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Abstract 

 

Is expected to come The United Arab Emirates’ legislator step to Federal Decree 

Law No (14) of 2020 Amending Certain Provisions of the Federal Law No (18) of 

1993 concerning the Commercial Transaction Law that decriminalizes bounced 

check cases. This will go into force on, 02 January 2022 in line with the 

government’s key plans and strategic initiatives to build and support a sustainable 

national economy based on best international practices. For this reason, this study 

included analysis and evaluation the new Federal Decree Law No (14) of 2020. 

The study started by demonstrating the problem of bounced check cases; It was 

pointed to that the amendments that remove penal protection of checks are part of a 

series of efforts undertaken by the UAE to accelerate economic recovery, 

particularly in the private sector. However, criminalization of bounced checks due 

to insufficient funds in cases of fraud, forgery and bad faith will stay. Also, partial 

payment of checks will become mandatory. This apart, the bank must pay the drawer 

the partial amount if the amount in the account is less than the value mentioned in 

the check unless the drawer rejects it 

The amendments deliver the desired goals of replacing decriminalization with 

preventive measures, coupled with deterrent alternative penalties to reduce the 

misuse of checks. Amendments will expedite the collection of check value in a more 

effective manner, Further, these will facilitate litigation procedures; avoid the 

accumulation of check cases in civil and criminal courts . 

As for the penalties, look like in Withdrawing check book from the transgressor, 

denying him/her the right to receive a new check book for up to 5 years, Suspending 

professional or commercial activity of the violator. It was followed the conclusion 

of study which included the important results and recommendations. Key Words: 

bounced checks, decriminalizes. 
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 ملخص الدراسة
بقانون رقم ) املرسوم االحتادي  املشرع اإلمارايت  املتوقع أن أتيت خطوة إصدار  بتعديل بعض    2020( لسنة  14من 

بشأن قانون املعامالت التجارية، الذي يلغي جترمي حاالت الشيكات   1993( لعام  18أحكام القانون االحتادي رقم ) 
التنفيذ يف   واملبادرات ، مت2022يناير    2املرجتعة، والذي سيدخل حيز  الرئيسة  اإلماراتية  مع اخلطط احلكومية  اشياً 

االسرتاتيجية لبناء ودعم اقتصاد وطين مستدام يعتمد على أفضل املمارسات الدولية، هلذا السبب تناولت هذه الدراسة 
 حتليل وتقييم املرسوم اجلديد بشأن الشيكات املرجتعة. 

يكات املرجتعة، وأشارت إىل أن التعديالت اجلديدة لقانون الشيكات  لذلك فقدت بدأت هذه الدراسة ببيان مشكلة الش
واليت تلغي احلماية اجلزائية للشيكات أهنا تشكل جزء من سلسلة من اجلهود اليت تبذهلا دولة اإلمارات العربية املتحدة 

عدم كفاية األموال سيظل   لتسريع االنتعاش االقتصادي، ال سيما يف القطاع اخلاص. وأن جترمي الشيكات املرجتعة بسبب 
قائماً يف حاالت االحتيال والتزوير وسوء النية، وأن الدفع اجلزئي للشيكات سيصبح إلزامياً، حيث جيب على املصرف 
أن يدفع للحامل أو املستفيد مبلغ الشيك جزئياً إذا كان املبلغ يف حساب الساحب أقل من القيمة املذكورة يف الشيك  

 عليه. ما مل يرفضه املسحوب

وعلى ذلك فإن تعديالت قانون الشيكات اجلديد حتقق األهداف املرجوة من تعديل قانون املعامالت التجارية واملتمثلة 
يف استبدال إلغاء التجرمي إبجراءات وقائية، وسن عقوابت بديلة رادعة للحد من إساءة استخدام الشيكات، وأتسيساً  

لى تسريع عملية حتصيل قيمة الشيكات بطريقة أكثر فاعلية، عالوة على على ذلك فإن التعديالت اجلديدة ستعمل ع
 ذلك فإهنا ستسهل إجراءات التقاضي وجتنب تراكم قضااي الشيكات املرجتعة يف احملاكم املدنية واجلنائية.
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أما ابلنسبة للعقوابت اليت قررها قانون الشيكات اجلديد فإهنا تتمثل يف سحب دفرت الشيكات من املخالف، وحرمانه 
من حق احلصول على دفرت شيكات جديد ملدة تصل إىل مخس سنوات، إىل جانب تعليق النشاط املهين أو التجاري 

 صيات اليت توصلت إليها الدراسة.ذلك خامتة تضمنت على أهم النتائج والتو  تليللمخالف. وقد 

 الكلمات املفتاحية: الشيكات املرجتعة، إلغاء التجرمي. 

 

 املقدمة 
تشكل األوراق التجارية بصورة عامة أمهية قصوى يف املعامالت اليومية، على حنو جعلها من أهم موضوعات قانون 

إذ ال يقتصر دورها على التبادل التجاري فحسب، التجارة، حيث تسهم يف بناء املعامالت التجارية مبدلوهلا الواسع،  
وإمنا ميتد نطاقها لتشمل كافة املعامالت ذات الطابع املايل، وقد قطعت األوراق التجارية شوطاً طوياًل من التطور عرفت 

من أبرز   خالله العديد من التغريات حنو األفضل، مما ساعد على انتشارها وكثرة استعماهلا، ويف هذا اإلطار يعد الشيك
األوراق التجارية اليت برزت يف املعامالت املالية جتارية كانت أو مدنية، حيث حيتل مكانة أفضل من املكانة اليت حتتلها 

 الكمبيالة أو السند األذين، وذلك نظراً لزايدة الثقة فيه وكثرة التعامل به.
وراق التجارية، لذلك كان من الضروري لضمان وإذ حظى الشيك مبعظم الثقة املمنوحة من التجار وغري التجار لأل 

قيام الشيك بوظيفته أن يتدخل املشرع حلماية هذه الثقة والتعامل به، بضماانت قانونية تكفل عدم التالعب به من  
انحية، كما تكفل من انحية أخرى سراين أداء املهام املنوطة به ابعتباره أداة وفاء بني املتعاملني حيل حمل النقود يف 
املعامالت التجارية وااللتزامات املالية، فالشيك يعد وسيلة وفاء تفرتض قيام عالقة قانونية بني الدائن وهو املستفيد، إذ 
يستوىف حقه بواسطة الشيك، واملسحوب عليه وهو الذي يوىف بقيمة الشيك هلذا املستفيد، كما يفرتض أن يكون مديناً 

 ي يسمى الساحب.   مببلغ الشيك لفائدة املدين األصلي الذ
ومن مث فقد أكتسب الشيك أمهية خاصة من بني األوراق التجارية األخرى، لكونه أداة وفاء لسداد االلتزامات تستحق 
الدفع مبجرد االطالع عليه، حيث أن املصرف املسحوب عليه ُملزم بصرفه، حىت لو كان ُيستحق بتاريخ مؤجل، وذلك 
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اليت متثل صكوكاً قابلة للتداول تستحق الدفع مبجرد االطالع أو بعد أجل، مما جيعلها   خالفاً لألوراق التجارية األخرى،
 أدوات ائتمانية وليست أدواء وفاء. 

للشيك يف قانون املعامالت التجارية الصادر ابلقانون  وانطالقاً من ذلك فقد وضع املشرع االحتادي اإلمارايت تعريفاً 
رفه أبنه: " ورقة جتارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إىل املصرف املسحوب  ، حيث ع1993لسنة    18االحتادي رقم  

 )  عليه أبن يدفع يف اليوم املبني فيه كتاريخ إلصداره مبلغاً معيناً من النقود إلذن شخص اثلث هو املستفيد أو حلامله

483    ،Transaction Law7/9/1993،)  .  أبنه عبارة عن صك وهو تعريف يقرتب من التعريف الفقهي للشيك الذي عرفه
حمرر وفقا لبياانت معينة نص عليها القانون، ويتضمن أمراً غري معلق على شرط بدفع مبلغ من النقود إىل شخص يسمى 

 شخص اثلث معني  الساحب إىل املسحوب عليه املصرف، ابلوفاء مببلغ معني من النقود ومبجرد االطالع عليه، إىل
   . (Ali Jamal Eddin:2016) يسمى املستفيد، أو إلذن شخص معني أو حلامله

وعلى ذلك فإن الشيك يتضمن وجود ثالثة أطراف وهم كل من: الساحب واملسحوب عليه واملستفيد أو احلامل، إىل 
دين الرصيد، أما الثانية فهي العالقة جانب عالقتني قانونيتني، تتمثل األوىل بعالقة الساحب ابملسحوب عليه وتسمى ب

 بني الساحب واملستفيد وتسمى بوصول القيمة.  
ونظراً ألمهية هذه الورقة التجارية وما تؤديه من دوراً ابرزاً يف احلياة االقتصادية يف دولة اإلمارات اليت تبذل جهوداً حثيثة 

هبدف ترسيخ املكانة اليت حتظي هبا الدولة كمركز إقليمي ودويل لتنظيم كافة القطاعات االقتصادية والتجارية هبا، وذلك  
رائد يف منطقة اخلليج العريب لكربايت الشركات العاملية، فقد تنبه املشرع االحتادي إىل أن هناك العديد من اجلرائم اليت 

ئم املتعلقة ابلشيك، يرتكبها أطراف الشيك، وعلى وجه اخلصوص الساحب الذي يعد من أكثر األطراف ارتكاابً للجرا
، بتعديل بعض أحكام قانون 2020لسنة    14من هنا فقد اعتمد جملس الوزراء إصدار مرسوم بقانون احتادي رقم  

، 2022يناير العام    2، على أن يسرى ابتداًء من  1993لسنة    18املعامالت التجارية الصادر ابلقانون االحتادي رقم  
، حيث كفل 1987لسنة    3لشيكات املرجتعة يف قانون العقوابت االحتادي رقم  وقد تناولت التعديالت اجلديدة حكم ا

محاية قانونية حلامل الشيك من حيث اللجوء إىل قاضي التنفيذ هبدف مباشرة إجراءات التنفيذ بشأن الشيك املرجتع 
 والتعامل مع حمرره.



 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 35 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | October 2021 

 

|تشرين األول/  04العدد  07| المجلد مجلة أصول الشريعة لألبحاث التخصصية

 2021 أكتوبر

9073| https://jsfsr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

ة سندات تنفيذية، حبيث يتم التنفيذ مباشرة وميكن القول أن قانون الشيكات اجلديد قد جعل الشيكات املرجتعة مبثاب
أن  الذي مفاده  التشريعي، األمر  التعديل  قبل  احلاجة إىل رفع شكوى كما كان احلال  التنفيذ، دون  قبل قاضي  من 
الشيكات املرجتعة أصبح هلا قوة السندات التنفيذية اليت ال تتطلب حكم قضائي، حيث جيري أمر تنفيذها مباشرة من 

لتنفيذ، األمر الذي من شأنه أن يسرع يف اختاذ اإلجراءات القانونية احلازمة بشأن حتصيل قيمة الشيك، قبل قاضي ا
 وهذا من شأنه تعزيز قوته كأداة معتمدة للوفاء اباللتزام املايل يف املعامالت التجارية.   

وي اجلنائية وتسهيل اإلجراءات ، يهدف إىل جتنب رفع الدعا2020لسنة    14ومن مث فإن املرسوم بقانون احتادي رقم  
البديلة، والتشجع على املصاحلة بني املتعاملني ابلشيكات، كما يقرر أبن دفع قيمية الشيكات املرجتعة بدون  املدنية 
رصيد يعد شرط رئيس إللغاء الدعوى اجلنائية خبصوصها، مما جيعلها ال تشكل جرمية جنائية مع بدء تنفيذ هذا املرسوم 

 . 2022اية العام بقانون يف بد
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 : دراسةأمهية ال

نظراً ملا متثله الشيكات املرجتعة من مشكلة تواجه العديد من األفراد يف دولة اإلمارات يف املعامالت التجارية، حيث  
تنشأ لعدة أسباب، كعدم وجود رصيد كاف للمدين لتغطية قيمة الشيك أبكمله أو جزء منه، أو حالة أن يقوم حمرر  
الشيك بعد إصداره إبعطاء املصرف أمر بعدم صرف الشيك وإرجاعه، أو أن يقوم احملرر إبغالق حسابه املصريف، أو 
تغيري توقيعه املصريف أو حذفه هبدف إرجاع الشيك، ومن مث حتدث جرمية حترير شيك بدون رصيد من قبل الساحب، 

ذلك فقد مت إلغاء التجرمي الوارد حالياً يف قانون العقوابت االحتادي اليت تعترب من أكثر اجلرائم انتشاراً يف وقتنا احلايل، ل
، حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق إبصدار شيكات بدون رصيد، عدا احلاالت املذكورة يف املرسوم 1987لسنة    3رقم  

 . 2020لسنة  14رقم  بقانون احتادي
لة حتصيل الشيكات حيث ألزم املسحوب عليه حيث وضع املشرع االحتادي تعديالت من شأهنا تبسيط وتسريع عمي

إذا طلب منه الساحب أو احلامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة   أبن يؤشر على الشيك ابعتماده،
الشيك كلياً أو جزئياً، كما ألزم املسحوب عليه أن يقوم ابلوفاء اجلزئي للشيك بعد أن يتم خصم كامل املبلغ املتوافر 

فيد، مع إبقاء مقابل وفاء الشيك املعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء اجلزئي له جممدا لدى املسحوب عليه  لدى املست
على املسحوب عليه يف حال الوفاء اجلزئي أن   وحتت مسئوليته ملصلحة احلامل إىل انتهاء مواعيد تقدمي الشيك للوفاء،

ك، وأن يسلم احلامل أصل الشيك وشهادة هبذا اإليفاء، ويثبت  يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك مبا يفيد ذل
  14مكرر من املرسوم بقانون احتادي رقم    635للحامل حق الرجوع ابلباقي أبصل الشيك املؤشر عليه وفقاً للمادة  

املادة  2020لسنة   املنصوص عليها يف  املدد  انقضاء  بعد  بعمل احتجاج  أو  التجارية   632،  املعامالت  قانون   من 
. وذلك على خالف الوضع قبل التعديالت حيث مل يلزم املشرع 1993لسنة    18الصادر ابلقانون االحتادي رقم  

ابلوفاء اجلزئي للمستفيد، فكان يقوم إبرجاع الشيك، حيت وإن كان احلساب املصريف للمدين ينقص    املسحوب عليه
 درمهاً واحداً.  

اجلديدة، املستفيد من الشيك يف حالة رجوعه دون أن يتمكن من  كذلك فقد منح املشرع االحتادي يف التعديالت  
وتقيد حريته حىت ميكنه حتصيل قيمة   صرفه، أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ هبدف التنفيذ على أموال مصدر الشيك،
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يف اإلجراءات  الشيك، حيث أنه ال يوجد أي استفادة حلامل الشيك فعلياً من تنفيذ عقوبة احلبس أو الغرامة، فيتم البدء  
تقدمي شكوى   الشيك  على حامل  املشرع  يوجب  التعديالت، حيث كان  قبل  الوضع  وذلك خبالف  فوراً.  التنفيذية 
للشرطة يف اإلمارة املعنية ضد الساحب، وكان ميسح هلذا األخري بتسوية وضعه املايل من خالل دفع قيمة الشيك املرجتع، 

 ضده.   حيث ال يتم اختاذ إجراءات قانونية أخرى 
كما قرر املشرع االحتادي يف حالة أن يتعلق األمر مبدى كفاية رصيد مصدر الشيك، وضع بعض احللول إىل جانب 

احلماية اجلنائية، وال ريب أن تلك التعديالت مفادها زايدة قوة حامل الشيك املرجتع ومتكينه من اللجوء إىل قاضي   رفع
جلزائي، ألن إبمكانه إصدار مذكرة ضبط وإحضار ومنع من السفر واحلجز  التنفيذ الذي ميلك سلطة أوسع من القاضي ا

 على األموال أو على املركبات اخلاصة مبحرر الشيك وذلك كي يـُـمكــ ِـّن حامل الشيك املرجتع من احلصول على حقه. 
من احملكوم عليه ومنع هذا ابإلضافة إىل ما استحدثه املشرع االحتادي بشأن العقوابت التبعية، كسحب دفرت الشيكات  

أن أتمر بنشر    إعطائه دفاتر جديدة ملدة أقصاها مخس سنوات، أو وقف النشاط املهين أو التجاري، كما أن للمحكمة 
ملخص احلكم على نفقة احملكوم عليه يف صحيفتني يوميتني واسعيت االنتشار تصدران يف الدولة أحدمها ابللغة العربية 

، أو يف وسيلتني من وسائل النشر اإللكرتونية اليت يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون  واألخرى ابللغة اإلجنليزية
اسم احملكوم عليه وحمل   -يف مجيع األحوال   -أحدها ابللغة العربية واألخرى ابللغة اإلجنليزية، على أن يتضمن املنشور  

ته من عقوابت للشخص االعتباري )ماعدا املصارف إقامته ومهنته والعقوبة احملكوم هبا عليه، إىل جانب ما استحدث
واملؤسسات املالية(، كالغرامة املالية، أو إيقاف ترخيص مزاولة النشاط ملدة ستة شهور، وإلغاء الرتخيص، فإذا تكررت 
املخالفة من جانب الشخص االعتباري فإن العقوبة تكون احلل أو التصفية. وذلك على خالف الوضع قبل التعديل 

كان يقضي أبن جرمية إعطاء شيك بسوء نية تنقضي ابلسداد، أو تنازل اجملين عليه بعد وقوع اجلرمية وقبل الفصل   الذي
 فيها حبكم ابت، أما إذا مت السداد أو التنازل بعد اإلدانة حبكم ابت فيتم وقف تنفيذ احلكم القضائي.  
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 :دراسةإشكالية ال
مالئمة النصوص القانونية احلالية للشيكات يف قانون املعامالت التجارية الصادر ابلقانون تبدو إشكالية البحث يف عدم  

، بشأن الشيكات املرجتعة، حيث يدعو هذا القانون إىل اختاذ إجراءات جنائية ضد 1993لسنة    18االحتادي رقم  
 املدنية كبديل للدعوى اجلزائية. مصدر الشيك املرجتع خبالف التعديالت اجلديدة اليت تشجع على اختاذ اإلجراءات 

 ويف هذا اإلطار ميكن صياغة التساؤل الرئيس للبحث فيما يلي:
، خبصوص الشيكات  2020لسنة    14املرسوم بقانون احتادي رقم    ماهية التعديالت اليت استحدثها املشرع االحتادي يف

 املرجتعة؟، وما هو تقييم هذه التعديالت؟
 

 هيكلية الدراسة
 ل: ماهية الشيكات املرجتعة وخطورهتا  الفصل األو 

 املبحث األول: األسباب القانونية إلعادة الشيكات 
 املبحث الثاين: خطورة الشيكات املرجتعة

 املبحث الثالث: عوامل ظهور الشيكات املرجتعة
 خبصوص الشيكات املرجتعة   2020لسنة  14الفصل الثاين: التعديالت اليت أحدثها املرسوم بقانون 

 املبحث األول: التعديالت املتعلقة إبلغاء التجرمي واحللول املدنية البديلة  
 املبحث الثاين: التعديالت املتعلقة بشأن الوفاء اجلزئي لقيمة الشيك والعقوابت التبعية 

 ث: تقييم التعديالت حال دخوهلا حيز النفاذ املبحث الثال
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 اخلامتة:
 النتائج 

 التوصيات
 

 الفصل األول 
 ماهية الشيكات املرجتعة وخطورهتا

فرض دور الشيك يف احلياة التجارية وأمهيته لكونه من أكثر األوراق التجارية شيوعاً يف التعامالت، حيث حيتل النصيب  
املبادالت التجارية، ضرورة تدخل املشرع مبنحه احلصانة نظراً إىل اخلصوصية اليت يتمتع به الشيك كأداة  األكرب يف تسوية  

وفاء تستحق مبجرد االطالع وليس ائتماانً حتل حمل النقود يف الوفاء، وذلك حىت يشعر األفراد أبن الثقة اليت مينحها 
ز استقرار املعامالت املالية والتجارية بني األشخاص الطبيعيني  للشيك هي ذاهتا الثقة اليت مينحها للنقود، هبدف تعزي

واالعتبارين. إال أنه ابلرغم من احلماية القانونية اليت كفلها املشرع هلذه الورقة التجارية، فقد أصبح التعامل ابلشيك أمراً 
املتداولة بني املصارف ظاهرة الشيكات الشيكات املصرفية    حمفوفاً ابخلطورة، ومصدر لالئتمان الزائف، حيث تعرتض

األسباب القانونية إلعادة    املرجتعة، مما قد يهدد الثقة يف القطاع املايل واالقتصادي. ويف نطاق هذا الفصل أتعرض لبحث 
 الشيكات، وأسباب ظهورها وخطورهتا، كل موضوع يف مبحث مستقل.   
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 املبحث األول
 شيكات األسباب القانونية إلعادة ال 

يعرف الشيك املرجتع أبنه عبارة عن: "الشيك املسحوب على أي مصرف يتم إعادته وذلك لعدم وجود رصيد أو لعدم 
كفايته، أو سحب كل الرصيد أو بعضاً منه حبيث ال يفي الرصيد املوجود لدى املسحوب عليه بقيمة الشيك، أو أن 

الدفع يف احل الساحب املسحوب عليه ابالمتناع عن  القانون"يصدر  اليت جييزها   Gomaa Mahmoud Mustafa)االت 
 

Abbad  :2012) . 
األمر الذي مفاده أن الشيكات املرجتعة هي اليت يتم تقدميها للتحصيل عن طريق مكتب املقاصة، إال أنه يتم إعادهتا 

مر الذي يعىن أن تلك من قبل املصرف املسحوب عليه وذلك لعدم استكماهلا للشروط الشكلية والقانونية والفنية، األ
 الشيكات تعترب معادة ابلنسبة للمصرف املقدمة إليه، ومرفوضة ابلنسبة للمصرف املسحوبة عليه.

فقد خضعت املقاصة كنظام النقضاء االلتزامات والوفاء ابلديون للعديد من التطورات، ملواكبة أحدث ويف هذا اإلطار  
املصريف، حيث تطورت من نظام املقاصة التقليدي اليدوي الذي يتم يف غرفة املقاصة، إىل التطورات التقنية يف القطاع  

نظام املقاصة اآللية، والذي ظهر نتيجة عدم قدرة النظام التقليدي على استيعاب كافة التعامالت الواردة من األفراد  
ليت تتم مبوجب صور إلكرتونية للشيكات، من غري  واملؤسسات املالية واملصرفية والشركات، مث نظام املقاصة اإللكرتونية ا

 Mahmoud) تبادل فعلى أو حقيقي للشيكات بني املصارف، وذلك من عرب شبكة االتصاالت اخلاصة ابملصرف املركزي

Omari-Ali Mohammed Al  :2016)  وأحدثها نظام املقاصة ابلتصوير الضوئي حيث يتم ارسال الشيكات بصورة آمنة ،
 Ghada Hamed Abdel Rahman)كز املقاصة اإللكرتونية لتحديد صايف املركز املايل الناجتة عن عملية املقاصةوسريعة إىل مر 

Arousi-Al :2021) .     
تبادل   األعضاء، هبدف  املصارف  مندويب  فيها  يلتقى  املركزي  املصرف  يف  غرفة  جمرد  املقاصة  أن كانت  بعد  وذلك 

ه املصارف، حيث أييت كل مندوب مصرف حاماًل معه الشيكات املسحوبة الشيكات املسحوبة على كل واحد من هذ
تبادل  الغرفة  هذه  يف  يتم  وحبيث  فروعه،  أحد  أو  ذاته  للمصرف  واملقدمة  فروعها،  على  أو  األخرى  املصارف  على 

ن موظفي الشيكات إبشراف مدير غرفة املقاصة، والذي يعد املسؤول عن إجراء التصفيات الالزمة بني املصارف وهو م
  . (Tariq Al Hajj :2002)املصرف املركزي 
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وتعزى الشيكات املرجتعة إىل عدة أسباب، ويف هذا اإلطار يفرتض أن تقوم املصارف املسحوب عليها بتثبيت سبب 
إعادة الشيك على متنه، وذللك حيت يكون سبب رفض القبول واضحاً ابلنسبة للمستفيد، ومن أبرز هذه األسباب 

عن سداد الدين للدائن يف التاريخ املتفق عليه، كما أن من أهم األسباب للشيكات املرجتعة وهو عدم وجود عجز املدين  
رصيد أو عدم كفايته، أو أن يكون احلساب املصريف اخلاص ابلساحب مغلقاً، أو أن يكون هناك نقص أو تقادم يف 

أو أن تسلسل التنظريات املوجودة خلف الشيك،  اتريخ إصدار الشيك أو كتابة أكثر من اتريخ على الشيك، أو عدم  
أو الختالف املصرف املسحوب عليه، أو عدم توقيع يكون الشيك غري قابل للتظهري أو يكون التظهري غري صحيح،  

الساحب على أية تعديالت مت إجرائها على بياانت الشيك أو اختالف التوقيع، أو حالة أن يكون الشيك مبلغ عنه 
ة أن يكون الشيك مسحوابً بعملة أخرى غري العملة املسجلة على الشيك، حالة عدم إرفاق وكالة أو ابلفقد، أو حال 

إعالن وراثة للشيكات الصادرة ألمر الورثة، أو إذا مت إبالغ املصرف حبكم قضائي أو قرار إداري صادر من سلطة 
، أو أن يكون رصيد الساحب حمجوز (Aqd-Saleh Khalil Al  :2009)خمتصة يرتتب عليه االمتناع عن دفع قيمة الشيك

، أو أن يكون اسم املستفيد غري كامل أو غري واضح، أو أن خيتلف (Tariq Hassan Nairat  :2018)عليه ألسباب قانونية
 . (Arousi-Ghada Hamed Abdel Rahman Al :2018) املبلغ املدون ابألرقام عن املبلغ املدون ابحلروف يف الشيك

كما توجد أسباابً أخرى إلعادة الشيكات تتمثل يف عدم حتديد أسم فرع املصرف املسحوب عليه الشيك، أو أن يكون 
هذا األخري مدوانً كلمة ضمان أو أتمني، أو أال يتضمن الشيك ختم أو بصمة الساحب املعتمدة لدى املصرف إذا 

  . ( Al Hajj Tariq :2002)به حوب عليه احلد املسموح كانت ضرورية، أو جتاوز عدد مرات تقدمي للشيك للمصرف املس
وعلى ذلك فإن الشيك املرجتع هو شيك بدون رصيد مقدم من قبل املستفيد ويرفضه املصرف املسحوب عليه، إذا كان 

عندما النقد املوجود يف حساب الساحب وقت إصداره للشيك غري كاف لتغطية مبلغ الشيك سواء جزئياً أو كلياً، أو  
يتلقى املصرف أمر من حمرر الشيك بعدم دفعه، أو أن يبلغ املصرف املسحوب عليه حبكم قضائي أو قرار إداري من 
سلطة خمتصة بعدم دفع قيمة الشيك املسحوب عليه، أو يف حالة أن يقوم الساحب بتحرير الشيك أو توقيعه بطريقة 

ذفه، كذلك يرفض املصرف قبول الشيك يف حالة إغالف احلساب متنع املصرف من صرفه للمستفيد، كتغيري توقيعه أو ح
 املصريف اخلاص ابلساحب قبل تقدمي الشيك للمصرف املسحوب عليه.
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 املبحث الثان 
 عوامل ظهور الشيكات املرجتعة

ال تقتصر األضرار النامجة عن ظاهرة الشيكات املرجتعة على املصرف املسحوب عليه الشيك، بل تصيب على حنو 
والتجار   األعمال  املايل كأصحاب  القطاع  ابلشيك يف  املتعاملة  األطراف  وهم كافة  الشيك  من  املستفيدون  متفاوت 

ام بتحرير الشيك من جراء فقد الثقة يف تعامالته  وغريهم، هذا إىل جانب األضرار اليت تصيب الساحب نفسه الذي ق
املالية مع الغري، وال ريب أن السبب الرئيس يف زايدة قضااي الشيكات املرجتعة، يرجع إىل فقدان الشيك لوظيفته الطبيعية، 

امل املسامهة  من حيث حتوله من أداة وفاء إىل أداة ضمان كما يتم تداوله يف بعض احلاالت. واتطرق فيما إىل أبرز العو 
 يف ظاهرة الشيكات املرجتة واليت تساعد على تفاقم نتائجها: 

 شيوع التعامل ابلشيك املؤخر الدفع يف التعامالت التجارية واملصرفية -أواًل:
ابلرغم من أن األصل يف الشيك انه حيمل اترخياً واحداً، وهو اتريخ حترير الساحب للشيك، حبيث يكون واجب الدفع 

طالع، األمر الذي مفاده أن يكون غري معلقاً على شرط أو مضافاً إىل أجل، فالغرض من الشيك أن يكون  مبجرد اال
مماثاًل لقيمته النقدية، وحبيث يكون للمستفيد أن حيوله إىل مبلغه النقدي على الفور، وهو األمر الذي ال يتحقق إال إذا 

يف أي وقت يقدم إليه من قبل املستفيد وذلك منذ حتريره،   كان املصرف املسحوب عليه ملتزماً بدفع كل مبلع الشيك
ولكن قد يكون الشيك معلقاً على شرط أو أن يكون مؤجاًل حبيث يدون به اترخيني: اتريخ حترير واتريخ استحقاق، 

حقاً األمر الذي يرتتب عليه أال خيتلف الشيك يف هذه احلالة عن سند السحب الذي يشكل أداة ائتمان طاملا كان مست
للدفع بعد مضى فرتة زمنية معينة من اتريخ حتريره، ومن مث فال يصبح الشيك خاضعاً للتجرمي إلصداره بدون رصيد، 

 . (Ahmed Suleiman Zayed :2013) وذلك لتحوله من أداة وفاء إىل أداة ضمان
األمر الذي ترتب عليه شيوع التعامل ابلشيكات املؤجلة الدفع كعرف جتاري نتيجة لرتدى األوضاع االقتصادية يف العديد  
من األنشطة التجارية، حبيث يتفق الساحب مع املصرف املسحوب عليه الشيك على إرجاء أجل استحقاقه إىل اتريخ 

فاء واجبة الدفع مبجرد االطالع حبكم القانون، إىل أداة ائتمان، الحق، وهو ما خيرج الشيك من إطاره الصحيح كأداة و 
وعندما ال يتم الوفاء بقيمة الشيك فإنه يصبح مرجتعاً، فاملفرتض أنه إذا ما أصدر الساحب شيكاً فيجب على املصرف 
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أن وجود أي شرط    املسحوب عليه الوفاء مببلغه للمستفيد على الفور أايً كان التاريخ املدون على الشيك، على أساس
 .  (Ali Abdullah Ahmed Shaheen :2005) خيالف هذا النظر ينبغي اعتباره كأن مل يكن

 املنافسة غري املشروعة بني املصارف ودورها يف استفحال ظاهرة الشيكات املرجتعة -اثنياً:
والتنافس لتحقيق الكسب إذا كانت املصارف ابعتبارها جهات جتارية تستهدف حتصيل أكرب قدر ممكن من األرابح،  

االئتمانية هلم، وفتح  القروض والتسهيالت  املزيد من  فإهنا تعمل على زايدة عدد عمالئها من خالل منح  املشروع، 
حساب مصريف لكل عميل لديها ومنحه دفرت شيكات، فإن ذلك ينبغي أن يتم بعيداً عن الفوضى املصرفية السائدة 

، إال أن املصارف متارس يف الواقع املصريف األفعال اليت تعد ( fa Al MarriJamal Muhammad Khali  :2001)بني املصارف
ممارسة غري صحيحة للمنافسة، واليت تشكل خطأ لتعارضها مع املبادئ العامة للقانون واألعراف التجارية واملصرفية ومن 

، ومن مث (Nada Kazem Mawla: 2005)ملدنيةمث تستند املنافسة غري املشروعة إىل فكرة اخلطأ كركن من أركان املسؤولية ا
فقد ترتب على املنافسة غري املشروعة بني املصارف إىل التوسع املصريف غري املدروس واملتمثل يف منح املصارف لعمالئها  
دفاتر شيكات للمنافسة على الودائع غري املكلفة، إىل جانب تدين الرقابة املصرفية للعمالء الذين يسحبون شيكات 

  .(Madani Ahmidush :2017) ون رصيدبد
هذا إىل جانب أن املصارف تلجأ يف الغالب إىل إخفاء سبب إعادة الشيك حتت زعم محاية سرية تعامالت الساحب 
املالية الذي يعد من عمالئها اعتادت املصارف على التأشري على الشيكات املرجتعة بسبب عدم كفاية الرصيد بعبارة  

الساحب"، وهو األمر الذي يرتتب عليه بطء التقاضي يف الفصل يف دعاوى الشيكات املرجتعة ابلنظر إلخفاء "راجع  
 . (Ali Abdullah Ahmed Shaheen  :2005) املصرف السبب احلقيقي إلعادة الشيك إىل املستفيد

 
 قلة الوعى املصريف لدى املتعاملني ابلشيكات -اثلثاً:

املصريف يعرب عن اعتياد األفراد والقطاعات االقتصادية على إيداع أرصدهتم النقدية يف املصارف، مع    الوعي إذا كان  
اعتماد هؤالء األفراد الني ميثلون فئة العمالء للمصارف على الشيكات املصرفية يف تعامالهتم االقتصادية، األمر الذي 

يب مع انتشار الوعى املصريف، بينما العكس يؤدى إىل حدوث مفاده أن ارتباط الطلب على الودائع املصرفية بشكل إجيا
 االكتناز
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(Haddad-2013: Ali Salim Al )  وال ريب أن غياب هذا الوعي يؤدى إىل غياب الثقة ابلتعامل ابلشيكات والعزوف عن ،
هتم االقتصادية استخدامها، األمر الذي قد يرتتب عليه سحب عمالء املصارف لودائعهم املصرفية هبدف تسهيل معامال 

بشكل نقدي، مما يهدد نظام املدفوعات ويقضي على تطوره، والتأثري السليب على جمرايت احلياة التجارية واالقتصادية 
 . (Ali Abdullah Ahmed Shaheen :2005) يف الدولة

حلرص على عدم ويف هذا النطاق تربز مسؤولية املصارف يف ضرورة توعية عمالئهم عند فتحهم للحساابت اجلارية اب
حترير شيكات على حساهبم إال إذا توافرت املؤنة الكافية يف حساابهتم، إىل جانب أنه ينبغي على املصرف توفري الكوادر 

 املؤهلة خصوصاً يف إدارة الودائع املصرفية حيت يكون مبقدورهم توعية العمالء اجلدد عند بداية تعاملهم مع املصرف
(Jagal-an Salih Al2008: Muhammad Abdul Rahm) . 

الثقافة املصرفية بني فئة املتعاملني ابلشيكات املصرفية يف اجملتمع كمحدد له عالقة  لذلك يرى الباحث ضرورة تعزيز 
ارتباطية إجيابية أو سلبية ابجتاهات هذه الفئة حنو املصارف، حيث من املمكن أن تلعب الثقافة املصرفية يف التعامالت 

ية كإطار حيدد جوانب التداخل بني املصارف وعمالئها، األمر الذي يفرض أمهية تغيري أية مكوانت االقتصادية والتجار 
سلبية للثقافة املصرفية وتعديلها على النحو خيدم مصاحل املصارف والعمالء على حداً سواء مما سيؤثر بصورة إجيابية  

 مردودات االقتصاد الوطين.           
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 املبحث الثالث
 خطورة الشيكات املرجتعة 

أدى االستعمال املتزايد للشيكات واالعتماد عليها يف التعامالت التجارية كأداة للوفاء حتل حمل النقود، إىل قيام الفئة 
املتعاملة ابلشيكات إىل إساءة استعماهلا بقصد االستيالء على األموال، وذلك من خالل حترير شيكات ليس هلا وفاء 

يف للساحب، مما يهدد ابإلخالل ابلثقة يف الشيكات كأداة وفاء، وابملميزات اليت وفرهتا حيث سهلت يف احلساب املصر 
 . (Qahwi-2012: Ghaith Abdullah Al)على الفئة املتعاملة هبا على سداد ديوهنم وجتنيبهم خماطر نقل الديون

احليطة واحلذر وعدم اإلفراط يف األوراق  ك كان من الضروري أن تتوخى املصارف عند منح عمالئها دفاتر شيكات  لذل
اليت تعرض على العميل حديث التعامل مع املصرف، وذلك خشية أن يقوم هذا العميل بتحرير شيكات من غري رصيد،  
ابلنظر إىل افرتاض املستفيد من الشيك أن املصرف ال مينح دفاتر شيكات بشكل جزايف، وإمنا يقوم مبنح العميل دفرت  

ة ابلساحب على أن حيرتم توقيعه على الشيك، وحبيث يكون قادر على أتمني مبلغ الشيك عند تقدميه شيكات وهو ثق
 .    (Jagal-Muhammad Abdul Rahman Salih Al: 2008) إىل املصرف من قبل الساحب 

 
العمالء دفاتر الشيك بينها إىل إفراطها يف إعطاء  املنافسة غري املشروعة بني املصارف فيما  ات بزريعة كسب  غري أن 

عمالء جدد للمصرف، ومن هنا تبدأ ظاهرة قيمة الشيكات املرجتعة على املصارف لعدم وجود رصيد مما يؤدى إىل 
حدوث مشكالت خطرية قد يواجها االقتصاد الوطين يف ظل هذا التزايد، ومن مث احلد من استعمال هذه الورقة التجارية 

 واملصرفية. كأداة دفع هامة يف املعامالت التجارية 
وال ريب أن زايدة نسبة الشيكات املرجتعة بسبب عدم وجود رصيد للساحب، يؤدى إىل احجام الفئة املتعاملة ابلشيكات 
عن قبوهلا، مما يؤدى إىل حرمان املصارف من االستفادة من عملية خلق النقود لزايدة قدرهتا على االقراض من جانب 

اليت ستكون   الشيكات املرجتعة وزايدة ودائعها اجلارية  كلفتها على املصرف منخفضة جدا، ابإلضافة إىل زايدة عدد 
سوف تؤثر ابلسلب على االقتصاد الوطين حيث أهنا ستؤدى إىل ضعف استقرار ودائع القطاع املصريف، وهو األمر 

قده التجار من الذي يرتتب عليه ضعف قدرة املصارف على منح االئتمان، إىل جانب التأثري السليب على ما قد يع
الصفقات عند حصوهلم على تسهيالت مصرفية مما قد يضع فوائد مجة على االقتصاد الوطين، كما أن تزايد الشيكات 
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املرجتعة قد يؤدى إىل زايدة تكلفة احلساابت اجلارية يف املصارف التجارية، ومن مث حتميل هؤالء التجار كلفة إضافية  
 Muhammad Abdul Rahman Salih:  2008)لع أو اخلدمات ابلنسبة للمستهلكتنعكس ابلسلب على زايدة أسعار الس

Jagal-Al.). 
وعلى ذلك فإن تفاقم ظاهرة الشيكات املرجتعة يرجع إىل اجلهل خبطورة أحكام الشيك، الذي ينبغي أن ينظر إليه أبنه 

ينبغي التحذير من فوضى احلصول على   أداة وفاء وليس أداة ضمان كما يتم تداوله يف الفرتة احلالية، ويف هذا اإلطار
القروض املصرفية، وتقدمي بعض املصارف حوافز مغرية وتسهيالت تدفع ابلكثري من الفئة املتعاملة مع الشيكات للحصول  
على قروض عديدة هبدف إنفاقها على سلع وخدمات كالسيارات والسفر للخارج، أو ألغراض أخرى غري ضرورية، مما  

الديون املتعني تسديدها شيكات، مما جيعلهم عرضة للخضوع ألحكام جزائية كاحلبس يف حالة عدم  قد يدخلهم يف فخ  
 قدرهتم على الوفاء ابلقروض وسداد أقساطها املستحقة عليهم.   

 
كما من الضروري النص تشريعاً على عقوبة سحب دفرت الشيكات على الساحب الذي يصدر شيكات بدون رصيد 
ومنع إعطائه دفاتر جديدة ملدة زمنية معينة، إىل جانب نشر أمساء املدانني بقضااي الشيكات املرجتعة يف اجلرائد الوطنية  

م والعقوابت احملكوم هبا عليهم، مما سيساهم يف احلد من تزايد أعداد ابللغتني العربية واإلجنليزية مع بيان وظائفهم وموطنه
الشيكات املرجتعة مما حيمى اجملتمع والفئة املتعاملة مع الشيكات، ومينع هذه الفئة من حترير الشيكات من غري رصيد، 

ئج املرتتبة على فوضى القروض  كما ينبغي على الوسائل اإلعالمية القيام حبمالت توعية مبخاطر الشيكات املرجتعة والنتا
املصرفية غري الضرورية، ابإلضافة إىل الزام املصارف بسحب شيكات املدانني واالمتناع عن صرف دفاتر شيكات جديدة 

 هلم.   
لقانون  تعديله  الدولة من خالل  املرجتعة يف  الشيكات  اإلمارايت مبحاولة جادة حلل ظاهرة  االحتادي  املشرع  قام  وقد 

، بشأن إلغاء جترمي 2020لسنة    14، إبصداره املرسوم بقانون احتادي رقم  1993لسنة    18التجارية رقم    املعامالت
عاتق  على  تقع  الرئيسة  املسؤولية  أن  على  التأكيد  ينبغي  أنه  إال  الشيك،  لقيمة  اجلزئي  والوفاء  رصيد  بدون  الشيك 

رصيد قائم وقابل للسحب قبل حترير الشيك الساحب الذي قام إبصدار الشيك، حيث جيب عليه التأكد من توافر  
 والتوقيع عليه ليجنب نفسه وأسرته املخاطر النامجة عن الشيكات املرجتعة.   
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 الفصل الثان   
 خبصوص الشيكات املرجتعة 2020لسنة   14التعديالت اليت أحدثها املرسوم بقانون 

ولة كمركز إقليمي ودويل رائد لكربايت املؤسسات والشركات يف إطار حرص احلكومة اإلمارتية على ترسيخ مكانة الد
لسنة   18املعامالت التجارية رقم    العاملية، اعتمد جملس الوزراء إصدار مرسوم بقانون احتادي بتعديل بعض أحكام قانون

رجتعة ، واملعروف بقانون الشيكات اجلديد على أن يسرى تعديالت القانون اجلديد بتعديل حكم الشيكات امل1993
، فمن خالل السماح إلدراج الشيكات بفرص إضافية عند 1987لسنة    3الوارد يف قانون العقوابت االحتادي رقم  

التسوية، فقد أعاد القانون اجلديد تعريف اجلرمية املتعلقة ابلشيك، وهو يف احلقيقة إصالح طال انتظاره يف الدولة مبا 
، تعديل 2022اليت ستدخل حيز النفاذ يف الثاين من يناير من العام    يسمح بتعزيز ثقة األعمال، وتشمل التعديالت

بعض الشيكات املرجتعة وإصدار شيكات بدون الرصيد األمر الذي مفاده توفري آليات سريعة ومتقدمة ومدنية بشأن  
ه بشكل مباشر من اسرتداد الدفعات املطلوبة، ومبوجب هذا القانون ستكون الشيكات املرجتعة سنداً تنفيذايً يتم تنفيذ

 قبل قاضى خمتص يف احملكمة.  
وأتيت أمهية قانون الشيكات اجلديد، يف أنه قد جاء ليؤكد على التزام الدولة يف إطار منظمة التجارة العاملية، ودورها يف 

ارسة األعمال تنظيم الشيكات السياحية والنقود االفرتاضية، ومنصات البيع اإللكرتونية، إىل جانب تعزيز ودعم تنافسية مم
 التجارية يف اإلمارات.

ويف نطاق هذا الفصل اتعرض لبحث التعديالت املتعلقة إبلغاء جترمي الشيك بدون رصيد عدا احلاالت اليت نص عليها 
يك  التعديالت املتعلقة بشأن الوفاء اجلزئي للش  القانون اجلديد واحللول املدنية البديلة اليت قررها املشرع االحتادي، مث بيان

تقييم التعديالت حال دخوهلا حيز النفاذ يف الثاين من   والعقوابت اإلدارية عند إصدار شيك بدون رصيد، وأخرياً أتناول
 ، كل موضوع يف مبحث مستقل.              2022يناير من العام 
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 املبحث األول
 التعديالت املتعلقة إبلغاء التجرمي واحللول املدنية البديلة

ستقر عليه يف القانون العقايب أن إصدار شيك بدون رصيد يعد الصورة األكثر انتشاراً واألكثر شهرة جلرائم إذا كان امل
اإلخالل مبقابل الوفاء ابلشيك، لذلك فقد اهتمت غالبية التشريعات على جترمي هذا الفعل مبوجب قوانينها للمعامالت  

اجلرائم احلديثة نسبياً يف التشريعات العربية، وأصل هذه اجلرمية يعود إىل  ، وتعد هذه اجلرمية من  (1) التجارية أو للعقوابت
، والذي عاقب على سحب شيك بدون رصيد واعتبارها جرمية مستقلة 6/8/1917القانون الفرنسي الصادر بتاريخ  

التعامل ابلشيك(Hedaya Bouazza :2014)بذاهتا اإلمارايت  االحتادي  املشرع  اإلطار جرم  هذا  يقابلها ، ويف  اليت ال  ات 
، كما عاقب املسحوب (3Law No  :1987)رصيد، حيث عاقب الساحب على جرمية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء

 Federal)عليه إذا أخطر املستفيد على خالف احلقيقة بوجود مقابل أقل من قيمة الشيك املقدم يف حساب الساحب 

Penal Code  :402) اين التجرمي على الشيكات الربيدية، كما قرر املشرع االحتادي سر(Federal Penal Code  :403).   وهو
األمر الذي مفاده أن الركن املادي جلرمية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء يف ظل قانون العقوابت االحتادي الصادر 

،  2020لسنة    14من مرسوم بقانون احتادي رقم    3، قبل إلغاء التجرمي مبقتضى املادة  1987لسنة    3ابلقانون رقم  
، يرتكز على ثالثة 1993لسنة    18بتعديل بعض أحكام قانون املعامالت التجارية الصادر ابلقانون االحتادي رقم  

 عناصر على النحو التايل: 
الفعل املؤئم قانوانً يرد على الشيك، وهو ما يعين أن قانون العقوابت االحتادي يقصر محايته اجلنائية على الشيك دون 

فرتض أن الشيك قد أصدره الساحب مستوفياً لكافة شروط صحته، سواء تعلق ذلك ابلشروط الشكلية أو سواه، وي
الشروط املوضوعية، حبيث إذا انتفت أحد هذه الشروط من الشيك فإنه ال يستحق محايته تشريعياً، فال يعاقب على 

ا للجزاء  التجرمي  الشيك حمل  لكافة سحبه بدون مقابل وفاء، ومن مث فلكى خيضع  أن يكون مستوفياً  ينبغي  جلنائي 

 
( خبالف املشرع االحتادي اإلمارايت فقد عمد املشرع املصري على توحيد جرائم الشيك وإيداعها يف قانون التجارة املصري رقم 17  لسنة 1999، وذلك على أساس أن كافة هذه اجلرائم  (1

يعاقب ابحلبس وبغرامة ال  -1من قانون التجارة املصـري على أن: "  534/1دة  تعتمد على التعريف أبحكام الشـيك كورقة جتارية ذات طبيعة خاصـة يف التعامالت التجارية، حيث تنص املا
اسـرتداد كل الرصـيد أو بعضـه أو التصـرف  جتاوز مخسـني الف جنيه أو إبحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب عمداً أحد االفعال: )أ( إصـدار شـيك ليس له مقابل وفاء قابل للصـرف، )ب( 

يع عليه بســوء بح الباقي ال يفي بقيمة الشــيك، )ج( إصــدار أمر للمســحوب عليه بعدم صــرف الشــيك يف غري احلاالت املقررة قانوان، )د( حترير شــيك أو التوقفيه بعد إصــدار الشــيك حبيث ي
 نية على حنو حيول دون صرفه".         
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البياانت اإللزامية اليت حددها املشرع االحتادي، إىل جانب أن ضرورة أن يكون الشيك مسحوابً على أحد املصارف، 
وعلى منوذج دفرت الشيكات اخلاص ابملصرف املسحوب عليه، كما مد املشرع االحتادي محايته التشريعية إىل الشيكات 

 ريب أن مرد ذلك األمر هو أن النصوص اجلنائية ينبغي تفسريها تفسرياً دقيقاً وضيقاً، فال جيوز التوسع يف الربيدية. وال
تفسري تلك النصوص أو القياس عليها، ابلنظر إىل أن املشرع قد قصد محاية صك معني شريطة أن يتضمن بياانت 

 .    (azza2014: Hedaya Bou) معينة نص عليها محاية للتعامالت التجارية
واقعة إصدار الشيك، وتسليمه للمستفيد أو للحامل بعد حتريره مسبقاً بشكل ال رجعة فيه إبرادة الساحب، أي توافر 

، األمر الذي يعىن ختلى الساحب أو من (Hossam Tawfik Awad  :2005)إرادة التخلي بشكل هنائي عن حيازة الشيك
املستفيد، ويستفاد من ذلك أن جمرد قيام الساحب بتحرير شيك ال يقابله رصيد ينوب عنه عن حيازة الصك ونقلها إىل  

واالحتفاظ به دون أن يسلمه للمستفيد ال يشكل جرمية، طاملا ظل الساحب حمتفظاً ابلشيك الذي حرره، ومل يطلقه 
، ومع  (ezyaniEmad M  :2016)للتداول ابلتسليم للمستفيد، كما أن تسليم الشيك على سبيل الوديعة ال يشكل جرمية

ذلك إذا كانت حيازة املستفيد للشيك قرينة على تسلمه، إال أهنا قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق اإلثبات من 
جانب الساحب، لذلك فإن فقد الشيك أو تزويره أو سرقته ال يرتتب عليه حتقق الركن املادي جلرمية الشيك بدون 

 من قانون العقوابت االحتادي. 401يت نص عليها املشرع االحتادي يف املادة ال (Abdullah Sulaiman :1988)رصيد
انتفاء الرصيد أو مقابل الوفاء، الذي يشكل دين الساحب املتمثل مببلغ الشيك ويقع يف ذمة املصرف املسحوب عليه  

ق الركن املادي جلرمية الشيك الذي ليس له مقابل وفاء قابل للصرف وقت إصدار الشيك، األمر الذي يرتتب عليه حتق
الشيك بدون رصيد، وابلرغم من عدم أمهية وجود الرصيد يف حساب الساحب وقت إنشاء الشيك، فقد تكون قيمة 
الشيك من جانب  تداول  وقت  ينعدم يف  الرصيد  هذا  أن  إال  اإلصدار،  وقت  الساحب  متوفر يف حساب  الشيك 

لشيك هو أداة وفاء حتل حمل النقود، اشرتط توافر الرصيد يف وقت املستفيد، إال أن املشرع يف إطار أتكيده على أن ا
 إصدار الشيك.  

، قبل 1987لسنة  3قانون العقوابت االحتادي الصادر ابلقانون رقم  وعلى ذلك فإن النموذج القانوين للجرمية يف ظل
للمادة    إلغاء املواد اجملرمة مبقتضى قانون الشيكات اجلديد، يشرتط لقيام جرمية اعطاء صك  من   401)شيك( وفقاً 

قانون العقوابت االحتادي، أن تتحقق الواقعة بسوء نية الساحب الذي ال يتوافر لديه مقابل وفاء كاف وقابل للسحب، 
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املتبقي يف  املبلغ  بعد إعطاء الشيك، حبيث ال يفي  أو جزئياً  كما جرم املشرع االحتادي اسرتداد مقابل الشيك كلياً 
 ة الشيك.حساب الساحب بقيم

ويف هذا اإلطار ينبغي ثبوت قيام الساحب بتحرير الشيك وإصداره ابكتمال بياانته اإللزامية على منوذج دفرت الشيكات 
الصادر من املصرف املسحوب عليه، كما يشرتط عدم توافر رصيد كاف يستويف قيمة املبلغ الذي تضمنه الشيك يف 

اجلرمية يف كفاية املؤنة يف رصيد الساحب وقت اإلصدار إال أن  حساب الساحب وقت إصداره للشيك، كما تتحقق  
هذا الرصيد غري قابل للسحب بسبب إفالس الساحب، أو احلجز عليه حبكم قضائي، أو بسبب اصدار الساحب أمراً 
للمصرف املسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك، أو تعمد حترير الشيك أو توقيعه بشكل مينع املسحوب عليه من 

الرصيد  صرف قابلية هذا  أو عدم  الرصيد،  أو عدم كفاية  الساحب،  توافر رصيد كاف يف حساب  والعربة يف عدم  ه، 
للسحب من قبل املستفيد، هي بتاريخ إصدار الساحب للشيك وطرحه للتداول من خالل تقدميه للمسحوب عليه 

 للوفاء بعد تسليمه من قبل املستفيد. 
السالف فإن الدعوى اجلزائية يف جرمية إعطاء شيك بدون رصيد بسوء نية الساحب تنقضي ومبوجب النص التشريعي  

بسداد املسحوب عليه لقيمة الشيك، أو بتنازل اجملين عليه بعد وقوع اجلرمية وقبل الفصل فيها حبكم قضائي ابت، أما  
 قضائي ابت، فإن هذا احلكم يقف تنفيذه.   إذا مت الوفاء بقيمة الشيك أو صدور تنازل من اجملين عليه بعد اإلدانة حبكم

ونتيجة ملا تشهده دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ عشرون عاماً من جدل قانوين بني مؤيد ومعارض بشأن إلغاء 
الصفة التجرميية عن جرائم الشيكات كمعاجلة الستفحال ظاهرة الشيكات املرجتعة يف الدولة، وهو توجه أبدت مياًل إليه 

مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية اإلماراتية، حنو املطالبة بضرورة إعادة   كل من
النظر الطبيعة القانونية جلرمية الشيكات خصوصاً جترمي واقعة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، حبيث يتم  

 . (Jamal Muhammad Khalifa Al Marri :2001) املدنيةاعتبار هذه الواقعة صورة من صور النزاعات  
التجرمي الوارد يف قانون العقوابت االحتادي رقم   إلغاء  التوجه حنو  لسنة    3وقد اعتمد املشرع االحتادي اإلمارايت هذا 

لسنة   14، بشأن إصدار شيكات بدون رصيد، عدا احلاالت اليت نص عليها يف مرسوم بقانون احتادي رقم  1987
يف الدولة مبا يساهم يف تعزيز الثقة يف بيئة األعمال اإلماراتية،  ، مدفوعاً ابالرتقاء ابلتنظيم القانوين والقضائي  2020

 كما يساهم يف حتقيق رايدهتا التنموية واستدامتها. 
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، قانون الشيكات اإلمارايت 2020لسنة    14وابلرغم من أن مفاد التعديالت اليت استحدثها مرسوم بقانون احتادي رقم  
، اسقاط احلماية اجلزائية يف 1993لسنة    18جارية الصادر ابلقانون رقم  اجلديد، خبصوص تعديل قانون املعامالت الت

، عن واقعة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، من خالل 1987لسنة    3قانون العقوابت االحتادي رقم  
وء نية  عقوابت احتادي، إال أنه مل يتم إلغاء مسألة جترمي إعطاء صك )شيك( بس  403،  402،  401إلغاء املواد  

 الساحب، حيث ستظل هناك مخس حاالت حمل للتجرمي يف جرائم الشيكات، ميكن بياهنا على النحو التايل:
 .   ( Commercial Transactions Law, promulgated by federal law No: 18, 1993)جرائم تزوير الشيكات

 بعدم صرف الشيك بدون وجه حق. االحتيال ابستعمال الشيكات من خالل إعطاء أمر للمصرف املسحوب عليه
 قيام الساحب بسحب كامل الرصيد من حسايب املصريف قبل اتريخ إصدار الشيك.

صرفه من  عليه  املسحوب  املصرف  مينع  بشكل  توقيعه  تعمد  أو  الشيك  حترير  تعقيد  الساحب   Commercial)تعمد 

Transactions Law, promulgated by federal law No: 18, 1993) . 
 ,Commercial Transactions Law, promulgated by federal law No: 18)ة تظهري الشيك للغري أو تسليمه حلامله جرمي

1993)    . 
وعلى ذلك فإن املستفاد من تعديالت قانون الشيكات اجلديد أن املشرع االحتادي اإلمارايت قد قام ابلتضيق من جترمي 

لى الوقائع املرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيكات، وذلك لضمان حتقيق  الشيكات املرجتعة بدون رصيد، واقتصاره ع
األهداف اليت ينشدها من إلغاء التجرمي واالستعاضة عنه ابلتدابري الوقائية، وهو ما حتقق من خالل سن املشرع لعقوابت 

 هبذا الصك.   وبدائل رادعة هبدف احلد من االستخدام غري الصحيح للشيكات من جانب الفئة املتعاملة
( 1مكرر )  641وقد قرر املشرع االحتادي انقضاء اجلرائم املنصوص املتعلقة ابلشيكات واملنصوص عليها يف املادتني  

، يف حالة الوفاء الكلي أو اجلزئي قبل مباشرة 2020لسنة    14( من مرسوم بقانون احتادي رقم  2مكرر )  641و
اجلربي التنفيذ  الذي ( ctions Law, promulgated by federal law No: 18, 1993Commercial Transa)إجراءات  األمر   ،

 مفاده أن املشرع االحتادي مل يقرر انقضاء الدعوى اجلزائية عن جرائم تزوير الشيكات ابلوفاء سواء كان كلياً أو جزئياً.  
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 املبحث الثان 
 والعقوابت التبعية التعديالت املتعلقة بشأن الوفاء اجلزئي لقيمة الشيك 

 
رقم  امل  مبوجب  احتادي  بقانون  قانون 2020لسنة    14رسوم  تعديل  اجلديد، خبصوص  اإلمارايت  الشيكات  قانون   ،

إلزامياً، وذلك إذا   ، فإن الوفاء اجلزئي لقيمة الشيك أضحى1993لسنة    18املعامالت التجارية الصادر ابلقانون رقم  
الشيك، حيث يكون على املصرف املسحوب عليه الوفاء اجلزئي ابلقدر املوجود  كان مقابل الوفاء أقل من قيمة مبلغ  

 .  (2) لديه يف حساب الساحب، ما مل يرفض املستفيد أو احلامل هذا الوفاء
 وقد استحدثت التعديالت يف هذا املرسوم بقانون جمموعة من العقوابت التبيعة اليت ميكن بياهنا على النحو التايل: 

سحب دفرت الشيكات من احملكوم عليه، مع منع إعطائه دفرت جديد ملدة ال تزيد عن مخس سنوات مع معاقبته ابلغرامة 
( عن  تقل  ال  )50.000اليت  عن  تزيد  وال  درهم  ألف  مخسون  دفرت 100.000(  تسليم  رفض  حالة  يف  درامة   )

 .  (3) الشيكات
( 200,000( مائة الف، وال تزيد على )100,000ل عن )غرامة مالية على املصرف املسحوب عليه الشيك ال تق

 . (4)اخلاص بسحب دفرت الشيكات 643مائيت الف درهم يف حالة خمالفة الوارد يف املادة 

 
تنص املادة 2/617  من قانون املعامالت التجارية، الصـــــادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســـــنة 1993، املســـــتبدلة ابملادة 1 من مرســـــوم بقانون احتادي رقم  14 لســـــنة 2020،  املرجع   2

مل ذلك، وعلى املســــــــحوب عليه يف حالة الوفاء  الســــــــابق، على أن: " إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشــــــــيك، فعلى املســــــــحوب عليه الوفاء اجلزئي ابلقدر املوجود لديه ما مل يرفض احلا
ــيكاجلزئي أن ي ــل الشـ ــهادة هبذا اإليفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع ابلباقي أبصـ ــيك وشـ ــل الشـ ــلم احلامل أصـ ــيك، وأن يسـ ــر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشـ ــر عليه وفقا للمادة   ؤشـ املؤشـ

من هذا القانون".      632، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء املدد املنصوص عليها يف املادة 1993لسنة  18مكرر من القانون االحتادي رقم  635  
تنص الفقرتني األوىل والثانية من املادة 643  من قانون املعامالت التجارية، الصـــــادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســـــنة 1993، املســـــتبدلة ابملادة  1  من مرســـــوم بقانون احتادي رقم 14   3

( من هذا املرســوم بقانون، أن 2مكرر )  641( و1مكرر )  641 إحدى اجلرائم املنصــوص عليها يف املادتني  ، املرجع الســابق، على أن: "جيوز للمحكمة إذا قضــت ابإلدانة يف2020لســنة 
 ( مخسون ألف درهم، وال50.000سنوات". "ويعاقب احملكوم عليه ابلغرامة اليت ال تقل عن )  5أتمر بسحب دفرت الشيكات من احملكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة ملدة ال تزيد عن  

يوماً من اتريخ إخطاره بذلك". 15( مائة ألف درهم، إذا مل يسلم دفرت الشيكات اخلاص به، واليت يف حوزته للمصارف املعنية خالل 100.000تزيد عن )  
 تنص الفقرة الثالثة من املادة 643  من قانون املعامالت التجارية، الصـــــــــادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســـــــــنة 1993، املســـــــــتبدلة ابملادة 1  من مرســـــــــوم بقانون احتادي رقم 14  لســـــــــنة 4

( مائة ألف درهم وال تزيد عن  100.000ن )، املرجع الســابق، على أنه: "يف حالة خمالفة أي مصــرف للفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة، يعاقب املصــرف ابلغرامة اليت ال تقل ع2020
( مائيت ألف درهم".200.000)  
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 . (5)مصادرة األشياء املتحصلة من اجلرمية أو اليت استعملت فيها
 .(6) وقف النشاط املهين أو التجاري

الغرامة وسحب   املالية(،   6الرتخيص ملدة ال تزيد عن  عقوبة  أشهر للشخص االعتباري )عدا املصارف واملؤسسات 
يوميتني واسعيت    وإلغاء الرتخيص وحل الشخص االعتباري يف حالة العود، مع نشر ملحص احلكم على نفقة احملكوم عليه

ية، أو إبحدى الوسائل املعتمدة للنشر اإللكرتوين االنتشار تصدران يف الدولة أحدمها ابللغة العربية واألخرى ابللغة اإلجنليز 
 .(7) أحدمها ابللغة العربية واألخرى ابللغة اإلجنليزية بقرار من وزير العدل

 
 
 
 

 
 تنص املادة 643  مكرر )1( من قانون املعامالت التجارية، الصــــــادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســــــنة 1993، املضــــــافة ابملادة  2  من مرســــــوم بقانون احتادي رقم 14  لســــــنة 2020،  5

بقانون، فيجب عليها أن حتكم مبصـارة األشـياء املضـبوطة،  ( من هذا املرسـوم  3مكرر )  641املرجع السـابق، على أن: "إذا قضـت احملكمة ابإلدانة يف إحدى اجلرائم املنصـوص عليها يف املادة 
ــياء   ــادرة إذا كانت األشــــ ــتعملت فيها، وذلك كله دون اإلخالل حبقوق اآلخرين حســــــىن النية. ويف كافة األحوال ينبغي احلكم ابملصــــ ــنعها أو حيازهتا أو أو اليت اســــ ــبوطة من اليت يعد صــــ املضــــ

ها حبقوق  ة يف ذاته، ولو مل تكن ملكاً للمتهم. ويف حال تعذر ضــبط أي من األشــياء املنصــوص عليها يف هذه املادة، أو تعذر احلكم مبصــادرهتا لتعلقإحرازها، أو بيعها، أو عرضــها للبيع جرمي
 اآلخرين حسىن النية، حكمت احملكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع اجلرمية".
( تنص املادة  643  مكرر )2( من قانون املعامالت التجارية، الصــــادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســــنة 1993، املضــــافة ابملادة 2  من مرســــوم بقانون احتادي رقم 14  لســــنة 2020،  (6

( من هذا املرسوم بقانون أن أتمر حبظر ممارسة احملكوم 4مكرر )  641إىل    641املرجع السابق، على أن: "جيوز للمحكمة إذا قضت ابإلدانة يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املواد من 
اليت  ســنوات، إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت بســبب، أو مبناســبة ممارســة هذا النشــاط. ويعاقب احملكوم عليه ابحلبس مدة ال تقل عن ســنة وابلغرامة   3عليه لنشــاط جتاري أو مهين ملدة ال جتاوز  

املادة".( مخسون ألف درهم، أو إبحدى هاتني العقبتني على كل عائد إىل ارتكاب ذات اجلرمية مرة أخرى بعد صدور أمر احلظر املنصوص عليه يف هذه 050.00ال تزيد عن )  
تنص املادة 644  مكرر )1( من قانون املعامالت التجارية، الصــــــادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســــــنة 1993، املضــــــافة ابملادة 2  من مر ســــــوم بقانون احتادي رقم 14  لســــــنة 2020،   7

عاقب املســـؤول عن اإلدارة الفعلية إال إذا املرجع الســـابق، على أن: "يف األحوال تليت ترتكب فيها إحدى اجلرائم املنصـــوص عليها يف هذا الفصـــل، ابســـم وحلســـاب الشـــخص االعتباري، ال ي
غريه. ويف احلالة اليت ال تثبت فيها مسـؤولية الشـخص الطبيعي على النحو السـالف، يعاقب الشـخص االعتباري ابلغرامة اليت ال تقل ثبت علمه ابجلرمية، أو ارتكبها حتقيقاً ملصـلحة لنفسـه أو ل

ويف حالة العود حيكم إبلغاء الرتخيص أو عن ســتة أشــهر، عن مثلي الغرامة املقررة قانوانً للجرمية وال جتاوز مخســة أمثاهلا، وجيوز احلكم إبيقاف مزاولة الشــخص االعتباري للنشــاط مدة ال تزيد  
ــار، تصــــــدران يف الدولة، أحدمها ابللغة العربية، واألخرى ابللغة  حل الشــــــخص االعتباري حبســــــب األحوال، ويتم نشــــــر احلكم على نفقة الشــــــخص االعتباري يف صــــــحفيتني واســــــعيت االنتشــــ

ــائل النشـــــر اإللكرتونية اليت يصـــــدر ــلتني من وســـ ــاء أبي   اإلجنليزية، أو يف وســـ بتحديدها قرار من وزير العدل، تكون أحدمها ابللغة العربية واألخرى ابللغة اإلجنليزية. وال حيول ذلك دون القضـــ
، بشـــأن املصـــرف  1820لســـنة   14انون رقم  عقوابت فرعية منصـــوص عليها قانوانً. وال تســـرى األحكام املنصـــوص عليها يف هذه املادة على املنشـــرت املالية املرخصـــة اخلاضـــعة للمرســـوم بق

           املركزي وتنظيم املنشرت واألنشطة املالية".
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 املبحث الثالث
 تقييم التعديالت حال دخوهلا حيز النفاذ

املعامالت التجارية الصادر ابلقانون ، بتعديل بعض أحكام قانون  2020لسنة    14احتادي رقم    مبقتضي املرسوم بقانون
، فإن التعديالت اليت أحدثها هذا القانون تدخل حيز النفاذ بتاريخ الثاين من يناير من 1993لسنة    18االحتادي رقم  

، ويف هذا اإلطار يعتقد الباحث أن التعديالت اليت أحدثها هذا املرسوم بقانون تتماشي مع اجتاه املشرع ( 8) 2022العام  
حتادي اإلمارايت يف تطوير منظومة التشريعات املتعلقة ابلعمل االقتصادي يف الدولة وإضفاء املزيد من املرونة عليها، اال

كما أتيت هذه التعديالت يف إطار خلق مناخ متعايف للبيئة التجارية واالستثمارية، حبيث ميكن مباشرة ممارسات جتارية 
وهو ما سيؤدى إىل تعزيز التنافسية االقتصادية وجاذبية االستثمارات من خالل  صحية ختدم املصلحتني العامة والفردية،  

يف كافة بقاع اإلمارات وعلى حنو يتكيف مع أفضل   إجياد حلول مبتكرة وفعالة للتحدايت االقتصادية القائمة والناشئة
التعديالت حيز النفاذ يف امليعاد املقرر املمارسات الدولية يف هذا اجملال. واتعرض فيما يلي لآلاثر املرتتبة من دخول هذه  

 هلا قانوانً فيما يتعلق ابلشيكات املرجتعة:    
تعزيز الثقة يف الشيك كأحد أهم األوراق التجارية وأكثرها انتشاراً يف املعامالت التجارية كأداة وفاء حيل حمل النقود، 

لى قيمة مبلغه مقابل ماهلم من حقوق يعادل الدفع  وهو ما يتحقق إذا أطمئن املتعاملني ابلشيك، وثقوا يف حصوهلم ع
 النقدي. ومن مث حتسني دفع الشيكات كأداة دفع وتقليل الوقت املطلوب للمتعاملني هبا للمطالبة بقيمتها.   

حصر التجرمي يف جرائم الشيكات على جرائم تزويرها، واستعماهلا، وتعمد حتريرها أو توقيعها بصورة متنع صرفها من 
ف املسحوب عليه، مع إلغاء التجرمي على الشيكات اليت ليس هلا مقابل وفاء قابل للصرف، وهي ما يطلق عليها  املصر 

ظاهرة الشيكات املرجتعة واملرتدة، وال ريب أن إلغاء التجرمي سيقلل من حجم هذه الظاهرة، من خالل جتنب اآلاثر 
ى املرتبطة هبا، حيث أن تراكم الديون يؤثر ابلسلب على السلبية هلذه الشيكات املرجتعة بدون رصيد، وتكدس الدعاو 

 كافة القطاعات املالية واملصرفية يف الدولة. 

 
 تنص املادة 4 من مرسوم بقانون احتادي رقم 14 لسنة 2020، على أن: "ينشر هذا املرسوم يف اجلريدة الرمسية اإلماراتية، ويعمل به اعتباراً من اتريخ 2022/1/2".      8
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ستؤدى التعديالت اجلديدة إىل وضع آلية لضمان الدفع عن طريق الشيكات، من خالل إلزام املصرف املسحوب عليه 
املتوفر يف احلساب املصريف لساحب الشيك، من مث تبسيط الشيك على الوفاء اجلزئي للشيك بعد خصم كامل املبلغ  

 إجراءات حتصيل قيمة الشيكات والوفاء هبا وجعلها أكثر مرونة.
ستؤدى التعديالت اجلديدة إىل احلد من السلبيات املتعلقة بظاهرة الشيكات املرجتعة، من خالل ترسخ مبادئ العدالة 

الشيك يف حتصيل قيمته واقتضاء حقه على حنو سريع، وبني مصلحة   وحتقيق التوازن بني مصلحة املستفيد أو حامل
الساحب الذي قام إبصدار الشيك يف انقضاء الدعوى اجلزائية املرفوعة ضده عن إحدى جرائم الشيكات املنصوص 

 .    2020لسنة  14( من املرسوم بقانون رقم 2مكرر ) 641( و1مكرر ) 641عليها يف املادتني 
رجتعة مبثابة سندات تنفيذية، حبيث يتم تنفيذها مباشرة من قبل قاضي التنفيذ يف احملكمة من خالل جعل الشيكات امل

، وهو األمر الذي يرتتب عليه عدم جلوء املستفيد (9)وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات املرجتعة واستحصال قيمتها
زائية، وهو ما يؤدى إىل التأكيد على كون الشيك ورقة أو احلامل ملسلك الدعاوى القضائية سواء كانت املدنية أو اجل

جتارية تتيح الوفاء بقيمته على الفور، حيث أعطت التعديالت اجلديدة حامل الشيك حق اللجوء إىل قاضي التنفيذ 
 ملباشرة إجراءات التنفيذ فيما يتعلق ابلشيك املرجتع بدون رصيد والتعامل مع الساحب.

عدد من العقوابت اليت من شأن إعماهلا احلد من الساحب سيء النية، حيث مسحت ألي أدخلت التعديالت اجلديدة  
شخص أصدر الساحب شيكاً لصاحله، ووجد هذا املستفيد عدم كفاية املؤنة، أو عدم توافر امكانية سحبه، فقد فرضت  

كما فرضت كذلك   ،(10) درهم  1000% من قيمة الشيك وحبد أدين  10التعديالت غرامة على الساحب ال تقل عن  
درهم،   5000% وال تزيد عن  10عقوبة السجن ملدة ستة أشهر وال تزيد عن سنتني، كحد أقصى وغرامة ال تقل عن  

إذا أمر الساحب املصرف املسحوب عليه بعدم صرف قيمة الشيك قبل اتريخ السحب، أو القيام بتشفري الشيك بصورة 

 
  تنص املادة 635  مكرر من قانون املعامالت التجارية، الصـــادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســـنة 1993، املضـــافة ابملادة 2  من مرســـوم بقانون احتادي رقم 14  لســـنة 2020، املرجع   9

،  1992لســــنة   11ية للقانون االحتادي رقم ظيمالســــابق، على أن: "يعد الشــــيك املثبت عليه من قبل املســــحوب عليه بعدم وجود رصــــيد له، أو بعدم كفايته ســــنداً تنفيذايً وفقاً لالئحة التن
ليت حتددها هذه الالئحة التنظيمية".بشأن قانون اإلجراءات املدنية، وحلامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً أو جرباً. وتتبع بشأن تنفيذه واملنازعة فيه األحكام والقواعد ا  

تنص املادة 641  مكرر )1( من قانون املعامالت التجارية، الصـــــ ادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســـــنة  1993، املضـــــافة ابملادة 2  من مرســـــوم بقانون احتادي رقم 14  لســـــنة 2020،   10
 السالف اإلشارة إليها.
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املصريف احلساب  القيام إبعالق  أو  بتقدميه متنع صرفه،  املستفيد  قيام  قبل  أو  الشيك  اصدار  قبل  املؤنة  أو سحب   ،
 .   (11)للمسحوب عليه هبدف حتصيله

استحداث عدد من العقوابت التبعية كسحب دفرت الشيكات من احملكوم عليه، مع منع إعطائه دفرت جديد ملدة ال تزيد 
صادرة األشياء املتحصلة من اجلرمية أو اليت استعملت عن مخس سنوات، مع تقرير غرامة مالية يف حالة عدم التسليم، وم

 فيها، ووقف النشاط املهين أو التجاري للمحكوم عليه. 
ستودي التعديالت اجلديدة إىل تيسري اإلجراءات القضائية، وتاليف تراكم دعاوى الشيكات املرجتعة أمام النيابة العام 

 ريب يف تعزيز الشيك كأداة وفاء، ويف توفري وقت وجهد املتقاضني.  واحملاكم املدنية واجلنائية، وهو ما سيساهم بال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تنص املادة 641  مكرر )2( من قانون املعامالت التجارية، الصـــــادر ابلقانون االحتادي رقم 18  لســـــنة  1993، املضـــــافة ابملادة 2  من مرســـــوم بقانون احتادي رقم 14  لســـــنة 2020،   11
 السالف اإلشارة إليها.
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 اخلامتة

يف ختام هذا البحث املوسوم قانون الشيكات اإلمارايت اجلديد حتليله ونقده، توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج  
 والتوصيات لعل من أمهها ما يلى:

 
 النتائج  -أواًل:

املصرف  قبل  من  إعادهتا  يتم  أنه  إال  املقاصة،  مكتب  طريق  عن  للتحصيل  تقدميها  يتم  اليت  هي  املرجتعة  الشيكات 
سحوب عليه وذلك لعدم استكماهلا للشروط الشكلية والقانونية والفنية، األمر الذي يعىن أن تلك الشيكات تعترب امل

 معادة ابلنسبة للمصرف املقدمة إليه، ومرفوضة ابلنسبة للمصرف املسحوبة عليه.
احلسا أن يكون  أو  أو عدم كفايته،  املرجتعة وهو عدم وجود رصيد  للشيكات  األسباب  أهم  اخلاص  من  املصريف  ب 

ابلساحب مغلقاً، أو أن يكون هناك نقص أو تقادم يف اتريخ إصدار الشيك أو كتابة أكثر من اتريخ على الشيك، أو 
عدم تسلسل التظهريات املوجودة خلف الشيك، أو أن يكون الشيك غري قابل للتظهري أو يكون التظهري غري صحيح، 

م توقيع الساحب على أية تعديالت مت إجرائها على بياانت الشيك أو أو الختالف املصرف املسحوب عليه، أو عد
اختالف التوقيع، أو حالة أن يكون الشيك مبلغ عنه ابلفقد، أو حالة أن يكون الشيك مسحوابً بعملة أخرى غري 

إذا مت إبالغ العملة املسجلة على الشيك، حالة عدم إرفاق وكالة أو إعالن وراثة للشيكات الصادرة ألمر الورثة، أو  
املصرف حبكم قضائي أو قرار إداري صادر من سلطة خمتصة يرتتب عليه االمتناع عن دفع قيمة الشيك. أو أن يكون 

، أو أن يكون اسم املستفيد غري كامل أو غري واضح، أو أن خيتلف املبلغ رصيد الساحب حمجوز عليه ألسباب قانونية
 وف يف الشيك.املدون ابألرقام عن املبلغ املدون ابحلر 

ال تقتصر األضرار النامجة عن ظاهرة الشيكات املرجتعة على املصرف املسحوب عليه الشيك، بل تصيب على حنو 
والتجار   األعمال  املايل كأصحاب  القطاع  ابلشيك يف  املتعاملة  األطراف  وهم كافة  الشيك  من  املستفيدون  متفاوت 

ب نفسه الذي قام بتحرير الشيك من جراء فقد الثقة يف تعامالته  وغريهم، هذا إىل جانب األضرار اليت تصيب الساح
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املالية مع الغري، وال ريب أن السبب الرئيس يف زايدة قضااي الشيكات املرجتعة، يرجع إىل فقدان الشيك لوظيفته الطبيعية، 
 من حيث حتوله من أداة وفاء إىل أداة ضمان كما يتم تداوله يف بعض احلاالت.

رة الشيكات املرجتعة يرجع إىل اجلهل خبطورة أحكام الشيك، الذي ينبغي أن ينظر إليه أبنه أداة وفاء وليس إن تفاقم ظاه 
أداة ضمان كما يتم تداوله يف الفرتة احلالية، ويف هذا اإلطار ينبغي التحذير من فوضى احلصول على القروض املصرفية،  

كثري من الفئة املتعاملة مع الشيكات للحصول على قروض  وتقدمي بعض املصارف حوافز مغرية وتسهيالت تدفع ابل 
عديدة هبدف إنفاقها على سلع وخدمات كالسيارات والسفر للخارج، أو ألغراض أخرى غري ضرورية، مما قد يدخلهم 
يف فخ الديون املتعني تسديدها شيكات، مما جيعلهم عرضة للخضوع ألحكام جزائية كاحلبس يف حالة عدم قدرهتم على 

 وفاء ابلقروض وسداد أقساطها املستحقة عليهم.   ال
لسنة   3إن الركن املادي جلرمية إصدار شيك ليس له مقابل وفاء يف ظل قانون العقوابت االحتادي الصادر ابلقانون رقم  

، بتعديل بعض أحكام 2020لسنة    14من مرسوم بقانون احتادي رقم    3، قبل إلغاء التجرمي مبقتضى املادة  1987
الفعل املؤئم   ، يرتكز على ثالثة عناصر هي:1993لسنة    18ن املعامالت التجارية الصادر ابلقانون االحتادي رقم  قانو 

واقعة إصدار الشيك، وتسليمه للمستفيد أو للحامل بعد حتريره مسبقاً بشكل ال رجعة فيه   قانوانً يرد على الشيك،
ل الوفاء، الذي يشكل دين الساحب املتمثل مببلغ الشيك ويقع يف  إبرادة الساحب، ابإلضافة إىل انتفاء الرصيد أو مقاب

 ذمة املصرف املسحوب عليه.
، 1987لسنة    3اعتمد املشرع االحتادي اإلمارايت التوجه حنو إلغاء التجرمي الوارد يف قانون العقوابت االحتادي رقم  

، 2020لسنة    14قانون احتادي رقم  بشأن إصدار شيكات بدون رصيد، عدا احلاالت اليت نص عليها يف مرسوم ب
مدفوعاً ابالرتقاء ابلتنظيم القانوين والقضائي يف الدولة مبا يساهم يف تعزيز الثقة يف بيئة األعمال اإلماراتية، كما يساهم 

 يف حتقيق رايدهتا التنموية واستدامتها. 
 قد قام ابلتضيق من جترمي الشيكات املرجتعة املستفاد من تعديالت قانون الشيكات اجلديد أن املشرع االحتادي اإلمارايت 

بدون رصيد، واقتصاره على الوقائع املرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيكات، وذلك لضمان حتقيق األهداف اليت 
ينشدها من إلغاء التجرمي واالستعاضة عنه ابلتدابري الوقائية، وهو ما حتقق من خالل سن املشرع لعقوابت وبدائل رادعة 

 دف احلد من االستخدام غري الصحيح للشيكات من جانب الفئة املتعاملة هبذا الصك.      هب
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رقم   احتادي  بقانون  املرسوم  قانون 2020لسنة    14مبوجب  تعديل  اجلديد، خبصوص  اإلمارايت  الشيكات  قانون   ،
شيك أضحى إلزامياً، وذلك إذا ، فإن الوفاء اجلزئي لقيمة ال1993لسنة    18املعامالت التجارية الصادر ابلقانون رقم  

كان مقابل الوفاء أقل من قيمة مبلغ الشيك، حيث يكون على املصرف املسحوب عليه الوفاء اجلزئي ابلقدر املوجود  
 لديه يف حساب الساحب، ما مل يرفض املستفيد أو احلامل هذا الوفاء. 
ي مع اجتاه املشرع االحتادي اإلمارايت يف تطوير يعتقد الباحث أن التعديالت اليت أحدثها هذا املرسوم بقانون تتماش

منظومة التشريعات املتعلقة ابلعمل االقتصادي يف الدولة وإضفاء املزيد من املرونة عليها، كما أتيت هذه التعديالت يف  
تني العامة إطار خلق مناخ متعايف للبيئة التجارية واالستثمارية، حبيث ميكن مباشرة ممارسات جتارية صحية ختدم املصلح

والفردية، وهو ما سيؤدى إىل تعزيز التنافسية االقتصادية وجاذبية االستثمارات من خالل إجياد حلول مبتكرة وفعالة 
للتحدايت االقتصادية القائمة والناشئة يف كافة بقاع اإلمارات وعلى حنو يتكيف مع أفضل املمارسات الدولية يف هذا 

 اجملال.
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 التوصيات -اثنياً:

ضرورة تعزيز الثقافة املصرفية بني فئة املتعاملني ابلشيكات املصرفية يف اجملتمع كمحدد له عالقة ارتباطية إجيابية أو سلبية 
التعامالت االقتصادية والتجارية  الثقافة املصرفية يف  ابجتاهات هذه الفئة حنو املصارف، حيث من املمكن أن تلعب 

ارف وعمالئها، األمر الذي يفرض أمهية تغيري أية مكوانت سلبية للثقافة املصرفية  كإطار حيدد جوانب التداخل بني املص
 وتعديلها على النحو خيدم مصاحل املصارف والعمالء على حداً سواء مما سيؤثر بصورة إجيابية مردودات االقتصاد الوطين.

وعدم اإلفراط يف األوراق اليت تعرض  من الضروري أن تتوخى املصارف عند منح عمالئها دفاتر شيكات احليطة واحلذر  
 على العميل حديث التعامل مع املصرف، وذلك خشية أن يقوم هذا العميل بتحرير شيكات من غري رصيد. 

القروض  املرجتعة والنتائج املرتتبة على فوضى  الشيكات  القيام حبمالت توعية مبخاطر  الوسائل اإلعالمية  ينبغي على 
املصرفية غري الضرورية، ابإلضافة إىل الزام املصارف بسحب شيكات املدانني واالمتناع عن صرف دفاتر شيكات جديدة 

 هلم. 
الشيك أنه ميكن معاجلة ظاهرة  الباحث  الشيكات اجلديد، من خالل يقرتح  قانون  املرجتعة إىل جانب تعديالت  ات 

استعمال أمر التحويل املصريف غري القابل لإللغاء كبديل للشيكات، حيث ميكن ألمر التحويل املصريف أن حيل حمل 
 . الشيكات يف بعض املعامالت التجارية، هذا إىل جانب حبث امكانية إصدار املصارف شيكات ضمان حبد ذاهتا
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 قائمة 
 املراجع واملصادر 

 املراجع العامة  -أواًل:
 . 2016د. مسيحة القليويب، األوراق التجارية، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

املطبوعات اجلامعية، القسم اخلاص، ديوان  العقوابت اجلزائري:  قانون  اجلزائر،   د. عبد هللا سليمان، دروس يف شرح 
1988 . 

 .1995د. على مجال الدين عوض، األوراق التجارية: السند األذين، الكمبيالة، الشيك، مطبعة جامعة القاهرة، مصر،  
 املراجع املتخصصة -اثنياً:

األردنية يف  أمحد سليمان زايد، مدى امكانية اعتبار الشيك مؤخر التاريخ أداة ائتمان يف قانون التجارة األردين، اجمللة  
 . 2013، 3، ع 5القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤتو، عمادة البحث العلمي، األردن، مج 

مجال حممد خليفة املري، كيفية التصدي لظاهرة الشيكات املرجتعة بدولة اإلمارات: مبا أن الدولة تضمن النقود فيجب 
 .2001، يوليو  2، ع  9ميية شرطة ديب، اإلمارات، مج  على املصارف أن تضمن الشيكات، جملة األمن القانوين، أكاد

مجعة حممود مصطفى عباد، أثر إجراءات البنك املركزي األردين يف احلد من ظاهرة الشيكات املرجتعة، جملة املنارة للبحوث 
 .2012، 4، ع 18والدراسات، جامعة آل البيت، عمادة البحث العلمي، األردن، مج 

ية القانونية املرتتبة على إصدار شيك بدون رصيد: دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية  حسام توفيق عوض، املسؤول
 . 2005الدراسات العليا، جامعة بريزيت، فلسطني، 

(،  2009  –  2000صاحل خليل العقد، العوامل االقتصادية والشيكات املرجتعة: دراسة تطبيقية على السوق األردين )
 . 2011، 3، ع 35ارية، كلية التجارة، جامعة املنصورة، مصر، مج اجمللة املصرية للدراسات التج

الوطنية،  النجاح  األردن، جامعة  النقد يف  واملعادة يف عرض  املتداولة  الشيكات  أثر  أ. غسان دعاس،  احلاج،  طارق 
 .2002فلسطني، 

وث النوعية املتخصصة، املؤسسة طارق حسن نعريات، الشيكات املرجتعة: أسباهبا وكيفية احلد منها، اجمللة الدولية للبح
 . 2018، 10العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية، ع 
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العمالء: دراسة ميدانية من وجهة نظر عمالء  الوعي املصريف لدى  على سليم احلداد، دور اجلهاز املصريف يف نشر 
 .2013ية بغزة، فلسطني، املصارف التجارية يف قطاع غزة، رسالة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالم

على عبد هللا أمحد شاهني، الشيكات املرجتعة ودور السياسة النقدية واإلدارة املصرفية يف معاجلتها: دراسة حتليلية مع  
، سبتمرب 2، ع  8التطبيق على اجلهاز املصريف يف فلسطني، إربد للبحوث والدراسات، جامعة إربد األهلية، األردن، مج  

2005 . 
، 9ين، جرمية إصدار شيك دون رصيد وفقا لإلصالحات اجلديدة، جملة الباحث للدراسات االكادميية، ع  عماد مزاي

 . 2016يونيو 
الدراسات  مقارنة، جملة كلية  الضوئي: دراسة فقهية  املقاصة اإللكرتونية ابلتصوير  العروسي،  الرمحن  غادة حامد عبد 

 .2021 ، يونيو4اإلسالمية، أسوان، جامعة األزهر، مصر، ع  
القانون األردين: دراسة  القهيوى، املسؤولية اجلنائية للمستفيد من جرمية إعطاء شيك بدون رصيد يف  غيث عبد هللا 

 . 2012مقارنة مع القانون املصري، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة اإلسراء اخلاصة، األردن، 
 1995ألردين يف احلد من مشكلة الشيكات املرجتعة للفرتة )حممد عبد الرمحن صاحل اجلغل، تقييم دور البنك املركزي ا

 .2010(، رسالة ماجستري، كلية إدارة املال واألعمال، األردن، 2008 –
حممود على حممد العمري، هدى يوسف على غيطان، املقاصة يف فقه القانون املدين األردين وأهم تطبيقاهتا يف القانون 

 .2016، 31، ع 3قانون بطنطا، جامعة األزهر، مصر، ج التجاري، جملة كلية الشريعة وال
مدين أمحيدوش، هاشم تكروري، جرمية الشيك املصريف، جملة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، عدد خاص، أكتوبر 

2017 . 
 .2005، 1، ع 20ندى كاظم املوىل، املنافسة واملنافسة غري املشروعة، جملة العلوم القانونية، العراق، مج 

هداية بوعزة، جرمية إصدار شيك بدون رصيد يف القانون املقارن، جملة الفقه والقانون، صالح الدين دكداك، املغرب، 
 . 2014، يناير 15ع 

 التشريعات -اثلثاً:
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، 7/9/1993، الصادر واملنشور بتاريخ  1993لسنة    18قانون املعامالت التجارية، الصادر ابلقانون االحتادي رقم  
 ة الرمسية. اجلريد

، بشأن تعديل بعض أحكام قانون املعامالت التجارية، الصادر ابلقانون 2020لسنة    14مرسوم بقانون احتادي رقم  
 . 1993لسنة  18االحتادي رقم  

، اجلرمية 1987/ 20/12، الصادر واملنشور بتاريخ  1987لسنة    3قانون العقوابت، الصادر ابلقانون االحتادي رقم  
 .20/3/1988واملعمول به اعتباراً من اتريخ  ،182الرمسية، ع 

، واملعمول به اعتباراً من اتريخ  17/5/1999، الصادر واملنشور بتاريخ  1999لسنة    17قانون التجارة املصري رقم  
 .1999أكتوبر  1
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