اعرمخطيإقاكاظعك قضي اظ 



تابع:الجزائيةالدعوىانقضاءحالت

اضمانا األمانةسبيلعلىجهةأوشخصلدىالمبلغيودعأنيجوزهل-

ا تلقضيفاللركًرأيعتااال؟بالعقوبةعليهالحكمحالةفيالقيمةلسداد

.ك جزكئي ك ر فى

اءالوفحالةعلىالجزائيةالدعوىانقضاءالمشرعقصرلماذا:س

إضافةبالنصتعديليجبوهلالجبري،التنفيذإجراءاتمباشرةقبل

(99)بالمادةذلكعالقةوماالتنفيذ؟اإلجراءاتمباشرةأثناءأو

إجراءات؟



تابع:الجزائيةالدعوىانقضاءحالت*

الجزءبأوالشيكبكلالوفاءيصحصيد،بدونشيكدعوىنظرأثناء(ب)

.باتحكمصدورلحينالتصالحأوالمتبقي

لحالتصايجوزرصيد،بدونشيكجريمةفيباتحكمصدوربعد(ج)

.الحكمتنفيذويوقف

(401)المادةعليهنصتالذيوالتنازلالتصالحبينفارقهناكهل:س

الملغية؟عقوبات

  ي ك ظجليظ ظلعارةاإاكرةتصابك تل زلنظ  قرأك تص  ح-

كثياةفلي ق لظشكالتتثياك تص  حصيغ نظ تصحأ  تل زلصيغ ني-

لظق افي  ي ت صلك ايفك ظق الفاقظ ك شيحقيظ إثا تظله 

.ك تص  ح



(:دة فروضع)عالقة انقضاء الدعوى بالوفاء والتصالح بالسند التنفيذي : ثالثاا

إ ىوظلعوأوهاكويؤريتم قبل مباشرة إجراءات التنفيذك فف ءونفوك تص  حو: فرض أول

يوك  كموك جزكئيوا لقض ءوك ر فىولفبويقطعوفأل وظكاا؛و( 635)تطايقوك ظ رةو

ظلصفصو  ي و. )فكقع وك فف ءوفالويجفزوإث اته وظاةوخاىواأيوإجاكءوآخا

(.2)ظكااو( 644)صاك  وفيوك ظ رةو

يوإ ىوأوهاكويؤرتم أثناء مباشرة إجراءات التنفيذك فف ءونفوك تص  حو: فرض ثان

فلو  ىوفقبوفكلته ءوإجاكءكتوك تلعياو  ىوك تا اون وغاضوك تلعياوك  وك  ص

ولكن ل يمنع من اللجوء إلى (. )إجاكءكت99م)قيظ وك شيحوفقروتموت قيقوا حو

(الحدعوى التعويض في حالة وقوع ضرر من جراء التأخير في الوفاء أو التص

 تلعياو  ىواعروكاللته ءوظ وإجاكءكتوك تلعياوفت صيلوقيظ وك شيحوا : فرض ثالث

هاكونظفكلوك ل   أوفهاكوالويظلعوظ وافعوك ر فىوك جزكئي أوفا  ت  يوفالونثاو 

ص  حأوألل و يسوفف ءونفوتك تلعياو  ىوكاللتظاكاوفيوك ر فىوفالوتلقضيوا ؛و

.ف كل وتلعياوا   قوجاًاك



:ويضعالقة النقضاء بالوفاء أو بالتصالح على دعوى التع: رابعاا

ليا  ظج  قتك تيكألضاكاكلتجااالك شيحاقيظ ك فف ء-

ك ظرلي ك ظ كظ نظ مك تعفيضط  فيك  قف  أ(ك   ظل)  ي 

.ك ع ظ ك قفك رففقتافعار فى

  ىك   ظلظعك ل   كتعقإاككألضاكاكليجااقرك تص  حأنظ -

حك شيظا غظ اظت فيظ  كلتظ ًظ ظاائك تص  حيكف ن 

عراظله اأيك ظط  ا     ظلي قالفنل فك عفكئرأفك تعفيض ت

.(الشأنهذافيجدامهمةالتصالحصيغة).ك تص  حكتع ق



المحور السادس

الجرائم األخرى المرتبطة بالشيك



:1مكرر ( 641)المادة : جريمة المظهر: أولا 

:الماديالركن

شيكالغيرهظهرمنكل-

لحامله اشيكاغيرهسلممنكل-

:المعنويالركن

غيرأنأوبقيمتهويفيقائممقابللهليسالشيكأنيعلموهو)الجنائيالقصد

(للسحبقابل

:العقوبة

درهم،(1000)مبلغأدنىوبحدالشيكقيمةمن(%10)عنتقللالتيالغرامة

الشيكقيمةيعادلماعلىتزيدول

:ملحوظة

ييكفوفاءمقابللهليسأنيعلموهوالشيكيظهرالذيالمظهرعاقبالمشرع

سنفعنالساحبيعاقبلمولكنللسحبقابلغيرالوفاءمقابلأنأولقيمته
.الفعل



:3مكرر ( 641)المادة : جريمة المستفيد: ثانياا

النصفيوردتأفعالثالثة:الماديالركن

اشيكاااستعمل- .بذلكعلمهمعمصطنعااأومزورا

.بذلكعلمهمعمصطنعأومزورشيكطريقعنمدفوعةمبالغقبل-

اشيكاااستعمل- امحررا استعمالهبطارتأووجه،بغيربهانتفعأوغيرهباسمصحيحا

.احتيالبجريمة

:المعنويالركن

(عمديةالجريمة)الجنائيالقصد

:العقوبة

علىتزيدول،(20.000)عنتقللالتيوالغرامةسنةعنتقللمدةالحبس

درهم(100.000)

النصوصباقيبخالفنسبيةليستالغرامة:ملحوظة



:المعدلة643المعدلة، و641المادتان : جرائم البنك: ثالثاا

:المعدلة(641)المادة

:الماديالركن

االتصريح- وفاءمقابلدبوجوأوللشيكوفاءمقابلوجودبعدمللحقيقةوخالفااعمدا

.قيمتهمناقل

مللحاملوفاءمقابلولهالمصرفعلىمسحوبشيكوفاءنيةبسوءالرفض-

.صحيحةمعارضهبشأنهتقدم

القانونهذامن(632)المادفيإليهالمشارالبيانوضععنعمداالمتناع-

:المعنويالركن

(عمديةالجريمة)الجنائيالقصد

:العقوبة

ولدرهم(5.000)أدنىوبحدالشيكقيمةمن(%10)عنتقللالتيالغرامة

.الشيكقيمةضعفعلىتزيد



المعدلة643المعدل ة، و641المادتان : جرائم البنك: ثالثاا

:المعدلة(643)المادة

:الماديالركن

مرألبالمخالفة(والساحبالمظهر)عليهالمحكومالعميلشيكاتدفترسحبعدم-

إلىالحكموصولمنيوم15خاللالدفاتربتسليمالعميلمطالبةتكفي).المحكمة

(المصرف

.انةاإلدحكمفيالمحكمةتحددهاالتيالمدةفيجديدةدفاترعليهالمحكومإعطاء-

.تسليمهاالعميلويعرضالعميلحوزةفيالتيالشيكاتتسلمعدم-

:المعنويالركن

(عمديةالجريمة)الجنائيالقصد

:العقوبة

مائتي(200.000)علىتزيدلودرهم(100.000)عنتقللالتيالغرامة

.درهمالف



المناقشة وطرح األسئلة


