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  2005-06-08:               القنیطرة في               المملكة المغربیة      
  محكمة االستئناف بالقنیطرة

       المحكمة االبتدائیة 
         النیابة العامة

***              
  

  
  

:  
  

 وأداة وفاء تناوله املشرع من خالل مدونة التجارة مبـا يف ذلـك جانبـه                1يعترب الشيك ورقة جتارية   
لزجري، وبالرغم من كون هذه املؤسسة أفرزت على املستوى العملي العديد من اإلشكاليات القانونية، اليت            ا

فسحت اال أمام اجتهاد الفقه، والقضاء، فإن ما يهمنا يف هذه املداخلة هو تبيان أسباب ارتفـاع عـدد                   
ماد عليها للتخفيف من حـدة هـذه   ورصد التدابري اليت ميكن االعت.. قضايا الشيكات بدون مؤونة باحملاكم 

الظاهرة، سواء كانت حلوال عملية، أو حلوال تشريعية، تدفع املشرع على وجه السرعة للتصدي ملـشكل                
  .قانوين مطروح، قد يعصف مبؤسسة الشيك باعتبارها جتسد الثقة يف املعامالت التجارية

  

 :  

لشيكات بدون رصيد أمام النيابات العامة      قبل التعرض لألسباب اليت كانت وراء ارتفاع عدد قضايا ا         
.  فيمـا يتعلـق بـالتجرمي   3 والقانون القدمي2ارتأينا احلديث أوال عن االختالف الواضح بني القانون اجلديد      

إصدار شيك بدون   "فإذا كان القانون القدمي قد تناول واقعة        . والنقطة اليت نعنيها، هي تاريخ ارتكاب اجلرمية      
 يعتد بتاريخ إصدار الشيك، وخروجه من يد الساحب يف حتديد تـاريخ ارتكـاب               فمعىن ذلك، أنه  " رصيد

                                                
 :أنظر للتوسع في الموضوع 1

  .1988ة  مطبعة النجاح الجديد–الشيك بالمغرب واقع وآفاق –الدكتور محمد الحارثي  -

 .1986 الطبعة األولى – األوراق التجارية –محمد فركت وابراهيم زعيم  -

 . مطبعة دار قرطبة الدار البيضاء1997 الطبعة األولى – المسؤولية الجنائية عن جرائم الشيك في التشريع المغربي –محمد أوغريس  -

 . مطبعة دار نشر المعرفة1998لثاني الطبعة األولى  الجزء ا– الوسيط في األوراق التجارية –الدكتور أحمد شكري السباعي  -

 . مطبعة النجاح الجديدة1999 الطبعة األولى –الشيك وإشكاالته القانونية والعملية –محمد لفروجي  -

 . مطبعة النجاح الجديدة2004 األوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي –محمد لفروجي  -

- Michel jeantin . Paul le Cannu. –Droit commercial – Instruments de paiement et de crédit – Entreprise en difficulté –  

         5ème édition 1999 DALLOZ.  

  
  . وما بعده من مدونة التجارة316المقصود الفصول  2
  . من القانون الجنائي543المقصود المادة  3

  بناء على طلب السید الوكیل العام للملك
   تم إعداد مداخلة في موضوع المشاركة في الحملة التحسیسیة 

 .من أجل تعزیز مصداقیة الشیك
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اجلرم، خاصة وأن بيان تاريخ اقتراف الفعل اجلرمي، له أمهيته يف اعتبار أهلية الساحب وكذا يف احتـساب                  
  .مدة التقادم وغريها

 توفري مؤونة شيك عدم"أما القانون اجلديد، فاملشرع يركز فيه بشكل واضح على عبارة أساسية وهي      
لالستخالص، واليت تفيد أن تاريخ ارتكاب الفعل هو تاريخ تقدمي الشيك أمام املؤسسة البنكية              " عند تقدميه 

الستيفاء قيمته، ولذلك فاملشرع قد أعطى للساحب فسحة كبرية لتوفري املؤونة وايداعها باملؤسسة البنكيـة               
  .قبل تقدمي الشيك الستخالص قيمته

ذلك جند املشرع خيرج الشيك كورقة جتارية من النطاق الذي أعد له، ليضفي عليـه               وتأسيسا على   
.  وبذلك فعندما يعلم الساحب أن تاريخ ارتكاب الفعل هو وقت تقدمي الشيك           . طابع االئتمان وليس األداء   

 قيمة الـشيك    فإنه قد يستغل إمهال احلامل ملدة طويلة، ويعمد بعد ذلك إىل إيداع املبالغ النقدية اليت تغطي               
منذ تاريخ (باملؤسسة البنكية، مما يؤدي اىل تفادي حماكمة الساحب من أجل فعل اعترب يف وقت سابق جرمية               

  ).خروج الشيك من يد الساحب إىل املستفيد
واعتبارا ملا ذكر فإن املقتضى اجلديد، قد يعترب أداة حتفيز للمعاملة بالشيك، ومطية لتقدمي الـشيكات                

ان، خاصة وأن املشرع ختلى عن جترمي هذا الوصف وبالتايل فاملقتضى املنظم هلذا اجلانب يف               على سبيل الضم  
حبيث ال ميكن أن يتابع الساحب من أجل تقدمي شيك على سبيل الضمان ما  . القانون اجلنائي قد ألغي ضمنيا    

  .دام سيوفر املؤونة عند تقدمي الشيك لإلستخالص
قطة قد ساهم بدوره يف ارتفاع عدد قضايا الشيكات بدون مؤونة           وبذلك يظهر أن املشرع يف هذه الن      

  .أمام النيابات العامة، من خالل طريقته يف جترمي هذه األفعال
 فضال عن تكريس املمارسة البنكية بدورها يف املوضوع من خالل الشهادة البنكية عن الشيك اليت ال                

. ب الفعل اجلرمي وأداة ملراقبة أمد التقـادم اجلنحـي         تنكر أمهيتها من كوا وسيلة للتأكد من تاريخ ارتكا        
واملالحظ أنه بالرغم من ذلك فالبنكي أو املهين، يتعامل معها بنوع من االستخفاف، وبعدم تضمني البيانات                
األساسية بالشهادة وتاريخ حتريرها وتاريخ تقدمي الشيك لإلستخالص، وعدم تضمني املربر األساسي لعـدم              

  .انا بذكر مربرات ال عالقة هلا بالغرض الذي وجدت من أجله هذه الشهادةصرف الشيك، وأحي
 وليست وسيلة لتـضمني  4فالشهادة البنكية وثيقة يعتمد عليها يف التأكد من وجود املؤونة من عدمها      

مجيع املربرات اليت يعاينها البنكي حني تقدمي الشيك لإلستخالص، وإمنا هي إلثبات عدم توفري مؤونة شيك                
 من الرجـوع علـى      عألن التقادم الصريف ال مين    " الشيك متقادم "ط، مما تنعدم معه فائدة تضمني عبارة أن       فق

 الرجوع يف أداء الشيك كمـا ال        هاملؤسسة البنكية باعتبارها املدين األصلي بالرصيد، وأن الساحب ال ميكن         
  . التعرض على ذلك إال يف نطاق حمدود حتت طائلة العقوبة اجلنحيةهميكن

                                                
4 Voir EL HADI CHAIBAINOU –Pour la crédibilité du chèque au Maroc –Editions Datapress 1992 Page: 169 
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ولذلك فاملطلوب من البنكي لتكوين بداية حجة يف حتديد تاريخ ارتكاب الفعل هو تضمني بيان عن                
والعمل القضائي بدوره يساهم    . وليس تضمني بيانات العالقة هلا باجلانب الزجري      . توفر املؤونة من عدمها   

ة جعلت حامل الشيك يفـضل      يف ارتفاع قضايا الشيكات أمام احملاكم ألن معاملته اآللية مع الشهادة البنكي           
  .    الدعوى اجلنحية عن الدعوى املدنية والدعوى الصرفية

وهو ما تتأكد من وجوده بعض احملاكم املعنية وهي تبت يف القضايا اجلنحية مستندة على عبـارة أن                  
 على وتكون النتيجة هي اإلدانة اعتمادا  . الرصيد غري كاف أو غري متوفر وال تكترث آنداك لدفوع الساحب          

وكأا وسيلة ملزمة للقاضي اجلنحي، يف شكل بعيد عن القناعة الوجدانية الـيت         . ما ورد يف الشهادة البنكية    
مثلما يزيد يف ارتفاع عدد قضايا الشيكات عمل البنكي         . تعد حجر الزاوية بالنسبة لإلثبات يف املادة اجلنحية       

 للحامل شهادة بعدم وجود الرصيد وباملوازاة مع        الذي أصبح أحيانا يتواطؤ مع األطراف، إذ ميكن أن يقدم         
ذلك يسلم للساحب شهادة أو بيان عن حالة احلساب البنكي املفتوح لدى املؤسسة البنكية تؤكـد تـوفر                  

 املقتضيات املسطرية   روبذلك فإن القاضي اجلنحي عليه أن يستحض      . الرصيد أثناء تقدمي الشيك لإلستخالص    
 حق الساحب، وعليه اعتماد الشهادة البنكية كبداية حجة جيب تعزيزها بباقي        للقول بثبوت الفعل اجلرمي يف    

وسائل اإلثبات وذلك لتصحيح املفاهيم، وجعل حامل الشيك يطمئن إىل مجيع الطرق اليت تـؤدي بـه إىل                  
 أي حرج يف سلوك الطريق املدين أو الـسبيل  داستخالص حقه، دون مفاضلة بني طريق وآخر وبذلك ال جي       

  .ري يف شكل الدعوى الصرفيةالتجا
وفضال عن هذا جند عدم توحيد املفاهيم يف امليدان التجاري واملدين من جهة وامليدان اجلنحـي مـن          
جهة أخرى جيعل احلامل يعمد إىل طرق باب احملكمة اجلنحية ويترك جانبا باقي املكنات القانونية اليت توفرها             

  .ورقة الشيك
لى شيك مستجمع لكافة عناصره، متضمنا جلميع البيانات اإللزاميـة،          إذ أن الدعوى الصرفية تنبين ع     

وإال ووجه احلامل بدفع بطالن الشيك الذي من شأنه أن يسقط احلق الصريف، وإن كـان الـشيك ميكـن     
 ذهب مذهبا خمالفا    5أما يف اجلانب الزجري فإن العمل القضائي      . االعتماد عليه كبداية حجة يف املادة املدنية      

مه املشرع من جعل الشيك وسيلة أداء؛ حيث انتهى يف جمموعة من األحكام إىل القول بأن جرمية عدم        ملا يرو 
الشيك جلميع بياناته اإللزامية، وبالتايل صحته من الناحية          على ضرورة تضمني   فتوفري مؤونة شيك ال تتوق    

  . ويف ذلك صناعة من القاضي حلجة يف صاحل احلامل. التجارية

                                                
 هذا القرار الذي 165. ص44 والمنشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 1989-10-05 بتاريخ 2126/87 ملف جنحي 7338قرار المجلس األعلى عدد  5

  .الجنحيخالف ما ذهب إليه قضاء الموضوع من وحدة مفهوم الشيك في المجالين المدني و
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 يف املوضوع وأيده يف ذلك بعـض الفقـه          8 واألردين 7 واملصري 6يه القضاء الفرنسي  وهو ما سار إل   
واحلال أن املقتضيات املنظمة للشيك مت سنها حلماية الشيك كورقة جتارية يف ذاته ولـيس محايـة                .9املقارن

  . املتعامل به
؛ سنتمكن مـن    فحينما تتوحد املفاهيم وخاصة مفهوم الشيك يف اجلانب الزجري ويف اجلانب املدين           

وهذا سيدفع  . تفادي تسجيل جمموعة الشكايات اليت تنبين على شيك غري مستجمع جلميع عناصره القانونية            
احلامل إىل التحري قبل تسلمه للشيك من جهة، وسيدفعه أيضا إىل طرق باب القضاء املدين، وتبتعد عـن                   

وبالتايل االعتماد عليه بالرغم من علته،      . كفكره إمكانية االعتماد على القضاء اجلنحي لتصحيح بيانات الشي        
  .يف قيام جرمية عدم توفري مؤونة شيك

وجند أكثر من ذلك جرمية عدم توفري مؤونة شيك واليت تشكل جنحة ميكن تصور املشاركة فيها طبقا            
هري  من القانون اجلنائي تطرح إشكاال موازيا يف حالة القاصر مدنيا الذي يقوم بـتظ              129ملقتضيات الفصل   

شيك إىل املظهر له، وعند تقدميه لإلستخالص، يتبني أنه غري متوفر على الرصيد، فيمكن إذا متابعة املظهـر                  
باملشاركة يف عدم توفري مؤونة شيك كجرمية؛ ولكن بالنظر إىل تصرفه هذا من الناحية املدنية جنده                ) احلدث(

رمية قائمة يف صورة املشاركة وحياكم  القاصر أمـام   قابال لإلبطال لفائدة القاصر أما من الناحية الزجرية فاجل        
وهذا بدوره منفذ يتم عربه تصحيح العلل اليت علقت بالشيك أثناء تداولـه وال              . قضاء األحداث بناء عليها   

 التخلص منها إال بتطبيق املقتضيات العامة، مما خنلص معه إىل أن الشيك ال تقوم له قائمة إال إذا كـان         نميك
وذا سيتم تفادي الدخول يف املنازعات الزجرية نظرا لوحدة الضمانات          . لناحية التجارية واملدنية  نظاميا من ا  

وفضال عن هذه األسباب الـيت      . أمام مجيـع اجلهات القضائية؛ املدنية أو الزجرية أو التجارية على السواء          
اح إذ أن معظم النيابات     ترفع من حجم شكايات الشيك بدون مؤونة جند اجلانب العملي يفرض نفسه بإحل            

                                                
6       Cass. Crim. 9/10/1940   

Cass. Crim. 15/10/1958   
Aix. 12/7/1941 J.C.P. 1941-1709  
Mentpellier 18/01/1951 J.C.P. 6162-2-1951  

 1997زيع الطبعة األولى مكتبة دار الثقافة للنشر والتو.    هذه األحكام أشير إليها من طرف الدكتور زهير عباس كريم في مألفه النظام القانوني للشيك

  .90-89.ص

  
  .219. ص72 س1972-02-27 ق من جلسة 41 سنة 1484أنظر محكمة النقض المصرية طعن  7

  .7 رقم 788. ص2 مجموعة القواعد القانونية الدائرة الجنائية ج1952-06-10 ق جلسة 22 سنة 68    أنظر أيضا محكمة النقض المصرية طعن 
  .2505. ص93 مجلة النقابة كانون أول 281/93أنظر تمييز جزاء رقم  8

  هذه األحكام أوردها الدكتور عبد القادر عطية في مألفه الوسيط في       (1790.  ص1970 مجلة النقابة لسنة 39/70تمييز جزاء رقم –    حكم التمييز األردنية 
  ). وما يليها526. ص1998لتوزيع طبعة  مكتبة دار الثقافة للنشر وا- األوراق التجارية–    شرح القانون التجاري 

 وعن الفقه المصري نجد الدكتور أنور سلطان وعن الفقه العراقي نجد الدكتور عباس الحسني والدكتور حميد vasser (M)عن الفقه الفرنسي نجد األستاذ  9

  ).زهير عباس مرجع سابق(السعدي 
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العامة تستقبل شكايات الشيك بدون مؤونة طيلة أيام األسبوع وطيلة يوم العمل، وهذه فسحة كبرية جتعل                
  .احلامل يفضل االختيار السريع يف جلوئه  إىل الطريق اجلنائي كذلك

  

  

البد لنا من اعتماد  عند التصدي لظاهرة ارتفاع قضايا الشيكات بدون مؤونة، واملشاكل اليت تطرحها            
جمموعة من احللول القانونية والعملية لتخفيف العبء عن النيابات العامة من جهة وعن احملكمة مـن جهـة     

  .ثانية
وعلى ضوء قراءتنا للمقتضيات املتضمنة جلرائم إصدار شيك بدون مؤونة ارتأينا أن نقتـرح هـذه                

  : بالتفصيل على الشكل التايلااحللول اليت سنتناوهل
 من مدونة التجارة واليت     325بد من تفعيل مسطرة اإلعفاء اجلزئي املنصوص عليها يف املادة           ال •

مفادها أن الساحب الذي يقوم بتوفري مؤونة الشيك الذي سبق وأن سلمه للمستفيد داخـل               
 .عشرين يوما من تاريخ تقدميه لإلستخالص، ميكن إعفاؤه من العقوبة احلبسية

 يوما من تـاريخ     20ذا تبني أن الساحب قام بتوفري املؤونة داخل         فمن خالل هذا املقتضى، فإ    
تقدمي الشيك لإلستخالص، ميكن للنيابة العامة يف إطار سلطة املالءمة أن تقرر حفظ الـشكاية               

 .وبذلك سنخفف العبء على احملكمة يف هذا الشأن
لتدابري الوقائية اليت واحلل اآلخر الذي نقترحه والذي ال يقل أمهية عن سابقه هو ضرورة تفعيل ا     •

أتت ا املدونة يف القانون اجلديد املنظم للشيك، حيث كرست وأسست للحضر البنكي مـن          
جهة وللغرامة اإلدارية من جهة ثانية، كتدابري ميكن االعتماد عليها يف حالة تقـدمي الـشيك                

ري ستـساعد   وبالتايل فإن هذه التداب   . لإلستخالص، وثبت أن الرصيد غري متوفر أو غري كاف        
على احلد من ارتفاع جرائم الشيك أمام النيابة العامة وستمكن من جعل بدائل للمتابعة خيتص               
ا املهنيون يف املوضوع دون إقحام النيابة العامة من جهة، ودون إثقال كاهل احملكمة بقضايا               

 .ميكن تصريفها ذه الوسيلة من جهة أخرى
فاهيم بني اجلانـب اجلنـائي واجلانـب املـدين          وفضال عن ذلك نرى أن ضرورة توحيد امل        •

والتجاري، توحيدا يضمن حال ناجعا لتفادي الدخول يف اخلصومات اجلنائية بشكل مـستمر،           
ألن الشيك مبفهوم املادة التجارية، سيكون كذلك يف نطاق اجلانب اجلنحي، وإال أصبحنا أمام              

مبجـرد وضـع    ) الشيك(لتجارية  ظاهرة إضفاء نوع من الصحة ومن املصداقية على الورقة ا         
وبذلك فإن  . الشكاية أمام النيابة العامة، بالرغم من عدم استجماعها للعناصر الالزمة لصحتها          

الدرجة، ولن يستأثر الطريق اجلنحي بضمانة أوفر    توحيد املفاهيم سيجعل الضمانات على نفس     
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 والقـضاء  10 لى مستوى الفقهمن الطريق املدين أو الطريق التجاري وجند هلذا االقتراح سنده ع     
 .11املقارن

كما يتجسد توحيد املفاهيم ليس فقط على مستوى صحة الشيك كورقة جتارية؛ وإمنا جيب أن             
ينصرف أيضا إىل ضرورة كون الشيك مت تداوله بطريقة نظامية وقانونية وسليمة من أسـباب               

جل عدم توفري مؤونة شيك     إذ من غري املستساغ قانونا متابعة شخص من أ        . البطالن أو اإلبطال  
  .بالرغم من كون التصرف الذي سلم فيه الشيك قابال لإلبطال بالنسبة إليه

وإضافة إىل ذلك فإن املشرع يف قانون املسطرة اجلنائية اجلديد خطى خطوة مهمة حنو العدالـة            •
واليت  منه وذلك للتخفيف على احملاكم من عبء القضايا التافهة           41التصاحلية من خالل املادة     

ولكن اعتبارا لكون جرائم الـشيك  . تثقل كاهلها وجعلها تتفرغ للقضايا ذات األمهية الكربى      
ذات طبيعة خاصة تتنازعها جمموعة من النصوص القانونية واملقتضيات التشريعية فالبـد مـن              
التعامل معها بنوع من املرونة لقطع دابر الرتاع دون عرضه على احملكمة، والـسبيل األفـضل                

وهذا بطبيعة احلال يتطلب إرادة تـشريعية       . ك هو السماح بإمكانية تطبيق مسطرة الصلح      لذل
هادفة إىل جعل جرائم الشيك من بني تلك اليت تطاهلا مسطرة الصلح للتخفيف على احملـاكم                

خاصة وأن املشرع أسس هلذه اإلجراءات يف املسطرة اجلنائية ويف القـوانني     . وعن النيابة العامة  
 .وضع اإلجراءات والتدابري اليت جيب سلوكها إلاء الرتاع وإمخاد نار اخلصومةاخلاصة، و

وأخريا نرى كحل بديل للتخفيف على احملكمة من قضايا الشيكات تدخل املشرع املغريب إسوة          •
أي (بغريه من التشريعات املقارنة يف املوضوع مبقتضى نصوص تشريعية تقضي بتجرمي الفعـل              

 درهـم حبـسب   10.000يف حدود سقف معني قـد يـصل إىل    ) عدم توفري مؤونة شيك   
خاصة وأنه بالرجوع إىل اإلحصائيات املتوفرة لدينا جند أن أغلب القضايا اليت تعرض          . األحوال

 درهم، ولذلك فلو كان التجرمي حمـصورا        10.000أمام احملاكم ال تتعدى فيها قيمة الشيك        
 تسجل أمام النيابة العامة أقل بكثري من العـدد  فيما فوق هذا املبلغ لكانت عدد الشكايات اليت   

وذا سيتم تفعيل مساطر الرجوع الصريف والدعاوى التجارية واملدنية وسيصبح        . املسجل حاليا 

                                                
الفقيه األردني محمد الجبور والفقيه المصري الدكتور أمين محمد بدر والفقيـه العراقـي   و. J.C.P. 1941 في تعليقه الوارد في   BASTIANاألستاذ   10

  ).وردت هذه المواقف في مألف األستاذ زهير عباس كريم مرجع سابق(الدكتور صالح الدين الناهي 
  

  :نجد القضاء األردني يؤسس لهذا االتجاه من خالل ما يلي 11
  .635. ص1990 المجلة سنة 1990-10-13 في 266/90تميز جزاء رقم 
  .760. ص1990 المجلة سنة 44/72تمييز جزاء رقم 
  .339. ص1990 المجلة سنة 96/89تمييز جزاء رقم 

  والقضاء العراقي بدوره يذهب نفس المذهب
  138. ص1973 6. س4-3 مجلة الحقوقي عدد 1973-11-02 في 1478/93تمييز جزاء رقم 

  .204. ص1977 2. ع8. مجموعة األحكام العدلية س77-04-10 في 383/77 رقم 217    تمييز 
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هلذه الدعاوى شأا اخلاص باملوازاة مع مسطرة عدم توفري مؤونة شيك اليت تكتـسي طابعـا                
 .زجريا

 تطبيق نظام حتديد السقف يف جمال الشيكات كما هو          واالقتراح األخري الذي ميكن اعتماده هو     
والذي مفاذه أن املبالغ اليت تضمن بالـشيك جيـب أن           . الشأن يف بطاقات السحب أو الوفاء     

هذا فضال عن ضرورة مراقبة القطاع البنكي لطريقة تـسليم  . تتناسب وعدد النجوم اليت حيملها  
لوطنية، إذ البد من مراقبة أصـلها والـيت         دفاتر الشيكات للعمالء والتحري خبصوص البطائق ا      

حيـث تـبني أن العديـد مـن     . يتقدم ا الزبون الراغب يف فتح حساب للتأكد من زوريتها      
األشخاص الذين ضاعت منهم البطاقة الوطنية يف ظروف غامضة، يفاجؤون بكوم مـشتكى             

غري معنيني بفتح   م من أجل جمموعة من شكايات عدم توفري مؤونة شيك، بالرغم من كوم              
احلساب كما أنه مل يسبق هلم أن طلبوا دفتر الشيكات الذي يصبح يف هذه احلالة أداة لتنفيـذ                  

  .     جرائم النصب وأكل أموال الناس بالباطل
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