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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إىل حتليل ومااشةلة االصلالحات اللخ هد للها ااةلرئ اجل ا لر
علللن امللاش الةلليك وجرميللة إصللدار الةلليك دون رصلليد ،مبوجللا القللااون رش ل 50-50

ااؤرخ يف  50فرباير  0550ااعدل وااتم للقااون التجار  ،واألمر رش  50-50ااؤرخ يف
 02يوليو  0550ااعدل واالتم لمملر رشل  500-00االؤرخ يف  50يوايلو  5600ااتضلم
شااون االجراءات اجل ا ية .
وااتهت هلذه الدراسلة يايلان ههميلة هلذه االصلالحات والاتلا ة ااهتالة عاهلا يف

لال

ااعامالت التجارية ،جبعلها هكثر س هولة ومروالة مبلا يتماشلن ملد مالده حريلة التجلارة،
والتخفيف م وطلةة التجلري يف

لال ايمايلة اجل ا يلة للةليك ،وتقييلد حريلة الايايلة

العامللة يف حتريللك الللدعوا العموميللة ومااشللرتها يف جرميللة إصللدار الةلليك دون رصلليد،
وجواز شاول الوساطة والصلح يةةاها يواسطة وكي اجلمهورية وهمامه شا ه متايعة .
:Résumé
Cette étude vise à analyser et discuter les réformes introduites par le
législateur algérien dans le système de chèque et le crime dʹémission
de chèque sans solde , en vertu du code numéro 05-02 en date du 06
février 2005 modifiant et complétant le code commercial, et
lʹordonnance numéro 15-02 en date du 23 juillet 2015 et complétant
lʹordonnance numéro 66-155 en date du 08 juin 1966 portant le code
de procédure pénale.
Lʹétude se termine avec une démonstration de l importance de ces
réformes et les résultats obtenues dans le domaine de transactions
626

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـ العدد التاسع– جوان 6102

د /عـمار مزيـاني

جرمية إصدار شيك دون رصيد وفقا لإلصالحات اجلديدة

commerciales , en les rendant plus faciles et plus souples en sʹadaptant
au principe de la liberté commerciale, an allégeant la pression de la
criminalisation dans le domaine de la prévention pénale du chèque , en
limitant la liberté du parquet pour entreprendre une instance
concernant le crime dʹémission de chèque sans solde, et la possibilité
dʹen accepter la médiation et la réconciliation par lʹintermédiaire du
procureur de la république et devant lui avant d entreprendre toute
poursuite.

مقدملة:
جع ل ااةللرئ جرميللة إصللدار شلليك دون رصلليد طاقللا لللاص اا لادة ( )273م ل شللااون
العقويللات جرميللة عمديللة يللاص صللريح م لللاه وم مللو

فيلله ،ولك ل القضللاء عاللد

تطايل هحكلاش هلذه االادة يف الواشلد العمللي كلان يلجلة إىل اسلتاتاج عاصلر العملد مل
اخلطة القا علن االهمال وعدش اختاذ اييطلة ،ااتمثل يف علدش التةكلد مل وجلود هو
عللدش وجللود الرصلليد يف ايلللاد شا ل إصللدار الةلليك وتلللليمه ،ممللا لعلللها جرميللة
شكلية حياا هو جرمية إهمال حياا آ ر وهذا الفا لماهر الاص والرادة ااةرئ .
وجلللاءت االصلللالحات اجل ديلللدة لتضلللد حلللدا للتطايل ل الللللي

لللذه االللادة ،وهد للللت

تعديالت جوهرية عليها م حيل الةلك ومل حيل ااو لوئ ،ماهلا إ طلار الللاحا
ملللاقا يااعللداش الرصلليد هو عللدش كفايتلله يف حلللايه ،وهمللره يتلللوية عللار

الللدفد،

وإعطا ه الفرصة والوشت الكايف لتلوية و عيته ،شا حتريك الدعوا عموميلة

لده،

كمللا جع ل ااةللرئ هللذه اجلرميللة م ل اجلللرا الللخ لللوز لوكيل اجلمهوريللة التوس ل
يةةاها مباادرة ماه ،هو يطللا مل الللاحا هو االلتفيد للمصلاية يياهملا ،وو لد حلد
للدعوا العمومية .
وتااولاا هذا ااو وئ وف

طة يليطة علن الاحو التالي:

هوم -جرمية إصدار الةيك دون رصيد شا االصالحات .
 )5الاص التجرميي والفئات ااختلفة جلرا الةيك .
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 5-5الاص التجرميي جلرا الةيك .
 0-5الفئات ااختلفة جلرا الةيك .
 )0عااصر الرك اااد جلرمية إصدار شيك دون رصيد .
 5-0العاصر األول :إصدار الةيك .
 0-0العاصر الثااي :عدش الوفاء يالةيك .
 )2الرك ااعاو جلرمية إصدار الةيك دون رصيد .
ثاايا -جرمية إصدار الةيك دون رصيد يعد االصالحات .
 )5مرحلة اال طار والتلوية .
 )0مرحلة التلوية مد العقوية االدارية .
 )2مرحلة ااتايعة اجل ا ية .
ثالثا -الوساطة يف جرمية إصدار الةيك دون رصيد .
هوم -جرمية إصدار شيك دون رصيد شا االصالحات .
 ) 5الاص التجرميي والفئات ااختلفة جلرا الةيك .
 5-5الاص التجرميي جلرا الةيك .
تاص ااادة ( )273م شااون العقويات علن هاه:
" يعاشللا يايالله مل ساللة إىل مخله سللاوات ،ويغراملة م تقل عل شيملة الةلليك هو
شيمة الاقص يف الرصيد:
 )5كل مل هصللدر يللوء ايلة شلليكا م يقايلله رصليد شللا وشايل للصلرف هو كللان
الرصلليد هش ل م ل شيمللة الةلليك ،هو شللاش يلللحا الرصلليد كللله هو يعضلله يعللد إصللدار
الةيك ،هو ماد االحود عليه م صرفه .
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 )0ك م شا هو ظهر شيكا صادرا يف المروف ااةار إليها يف الفقرة اللايقة مد
علمه يذلك .
 )2ك ل ملل هصللدر هو شالل هو ظهللر شلليكا واشللهص عللدش صللرفه فللورا يلل جعللله
كضمان .
 0-5الفئات ااختلفة جلرا الةيك .
يالرجوئ إىل اص هذه ااادة يتاني يةن اللرك االاد جللرا الةليك تتكلون
م عاصري  ،وتتااول هريد فئات م اجلرا  ،كل فئلة تتضلم

يعلا

موعلة تةلها فيملا

يياها يف العاصر األول م عااصر الرك اااد وختتلف يف العاصر الثااي ،يف حلني هن
الفئة الرايعة تةها يف العاصر الثااي م اجلرمية وختتلف يف العاصر األول .
وتتخذ ك جرميلة مل العاصلر األول وصلفا مةلهكا ملد فئتهلا ميي هلا عل جلرا
الفئات األ را ،وم العاصر الثااي وصلفا ميي هلا عل جلرا فئتهلا ،يف حلني هن الفئلة
الرايعة تتخذ مل العاصلر الثلااي وصلفا مةلهكا ملد فئتهلا ،ومل العاصلر األول وصلفا
ميي ها ع جرا فئتها ،وميك حصرها فيما يلي:
الفئة األوىل :وهي فئلة اجللرا اللخ يرتكاهلا الللاحا

لد املاش الةليك وإ لرارا

ياالتفيد( ،)1وتتكون م مخلة صور.
 )5إصدار شيك م يقايله رصيد شا .
 )0إصدار شيك يرصيد هش م شيمة الةيك .
 )2إصدار شيك يرصيد ري شاي للصرف .
 )3إصدار شيك ث سحا الرصيد .
 )0إصدار شيك ث امعها

علن صرفه .

الفئللة الثاايللة :وهللي فئللة اجلللرا الللخ يرتكاهللا االللتفيد م ل الةلليك يللالتواطؤ مللد
اللاحا

د اماش الةيك( ،)2وتتكون م هريعة صور .
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 )5شاول شيك م يقايله رصيد شا .
 )0شاول شيك يرصيد ري شاي للصرف .
 )2شاول شيك يرصيد هش م شيمة الةيك .
علن صرفه .

 )3شاول شيك مد العل يقياش اللاحا يامعها

الفئللة الثالثللة :وهللي فئللة اجلللرا الللخ يرتكاهللا االللتفيد م ل الةلليك يللالتواطؤ مللد
اللاحا

د اماش الةيك وإ رارا يالغري( ،)3وتتكون م هريعة صور .

 )5تمهري شيك يااعداش الرصيد مد العل يذلك .
 )0تمهري شيك يرصيد ري شاي للصرف مد العل يذلك .
 )2تمهري شيك يعدش كفاية الرصيد مد العل يذلك .
 )3تمهري شيك مد العل يقياش اللاحا يلحا الرصيد .
 )0تمهري شيك مد العل يقياش اللاحا يامعها
الفئللة الرايعللة :وهلللي فئللة اجلللرا اارتكالللة

علن صرفه .
للد امللاش الةللليك ،عاللدما يللللتعم

كوسيلة ا تمان و مان ،ياشهاص عدش صرفه فورا الفا للغر

الذ هاة م هجله

الةيك ياعتااره هداة وفاء ية ذ حك الاقلود ،و لذا جلرش ااةلرئ كل فعل يهلدف إىل
جعله

مااا للوفاء( ،)4ياشهاص عدش صرفه يف ايال الفا لطايعته وامامه ،ي ذهلا

ااةرئ إىل حد جتري شاوله هو تمهريه علن ساي الضمان .
وتتكون هلذه الفئلة مل ثالثلة صلور تةلها

يعلا يف عاصلر اسلتعمال الةليك عللن

سللاي الضللمان ،وختتلللف يف الطللرف الللذ اسللتعمله وطريقللة اسللتعماله ،وتتكللون م ل
ثالث صور.
 )5إصدار اللاحا شيكا علن ساي الضمان .
 )0شاول االتفيد شيكا علن ساي الضمان .
 )2تمهري االتفيد شيكا علن ساي الضمان .
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 ) 0عااصر الرك اااد جلرمية إصدار شيك دون رصيد هو عدش كفايته .
مادامت االصالحات تاصا علن جرمية إصدار شيك دون رصيد ،وإصدار شيك دون
كفاية الرصيد ،فإااا اكتفي يالتطرق إىل هتني الصورتني فق .
 5-0العاصر األول :إصدار الةيك .
ويقصللد يلله و للد الةلليك للتللداول ،يعللد هن يكللون شللد اسللتوفن شللروطه الةللكلية
وااو للللوعية ،ه يتوشيعلللله وتلللللليمه يةللللك م رجعللللة فيلللله للملللللتفيد هو للحامللل هو
وكيللهما يعلد حتريلره مللاقا ،فتلللي الةليك عللن سلاي الوديعلة م يةلك جرميلة،
كما هن

رد حترير شيك دون رصيد وإمضا ه دون و لعه للتلداول م يةلك جرميلة

هيضا ،وجرمية إصدار شيك م اجلرا التامة ري ااعاشا علن الةروئ فيهلا ،فلاشها
تلليمه للملتفيد الذ م يقاله م يةك جرمية ،لكون الواشعة يف هذه اياللة

لرد

حماولة مل خترج م طور الةلروئ ،والةلروئ لري معاشلا عليله يف جرميلة إصلدار شليك
دون رصيد(. )5
كمللا يةللهص هن يللت التللللي يللإرادة اللللاحا ،همللا التللللي الللذ يللت ع ل طري ل
االكراه هو التهديد ،هو روجه مل يلد الللاحا دون إرادتله كالللرشة هو الضليائ فلال
يعتد يها ،وم تةك جرمية(. )6
 0-0العاصر الثااي :عدش الوفاء يقيمة الةيك .
ية ذ عدش الوفاء يقيمة الةيك

موعة م الصور هو ايامت ،ااياها فيما يلي:

الصورة األوىل :هن م يقاي الةيك رصيد شا .
إصدار شيك م يقايله رصيد شا يعين إصدار شيك دون رصيد ،إذ للا هن يكلون
الرصيد يف حللاد الللاحا شا ملا وموجلودا وشلت إصلدار الةليك واسلتمرار وجلوده إىل
اية سحاه م طرف االتفيد ،فإذا ااعدش الرصيد وشت إصدار الةيك هو عالد تقدميله
لللحا شامت اجلرمية م الااحية القااوايلة( ،)7ويغل

الاملر عل التلاريذ اللذ

ملله

هذا الةيك ،سواء حرره اللاحا يف وشته هو يتلاريذ محل ملؤ را هيلاه عل يلوش إصلداره
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آمللال يف تكللوي رصلليد شالل حلللول التللاريذ االلدون عليلله ،فللالعربة يالتللاريذ ايقيقللي
الصدار الةيك وليه يالتاريذ اادون عليه(. )8
الصورة الثااية :هن يكون الرصيد هش م شيمة الةيك .
يكون الرصيد هش م شيمة الةيك ،إذا كان ري كاف لتغطيته ،فالرصليد للا
هن يكون ملاويا علن األش لقيمة الةيك وشت إصداره ،هملا إذا كلان الرصليد ااشصلا
ع ل شيمللة الةلليك وشللت إصللداره ،فللإن ملللؤولية اللللاحا اجلاا يللة تعللد شا مللة ،حي ل
يلتو األمر فيما إذا كان الرصيد ماعدما هو ري كاف ،فاألثر القااواي ااهتا عللن
ه ماهما واحد ،وخيتلفان فق يف العقوية ااالية اللخ تكلون يف اياللة األوىل مللاوية
لقيمة الةيك ،ويف ايالة الثااية ملاوية لقيمة الاقص يف الرصيد(. )9
وتقللوش اجلرميللة سللواء عل ل االللتفيد يااعللداش الرصلليد هو عللدش كفايتلله هو مل يعل ل ،
فاجلرمية تعترب شا مة إذا كان الرصيد ماعدما هو ري كاف وشت إصدار الةيك .
وإذا كان الةيك ري مؤرخ يعترب صادرا يتاريذ تقدميه لللحا ،وإذا تضلم الةليك
تارخيني خمتلفني فإاه م يعتد يه كةيك ،وية ذ حك الللفتجة ياعتالاره هداة ا تملان
فق (.)10
الصورة الثالثة :هن يقاي الةيك رصيد ري شاي للصرف .
شد يكون الرصيد موجودا وشا ما وشت إصدار الةيك ولكاه ري شايل للصلرف ه
لللري شايلل للللللحا ،فلللإذا كلللان الرصللليد لللري شايلل للللللحا وشلللت إصلللدار الةللليك،
واللللاحا يعل ل يللذلك شامللت جرميللة الةلليك ،همللا يف حالللة عللدش علملله فللإن اجلرميللة م
تقللوش ،ويعتللرب الرصلليد للري شايلل لللللحا إمللا يلللاا ايجلل القضللا ي هو االدار هو
العلكر ( ،)11هو جعله كفالة لضمان عمليات جتاريلة اصلة يالللاحا ،فكل هلذه
ايامت تؤد إىل عدش شايلية الرصيد لللحا .
وعدش شايلية الرصيد لللحا ااعتد يها شااوالا هلي اللخ تصلدر مل صلاحا ايللاد
وليه م الغري ،والخ تت شا إصدار الةيك وليه يعده(. )12
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الصورة الرايعة :القياش يلحا الرصيد كله هو يعضه .
تتحق ل هللذه الصللورة يإصللدار الةلليك لفا للدة االللتفيد يف الوشللت الللذ كللان فيلله
الرصلليد شا مللا وشللايال للصللرف ،ثل يقللوش اللللاحا يلللحا هللذا الرصلليد كللله هو جل ء
ماه ،مما لع االتفيد م يتمك م حتصي شيمة الةيك يللاا ااعلداش الرصليد إذا
مت سحاه كله هو عدش كفايته ،مما لع ملؤولية اللاحا اجلاا ية شا مة(. )13
الصورة اخلاملة :ماد االحود عليه م صرف الةيك .
وتتحق ل هللذه الصللورة يإصللدار الةلليك لفا للدة االللتفيد يف الوشللت الللذ ك للان في لله
الرصي للد شا م للا وشاي للال للص للرف ،ث ل يقللوش اللللاحا يللامعها

علللن صللرفه ،يللإيال

االحود عليه يعدش دفد شيمته للمللتفيد ،حتلن وإن كلان هالاا سلاا مةلروئ

()14

ألن

هدف ااةرئ م العقلاد هلو يايلة الةليك يف التلداول ياعتالاره هداة وفلاء يف ااعلامالت
يةك جرمية مهما كلان سلااه ،إذ م للوز امعلها

كالاقود( ،)15فهذا امعها

علللن دفللد شيمللة الةلليك حتللن لللو وشللد طللة يف ايلللاد هو يف يعل
امعها

الايااللات ،فامجللرد

عللن صلرف الةليك ،تقلوش مللؤولية الللاحا اجلاا يلة ويعاشلا ،ألن موظلف

الااك وحده ااختص حبك مهاته ياممتاائ ع صرف هلذا الةليك مل تلقلاء افلله إذا
ما اكتةف ه عيا هو طة فيه( ،)16إذ م للوز امعلها

عللن دفلد شيملة الةليك إم

يف حالة الضليائ هو الللرشة هو ايصلول عليله يطلرق تدليللية هو حاللة إفلال

هو تللوية

شضا ية(. )17
فمجرد امعها

علن صرف الةيك وماد االلحود عليله هو امعلها

للملتفيد ،تقوش اجلرمية

()18

عللن صلرفه

.

) 2الرك ااعاو جلرمية إصدار الةيك دون رصيد .
الرك ااعاو جلرمية إصدار الةيك هو اجتاه إرادة اللاحا إىل إصدار الةيك ملد
علمه يااعداش الرصيد يف حلايه هو عدش كفايته ،وهي مبختلف فئاتها وصلورها
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لرد اخلطلة ااتمثل يف اللللوا ااخلالف للقلااون،

وإمنا لا هن يتوافر فيها القصد اجلاا ي ،الذ يتكون م االرادة والعل (. )19
فااةرئ اجل ا ر جع جرميلة إصلدار الةليك جرميلة عمديلة يلاص صلريح يعالارة" :
كل م ل هصللدر يلللوء ايللة شلليكا م يقايللله رصلليد  "...ويقصللد يللذلك ك ل م ل هصللدر
متعمدا شيكا دون رصيد ،ويتحق العمد هو سوء الاية يقيلاش الللاحا يإصلدار الةليك
يإرادته وهو يعل يااعداش الرصيد يف حلايه هو عدش كفايته .
فالعل يااعداش الرصيد هو عدش كفايته هو علل يالوشلا د يلؤد اجلهل يهلا إىل ااتفلاء
االؤولية اجلاا ية كقاعلدة عاملة ،هملا العلل يكلون هلذا الفعل
يالقااون ،وهو عل مفه

لرش شااوالا هلو علل

م يؤد اجله يه إىل إعفاء اللاحا م االلؤولية اجلاا يلة

طاقا ااده م عذر جبه القااون .
وشد استقر القضاء الفرالي علن اعتاار عاصر سلوء الايلة يف جرميلة إصلدار الةليك
هن الللاحا يعلل

يف حالة ااعداش الرصيد هو عدش كفايته عاصرا مفه لا ،ه يفله
يكون رصيده ري موجود هو ري كاف وشت إصدار الةيك .

وهن سللوء ايتلله يتمثلل يف عللدش اختللاذه امحتياطللات الالزمللة لتفللاد هللذه اجلرميللة،
ويقصد يذلك حتديدا عدش تةكده م وجود هو عدش وجود الرصيد الكايف شا إصدار
الةيك( .)20ويهذا شد تتحول جرمية إصدار الةيك إىل جرمية ري عمدية عادما يةلك
عاصللر سللوء الايللة

للرد إهمللال وعللدش احتيللاص عاللد إصللدار الةلليك دون رصلليد حبلل

ايلة ،كملا يف حاللة تقلدي موظلف الاالك للللاحا معلوملات اطئلة ،هو كملا يف حاللة
شياش الااك يإاهاء القر
ويللذها يعل

اافتو لللاحا دون إشعاره يذلك .

الفقهللاء الفراللليني إىل حللد القللول :يللةن القللااون م يةللهص لقيللاش هللذه

اجلرمية إصدار اللاحا للةيك يلوء اية فق  ،وإمنا يقصد يلوء الاية هيضا ك مل
هصدر شيكا شيكا دون رصليد هو يرصليد لري كلاف عل
إهمال( ،)21يف حني هن عاصر سوء الاية ري مفه
621

طلة ه يعلدش احتيلاص هو

يف الصور األ را

()22

.
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و يف اجل ا للر ،اسللتقر اجتهللاد ا كمللة العليللا هيضللا علللن اعتاللار عاصللر سللوء الايللة
مفه

يف حالة إصدار الةيك دون رصيد هو يرصيد ري كاف ،إذ يكفي لقيلاش هلذا

العاصر ثالوت ااعلداش الرصليد هو علدش كفايتله ،فليفه

هن الللاحا كلان عللن علل

يااعداش الرصيد هو عدش كفايته دون األ ذ يف امعتاار إن كلان يعلل حقيقلة هو م يعلل
يذلك ،وهن شضاة ااو وئ ري مل مني يتايااه صراحة .
ويربر القضاء اجل ا ر وجهة امره هذه يكون الةليك يف يالدالا مزال يف حاجلة إىل
ياية هكثر ،وهن هذه الةدة والقلوة فر تها

رورة ايماية الااجعة للةليك كلةداة

وفاء ،مما لعل كل إفلراص هو إهملال هو علدش مالامت يف اسلتعمال الةليك مل طلرف
اللاحا يةك جرمية شا مة يركايها اااد وااعاو (. )23
ور

هن هذا امجتاه شد حق اتا ة الايية كارية يف الواشد العملي م ميكل ألحلد

هن ياكرهللا ،فإالله كللان خمالفللا لمللاهر الللاص والرادة ااةللرئ ايقيقيللة عاللد و للعه
لللاص التجرميللي ،وهو لا تللةويال يمهللر يف تطايقله طغيللان ااصللحة امشتصللادية يةللك
وا لح ،والرا هن سلوء الايلة الواجلا تللوافره يف هلذه اجلرميلة ،هلو سلوء الايلة ايقيقللي
وليه سوء الاية اافه  ،حي الص ااةلرئ صلراحة عللن عاصلر سلوء الايلة ه العملد
والقصد وليه االهمال هو عدش االحتياص .
ثاايا -جرمية إصدار شيك دون رصيد يعد االصالحات .
مبوجلللا القلللااون رشل ل  50-50االللؤرخ يف  50فيفلللر  0550ااعلللدل واال لتم للقلللااون
التجار هعاد ااةرئ الاملر يف املاش التعامل يالةليك يهلدف الوشايلة وايلد مل جرميلة
إصدار الةيكات دون رصيد ومكافحتهلا ،مبةلاركة كل الاالوا ،ويالك اجل ا لر،
واخل ياة العمومية ،وااصاحل ااالية لربيد اجل ا ر .
ولتحقي هذه الغاية ه اف هذا القااون الفص الثام مكرر للقااون التجلار حتلت
عاوان :يف علوار

اللدفد ،يتضلم االواد  000مكلرر إىل ايلة  000مكلرر 50واللخ

تةلللك اماملللا جديلللدا للتعاملل يالةللليك ومعاجللللة جرميلللة إصلللدار الةللليك اااصلللو
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وااعاشا عليها يااادة ( 3 )27ق.ئ يف حالة ااعلداش الرصليد هو علدش كفايتله ،مبلا هرسلاه
مل شواعللد شللكلية ومو للوعية وإجللراءات اصللة شا ل ه متايعللة ج ا يللة ،وجعل هللذه
اجلرمية م تقوش إم مبرورها يعدة مراح هي:
 )0مرحلة اال طار والتلوية:
تللاص االلادة ( )000مكللرر 0علللن هالله " :لللا علللن االللحود عليلله ،مبااسللاة هول
عار

دفد لعدش وجود هو عدش كفاية الرصليد ،هن يوجله لللاحا الةليك هملرا ياللدفد

لتلوية هذا العار

الل مهلة هشصاها عةرة ( )55هياش ايتلداء مل تلاريذ توجيله األملر

 " ...وتاص هيضا علن هاه" :

دد شك األمر ومضمواه ع طري التامي "

فاارحلة األوىل م مراح جرمية إصلدار الةليك دون رصليد هو علدش كفايتله ،تالده
يتقدي الةيك للااك االحود عليه لتحصي شيمتله ،ومبجلرد ثالوت ااعلداش الرصليد يف
حلاد اللاحا هو عدش كفايته لدفد شيمة هذا الةيك للملتفيد ،يقلوش علار
الذ

اللدفد

ول دون شياش االحود عليه يصرف الةليك ،ويف هلذه اياللة هلل ش ااةلرئ هلذا

األ ري يإ طار مركل علوار

اللدفد يالاالك ااركل

لالل األريعلة ( )3هيلاش ااواليلة

لتاريذ تقدي الةيك ،وتللي شلهادة علدش اللدفد للمللتفيد وفقلا للاملوذج ااوحلد االاني
ياالح األول م الاماش رش  57-55ااؤرخ يف  0555/55/56ااعدل وااتم للاماش رشل
 55-50االلؤرخ يف  0550/55/05ااتعل ل يهتياللات الوشايللة م ل إصللدار الةلليكات دون
رصيد ومكافحتها ،وتوجيه همر لللاحا لتلوية عار

الدفد لالل عةلرة ( )55هيلاش

ايتللللداء ملل ل تللللاريذ توجيلللله هللللذا األمللللر إليلللله تطايقللللا للامللللاش رشلل ل  55-50االلللؤرخ يف
 0550/55/05ووفقا للاموذج اااني ياالح الثااي اارف يالاماش رشل  57-55االؤرخ يف
0555/55/56

فاموجا ذلك هل ش ااةرئ اجل ا ر االحود عليله يإ طلار الللاحا وإعالمله يعلدش
الوفللاء يالةلليك ،يلللاا ااعللداش الرصلليد يف حلللايه هو عللدش كفايتلله ،وماحلله الفرصللة
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لتموي رصيده مبا يكفي لصرف الةيك الل عةرة ( )55هياش حتن يتفادا ه عقويلة
إدارية هو مالحقة ج ا ية ،ويهذا يكون ااةرئ اجل ا ر شد افه

حل اية اللاحا

وهصاح الرك ااعاو جلرمية إصدار شيك دون رصيد يقوش عللن عاصلر سلوء الايلة
ايقيقللي وللليه علللن سللوء الايللة اافلله  ،وهصللاح ااعللداش الرصلليد هو عللدش كفايتلله م
يةك وحده دليال علن سوء اية اللاحا ،إذ م ميك معرفة سوء ايته إم يعد رفضله
للتلوية الل مهلة  55هياش م إ طاره يعدش الوفلاء يالةليك مبوجلا رسلالة مضلماة ملد
االشعار يالوصول .
وشد حدد االح الثااي للاماش رش  57-55شك ومضمون همر التللوية اللذ للا
هن يتضم :
اس الااك والفرئ االحود عليه الةيك .
اس ولقا وعاوان اللاحا هو تلميته امجتماعية إذا كان شركة هو
ااو وئ :همر يالتلوية يعد هول عار

عية .

دفد .

إحاطة الللاحا وإ يال له يلرش الةليك ااقلدش لللدفد وشيمتله وتارخيله ورشل حللايه،
واس ولقا االتفيد ،وتاريذ تقدي الةيك وساا رفل

صلرفه ،ملد تاايهله إىل تلللي

االتفيد شهادة عدش الدفد ورشمها ،وتاايهه إىل تفاد ايضر ااصريف يتكوي رصليد
كاف لتلوية الةيك الل مهلة  55هياش ،ويف حالة عدش القياش يذلك سيطا عليه اااد
م إصدار الةيكات ادة  50ساوات ،وتاايهه إىل:
 -5عدش إمكااية إصدار شيكات علن ك حلاياته .
 -0رد ك مناذج الةيكات ااوجودة حبوزته هو حبوزة مفو يه .
 -2إمكااية استعادة إصدار الةيكات يف حالة دفلد راملة الترب لة لفا لدة اخل يالة
العمومية ،شيمة الةيك .
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اللدفد لالل اثالا عةلرة ( )50شلهرا سليماد مل إصلدار

الةيكات ادة مخه ( )0ساوات.
ويالحللب يللةن األمللر يالتلللوية األول ،يتضللم التاايلله إىل دفللد رامللة الترب للة لفا للدة
اخل ياة العمومية ،ر

هاها ري مطلوية يف حالة التلوية الل مهلة الل  55هيلاش ا لددة

يف األمر ؟
 )6مرحلة التلوية مد العقوية االدارية .
وهلذه اارحللة اصللت عليهلا االادة ( )000مكلرر 3حيل هلل ش ااةللرئ االلحود عليلله
يتوجيه همر ثان لللاحا يف حالة علدش امسلتجاية لمملر األول ،مل هجل تللوية علار
الدفد ملد راملة الترب لة لالل مهللة تقلدر يعةلري يوملا تالده يااتهلاء مهللة العةلرة هيلاش
األوىل ،معتربا يف هذه ايالة طلة الللاحا طلة جلليما ميكل التصلاحل يةلةاه ملد
إدارة الاالك إذا شللاش يتللوية عللار

اللدفد ااتمثل يف شيملة الةلليك و راملة ماليللة تلللمن

رامللة الترب للة يلللددها اللللاحا لفا للدة اخل ياللة العموميللة وتقللدر يللل  % 55م ل شيمللة
الةيك ،حتلا ياألشلاص وتقدر يل  555دج ع ك شل م  5555د.ج هو ج ء ماله،
وتضاعف يف حالة العود .
ويف هذه ايالة اطر تلاؤم ،ه هن ااةلرئ ملاح الاالوا سللطة توشيلد العقلاد عللن
ااخللالف لامللاش الةلليك يللدل القضللاء ،هش فو لله لتلللجي ااخالفللة وحتصللي ملللتحقات
اخل ياللة العموميللة .ويف حالللة تلللوية عللار

الللدفد يلللهد اللللاحا ايلل يف إصللدار

الةيكات الخ مياد م إصدارها ادة مخه ساوات يف حالة عدش التلوية ،هو يف حاللة
تكرار إصدار شيك دون رصيد الل امثاا عةر شهرا ااوالية حتن وللو تلت تللويته،
كما تضاعف رامة الترب ة .
وشد يني ااةلرئ شلك ومضلمون األملر يالتللوية الثلااي يلاالح الثالل للاملاش رشل
 57-55ااؤرخ يف  0555/55/56ااعدل وااتم للاماش  55-50ااؤرخ يف 0550/55/05

وهطل عليه :همر يالتلوية الل ااهلة الثااية للتلوية ،ويتضم تلذكريا للللاحا يعلدش
622
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شيامه يواجا التلوية الل مهلة عةرة ( )55هياش يعد إ طاره يرسالة موصلن عليهلا ملد
وص ل امسللتالش وييللان تارخيهللا ،وتاايهلله إىل ماعلله م ل إصللدار الةلليكات ورد الامللاذج
ااتاقية لديه هو لدا مفو يه .
كما يتضم هيضا حتديدا اقدار رامة الترب ة لفا دة اخل ياة العمومية والتاايله إىل
إمكاايللة اسللتعادة إصللدار الةلليكات يف حالللة دفللد هللذه الغرامللة ،ياال للافة إىل شيمللة
الةيك الل مهلة عةري ( )05يوما م تاريذ ااقضاء مهلة التلوية األوىل.
مللد التاايلله يف األ للري يةالله يف حالللة تكللرار عللار

الللدفد للالل االثاللا عةللرة ()50

شهرا ااوالية فإاه سيماد م إصدار الةيكات الدة مخله ( )0سلاوات يلدون امكاايلة
التللوية .فللإذا ملا كللرر الللاحا عللار
لتللاريذ عللار

الللدفد لالل امثاللا عةلرة ( )50شللهرا ااواليللة

الللدفد األول يقللوش االللحود عليلله مبااشللرة إجللراءات ماللد اللللاحا م ل

إصللدار الةلليكات اللدة مخلله ( )0سللاوات تلللر ايتللداء ملل تللاريذ إرسللال االشللعار
يالتلوية ،مد إشعار اللاحا يهذا ايضر .
مرحلة ااتايعة اجل ا ية .
حللدد ااةللرئ آجللال وشللروص ااتايعللة اجل ا يللة يف جرميللة إصللدار شلليك دون رصلليد
مبوجا هحكاش ااادة ( )000مكرر 0الخ اصت علن هن " تااشر ااتايعة اجل ا ية طاقا
ألحكاش شااون العقويات يف حالة عدش القياش يتلوية عار

الدفد يف اآلجلال اااصلو

عليها يف ااادتني  000مكرر 0و 000مكرر 3ااذكلورتيل هعاله،

تمعة" .

مبوجا هذه ااادة و د ااةرئ شرطني لتحريك اللدعوا العموميلة يف جرميلة إصلدار
شلليك دون رصلليد ،م ميك ل للايايللة العامللة حتريكهللا ومااشللرتها إم مت اسللتيفا هما،
وهما:
الةرص األول :وجود األملر يالتللوية يعلد هول علار

لللدفد ،واألملر يالتللوية لالل

ااهلللة الثاايللة للتلللوية ،فللإن ختلللف هحللدهما هو كالهمللا فللال ميك ل للايايللة العامللة هن
حترا الدعوا العمومية هو تااشرها .
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الةرص الثااي :احهاش ااهلة واآلجلال ا لددة شااوالا لمملر يالتللوية األول ااقلدرة يلل
 55هيللاش طاقللا للمللادة ( )000مكللرر 0و 05يومللا يالالللاة لممللر يالتلللوية الثللااي طاقللا
للمادة ( )000مكرر. 3
فاللاحا يإمكااه تلوية و عيته الل اللثالثني ( )25يوملا ايتلداء مل تلاريذ األملر
يالتلوية ليفلت م اااد م إصدار الةيكات 50وم ااتايعة اجل ا ية .
وياللاء علللن ذلللك فللإن شللرص األمللر يالتلللوية األول والثللااي ،واألجلللني ااقللدري معللا
يثالثني ( )25يوملا يقيلدان ايل يف حتريلك اللدعوا العموميلة حتلن يف حاللة حتريكهلا
ع طري االدعاء ااداي يالتكليف يايضور هماش حمكمة اجللاح طاقلا للملادة ()227

مكرر م شااون االجراءات اجل ا ية ،هو ع طري االدعاء ااداي هماش شا ي التحقيل
طاقلا للمللادة ( )70مل افلله القلااون ،وإن حللدث وهن حتركلت الللدعوا العموميلة طللة
دون استيفاء هذي الةرطني ،فإن الاياية العامة م ميكاهلا مااشلرة هلذه اللدعوا هملاش
جهات ايك الخ تكون مل مة يايك يعدش شاول اللدعوا لفللاد االجلراءات طاقلا
للمادة ( )000مكرر. 0
ثالثا -الوساطة يف جرمية إصدار الةيك دون رصيد .
واستمرارا يف االصالحات شاش ااةرئ اجل ا ر مبوجا هحكاش االادة ( )0مل األملر
رش  50-50ااؤرخ يف  02يوليو  0550ااعدل وااتم لقااون االجراءات اجل ا يلة ،واللخ
تللتم هحكللاش الاللاد األول م ل الكتللاد األول م ل شللااون االجللراءات اجل ا يللة يإ للافة
الفص الثلااي مكلرر حتلت عالوان " :يف الوسلاطة " يتضلم االواد  27مكلرر إىل ايلة
 27مكرر 56مت مبوجاها تامي إجراءات الوساطة يف يع

القضايا اجل ا ية م يياهلا

جرمية إصدار شليك دون رصليد ،حيل جعل الوسلاطة شاصلرة عللن وكيل اجلمهوريلة
دون ريه ،وم ميك هن تت إم إذا واف ملاقا علن التاازل ع ح اجملتمد يف ااتايعلة
ياعتااره ممث اي العلاش ،وااللؤول األول عل الاملاش العلاش ،إذا تلوافرت

موعلة مل

الةللللروص القااوايللللة وااو للللوعية يف اجلللللااي ويف الواشعللللة االجراميللللة وفقللللا لللللللطته
622
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التقديريلة ،ثل تلةتي موافقلة الضلحية وااةلتكن ماله يف الدرجلة الثاايلة ،إذا كلان مل
شةن الوساطة هن تضد حدا لإل الل الااتة ع اجلرمية وجرب الضرر ااهتا عاها .
وياللاء عمللا سللا فإالله لللوز لوكي ل اجلمهوريللة رف ل

إجللراءات الوسللاطة حتللن وإن

طلاها ك م الضحية واجللااي معلا ،كملا م ميكل إجلراء الوسلاطة يف حاللة رفل
ه واحد ماهما .
وتت هذه الوساطة مبوجا اتفلاق مكتلود يلدون عللن حمضلر يتضلم هويلة وعالوان
األطراف ،وعر

وجي للوشا د وتلاريذ ومكلان وشوعهلا ،ومضلمون امتفلاق حلول جلرب

الضرر يإعادة ايالة إىل ما كاات عليه هو يلالتعوي

العليين هو االالي هو ه اتفلاق آ لر

م خيللالف القللااون ،ويوشللد ملل طللرف وكيلل اجلمهوريللة وهمللني الضللا واألطللراف،
ويةك حمضر الوساطة سادا تافيذيا م لوز الطع فيه ية طري م طرق الطع ،
وتلل الخة ماه لك هطرافه .
ويهتا علن إيراش هذا امتفاق وشف سريان تقادش الدعوا العمومية الل آجال تافيلذ
اتفاق ااصاية ،فإذا مل يلت تافيلذه يف اآلجلال ا لددة ،يتعلر
عمللدا علللن تافيللذه للعقويللات اااصللو

الةلخص اللذ ميتالد

عليهللا ياا لادة ( 0/)537م ل شللااون العقويللات،

ويتخذ وكي اجلمهورية ما يراه مااساا يةةن ااتايعة .
وشد جع ااةرئ الوساطة يف مواد اجلاح وااخالفات جوازية ،الفا للمواد والقضلايا
اادايللة يصللفة عامللة ياسللتثااء شضللايا األسللرة والقضللايا العماليللة ،وذلللك لكللون وكي ل
اجلمهورية هو الطرف األساسي يف اخلصومة اجل ا ية ياعتااره ممثال للح العاش .
اتلة:
يتاني هن القضاء كان شاسيا عاد تطاي هحكاش ااادة ( )273م شااون العقويات يف
الواشد العملي ،حتن هاه كلان يللتاتة عاصلر العملد مل إهملال الللاحا وعلدش اختلاذه
اييطللة وايللذر م ل وجللود هو عللدش وجللود الرصلليد يف حلللايه عاللد إصللداره للةلليك،
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األحيللان الفللا الرادة ااةللرئ الللذ

جعلها جرمية عمدية .
ولكل االصللالحات جللاءت للتخفيللف مل شل للوة وشللدة هللذا امجتللاه ،ولللتضد حللدا
للتطاي اللي

ذه ااادة ،مبا هد لته م تعلديالت جوهريلة يف الةلك ويف ااو لوئ،

يللإل اش االللحود عليلله هن خيطللر اللللاحا يف حالللة ااعللداش الرصلليد يف حلللايه هو عللدش
كفايته ،مد األمر يتلوية و عيته شا مااشرة ه إجراءات
ويهدف ااةرئ م إجلراءات التللوية إىل حتقيل الغلر

ده .

ااطللود وااتمثل يف الوشايلة

ملل جرميلللة إصلللدار الةللليك دون رصللليد ومكافحتهلللا ،مبلللا

قلل مصللللحة اجلميلللد،

فاالتفيد م يهمه إا ال العقوية مبرتكا اجلرمية ،يقدر ما يهمه حتصي شيمة الةليك
وعدش تةثر مصايه ااالية الل األج ا دد للتلوية وااقدر يثالثني يوما .
واجملتمد هيضا م يهمه إا ال العقاد واألمل مبرتكا اجلرمية ،يقدر ما يهمه حتقيل
ااصلللحة العامللة ااتمثلللة يف تالللي إجللراءات التعاملل يالةلليك وجعلللها هكثللر سللهولة
ومرواة مبا

قل سلرعة ااعلامالت اااليلة والتجاريلة ،وختفلي

علدد االفلات والقضلايا

علن القضاء .
ومبوجللا هللذه االجللراءات هاهللن ااةللرئ مرحلللة اخلطللة اافلله

الللذ طاقلله القضللاء

لفللهة طويلللة ،وهكللد يةللك صللريح هن جرميللة إصللدار شلليك دون رصلليد هللي جرميللة
عمدية شا صدور هذه االصالحات ،وهلذا ملا جعلله

لتفب ياالادة ( )273ق.ئ عللن ملا

هي عليه دون ه تغيري .
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