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 كان سواء سندفي  حاصلا  يقة الحق زوير تيكون  انير للتزو  المادي الركن لتحقق بد ال          
 انشئ قد السند كان ام يه ف الثابتة يقة الحقيغير  يف تحر  يه عل وادخل االصلي ف موجود ذلك

يقة للحقغيير ت فكل يرالتزو يمة جر قيق لتح ياساس شرط السند فوجوديقة الحق غيير ت بقصد مجدد
 ندس هناك يكن  لم اذا يراا تزو يعد  ال قانوناا  عٌلها المنصوص يرالتزو  طرق بإحدى حصل وان

 اثناء حصل اذا القانونفي  عٌلها المنصوصير التزو  طرق منيقة طر غير ال ية شخص فانتحال
 من لكذ يكون ان دون نقود او بضائع على للحصولغير ال ية شخص انتحال لكن السند يرتحر 
 يال .احتيمة جر يعد   انيمكن   وانما يرتزو  يعتبرال سند يرتحر  اجل

 
 المطلب الثاني

 التزوير طرق
 ذاا ياا مادٌ ير التزو  يكون  ذلك على بناءية ومعنو  دية ما طرقهي  يقة الحق غييرت طرق ان

 ية عنو الم الطرق احدى استخدام حالةي ف ياا معنو  ير التزو  يكونو  ية الماد الطرق احدى استخدمت
 . القانون يف ذكرت يالتغير  يقة بطر  يقةالحق غييرت تم اذا تقع ال يرالتزو يمة جر  ان يعني 
 : المادي يرالتزو  طرق أوالا :
 واضحاا  ثراا ا يترك  يث بح ية ماد يقة بطر يقع  محرري فيقة الحق غييرت المادي ير بالتزو  يقصد

 غيرة وا المحرر كاتب منيقع   ان يمكن و  المحرر يرتحر  من الفراغ بعد حصوله غالبوال وشاهد
 الطرق بإحدىير التزو  يتحقق   وبهذا

 .ق . ع( 782) المادة ي ف يها عل المنصوصدية الما
 ختم او ابهام بصمة او امضاءغيير ت او مزوره ختم او ابهام بصمة او امضاء وضع -أ

 : يحصح
 او هامضائغير  بإمضاء محرر على يالجان وقع ي  حيث يقةالطر  بهذهير التزو  يقع          

 مضاءااليكون   ان القانون حكم يف يستوي ختمه غير المحرر ختم او بصمة غير ابهام بصمة



 دموجو  لشخص االمضاء نسب واذا له وجود ال هميو  لشخص ام ومعلوم موجود لشخص الختم او
 يتعمد لم ولور يالتزو ليد يقع التق احسن قد المزور يكن  لم ولوير التزو يقع   االتقان يشترط فل

 امضاء بوضع يكفي  يثح مطلقة جاءت عقوبات( 782) المادة ألن وذلك االمضاءليد التق المزور
 كان ولو به مشهور بأسم شخص يعتوق دائمايه عل معاقبا راا يتزو  يعد ال كذلك  مزورة بصمة او

 يأخذ شهرةال اسم الن وذلك ضرريه عل ٌوترتب يه ن بسوء ذلك يحصل لم ما يقي الحق اسمه غير
يعد  قديقي قالح باسمهيوقع  من وكذلك مشهور بأسم يوقع  الذي الشخص لكنيقي الحق االسم حكم

 او يقي لحقا االسم بهذا تشاركه اخرى يه شخص يع التوق بهذا انتحل اذا يرالتزو  ريمة لج مرتكب
 يد .التقليتعمد   لم ولو به المشهور

 يعلم   ال لشخص ختم او بصمة او امضاء على غشال او غته المبا يقة بطر  الحصول -ب
يعة السر  المفاجأةيق طر  عن امايقة الطر  هذه وفق ير التزو يتحقق  : يقتهحق على المحرر مضمون

 لو يتفهمه نا او المحرر مضمون على يطلع ل يرالتفك يف الفرصة الموقع للشخص تترك الي الت
 على يعة وقت على والحصول يه عائل مشكلة يف غلا منش وهو يهعل يالمجنغتة  بمبا ي الجان قام
 طرق ال يانالج استعمال يق طر  عن يقع او ي الجان لمصلحة عقار يف صحته عن تنازله د يعد سن

 اإلمضاءبيث يقوم بح الختم االمضاء صاحبيها ف يغش   أساليب استعمال اي والخدع يالية االحت
 .المحور يقة حق يجهل   وهو ختم وضع او
 او االمضاء صاحب اقرارغير ب ياض ب على مختومة او مبصومة او ممضاة ورقة ملئ -ج

 : الختم او البصمة او االمضاء استعمال اساءة وكذلك الختم او البصمة
 على  يوقعها ان بعد ورقة اخر من شخص يتسلم  ان يومية ال ياة الح واقعي ف يحصل  قد       

 الذي لوجها علىيها ف الفراغ على يحرر  ان يقصد  واما الطلب عند ردهايعة  يتعين ود اماياض ب
 يتضح لذيا االمر يع التوق صاحب ارادة ف خل علىيها ف الموجود الفراغيملى   لكنهيه عل اتفقا
 اقعهو  صورة يفيحة صح غير واقعه جعل مقتضاه المادي يرالتزو  يفيقة الطر  هذه ان منه

 لورقةا على الختم او االبهام بصمة او االمضاء وجوديغتنم   انما بفعله ي فالجان يحة الصح
 يخصه . معنى وفق كييفها لت
 الرقاما او المحرر كتابةي ف ذلكغير ب اويل التعد او ف الحذ او باإلضافة غيير ت اي اجراء -د

 :يه ف مثبت اخر امر اي او العلمات او الصور او
 ولهذهيه ف مادي غييربت وذلكيره تحر  تمام بعدي الرسم المحرر ي ف يقة الطر  هذه تتم        

 على ارقام وا كلمات يادة بز  اي باإلضافة غيير الت : األولى الصورة  تتمثل صور ثلث يقة الطر 
 الىي نتع اداة  أضيفت لو كما رقم او فحر يادة ز  ذلكي فيدخل و  بالمحرر يرهتسط تم ما ف خل

 . الثابتغ المبلي ف رقم يادة ز  او مثبت غيير ت



 ذلك يتم  قدو  آله ب المحو او بالطمس تكون فقد يلتها بوس عبره والف الحذي ه: ية الثان الصورة
   . منه باالستفادةيسمح  المحرر منبتغى  الم كان اذاييف والتز  بالقطع
  غيره . واحلل بالمحرر يانبذف بح وذلك يل بالتعد التغيير فهي:  الثالثة الصورة

 : يده تقل او المحرر اصطناع -هـ
 ما دون محرره غير الى ونسبته قبل من وجود لهيكن  لم محرر انشاء بأنه المحرر اصطناع

 شخص الى ونسبته ين د سند انشاء مثل ين مع انسان وخط بالذات محرريد تقل لتعمد ضرورة
 غوله .مش غير  ذمته

 يه شب كتابة نعص أخرى بعبارةيحاا صحيئاا ش يشبه   كاذب يءش صنع به يقصد  المحرريد تقل اما
 خطب تكون ان على موجود محرر الى اكثر او عباره او كلمة اثباتيعني   وهذا المحرر بكتابة

 دفاتره يفيثبت و  تاجر خط يقلد  كمنيقي الحق الكاتب قبل من المحرر يه ف كتب الذي بالخط يهشب
 . التاجر على حجة تعد اموراا 

  المعنوي يرالتزو  طرق -ثانياا : 
 اثراا يترك  ال  يثبحية ماد غير يقة بطر يقع  محرري ف يقهالحقغيير ت المعنوي ير بالتزو  يقصد

 او لمحررا بمضمون تعلق سواء المحرر كتابة عند يقة الحق غيير بت وير التز  هذاويتم  واضحاا 
 ان ذلك المثيره تحر  عند المحرر كاتب من االيقع  الير التزو  من النوع هذاياناته ب او بظروفه

 : يه لتالا الطرق بإحدى المعنويير التزو يتحقق   صحته عدمغم ر  المتهمف اعترا المحققيثبت 
 ير التزو  يقع يه ف ادراجه المحررير تحر  من رضغال كان الذي:   الشأني اول اقرارغيير ت -أ 

 يف ثبيتها ت الشأن اولو منه طلب ي الت يانات الب المحررير بتحر  القائم عندمايقة الطر  بهذه
 اوفلها غفأ العقدي فينه مع شروط تثٌبت العدل كاتب من مثل متعاقدات طلب فإذا المحرر

 . شأنال ياول اقرارغيير تيق طر  عن اا ير تزو  ذلك  عد   يخالفها  ما ثبت
 : يرها بتزو  العلم معيحه صح واقعه صورة يف مزوره واقعه جعل -ب
 في حققالميذكر   كأن يقتها حقغير   على محرري ف لواقعه ير تصو  كليقة الطر  هذه تشمل 

 من يئاا ش يجد   لم وهو ممنوعة اخرى مواد اي او سلحاا يش التفت اثناء وجد يقية انالتحق االوراق
 . ذلك

 :  بهاف معتر  واقعه صورةي ف بها ف معتر  غير واقعه جعل -ج
 بها ف عتر م غير واقعه جعل خلل من يقة الحق غييربت يقه الطر  هذا وفق على يرالتزو  يتحقق 
 وقد الواقع فخل او يقة الحقف خل محرر يف واقعه يت تثب بمعنى بهاف معتر  واقعه صوره يف

ي ف القتل يمةبجر  المتهمف اعترا المحقق يثبت  ان مثل ية الرسم المحررات يف يرالتزو  هذا يتحقق
 ورقةي فدين مال يثبت   ان مثلية العاد المحررات يفير التزو يقع   وقد بذلك يعترف   لم انهين ح

 غ .بلم اييستلم   لم الدائن ان اي الواقع فخل وهو ين الد غ مبل استلم الدائن ان يونية المد



 : يحة صحغير  بصفةف االتصا او استبدالها او غيرال ية شخص انتحال -د
 اعديما ف يره تحر  حالفي  يان ب ذكراغفال   او محررفي  يقة الحق يف تحر  العموم وجه وعلى

 يحةصح اقعهو  صورة يف مزورة واقعه بجعل تقعي الت يرالتزو  طرق من يقالطر  هذا بعد,  إلثباته
 .رتين صو  وتتضمن

 ية شخص حالانت منها حاالت عدةي في يتجسد الجان قبل من  إيجابي بنشاط تتمثل : األولى الصورة
 اخر طالب بأسم طالب يتسمى ان مثل يحة صح غير بصفة ف االتصا او استبدالها اوغير ال
 . عنه بدالا  االمتحان يؤديو 
 ومفاده بالترك يرالتزو  يتحقق   بموجبهي الجان قبل مني سلب بنشاط تتمثل :  الثاٌنة الصورة اما 

 المراد قة يالحق يغير لها غفالهوبإيانات ب من المحرر يف اثباتهيه عل يجب   ماي الجاناغفال 
 .اثباتها

 المطلب الثالث
 ويالمعن الركن

 
يقة الحق غير قد المزوريكون  ان يهاعل والعقابيقها لتحقيكفي   ال اذ ية العمد الجرائم من يرالتزو 

  نا شأنه من او سبب قد زوير الت هذا يكون وان ليها ع المنصوص الطرق بإحدى السندي ف
 يمة .لجر ل المكون الفعل ارتكاب قاصد الفاعل يكون ان ذلك فوقيجب  بللغير ل ضرريسببب 
 يقة للحقير بتحر  يه عل المدعى علم على ير التزو  يمةجر  ي ف العام القصد يقوم اذ    العام والقصد

 عن سألي ان يمكن  ولكن ير التزو  جرم يقوم  فل يقة للحق ف مخال فعله ان يكم  يعلم لم فإذا
 بالنسبة يمة الجر  تتحقق فل يقة الحق تحري يف اهمال

يما ف االمر يقته حق يخالف  انه يجعل كان اذ ذاكرته على معتمدا رقما او اريخاا ت دون لشخص
 يجعل  هوو  اشخاص اقوال يثبت  الذي العدل لكاتب بالنسبة يمه الجر  هذه تتحقق ال كذلك دونه
 يقة .للحق مخالفة انها
 غير لل ررض احداث فعله شأن من بأنيه عل يالمدع بعلم يقة الحق ف يتحر  يقترن ان يجب   كما

 ان يه يجعلعل المدعى كان اذ ير التزو  يمة جر  ي تنف وبذلك الوقوع محتمل او حاالا  كان سواء
 يرالتزو  اميلق يكفي ال القصد اما ية ,االحتمال بصورته كان ولو حتى ضرر احداث فعله شأن من

 ي ف نهع المشرع عبر وقد يهعل ىالمدع لدى الخاص القصد توافريجب  بل العام القصد توافر
 غرضال يفيه عل المدعى لدى المزور المحرر استعمال يةن توفر اي( غشال قصد) بـير التزو  يمةجر 

 ير .التزو  لجرم يامق فل يهالن هذه انتفت فإذا له اعد الذي
 تعدان متان يفالجر  المزور المحرر استعماليمة وجر  يرالتزو يمة جر ين ب يقة الوث العلقة يمثل   هذا

ضيرياا حت عملا  تكون ان عن تخرج ال ذاتها بحدير التزو  يمة فجر  واحد ياجرام مشروعي ف مرحلتان



 الى ارفعه يتوجب  ذاتها حد يف خطراا  تشكل منهما كلا  جعل المشرع لكن االستعماليمة لجر 
 يف يرتزو ال يمة جر  ي ف الخاص القصد تطلبي ف السببيكمن و ليها ع والمعاقبةيمة الجر ف مصا

ية ن تنتفا لو منه خطر ال انه اال االستعمال عن منفصلا  لوحدهيه عل معاقباا  كان وانير التزو  ان
 . يهلع العقاب وتبرر خطورةير التزو  تكسبنيه التي ال هي يه الن فهذه المحرر استعمال

 


