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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 املقدمة

 
الحمد هلل وحده والسالم عمى  مىن ن ي ىع ه ىده ل وعمى  صلىه و ىحهه 

 أما ه د:

امالت التجاريى  التجارة ع ب الحياة فىع لىو و،ىتق و،ىد  ادت الت ىفإن 
فىىع ال  ىىور المتىىمارة ممىىا أحىىدث أعرافىىا تجاريىى  تياسىىب مىىا تحتاجىىه 
ال مميات التجاري  من سىرع  وسىلول  فىع الت امىون ومىن تمىا ا عىرا  
التجاريىى  ال ىىلوا التجاريىى  التىىع عرفىىت فيمىىا ه ىىد هىىا ورا  التجاريىى  

 وأهملا:

 الكم يال  -1

 السيد  مر -2

 الشيان  -3
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يعامىىا لىىقورا  التجاريىى  هانسىىت ادة مىىن و،ىىد و ىىم المىىيعم السىى ود  
انت ا،ي  الدولي  لقورا  التجاري  فىع جيفى ق ه ىد حىع  ه ىو المىواد 

 الماال   لمشري   اإلسالمي ن

إن أن المىىيعم رأم مىىا ح ىىو مىىن اسىىتلاي  هىىا ورا  التجاريىى  مىىن ، ىىو 
ه ىىو المت ىىاممفن  لىىاق وا و ىىا الشىىيا يعىىرا نيتشىىارها  ىىفن اليىىا ق 

،ىىىد فىىىتا حسىىىاها  يليىىىا ح ىىىو هموجهىىىه عمىىى  دفتىىىر لمشىىىيلاتن فغىىىال لم 
وهس ب الجلو هالجرائم المت مق  هالشيا و،مى  الىوا ا الىدفيع فقىد لىوح  
لثىىىرة الشىىىيلات التىىىع  ىىىدون ر ىىىفد فقىىىد  ىىىرح رئىىىي  الغرفىىى  التجاريىىى  
هالرياو همن ،يم  الشلاو  المقدم  لمغرف  التجاري  هالرياو المت مق  

هىىى  مغىىت أكثىىر مىىن مميىىار ومئتىىع 1417 ىىام هالشىىيلات  ىىدون ر ىىفد ل
 ن (1)ممفون ريال

ولما لمشيا من ا و ي  لت ار  التجىار عمى  اسىت ماله محىو اليقىدق 
فقىىد ،ىىرر مجمىىم ال قىىه اإلسىىالمع أن مىىن  ىىور القىىهو الحلمىىع شىىرعا 
وعرفا ،هو الشيا إعا لان له ر فد ،ا و لمسحب هال مم  الملتوب  لا 

 ن(2)عيد استي ائه وحج ه الم ر 

                                                        

هـ عً أحكام ألاوساق التجاسي في الفله 15/6/1418بتاسيخ  10706جشيذة الشياض العذد  (1)

 .415س ظعذ الخثالن ص إلاظالمي للذهتى 

 بشأن اللبض. 6/4/55اللشاس سكم  (2)
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ولىعلا لمىىه فقىد  اد المىىيعم ه ىىو ال قوهىات وميلىىا التشىلفر لي فىىد إلىى  
 الور،  التجاري  هف تلان

و،د ااترت هحث جىرائم الشىيا المت مقى  هالسىاحب يعىرا لكثرتلىاق ولثىرة 
 الجرائم المت مق   لاق و،د لايت اط  الهحث عم  اليحو اآلتع:

 المقدم  وتت من تملفدا ف فن أهمي  هعا الهحثن

 ل  و ا ول: الت ري  هالشيا وأهم أحلامهق ويت من عدة مهاحث:ا

 المهحث ا ول: ت ري  الشيا والتمفف   فيه وبفن الكم يال ن

 المهحث الثايع: أيواا الشيلات

 ال  و الثايع: ا ف ال المجرم  التع فرتك لا الساحب

 المهحث ا ول: إ دار شيا  دون ر فد

 وفاء لاموالمطمب ا ول: عدم وجود مقا و 

 المطمب الثايع: استرداد مقا و الوفاء

 المطمب الثالث: ا مر ه دم  ر  الشيا

 المطمب الراهم: تحرير الشيا أو التو،يم عميه هطريق  تميم  رفه

 المطمب الاام : تحرير شيا لي  له مقا و وفاء
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 المطمب الساد : أرلان جرائم الشيا

 الساهق المطمب الساهم: عقوه  من ارتكب الجرائم 

 المطمب الثامن: ال ود لمجرائم الساهق 

 المهحث الثايع: إ دار شيا عم  غفر م ر 

 المطمب ا ول: أرلان جريم   ر  الشيا عم  غفر  يا

 المطمب الثايع: عقوه  من سحب الشيا عم  غفر  يا

 المهحث الثالث: إ دار شيا  دون تاريخ أو  تاريخ غفر  حيا

  إ دار شيا  ىدون تىاريخ أو  تىاريخ غفىر المطمب ا ول: أرلان جريم
  حيان

المطمب الثايع: عقوه  جريم  إ دار شيا  دون تاريخ أو  تاريخ غفر 
  حيا

 

وأمىىا الدراسىىات السىىاهق ق فقىىد شىىرح عىىدد مىىن الهىىاحثفن يعىىام ا ورا  
 التجاري  الس ود  وميلم:

ا ورا  التجاري  فع اليعام الس ود  ل  دهللا ال مرانق م لد  ن1
 هىن 1416دارة ال ام  هالرياو الطه   الثايي  سي  اإل
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ا ورا  التجاريىىى  فىىىع اليعىىىام التجىىىار  السىىى ود  إلليىىىا   ن2
 هىن1447حدادق م لد اإلدارة ال ام  هالرياو سي  

ا ورا  التجاري  فع اليعام التجار  الس ود  لس فد يحف ق  ن3
 هىن 1445الملتب ال ربع الحدفث هم ر سي  

فقىىىا ليعىىىام ا ورا  التجاريىىى  السىىى ود  ا ورا  التجاريىىى  و  ن4
وات ا،يىىى  جيفىىىى  ل  دال  ىىىفو ل أحمىىىىد ق ملتهىىى  الجىىىىالء هالمي ىىىىورة 

 هم رن

أحلىىام ا ورا  التجاريىى  فىىع ال قىىه اإلسىىالمع لمىىدلتور سىى د  ن5
 هىن1425الاثالنق دار ا ن الجو  ق الطه   ا ول  سي  

م  ا ورا  التجاري  فع اليعام الس ود  لمدلتورة  ييب سال ن6
 ق جام   المما س ود هالرياون

دراسىىى  ،ايوييىىى  عىىىن القواعىىىد القايوييىىى  لىىىقورا  التجاريىىى   ن7
هالمممكىى  ال ربيىى  السىى ودي  ل ىىالح سىىالمق الغرفىى  التجاريىى  ال ىىياعي  

 هىن1414هالرياو سي  

 لما أل  ه و الهاحثفن فع أحلام الشيا ه    عام  مثو:

ليىعق الطه ى  ا ولى  سىي  أحلام الشىيا فىع اليعىام السى ود  ل فىد الج
 هىن1444
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 وأما جرائم الشيا فع اليعام الس ود  فقد أل  فيه عدة مؤل ات ميلا:

الحماي  الجيائي  لمشيا فع التشريم والقىايون ل تىوح الشىاعلعق جام ى  
 هىن1444المما س ود هالرياو سي  

 أيهه إل  اآلتع: المقامهعا وفع 

جرائم الشيا ،د ت در هحسن يي  والقايون ن فىدفم ه ىعر :التي يه ا ول
 :من يعام ا ورا  التجاري  118 ةالجلو ههق ف ع الماد

مم مراعاة ما تقت ع هه ا يعم  ا اىرم ي ا،ىب هىالحه  مىدة ن ت يىد 
عم  ثالث سىيوات وهغرامى  ن ت يىد عمى  امسىفن ألى  ريىال أو  إحىدم 
هىىاتفن ال قىىوبتفن لىىو مىىن أ،ىىدم هسىىوء ييىى  عمىى  ارتكىىاب أحىىد ا ف ىىال 

 :اآلتي 

إعا سىىحب شىىيلاي ن يلىىون لىىه مقا ىىو وفىىاء ،ىىائم و،ا ىىو لمسىىحب أو  - أ
 نه مقا و وفاء أ،و من ،يم  الشيايلون ل

إعا استرد ه د إعطاء الشيا مقا و الوفاء أو ه  ىه هحفىث أ ىها  - ب
 ن الها،ع ن ي ع هقيم  الشيا

 ن إعا أمر المسحوب عميه ه دم دفم ،يم  الشيا -ج

 ن. إعا ت مد تحرير الشيا أو التو،يم عميه ه ورة تميم  رفه -د
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هو ي مم أيه لي  له مقا و ي ع هقيمته أو إعا علر أو سمم شيلاي و  -هى
  . أيه غفر ،ا و لم ر 

إعا تمقىى  المسىىت فد أو الحامىىو شىىيلاي ن فوجىىد لىىه مقا ىىو وفىىاء لىىا  -و
لىىدفم ،يمتىىهن فىىإعا عىىاد الجىىايع إلىى  ارتكىىاب أ  مىىن هىىعه الجىىرائم اىىالل 
ثالث سيوات من تاريخ الحلم عميه فع أ  ميلا تكون ال قوه  الحىه  

د عمى  امى  سىيوات والغرامى  التىع ن ت يىد عمى  مائى  ألى  مدة ن ت ي
 . ريال أو إحدم هاتفن ال قوبتفن

 :التي يه الثايع

 ف ىع القىرارق م مىن الجىرائم الك ىر  118جرائم الشيا الىواردة فىع المىادة 
 ىه24/5/1431( فع 1944الو ار  ر،م )

مىن   ائه د الم عشر  الثايي ةه د انطالا عم  الماد  الداامي ن و يرإ
ق وه ىد انطىالا عمى  ،ىرار مجمى  الىو راء ر،ىم  يعام انجراءات الج ائي

ا ف ىال  هاعتهار  داريا لقرارإهى القا ع  15/3/1431( وتاريخ 75)
انورا  مىىىىن يعىىىىام   ( الم دلىىىى118)  ةالمي ىىىىوي عمفلىىىىا فىىىىع المىىىىاد

( 1944موجهىىه لمتو،فىى  ق وه ىىد انطىىالا عمىى  ،راريىىا ر،ىىم )  التجاريىى
عر ىىه رئىىي  هفئىى  التحقفىى   هىىى وبيىىاءي عمىى  مىىا9/7/1428وتىىاريخ 

انف ىال المي ىوي عمفلىا فىع  وني: ت ت ىرأ :فمع ما واندعاء ال ام يقرر
موجهه لمتو،ف  مالم يقم   ورا  التجاريالم دله من يعام ا  118 ةالماد
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التيىىىا ل  ىىىفن  وأهسىىىداد ،يمتىىىه اوفىىىع حالىىى  ال ىىىما ق  سىىىاحب الشىىىيا
 ن انطرا 

 نلمن فم م نعتماده القرارثايياي : ف مغ هعا 

تقىىوم محىىاكم التي فىىع  ىىإل ام محىىرر الشىىيا  ىىدون ر ىىفد  :التي يىىه الثالىىث
هسداد الم مغ ه د تسجفو جريم  تحرير الشيا  دون ر فد فع الشرط  

 .وال دء فع الق ي  الجيائي 

وأسمل هللا أن يلون فع هعا الكتاب المات ىر مىا ي فىد القىارئ الم تىدئ 
 علر الماتي الميتلعنوي

الفىىىوم فىىع سىىىي   هىىىى ق وأيشىىره1425لتىىب هىىىعا الهحىىث فىىىع سىىي  و،ىىد 
 والحمد هلل عم  تيسفرهنليست اد ميهق  هى1439

asd@drcounsel.com

asd9406@gmail.com 

www.drcounsel.com 

mailto:asd@drcounsel.com
mailto:asd@drcounsel.com
http://www.drcounsel.com/
http://www.drcounsel.com/
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 انفصم األول:

 انتعريف بانشيك وأهم أحكامه

 ملبحث األول:ا

 تعريف انشيك وانتمييز بينه وبني انكمبيانة.
يعريا لوجىود تشىاهه  ىفن الشىيا والكم يالى  و ن لمشىيا أحلاميىا ن تث ىت 
ي ىاح علىر ال ىر   ىفن  لمكم يال  فقد يلون من مستم مات الت ىور واإلي
ا لىىىعلا فىىىال  ىىىد مىىىن علىىىر مىىىا ي ت ىىىر ممفىىى يا  الشىىىيا والكم يالىىى ق وتملفىىىدي

 ت  فت ا ال ر   فيلا وبفن الشيان لمكم يال  ح

ا  و اا م ت ىرة م فيى  حىددتلا ا يعمى   الكم يال  هع أمر ملتوب وفقي
المات    إ دار تيعيمات ا ورا  التجاري  يطمب  لىا شىاي يسىم  
الساحب مىن شىاي صاىر يسىم  المسىحوب عميىه أن فىدفم همقت ىاها 

فىىر ت مفىى  عمىى  م مغيىىا م فييىىا مىىن اليقىىود لممسىىحوب لىىه أو  مىىره مىىن غ
شىىر ق و،ىىد ي ىىت المادتىىان ا ولىى  والثاييىى  مىىن يعىىام ا ورا  التجاريىى  

 الس ود  عم  أهم ا ائي الكم يال  هما فمع: 

 : تمو الكم يال  عم  ال فيات اآلتيتش -1-المادة 

 ) أ ( لمم  لم يال  ملتوه  فع متن ال ا هالمغ  التع لتب  لان 

 م مغ م فن من اليقودن  )ب ( أمر غفر م م  عم  شر   وفاء
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 )ج ( اسم من فم مه الوفاء )المسحوب عميه(ن 

 ) د ( مي اد انستحقا ن 

 )هى( ملان الوفاءن 

 ) و ( اسم من فجب الوفاء له أو  مرهن 

 )   ( تاريخ وملان إيشاء الكم يال ن 

 ن -الساحب  –) ح ( تو،يم من أيشم الكم يال  

لع من ال يايات المعلورة فىع المىادة : ن ي ت ر ال ا الاا-2–المادة  
 الساهق  لم يال  إن فع ا حوال اآلتي : 

) أ ( إعا امت الكم يالى  مىن  يىان مي ىاد انسىتحقا  اعت ىرت مسىتحق  
 الوفاء لدم انطالا عمفلان 

)ب ( إعا امىىت الكم يالىى  مىىن  يىىان ملىىان الوفىىاء أو مىىن  يىىان مىىوطن 
جايب اسم المسحوب عميه ملان المسحوب عميه اعت ر الملان الم فن  

 وفائلا وموعييا لممسحوب عميهن 

)ج ( إعا امىىت مىىىن  يىىان ملىىىان إيشىىائلا اعت ىىىرت ميشىىمة فىىىع الملىىىان 
 الم فن  جايب اسم الساحبن 
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وهما علر من مالما وا ائي عام  لكو من الشيا والكم يال  يملييا 
 القول همن الشيا فت   مم الكم يال  فع الا ائي التالي : 

افتىىىراو وجىىىود ثالثىىى  أطىىىرا  هىىىع السىىىاحب والمسىىىحوب عميىىىه  -1 
 والمست فد وعلا فع الغالبن 

هما  ىفن السىاحب والمسىحوب عميىه اوجود عال،تفن حقو،فتفن إحىد -2
وهع الر فد الدائن وهع ما يسم  همقا و الوفاءق الثايي   فن السىاحب 

 والمست فد وهع و ول ،يم  الكم يال  أو الشيان 

ا عمى  القيىام  تسىوي  مىا فرتهايىه مىن عال،ىات ،ايوييى   ىفن ،درتلم -3
 المت اممفن  لما ه ممي  وفاء واحدةن 

 وياتم  الشيا عن الكم يال  فيما فمع: 

) أ ( إن الشيا يسحب عادة عم  م ىر  وييىدر أن يسىحب عمى  فىرد 
عاد  أو مؤسس  غفر م رفي  فع حفن أن الكم يال  تسحب عمى  أ  

 لت ام  لان جل  أو فرد أهو لال 

)ب ( إن الشيا واجب الدفم دائميا لدم انطالا عميىه ون فجىو  تمجفىو 
دف ه  فيما يغمب عم  الكم يال  أن تكون مستحق  الوفىاء عيىد انطىالا 

يما فجب وفاؤها ه د و،ت فجر  ت ففيه ففلان   وا 

)ج ( يشتر  لسىحب الشىيا أن يلىون المسىحوب عميىه مىدفييا لمسىاحب 
،يمتهق فإن سحب شيا عم  غفىر مىدفن هىه اعت ىر علىا  هما ن يقو عن
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جريمى  توجىب ال قوهىى ق وتهقى  لمشىىيا ،يمتىه الماليى  فىىع عمى  سىىاحههن 
وعميىىه فإيىىه ن فجىىو  لممسىىحوب عميىىه أن فؤشىىر عمىى  الشىىيا هىىالق ول 
 يىىىه طالمىىىا لىىىان مسىىىتكمالي لشىىىرو  اعتهىىىاره لىىىان واجىىىب الىىىدفم عمىىى  

 ن (1)المسحوب عميه ر ع  علا أم ساط

لىى  هىىعا تشىىفر المىىادة )و  ( مىىن يعىىام ا ورا  التجىىار  السىى ود ق 144ا 
 حفث تقول: 

ن فجو  لممسىحوب عميىه أن فو،ىم الشىيا هىالق ولق ولىو ، ىول ملتىوب 
عميه ي ت ر لمن لم يلن ومم علا فجو  لممسحوب عميه أن فؤشر عم  
الشيا هاعتمىاده وت فىد هىعه ال هىارة وجىود مقا ىو فىع تىاريخ التمشىفر ون 

و  لممسىحوب عميىه رفىو اعتمىاد الشىيا إعا لىان لديىه مقا ىو وفىاء فج
يل ىىع لىىدفم ،يمتىىه وي ت ىىر تو،يىىم المسىىحوب عميىىه عمىى   ىىدر الشىىيا 

 همثاه  اعتمادن 

                                                        

بحث الشيخ عبذهللا بً مىيع املىظىم بـ:حكم كبض الشيك وهل هى كبض ملحتىاه، امليشىس في (1)

 .669مجلت مجمع الفله إلاظالمي في الذوسة العادظت املجلذ ألاول ص 
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 املبحث انثاني:

 أنىاع انشيكات
  ن:يوعف إل  انلت امات لسداد تهادللا فتم التع الشيلات تيقسم 

ػغ جووهػاضتوو ػاضبظوو  ػضوو رػالسووااهػغصووهاع ػذووغص ت:ػاوول  ػاضظوو  ػ
ػسغك ػاإلغها ػ غتمػبكمػخ صةػحد ب تػضهغك 

 اسىتقر شىلمي  أو ىاا وفى  ملتىوب أمىر هىو ال ى    لعه( الشيا) و 
 إلىى ( السىىاحب هىىو) شىىاي مىىن  ىىادراي  أمىىراي  تت ىىمنق ال ىىر  عمفلىىا
 أو ثالىث لشاي فدفم همن(: ال يا- عميه المسحوب هو) صار شاي
 ن (1)انطالا همجرد م فياي   مغاي م( المست فد) لحاممه أو  مره

 عيدئع ويشههق ا طرا  ثالثي  ور،  فلو ساحهه  مر لان إعا والشيا 
تججج   سىىحب إن: حفىىث مىنق والشىىيا السىى تج   ىفن ااىىتال  مىىم (2) الّسى ت
 ُي ت ىرهق ه ي ع عميه المسحوب لدم لمساحب ر فد وجود  دون  الشيا
 عمىى  مق ىىورة قوهىى ع وهىىعق ال قوهىى  السىىاحب عمفلىىا يسىىتح  جريمىى 
وحفث أن الودي   اليقدي  عم  شلو حساب جىار  لىدم  نالشيا ساحب
 إلى  اليقىود ممكيى  ايتقىال عمفلا فترتب اإل،راو  ور من  ورةال يوا 

                                                        

 .76بىىن ججاسيت بذون سبا، ص(1)

 فيها مذيىه دفع مبلغ معين إلرن شخص ثالث أو إلرن هفعه، أو  حىالت صادسة مً دائً،(2)
ُ

ف
ّ
ل

َ
ُيك

  312إلرن الحامل للحىالت، املعجم الىجيز، ص
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 ال يا فع الجار   الحساب عم  السحب يلون  وبلعاق لديه المودا ال يا
 سىه ي  فهاشىره قلممقىرو حى  وهىعاق ميه ج ء أو دفن تقا ع ، فو من
 هطريقتفن: الشيا تعلفر فتم حفث ؛ عيه فيوب همن أوق شاء إن

  نلمممكي  يا،وال تعلفرال -1

 تح ىفو من إليه المعّلر تملفن ميه يق د والع ق تولفو تعلفر -2
 ن المعلير لحساب الشيا ،يم 

 سىىداد أسىىالفب مىىن جدفىىداي  يوعىىاي  يمثىىو الشىىيا فىىإن: علىىا  ىىوء عمىى  
  انلت امات

 اىىالل مىىن انئتماييىى  اليقىىود إفجىىاد وسىىائو  ىىور مىىن  ىىورة واعتهىىاره
 فىىع سىىواء الحسىىاهات ماتمىى   ىىفن حسىىا ّياي  ا مىىوال يقىىو يطىىا  توسىىيم
 ن وفروعلا ا ارم  ال يوا ماتم   فن أو فروعه أو الواحد ال يا

 عم  لمتحويو أداة  و  ه عرفاي  الجار   هه الت امو أسموب وف  الشيا 
 ال يىىا لىدم التىىع ودي تىه مىىن امالتى   مىن عميىىه مىا هسىىداد( ال يىا) مدفيىه
 اإلهاحى  ا مىور فع ا  و: الشرعي  القاعدة أسا  عم  ؛ شرعاي  جائ 
  و ىى ه ي سىىه الشىىيا فىىع الربىىا فىىداو ونق هحرمتلىىا دلفىىو جىىاء مىىا إن

  ىىدور تقىىوم إيلىىا: أ ق المسىىتحدث  انلت امىىات دفىىم وسىىائو مىىن وسىىفم 
 ن(1)السمم من سم   شراء عيد انلت ام سداد حفث من اليقود

                                                        

 ملحمذ الشيباوي. 38ص  103مجلت البيان ع (1)
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ػ(ػاضدغ ح ػاضذغ :ػ)اضث ظ ػاضظ  ػ

 سىداد من تمليلم هالمسافرين الاا   السداد أسالفب من أسموب وهو
ق  مىىدايلم اىىارج هالسىى ر ،يىىاملم اىىالل يشىىمت التىىع الماليىى  الت امىىاتلم
 ري اتق أهملا:ت  ه دة( السياحع الشيا) وُي ّر 

 (قله الم در ال يا مراسو عم  مسحوب شيا أيه) -1

 هقا مفته ويتمف ق السياحع انعتماد لاطاب الم دل الشلو أيه) -2
 (ق ال المع المستوم  عم  ال يوا لدم لموفاء

 مىىن السىياح لتملىفن اسىتحدثت التىىع الشىيلات أيىواا أحىد أيىه) -3
 م لىىىم حمملىىىا إلىىى  حاجىىى  دون  يقىىىود مىىىن فمىىى ملم مىىىا عمىىى  الح ىىىول
  ن(1)(وال ياا السر،  لمااطر والت رو

 تمىىىا مىىىن شىىىلو عىىىن عهىىىارة: هىىىو السىىىياحع االشىىىي فىىىإنق عىىىام  وجىىىه 
 مىن هالسلول  وتتمف ق لموفاء أداةي  المسافرون  يستادملا التع ال لوا
 ال يىىا فىىروا لىىدم فقىىط لىىي ق الوفىىاء فىىع مق ولىى  تكىىون  حفىىثق ياحيىى 

يمىىاق مراسىىميه لىىدم أو للىىا الم ىىدر  هىىؤنء ويق ىىوق أي ىىاي  ا فىىراد لىىدم وا 
 ن طريقلا عن حقو،لم تسوي 

                                                        

 .22 21الشيكاث العياحيت: طبيعتها وهظامها اللاهىوي، د أميرة صذقي، ص (1)
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 شلو فع محرر سيد لكيه شيا اسم يحمو  ا: هو احعالسي فالشيا 
 ن  (1)هالوفاء ت لد

 الع  ال اد  لمشيا ي سلا والشرو  الموا  ات السياحع الشيا يماع 
 الشىىيا  إ ىىدار يقىىوم مىىن أن فىىع عيىىه فاتمىى  أيىىه إنق ا فىىراد ي ىىدره
ق ي سىه الو،ىت فىع عميه والمسحوب الساحب      فن فجمم السياحع
 اليقىىىد أورا  ا ىىىائي لىىىه حفىىىث ؛ اليقديىىى  ا ورا  شىىىلو يماىىىع وبلىىىعا
 : فع ال لوا من غفرها عن تتمف  التع ي سلا

 ق مجموعات فع ت در أيلا -1

 متساوي  ،يم عات ،طم إل  تيقسم لما -2

 ق لتقادملا م في  مدة تحدفد  دون  ت در أيلا لما -3

 :حفث من اليقدي  ا ورا  عن تاتم  ولكيلا

 مقا ىو للىا الم ىدر ال يىا جايىب مىن هالىدفم ت لىداي  ت ت ىر إيلا -1
  ناليقد أورا  ه و إفداا

 أمىىاق التعلفىىر أسىىا  عمىى  تىىتم التىىداول ياحيىى  مىىن إيلىىا لمىىا -2
 التسىميم طريى  عىن أاىرم  إلى  فد من تيتقو لمحامو  لوا فلع اليقود
 ن (1) الماد 

                                                        

 باوي.ملحمذ الشي 38ص  103مجلت البيان ع (1)
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 انئتماييىى  اليقىىود أيىىواا مىىن يىىوا هىىو السىىياحع الشىىيا فىىإن: وهالتىىالع
 إلىىى  انلتجىىىاء إلىىى  حاجىىى  دون  انلت امىىىات ي تسىىىو طريقىىىه عىىىن يملىىىن
 ن اليقدي  ا ورا 

ػػأطاافػاضعالشةػس ػاضذغ ػاضدغ ح :

 : أطرا  ثالث  للا أن فع السياحع الشيا فع ال ال،  تتمثو

رة الشرل  أو ال يا: ا ول فالطر  -1 دي  ق السياحع لمشيا الُم ت

 هىىىعه  يىىىم فتىىىول  الىىىع  الهىىىائم أو المراسىىىو: الثىىىايع والطىىىر  -2
ر عىن ولىىيالي  ي ت ىر حفىثق لمجملىور لشىيلاتا ىدي  فالمراسىىوق لمشىيا الُم ت

 قودي   همثاه  لديه فالشياق الشيا للعا الم درة الشرل  عن ولفو هو
 ال يا ويتقا  ق المشتر   عم   رفلا ه د إن الثمن  رد مم م غفر وهو

 ق الشيلات للعه م ارفته لقاء عمول  المراسو

  دفم يقوم حفثق الشيا للعا مشتر  ال فلو: الثالث الطر  أما -3
 ه مم  أو الشيا  لا الم در ي سلا هال مم  إماق اليقود من م فن م مغ
 عال،  والمشتر   السياحع لمشيا الم درة الشرل   فن فال ال،  ؛ أارم 

 عقىىد وفىى  الم ىىدر لم يىىا الولفىىو المراسىىو اىىالل مىىن تمىىتق ت ىىار 
 هطمىب ي ىر  فيمىاق لاتالشىي للىعه المشىتر   عميىه فو،ىم الىع  اإل دار
 عمى  التو،يىم  ىميلا مىن التىع المشىتر   الت امات حددت حفثق الشراء

                                                                                                                                        

 .79، 73املشجع العابم، ص (1)
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 وانلتىىى امق الشىىىراء لحعىىى  الما ىىىي الملىىىان فىىىع المشىىىتراة الشىىىيلات
 صاىر لشاي تعلفره عيد أو الشيا ،يم  ،هو عيد ثايي  مرة هالتو،يم
 امهقي السياحع الشيا دورة وتيتلعق ادمات أو سمم عم  ح وله لقاء

 سىىىىواء هالسىىىداد هالمطالهىىىى  يقىىىوم لمىىىن ،يمتلىىىىا هسىىىداد ا ول الم ىىىدر
 ن (1) الشيا له ُعلّير من أو ا  مع المشتر  

ػتطبغق تػطخ ضفةػضضذا ػس ػاضذغص تػاضدغ حغة:ػػ

 مجىىال فىىإنق السىىياحع الشىىيا لط ي ىى  السىىا   انسىىت راو اىىالل مىىن
 فمىنق ياالشى للىعا ال يىم وعيىد الشىراء عيىد هىو الربىا تحق  من الاو 
 مىثالي  ريىانت عيلىا تدفم دونري  هقيم  السياحي  الشيلات شراء: ياحي 

 حفىثق اليقىد  التقىاهو فتم ون م ارف  ا مر ي ت ر الحال  هعه ف ع ؛
 ريىىىانت دفىىىم مقا ىىىو الىىىدونرات مىىىن عىىىدد هقيمىىى  عمىىى   ىىىا شىىىراء فىىىتم

 مىىم( ولالئىىه) مراسىىميه لىىدم ا مليىى  مىىن ملىىان أ  فىىع هىىعا وهموجىىب
  ىدفو ولكيىهق يقىداي  ي ت ر ن فلو: وبلعاق دفن سيد فلوق لمتعلفر ته،ا مف
 ال مم  مقا و الشيا تسميم اعتهار يملن: ا سا  هعا وعم ق اليقد عن
 نمادّياي  تقاه اي :  لا شراؤه تم التع

ػإذاػاذتايػاضذغ ػاضدغ ح ػبظفسػاضعطضةػاضت ػأصهاػبك :ػ

                                                        

 .128، 112املشجع العابم، ص (1)
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ق  لىا الم ىدر هال ممى  ؤهشىرا وتىمق ي سلا هال مم  الشيا إ دار تم إعا
 عمى  تاريجىه يملىن دف ىه فىتم ومىان الشىيا ،يمى  فىع ال يىادة فجو  فال

تججج  أسا    نالّس ت

  مىد فىع الق ىاء اشىترا  مىم آلاىر مىال إعطىاء هميلا: ت ر  والس تج 
 ،يمى  فدفم فلوق الطري  اطر من السالم   مان: ميلا والق دق صار

  ن(1) ا ماي  س فو م ع ن القرو س فو عم  السياحع الشيا

ػإذاػاذتايػاضذغ ػاضدغ ح ػبعطضةػطغ غاةػضط ػأصهاػبهػاضذغ :

 الىع  لميقىد ماىال   يقد السياحع الشيا هشراء المشتر   ،يام حال فع
 هعا ،يم  دفم وتمق هالدونرات م دراي  الشيا لان فمو ؛ الشيا هه  در
 التهىادل تمفىق م ىارف  أيىه عمى  الشىيا تاىري  فىيملن هالريىانت الشىيا
 ال ممىى   ىىر  هسىى ر هىىه المشىىتراة وال ممىى  السىىياحع الشىىيا  ىىفن ففلىىا

 فجىىب إيىىه: أ ق  لىىا المشىىترم  ال ممىى  مىىم السىىياحع الشىىيا فىىع الىىواردة
 هال ممى  الشىيا ،يمى  ،ىهو أ ق ال قىد مجمى  فع التقاهو شر  توافر

 مىم الحسىاب عمى   تسىجفو أو يقىداي  القىهو أكىان سىواء ؛  لا المشتراة
 فت ى  السىياحع الشىيا أن هاعتهىارق لممشىتر   السىياحع الشيا تسميم
  نالور،ي اليقود   ات  ه و

                                                        

 .279الشبا واملعامالث املصشفيت في هظش الششيعت إلاظالميت، د عمش بً عبذالعضيض املترن، ص(1)
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 السىياحع الشيا شراء تم إعا: هو السياحع الشيا فع الربا موطن إن 
  ىىفن القيمىى  وت اوتىىتق السىىياحع الشىىيا  لىىا الم ىىدر ي سىىلا هال ممىى 
 مىم الشيا  لا المشترم  ال مم  يوا ااتم  إعا أماق دف   تم وما الشيا
 تىىوافر  ىىرورة حفىىث مىىن ال ىىر  أحلىىام فتيط ىى ق  لىىا الم ىىدر ال ممىى 
 أو السىياحع الشىيا  يىم حالى  فىع ا مىر فيط   ولعلاق التقاهو شر 
 ن(1)تعلفره

                                                        

 ملحمذ الشيباوي. 38ص  103مجلت البيان ع (1)
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 انفصم انثاني:

 األفعال اجملرمة انتي يرتكبها انساحب

 املبحث األول: 

 إصدار شيك بدون رصيد
(: ن فجىىو  إ ىىدار الشىىيا مىىا لىىم يلىىن لمسىىاحب لىىدم 94ي ىىت مىىادة )

المسحوب عميه و،ت إيشاء الشيا يقود يستطيم الت ر  ففلا هموجب 
ثىىم علىىرت المىىادة أيىىه ن فترتىىب  شىىيا طهقىىاي نت ىىا   ىىريا أو  ىىميعن 

عم  عدم وجود مقا و الوفاء أو عدم ل افته هطىالن الشىيا ن وفىع علىا 
 يي نحماي  لمحامو حسن ال

الت ىىرفات الم ا،ىىب عمفلىىا وعىىددها امىى   118و،ىىد حىىددت المىىادة  
 ت رفات وت  فملا عم  اليحو اآلتعن

ػاضططضبػال  :ػرهمػ ج هػطق ب ػ س ءػص ط 

عم  أيىه ي ا،ىب هىالحه  مىدة ن  118فقد ي ت ال قرة )أ( من المادة 
ت يىىد عمىى  ثىىالث سىىيوات وهغرامىى  ن ت يىىد عمىى  امسىىفن ألىى  ريىىال أو 

سىىحب شىىيا ن  هىىاتفن ال قىىوبتفن لىىو مىىن أ،ىىدم هسىىوء ييىى  عمىى   إحىىدم
يلون له مقا و وفىاء ،ىائم و،ا ىو لمسىحب أو يلىون لىه مقا ىو وفىاء أ،ىو 

 من ،يم  الشيان 



 

 الشيكات 22

 ويملن تحق  هعه الجريم   ثالث  أسهاب حسب المادة المعلورة وهع:

السىى ب ا ول: عىىدم وجىىود ر ىىفد لمسىىاحب عيىىد المسىىحوب عميىىه و،ىىت 
 انإ دار الشي

الس ب الثايع: وجود ر فد لمساحب عيد المسحوب عميه و،ىت إ ىدار 
 الشياق لكيه ن يل ع لموفاء هقيم  الشيان

السىى ب الثالىىث: أن يلىىون ر ىىفد السىىاحب غفىىر ،ا ىىو لمسىىحبق لمىىا إعا 
 ن(1)حجر عميه إلفالسه أو لتلم  أو لس له ويقي أهمفته

ػاضططضبػاضث ظ :ػادتاهاهػطق ب ػاض س ء

عمى  تجىريم السىاحب إعا اسىترد ه ىد  118( من المىادة  ب ي ت ال قرة
إعطاء الشيا مقا و الوفاء أو ه  ه هحفث أ ها الها،ع ن ي ع هقيم  
الشيان فال  د أن يعو ر فد الساحب لدم المسحوب عميه لافيا لسداد 

 ن(2)الشيا حت  يستوفيه الحامو

                                                        

ألاوساق التجاسيت في الىظام  ،326ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي لعبذهللا العمشان ص  (1)

، ألاوساق التجاسيت وفلا لىظام ألاوساق التجاسيت 437التجاسي الععىدي إللياط حذاد ص 

 . 408، أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله إلاظالمي ص 192الععىدي واجفاكيت جىيف ص 

ساق التجاسيت في ، ألاو 327-326ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي لعبذهللا العمشان ص (2)

، ألاوساق التجاسيت وفلا لىظام ألاوساق التجاسيت 438الىظام التجاسي الععىدي إللياط حذاد ص 

 . 408، أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله إلاظالمي ص 192الععىدي واجفاكيت جىيف ص 
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ػاضططضبػاضث ضث:ػالطاػبعهمػصافػاضذغ 

عمىىىى  تجىىىىريم السىىىىاحب إعا أمىىىىر  118المىىىىادة ي ىىىىت ال قىىىىرة ج مىىىىن 
المسحوب عميه ه دم دفىم ،يمى  الشىيان لمىا فىع علىا مىن ت طفىو لحى  
الحامو فع الح ول عم  مقا و الوفاءق ولي  لمساحب أن يممر  و،  
 ر  الشيا ملما لايت ا سهاب إن فع حانت يي عمفلا اليعام فع 

ر ى  مىن السىاحب فىع والتع ي ت عم  أيه ن تق و الم ا 145المادة 
 وفاء الشيا ، و ايق اء مي اد تقديمه إن فع حال :

  ياعه   -1

 أو إفال  حاممهن  -2

 أو طرأ ما فاو همهمفتهن -3

عا توفع الساحب أو أفم  أو فقد أهمفته ه د إيشاء الشىيا فىال ي ىدل  وا 
 ن(1)علا من اآلثار المترته  عميه

قوةػتطظو ػػػاضططضوبػاضاابو :ػتحاغواػاضذوغ ػأ ػاضت شغو ػرضغوهػبطاغػػػػػػ
ػصاسه

                                                        

سيت في الىظام ، ألاوساق التجا327ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي لعبذهللا العمشان ص (1)

، ألاوساق التجاسيت وفلا لىظام ألاوساق التجاسيت 439-438التجاسي الععىدي إللياط حذاد ص 

 .409، أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله إلاظالمي ص 193-192الععىدي واجفاكيت جىيف ص 
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عمى  تجىريم السىاحب إعا ت مىد تحريىر  118ي ت ال قرة د مىن المىادة 
الشيا أو التو،يم عميه ه ورة تميم  رفهن فقد ي مد محرر الشيا إل  

 ن(1)تغففر تو،ي ه ليميم الحامو من انست ادة ميه

ػاضططضبػاضخ طس:ػتحاغاػذغ ػضغسػضهػطق ب ػ س ء

تجريم الساحب إعا علر أو سىمم  عم  118ي ت ال قرة هى من المادة 
شىىيلاي وهىىو ي مىىم أيىىه لىىي  لىىىه مقا ىىو ي ىىع هقيمتىىه أو أيىىه غفىىر ،ا ىىىو 
لم ر ن و،د سوت هعه المادة  فن من ي ىدر الشىيا وبىفن مىن يعلىره 
مم ال مم ه ىدم وجىود مقا ىو لىهق وفىع علىا حمايى  لمور،ى  التجاريى  مىن 

 ن(2)التساهو فع تط ف  أيعمتلا

ػ نػجاائمػاضذغ اضططضبػاضد هس:ػأاصػ

فىىع لىىىو جريمىىى ق ن  ىىد مىىىن تىىىوافر رليىىىفن همىىا الىىىرلن المىىىاد  والىىىرلن 
 الم يو ق وت  فملا فيما يمتعن

ػاضاصنػاضط هي:

                                                        

ت في الىظام ، ألاوساق التجاسي330ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي لعبذهللا العمشان ص (1)

-409، أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله إلاظالمي ص 302الععىدي للذهتىسة صييب ظالمت ص 

410. 

، ألاوساق التجاسيت في الىظام 330ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي لعبذهللا العمشان ص (2)

 .410ظالمي ص، أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله إلا 302الععىدي للذهتىسة صييب ظالمت ص 
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الرلن الماد  هىو السىموا اإلجرامىع الىع  يحقى  الجريمى  مىن الياحيى  
 والتع علرت صي ان 118المادي ق وهع الم دودة فع المادة 

ػاضاصنػاضطعظ ي:

الم يىىو  الق ىىد الجيىىائع وهىىو مىىا ي ىىر  هسىىوء الييىى ق  يق ىىد هىىالرلن
 ولمشراح اتجاهفن فع ت سفر سوء اليي :

ا ول: أن سىىوء الييىىى  هىىو ، ىىىد اإل ىىرار هالحامىىىوق وعميىىه فىىىإعا عمىىىم 
الحامو ه ىدم وجىود ر ىفد فىع ر ىفد السىاحب و،ىت إ ىدار الشىياق أو 
 لان الشيا ثمن ه اع  يلىو الحامىو عىن تسىميملا لمسىاحبق فىإن علىا

 ن118يميم من إيقاا عقوه  الجرائم المعلورة فع المادة 

الثايع: أن سوء اليي  هو مجرد عمم أ  طر  مىن أطىرا  الشىيا هميىه 
 ن118ارتكب ف ال من ا ف ال المي وي عمفلا فع المادة 

و،د استقرت ،رارات لجيى  ا ورا  التجاريى  عمى  الت سىفر الثىايعق وهىو 
 ن(1)ما رجحه أكثر الشراح

ػضبػاضد ب :ػرق بةػطنػااتصبػاضجاائمػاضد بقةاضطط

                                                        

، أحكام ألاوساق التجاسيت 308ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي للذهتىسة صييب ظالمت ص (1)

 .415-411في الفله إلاظالمي ص 
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عمى  عقوهى  لىو مىن أ،ىدم هسىوء ييى  عمى  ارتكىاب  118ي ت المادة 
الجىىرائم السىىاهق  هىىمن ي ا،ىىب هىىالحه  مىىدة ن ت يىىد عمىى  ثىىالث سىىيوات 
وهغرامىى  ن ت يىىد عمىى  امسىىفن ألىى  ريىىال أو  إحىىدم هىىاتفن ال قىىوبتفنن 

اء فع تقدفر الت  ير المياسب ويالح   يادة حد السمط  التقدفري  لمق 
 لمجريم ق وي اد الحد ا عم  لمت  ير هالحه  أو الغرام ن

مىىىن التشىىىلفر هالماىىىال  عيىىىد  121إ ىىىاف  إلىىى  مىىىا ورد فىىىع المىىىادة 
 الحاج  لعلان

ػاضططضبػاضث طن:ػاضع هػضضجاائمػاضد بقة

فىىع ال قىىرة ا افىىرة عمىى  أيىىه إعا عىىاد الجىىايع إلىى   118ي ىىت المىىادة 
من هعه الجرائم اىالل ثىالث سىيوات مىن تىاريخ الحلىم عميىه  ارتكاب أ 

فىىع أ  ميلىىا تكىىون ال قوهىى  الحىىه  مىىدة ن ت يىىد عمىى  امىى  سىىيوات 
 والغرام  التع ن ت يد عم  مائ  أل  ريال أو إحدم هاتفن ال قوبتفنن 

ورجىىوا المجىىرم لىىعات الجريمىى  فىىدل عمىى  اسىىتلايته هالسىىمط  وهحقىىو  
اد فىىىع ت  يىىىرهق ولىىىو علىىىا مربىىىو   تقىىىدفر اآلاىىىرينق ولىىىعا ياسىىىب أن فىىى  

 القا عن
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وال ىىود فىىع الجريمىى  ن يق ىىد هىىه أن ي ىىود إلىى  تكىىرار إحىىدم الجىىىرائم 
الساهق ق  ىو يط ى  عميىه يىي المىادة همجىرد عىوده فىع أ   ىورة مىن 

 ن(1)ال ور الساهق 

ػاضططضبػاضث طن:ػارتب اػاضذغ ػبه نػاصغهػطنػاضجاائمػاضصبغاة

 ار اآلتع:،رر مجم  الو راء القر 

ه ىىد انطىىالا عمىى  مىىا رف ىىه و يىىر التجىىارة وال ىىياع  فىىع شىىمن طمىىب 
م الجى  عىاهرة ايتشىار الشىىيلات المرتج ى  ل ىدم وجىىود ر ىفد لىا  للىىا 

 أ،ر مجم  الو راء عدداي من اإلجراءات من  فيلا ما فمع :

أوني : ،يام اليائب الثايع لرئي  مجم  الو راء و ير الداامي   إ ىدار 
( الم دل  من  118تهار ا ف ال المي وي عمفلا فع المادة ) ،رار هاع

 يعام ا ورا  التجاري  موجه  لمتو،ف  ن

ال ام التحقف  فع جرائم الشىيلات  واندعاءثايياي : تتول  هفئ  التحقف  
ورفىىم الىىدعوم ال امىى  أمىىام الجلىى  المات ىى  هال  ىىو فىىع تمىىا الجىىرائم 

 ويعام اإلجراءات الج ائي  نلم  جريم  أارم وعلا وفقاي ليعاملا 

  ثالثاي :

                                                        

، أحكام ألاوساق التجاسيت 311ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي للذهتىسة صييب ظالمت ص (1)

 .416-415في الفله إلاظالمي ص 
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عمىى  الجلىى  المات ىى  هال  ىىو فىىع ميا عىىات ا ورا  التجاريىى   - 1 
إ ىىدار ،رارهىىا فىىع الق ىىي  التىىع تيعرهىىا اىىالل ثالثىىفن فومىىاي مىىن تىىاريخ 

 إحال  الق ي  إلفلا ن

عمىى  الجلىى  المات ىى  هال  ىىو فىىع ميا عىىات ا ورا  التجاريىى   - 2 
هىىات عمىى  مرتك ىىع جىىرائم الشىىيلات وباا ىى  ال مىىو عمىى  تشىىدفد ال قو

إيقاا عقوه  السجن والتشلفر فع ال ح  الفومي  ال ادرة فع ميطق  
 مرتكب الجريم ن

راه ىىاي : ،يىىام مؤسسىى  اليقىىد ال ربىىع السىى ود   و ىىم إجىىراءات تىىيعم  
إ ىىىدار ور،ىىى  انعتىىىراو وتميىىىم ال يىىىا المسىىىحوب عميىىىه الشىىىيا مىىىن 

 ر،  اعتراو عم   ر  الشيا ن المماطم  فع إعطاء حامو الشيا و 

اامسا : تشلفو لجي  فع و ارة الداامي  ت م ميىدوبفن مىن و ارات : ) 
الداامي  ق وال دل ق والتجارة وال ياع  ق وانت انت وتقيي  الم مومات 
ق والمالي    م مح  الجمارا   ( ومؤسس  ال ريد الس ود  ق ومؤسس  

المىىواد الاا ىى  هال يىىاوين فىىع  اليقىىد ال ربىىع السىى ود  ق لدراسىى  ت  فىىو
يعام ا حوال المديي  ويعام اإل،ام  ويعام السىجو التجىار  وعلىا  ىإل ام 
لو مواطن أو مقيم أو مؤسس  أو شرل   و م عيوان رسمع تيت  من 
المراسم  عميه اآلثار القايويي  وأن فمتى م لىو مىيلم فىع حالى  تغفىر علىا 

 .(1) تحدفد عيوايه الجدفد ال يوان

                                                        

(1  )http://www.aleqt.com/2010/03/01/article_357102.html 

http://www.aleqt.com/2010/03/01/article_357102.html
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 بحث انثاني:امل

 إصدار شيك عهى غري مصرف
( عمىى  أيىىه ن فجىىو  سىىحب الشىىيلات ال ىىادرة فىىع 93المىىادة ) ي ىىت 

المممك  والمستحق  الوفاء ففلا إن عم   يا ق وال لوا المسحوه  فع 
 ورة شيلات عم  غفر  يا ن ت ت ر شيلات  حيح ن واعت رت ال قىرة 

فىىر  يىىا مجرمىىا أن لىىو مىىن سىىحب شىىيلاي عمىى  غ 124مىىن المىىادة   ب
 ن (1)يستح  عقوه  ن ت يد عم  عشرة صن  ريال

ويرم الدلتور الاثالن أن ا ول  اعتهار الشيا  حيحا إعا سحب عم  
غفر  ياق ح عا لحقو  الحامىوق وهىو موافى  لممىادة الثالثى  مىن ،واعىد 

 ن(2)جيف  الموحدة

ػاضططضبػال  :ػأاص نػجاغطةػصافػاضذغ ػرض ػزغاػبظ 

                                                        

واهظش جبريش هزا التلييذ في هتاب كاهىن املعامالث التجاسيت الععىدي ملحمىد مختاس بشيشي  (1)

، ألاوساق التجاسيت في 291العمشان ص ، ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي لعبذهللا 2/242

، ألاوساق التجاسيت وفلا لىظام ألاوساق التجاسيت 411الىظام التجاسي الععىدي إللياط حذاد ص 

 .417، أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله إلاظالمي ص 181الععىدي واجفاكيت جىيف ص 

املعامالث التجاسيت الععىدي ، كاهىن 417أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله إلاظالمي ص (2)

 .2/244ملحمىد مختاس بشيشي 
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م جريمىى  سىىحب الشىىيا عمىى  غفىىر  يىىا تىىوافر رلىىن مىىاد  يشىىتر  لقيىىا
 ورلن م يو ن 

فممىا الىرلن المىاد  فلىو السىموا اإلجرامىع الىع  تتحقى  م ىه الجريمى  
 هسحب الشيا عم  غفر  يان

وأمىىا الىىرلن الم يىىو  فلىىو سىىوء الييىى  هق ىىد ماال ىى  هىىعه المىىادة مىىن 
 اليعامن

ػاضططضبػاضث ظ :ػرق بةػطنػدحبػاضذغ ػرض ػزغاػبظ 

عم  استحقا  من سحب الشيا عم  غفر  يىا أن  124ي ت المادة 
ي ا،ب هغرام  ن ت يد عم  عشرة صن  ريىالن ومىرد تقىدفر هىعه ال قوهى  

 إل  القا عن

وي ىىلا: فجىىو   121إ ىىاف  إلىى  عقوهىى  التشىىلفر الىىواردة فىىع المىىادة 
الحلىىىم  يشىىىر أسىىىماء ا شىىىااي الىىىعفن ي ىىىدر هحقلىىىم حلىىىم هاإلدايىىى  

 يعام ويحدد الحلم لي ي  علان هموجب هعا ال
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 املبحث انثانث:

 إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غري صحيح
( عم  وجىوب أن يشىتمو الشىيا 91ي ت المادة ال قرة هى من المادة )
 عم  تاريخ وملان إيشاء الشيان

 وفائدة اإلل ام  لعا ال يان:

 تحدفد أهمي  الساحب و،ت إيشاء الشيان  -1

 قا و الوفاء و،ت إ دار الشيانوالتحق  من وجود م -2

 وتحدفد  داي  مواعفد تقديم الشيا لموفاءن -3

 وتحدفد مدة الرجوا ال رفعن -4

 وتحدفد مدد عدم سماا الدعومن -5

عمىى  أن ال ىىا الاىىالع مىىن تىىاريخ اإليشىىاء ن  92و،ىىد ي ىىت المىىادة 
 ي ت ر شيلاين

ولو ت من الشيا تارياا غفر  حيا همن علر فع الشيا تىاريخ مقىدم 
ؤار لتاريخ إ ىداره الحقيقىعق فىإن الشىيا  ىحياقإن أيىه يسىتح  أو م

( : الشىىيا مسىىتح  142الوفىىاء همجىىرد انطىىالاق ويىىدل عميىىه المىىادة )
الوفاء همجرد انطالا عميه ولو  يان ماىال  لىعلا ي ت ىر لىمن لىم يلىن 
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عا ،ىىدم الشىىيا لموفىىاء ، ىىو الفىىوم الم ىىفن فيىىه لتىىاريخ إل ىىداره وجىىب  وا 
 يمهنوفاءه فع فوم تقد

ضططضبػال  :ػأاص نػجاغطةػإصهااػذوغ ػبوه نػتو اغوػأ ػبتو اغوػػػػػا
ػزغاػصحغح

ػاضاصنػاضط هي:

تقدم أن الرلن الماد  هو السىموا اإلجرامىع الىع  يحقى  الجريمى  مىن 
 الياحي  المادي ق وهو فع هعه الجريم  ميح ر فع ما يمتع:

 إ دار الشيا  دون تاريخن -1

 وفاء الشيا  دون تاريخن -2

   س فو المقا    دون تاريخنتسميمه عم -3

 إ داره  تاريخ غفر  حيان -4

ػاضاصنػاضطعظ ي:

 ن(1)الرلن الم يو  هو الق د الجيائعق وع ر عيه اليعام هسوء اليي 

                                                        

، ألاوساق التجاسيت في الىظام 293ألاوساق التجاسيت في الىظام الععىدي لعبذهللا العمشان ص (1)

، ألاوساق التجاسيت وفلا لىظام ألاوساق التجاسيت 414التجاسي الععىدي إللياط حذاد ص 

، أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله 180 أحمذ ص الععىدي واجفاكيت جىيف لعبذالفضيل دمحم

 .421-419إلاظالمي ص 



 

 

 الشيكات
 

33 

اضططضبػاضث ظ :ػرق بةػجاغطةػإصهااػذغ ػبه نػت اغوػأ ػبت اغوػ
ػزغاػصحغح

 124التىىاريخ غفىىر ال ىىحيا سىى ب لم قوهىى  اليعاميىى  لمىىا فىىع المىىادة 
 لا: مم مراعاة ما تق ع هه ا يعم  ا ارم ي ا،ب هغرام  ن ت يىد وي

 عم  عشرة صن  ريال: 

 ( لو من أ در شيلاي لم فؤراه أو علر تاريااي غفر  حيان  أ

والمق ود هال قوه  هو م در الشيا لما  فيه ،رار مجم  الو راء ر،م 
 ن(1)هى25/1/1393وتاريخ  63

 وسىىمم عمىى  ي فيىىا ل وصلىىه و ىىحهه والحمىىد هلل عمىى  التمىىام و ىىم  هللا
 أجم فنن

                                                        

 .420أحكام ألاوساق التجاسيت في الفله إلاظالمي ص  (1)
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 أهم املراجع واملصادر
 نظام األوراق التجارية السعودي 

  حبث  اليثثعب هللا ثث م يث  ملوعثث  ا:وكثثوم يثثثيك و لث و اليثثع  و ثث   ثثو
ل و حملتواه، ا:ويثور   لةثة ل ث  ال اثس ايكث ملل   الث ورد السادكثة الةث  األول 

 .669ص 

 حمل   اليع اين راب ي ون جتارية يووك 

  حمل   اليع اين. 38ص  113لةة ال عان ع 

 يثثثث  هللا ثثثث  د، ايكثثثث ملعة اليثثثث يعة نظثثثث    ا:صثثثث  عة وا:عثثثثامل   الثثثث اب 
 ،ا:رتك هللا  العزيز

  األوراق التجارية   الوظام السعودي لع  م الع  ان 

  األوراق التجارية   الوظام التجاري السعودي يلعاس ك اد 

 لتجارية و اا لوظام األوراق التجارية السثعودي واف العثة يوعث  األوراق ا
 لع  ال ضع  دمحم أمح  

 .أك ام األوراق التجارية   ال اس ايك ملل لة كتور كع  اخلث ن 

  ياملعثثة  –األوراق التجاريثثة   الوظثثام السثثعودي لةثث كتورد ةيوثث  كثث ملة
  ث.1419ا:ة   كعود كوة 
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 انفهرس
 

  المقدم  

   ول: الت ري  هالشيا وأهم أحلامهق ال  و ا

  المهحث ا ول: ت ري  الشيا والتمفف   فيه وبفن الكم يال ن

  المهحث الثايع: أيواا الشيلات

  ال  و الثايع: ا ف ال المجرم  التع فرتك لا الساحب

  المهحث ا ول: إ دار شيا  دون ر فد

  المطمب ا ول: عدم وجود مقا و وفاء لامو

  لمطمب الثايع: استرداد مقا و الوفاءا

  المطمب الثالث: ا مر ه دم  ر  الشيا

المطمىىب الراهىىم: تحريىىر الشىىيا أو التو،يىىم عميىىه هطريقىى  تميىىم 
  رفه

 

  المطمب الاام : تحرير شيا لي  له مقا و وفاء

  المطمب الساد : أرلان جرائم الشيا
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  لساهق المطمب الساهم: عقوه  من ارتكب الجرائم ا

  المطمب الثامن: ال ود لمجرائم الساهق 

  المهحث الثايع: إ دار شيا عم  غفر م ر 

  المطمب ا ول: أرلان جريم   ر  الشيا عم  غفر  يا

  المطمب الثايع: عقوه  من سحب الشيا عم  غفر  يا

  المهحث الثالث: إ دار شيا  دون تاريخ أو  تاريخ غفر  حيا

أرلان جريم  إ دار شيا  دون تاريخ أو  تاريخ  المطمب ا ول:
 غفر  حيان

 

المطمىىب الثىىايع: عقوهىى  جريمىىى  إ ىىدار شىىيا  ىىدون تىىىاريخ أو 
  تاريخ غفر  حيا

 

  أهم الم ادر والمراجم

  ال لر 


