
 

 

 الدراسات العلياكلية 

 برنامج إدارة االعمال

 

 

 الشيكات المرتجعة ودور السياسات واإلجراءات والمحددات المصرفية والتشريعية في معالجتها

 

 إعداد:

 هالة نظمي المرقطن

 

 إشراف:

 الجعبري  راتبد.

 

 

في إدارة األعمال بكلية الدراسات العليا في قدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات نيل درجة الماجستير 

 جامعة الخليل

2016  



 

 ب 

 جامعة الخليل

 و البحث العلمي الدراسات العليا كلية

 إدارة االعمال قسم

 إجازة الرسالة

 جراءات والمحددات المصرفية والتشريعية في معالجتهايكات المرتجعة ودور السياسات واإلالش

 

 عداد الباحثة:إ

 نظمي المرقطنهالة 

21029010 

 إشراف:

 الجعبري  راتبد.

 

 ه.1438 رجب 29الموافق  2017/  04 / 26 ت يومجيز رسالة وأنوقشت هذه ال

 التوقيع                                                                        عضاء لجنة المناقشةأ 

   __________   مشرفًا ورئيسًا             الجعبري          راتب. د. 1

 ___________               داخلياً  ً بو زنيد        ممتحنا. د. سمير أ2

 ___________                . د. محمود دودين        ممتحنا خارجياً 3



 

 ج 

 هداءاإل
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  .الذي أشرف على هذه الرسالة،لى أستاذي الدكتور راتب الجعبري إ

والدكتور محمود دودين ،بو زنيد الدكتور سمير أ ،سالةوشكري وتدديري ألعضاء لجنة المناقشة لهذه الر 

 لتفضلهما بدبول مناقشتها. 

برنامج  ،كما أتددم بجزيل الشكر والعرفان لألساتذة والمدرسين في كلية الدراسات العليا و البحث العلمي
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 لي فترة دراستي وعملي على هذه الدراسة. 
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 ملخص بالعربيةال

ور ود ،و تأثيرها على البنوك و االقتصادمن حيث أسبابها،  الشيكات المرتجعة البحث تناول      

، ومن أجل تحديق أهداف ها توالمحددات المصرفية والتشريعية في معالج ،جراءاتواإل ،السياسات

عملت الباحثة على اختيار عينة من موظفي فروع البنوك العاملة في مدينة الخليل، وبلغت  ،البحث

 .والمدراء والمراقبين في هذه الفروع ،من موظفي وحدة الشيكات موظفا (200) البحثعينة 

 كفايللة الرصلليد، يليلله  عللدم رجللاع الشلليكات هلليأن أبللرز العوامللل التللي تللؤدي إلللى إ إلللى  البحللث توصللل

 . خطأ في التوقيع على الشيك، يليه مشكلة في تاريخ الشيكال

 و لكنهلا غيلر ،في نتائج الدراسة وجلود  تشلريعات قانونيلة ضلابطة للتعاملل ملع مرجعلي الشليكاتوتبين 

 اً كات أثللر علادة الشلليلتبعلات الدانونيللة إللعلدم ادراك العميللل ل تبللين أن وك. كمللارادعلة مللن وجهلة نظللر البنل

 في زيادة ظاهرة الشيكات المرتجعة.  اً كبير 

فلللي التعاملللل ملللع مرجعلللي و يلللتحف  فلللتس حسلللابات عشلللوائية، علللدم أن البنلللك يحلللرص عللللى أيضلللا تبلللين 

رباك إرجاع الشيكات يسبب أن إ إلى أشارت نتائج  الدراسة كما خرى مستدبلية،في معامالت أ الشيكات

للوفلاء بديملة  علدم تلوفر رصليد كلاف  ؤدي إللى زيلادة التضلخم، كملا يلؤثر ل البنلك، ويلخلالعمل اليلومي دا

ف حيللث تضللطر بعللو البنللوك لكشلل ،الشليكات فللي حسللاب العمللالء فللي تغييللر السياسللة االئتمانيللة للبنللك

 رجاع الشيكات.بعو الحسابات ألجل معين لتجنب إ

 هم الء المدرجللة أسللما  دفللاتر شلليكات للعملل ةبعللدم إصللدار أيللإلللزام البنللوك  الباحثللة بضللرورةوقللد أوصللت 

 العدوبلاتضلمين مشلروع قلانون ، وت)نظلام نشلام(  لنظام اآلللي للشليكات المرتجعلةالدوائم السوداء لعلى 

سلطة  كما أوصت الباحثة ،مواد تضمن ردع العميل عن عدم الوفاء بديمة شيكاته في وقتهاالفلسطيني 

 ،يةئتسللويات رضللا همقبللل مللنح ،الندللد الفلسللطينية بدراسللة وضللع العمللالء المللدرجين علللى الدللوائم السللوداء



 

 ل 

أوصلت الباحثلة البنلوك  مر في إصدار شيكات دون رصيد، كملاواستمسبدًا  لمن عمل التسوية  وتحديداً 

 ات.الشيكالوفاء بديمة  بأهمية ءصدار نشرات شهرية ودورية بتوعية العمالبإ و سلطة الندد باالهتمام

و اسللللتمرارية بالتوعيلللة لمنلللاهج الدراسللللية يللللة بضلللرورة تضللللمين اسلللات التعليمالمؤسصلللت الباحثللللة و أو   

بخصللللوص  ،لتللللوفير درول تعليميللللة لطللللالب المللللدرال ،ةيللللو المؤسسللللات التعليم ،التعللللاون بللللين البنللللوك

 الشيكات المرتجعة كظاهرة اقتصادية مؤرقة.  
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 للبحثالعام طار اإل

 تمهيد  -

 البحثمشكلة  -

 أهمية البحث -

 أسئلة البحث -

 أهداف البحث -

 .هو محددات البحث حدود -

 جرائية للمصطلحاتالتعريفات اإل -
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 تمهيد 1.1

في جميع دول العالم في أدى التطور في الحياة االقتصادية والتجارية إلى زيادة عدد المصارف       

ومع ظهور البنوك،  ي اتساع حجم المعامالت المالية والتجارية،ف هذا ساهمن، و يرن الحادي والعشر دال

 ،التجاري  ظهرت الشيكات، والتي أصبحت من أكثر أنواع األوراق التجارية انتشارًا وذيوعًا في العمل

األخرى، كالكمبيالة  األوراق التجارية أنواعب ةمدارن ،المرتبطة بنشأة البنوك اعلي الرغم من حداثة نشأته

مما أدى إلى حدوث بعو الظواهر السلبية المتمثلة في بروز ظاهرة الشيكات  ،نيذإلاوالسند 

لى مشكلة خطيرة تؤرق الوسط إثت أن تحولت التي ما لبكنتيجة طبيعية لهذة التطورات،  ،المرتجعة

حول  ،والدانونيين ،والماليين ،وباتت مسار جدل كبير بين أوساط المصرفيين ،المالي واالقتصادي

والوفاء  ،واستخداماتها كأداة رئيسة للدفع ،، ومدى فعالية دورهاوأسسها األوراق ة التعامل بهذهطبيع

 وتسوية المعامالت المالية والتجارية.  ،بالديون 

ؤدي وظيفتي الوفاء يتداولة على خالف األوراق التجارية األخرى الم تجاريةالشيك كورقة       

( 228بالمادة ) و ذلك عمال ،األساسية أصاًل هي أداة وفاء يفتهمان معا، على الرغم من أن وظتواالئ

صبحت تؤدي وظيفة االئتمان بموجب األمر و أ ،1966( لسنة 12ردني رقم )قانون التجارة األمن 

 لتعديل المادة نفسها. 1981( لسنة 889رقم ) العسكري 

بها  تعامل األفرادي ،تخدامها كأداة واس ،لسحب الندود المودعة في البنوكيعمل الشيك كأداة وفاء و       

من خالل ما  ،وقطاعه المصرفي ،االقتصاد هدافأ بما يحدق  ،وتسديد الديون  ،لتسوية المدفوعات
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ب المتعاملين المخاطر المترتبة على حمل الندود يوتجن ،تحدثه من تدليل حركة دوران الندود الورقية

 (1)ندد في المعامالت اليوميةفي وقت تراجع فيه االعتماد على ال ،والتندل بها

وتعديالته على أن  1966لسنة  12ردني رقم من قانون التجارة األ 123المادة  الفدرة )ج( من تنص

تضمن أمرًا صادرًا من شخص هو يالشيك :هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في الدانون، و 

أو  ،ألمرهأو  ،وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث ،ً يكون معرفا ،الساحب الى شخص آخر

(2)على الشيك وهو المستفيد مبلغًا معينًا بمجرد اإلطالع ،لحامل الشيك
  

بالحدوق، كما أن قيامه بعملية الوفاء من أهم وااللتزام الشيك من أهم أدوات الوفاء ن ويمكن الدول إ    

تحريلر شليك يدوم مدام الندد، وواجب الدفع بمجرد االطالع، فإذا قلام شلخص ملدين بفهو وظائفه، وذلك 

إللللى آخلللر دائلللن فلللإن ذللللك يعتبلللر وفلللاًء، و،نهلللاًء للحلللق اللللذي عليللله، وهكلللذا يدلللوم الشللليك بوفلللاء الحدلللوق 

ملر يتعاملل بالشليك بموجلب األ، غيلر أن الواقلع النال كلما انتدل من شلخص إللى آخلروااللتزامات بين 

 .1966( لسلنة 12م )ردنلي رقل( من قانون التجارة األ228المادة)لتعديل  1981( لسنة 889)العسكري 

ممللا يجعللل قياملله بالوفللاء متعلللق  ،الشلليك واجللب الللدفع فللي تاريخلله ال عنللد االطللالعن علللى أالللذي نللص 

 . (3)على تنفيذ المسحوب عليه حديدة

ن الظروف االقتصادية الصعبة ، إذ إكأداة ائتماناستخدم الشيك بدرجة كبيرة في اآلونه االخيرة       

من الشباب ال  لشيك في التعامالت المالية، فكثيراالستخدام ا تسطيني أسسالتي يمر بها الشعب الفل

                                                           

، دراسة تحليلية مع الشيكات المرتجعه ودور السياسة النقدية واإلدارة المصرفية في معالجتها(. 2005شاهين، علي عبد هللا ) (1)
  38، ص87-73(: 2)8التطبيق على الجهاز المصرفي في فلسطين، مجلة اربد للبحوث والدراسات، 

 المنارة ، مجلة ( أثر إجراءات البنك المركزي األردني في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة،2012عباد، جمعة محمود )(2)
 2010، ص209-253(: 4)18

 5، الداهرة، ص4، دار النهضة العربية، طالقانون التجاري (2003رضوان، فايز نعيم) (3)
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يمتلك الدخل اليومي أو المستمر، فيضطر الى استخدام الشيك للشراء، وبسبب البطالة، وتدني مستوى 

 ، يك النددية، فيصبس الشيك مرتجعاً الدخل، يمكن أن ال يتم الوفاء بديمة الش

نظرًا  ،شرع إلعطاء الحصانة للشيكمفدد تدخل ال ،في الحياة التجارية ودوره ،ونظرًا ألهمية الشيك

تدوم مدام الندود في الوفاء، ولتكون الثدة في الشيك هي ذاتها  ،للخصوصية التي يتمتع بها كأداة وفاء

 الستدرار المعامالت المالية والتجارية في المجتمع. تحميها الدول تدعيماً  و ،الممنوحة للندود

تبدى الديمة النددية للشيك حافظة لها، وال يخسرها من لم يستطع صرف الشيك، بل إن هذه  ومع ذلك

اللجوء الى الدانون لتحصيل ويمكن لصاحبها  الورقة في نظر الدانون تعتبر بديمة المبلغ المكتوب،

ويددم ، شيك( الى دائرة التنفيذ في المنطدة التي يديم فيها الساحب )محرر ال ما بالتوجه، و ذلك إحدوقه

من قيمة المبلغ. وذلك  %1 لداضي التنفيذ لتحصيل قيمة شيكاته بعد دفع الرسم الدانوني وقدره اً طلب

جراءات إوتتولى دائرة التنفيذ  ،2005لسنة  (23م )من قانون التنفيذ رق 1\(2ألحكام المادة ) اً استناد

 .ألحكام قانون التنفيذ المذكور اً التنفيذ الالزمة استناد

 (421( بشأن تعديل المادة )890قم )ألحكام األمر العسكري ر  اً و يستطيع رفع دعوى جزائية استنادأ

خطار للساحب بضرورة دفع إ، وذلك بعد توجيه  1960لسنة  16 من قانون العدوبات األردني رقم

غ خالل مدة ودفع المبال ،خطارتبلغ ، وفي حال عدم االستجابة لإل( أيام من تاريخ ال10المبلغ خالل )

 .ومن ثم يرفع دعوى جزائية ،شكوى للنيابة العامة دميد ،خطاراإل

 ،ردني( من قانون التجارة األ271لمادة )حيث نصت ا ،و يدخل الشيك ضمن نطاق التدادم التجاري 

 دعوى و، اتوسن سعليه بمضي خم بوبالتدادم تجاه المسح قطتس كالشي لحام ىودعن أعلى 

   روستة شه ةدبمضي م تسدط نيراآلخ نميزوالملت حبوالسا ينظهرعلى الم لالحام عورج
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، يضاً ير على المصارف، وعلى المواطنين أتأث لهاأصبس ن مشكلة الشيكات المرتجعة كديمة مالية إ

يتم الحصول عليها، قد يحتاج ذلك إلى الحصول، وحتى  حتف  بديمة مالية، مؤجلةك المرتجع ايفالش

في النمو االقتصادي  كن أن تؤثر على االقتصاد، وتؤدي إلى تباطؤة يموقيمة الشيكات المرتجع وقت.

 واالستثمار.

 الخسائرمن قضية الشيكات المرتجعة، ويتكبد االقتصاد الفلسطيني الكثير من  فلسطين تعاني     

، من خالل كاتجراء ذلك، ولذلك عملت سلطة الندد الفلسطينية على محاولة الحد من إرجاع الشي

هو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة يتم من خاللها تجميع و  ،(2010ي )ظام التصنيف اآللتطبيق ن

حيث يتم تصنيفهم  ،البيانات عن العمالء الذين تتم إعادة شيكات على كافة حساباتهم لدى المصارف

مساعدة المصارف على اتخاذ الدرار في منس العميل دفاتر شيكات من و ذلك ل بشكل آلي قوائمعلى 

لى معرفة مدى ثة لدراسة العوامل التي تؤثر في إرجاع الشيكات، إضافة إدفع الباحما ، وهذا مهعد

 المرتجعة. 2نجاح هذا النظام في الحد من الشيكات
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 أهمية البحث  2.1

 همية البحث في:تكمن أ 

 ن موضوع الشيكات المرتجعة، وتعدنها تأتي استكماال للدراسات السابدة التي تحدثت عأ .1

لي بعد البدء بالعمل به التي تدرل نظام التصنيف اآل من الدراسات الحديثة في فلسطين،

  و تدرل كفايته في معالجة مشكلة الشيكات المرتجعة.  2010سنة 

، للحد من وسلطة الندد ،الحاجة الماسة لمعرفة المدترحات التي يددمها مدراء البنوك .2

المطبق من قبل سلطة  ليا نظام التصنيف اآلالشيكات المرتجعة، إضافة إلى معرفة مزاي

 .وفوائده الفلسطينية على البنوك الفلسطينية الندد

تسهم في التدليل من  ،البحثتوصيات بناء على نتائج  البحثددم يمن الناحية التطبيدية  .3

 .و المؤسسات التعليمية ،وسلطة الندد ،ومفيدة لذوي الشأن كالمصارف ،الشيكات المرتجعة
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 بحثال مشكلة 3.1

، وسهل الكثير من في زيادة فرص االستثمار ،و أداة وفاء و ائتمان ،ساهم الشيك كورقة نددية

ظروف وعوامل ، ومع كثرة استعمال الشيك كورقة نددية، وبسبب  المعامالت المالية لدى المصارف

منها وبنسبة عالية عدم توفر سباب مختلفة، إعادة الشيكات أل إلىذلك  أدىفراد، مختلفة يتعرض لها األ

دراسات شاهين  على المصارف وعلى االقتصاد بشكل عام، ودعم ذلك و لما لذلك أثرالرصيد الكافي، 

 سياساتال واقع، وهذا دعا الباحثة لدراسة (3) (2012، وعباد )(2) (2012والشمري)، (1) (2005)

 ، و أثرها على االقتصاد الوطني ،تجعةلشيكات المر للحد من ا ،التشريعيةمصرفية و ال جراءاتاإلو  

 :جابة على السؤال التالي و ذلك باإل

 . في معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة ،و المحددات المصرفية ،جراءاتالسياسات، و اإل ما دور

 أسئلة البحث 4.1

و السياسات هو واقع ظاهرة الشيكات المرتجعة،  ما على السؤال الرئيس جابةيسعى البحث لإل

  ة :و ينبثق عنه األسئلة الفرعية اآلتي .المتبعة لعالجها

 لى وجود الشيكات المرتجعة؟ما هي العوامل التي تؤدي إ .1

 ة للحد من الشيكات المرتجعة؟المتبع المصرفيةو السياسات جراءات ما هي اإل .2

                                                           

، دراسة تحليلية مع لشيكات المرتجعه ودور السياسة النقدية واإلدارة المصرفية في معالجتهاا(. 2005شاهين، علي عبد هللا ) (1)
 .87-37(: 2)8التطبيق على الجهاز المصرفي في فلسطين، مجلة اربد للبحوث والدراسات، 

- 6928، 5مج ،26ع ،مصر -مجلة الدراسات العربية، أحكام مدابل الوفاء في الشيك (،2012) الشمري، علي عماش (2)
2906 

 ، مصدر سابق.(2012عباد، جمعة محمود )(3)
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 ة للحد من الشيكات المرتجعة؟والسياسات التشريعية المتبع جراءات ما هي اإل .3

 ؟في محافظة الخليلير الشيك المرتجع على البنوك ما هو تأث .4

و  راها مدراء البنوكل من وجود الشيكات المرتجعة كما ين تدلما هي المدترحات التي يمكن أ .5

 .الفلسطينية سلطة الندد دائرة األنظمة االئتمانية في و ،الشيكات في محافظة الخليل موظفو

  البحثأهداف  5.1

 ي: لتحديق ما يأت البحثتهدف 

 لى وجود الشيكات المرتجعة؟العوامل التي تؤدي إالتعرف على  .1

 ة للحد من الشيكات المرتجعة؟المتبع المصرفيةو السياسات جراءات اإل التعرف على .2

 ة للحد من الشيكات المرتجعة؟و السياسات التشريعية المتبع جراءاتاإل التعرف على .3

 ؟محافظة الخليلالتعرف على تأثير الشيك المرتجع على البنوك في  .4

الشيكات في  ، و موظفوالبنوك الشيكات المرتجعة كما يراها مديروتدديم مدترحات للحد من  .5

 و دائرة األنظمة االئتمانية في سلطة الندد الفلسطينية؟ ،محافظة الخليل

  البحثو محددات حدود  6.1

 .الخليلفروع البنوك العاملة في محافظة على  البحث أجري هذاالحدود المكانية: 

 .2016-2015العام الدراسي في  البحث هذا جري أالحدود الزمانية: 

  محددات البحث:

 خالل عملها في البحث منها: و التحديات الباحثة بعو الصعوباتواجهت 
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ات التي تناولت نظام و بالتحديد قلة الدراس ،مصادر الحديثة حول موضوع الدراسةقلة ال -

 .2010ي التصنيف اآلل

 .و البنوك و ذلك بسبب سرية البيانات صول على المعلومات من سلطة النددالح صعوبة -

 البحث مصطلحاتالتعريفات االجرائية ل 9.1

إلى  ،صادرًا من شخص يسمى الساحب يتضمن أمراً  ،معينة شكلية ألوضاع صك محرر وفداً : الشيك

أو ألمره أو  ،يديسمى المستف عادة ما يدفع إلى شخص ثالث، و يسمى المسحوب عليهشخص آخر 

  (1) .مبلغًا محددًا من الندود بمجرد اإلطالع ،لحامله

و عدم كفايته، أو أ ،يدلعدم وجود رص ؛عادتهإ  م  ، تعلى بنك هو الشيك المسحوب : الشيك المرتجع

للمسحوب عليه  أمر إصدارو أو بعضه بما اليكفي لصرفه، ، أعطاء الشيك كلهسحب الرصيد بعد إ 

(2)فع في الحاالت التي ال يجيزها الدانون باالمتناع عن الد
   

 تي الفلسطيني، أنشئت بموجب قانون هي إحدى مؤسسات سلطة الحكم الذا :  سلطة النقد الفلسطينية

ينص على أن ها تهدف ِلل "ضمان سالمة العمل  ، و1997تشريعي الفلسطيني عام أصدره المجلس ال

للسياسة  اً وفد ،جيع النمو االقتصادي في فلسطينوتش ،والحفاظ على االستدرار النددي ،المصرفي

امة مستدلة مسؤولة عن رسم أنها مؤسسة عب وتصف سلطة الندد نفسها العامة للسلطة الوطنية"،

لضمان سالمة الدطاع المصرفي ونمو االقتصاد المحلي بشكل  وتنفيذها السياسات النددية والمصرفية

                                                           

 7، الداهرة، ص4، دار النهضة العربية، طالقانون التجاري (2003رضوان، فايز نعيم) (1)
 (، مصدر سابق.األردني في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة( أثر إجراءات البنك المركزي 2012)عباد، جمعة محمود )(2)
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وتعزيز النمو االقتصادي  ،االستدرار النددي والمالي متوازن. وهدفها األساسي هو المحافظة على

 (1) .المستدام

هي مجموعة األعمال والتدابير التي يدوم بها المصرف المركزي من خالل الرقابة  : السياسة النقدية

 (2) على الندد لتحديق أهداف السياسة االقتصادية.

سياسة الحد من الشيكات  ل بحثيام المصرف المركزي، و يتناو في فلسطين تدوم سلطة الندد مد

 لتنفيذ السياسة المتبعة.  ،جراءات تنفيذية، وما يترتب عليها من إالمرتجعة

لتنفيذ  ،و سلطة الندد ،: وهي جميع الخطوات التنفيذية التي تتبعها البنوك جراءات المصرفيةاإل

 السياسات النددية.  

رلمانات المتخصصة بتشريع الدانون والدستوري، ما قامت به الهيئات والب هي :جراءات التشريعيةاإل

 (3) .حيث يكون وضع الدانون بيد السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية

 

                                                           

 (موقع سلطة الندد الفلسطينية) (1)
 (82ص.هل، الخليل، فلسطين1421، 2اري، ط( الوجيز في شرح الدانون التج2000التكروري، عثمان) ) (2)
م، نابلس، 11/2000ينية، العدد الثاني، ( مجلة الدانون والدضاء، ديوان الفتوى وزارة العدل الفلسط2000نصير، سويلم )) (3)

 (92ص
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 الفصل الثاني

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 

 

 طار النظري اإلول: المبحث األ 

 الدراسات السابقة المبحث الثاني: 
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 طار النظري المبحث األول: اإل

و أبرز العوامل  ،سبابها، وأطبيعتها ل الباحثة خالل هذا المبحث مفهوم الشيكات المرتجعة،تتناو 

و توضيس دور  ،عمله بشكل مفصل ، باإلضافة إلى التعريف بنظام التصنيف اآللي و آليةالمؤثرة فيها

  سلطة الندد في الرقابة عليه. 

 الشيكات المرتجعة  6.2.1

أو  ،أو كفايته ،مسحوب على أي بنك يتم إعادته لعدم وجود رصيدالشيك ال"هو فالشيك المرتجع: 

أو إصدار أمر  ،بحيث ال يفي الرصيد بديمة الشيك ،أو بعضه ،سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك كله

 .(1)"للمسحوب عليه باالمتناع عن الدفع في الحاالت التي ال يجيزها الدانون 

وليست ظاهرة إقليمية أو  ،صيد( هي ظاهرة عالميةن ظاهرة الشيكات المرتجعة )الشيكات بدون ر إ

 أهم إلى(  2013و أشار )الزهراني  ،حسب ظروف كل بلدوذلك  ،تختلف من بلد آلخر و ،محلية

النتشار  نفسها سباب، و تكاد تكون األفي السعودية ظاهرةظهور هذه ال إلى أدتالتي  األسباب

  -:(2)هيالظاهرة في فلسطين و 

أخرجوا الشيك من وظيفته  هموذلك بأن ،ري كثيرًا من المتعاملين في الشيكاتتعت عدم المعرفة التي .1

 داة ضمان وائتمان.أالمتمثلة بأنه أداة وفاء تدوم مدام الندود، وجعلوا منه الرئيسة 

  دون مراجعات للوضع المالي للعميل.منس دفاتر الشيكات  التسهيالت التي تددمها من خالل .2
                                                           

 212، ص( أثر إجراءات البنك المركزي األردني2012عباد، جمعة محمود )(1)

، 13630، عدد مجلة عكاظ، الشيكات( التشهير وتشديد العدوبات لردع المتالعبين ب2003الزهراني، صالس ) (2)
-http://www.mohamoon

ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&DirID=18220&Status= شاهين، ، انظر ايضا
 55-53، ص(. الشيكات المرتجعه2005علي عبد هللا )

http://www.mohamoon-ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&DirID=18220&Status
http://www.mohamoon-ksa.com/Default.aspx?Action=PREVIEW_CONTENT&DirID=18220&Status
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وما يؤخر البت فيها إلطالة أمد  ،يكات دون رصيد بإجراءات التداضيمحترفي إصدار شمعرفة  .3

 .الدضية

 الشيكات  إلعادةالمعتمدة  األسباب 7.2.1

(1)تتمثل فيما يأتي الشيكاتسباب المعتمدة إلعادة أهم األ
: 

 عدم وجود رصيد أو عدم كفايته. .1

 .كون الحساب مغلداً  .2

  .ندص أو تدادم التاريخ .3

  .ترقيماختالف التفديط عن ال .4

  .و ندص في التوقيعأاختالف التوقيع  .5

 أو الختالف البنك المسحوب عليه.  ،عدم تسلسل التظهيرات الموجودة على خلف الشيك .6

 . أو كون الشيك مفدوداً  ،ي تعديل في بيانات الشيكأعدم توقيع الساحب على  .7

  .لمسجلة على الشيك بعمالت أخرى غير اكون الشيك مسحوبا  .8

 .مر الورثةرث للشيكات الصادرة ألإأو حصر  ،لةعدم إرفاق وكا .9

 كون الشيك مبلغًا عنه )مفدود(. .10

ه االمتناع عن إذا تبلغ البنك حكمًا أو أمرًا قضائيا أو قرارًا صادرًا عن سلطة مختصة يترتب علي .11

 دفع  قيمة الشيك.

 

                                                           

، 61-55، ص(2005، انظر ايضا شاهين )214، ص ني ( أثر إجراءات البنك المركزي األرد2012عباد، جمعة محمود )(1)
-2000، دراسة تطبيدية على السوق األردني )العوامل االقتصادية والشيكات المرتجعة( 2011العددة، صالس خليل)انظر ايضا 

 419، ص(2009
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(1)تتمثل فيما يأتي أخرى  أسبابوهناك 
:  

 عدم تحديد اسم الفرع . .أ

 .في توقيع المعتمد لدى البنك اً ن كان ضروي، و ذلك إختمأو ال ،صمةندص شاهدي الب .ب

 رقم الحساب ال يخص الساحب. .ت

 إفالل حامله. .ث

تكون في حالة  ما و غالباً ، وابالغ البنك خطيا باالمتناع عن صرف الشيكمعارضة الساحب  .ج

 .فددان الشيك

 عليه كلمة تأمين أو ضمان اً كون الشيك مدون .ح

 اوز عدد المرات المسموح بها.عدد مرات التدديم تج .خ

  : الشيكات المرتجعة العوامل المؤثرة في 7.2.1

غيره من تميزه عن في  -التي سبق ذكرها في التعريفات االجرائية  -للشيك الشروط الشكليةساهمت 

ء تدوم مدام الندود في تسوية المعامالت والوفا ،وسيلة بديلة للدفعباعتباره  ،األوراق التجارية األخرى 

وحماية  ،الثدة في التعامل بها، مع توفير الوسائل الالزمة لحمايتهاحازت على  أداة مرنة، وهي بالديون 

نظرًا لخطورة األمر وما تشكله ظاهرة التالعب ، وسوء االستخدام ،المتعاملين بها من التالعب

مما يستوجب النظر  ،والمالية ،والتجارية ،بالشيكات من أضرار بالغة على حركة المعامالت المصرفية

فإن ارتجاعها يمثل عدبة تعرقل حركة النشاط  ؛باعتبارها أداة في غاية األهمية ،لى الشيكاتإ

(2)االقتصادي
 

                                                           

 25، مصدر سابق، صثر الشيكات المتداولةأ( 2002الحاج، طارق؛ دعال، غسان) ( 1)

 51-50مصدر سابق، ص ، (. الشيكات المرتجعه2005هللا ) شاهين، علي عبد(2)
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 عوامل إعادة الشيكات 8.2.1

 شيوع مبدأ التعامل بالشيك مؤجل الدفع في الحياة التجارية  .1

ن الظروف االقتصادية الصعبة التي ن، إذ إآلونه االخيرة كأداة ائتمايستخدم الشيك بدرجة كبيرة في ا 

من الشباب ال يمتلك  شيك في التعامالت المالية، فكثيرالستخدام ال تأسس ،يمر بها الشعب الفلسطيني

بسبب البطالة، وتدني مستوى الدخل اليومي أو المستمر، فيضطر الى استخدام الشيك للشراء، و 

(1)النددية، فيصبس الشيك مرتجعًا.يمكن أن ال يتم الوفاء بديمة الشيك  الدخل؛
 . 

 التهاون في تطبيق العقوبات القانونية  .2

عدم فعالية الدوانين  ،فاقمهالى ظهور مشكلة الشيكات المرتجعة وتإسباب الدانونية التي أدت من األ

العدوبات المنصوص عليها في تلك أو التهاون في تطبيق  ،والتشريعات المعمول بها لحماية الشيك

عدم المالحدة الدانونية للمتالعبين في الشيك، أو التأخير في البت في  برز مظاهرهاأومن  ،يعاتالتشر 

 (2)مما يؤدي الى استمرار هذه الظاهرة وتفاقم حدتها ،اقها وقتًا طويالً غر واست ،الدضايا

 

 زيادة المنافسة غير المشروعة بين البنوك  .3

كبر عدد ممكن من العمالء من خالل فتس أتدتضي طبيعة العمل المصرفي قيام البنوك بجذب 

إذا لم  والالزمة، ئتمانيةاالوفي المدابل يتم منس التسهيالت  ،حسابات جارية لهم لضمان تدفق الودائع

الء دون منس دفاتر شيكات لهؤالء العمعلى ذلك يترتب ، تحسن إدارة المصرف اختيار عمالئها
                                                                                                                                                                                

 

 . 421مصدر سابق، ص ،العوامل االقتصادية والشيكات المرتجعة( 2011العددة، صالس خليل) (1)
 53مصدر سابق، ص ، (. الشيكات المرتجعه2005شاهين، علي عبد هللا )(2)
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، و هنا يأتي دور سلطة (1)اهرة الشيكات المرتجعةظسوء استخدامها وتفاقم حدة  و ،ضوابط محددة

  الندد الفلسطينية في الديام بدورها الرقابي على البنوك و حسابات عمالئهم.

 قلة الوعي وضعف الوازع الديني واألخالقي  .4

وضعف الوازع  ،قلة الوعي المصرفي انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة لعل من األسباب الكامنه وراء 

للدور المهم  ،والمواطنين ،عمالرباب األأو  ،واألخالقي لدى بعو المتعاملين من فئات التجار ،الديني

وتأثيراته السلبية على االقتصاد في حالة تفاقم  ،والمصرفية ،الذي يلعبه الشيك في الحياة التجارية

ثدة  بسبب فدد ،وانخفاض مستوى الودائع ،وعلى األخص التعامل مع الجهاز المصرفي ،المشكلة

 (2)وهذا متغير يصعب قياسه . ،المتعاملين بالشيكات

 مة األوضاع االقتصادية ءعدم مال .5

ة جاع الشيكات لعدم كفايإر لى يؤدي إو انتشار البطالة  ،في فلسطين وضاع االقتصاديةأن تردي االإ

اخل.غالق لعمال الديتأثر السوق الفلسطيني بفترات اإل ي، كماالرصيد، بسبب تعثر الوضع المال

                                                           

 422مصدر سابق، ص ،المرتجعةالعوامل االقتصادية والشيكات ( 2011العددة، صالس خليل)(1)

 54مصدر سابق، ص ، (. الشيكات المرتجعه2005شاهين، علي عبد هللا )(2)
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 دور سلطة النقد في الحد من الشيكات المرتجعة 8.2.1

 جراءات للحد من الشيكات المرتجعة تتمثل فيما يلي: وعة من اإلصدرت سلطة الندد مجمأ

(1)نظام التصنيف اآللي 28.1..1
 : 

يتم من خاللها تجميع البيانات عن  ،هو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة المرتجعةنظام الشيكات 

حيث يتم تصنيفهم على النظام  ،لدى المصارف كافة  ء الذين تتم إعادة شيكات على حساباتهمالعمال

(2)بشكل آلي لستة أسباب رئيسة وهي كاآلتي
: 

 .عدم كفاية الرصيد.1

 .اختالف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.2

 .رصيد الساحب محجوز ألسباب قانونية.3

 .تاريخ على الشيككتابة أكثر من .4

 .التصحيس )التعديل( بحاجة إلى توقيع.5

 .اختالف التوقيع.6

ثللل التعليمللات العامللة المتعلدللة بالشلليك المرجعيللة الدانونيللة التللي تسللتند إليهللا سلللطة الندللد الفلسللطينية، ت  و  م 

بله بلين  والمؤسسات الدضائية، والمؤسسات ذات العالقة فلي األحكلام المتعلدلة بالشليك، وطريدلة التعاملل

 البنوك واألشخاص عمومًا، وتتمثل هذه المرجعية في اآلتي:

                                                           

 ، 2010نظام نشام، اصدار سلطة النقد الفلسطينية،  ( 1)

 www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/.../Arabic/.../Nisham_2014.pdfسلطة الندد،    (2)
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( ملللن الجريلللدة 1910م، اللللذي نشلللر فلللي العلللدد )1966( لسلللنة 12قلللانون التجلللارة األردنلللي رقلللم )أواًل:  

 م.1966آذار  30الرسمية الصادرة في عمان في 

(، مبينللًا فللي فصللوله 281( _ )228وقللد ن ظ للم الدللانون أحكللام الشلليك فللي البللاب الثالللث منلله، مللن المللادة)

األحد عشر إنشاءه، وصيغته، وأحكام تداوله، وأنواعه، وعدم الوفاء به، وتحريفه، وسريان التدادم عليله، 

كمللا نللص الدللانون علللى سللريان كثيللر مللن مللواده فللي ، الفصللل الحللادي عشللر ألحكاملله العامللةمخصصللًا 

( المتعلدلة بأحكلام 241ب كملا فلي الملادة )غير باب الشيك، على الشيك فيملا توافلق فيله ملع سلند السلح

( المتعلدللة بالوفللاء بلله، 255( المتعلدللة بالضللمان االحتيللاطي، وفللي المللادة )244التظهيللر، وفللي المللادة )

  ( المتعلدة بسريان التدادم على الشيك.272وفي المادة )

د منطدللة يهللودا الصللادر عللن مللا كللان يسللمى:)قائ ،(1)م1981( لسللنة 889األمللر العسللكري رقللم )ثانيااًا: 

ل قانون التجارة األردني رقم )  :م، على النحو اآلتي1966( لسنة 12والسامرة(، الذي ع د 

: " يمكلللن أن يكلللون التلللاريخ المبلللين فلللي  2( وبعلللدها يلللأتي: 1( ب )228تعلللديل عللللى الملللادة رقلللم ) -1

للدفع وال يمكلن الدبلول الشيك مؤخرًا من تاريخ إصداره ولكن شيكًا كهذا )الشيك المؤخر( ال يكلون قلاباًل ل

 به إال في التاريخ المبين عليه". 

( فبداًل من الكلمات" في حالة إصداره" يأتي" بتلاريخ الوفلاء 231( من المادة )4( و)1تعديل الفدرة ) -2

 المبين فيه". 

وكلللل بيلللان  ،يكلللون الشللليك واجلللب الوفلللاء للللدى االطلللالع عليللله -1(. ونصلللها:" 245إلغلللاء الملللادة ) -3

والشلليك المدللدم للوفللاء بلله قبللل اليللوم المبللين فيلله كتللاريخ إلصللداره  -2كللأن لللم يكللن.  دمخللالف لللذلك يعلل

 واجب الوفاء في يوم تدديمه".
                                                           

 من التفاصيل  ( لمزيد5انظر ملحق رقم )(  1)
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/ كلللانون الثلللاني/ 20( يوملللًا ملللن تلللاريخ صلللدوره، وقلللد صلللدر فلللي30وقلللد بلللدأ العملللل بهلللذا التعلللديل بعلللد )

 م. 1981

( التي جاءت تحت باب 421لمادة رقم)م. سيما ا1960( لسنة 16قانون العدوبات األردني رقم )ثالثًا: 

 :التي نصت على( والذي سنأتي على ذكره و 890رقم ) جرائم االحتيال والملغاة باألمر العسكري 

 ،وبغرامة ال تدل عن مائة دينلار ،وال تزيد على ثالث سنوات ،يعاقب بالحبس مدة ال تدل عن سنة -1"

 لى ارتكاب أحد األفعال التالية:كل من أقدم بسوء نية ع ،وال تزيد على مائتي دينار

 إذا أصدر شيكًا وليس له مدابل وفاء وقابل للصرف. -أ

 إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المدابل لوفائه، أو بعضه، بحيث ال يفي الباقي بديمته. -ب

 إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.  -ج

للر لغيللره شلليكًا، أو سلللمه شلليكًا مسللتحق الللدفع لحامللله هللو -د يعلللم أنلله للليس للله مدابللل يفللي  إذا ظ ه 

 أو يعلم أنه غير قابل للصرف. ،بكامل قيمته

 إذا حرر شيكًا أو وق ع عليه بصورة تمنع صرفه. -هل 

حاللة ملن الحلاالت المنصلوص عليهلا  ةال يجوز للمحكمة عند أخلذها باألسلباب المخففلة فلي أيل .1

والغراملة علن خمسلين  ،ر( ملن هلذه الملادة تخفليو عدوبلة الحلبس علن أربعلة أشله1في الفدرة )

  دينارًا".     
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الصللادر عللن مللا كللان يسللمى:)قائد منطدللة يهللودا  ،(1)م1981( لسللنة 890األمللر العسللكري رقللم )رابعااًا: 

ل المادة ) م، على النحلو 1960( لسنة 16( من قانون العدوبات األردني رقم )421والسامرة(، الذي ع د 

 اآلتي:"

 اء شيك بدون رصيد.( إعط421( تعديل المادة )1مادة ) -1

( )أ( كللل ملللن 421يحللل:") 1960( لسللنة 16( لدللانون العدوبلللات رقللم )421بللداًل مللن المللادة ) -2

يوملللًا ملللن  30يصللدر شللليكًا وهلللو يعللللم أنللله ال واجلللب عللللى موظلللف البنلللك بوفلللاء الشللليك خلللالل 

أو ال يوجد له أسال معدول لالفتلراض بلأن هنلاك واجلب كالملذكور أعلاله  ،التاريخ المبين عليه

ملدى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خالل المدة الملذكورة أعلاله إال أنله للم يلف قيمتله، 

( شللليكل أو أربعلللة أضلللعاف 10000عدابللله الحلللبس لملللدة سلللنة واحلللدة أو غراملللة ماليلللة بمبللللغ )

 المبلغ المبين بالشيك.

ن فيله التلاريخ يلوم بمدتضلى هلذه الملادة كأنملا بلي ، يعدلذي لم ي بي ن التاريخ فيه)ب( في الشيك ا -3

 إصداره.

وملن إصلدار الشليك  ،قيمتله تلوف )ج( قدم شيك للوفلاء خلالل الملدة الملذكورة فلي الفدلرة )أ( وللم -4

يفتلرض أن ملن  ،( أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك10لم يوف قيمته خالل )

الفدللرة )أ( أصلدر الشلليك سلحبه مللع العلللم أو دون أسلال معدللول لالفتلراض كمللا هللو ملذكور فللي 

 وعليه إثبات عكس ذلك".

/ كلللانون الثلللاني/ 20( يوملللًا ملللن تلللاريخ صلللدوره، وقلللد صلللدر فلللي30وقلللد بلللدأ العملللل بهلللذا التعلللديل بعلللد )

 م.1981

                                                           

 ( لمزيد من التفاصيل6انظر ملحق رقم )( 1)
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ومما يجب التنبه إليه أن التعديالت على قاانون التجاارة والعقوباات بموجاب األمار العساكري قاد أثارت 

 على النحو اآلتي: ةبالشيك في الضفة الغربي في أحكام التعامل

على عكلس قلانون التجلارة، بمنعهلا صلرفه  ،كما هو الحال في الكمبيالة ،جعلت منه أداة ائتمان -1

 قبل التاريخ المبين فيه.

 قصر مدة تدديم الشيك للوفاء بشهر بغو النظر عن مكان صدوره. -2

تللله أعفلللت السلللاحب ملللن تلللوفير الرصللليد فلللي البنلللك المسلللحوب عليللله بمجلللرد إنشلللاء الشللليك، وجعل -3

 مطالبًا بتوفيره في تاريخ استحداقه المبين فيه.

تلاريخ إصلدار، وتلاريخ اسلتحداق، بلل اعتبلرت التلاريخ المبلين  :منعت من حملل الشليك تلاريخين -4

 فيه هو تاريخ اإلصدار واالستحداق معًا، و،ن كان الحدًا لتاريخ اإلصدار الحديدي.

ن صلرفه فلي يلوم إصلداره، عللى العكلس اعتبار الشيك الخالي من التاريخ شليكًا صلحيحًا، ويكلو  -5

 من قانون التجارة الذي اعتبر الشيك الخالي من التاريخ فاقدًا لصفته الدانونية.

تغيير عدوبة إصدار شيك بغير رصيد بخفو سلدفها إللى سلنة واحلدة فدلط، ومضلاعفة الغراملة  -6

 المالية من مئة دينار في حدها األدنى إلى عشرة أالف شيكل.  

 : 2010م التصنيف االلي )نظام نشام( عمل نظا آلية 2.8.2.1

(1)تدسم آلية عمل النظام إلى ثالثة أقسام رئيسة وذلك على النحو التالي
: 

بموجب درجات تعتمد  المرتجعةيتم تصنيف العميل على نظام الشيكات  :تصنيف العمالء .1

لديام  ،ترة الزمنيةوعلى الف ،على حسابه خالل ثالثة أشهر متتالية المرتجعةعلى عدد الشيكات 

على حساب الساحب، ويستند المصرف باتخاذ  المرتجعةالعميل بتسديد قيمة تلك الشيكات 
                                                           

 www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/.../Arabic/.../Nisham_2014.pdfسلطة الندد، (1)
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، على واجهة النظام  الدرار بمنس دفاتر شيكات للعميل من عدمه إلى درجة تصنيف العميل

 :وذلك على النحو التالي

وال يعاد  ،بحوزته أوراق شيكاتو  ،ن العميل جيدأعني هذا التصنيف عميل جيد(: ي) A تصنيف. 1

على حسابه أية شيكات، أو أنه )مؤهل من جديد( للحصول على دفتر شيكات، بمعنى أنه كان مصنفا 

وأصبس بإمكانه  ،وأمضى الفترة الدانونية في التصنيف (E,D,C,B) على إحدى درجات التصنيف

 .الحصول على أوراق شيكات جديدة

ن العميل معاد على حسابه أقل من أ(: يعني هذا التصنيف حت المراقبةعميل ت) B تصنيف. 2

ويجوز له الحصول على أوراق شيكات جديدة، ويتوجب على  ،خمسة شيكات خالل ثالثة أشهر متتالية

حيث أنه سينتدل إلى درجات تصنيف المتعثرين عند إعادة  ،العميل الحذر في التعامل مع الشيكات

 .الشيك السادل

  15 -6ن العميل معاد على حسابه عدد من أمتعثر(: يعني هذا التصنيف عميل ) C تصنيف. 3

شيكا، ويتوجب على المصرف الحذر في التعامل مع العميل ويمنع منحه أوراق شيكات جديدة لطالما 

في هذا التصنيف مدة عام من تاريخ اعادة آخر شيك،  ،هو مصنف على هذه الدرجة، ويبدى العميل

مشع في حال عدم قيام العميل بتسديد الشيكات في الحساب خالل  /برتدالي  (C)ويتحول إلى تصنيف

 .أو الديام بإجراء تسوية رضائية وفق األصول ،الفترة الدانونية المسموح بها

ن العميل لم يدم بسداد قيم الشيكات خالل عام من أبرتدالي/مشع: يعني هذا التصنيف  C تصنيف. 4

ل درجة تصنيف العميل إلى تصنيف ،تاريخ إعادة آخر شيك على حسابه  (C) ما أدى إلى تحو 

 .اعتبارًا من تاريخ التحول إلى مشع ،برتدالي/مشع، ويبدى العميل في هذا التصنيف مدة عامين
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شيكا فأكثر،  16ن العميل معاد على حسابه أعميل متعثر(: يعني هذا التصنيف ) D تصنيف. 5

ويمنع منحه أوراق شيكات جديدة لطالما هو  ،العميل ويتوجب على المصرف الحذر في التعامل مع

مصنف على هذه الدرجة، ويبدى العميل في هذا التصنيف مدة عام من تاريخ إعادة آخر شيك، 

أحمر/ مشع في حال عدم قيام العميل بتسديد الشيكات في الحساب خالل  (D) ويتحول إلى تصنيف

 .ء تسوية رضائية وفق األصولأو الديام بإجرا ،عام من تاريخ إعادة آخر شيك

ن العميل لم يدم بتسديد قيم الشيكات خالل عام أأحمر/ مشع: يعني هذا التصنيف  (D) تصنيف. 6

ل درجة تصنيف العميل إلى تصنيف ،من تاريخ إعادة آخر شيك على حسابه  (D) ما أدى إلى تحو 

 .رًا من تاريخ التحول إلى مشعأحمر/ مشع، ويبدى العميل في هذا التصنيف مدة ثالثة أعوام اعتبا

ن العميل قام بتسديد كامل قيم الشيكات أؤهل من جديد(: يعني هذا التصنيف عميل م) E تصنيف. 7

أو أنه أمضى فترات العدوبة الدانونية في درجات  ،على حسابه خالل الفترات الزمنية الدانونية المرتجعة

وفدًا لما يراه المصرف  ،راق شيكات جديدةالتصنيف وأصبس )مؤهاًل من جديد( للحصول على أو 

 .مناسبًا، ويبدى العميل في هذا التصنيف مدة عامين اعتبارًا من تاريخ إجراء التسوية

 لي.ادات التعامل مع فئات التصنيف اآلارش 24صفحة  (1رقم ) و يلخص الشكل
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 مل الباحثة بناءًا على ارشادات سلطة الندد.( ارشادات التعامل مع فئات التصنيف اآللي، المصدر من ع1الشكل رقم )

 التصنيف
مستوى 

 العميل
عدد الشيكات 

 المعادة

هل يحصل 
على 
 شيكات

مدة 
 مالحظات التصنيف

A غير محددة نعم ال يوجد جديد 

 عميل جيد واليعاد على حسابه أي شيكات.•

مؤهل من جديد للحصول على دفتر •
إحدى  شيكات، اي انه كان مصنفا على

وأمضى الفترة   E,Bت التصنيف  درجا
نه بإمكا الدانونية في التصنيف وأصبس

 الحصول على دفاتر شيكات جديدة

B  تحت
 المراقبة

 5ل من أق
 عامان نعم شيكات

عميل جيد وممكن التعامل معه ومنحه دفاتر 
خالل   A شيكات ويتحول التصنيف الى

 من تاريخ اعادة اخر شيك. عامين

C 15ى إل 6من  متعثر 
 عام ال يحصل شيك

عميل متعثر وال يمكنه الحصول على دفاتر 
هذه الدرجه،  شيكات لطالما هو مصنف على

ويمكن للعميل االستفادة من الفترة الدانونية 
يوم  12وتسديد الشيكات خال  الممنوحه له

عمل أو خال عام من تاريخ اعادة آخر شيك 
إجراء تسوية رضائية للشيكات المعادة  او

 به.على حسا

C 
برتقالي 

 مشع
 15لى إ 6من  متعثر

 شيك
 عامان ال يحصل

 Cعميل متعثر ويتحول تصنيف العميل الى 
االستفادة من الفترة  برتدالي مشع نتيجة عدم

 12الدانونية لسداد الشيكات المعادة وهي  
او خال العام)، وال يتمتع بحق  يوم عمل

 الحصول على دفاتر شيكات او تدديم طلب
 ئية لتعديل التصنيف.تسوية رضا

D عام ال يحصل شيك فأكثر 16 متعثر 

عميل متعثر وال يتمتع بحق الحصول على 
االستفادة من  دفاتر شيكات، ويمكن للعميل

الفترة الدانونية الممنوحة له وتسديد الشيكات 
قبل مرور  Eوتعديل تصنيفه الى   خال العام

 عام على تاريخ اعادة اخر شيك، او إجراء
 رضائية للشيكات المعادة على حسابه. تسوية
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(1):ئيةتسديد الشيكات والتسويات الرضا. 2
 

إلى  رادتهمإلعمالء الذين أدت ظروف خارجة عن ضافية لإالتسوية الرضائية عبارة عن فرصة 

، حتى يتسنى لهم إعادة التعامل بالشيكات بالشكل الطبيعي المرتجعةتصنيفهم على نظام الشيكات 

ويتم تنفيذ  ، على دراسة طلب العميل المددم للتسوية( )و تدرر سلطة الندد ذلك بناءً  وحسب األصول

وفدًا لتعليمات سلطة الندد  ،التسوية الرضائية من خالل فرع المصرف الذي يتعامل مع العميل

 :بالخصوص وفدًا للشروط التالية

 .عدم مرور أكثر من عام على إعادة آخر شيك على حساب العميل  -

ل إحضار أصل على حسابه وذلك من خال المرتجعةثبات قيام العميل بتسديد قيمة الشيكات إ  -

إحضار إقرار يوضس استالم المستفيد لديمة الشيك، مبينًا فيها رقم  يتم الشيكات، وفي حال تعذر ذلك

 .مرفدًا بها نسخة عن هوياتهمين اثنين، وتوقيع شاهد ،وتوقيع المستفيد ،وقيمته ،الشيك

                                                           

 www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/.../Arabic/.../Nisham_2014.pdfسلطة الندد،  ( 1)

D  
حمر أ

 مشع
 ثالثة أعوام ال يحصل شيك فأكثر 16 متعثر

عميل متعثر ويتحول تصنيف العميل الى  
D االستفادة من الفترة  احمر مشع نتيجة عدم

 الدانونية وتسديد الشيكات خال العام لتعديل
التصنيف، وال يتمتع بحق الحصول على 

 دديم طلب تسويةدفاتر شيكات او ت

 رضائية لتعديل التصنيف.

E  عام نعم ال يوجد 

يعني هذا التصنيف ان العميل قام بتسديد قيم 
حسابه خال الفترة  الشيكات المعادة على

الدانونية او امضى فترة العدوبة الدانونية 
من جديد للحصول على دفاتر  الً واصبس مؤه
 شيكات.
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فوع بالدسم في حال فددان أصل الشيك يتوجب على الساحب )مصدر الشيك( إحضار تصريس مش  -

وذلك من قبل الجهات  ،وبايفائه كامل قيمتها لصالس المستفيد ،يفيد به بفددان الشيك و/أو الشيكات

 .المختصة

ميل عن وفي حال االعتذار للع ،تدفع في البنك ( شيدال عن كل شيك معاد،50استيفاء مبلغ )  -

 .للعميل تهاإعاد الرضائية يتمإجراء التسوية 

عادة شيك على إ يتوجب على العميل الحرص على عدم فإنه  ،لتسوية الرضائيةا أجريتفي حال   -

حسابه، وفي حال حدوث ذلك فإن درجة تصنيفه ستعود تلدائيًا إلى درجة التصنيف التي كانت عليه 

 .قبل إجراء التسوية الرضائية

 اً يوم 12لتي مدتها فإنه يستطيع االستفادة من الفترة الدانونية ا C إذا كانت درجة تصنيف العميل -

فإنه ال يستطيع  D عمل إلعادة تسديد الشيكات في الحساب، أما إذا كانت درجة تصنيف العميل

 .االستفادة من الفترة الدانونية

على أال تدل الفترة بين  ،يمكن للمواطن تدديم طلب إجراء تسوية رضائية مرتين في العام الواحد -

مرات في العام  3ركات والمؤسسات التددم بطلب تسوية رضائية أشهر، بينما يحق للش 6الطلبين عن 

 .أشهر 4الواحد على أن ال تدل الفترة بين الطلب واآلخر عن 

  (1)المرتجعةالفترات القانونية لتسديد الشيكات . 3

الفترات المسموح بها للساحب )مصدر الشيك( لتسديد قيم الشيكات  ( 2010وضحت سلطة الندد )

 :حسابه تجنبًا الحتسابها ألغراض التصنيف وذلك على النحو التالي على المرتجعة

                                                           

 /Users/002/02/2/.../Arabic/.../Nisham_2014.pdfwww.pma.ps/Portals/1سلطة الندد،  ( 1)
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يوم عمل من تاريخ إعادة الشيك، وذلك تجنبًا الحتساب عددها ألغراض التصنيف  12خالل فترة  -

 .(CأوB ) للعمالء المصنفين تصنيف درجة

، وذلك تجنبًا (D)و أ (C) إذا كان تصنيف العميل ،خالل فترة عام واحد من تاريخ إعادة آخر شيك -

أحمر/ مشع، وبالتالي عدم تمكنه من  (D) برتدالي/مشع أو (C) لتحويل تصنيف العميل إلى تصنيف

 على حساب العميل المرتجعةإجراء تسوية رضائية، على أن تتم التسوية على كافة الشيكات 

 :(1)المرتجعةحق العميل بالحصول على تقرير الشيكات . 4

بالحصول على نسخة من تدرير الشيكات  ،ى منس الحق لعمالء المصارفحرصت سلطة الندد عل

 ،المرتجعةالذي يخصهم، حيث بإمكان كافة عمالء المصارف الحصول على تدرير الشيكات  المرتجعة

أو من خالل قاعة استدبال  ،من خالل فرع المصرف الذي يتعاملون معه ،واالعتراض على بياناته

 .ندد في رام هللاالجمهور التابعة لسلطة ال

 :ارشادات الستخدام دفاتر الشيكات

ألن المعلومات  ؛أو السماح له باستعمالها ،عدم إعطاء أي ورقة شيك الستعمالها من قبل الغير -

 .المطبوعة في أسفل الشيكات خاصة بالحساب الذي أصدر دفتر الشيكات ألجله

 .فل ورقة الشيكال يجوز الشطب أو التغيير في المعلومات المطبوعة أس -

يجب المحافظة على دفتر الشيكات بمكان آمن، وفي حالة فددان دفتر الشيكات أو الشيك، عليك  -

 .علمًا بأن المصرف غير مسؤول عن النتائج التي قد تنجم عن فددان الشيكات ،إبالغ المصرف فوراً 

 
                                                           

 www.pma.ps/Portals/1/Users/002/02/2/.../Arabic/.../Nisham_2014.pdfسلطة الندد،  ( 1)
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 دور نظام سلطة النقد في الحد من الشيكات المرتجعة 9.2.1

شهد تسجيل أعلى قيمة تداول شيكات  2016أن العام ، الفلسطينيةتدرير لسلطة الندد  يرأشار تدر   

صعدت قيمة ، و بهذا تكون مليار دوالر 13.523بنكية للتداص )الصرف(، بديمة إجمالية بلغت 

مليار  11.801، ارتفاعًا من 2015مدارنة مع أرقام  %14.6بنسبة  2016لعام الشيكات البنكية 

 10.3، و 2013مليار دوالر في  11.2، و 2014مليار دوالر في  11.7، و 2015 عام دوالر

ا، ارتفاع تداول الشيكات، وأرجع محاف  سلطة الندد الفلسطينية عزام الشو ، 2012مليار دوالر في 

ة دية للورق،عادة االعتبار للديمة الند، و ستعادة الثدة بورقة الشيك البنكي في السوق الفلسطينيةالنتيجة 

  .خالل السنوات الماضية

 بيانيةالرسوم العلى شكل ل يو لخصت الباحثة تدرير سلطة الندد للشيكات البنكية المددمة للتحص

 .(1)29، انظر صفحة  (2.1( و )2.0رقم ) التالية

 

 

 

 

 

                                                           

(1 ) All clearance list 2015 سلطة النقد الفلسطينية، السيد سليم حمادنة، تقرير عن عدد الشيكات المرتجعة شهرياً من عام ،

 .2015العام  الى 2005
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 (1)2016لى العام ا 2005عدد الشيكات البنكية المددمة للتداص من عام  (2.0) شكل 

 

 (2)2016 الى العام 2005 قيمة الشيكات البنكية المددمة للتداص من عام (2.1) شكل

 
                                                           

 31.1.2017تقرير اقتصادي، فلسطين اونالين،،توسع فلسطيني في التعامالت عبر "الشيكات" ( 1)

-br-almalyt-tamlathm-fy-ytwswn-http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/alflstynywn

alshykat 

 31.1.2017ي، فلسطين اونالين،تقرير اقتصاد،توسع فلسطيني في التعامالت عبر "الشيكات" ( 2)

-br-almalyt-tamlathm-fy-ytwswn-http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/alflstynywn

alshykat 
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تعيق عجلة االستثمار في تلدي ظاهرة الشيكات المرتجعة آثارا سلبية كبيرة على االقتصاد الوطني و     

 االقتصادي بشكل عام لعدم تسديدتؤدي إلى تباطؤ النمو ة، فهذه الظاهرة مختلف المجاالت االقتصادي

في مواعيدها، وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشآت لمستحداتها المالية في الشيكات البنكية 

دم تمكن هذه المنشآت من اإليفاء مواعيدها المحددة، مما يسبب إرباك في التدفدات النددية وع

 .بالتزاماتها في مواعيدها والتي قد تدودها في بعو األحيان إلى توقف عملها و،غالق المنشأة

 2016و   2015عامي ورغم ارتفاع إجراءات سلطة الندد للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة اال ان 

انه  الفلسطينية دسلطة الندلرت إحصائيات أظهفي أعداد الشيكات المرتجعة، حيث  كبيراً  ارتفاعاً  اشهد

و سجل ارتفاعأ كبيرا  في مليون دوالر،  513.5قيمتها  421,333بلغ عدد الشكيات  2015خالل 

.ألف ورقة شيك 608.6مليون دوالر، بعدد  831، نحو 2016عام  . 

للعام  رتجعةت الممدارنة مع عدد الشيكا %42بل  مرتجعةارتفعت نسبة قيمة الشيكات البهذا تكون  و

نكية من إجمالي قيمة الشيكات الب %6.55مليون دوالر أمريكي، وبنسبة  670.4، صعودًا من 2015

ين عدد ، و لخصت الباحثة هذه االحصائيات على شكل رسوم بيانية تب2015 المددمة للتداص للعام
 الشيكات المرتجعة و قيمتها من سنة 2005 الى سنة 2016. انظر الشكلين )2.1( و )2.2( )1(

                                                           

 31.1.2017تقرير اقتصادي، فلسطين اونالين،،توسع فلسطيني في التعامالت عبر "الشيكات" ( 1)

-br-almalyt-tamlathm-fy-ytwswn-ticle/alflstynywnhttp://felesteen.ps/starter/frontend/web/ar

alshykat 
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شكل )2.2( عدد الشيكات المرتجعة من عام 2005 الى العام 2016)1(   

 

   شكل )2.3( قيمة الشيكات المرتجعة من عام 2005 الى العام 2016)2(

 
                                                           

 31.1.2017تقرير اقتصادي، فلسطين اونالين،،توسع فلسطيني في التعامالت عبر "الشيكات" ( 1)

-br-almalyt-tamlathm-fy-ytwswn-http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/alflstynywn

alshykat 

 31.1.2017تقرير اقتصادي، فلسطين اونالين،،يني في التعامالت عبر "الشيكات"توسع فلسط ( 2)

-br-almalyt-tamlathm-fy-ytwswn-http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/alflstynywn

alshykat 
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هي تطويرها لنظام  هرة الشيكات المرتجعة،ظاتها سلطة الندد لمحاربة هم اإلجراءات التي اتخذأ ن إ   

 ،ةرتجعام اعتمادًا على عدد الشيكات الموانتهاجها سياسة تصنيف العمالء على النظ ،ليتصنيف اآلال

ضافة الى ذلك إورقة نددية في السوق الفلسطيني، واعتباره ك ،عاد للشيك مكانته الدانونيةأ مر الذي األ

لعدم كفاية الرصيد حتى  ،رتجعةة رفع الرسوم على الشيكات المستتعمد سلطة الندد الى انتهاج سيا

، و قد استخدمت الباحثة البيانات التي ساحب الشيك بهدف الحد من الظاهرةتعتبر كعدوبة رادعة على 

حصلت عليها من سلطة الندد لعدد الشيكات المرتجعة وعدد الشيكات المددمة للتحصيل من سنة 

د نسبة الشيكات المرتجعة بالمدارنة مع عدد الشيكات المددمة للتحصيل ، إليجا2016الى سنة  2005

 سنويٌا و خلصت الباحثة الى ما يلي من النتائج :  

الى سنة   2005نسبة عدد الشيكات المرتجعة الى عدد الشيكات المددمة للتحصيل من سنة   .1

فيذ نظام ، و هذه السنوات ما قبل تن%15و معدلها  %17و  %12تتراوح بين  2009

،  120/2007تعميم سلطة الندد رقم  التصنيف االلي، و في هذه السنوات كانت البنوك تطبق

هو برنامج يتم من خالله ادراج العمالء على الدائمتين السوداء ومحدودي التصرف وفدًا و 

 :(1)لالتي

o الية يتم في حال اعادة عشر شيكات لعدم كفاية الرصيد أو السباب فنية خالل ثالثة أشهر متت

 ادراج العميل على قائمة الحسابات محدودة التصرف لمدة عام. 

                                                           

 6، انظر ملحق رقم  2007آب  72لجميع البنوك العاملة في فلسطين، عممته سلطة النقد بتاريخ  2007سنة  120تعميم رقم  ( 1)

 للمزيد من المعلومات.
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o  في حال اعادة خمسة عشر شيكًا لعدم كفاية الرصيد خالل ثالثة أشهر يتم ادراج العميل على

 الدائمة السوداء لمدة عام.

o ة في حال تم إعادة طلب إدراج العميل على الدائمة السوداء مرة أخرى فإنه يدرج لمدة ثالث

 .أعوام

o  في حال تم الطلب من المصارف في نفس الفترة إدراج العميل على الدائمتين فانه يدرج على

 الدائمة االشد عدوبة ) الدائمة السوداء(.

o .التعميم بشكل شهري على المصارف عن الدوائم الجديدة للمدرجين والمشطوبين 

 (1) لهذا النظام العديد من السلبيات أهمها:  كان و

 على حساباته لدى كافة المصارف. رتجعة ز موحد للعميل عن شيكاته المر النظام مركال يوف 

                                  .االدراج يعتمد على تاريخ التبليغ بداًل من تاريخ اعادة الشيكات 

  يوما  . 35مخاطر الفجوة مرتفعة جدًا حيث تمتد فترة تحديث البيانات الى حوالي 

   فيه ميزة تسديد قيم الشيكات المعادة لشطب اسم العميل من الدوائم.ال يتوفر 

                                       .التدارير المستخرجة من النظام غير شاملة وغير دقيدة 

 لتعميم عن الدوائم يتم بشكل يدوي دراج والشطب واإلالتبليغ وا. 

 كاتعدم شمولية النظام لكافة العمالء المعاد لهم شي.                                              

 غير مربوط آليًا مع المصارف.       

 

                                                           

 ، 2010اذار، 71،قصر الثقافة -رام هللا ، نظام الشيكات االلي الجديد حول فرعون، علي،عرض( 1)
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الى  2010 للسنوات من  نسبة عدد الشيكات المرتجعة الى عدد الشيكات المددمة للتحصيل .2

و هي السنوات التي تم فيها تطبيق نظام التصنيف اآللي )نشام(  السابق ذكره صفحة  2016

 . %11و بمعدل  %12و  %10وح بين  ،  تترا  21

و بناءا  على النتائج السابدة تبين أن الفرق في نسبة عدد الشيكات المرتجعة لعدد الشيكات  .3

المددمة للتحصيل في الفترتين ما قبل تنفيذ نظام التصنيف اآللي على المصارف و ما بعد 

 فدط، %4تنفيذ نظام التصنيف اآللي عليها سجل انخفاض بديمة 

لخصت الباحثة ما سبق ذكره من نتائج على شكل رسوم بيانية، و منحنيات توضس توجه عدد و 

شكل   نظر،أ 2016الى  2005الشيكات المرتجعة للسنوات من  عددالشيكات المددمة للتحصيل، و 

 . (1)35صفحة  (5.2) و شكل (4.2)

 

 

 

 

 

   

                                                           

 31.1.2017تقرير اقتصادي، فلسطين اونالين،،توسع فلسطيني في التعامالت عبر "الشيكات" ( 1)

-br-almalyt-tamlathm-fy-ytwswn-end/web/article/alflstynywnhttp://felesteen.ps/starter/front

alshykat 
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 .2016الى العام  2005من عام  مة للتحصيلنسبة عدد الشيكات المرتجعة لعدد الشيكات المدد ( 2.4شكل )

 )المصدر من عمل الباحثة بناءأ على معلومات من سلطة الندد الفلسطينية(

 

 

الى العام  2005من عام المرتجعة عدد الشيكات منحنى عدد الشيكات المددمة للتحصيل و منحنى  ( 2.5شكل )  

 لباحثة بناءأ على معلومات من سلطة الندد الفلسطينية()المصدر من عمل ا .2016
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 الدراسات السابقة  المبحث الثاني: 

الباحثة  و لخصت ،من الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث اً أوردت الباحثة تحت هذا المبحث عدد

رفية مختلفة لدراسات على قطاعات مصوقد أجريت هذه ا ،ن في مواضيع البحثما توصل إليه الباحثو 

تلفة عن نطلدت كل دراسة من الدراسات السابدة من مشكلة رئيسية مخاو  والسعودي . ،ردنياأل :منها

وأفادت  ،ةمدت هذه الدراسات الباحثة بالعديد من المعارف واألفكار حول موضوع الدراسأى، وقد األخر 

ائج بنتائج بعو الباحثة بمدارنة ما توصلت إليه من نت الباحثة في تصميم استبانة الدراسة، كما قامت

 هذه الدراسات.

أثر إجراءات البنك المركزي األردني في الحد من ظاهرة الشيكات  بعنوان (2012) ددراسة عبا. 1

 .المرتجعة

 البنك قبل المتبعة من واإلجراءات واالجتماعي االقتصادي الوضع بين العالقة معرفة البحث هذا تناول

 هذا تحديق إلى وللوصول، المرتجعة الشيكات وعدد وقيم ،العدوبات وقانون  ،التجارية والبنوك، لمركزي ا

 من عينة وعلى األردن، في العاملة البنوك مجموعة على وزعت استبانتين توزيع تم فدد الهدف،

 .التجارية نوكوالب المركزي  البنك إلى ميدانية بجوالت والديام ،بالشيكات يتعاملون  الذين العمالء

 نتائج ودلت الخماسي، ليكرت مديال على اإلعتماد تم البحث فرضيات واختبار بيانات ولتحليل

 .وقيمتها المرتجعة الشيكات وعدد العوامل هذه بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن على االختبار

 .المشكلة هذه حل في ساعدت قد أنها الباحث يعتدد التوصيات من مجموعة إدراج تم البحث نهاية وفي
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العوامل االقتصادية والشيكات المرتجعة، دراسة تطبيقية على  بعنوان (2011دراسة العقدة ) .2

 .السوق األردني

العوامل االقتصادية على الشيكات  إلى تسليط الضوء على التأثير المحتمل لبعو دراسةالتهدف هذه 

 شملت و ،انات اإلحصائية المتعلدة بهذه العواملالمرتجعة في األردن، وذلك من خالل تحليل البي

بوجود متغير وهمي هو وسيلة  ،ومعدالت التضخم ،المباشرة هيكل أسعار الفائدة والتسهيالت االئتمانية

والديمة  خالفا  1/11/2007للمداصة االلكترونية لنفس اليوم بعد تاريخ  1التداص الذي يأخذ الديمة 

 وباستخدام أسلوب االنحدار المتعدد. ،والمتعدد ،التغاير األحادي لذلك، وباالعتماد على تحليل

ن ألة إحصائية، و ن العوامل االقتصادية تؤثر على الشيكات المرتجعة بدالأ إلى لدراسةاوقد خلصت 

هي  وحجمها الشيكات المرتجعة إلحصائية في التأثير على عددالعوامل االقتصادية ذات األهمية ا

ية )النموذج األول والثاني(.وأظهرت النتائج أن العوامل االقتصادية التي تؤثر في التسهيالت االئتمان

عدد الشيكات المرتجعة هي معدل التضخم والتسهيالت االئتمانية على شكل قروض وسلف 

باإلضافة إلى أسعار الفائدة على الدروض  ،والتسهيالت االئتمانية على شكل حسابات جاري مدين

للعوامل المؤثرة على قيمة الشيكات المرتجعة، وأظهرت  %111معامل التحديد  والسلف، فيما تحسن

النتائج أن  معدل التضخم والتسهيالت االئتمانية على شكل قروض وسلف والتسهيالت االئتمانية على 

 شكل حسابات جاري هي العوامل ذات األهمية اإلحصائية في التأثير على قيمة الشيكات المرتجعة.
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الحماية اإلجرائية للشيك في نظام اإلجراءات الجزائية بعنوان   (2011)الحسينيسة درا. 3 .1

   .السعودي، دراسة تطبيقية

لوقوف على الحماية اإلجرائية للشيك المحمي إجرائيا ، وأوجه الحماية له من إيداف الدراسة لهدفت 

واإلجراءات النظامية في مرحلة واألفعال الموجبة للتوقيف ،  ،واستثناءات للمتهمين في جرائم الشيك

( في األفعال المجرمة 75االستدالل والتحديق بحق المتهمين ، على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم )

في نظام األوراق التجارية . واتبع الباحث المنهج الوصفي في الجانب النظري بطريدته العلمية 

منهج تحليل المحتوى والمضمون من خالل  االستدرائية واالستنتاجية ، وفي الجزء التطبيدي استخدم

 عدد من قرارات االتهام . 

هم النتائج التي تم التوصل اليها : حماية الشيك إجرائيا بإدخال جرائمه ضمن الحماية اإلجرائية أ ومن 

 وتمثلت ،وحدوق وحريات المتهمين ،الحدوق  لضمان ،للجرائم الجنائية في نظام اإلجراءات الجزائية

واالستثناءات  ،وفي إيداف المتهم ،في إظهار الشيك المحمي إجرائياً دانونية للحماية اإلجرائية الطبيعة ال

اندضاء الحق الخاص فيما ورد في االسثناءات لإلفراج عن المتهم ، لحماية الشيك وأطرافه ،على إيدافه

لمجتمع والمتعاملين مية توعية اصى الباحث بأهأو ة ال يعني اندضاء الحق العام . و في الدعوى الجزائي

ن الشيك المحمي إجرائيا يكون في الحماية الجنائية التي تتمثل في ثالث بيانات من اسم المسحوب أب

فإذا توافرات قامت المسئولية الجنائية . ووصى  ،وتوقيع الساحب ، واألمر بدفع قيمة الشيك ،عليه

الستباق ندل  ،بط في جرائم الشيكورجال الض ،والمحددين ،بأهمية عدد الدورات التخصصية للدضاة

 لى الدضاء العام . إجرائم الشيكات 
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تقييم دور البنك المركزي االردني في الحد من مشكلة الشيكات  بعنوان (2010دراسة الجغل ).4

 ،(2008-1995المرتجهة للفترة )

 نإ حيث ،ؤثرم وبشكل، الوطني االقتصاد في الشيكات تلعبه الذي الدور لبيان الدراسة هذه هدفت

 المحلية وعلى البنوك،  عام بشكل االقتصاد على كبيرة معوقات له المرتجعة الشيكات ظاهرة انتشار

 إلى حتماً  التجار سيؤدي بين ورواجها بالشيكات التعامل انتشار زيادة ن،و ،  خاص بشكل والمركزية

 لهذه والسبل إيجاد الحلول ميت لم إذا تماماً  العكس وعلى ،الندد خلق على البنوك تلك قدرة زيادة

 لعدم ،الشيكات عن طريق البنوك مع التعامل عن التجار عزوف الى ذلك على سيترتبف المشكلة

 المركزي. البنك قبل من بها ثدتهم

 اآلن حتى البنك المركزي  قبل من فعالة آلية إيجاد عدم أهمها كان النتائج من جملة لىإ البحث لتوص

 تعاملهم مجال في وطنيًا( رقماً  ال يحملون  الذين األردنيين) غير من المحلية البنوك عمالء مراقبة في

 رقماً  يحملون  الذين البنوك عمالء المرتجعة على الشيكات وحدة إجراءات ركزت حيث، بالشيكات

 المداصة ألعمال تنفيذهم أثناء موظفو البنوك يرتكبها قد أخطاء هنالك أن إلى باإلضافة، وطنياً 

 .يةااللكترون

 إلى وبطء االستجابة، األردن في العاملة البنوك بين المنافسة أن ج،النتائ خالل من أيضاً  تضساو 

 للعمالء دفاتر الشيكات منس وأسس، بالشيكات التعامل بخصوص األردني المركزي  البنك تعليمات

 المشكلة ههذ من عالج تحد التي األسباب أهم من؛ المعاد الشيك ساحب على المفروضة والعدوبات،

 التي التجارية البنوك موظفين من عينة على استبانات بتوزيع البحث هذه تطبيق تم وقد ،أفضل بفعالية

 الودائع. حجم حيث من ها  انتدا تم أردنية بنوك أربع أكبر تتكون من
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الشيكات المتداولة والمعادة على عرض النقد في أثر بعنوان  (2002)دعاسو الحاج،  دراسة.5

 .األردن

على عرض الندد في األردن، ولتحديق  المرتجعةثر الشيكات المتداولة و ألى تحديد إ و هدفت الدراسة

 1998و 1997هذا الهدف تم جمع البيانات الالزمة من نشرات البنك المركزي األردني لألعوام 

 لتحديد. حصائي الوصفي باالعتماد على معامل االرتباط ومعامل اسلوب اإلواستخدم في تحليلها األ

ن هناك عالقة طردية قوية بين الشيكات المتداولة وعرض أ. 1نتائج التي تم التوصل اليها: ومن أهم ال

 . 2وعرض الندد  1الندد

وقيمة الشيكات المتداولة وقيمة  2وعرض الندد  1. هناك عالقة طردية قوية بين عرض الندد2

 1ن عرض النددياسة مالية للموازنة ما بي. ويوصي الباحثان بضرورة استخدام سالمرتجعةالشيكات 

اخل للمحافظة على التوازن د ؛خرى أمن جهة  المرتجعةوالشيكات المتداولة و  ة،من جه 2وعرض الندد 

  .النشاط االقتصادي في الدولة

  .ظاهرة الشيكات المرتجعة االسباب والوسائل والعالج بعنوان ( 2002)عودة،  دراسة. 6

 ،والعوامللللل المللللؤثرة فيهللللا ،لتحليللللل مشللللكلة الشلللليكات المرتجعللللة فللللي قطللللاع غللللزةبالبحللللث وا قللللام الباحللللث

واإلجللراءات التلللي اتخلللدتها سللللطة الندلللد الفلسلللطينية للحلللد ملللن الظلللاهرة، وقلللد هلللدفت إللللى تحديلللد العواملللل 

والتأثيرات السلبية التي خلفتها إنتفاضة األقصى عللى حجلم تللك الشليكات، و  ،المسببة في هذه الظاهرة

يجلللاد نظلللام : إمنهلللا  ،ح الباحلللث مجموعلللة ملللن التوصللليات للحلللد ملللن ظلللاهرة الشللليكات المرتجعلللةقلللد اقتلللر 

محوسللب لللدى سلللطة الندللد بحيللث يمكللن كللل بنللك مللن االسللتعالم عللن العمللالء الللذين يطلبللون تسللهيالت 

داة ات المرتجعة المددمة منهم ، كملا أوصلت بتوعيلة الملواطنين إللى دور الشليك كلأوعدد الشيك ،ائتمانية

 .صدار شيك بدون رصيدنونية التي يتعرضون لها في حالة إجراءات الدا، وليس أداة ائتمان وباإلاءوف
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تجريم الصكوك المصرفية )الشيكات( بدون رصيد وتطبيقات ذلك  بعنوان ( 2001)دراسة الغدير. 7

 ،في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية ومن واقع أحكام القضاء

التعامل بالصكوك المصرفية ) الشيكات بدون رصيد ( كجريمة لها انعكاساتها ى إل الدراسةهدفت هذه  

وضرورة  ،لى حجم هذه الجريمةإواالجتماعي ومحاولة لفت األنظار على المستويين االقتصادي 

ى التعرف على االسباب والعوامل ،لو  ،حد من تصاعد هذا الحجملاإلسراع إليجاد السبل المناسبة ل

دار الثدة بالصكوك المصرفية وعدم التعامل بها ، والتعرف على األنماط الشائعه المؤدية الى إه

لدراستها وبيان أركانها وعدوباتها ، والجهة المنوط بها نظرها  ؛الرتكاب جرائم إصدار شيك بدون رصيد

على ودور األحكام الدضائية الرادعه  ،التعرف على الدور اإلسالميو ، و،يجاد الحلول المناسبة لها، 

التعرف على اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي تخلفها و ارتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد، 

 جريمة إصدار شيك بدون رصيد على مستوى الفرد والجماعة . 

 :)الغدير(ليها الباحثةإومن أهم النتائج التي توصلت 

لبديل العصري للندود، باإلضافة اعدم إمكانية االستغناء عن الصك المصرفي )الشيك( باعتباره  -1 

 واعتباره الورقة التجارية األكثر شيوعًا. ،نه الوسيلة الفعالة إلثبات الوفاءألى إ

 ن استعمال الصك المصرفي ) الشيك( في المعامالت يدلل من مخاطر السرقة والضياع للندود . إ -2

ساءة استخدامها إتعاقب على  بأن أفرد لها نصوصاً  أن المشرع قد عمل على حماية هذه الورقة -3

 بخالف األوراق التجارية األخرى . 
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دراسة  -اإلدارية المتخذة حيال الشيكات بدون رصيد اإلجراءاتبعنوان  (2001)دراسة النصار.8

 . حاالت من مضابط مكتب الفصل في منازعات األوراق التجارية والبنوك التجارية بمدينة الرياض

اإلجراءات اإلدارية المتخذة حيال الشيكات بدون رصيد وتحديد  رف علىالتع لىالدراسة إهدفت 

تلك  حيسلى معرفة مدى إمكانية تصإ يضاً أكما هدفت  ،لتلك اإلجراءات االيجابيات والسلبيات

ليها : زيادة حجم ظاهرة إصدار إالتوصل  ومن أهم النتائج التي تم . وتنسيدها وترشيدها اإلجراءات

اإلجراءات المتخذة حيال الشيكات بدون رصيد تتمثل في رفع الدعوى ، وقيد  شيك بدون رصيد، إن

وتحديد جلسة لنظرها، و،بالغ المدعي عليه بموعد الجلسة ، ثم نظر الدعوى ، و،صدار الدرار فيها ، 

المستفيد ورقة ن دور البنوك التجارية يدتصر على منس إفع التظلم من الدرار ) إن وجد( .وأخيرا ر 

 جراءات الوقائية منعدمة تمامًا. ن اإلأفدط ، كما  اعتراض

  أحكام جرائم الشيك وعقوباتها : دراسة مقارنةبعنوان  (2001)القرزعي دراسة.9

همية الشيك في التعامالت المالية . والتعريف بالشيك و،ظهار جرائم أ لى تبيان إ البحث اهذ فهد 

ية للشيك من الجانب الفدهي. جرامحكام اإلتبيان األو  ،والعدوبة للحد من انتشار جرائم الشيك ،الشيك

ن استدطاب البنوك لر ول األموال، وفتس الحسابات البنكية أليها إنتائج التي تم التوصل الهم أ ومن 

بمبالغ كبيرة ويتم في الغالب انتدالها عن طريق الشيكات، مما يؤدي الى انتشار استخدام الشيك ويؤمن 

كدت على ضرورة حماية الشيك للحد من جرائم أتخدام الشيك ضرورة ملحة. و ك، فاساألرصدة في البنو 

الشيك. عمل رقابة على البنوك التي تصدر الشيكات، فال تسلم دفاتر الشيكات لمن سبق الحكم عليه 

 .ةر فيه شروط معينو لمن ال تتوفأيمة من الجرائم المخلة باألمانة في جر 
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 Valley National’s Check Returnان بعنو Sanunders (2007 ) . دراسة11

Proposal 

 المرتجعة الشيكات عدد لتخفيو نموذج اقتراح إلى البحث هدفتبعنوان مدترح لسير إعادة الشيكات، 

 الشيكات تحصيل على النموذج تطبيق وتموخسارتها . المرتجعة الشيكات و كلفة تخفيو جلأ من

 ولول فرانسيسكو، وسان وشيكاغو، نيويورك، :يه رئيسة أمريكية واليات بين للتداص المددمة

 .أتالنتا وداالل، انجلول،

 يؤدي أنه إال، المرتجعة الشيكات أعداد تخفيو في سيسهم النموذج هذا أن إلى الباحث توصل وقد

 في العاملين عدد زيادة إلى سيؤدي أنه كما يومًا، 16 يدارب ما إلى الشيك تحصيل مدة زيادة إلى

 .وتسجيلها جعةالمرت الشيكات

 

 Bad Checks Continue to be Significant toبعنوان  John  (2002).دراسة31

Economy 

 المرتجعة الشيكات ظاهرة آثار من للتخلص تكافس زالت ما األردنية الحكومة أن لتؤكددراسة ال جاءت

 على السلبية اتالشيك آثار من التدليل على يعمل األردني المركزي  البنك أن بحيث،  منها والحد

 دينار مليون  15 مع الرسمية الجهات تعاملت 2002 عام في أنه إلى اإلحصاءات وتشير ،االقتصاد

 .فدط شهرين أو شهر بين كان مرتجع شيك ألف أن بحيث ،المرتجعة الشيكات من

 ديهد حيث خطيراً  أثرها يبدى 2000 عام في عنه دينار مليون 10 بمددار الرقم انخفاض من وبالرغم

 .الميدان هذا في األردني المالي النظام
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 المصرفي النظام فدام، قانونية غير بطرق  تغطيتها يتم أخرى  شيكات هناك أن إلى البحث روأشا

 الذين األفراد بأسماء قوائم بإعداد الميدان هذا في المالية والحسابات الحجوزات إلى إضافة األردني

 .مصرفية معاملة أي في منهم والحذر معهم لتعاملا منع يتم لكي ؛الدضايا هذه في يسدطوون 

 التعليق على الدراسات السابقة  4.2

في مناطق مختلفة، وعن السياسات المتبعه للحد سات السابدة عن الشيكات المرتجعة تحدثت الدرا

لى ضعف الرقابة على البنوك، وقد ،وضاع االقتصادية، و عزت الدراسات السابدة ذلك إلى األو منها، 

حصائيات الصادرة عن ات السابدة طرق مختلفة للتحليل، إذ اعتمدت على تحليل اإلتمدت الدراساع

 (.2011( والحسيني )2011البنك المركزي، كما في دراسة العددة)

برامج توعية، من خالل  مكنمن الشيكات المرتجعة م ن الحدوتوصلت الدراسات السابدة إلى أ

ن ( الذي أوصى بضرورة أ2011(، والجغل )2011يني )الحسوالمحاسبة الدضائية كما في دراسة 

 يأخذ الدانون مجراه لضبط الشيكات المرتجعة.

ي الشيكات اآلل نظام في البحثأنها تركز على  ه الدراسة عن الدراسات السابدة هوهذو أهم ما يميز 

ى حد علم وال توجد دراسات سابدة فلسطينية على هذا النظام عل 2010وهو نظام مستحدث سنة 

ي الحد من الظاهرة ودراسة ف سطينيةسلطة الندد الفلركز البحث على التعرف على جهود .  كما الباحثة

 رجاع الشيكات.كفاية إجراءاتها للحد من إ
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته

  البحثمنهج -

 البحثمجتمع -

  البحثعينة -

 البحثفراد عينة ف أوص-

 البحثدوات أ-

  البحثداة أ صدق-

 البحثداة ثبات أ-

  البحثجراءات إ-

حصائيةالمعالجة اإل-
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 جراءاتهمنهجية البحث وإ : الفصل الثالث

 المقدمة

، البحلللث، وتحديلللد عينلللة البحلللثووصلللف مجتملللع عرضلللا وايضلللاحا لملللنهج البحلللث، يتنلللاول هلللذا الفصلللل 

، واألسلللللاليب البحلللللثجلللللراءات )االسلللللتبانة(، والتأكلللللد ملللللن صلللللدقها وثباتهلللللا، وبيلللللان إالبحثو،علللللداد أداة 

 اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

 البحثمنهج  1.  3

 المنهج الوصفي التحليلي.  الباحثة استخدمت البحثمن أجل تحديق أهداف 

عية لإلجابللة ، و التشللريو واقللع االجللراءات المصللرفية ،ظللاهرة الشلليكات المرتجعللة حيللث درسللت الباحثللة 

للللللتسللللئلة البحللللث علللللى أ صللللفت بللللدون أي تللللدخل مللللن الباحثللللة . و ح  للللللت البيانللللات و و  النتللللائج  ، و ح 

 .للدراسات الدقيدة بالفحص والتحليل أ خضعتو 

 لدراسة:امجتمع   2.  3

فروع البنوك المحلية في  داصة ، ومديري و الم الشيكاتوحدة موظفي من  البحثتألف مجتمع 

 .2016-2015لعام لمحافظة الخليل 

 البحثعينة   3.  3

فلروع البنلوك العامللة فلي  و المداصة و ملديري  من موظفي الشيكات (200على ) البحثاشتملت عينة 

اسللتبانة  200و انتهللت الباحثللة بالحصللول علللى  اسللتبانة، 240،و و زعللت الخليللل حتللى العللام  محافظللة
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بئلللت بنلللوك المشلللتملة فلللي الدراسلللةعللللى كلللل ملللن فلللروع ال اسلللتبانة 30صلللالحة, و زعلللت الباحثلللة  ، و ع 

د جميلع الفلروع العلدد نفسله ملن ،و لم ت ع خر يدوياً اآل و بعضها ،كترونياً االستبانات من بعو البنوك إل

، بسللبب سللرية المعلومللات  لتعبئللة االسللتبانات ؛ اسللتعداداً  ؛ و ذلللك ألن بعللو البنللوك لللم ت بللدِ االسللتبانات

 ة االستبانة بسبب االنشغال.خر لم يمتلك الوقت لتعبئوالبعو اآل

 البحثوصف متغيرات أفراد عينة   4.  3 

وكللذلك يظهللر متغيللر  ،اسللم البنللك والفللرعمتغيللر حسللب  البحللث( توزيللع أفللراد عينللة 1.3يبللين الجللدول )

لموظلف  %43.5لموظف مداصة، ونسلبة  %45، ونسبة لمدير الفرع %11.5ن نسبة أطبيعة العمل 

-6من  %37، ونسبة سنوات 5-1من  %40أن نسبة  لخبرة في البنكسنوات ا. ويبين متغير شيكات

 . سنة فأكثر 16من  %8.5سنة، ونسبة  15-11من  %14.5سنوات، ونسبة  10

 .البحثحسب متغيرات  البحث(: توزيع أفراد عينة 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 15.0 30 ردناأل اسم البنك

 3.0 6 االستثمار

 19.0 38 سالمي الفلسطينياإل

 5.0 10 هلياأل

 7.0 14 العربي

 4.0 8 عمان الداهرة

 5.0 10 الددل

 3.0 6 الوطني

 31.5 63 فلسطين

 7.5 15 لم يجب

 65.5 131 الخليل الفرع
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 4.0 8 السالم

 4.0 8 ترقوميا

 2.5 5 رةل الجو أر 

 16.5 33 احواد التف

 7.5 15 لم يجب

 11.5 23 مدير الفرع طبيعة العمل

 45.0 90 موظف مداصة

 43.5 87 موظف شيكات

 40.0 80 سنوات 5-1 سنوات العمل في البنك

 37.0 74 سنوات 6-10

 14.5 29 سنة 11-15

 8.5 17 سنة فأكثر 16

 

 البحثأدوات  5.3

 ما يلي  في البحثدوات تمثلت أ

 و المداصة بنوك من العاملين في مجال الشيكاتعلى موظفي ال و زعت التية االستبان. 

 و تعذر الحصلول  ،سلطة الندد في رئيس قسم أنظمة العمليات االئتمانية المدابلة، وقد تمت مع

كملا و  لالنشلغال اللدائم . ة ملع سللطة الندلد الفلسلطينية ،كبلر ملن المدلابالت خاصلعلى عدد أ

فلسطين في محافظة الخليل حيث أبدوا بنك فروع  باحثة مدابلتين مع اثنين من مديري جرت الأ

 خرى. استعدادهم إلعطاء المعلومات على عكس مديري البنوك األ
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 صدق األداة 1.5.3

بعرضها  البحثبتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحدق من صدق أداة  قامت الباحثة

طلب منهم إبداء الرأي في و  ةومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبر  ،على المشرف

فدرات االستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفدرات وسالمتها لغويًا، ومدى شمول الفدرات للجانب 

، ووفق هذه المالحظات تم إخراج المدرول، و،ضافة أي معلومات أو تعديالت أو فدرات يرونها مناسبة

 االستبانة بصورتها النهائية.

لفدللرات االسللتبانة مللن صللدق األداة أيضلًا بحسللاب معامللل االرتبلاط بيرسللون ملن ناحيللة أخللرى تلم التحدللق 

للى أن هنلاك يلدل ع، االسلتبانة واتضس وجود دالللة إحصلائية فلي جميلع فدلراتمع الدرجة الكلية لألداة، 

 ذلك: يبينول التالي داق داخلي بين الفدرات. والجسات

دور السياسات واالجراءات ( لمصفوفة ارتباط فدرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )

 والمحددات المصرفية والتشريعية في معالجة الشيكات المرتجعة

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

1 0**.439 0.000 15 0**.537 0.000 29 0**.498 0.000 

2 0**.552 0.000 16 0**.654 0.000 30 0**.544 0.000 

3 0**.421 0.000 17 0**.611 0.000 31 0**.656 0.000 

4 0**.391 0.000 18 0**.454 0.000 32 0**.608 0.000 

5 0**.426 0.000 19 0**.571 0.000 33 0**.629 0.000 

6 0**.547 0.000 20 0**.637 0.000 34 0**.696 0.000 

7 0**.559 0.000 21 0**.686 0.000 35 0**.618 0.000 

8 0**.518 0.000 22 0**.485 0.000 36 0**.610 0.000 

9 0**.571 0.000 23 0**.494 0.000 37 0**.587 0.000 
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10 0**.558 0.000 24 0**.556 0.000 38 0**.661 0.000 

11 0**.586 0.000 25 0**.477 0.000 39 0**.602 0.000 

12 0**.619 0.000 26 0**.610 0.000 40 0**.647 0.000 

13 0**.598 0.000 27 0**.620 0.000 41 0**.664 0.000 

14 0**.578 0.000 28 0**.640 0.000    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  البحث أداة ثبات 2.5.3

 البحثلمجاالت  من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات، الباحثة تحددت

دور السياسات واالجراءات والمحددات للفا، وكانت الدرجة الكلية أحسب معادلة الثبات كرونباخ 

ذه النتيجة تشير الى تمتع هذه وه ،(0.841) المصرفية والتشريعية في معالجة الشيكات المرتجعة

 . والجدول التالي يبين معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية.البحثداة بثبات يفي بأغراض األ

 معامل الثبات للمجاالت نتائج(: 3.3جدول )

 معامل الثبات المجاالت

 0.742 جاع الشيكاتالعوامل التي تؤدي إلى إر 

 0.809 بقة للحد من الشيكات المرتجعةالسياسات النقدية المط

 0.769 السياسات التشريعية للحد من الشيكات المرتجعة

 0.734 تأثير الشيك المرتجع على البنك

 0.841 الدرجة الكلية
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 البحثإجراءات   7.  3

ملللن أفلللراد  ت، وبعللد أن اكتمللللت عمليلللة تجميلللع االسلللتبياناالبحلللثاألداة عللللى أفلللراد عينلللة  الباحثلللة طبدللت

التلللي خضللللعت للتحليللللل اإلحصللللائي: المسللللتردة الصللللالحة  تأن علللدد االسللللتبيانا ةتبللللين للباحثلللل  ،العينلللة

 استبانة.  240صل ( استبانه من أ200)

 المعالجة اإلحصائية 8.  3

ا معينلة(، وذللك تمهيلدا قاملوالتأكد ملن صلالحيتها للتحليلل تلم ترميزهلا )إعطائهلا أر  تبعد جمع االستبيانا

إلجلراء المعالجللات اإلحصلائية المناسللبة، وتحليلل البيانللات  ؛إللى جهللاز الحاسلوب اآللللي إلدخلال بياناتهللا

، وقلللد تملللت المعالجلللة اإلحصلللائية للبيانلللات باسلللتخراج المتوسلللطات البحلللثبيانلللات  البحلللثوفدلللا ألسلللئلة 

لثبلات ومعامل ارتبلاط بيرسلون، ومعادللة ا ية لكل فدرة من فدرات االستبانة،الحسابية واالنحرافات المعيار 

 SPSS( )Statistical(، وذللللك باسلللتخدام اللللرزم اإلحصلللائية )Cronbach Alphaكرونبلللاخ ألفلللا )

Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع

 حصائي لنتائج البحثالتحليل اإل
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 التحليل االحصائي لنتائج البحث :   الفصل الرابع

 تمهيد  1.  4

دور  وهو " البحثعن موضوع  الباحثةإليها  ت، التي توصلالبحثل عرضا لنتائج تضمن هذا الفص

" وبيان أثر  السياسات واالجراءات والمحددات المصرفية والتشريعية في معالجة الشيكات المرتجعة

تم  ، وتحليل البيانات اإلحصائية التيالبحثكل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة 

 الدرجات التالية: اعتمدت البحثدرجة متوسطات استجابة أفراد عينة  تحد دلحصول عليها. وحتى ا

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعلى 3.68 عالية
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 :البحثنتائج أسئلة   2.  4

 : الرئيسيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟ جراءات والمحددات المصرفية والتشريعية في معالجة الشيكات المرتجعةدور السياسات واالما 

المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة السلتجابات  بحساب الباحثة تقامعن هذا السؤال  لإلجابة

والمحللددات ،جللراءات ، واإلدور السياسللات عللنالتللي تعبللر  ،االسللتبانة مجللاالت علللى البحللثأفللراد عينللة 

 . والتشريعية في معالجة الشيكات المرتجعة ،المصرفية

دور السياسللات واالجللراءات لمجللاالت  البحللث(: المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة السللتجابات أفللراد عينللة 1.4جللدول )

 والمحددات المصرفية والتشريعية في معالجة الشيكات المرتجعة

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 
 ي المعيار 

 الدرجة

 عالية 0.46858 3.9183 السياسات النددية المطبدة للحد من الشيكات المرتجعة 2

 عالية 0.56451 3.7311 تأثير الشيك المرتجع على البنك 4

 عالية 0.52259 3.6909 العوامل التي تؤدي إلى ارجاع الشيكات 1

 متوسطة 0.46616 3.5467 السياسات التشريعية للحد من الشيكات المرتجعة 3

 عالية 0.34287 3.7346 الدرجة الكلية

يالح  من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

دور السياسللات واالجللراءات والمحللددات المصللرفية والتشللريعية فللي معالجللة الشلليكات علللى  البحللثعينللة 

أن ( وهذا يدل عللى 0.342معياري )النحراف اال( و 3.73)لدرجة الكليةلالمتوسط الحسابي  أن المرتجعة

جلاء بدرجلة  دور السياسات واالجراءات والمحددات المصرفية والتشريعية في معالجة الشيكات المرتجعة

عاليللة. ولدللد حصللل مجللال السياسللات الندديللة المطبدللة للحللد مللن الشلليكات المرتجعللة علللى أعلللى متوسللط 
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ليه مجال العواملل التلي تلؤدي ي ،(، ويليه مجال تأثير الشيك المرتجع على البنك3.91حسابي ومدداره )

 رجاع الشيكات، ومن ثم مجال السياسات التشريعية للحد من الشيكات المرتجعة.إلى إ

اك موافدلة ملن قبلل عللى متوسلط حسلابي يعنلي أن هنلوترى الباحثة أن حصول السياسات الندديلة عللى أ 

عطللاء الشلليكات للزبللائن دون حسللابات سياسللة الندديللة، وعللدم التهللاون فللي إ ديد الن تشللالمبحللوثين علللى أ

ن يسللهم فللي زيللادة ك، ألن هللذا مللن شللأنه أجللادة، ودون بحللث عللن خلفيللة الزبللون الماديللة فللي كافللة البنللو 

 عدد الشيكات الراجعة.

كات فاي البناوك جااع الشايما هي العوامل التي تاؤدي إلاى إر : األولالنتائج المتعلقة بالسؤال   1.2.4

 العاملة في فلسطين؟

 عللى البحلثبحساب المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة السلتجابات أفلراد عينلة  الباحثة تقام

 . رجاع الشيكاتمجال العوامل التي تؤدي إلى إ عناالستبانة التي تعبر  فدرات

مجللال العوامللل التللي تللؤدي إلللى ارجللاع ل البحللثات أفللراد عينللة (: المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة السللتجاب2.4جللدول )

 الشيكات

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 عالية 0.605 4.42 ن لم يكن هناك رصيد كافيادة الشيك من قبل المستفيد إعإ  3

 عالية 0.742 4.18 وجود خطأ فني في التوقيع على الشيك 4

 عالية 0.940 4.00 ة في التاريخ الموضوع على الشيك وحود مشكل 5

 عالية 0.772 3.92 الوضع المالي للزبائن 2

تشجيع التجار على البيع باستخدام الشيك كورقة ائتمان وليس كورقة  1
 وفاء 

 عالية 1.224 3.70

لشيك كورقة تجارية من قبل البنك ضعف تثديف وتوعية العمالء باهمية ا 10
 نددو سلطة الأ

 متوسطة 0.940 3.60
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رجاع الشيكات من ( يعطي فرص للعمالء، وذلك يسهل  إنظام )نشام 9
 قبل العمالء.

 متوسطة 0.924 3.52

 متوسطة 0.966 3.46 جراءات المتبعة من قبل البنوك هي وقائية وليس عالجية اإل 8

بعد عمل التسوية يعود العميل للحصول على دفاتر شيكات دون دراسة  11
 ضعه الماليو 

 متوسطة 1.100 3.42

عطائهم دفاتر لمالي للعمالء من قبل البنك قبل إ عدم تدييم الوضع ا 6
 شيكات

 متوسطة 1.190 3.30

ذا دخل على الحساب ظار المصرف للساحب لتغطية الشيك إعدم انت 7
 فجأة

 متوسطة 1.250 3.08

 عالية 0.52259 3.6909 الدرجة الكلية

الذي يعبلر علن المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة السلتجابات أفلراد  (2.4)يالح  من الجدول 

للدرجللللة المتوسللللط الحسللللابي  أنمجللللال العوامللللل التللللي تللللؤدي إلللللى ارجللللاع الشلللليكات علللللى  البحللللثعينللللة 

مجلال العواملل التلي تلؤدي إللى ارجلاع أن ( وهذا يلدل عللى 0.522معياري )النحراف اال( و 3.69)الكلية

 .عاليةبدرجة  جاء الشيكات

جلاءت  ( فدلرات6، و)جاءت بدرجة عالية اتفدر  (5) أنإلى ( 2.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

عللى أعللى متوسلط "  ن لم يكن هناك رصليد كلافيإعادة الشيك من قبل المستفيد إ. وحصلت الفدرة " بدرجة متوسطة

(. وحصللت 4.18" بمتوسلط حسلابي ) ى الشليكوجلود خطلأ فنلي فلي التوقيلع علل(، ويليها فدلرة " 4.42حسابي )

" عللللى أقللللل متوسللللط حسللللابي  ذا دخللللل عللللى الحسللللاب فجللللأةظللللار المصلللرف للسللللاحب لتغطيلللة الشلللليك إعللللدم انتالفدلللرة " 

" بمتوسلط حسلابي  عدم تدييم الوضع الملالي للعملالء ملن قبلل البنلك قبلل اعطلائهم دفلاتر شليكات(، يليها الفدرة " 3.08)

(3.30.) 

 لنتيجلة عاليلة علادة الشليك ملن قبلل المسلتفيد لعلدم وجلود رصليد كلافية أن حصلول الفدلرة إ و تلرى الباحثل

 كمللا أكللدت الدراسللات السللابدة ،سللباب رجللوع الشلليكاتؤكللد علللى أن عللدم كفايللة الرصلليد هللي أحللد أهللم أت

، و قللة اللوعي ألهميلة تغطيلة الشليكات فلي وضلاع االقتصلادية للعملالء ؛ و أهمها األوذلك لعدة عوامل
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ملللا بالنسلللبة لحصلللول الفدلللرة "علللدم انتظلللار المصلللرف للسلللاحب لتغطيلللة الشللليك اذا دخلللل عللللى علللدها، أمو 

رجللاع علللى أنلله تأكيللد علللى أن البنللوك تدللوم بإ قللل متوسللط حسللابي تفسللره الباحثللةالحسللاب فجللأة" علللى أ

لمللالي للعمللالء مللن مللا حصللول الفدللرة الخاصللة بتديلليم الوضللع اشلليكات علللى الحسللابات فللي موعللدها.  أال

عطللائهم الشلليكات علللى متوسللط حسللابي قليللل فتفسللره الباحثللة بأنلله تحيللز مللن مللوظفي قبللل البنللك قبللل إ 

 البنوك لعملهم و لصعوبة االعتراف بأن البنوك ال تديم وضع الزبائن و ذلك لغايات تجارية.

 

 : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال   2.2.4

 ت المرتجعة في البنوك العاملة في فلسطين؟ما هي السياسات النقدية المطبقة للحد من الشيكا

 عللى البحلثبحساب المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة السلتجابات أفلراد عينلة  الباحثة تقام

  مجال السياسات النددية المطبدة للحد من الشيكات المرتجعة. عناالستبانة التي تعبر  فدرات

السياسات النددية المطبدة للحد من لمجال  البحثفات المعيارية الستجابات أفراد عينة (: المتوسطات الحسابية واالنحرا3.4جدول )

 الشيكات المرتجعة

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 عالية 0.738 4.24 .رجاع الشيكاتمن قبل سلطة الندد يدلل من إ على العمالء فرض عدوبات 3

 عالية 0.768 4.18 .المرتجعة الشيكاتمن  للحد فعالة خطوة لدى سلطة الندد تجعةالمر  الشيكات وحدة 1

رجوع من الحصول على دفتر شيكات يدلل من  الشيك الراجعمنع العميل صاحب  2
 الشيكات.

 عالية 0.833 4.10

 عالية 0.783 4.10  .البنوك نظر جهة من واضحة المرتجعة الشيكات وحدة تعليمات عدت 5

لحد من الشيكات في اتصنيف العمالء الذي قامت به سلطة الندد  عديسا 4
 المرتجعة.

 عالية 0.798 4.08
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المصنفين  للعمالء شيكات دفاتر منس عدم بخصوص تعليمات بتنفيذ  البنوك تلتزم 8
 وغير مسموح حصولهم على دفاتر شيكات المرتجعةعلى نظام الشيكات 

 عالية 0.734 4.06

 من الحد في وفعالة كافية العمالء على الوحدة تفرضها التي العدوبة تنفيذ مدة دتع 7
 المرتجعة الشيكات وقيم عدادإ 

 عالية 0.811 3.84

 عالية 0.760 3.84 ترى البنوك أن نظام سلطة الندد فع ال وال يحتاج إلى تعديل 9

 عالية 0.819 3.82 ال يوجد استثناءات ضمن النظام الجديد 10

 عالية 0.851 3.80  .البنوك قبل من ويسر بسهولة المرتجعة الشيكات وحدة عليماتت تنفيذ يمكن 6

 عالية 0.902 3.70 نظام التصنيف االئتماني ساهم في الحد من الشيكات المرتجعة 12

 متوسطة 1.057 3.26 نظام التصنيف االئتماني للعمالء غير فعال 11

 عالية 0.46858 3.9183 الدرجة الكلية

الذي يعبلر علن المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة السلتجابات أفلراد  (3.4)من الجدول يالح  

المتوسلط الحسلابي  أن مجال السياسلات الندديلة المطبدلة للحلد ملن الشليكات المرتجعلةعلى  البحثعينة 

المطبدلة مجلال السياسلات الندديلة أن ( وهلذا يلدل عللى 0.468( وانحلراف معيلاري )3.91)للدرجة الكليلة

 .عاليةجاءت بدرجة  للحد من الشيكات المرتجعة

بدرجلة جاءت واحدة فدرة جاءت بدرجة عالية، وفدرة ( 11)( أن 3.4تشير النتائج في الجدول رقم )كما 

" علللى أعلللى  جللاع الشلليكاتمللن قبللل سلللطة الندللد يدلللل مللن إر  علللى العمللالء فللرض عدوبللاتوحصلللت الفدللرة "  .متوسللطة

 الشليكاتملن  للحلد فعاللة خطلوة للدى سللطة الندلد المرتجعلة الشليكات وحلدة (، ويليهلا فدلرة "4.24متوسلط حسلابي )

" علللى أقللل  نظلام التصللنيف االئتملاني للعمللالء غيللر فعلال(. وحصلللت الفدللرة " 4.18" بمتوسللط حسلابي ) المرتجعلة

" بمتوسللط  كات المرتجعللةنظللام التصللنيف االئتمللاني سللاهم فللي الحللد مللن الشللي(، يليهللا الفدللرة " 3.26متوسللط حسللابي )

، و تأكيد من موظفي البنوك على فعالية النظامأنه و تفسر الباحثة نتائج هذه الفدرة ب (.3.70حسابي )

 وحاجة األفراد لعدوبات صارمة و ادعة. ،جراءات المطبدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعةاإل
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 : الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال   3.2.4

 اسات التشريعية للحد من الشيكات المرتجعة في البنوك العاملة في فلسطين؟ما هي السي

 عللى البحلثبحساب المتوسلطات الحسلابية واالنحرافلات المعياريلة السلتجابات أفلراد عينلة  الباحثة تقام

 . مجال السياسات التشريعية للحد من الشيكات المرتجعة عناالستبانة التي تعبر  فدرات

السياسللات التشللريعية للحللد مللن مجللال ل البحللثوسللطات الحسللابية واالنحرافللات المعياريللة السللتجابات أفللراد عينللة (: المت4.4جللدول )

 الشيكات المرتجعة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 عالية 0.776 3.96 جراءات الدانون سببا في زيادة الشيكات المرتجعةعدم تنفيذ إ 6

المرتجع يرفع من الشيك د نص واضس في قانون العدوبات تجاه صاحب عدم وجو  5
 عدد الشيكات المرتجعة.

 عالية 0.808 3.70

راك العميل للتبعات الدانونية العادة الشيكات زاد من ظاهرة الشيكات عدم إد 8
 المرتجعة

 متوسطة 0.935 3.64

 متوسطة 0.962 3.60 ابطةكورقة تجارية سبب في عدم وجود تشريعات ضالشيك ضعف قيمة  7

 متوسطة 0.922 3.56 عدم تطبيق النصوص بشكل كامل سبب في زيادة الشيكات المرتجعة. 4

 متوسطة 0.880 3.50 قانون العدوبات ال يحف  حق المسحوب عليه باسترجاع حده 2

 متوسطة 0.986 3.44 يساعد على ارجاع الشيكات. (A B Cوجود تدسيم االحتالل للمناطق الفلسطينية ) 9

 متوسطة 1.027 3.30 هناك تشريع قانوني فع ال لمرتكب جرم شيك بدون رصيد  1

 متوسطة 0.947 3.22 فضل وسيلة للحد من الشيك المرتجع حبس صاحبهأ 3

 متوسطة 0.46616 3.5467 الدرجة الكلية
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لمعياريللة السللتجابات الللذي يعبللر علن المتوسللطات الحسللابية واالنحرافللات ا (4.4) رقللم يالحل  مللن الجللدول

المتوسلط الحسلابي  أن مجلال السياسلات التشلريعية للحلد ملن الشليكات المرتجعلةعللى  البحلثأفراد عينة 

مجللال السياسلات التشللريعية للحللد أن ( وهللذا يلدل علللى 0.466( وانحلراف معيللاري )3.54)للدرجلة الكليللة

 .متوسطةبدرجة  جاء من الشيكات المرتجعة

جلاءت بدرجللة ( فدللرات 7و) فدلرتين جاءتللا بدرجلة عاليلة،( أن 4.4لجلدول رقللم )كملا وتشلير النتللائج فلي ا

" عللللى أعللللى متوسلللط  جلللراءات الدلللانون سلللببا فلللي زيلللادة الشللليكات المرتجعلللةعلللدم تنفيلللذ إ. وحصللللت الفدلللرة " متوسلللطة

مللن عللدد المرتجللع يرفلع الشليك عللدم وجلود نللص واضلس فللي قلانون العدوبللات تجلاه صللاحب (، ويليهللا فدلرة " 3.96حسلابي )

 فضل وسيلة للحد من الشيك المرتجع حبس صاحبهأ (. وحصلت الفدرة "3.70بمتوسط حسابي )"  الشيكات المرتجعة

للال لمرتكللب جللرم شلليك بللدون رصلليد(، يليهللا الفدللرة " 3.22" علللى أقللل متوسللط حسللابي ) "  هنللاك تشللريع قللانوني فع 

جللللراءات رة علللللى أن عللللدم تنفيللللذ اإلاحثللللة النتللللائج فللللي هللللذه الفدللللو تفسللللر الب (.3.30بمتوسلللط حسللللابي )

ما للفدلرة الخاصلة بعلدم وجلود نلص واضلس ل العدوبات المطبدة غير رادعة . أالدانونية على الجميع جع

لنسللبة لحصللول مللا باة مللوظفي البنللوك بللنص الدللانون . و أنلله قللله خبللر فسللره الباحثللة علللى أفللي الدللانون فت

ن عدوبلة الحلبس ليسلت بالعدوبلة احثلة عللى أ، فتفسلره البابيقل متوسط حسلحبس صاحب الشيك على أ

 ء يفضلون الحبس المدني ) عام واحد( على تغطية قيمة شيكاتهم. فبعو العمال ،رادعةال

 

 : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال   4.2.4

 ما هو تأثير الشيك المرتجع على البنوك العاملة في فلسطين؟

 عللى البحلثالنحرافات المعيارية الستجابات أفلراد عينلة بحساب المتوسطات الحسابية وا الباحثة تقامو 

 (5.4)ل تأثير الشيك المرتجع على البنك, انظر الجدول مجا عناالستبانة التي تعبر  فدرات
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 تأثير الشيك المرتجع على البنكلمجال  البحث(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 5.4جدول )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 عالية 0.847 4.08 يحرص البنك على عدم فتس حسابات عشوائية للعمالء 4

 عالية 0.981 4.04 يحرص البنك على تطبيق نظام سلطة الندد فيما يتعلق بالشيكات 5

 عالية 0.793 3.88 ية. يجعل البنك متحف  في التعامل مع العميل في معامالت آخرى مستدبل 2

 عالية 0.851 3.80 رباكا للعمل اليومي داخل البنكيسبب إعادة الشيك إ 1

 عالية 0.982 3.80 الشيكات المرتجعة تؤدي إلى زيادة التضخم  8

 عالية 1.008 3.78 المرتجع على السياسة االئتمانية للبنكالشيك يؤثر  3

 عالية 1.038 3.74 جل معينأل م البنك بصرف أي شيك بدون رصيدال يدو  6

 متوسطة 1.148 3.26 تستفيد البنوك من الشيكات المرتجعة 9

 متوسطة 1.252 3.20 يتعاطف البنك مع بعو الزبائن ويدوم بصرف شيكاتهم لو كانت بدون رصيد 7

 عالية 0.56451 3.7311 الدرجة الكلية

بية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الذي يعبر عن المتوسطات الحسا (5.4)يالح  من الجدول 

( 3.73)للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن مجال تأثير الشيك المرتجع على البنكعلى  البحثعينة 

جاءت بدرجة  مجال تأثير الشيك المرتجع على البنكأن ( وهذا يدل على 0.564وانحراف معياري )

 .عالية

بدرجة  اجاءت ينفدرت( فدرات جاءت بدرجة عالية، و 7)( أن 5.4تشير النتائج في الجدول رقم )كما 

" على أعلى متوسط حسابي  يحرص البنك على عدم فتس حسابات عشوائية للعمالءوحصلت الفدرة "  متوسطة.

" بمتوسط حسابي  يحرص البنك على تطبيق نظام سلطة الندد فيما يتعلق بالشيكات (، ويليها فدرة "08.4)

" على أقل  يتعاطف البنك مع بعو الزبائن ويدوم بصرف شيكاتهم لو كانت بدون رصيدلفدرة " (. وحصلت ا4.04)

 (.3.26" بمتوسط حسابي ) تستفيد البنوك من الشيكات المرتجعة(، يليها الفدرة " 3.20متوسط حسابي )



 

 62 

و على  ،صيدرجاع الشيكات في حال عدم توافر ر فسر الباحثة نتائج هذه الفدرة بأن التزام البنوك بإت

احد جعل من ربط جميع البنوك في نظام و  صة للبنوك لمحاباة العمالء. كما أنلم يترك فر  ،النظام

االلتزام حتى ال تواجه  ولى الختيار السياسات المتبعة و على البنوك التطبيق وسلطة الندد السلطة األ

 و انذارات من سلطة الندد.مخالفات أ

 ت نتائج المقابال 3.4

رئيس  سليم حمادنة  السيدمدابلة مع   ،باحثة ثالث مدابالت شخصية بغرض جمع البيانات أجرت ال

و مدابلتين مع السيد خالد الدواسمي و السيد  ،في سلطة الندد الفلسطينية قسم أنظمة العمليات االئتمانية

ربعة عشر أ و قامت الباحثة بتوجيه ،ترقوميا و فرع دورا على التوالي جعفر الشروانة مديري مكتب

سئلة المفتوحة المتعلدة بموضوع ًا و ذلك بغرض حصول على معلومات أكثر من خالل األمفتوح سؤاالً 

 الدراسة و تمخو عن المدابالت الثالثة النتائج التالية : 

  ( 1السؤال ) ؟ الشيكاتعادة إلى زيادة إربع فئات أدى النظام المكون من أهل 

لي مساهمة في الحد من عد الشيكات المرتجعة ال ن لنظام الدوائم اآلهذا المجال أ رأى المبحوثين في

رأى حمادنة أن النظام ساعد سلطة الندد للحصول على تدرير يومي لعدد الشيكات  كما ،الزيادة منها 

 المرتجعة من خالل غرفة المداصة و معلومات حديثة. 

 ( 2السؤال ) تجعه؟المر  الشيكاتما نسبة نجاح النظام في الحد من 

و هو  ، % 80ن النظام نجس في الحد من قيمة الشيكات المرتجعة بنسبة تجاوز ال رأى المبحوثين أ

 4بديمة  اً حيث سجلت انخفاضوقيمتها الشيكات المرتجعة  ما نفته نتائج اإلحصائيات المتعلدة بعدد و

 الحد من الشيكات المرتجعة.  يدل على مساهمة النظام فيو هذا  ، فدط %
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 ؟(فضل الطرق أالمرتجعة )  الشيكاتكيف يمكن وقف ( 3ؤال )الس 

و سواء الحبس أ ،رأى المبحوثين أن أفضل الطرق للحد من الشيكات المرتجعة هي فرض العدوبات

 وذلك بعد دراسة الحالة جيدًا.  ،الغرامات المادية

 ( 4السؤال ) جعة؟المرت الشيكاتن يقلل من أهاء فكرة التسوية الرضائية يمكن نإهل 

ولكن من  ،لى حد كبيركن ان يدلل من الشيكات المرتجعة إرأى المبحوثين أن الغاء التسويات يم

أن بعو موظفي  إلى شار المبحوثينلوضع االقتصادي غير المستدر . و أالصعب التطبيق في ظل ا

هم و كان من العدل منح ،هم على قوائم المتعثرين بسبب اندطاع الرواتبأسما  الحكومة أدرجت 

 خرى من البنوك.سنى لهم الحصول على أوراق شيكات أتسويات رضائية حتى يت

 ( 5السؤال ) التوقيع  )عدم كفاية الرصيد، االمرتجعة تبعا ل الشيكاتهل هناك مقارنه توضح حجم

 .(خطأ، دون رصيد مطلق، والتجيير، صالحية حامل الشيك في سحبه

سبب حسب  وعددها الشيكات المرتجعةوية لحجم و ال يوجد لدى البنوك إحصائيات أو تدارير سن 

، و سلطة البنوك ، يستطيع من خاللها موظفولية في نظام الشيكاتالرجوع و لكن يطمحون لتطوير آ

 . رجاع، مصنفة حسب سبب اإلات و قيمتهاخراج تدرير شهري و سنوي لعدد الشيكالندد إ

 ( 6السؤال ) ؟من الشيكات الراجعةكيف اسهم ربط البنوك بنظام واحد في الحد 

بداعدة بيانات واحدة ساعد البنوك في االستعالم عن العمالء قبل ربط جميع البنوك رأى المبحوثين أن 

و ساعدهم في  ،ساعد البنوك على اختيار عمالئها ، أو منحهم أي تسهيالت، ممافتس حساباتهم

إلى أن في نظام الدوائم  لبنوكا و أشار مديري  ،التعامل مع المتعثرين بموجب سياسات سلطة الندد

 15جاع ر ، كان يمنع إعطاء العميل شيكات بعد إاء و محدودي التصرف السابق لنظام الدوائمالسود

، و خرشيكا و كان العميل بمجرد إدراجه على الدائمة السوداء يتوجه إلى بنك آخر و يفتس حسابًا آ

نت البنوك تستطيع محاباة عمالئها المهمين رجاعها دون رادع . كما و كاات و إخذ الشيكيستمر في أ
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راجهم على ، و بالتالي يتساهلون في إدبعدم تسجيل شيكاتهم المرتجعة على شاشة النظام البنكي

 مر الذي بات غير ممكن بوجود قاعدة بيانات موحدة يتم تحديثها على مدار اليوم.األ  ،الدوائم

 ( 7السؤال )فضل أالراجع تحد من الشيكات المرتجعة  الشيكاحب سهل تطبيق عقوبة الحبس ل

 من النظام؟

و برروا ذلك  ،ن عدوبة الحبس ليست عدوبة رادعة لمعيدي الشيكاترأى المبحوثين من مديري البنوك أ

على  ان يجبرو ، على أن يتدبلوا الحبس لمدة ال تجاوز ثالثة سنواتأن المتعثرين بمبالغ كبيرة ممكن أب

 ليهم. تسديد المبالغ المستحدة ع

، و لم رجاع الشيكاتعدوبة رادعة في حالة ثبتت جريمة إفيما رأى السيد حمادنة أن عدوبة الحبس 

 رادة العميل. يكن الموضوع لظرف خارج عن إ

 ( 8السؤال )ديل، وما هي االقتراحات ، وهل هناك حاجة للتع للنظام البنوك / رؤية سلطة النقد

 ؟ن وجدتإللتعديل 

 همها ما يلي:هم في تدليل الشيكات المرتجعة و أ ة تعديالت من شأنها أن تساقترح المبحوثين عد

   من خمسه شيكاتيدرج االسم على الدائمة السوداء بعد رجوع ثالثة شيكات بداًل  ن  أ -

و ت فال يحاسب من أرجع شيك بسبب التاريخ أكون التصنيف حسب سبب رجوع الشيكاي ن  أ  -

  الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد عمدًا. رجعأ التوقيع كما يحاسب الشخص الذي

  ى.دراسة كل جانب على حد ىسنحتى يت ،توفير النظام لتدارير مفصلة عن كل بنك وفرع -

ضافة بدون الوصول البنك باإل ،مكانية فحص حالتهم االئتمانيةإتطمس سلطة الندد لمنس الجمهور  -

عن  الجميع على االستعالموكيف يساعد  ،وكيفية عمله ،لعدد ندوات توعوية وتثديفية الستعمال النظام

 داعها للتحصيل.أصحاب الشيكات قبل أخذها و إي
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 ( 9السؤال )عطاء العميل دفتر شيكات مع علمه بأنإل البنك شريك في الشيك المرتجع به 

 عدد الشيكات الراجعة له عال؟

على البنك  راق شيكات إلى أنهلذين تحت المراقبة أو أشار حمادنة بالنسبة لدور البنك في منس العمالء ا

ن المداصة مربوطة مع النظام والبنك أل ؛وحاليا ال يستطيع البنك المخالفة ،والتعليمات ةليااللتزام باآل

يد عدد شيكاته الراجعة عن عالم وتوعية الشخص عندما يز إ تطيع المحاباة . ولكن على البنك ال يس

صدار تدرير يومي بعدد الشيكات إطة الندد تستطيع سل ن  أل ةمسؤولي ،ثالثة وعلى البنكأو  ثنينا

هو ما تدول به سلطة الندد و  ،ي مخالفة للنظامأوبالتالي كل بنك مسؤول لتبرير  ،المرجعة في كل بنك

  .وجدت إن  درير يومي والسؤال عن المخالفات رفع تأي يوميا 

 ( 10السؤال ) ك.؟عاده من الشيكات قبل ذلأهل تغفر المخالصة للعميل ما 

ت ولكنها ال خذ دفاتر شيكاأحيث يستطيع  A المخالصة تعيد العميل للدائمةأن إلى ن أشار المبحوثو 

نه تم سداد قيمه كل الشيكات أثبات إخد دفتر شيكات يجب أي أنه قبل تغفر رجوع الشيكات أل

  .الشيكاتللحصول على الشيكات يضطر العميل لسداد قيمه  ةهذه الحال في و بالتالي  ،للمتعاملين

 ( 11السؤال )الراجعة؟التقليل من الشيكات   هل لالحتالل دور في عدم 

في شهور معينه عندما  فنالح  عدد الشيكات المرجعة ،االحتالل له دور كبيرن أن أشار المبحوثو 

ضافة باإل جداً  اً يكون عدد الشيكات المرجعة للعمال عالي ،والعمال ال يعملون  ،غالقإ يكون هناك 

ن كل شيكات أاندطاع للرواتب تالح   حدثوي ،التي يضغط االحتالل فيها على السلطة للشهور

عو الموظفين على الدوائم و يدرج ب ،على النظام اً الي يكون العمل مضاعفتوبال ،الموظفين مرجعة

 .السوداء
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 ( 12السؤال )الشيكات الراجعة؟ زيادة  صادي دور فيهل للوضع االقت 

عام يجعل من الصعب على سلطة عدم انتظام الوضع االقتصادي بشكل ن أ إلى ن أشار المبحوثو 

ين بسيوله السوق وبالتالي ويجعل العمالء مرتبط ،ايجاد حل جذري لظاهرة الشيكات الراجعة دالند

و قد  ،بأبسط التغيرات اليومية على الساحة الفلسطينية ثرأتت وقيمتها جعةتالشيكات المر عدد  ن  أتالح  

السديع يؤثر على وصول العمالء إلى البنوك في الوقت و إلى أن الجو الشتوي الماطر أ أشار حمادنة

ن دل فيدل على حساسية هذا الظاهرة زيادة عدد الشيكات في مثل هذه األيام و هذا إلى و قد يؤدي إ

  و االقتصادية.أثرها بأبسط الظروف سواء الجوية أو ت

 ( 13السؤال )همشيكات على نوعية الفئة من العمالء الذين ترجع هل قامت سلطة النقد بدراسة  

 ،(العمل سرائيل، عاطلين عنإن في ون، عاملوهل هم ) تجار، مواطنون، موظف

ولكن جميع الفئات ترجع شيكات حسب  ،على فئة العمالء نوعية دراسات توجد النه أشار حمادنة أ

إلغالق كثرها للموظفين وفي اأرجعة لمالوضع في ذلك الشهر . عند اندطاع الرواتب تكون الشيكات ا

 أكثر المتأثرين هم العمال.يكون  سرائيلياإل

 ( 4السؤال )تقع المسؤولية بالكامل في حماية الشيكات على سلطة النقد، وليس على 

 .؟ك في ذلكأيالمصارف؟ ما ر 

لبنوك وسلطة امشتركه بين في معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة  المسؤولية أن إلى ن أشار المبحوثو 

 يعمل جميع ذوي العالقة على الحد منها.ن أيجب و  ،يضاألندد والشعب ا

  :على نتائج المقابالت تفسير الباحثة وتعليقها

و أكانت البنوك أن جميع الفئات سواء ًا على أجماععلى المدابالت المدرجة أعاله فإن هناك إ بناءً 

كات المرتجعة( و د من هذه الظاهرة)ظاهرة الشين في الح، أم التجار والعمالء مؤثرو سلطة الندد

 ن سلبيا بها.متأثرو 
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كدت البنوك على ، و أجابات على فعالية النظام من وجهة نظر البنوك و سلطة النددكما أكدت اإل

ن الجهاز ، و ذلك إن دل على شئ فيدل على أالتزامها بتعليمات سلطة الندد و تنفيذها حرفيا

  .و يتعاون على ذلك ،بالحد من الظاهرةالمصرفي الفلسطيني مهتم 

لعدم كفاية الرصيد بوصفها عالية  المرتجعةجابات المتعلدة بنسبة الشيكات كما وتفسر الباحثة اإل

ضافة لعدم وعي العمالء بخطورة هذه الظاهرة ، باإلبسبب عدم استدرار الوضع االقتصادي في فلسطين

و المسؤولية على البنوك و سلطة الندد لعدم قيامها وتأثيرها على السوق. كما و تضع الباحثة بع

و حدوق  ،و كيفية حف  حدوقهم ،فراد لكيفية التعامل مع الشيكاتبدور فعال في توعية المجتمع، و األ

و تلوم البنوك لتعاملها مع الشيكات المرتجعة كدخل بسبب العموالت التي يتلداها  ،المتعاملين معهم

 حساب العميل.البنك عن كل شك مرتجع من 

ثرين ستساعد دراج العميل على قائمة المتعإل 3حات بتدليل عدد الشيكات إلى و ترى الباحثة أن المدتر 

الشيك قيمة أكبر في نظر العميل، كما تؤيد  و تعطي لورقة ،ع الشيكاتارجعلى ردع العمالء عن إ

و بذلك  لكترونياً الئتمانية إلالستعالم عن حالتهم اعطاء جميع العمالء فرصة الباحثة االقتراح بإ

و بالتالي يدلل عدد الشيكات المطروحة  ،يستطيع التجار االستعالم قبل قبول الشيكات من المتعثرين

 للتحصيل و هي بدون رصيد . 

و حاملي الشيكات في الحد من ظاهرة الشيكات  ،و سلطة الندد ،و تؤكد الباحثة على مسؤولية البنك

 المرتجعة. 
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 الخامس الفصل

 نتائج البحث والتوصيات وآليات تنفيذها
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 الفصل الخامس

 ج البحث والتوصيات نتائ

 

 ول: نتائج البحث األ  مبحثال -

 التوصياتالثاني:  المبحث -
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 : نتائج البحث المبحث األول

، نتائجو وجهة نظر الباحثة في كل من ال ،يتناول هذا المبحث مناقشة ألسئلة وجوانب الدراسة

 من المبحوثين للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة و تحليلها.  باإلضافة لسرد المدترحات المددمة

  البحثسئلة مناقشة نتائج أ 1.5

دور السياسات واإلجراءات والمحددات المصرفية والتشريعية في ما مناقشة نتائج السؤال الرئيس : 

 ؟ معالجة الشيكات المرتجعة

والمحددات المصلرفية والتشلريعية  واإلجراءاتدور السياسات  ابة على هذا السؤال أن  جأظهرت نتائج اإل

جللاء بدرجللة عاليللة. ولدللد حصللل مجللال السياسللات الندديللة المطبدللة للحللد  فللي معالجللة الشلليكات المرتجعللة

(، ويليله مجلال تلأثير الشليك المرتجلع 3.91من الشيكات المرتجعة على أعلى متوسلط حسلابي ومدلداره )

الشلليكات، ومللن ثلم مجللال السياسللات التشللريعية  إرجللاعيليلله مجلال العوامللل التللي تللؤدي إللى  ،البنللك عللى

 للحد من الشيكات المرتجعة.

راءات التلي قاملت بهلا سلللطة ن اإلجليمكلن الدلول إ جابلة للسلؤال الرئيسلي()نتلائج اإل ملن النتيجلة السلابدة

الشليكات الراجعلة، ملن تدليلل الل، وسلاهم فلي النظلام فعلا أندت من إرجاع الشيكات، وهذا يعني الندد ح

وذللك  الشليكات؛ إرجلاعال يمكلن السليطرة بشلكل كاملل عللى منلع إذ إنه ومع ذلك هناك شيكات راجعة، 

والظلللروف االقتصلللادية فلللي فلسلللطين، الناتجلللة علللن وجلللود احلللتالل يرفلللع ملللن مسلللتوى  األوضلللاعبسلللبب 

 .البطالة، ويدلل من مستويات العمل

اقبة البنوك في ومر  ،ن سلطة الندد الفلسطينية تهتم بشكل كبير بالشيكات الراجعةتيجة أكما تبين هذه الن

البنللوك مللع سلللطة الندللد سللاهم فللي الحللد مللن هللذه  عطللاء العمللالء لللدفاتر الشلليكات، كمللا أن ربللططريدللة إ 
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 صللبس النظللام اآللللي الوسلليلة التللي تمكللن جميللع البنللوك مللن معرفللة الوضللع المللالي لجميللعالمشللكلة، إذ أ

سللباب فنيللة عمللالء، وهللذا يسللاعد البنللك فللي رفللو إعطللاء دفتللر شلليكات لشللخص تللم إرجللاع شلليكاته ألال

مساهمة لى سلطة الندد الفلسطينية إحمادنة من  شارت نتائج المدابلة مع وقد أ، مختلفة، على بنك آخر

معيلة البنلوك ليله دراسلة ج، وهلذا يتفلق ملع ملا توصللت إالنظام الفعالة فلي الحلد ملن الشليكات المرتجعلة 

( فللي أن النظللام سللاهم بشللكل كبيللر فللي الحللد مللن الشلليكات الراجعللة، وحفلل  حدللوق 2015الفلسللطينية )

اعتبللار الشلليك ورقللة وفللاء لهللا اعتبارهللا، وليسللت المللواطنين مللن الضللياع، وأيضللا مسللاعدة العمللالء علللى 

 قة تحمل مبلغا، يمكن استخدامها للتحايل.ر مجرد و 

رسال ملف حرصت سلطة الندد على ضرورة إ (2010عن سلطة الندد )وفي تعميم المصارف الصادر 

كثللر تدللدير فللي صللباح اليللوم التللالي، وهللذا بشللكل يللومي بعللد نهايللة الللدوام، أو علللى أ المرتجعللةالشلليكات 

وضاع العمالء بشكل يومي، وهذه الخطلوة ملن ، والعمل على تدييم أالمرتجعةيهدف الى جمع الشيكات 

 ينية ساهمت في الحد من الشيكات المرتجعة.قبل سلطة الندد الفلسط

عللى خللق بسلبب أن الشليك يسلاعد  (1)(2010لغاء الشيكات كما بين الجغل )ى إولعدم قدرة البنوك عل

بضرورة حماية الشيك قانونيا بدرجة كبيرة، لما له ملن أهميلة فلي  (2)(2011الندد، لذلك يرى الحسيني )

 .العملية اإلتمانية

                                                           

 الجغل، مصدر سابق، ص )و( في ملخص الدراسة( 1)

، الحماية اإلجرائية للشيك في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، دراسة تطبيقية( 2011الحسيني، خالد بن عبد الرحمن ) (2)
 102ية للعلوم األمنية، الرياض، صرسالة ماجستير، جامعة نايف العرب
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أن سلطة الندد وضمن السياسيات التلي اتخلذتها للحلد ملن مشلكلة  هيى نتيحة عامة لالباحثة إ لصوتخ

ساهمت في التدليل منها، وفي خلق قيمة حديدة للشيك عند العمالء، وأصلبس هنلاك  الشيكات المرتجعة،

 تخوف من ارجاع الشيك دون رصيد بدرجة كبيرة. 

جااع الشايكات فاي البناوك ل التاي تاؤدي إلاى إر ما هي العوام ول:النتائج المتعلقة بالسؤال األ مناقشة 

 العاملة في فلسطين؟

أن عمليلة رجلاع الشليكات هلي ج اإلجابلة عللى هلذا السلؤال أن أبلرز العواملل التلي تلؤدي إللى إبينت نتائ

أن هنلاك خطلأ فلي التوقيلع عللى الشليك، يليله مشلكلة  ادة تكون لعلدم كفايلة الرصليد، يليلهعادة الشيك عإ 

تشللجيع التجلللار علللى البيلللع ثللم الوضلللع المللالي للعملللالء، كللذلك ملللن العوامللل المهملللة فللي تللاريخ الشللليك، 

 .باستخدام الشيك كورقة ائتمان وليس كورقة وفاء

ن عدم كفاية الرصيد يرتبط بشكل كبير بعامل الوضع المالي للعمالء، وباستخدام إن هذه النتيجة تبين أ

رجللاع الشلليك، وهللي المللالي للعمللالء يللؤدي إلللى إالوضللع  الشلليك كورقللة ائتمللان وللليس كورقللة وفللاء، ألن

ن خطلللأ التوقيلللع ملللن إعلللادة الشللليكات، فلللي حلللين أ %82ه تشلللكل ملللا نسلللبت (1)(2015حسلللب حمادنللله )

االقتصلادي يلعلب اللدور العاملل ن تشكل باقي النسبة، وهذا يلدل عللى أوالتاريخ والعوامل الفنية االخرى 

وهلو   لعلدم قلدرة العميلل عللى تغطيلة قميلة الشليكيكلون إاللشيك، فعدم اإليفلاء بله ال رجاع ااالكبر في إ

ن سلطة الندد أ( 2015وللحد من هذه المشكلة بين حمادنه ) ،(2)(2012ليه دراسة عباد )ما توصلت إ

وفللر  مللع بعضللها الللبعو وهللذا ربللط جميللع البنللوك الفلسللطينية حاولللت عللالج هللذه المشللكلة مللن خللالل 

نها ساعدت أكما   ،لها التعرف على العميل قبل فتس حسابه لديهمقاعدة بيانات تستطيع البنوك من خال

                                                           

مقابلة مع سليم حمادنه ، سلطة النقد، مصدر سابق ( 1)
 

 209عباد، مصدر سابق، ص ( 2)
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حيث كان  و نظام الدوائم السوداء ، أديمة كنظام قوائم محدودي التصرففي معالجة مشكالت النظم الد

وبالتالي قلد يكلون العميلل عللى الدائملة السلوداء وملا  ،من رجوعه اً يوم 40البنك يبلغ برجوع الشيك بعد 

ن بعللو البنللوك كانللت تعمللل محابللاة لصللالس أ إلللى ضللافةيللوم يصللدر فيهللا شلليكات باإل  40ديلله يللزال ل

 .بالغ عن الشيكاتالعمالء بعدم اإلبعو 

عادة الشيكات، فالفهم العام شيك كورقة ائتمان ساعد أيضا على إ ن تشجيع التجار على استخدام الكما أ

حمللل  ال يسللتطيعون ن التجلار ، إذ أيللومي الندديلة بشللكل نله بللديل للسلليولةمللن قبلل العمللالء، هللو أللشليك 

وللذلك يلجلأ بعضلهم إللى كتابلة شليكات بالمبلالغ، ثلم بعلد  (1)(2001كملا بينلت الغلدير ) المبالغ العاليلة،

لشليك كورقلة هميلة ابأتأمين مبلغها لظروف معينلة. وللذلك فلإن عمليلة التثديلف والتوعيلة  فترة ال يستطيع

 مهمة وضرورية للحد من مشكلة الشيكات المرتجعة. ،الفلسطينية و سلطة النددتجارية من قبل البنك أ

 

 

 

 

 

 

                                                           

تجريم الصكوك المصرفية )الشيكات( بدون رصيد وتطبيقات ذلك في الشريعة  (.2001.)بن عبد العزيز دالغدير، محم (1)
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية رسالة ماجستير غير منشورة، ، م القضاءاإلسالمية والقوانين الوضعية ومن واقع أحكا

 ، ص)ن(الرياض
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مااا هااي السياسااات النقديااة المطبقااة للحااد ماان الشاايكات  مناقشااة النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثاااني:

 المرتجعة في البنوك العاملة في فلسطين؟

ن تطبللق علللى لتللي يجللب أهللم السياسللات اأن أ يللرى العللاملون فللي دوائللر الشلليكات فللي البنللوك الفلسللطينية 

فرض عدوبات عللى العملالء ملن قبلل سللطة الندلد، وذللك في هي  ،العمالء للحد من الشيكات المرتجعة

فلللي ن السياسلللات الندديلللة المطبدلللة نهلللا تعتبلللر أكملللا أبمنلللع العميلللل ملللن الحصلللول عللللى دفلللاتر شللليكات، 

الحلللد ملللن الشللليكات سلللهمت بشلللكل حديدلللي فلللي جلللراءات فعاللللة، وأفلسلللطين ملللن قبلللل سللللطة الندلللد هلللي إ

 الراجعة.

مطللق،  ال يمكلن السليطرة عليهلا بشلكل علادة الشليكات، التليإ ن نظلام سللطة الندلد حلد ملن يمكن الدول إ

عطلاء عادة الشيكات ملن خلالل علدم إ إ ن ترفع من مستوى عدم ومع ذلك ترى الباحثة أن البنوك يمكن أ

يكات لديله، وهلذه الفرصلة تكلون ملن لشلرجلاع علدد معلين ملن اتر شيكات كعداب للعميل، اللذي يلتم إدفا

 قبة حركته المالية.جل التأكد من وضعه المالي، ومراأ

لمحابلاة ملن قبلل البنلوك للعملالء، ، وذلك بعدم  وجلود اإلى التطبيق العادلوأيضا تحتاج هذه السياسات 

ًا، وتعرض ر ن هذه المحاباة تخلف فرصا للشيكات المرتجعة، فالعميل الذي كان وضعه المالي مستدإذ إ

عطلاءه دفتلر شليكات واحلد بإعلادة وضلعه الملالي، لخسارة، يمكن للبنك أن يساعده بحدود، بملا يضلمن إ 

 ن يسمس بأن يكون رصيده بالسالب ضمن سدف معين. مثال، أو أ

يساعد في نمو االقتصادي الوطني، إذ وأهمية تطبيق هذه السياسات بشكل صارم فيما يتعلق بالشيكات 

الشللليكات هلللي مبلللالغ ماليلللة غيلللر مسلللتثمرة وهلللذا يلللؤدي إللللى بطلللئ النملللو االقتصلللادي فلللي ن قيملللة هلللذه إ
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ن االقتصلللللاد يتلللللاثر بشلللللكل مباشلللللر بديملللللة الشللللليكات إإذ  (1)(2010فلسلللللطين، وهلللللذا ملللللا بينللللله الجغلللللل )

 المرتجعة.

ما هي السياسات التشاريعية للحاد مان الشايكات المرتجعاة  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

 في البنوك العاملة في فلسطين؟

، فلي زيلادة الشليكات المرتجعلة جراءات الدانون سببعدم تنفيذ إجاءت االجابة على هذا السؤال في أن 

دد يرفلع ملن عل، المرتجلع الشليك ضافة إلى عدم وجود نص واضلس فلي قلانون العدوبلات تجلاه صلاحب إ

زاد من ظاهرة الشيكات  ،عادة الشيكاتونية إلالشيكات المرتجعه، كذلك عدم إدراك العميل للتبعات الدان

 .كورقة تجارية سبب في عدم وجود تشريعات ضابطةالشيك ، وأيضا ضعف قيمة المرتجعة

جللراءات الدانونيلللة بحللق العميلللل الللذي يتسلللبب فلللي علللن تطبيلللق اإل ن السللكوتممللا سلللبق يمكللن الدلللول  إ

جراءات التشلريعية بدرجلة جلب االهتملام بلاإلزيادتهلا، وللذلك يارجاع الشيكات يؤدي إلى تفاقم الظلاهرة، و 

كما أن عللى المشلرعين االهتملام بوضلع ملواد خاصلة بالشليكات بنصلوص واضلحة، تتعللق بعلدم كبيرة، 

الشليكات  ن يؤدي إللى توعيلة الملواطنين بأهميلة، وتطبيق الحبس عليه، وهذا يمكن أبديمة الشيكالوفاء 

 رجاعها. وبالتالي عدم التفكير بإ

المسللتحق قبللل الشلليك زز لللدى العميللل ضللرورة وضللع قيمللة أن هللذا االجللراء يمكللن للله أن يعلل ضللافة إلللىإ

من يسأل  بنك فلسطين، كانت تالح  أن هناك بعو العمالءتاريخه، وخالل عمل الباحثة السابق في 

إلى الشيك إلى الحساب، وهو يحمل المبلغ النددي، ويحاول تأجيل الدفع لحين دخول الشيك عن دخول 

 همال، وعدم االهتمام. ه، وهذا يكون من باب اإلحساب

                                                           

 الجغل، مصدر سابق، ص )و( في ملخص الدراسة(1)
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 جراءت مع العميل الذي يصدر شيكات بدون ( أن سلطة الندد تؤيد سلسلة من اإل2015ويرى حمادنه )

ن يدرج االسم على أول الجانب األ، لعمل على تعديل النظام بعدة جوانبوذلك من خالل ا رصيد

ن يكون التصنيف أالجانب الثاني ،  من خمسه شيكاتالدائمة السوداء بعد رجوع ثالثة شيكات بدال

عن كل بنك وفرع  هو جانب توفير النظام لتدارير مفصلة الجانب الثالث ، حسب سبب رجوع الشيكات

  .ةدراسة كل جانب على حد ىحتى يتسن

له في وعليه فإن التشريعات الدانونية التي تحكم وتضبط العدوبة على عدم الوفاء بديمة الشك، غير مفع

فحبس المتهم فلسطين، وال تهتم المحاكم بدضايا الشيكات بما يضمن المحافظة على حدوق المواطنين، 

 عادة الشيكات.بلغ، يدلل من تفكير العمالء بإحتى يتم الحصول على الم

أن الدضلايا فللي المحلاكم بملا يتعللق بالشليكات المرتجعلة، بلغللت  (1)(2010وقلد بلين تدريلر لوكاللة معلا )

لللم يكللن بالدرجللة  ن اهتمللام المحللاكم الفلسللطينية بموضللوع الشلليكاتًا مللن الدضللايا، وهللذا يبللين لنللا أوفللأل

الكافيللة، وهللذا أعطللى فرصللة للعمللالء بعللدم االهتمللام بالشلليك كورقللة تجاريللة تسللتحق الوفللاء بديمتهللا فللي 

 الموعد المدون عليها.

رائم التلللي يعاقلللب عليهلللا الدلللانون ضلللمن الجللل المرتجعلللةدراج جلللرائم الشللليكات كملللا تحتلللاج فلسلللطين إللللى إ

للجلللرائم ن عللللى المشلللرعين ضلللمن جلللرائم الشللليكات المرتجعلللة ( أ2011بلللالحبس، وقلللد بلللين الحسللليني )

الطبيعللة الدانونيللة ، الحدللوق وحدللوق وحريللات المتهمللين الجنائيللة فللي نظللام اإلجللراءات الجزائيللة لضللمان

وفي إيداف المتهم واالستثناءات على إيدافه  ،للحماية اإلجرائية تمثلت في إظهار الشيك المحمي إجرائيا

ثناءات لإلفلللراج علللن الملللتهم فلللي تاندضلللاء الحلللق الخلللاص فيملللا ورد فلللي االسلللو ، لحمايلللة الشللليك وأطرافللله

                                                           

(1)
 aspx?id=821092https://maannews.net/Content.( نصف مليون شك بال رصيد، 2016وكالة معا )

 

https://maannews.net/Content.aspx?id=821092
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كثللر مللن ، إذ يجللب أن يلتم ردع العميللل اللذي يللتم إرجلاع إاللدعوى الجزائيللة ال يعنلي اندضللاء الحلق العللام

 غيرة من العمالء بعدم االستهانه بديمة الشيك المالية. ( شيك له بالحبس، فيكون هذا رادعا ل15)

مااا هااو تااأثير الشاايك المرتجااع علااى البنااوك العاملااة فااي مناقشااة النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الرابااع: 

 فلسطين؟

فلتس حسلابات عشلوائية، ويجعلل علدم على هذا السؤال أن البنك يحلرص عللى  تجاباتبين من خالل اإل

العميللل فللي معللامالت أخللرى مسللتدبلية، إذ إن إعللادة الشلليكات تعمللل تعامللل مللع متحفظللًا فللي المللن البنللك 

المرتجللع علللى الشلليك ل البنللك، وتللؤدي إلللى زيللادة التضللخم، كمللا يللؤثر خللربللاك العمللل اليللومي داعلللى إ

 .جل معينم البنك بصرف أي شيك بدون رصيد ألالسياسة االئتمانية للبنك، لذلك يدو 

ى البنللك ال تكلون بدرجللة كبيللرة، لكنهلا تحرملله مللن قيملة السلليولة اليوميللة عللل المرتجعلةإن تلأثير الشلليكات 

يلداع مبالغهلا فلي البنلك، ويكلون التلأثير و،التي تغطيها الشيكات، في حال أن هلذه الشليكات تلم صلرفها، 

فلي السياسلة االئتمانيلة للبنلك، حيلث أن الطلرف المتضلرر بشلكل كبيلر  على البنوك فلي هلذه الحاللة هلو

 يك، الذي يريد الحصول على المبلغ المالي.هو حامل الش
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ن تقلاال ماان وجااود شاايكات الخااامس: مااا المقترحااات التااي يمكاان أمناقشااة النتااائج المتعلقااة بالسااؤال 

 .؟مرتجعة

هلم المدترحلات ملن قبلل العلاملين فلي وحلدة الشليكات فلي فلروع البنلوك العامللة فلي مدينلة الخليلل تمثلت أ 

 كما يأتي: 

ن زيلللادة العموللللة عللللى صلللاحب إ( شلليدل، إذ 200إللللى مبللللغ )ملللن قبللل البنلللوك  ضللرورة رفلللع العموللللة.1

 الشيك تدلل من الشيكات المرتجعة.

، وهلذا يسلاعد عللى التدليلل ملن قبلل المحلاكم عللى أصلحاب الشليكات المرتجعلةات ملن تشديد العدوب .2

 .الشيكات الراجعة 

هور عللللى حركاتللله عللللى الحسلللاب، شللل 6ال بعلللد بعلللد ملللرور علللدم إعطلللاء العميلللل أي دفتلللر شللليكات إ .3

 لضمان معرفة وضعه المالي.

 3لمللدة أكثللر مللن ( شلليكات للله، وحرمانلله مللن الشلليكات 10رفللو التسللوية مللع العميللل بعللد رجللوع ) .4

  قل تددير.سنوات على أ

لللل مللن ن يد( ورقللات، وهللذا االجللراء يمكللن أ5ن )فللي دفتللر الشللكيات علل أن ال تزيللد األوراق الممنوحللة .5

 من قبل العميل، وبالتالي يحد من الشيكات المرتجعة. الشيكات في كل األمور الحياتيةالتعامل ب

للبنللك بالحصللول علللى قيمللة  جللراء يسللمسلشلليكات، وهللذا اإلزيللادة مبلللغ التللأمين مللن قبللل البنللك علللى ا .6

 و جزء منها عند تعثر العميل عن السداد. الشيك، أ

ي نظام التصلنيف، بحيلث يكلون هنلاك دفلاتر شليكات . تصنيف دفاتر الشيكات حسب العمالء، كما ف7

 و غير معروفي الدخل.عطى للعمالء ذوي الدخل المتدني، أيمنع فيها كتابة المبالغ العالية، وهذه ت
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هم المدترحلات التلي تدلدم بهلا العلاملون فلي وحلدة الشليكات فلي فلروع البنلوك المحليلة العامللة كانت هذه أ 

يمكلن ا ناتجة عن تجربة هلؤالء الملوظفين فلي مجلال الشليكات، للذلك وهي في مجمله ،في مدينة الخليل

ن بنك يلؤدي إللى تفكيلر العميلل قبلل أوتطبيدها، فعملية رفع مبلغ العمولة من ال بهذه المدترحات ،األخذ 

بضرورة ميل إلى االقتراح الدائل على التدليل من الشيكات المرتجعة، كما أ يعيد الشيك، وبالتالي يساعد

يكات حسلللب تصلللنيف العملللالء، وهلللذا اإلجلللراء يدللللل ملللن الشللليكات المرتجعلللة، إذ إن علللدد الشلللتصلللنيف 

ن رفلع د فلي تأمينله ملن قبلل العميلل، كملا أو المحدود سدف المبلغ الملراد دفعله، يسلاعالشيكات الدليل، أ

 مبلغ التأمينات أيضا يساعد في التدليل من طلب الشيكات.

وفاء و كأداة الزبائن بالشيكات كورقة نددية، أ اهتمامعلى ا تؤثر سلبً وترى الباحثة أن  هذه المدترحات ال 

إلى أن يدوم كلل  عامل بها التجار ال تؤدين المبالغ الكبيرة التي يتتخدم في التعامالت التجارية، إذ إتس

تاجر بحملها يوميا، من هنا فإن االستغناء عن الشيك أمر غيلر مدبلول فلي التعلامالت التجاريلة، وعليله 

ق العدوبات على  من يحاول عدم اإليفاء بااللتزام تجاه اآلخرين، و،رجاع الشليك لعلدم وجلود يمكن تطبي

 .و لعدم كفاية الرصيدالرصيد أ

ن يكلون هنلاك تحديلد الطريدلة التلي تضلمن أ فالزبائن بحاجة ماسة يوميلا إللى اسلتخدام الشليكات، ويبدلى

وضللعف الوفلللاء المللالي مللن قبلللل الزبللائن يحتللاج إللللى  وفللاء بهللذا االلتلللزام مالًيللا عنللد اسلللتحداق الصللرف،

 نظمة والعدوبات التي تسهم في ردع الزبائن عن عدم الوفاء.تطبيق كافة األ

نهلا تسلاعد فلي الحلد ملن الشليكات هلذه المدترحلات يجلب أن تعملل بهلا سللطة الندلد أل نوتعتدد الباحثلة أ

 المرتجعة.

 



 

 80 

 المبحث الثاني: التوصيات 

خرجللت الباحثللة بعلدد مللن التوصلليات التللي ملن شللأنها أن تسللاعد فللي ئج تحليلل البيانللات علللى نتللابنلاًء و 

و قسلمت الباحثلة التوصليات بحسلب الجهلة الموجهلة لهلا و اشلتملت  الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة

 ضافة للمؤسسات التعليمية. لمشرع و البنوك و سلطة الندد باإلعلى توصيات ل

  .رعش  الم  توصيات خاصة ب: اواًل 

تضمن أن  يكون هناك عدوبات صارمة بمواد تضمين مشروع العدوبات الفلسطيني توصي الباحثة ب  .1

 تدترح الباحثة زيادة الغرامات المالية  لضعف قيمة الشيكات المرتجعة.  ،فيما يتعلق بالشيكات المرتجعة

 .سلطة النقدتوصيات خاصة ب ا:ثانيً 

و دراسلة حاللة  ،التسلويات الرضلائيةكثلر شلدة فلي ملنس ت أتوصلي الباحثلة سللطة الندلد بأخلذ إجلراءا  .1

  العمالء جيدًا قبل منحهم تسوية. 

وراق فلللي ملللا يتعللللق بملللنس أ تشلللديد الرقابلللة عللللى البنلللوكتوصلللي الباحثلللة سللللطة الندلللد باالسلللتمرار ب  .2

  لعدم قدرتهم على سداد قيمة شيكاتهم.  ،و العاطلين عن العمل، ألذوي الدخل المحدود ،الشيكات

و  ،لللينوك كجهللة منفللذة لنظللام التصللنيف اآلجتمللاع بللالباالب رتوصللي الباحثللة سلللطة الندللد باالسللتمرا .3

 .االستماع القتراحاتهم بالنسبة للنظام

و ذللك لضلمان تماشليه ملع  ؛النظام اآللي ات الالزمة علىتحديثجراءات التوصي الباحثة باستمرار إ .4

اضطالع سلطة الندد و تدترح الباحثة لتنفيذ ذلك ، و الظروف االقتصادية السائدة ،متطلبات السوق 

  .و االستفادة منها على النظم المستخدمة عالمياً 
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حتلى تمكلن العملالء  ،صية االستعالم الموحلد عللى النظلامخصي توصي الباحثة سلطة الندد بتطوير  .5

السلتعالم ن اتمكلن التجلار مل، كملا وراق الشيكات. قبل إصدار أمن االطالع على حالتهم االئتمانية

  وراق الشيكات.عن الساحب قبل قبول أ

بخطلللورة لتنبللليههم  ،لعملللالءو عدلللد ورشلللات عملللل لإصلللدار منشلللورات توعويلللة أاسلللتمرار االهتملللام ب   .6

صدار منشورات دورية توزع على يكات المرتجعة. و تدترح الباحثة أن تدوم سلطة الندد بإظاهرة الش

طيع سلللطة الندللد اسللتخدام لوحللات ء الجللدد . كمللا تسللتالبنللوك و تلللزم البنللوك بتوزيعهللا علللى العمللال

رسلال رسلائل اإلعالنات في الشوارع أو شاشات التلفاز ووسائل اإلعالم . و ملن  الممكلن أن تدلوم بإ

 توعوية قصيرة عبر شركات الهواتف المحمولة.

، ة تطبيدهامكاني، و البحث في إو العمل على دراستها ،استدبال االقتراحات و الشكاوى من العمالء  .7

ن تدوم سلطة الندد بوضع صندوق شكاوى داخل كل ت . و تدترح الباحثة أن وجدو حل المشاكل إ

و العملل عللى تطبيدهلا فلي  ،يتم النظلر فيهلا ملن قبلل فريلق متخصلص ، وفروع البنوك في فلسطين

 طة الندد.تم بذلك مراقبة أداء البنوك بالنسبة لتنفيذ تعليمات سل، و تحال كانت اقتراحات مجدية

 .توصيات خاصة بالبنوك ا:ثالثً 

ة النظللام ئمللطالملا بدللي اسلمه مللدرجا عللى قا بعلدم إصللدار أي دفلاتر شلليكات للعميلللااللتللزام اسلتمرار  .1

قاربللله . و تدتلللرح ، حتلللى و إن اسلللتخدم رقلللم حسلللاب آخلللر أو اسلللم أحلللد أاآلللللي للشللليكات المرتجعلللة

 الت عليها .الباحثة دراسة كل الحسابات المفتوحة حديثا و الوكا

الوفاء بديمة الشيك و بأهمية  بتوعية العمالء ،شرات شهرية ودوريةصدار نبإ توصي الباحثة البنوك  .2

و وضللعها فللي صللاالت ، و توزيعهللا علللى العمللالء الجللدد، أثللر الشلليكات المرتجعللة علللى االقتصللادأ

  االنتظار حتى يدرأها العمالء في وقت انتظارهم.
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و تدتلرح  ،و تكلاليف التسلويات الرضلائية ،قيملة عموللة الشليك المرتجلع رفلعتوصي الباحثة البنلوك ب  .3

و سللللللطة الندلللللد بهلللللذا  ،الباحثلللللة مضلللللاعفة العملللللوالت الحاليلللللة حتلللللى يتنبللللله العملللللالء لجديلللللة البنلللللوك

 الخصوص.

 .(المدارس و الجامعاتالمؤسسات التعليمية ): إلى رابعأ 

ن ثة أمدرسية و الجامعية . تدترح الباحتضمين التوعية المصرفية في المناهج ال ؛توصي الباحثة .1

، و أهمية الوفاء بمستحدات يتم تضمين الوعي المصرفي باستخدام الشيكات و التسهيالت المتنوعة

  خرين و البنوك .اآل

في عمل درول توعوية لطالب تعاون المدرال مع البنوك و سلطة الندد توصي الباحثة باستمرار  .2

 .على االقتصاد و العمالءتجعة خطورة الشيكات المر ب ،المدارل
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 البحث( استبانه 1ملحق )

 جامعة الخليل

 ستبانهاال

جراءات والمحددات يكات المرتجعة ودور السياسات واإلالش"  تدوم الباحثة بعمل دراسة بعنوان

عملت دارة، وقد  لمتطلبات درجة الماجستير في اإلوذلك استكماال "المصرفية والتشريعية في معالجتها

والدسم الثاني فدرات ول معلومات عامة، الباحثة على تدسيم االستبانة إلى قسمين، يتضمن الدسم األ

منكم التكرم بتعبئة االستبانه بصدق وموضوعية،  ، أرجوالبحثاالستبانه تبعًا للمحاور المكونه ألهداف 

 تم المحافظة على سريتها. هي ألغراض البحث العلمي فدط، وست علمًا بأن المعلومات

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 

 الباحثة 
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 علومات عامةالقسم االول:  م

 

 اسم البنك__________  الفرع ___________

 

 طبيعة العمل: 

 موظف غرفة المقاصة □موظف مداصة           □مدير الفرع                   □

 

 :سنوات العمل في البنك

 سنه فاكثر 16 □سنه    15-11 □سنوات    10 -6  □سنوات       1-5 □
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 ستبانةالقسم الثاني : محاور اال

 جابة التي تتناسب مع وجهة نظرك.( في مكان اإل√الرجاء وضع اشارة )

 ذا وردت هذه الكلمات في الداخل فهي تعني:إ

 : البنوك العاملة في فلسطينوكالبن

 : سلطة الندد الفلسطينيةالسلطة

 آليا من قبل سلطة الندد المرتجعة: نظام الشيكات النظام

 آليا في سلطة الندد ةالمرتجعوحدة الشيكات  :الوحدة

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 العوامل التي تؤدي إلى ارجاع الشيكاتالمحور االول: 

أداة تشجيع التجار على البيع باستخدام الشيك ك  .1
 وفاء  أداة ائتمان وليس ك

     

      الوضع المالي للزبائن  .2

المستفيد إن لم يكن هناك رصيد  إعادة الشيك من قبل  .3
 كاف  

     

      وجود خطأ فني في التوقيع على الشيك  .4

      وحود مشكلة في التاريخ الموضوع على الشيك   .5

لمالي للعمالء من قبل البنك قبل عدم تدييم الوضع ا  .6
 عطائهم دفاتر شيكاتإ 

     

ذا ظار المصرف للساحب لتغطية الشيك إعدم انت  .7
 الحساب فجأةدخل على 

     

     جراءات المتبعة من قبل البنوك هي وقائية وليس اإل  .8
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 عالجية 

نظام )نشام( يعطي فرص للعمالء، وذلك يسهل    .9
 ارجاع الشيكات من قبل العمالء.

     

ضعف تثديف وتوعية العمالء باهمية الشيك كورقة   .10
 تجارية من قبل البنك او سلطة الندد

     

وية يعود العميل للحصول على دفاتر بعد عمل التس  .11
 شيكات دون دراسة وضعه المالي

     

 

 السياسات النقدية المطبقة للحد من الشيكات المرتجعةالمحور الثاني: 

 فعالة خطوة لدى سلطة الندد المرتجعة الشيكات وحدة  .12

 .المرتجعة الشيكاتمن  للحد

     

لى من الحصول ع الشيك الراجعمنع العميل صاحب   .13

 رجوع الشيكات.دفتر شيكات يدلل من 

     

من قبل سلطة الندد يدلل  على العمالء فرض عدوبات  .14

 .من ارجاع الشيكات
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 بسهولة المرتجعة الشيكات وحدة تعليمات تنفيذ يمكن  .17

  .البنوك قبل من ويسر

     

      على الوحدة تفرضها التي العدوبة تنفيذ مدة دتع  .18
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 وقيم عدادإ  من الحد في وفعالة كافية العمالء

 المرتجعة الشيكات

 منس عدم بخصوص تعليمات بتنفيذ  البنوك تلتزم  .19

المصنفين على نظام الشيكات  للعمالء شيكات دفاتر

 وغير مسموح حصولهم على دفاتر شيكات المرتجعة

     

ترى البنوك أن نظام سلطة الندد فع ال وال يحتاج إلى   .20

 تعديل

     

      ال يوجد استثناءات ضمن النظام الجديد  .21

      نظام التصنيف االئتماني للعمالء غير فعال  .22

في الحد من الشيكات  نظام التصنيف االئتماني ساهم  .23

 المرتجعة

     

 المحور الثالث : السياسات التشريعية للحد من الشيكات المرتجعة

ال لمرتكب جرم شيك بدون   .24 هناك تشريع قانوني فع 

 رصيد 

     

قانون العدوبات ال يحف  حق المسحوب عليه   .25

 باسترجاع حده

     

      فضل وسيلة للحد من الشيك المرتجع حبس صاحبهأ  .26

عدم تطبيق النصوص بشكل كامل سبب في زيادة   .27

 الشيكات المرتجعة.

     

     عدم وجود نص واضس في قانون العدوبات تجاه   .28
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المرتجع يرفع من عدد الشيكات الشيك صاحب 

 المرتجعة.

جراءات الدانون سببا في زيادة الشيكات عدم تنفيذ إ  .29

 المرتجعة

     

رية سبب في عدم كورقة تجاالشيك ضعف قيمة   .30

 وجود تشريعات ضابطة

     

عادة الشيكات عدم إدراك العميل للتبعات الدانونية إل  .31

 المرتجعةزاد من ظاهرة الشيكات 

     

 (A B Cوجود تدسيم االحتالل للمناطق الفلسطينية )  .32

 رجاع الشيكات.يساعد على إ

     

 المحور الرابع:  تأثير الشيك المرتجع على البنك 

      للعمل اليومي داخل البنك رباكاً عادة الشيك إسبب إ ي  .33

ي التعامل مع العميل في يجعل البنك متحف  ف  .34

 خرى مستدبلية. معامالت أ

     

      المرتجع على السياسة االئتمانية للبنكالشيك يؤثر   .35

يحرص البنك على عدم فتس حسابات عشوائية   .36

 للعمالء

     

نظام سلطة الندد فيما يحرص البنك على تطبيق   .37

 يتعلق بالشيكات
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جل م البنك بصرف أي شيك بدون رصيد ألال يدو   .38

 معين

     

يتعاطف البنك مع بعو الزبائن ويدوم بصرف   .39

 شيكاتهم لو كانت بدون رصيد

     

      الشيكات المرتجعة تؤدي إلى زيادة التضخم   .40

      تستفيد البنوك من الشيكات المرتجعة  .41

 

من وجهة  ن تدلل من وجود الشيكات المرتجعة ما هي المدترحات التي يمكن أ: الخامسالمحور 

 ؟نظرك
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 ( قائمة المحكمين 2ملحق )

 

 مكان العمل  االسم

 جامعة القدس د. محمد بدر      

 جامعه القدس حسام نزال  .أ

 مراقب البنك االسالمي/ فرع العيزرية فغانيعصام أ .أ

 بوديسقب بنك فلسطين/ فرع أمرا سامر القطب  .أ
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 البحث مقابلة( 3) رقم ملحق

 

 جامعة الخليل

 نموذج المقابلة

 اسم البنك__________  الفرع ___________

 المسمى الوظيفي __________ وقت المقابلة و تاريخها __________

 أرجو االجابة على االسئلة التالية :

  ؟ الشيكاتعادة إى زيادة لإبع فئات ر أدى النظام المكون من أهل 

  المرتجعه؟ الشيكاتما نسبة نجاح النظام في الحد من 

  ؟(فضل الطرق أالمرتجعة )  الشيكاتكيف يمكن وقف 

  المرتجعة؟ الشيكاتن يقلل من أهاء فكرة التسوية الرضائية يمكن نإهل 

  يع خطأ، التوق )عدم كفاية الرصيد، االمرتجعة تبعا ل الشيكاتهل هناك مقارنه توضح حجم

 ؟هبتجيير، صالحية حامل الشيك في سحدون رصيد مطلق، وال

  ؟سهم ربط البنوك بنظام واحد في الحد من الشيكات الراجعةأكيف 

 فضل من أالراجع تحد من الشيكات المرتجعة الشيك احب سهل تطبيق عقوبة الحبس ل

 النظام؟

  ن إهي االقتراحات للتعديل ديل، وما رؤية سلطة النقد للنظام، وهل هناك حاجة للتعما هي

 ؟وجدت
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 عدد  عطاء العميل دفتر شيكات مع علمه بأنإل البنك شريك في الشيك المرتجع به

 ؟ الشيكات الراجعة له عال  

 ؟عاده من الشيكات قبل ذلكأميل ما هل تغفر المخالصة للع 

 الراجعة؟التقليل من الشيكات   هل لالحتالل دور في عدم 

 ؟الشيكات الراجعة  زيادة  في صادي دورهل للوضع االقت 

 هل هم   شيكاتهم هل قامت سلطة النقد بدراسة على نوعية الفئة من العمالء الذين ترجع

 ؟(العمل ن في اسرائيل، عاطلين عنون، عاملوتجار، مواطنون، موظف)

 المصارف؟ ما  تقع المسؤولية بالكامل في حماية الشيكات على سلطة النقد، وليس على

 ؟ك في ذلكأير 
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 ( تسهيل المهمة 4ملحق )
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 66( لسنه 12( االمر العسكري بتعديل قانون لتجارة االردني رقم )5ملحق رقم )

 1981( لسنة 889)يهودا والسامرة( )رقم  1966( لسنة 12أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم )

منطدة وحيث إني أعتدد أن األمر جيش الدفاع اإلسرائيلي استنادًا إلى صالحياتي بصفتي قائد ال

  :ضروري لمدتضى الحكم المنتظم فإني أصدر بهذا األمر التالي

  1مادة 

 التعاريف

 :أ( في هذا األمر)

  .إصدار" أول تسليم شيك كامل البيانات للشخص الذي يتسلمه بدور حامل الشيك"

  .1966لسنة  12قانون التجارة رقم  -الدانون" "

  .باألداء مكتمل بتسليم أو بتبليغالتزام  -الدبول""

ب( يفسر كل تعبير ليس له تعريف خاص في هذا األمر حسب مدلوله بالدانون مع التغييرات )

  .الالزمة

  :( وبعدها يأتي1للدانون ب ) 228يشار إلى مضمون المادة 

  2مادة 

 ()بيانات الشيك 228تعديل المادة 

الشيك المؤخر( ال )ؤخرًا من تاريخ إصداره ولكن شيكًا كهذا يمكن أن يكون التاريخ المبين في الشيك م

  ."يكون قاباًل للدفع وال يمكن الدبول به إال في التاريخ المبين عليه

  3مادة 

 ()التزامات الساحب231تعديل المادة 

 ين بداًل من الكلمات "في حالة إصداره" يأتي "بتاريخ الوفاء المب 231( من المادة 4( و)1في الفدرة )
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  ."فيه

  4مادة 

 ()وفاء الشيك لدى االطالع 245إلغاء المادة 

  .من الدانون  245تلغى المادة 

  5مادة 

 النفاذ

  .يومًا من تاريخ التوقيع عليه 30يبدأ سريان مفعول هذا األمر بعد مرور 

  6مادة 

 التسمية

 )يهودا والسامرة( )رقم  1966لسنة  12يطلق على هذا األمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون التجارة رقم 

  ."1981 - 5741( لسنة 889

 (1981كانون الثاني  20) 5741شباط  15

 بنيامين بن العيزر  -تات ألوف 

 قائد منطقة يهودا والسامرة
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( لسنة 890)رقم  1960لسنة  16تعديل قانون العقوبات رقم عسكري بأمر ( 6ملحق رقم )

1981 

 جيش الدفاع اإلسرائيلي

إلى صالحياتي بصفتي قائد المنطدة وحيث إني اعتدد أن األمر ضروري لمدتضى الحكم  استناداً 

 :المنتظم والنظام العام، أصدر بهذا األمر التالي

  1مادة 

 () إعطاء شيك بدون رصيد 421تعديل المادة 

 :يحل 1960لسنة  16لدانون العدوبات رقم  421بداًل من المادة 

يومًا  30وهو يعلم أنه ال واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خالل أ( كل من يصدر شيكًا ) 421"

من التاريخ المبين عليه أو ال يوجد له أسال معدول لالفتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعاله ملدى 

الحبس  -على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خالل المدة المذكورة أعاله إال أنه لم يِف قيمته، عدابه

 .شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك 10000واحدة أو غرامة مالية بمبلغ  لمدة سنة

 .ب( في الشيك الذي لم يبين التاريخ فيه يعتبر بمدتضى هذه المادة كأنما بين فيه التاريخ يوم إصداره)

م يوف قدم شيك للوفاء خالل المدة المذكورة في الفدرة )أ( ولم توِف قيمته ومن أصدر الشيك ل (ج)

أيام من تاريخ طلب الشخص الذي بحوزته الشيك، يفترض أن من أصدر الشيك  10قيمته خالل 

سحبه مع العلم أو دون أسال معدول لالفتراض كما هو مذكور في الفدرة )أ( وعليه إثبات عكس 

 ."ذلك
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 تطبيدات قضائية

  2مادة 

 النفاذ

 .اريخ التوقيع عليهيومًا من ت 30يبدأ سريان مفعول هذا األمر بعد مرور 

  3مادة 

 التسمية

)يهودا والسامرة(  1960لسنة  16يطلق على هذا األمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون العدوبات رقم 

 ."1981-5741( لسنة 890)رقم 

 (1981كانون الثاني  20) 5741شباط  15

 بنيامين بن العيزر -تات ألوف 

 قائد منطدة يهودا والسامرة
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 . 2007لسنة  120تعميم سلطة النقد الفلسطينية لجميع المصارف ( 6قم )ملحق ر 












