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اّىامّ عمىّالصعيدينّالماليّواالقتصادي،ّباعتبارىاّمصدراّّمركزاّمتمي زاالبنوكّاليومّّتحتلّ 
ّ خمةلتجميع ّالض  ّممّ ّلالستثمارّوالموج يةّرؤوسّاألموال ّالمختمفة ّاالقتصادية ّالمشاريع ّفي قدّا

ّفي م،التّ ّيساىم ّالت ضخ  ّخطر ّمن ّّوّقميل ّالمنشودة، ّاالقتصادية ّالت نمية بالعجمةّيوضّالنّ تحقيق
ّالقتصادّالوطني.اكدةّلالرّ 

ّالمكانةالبنوكّّوتستمدّ  ّالنّ ّىذه ّالعممياتّّشاطّالّ منّأىمية ّأيّمنّطبيعة ّبو ذيّتضطمع
ّلمزّ تيّتقدّ والخدماتّالّ  ّّوالمشارّإليياّفيّ،بائنميا ةّّنص  خّالمؤرّ 03/11ّرقمّّاألمرمن66ّّالماد 

ّ 26ّّفي ّوالقرضالمتعمّ 2003ّأوت ّبالنقد ّتمقّ ّمةممثّ ،1ق ّفي ّاألموال ّالجميورمي عممياتّّ،ن
داّرفعّتحتّتصرفّالزّ القرضّوكذاّوضعّوسائلّالدّ  ّ.تيابائنّوا 

ّيعرفّّأوّ،شاطّاألصميّلمبنوكوعممياتّاإلقراضّالنّ ّمنّالجميورّيّاألمواليعتبرّتمقّ  ما
بح،ّفيّضطمعّبوّبقصدّتحقيقّالرّ تبالعممياتّالمصرفية،ّوىيّنشاطّيقومّعمىّأساسّالمخاطرة،ّ

ّيصنّ  ّالدفعحين ّوسائل ّّوفّالزّ تحتّتصرّ ّفّوضع دارتيابائن ّالدّ ّ،ا  ّأوامر ّتنفيذ ّذلك ّفي فعّبما
ندوق(فيّخانةّالخدماتّ،ادرةّبمقتضاىاالص ّ بائنّالذينّالبنوكّلصالحّالزّ ّتوف رىاتيّالّ ّ)خدماتّالص 

ّإذّالّيمكنّبغرضّتمكينيمّمنّالت صر فّفيّأمواليمّواستردادىالدييا،ّجاريةّيممكونّحساباتّ ،
ّفيّادارتو ّحسابّيستعمميا ّلو ّكان ّإذا ّإال  ّالوسائل ّالحصولّعمىّىذه ّمختمفّاّوّ،لمز بون جراء

ّ.ّتحويل...إلخّأوّايداع،ّسحبّمنّ،العممياتّعميو
شكموّّىذاّاألخيرّيستمدّ ّفع،ّفإنّ قنيةّالمستعممةّإلصدارّأمرّالدّ فعّىيّالتّ وسيمةّالدّ ّلكوّنّو

ّمنيا رّّ،وطبيعتو ّالدّ أشكالّاختالفّبحيثُّيتصو  ّالوفاءأوامر ّأو ّّ،فع دىا ّلتنوعّوسائلّوتعد  تبعا
ّقانونا.عّالمعترفّبياّفالدّ 

ّاالطار ّقانونّالن قدّوالقرضّيعد  عنّسكتّّالمنظ مّلمنشاطّالمصرفي،ّإال ّأن وّالعامّ ّورغمّأن 
فعّتحديد قة،ّوسائلّالد  ّّمجملّإيرادّتعريفعمىّفقطّمقتصراّّعمىّوجوّالد  69ّةّالمادّ ّلياّفيّنص 
ةّال ذي،2ّجارّيالتّ ّلقانوّناماّوردّمنّأحكامّبشأنياّفيّبّليكتفيمنو،ّ ىذهّبعضّبّتضم نّقواعدّخاص 

ّ.ابعّمنوالوسائلّفيّالكتابّالرّ 

                                                           
أوت27ّّادرّفيّالص ّ،52ّقدّوالقرض،ّالجريدةّالرسمية،ّعددقّبالنّ ،ّيتعمّ 2003أوت26ّّخّفيّ،ّمؤرّ 03/11أمرّرقمّّ-1

لّومتمم.2003 ّ،ّمعد 
ادرّبتاريخّص ّال،101ّّجاري،ّالجريدةّالرسمية،ّعددتضم نّالقانونّالتّ ي،1975ّسبتمبر26ّّخّفيّمؤرّ 75/59ّأمرّرقمّ-2

لّومتمم.1975سبتمبر30ّّ  ،ّمعد 
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26ّخّفيّالمؤرّ ّ،75/59بموجبّاألمرّرقم1975ّّسنةّّهصدوّرّالت جاريّعندّقانوّننظ مّال
فعّالت قميديةّالكالسيكيةّنداتّالتجاريةالسّ ّ،1975سبتمبرّ ّالفقوّبأدواتّالد  ّيصفيا مةّممثّ ّ،أوّكما
ّإلخ....ندّألمرسّ ليك،ّاالشّ ّ،فتجةفيّالسّ 
ّفقطّّ ّوفاء ّآداة يكّال ذيّيعد  ّالش  قيقّوباستثناء ّالد  ّاوبالمعنى ّبقيةّّ؛لكممةال ذيّتحممو فإن 
ّ.ائتمانيبدورّّإلىّجانبياّلتقومّأوّالوفاء،ّفعدّ الوظيفةّّتتجاوزّاألدوات
ّاقتصارّالقانونّالت جاريّعمىّىذهّالوسائلّّ ّكانّمعروفاتماشياّمعّماّيأتيّّفقط،ورغمّأن 

ّالبنكيّمنياّمستخدماّو ّالوسط ّالجزائرّفي ّالمستجداتّّآنذاك،ّفي ّتدارك ّحاول ّالمشر ع ّأن  إال 
ّمضيفا2005ّالجديدةّومواكبةّماّظيرّمنّوسائلّأخرىّحديثة،ّولوّكانّذلكّبشكلّمتأخ ر،ّسنةّ

20051ّفيفري09ّّبتاريخّّادرالص 05/02ّّبموجبّالقانونّرقمّ فيوّعمىّبعضّّ،ّباباّرابعاّنص 
ّ.حبفعّوالسّ االقتطاعّوبطاقاتّالدّ ّحويل،متّأساساّفيّالتّ فعّالحديثة،ّتمثّ وسائلّوطرقّالدّ 

ّوتعرّ  ّالدّ ف ّبأنّ التّ ّفعأوامر ّاألوامرقميدية ّتمك ّيُّالّ ّيا ّتي ّفي ّلمبنك ّالعميل صيغةّصدرىا
راتأوّمحّشكلّسنداتلتأخذّيّخطّ ّفيّقالبيتم ّافراغياّمكتوبة،ّ يّممموسّ،ّيكونّلياّوجودّمادّ ر 

ّيمكنّالوقوفّعميوّمنّخاللّدعامتياّالورقية.ّ
وماّأفرزتوّمنّىدرّلمجيدّّ،وبالن ظرّإلىّسمبياتّاعتمادّىذهّالوسائلّفيّتسويةّالمعامالت

ّوال تيّتأث رّ ّالعالم، ّاليائمةّوالمتسارعةّالت يّعرفيا ّالتكنولوجية ّوبالت وازيّمعّالث ورة والوقتّوالمال،
يك،،ّبياّالن شاطّالمصرفي،ّظيرتّعمىّأنقاضّوسائلّالوفاءّالكالسيكية متياّالش  أدواتّّوفيّمقد 

فعّااللكترونيةحديثةدفعّ ال تيّّالمتجر دةّمنّالد عامةّالورقيةّالت قميدية،ّ،أوّاآلليةّ،ّوىيّأدواتّالد 
ّإلى ّبيا ّودفعت ّالبنوك ّمعالجةّّاستخدامّتبن تيا ّفي ّواستغالليا رة ّالمتطو  ّاآللي ّاإلعالم ات معد 

ّوبرامجّوتسييرّعممياتّالز بائن،ّفضالّعنّ ّبحيثّيستطيعّزبونّنظم ّودقيقة، رة معموماتيةّمتطو 
البنكّاتمامّعمميةّتحصيلّنقودهّأوّدفعّوتسويةّمختمفّتعامالتوّالماليةّعنّبعد،ّدونّحاجةّإلىّ
الت نق لّإلىّالبنك،ّوبمجر دّادخالّرقمّأوّرمزّسر يّيمنحوّلوّالبنكّفيّالعادة،ّوحت ىّعنّطريقّ

راّّالز بون،ّمسحّلعينّإجراءأوّّتمريرّبصمةّاالصبع، ّالوسائلّتطو  ّعنّأكثرّىذه ثنا ّتحد  ّما إذا
ّعمىّاالطالق.ّّّ

االستجابةّلطمبّعميموّنّعميوّوّيتعيّ اهّالبنك،ّفإنّ ذيّيتمقّ اّكانتّطبيعةّاألمرّبالوفاءّالّ وأيّ 
ّ.،ّمتىّتوافرتّشروطّذلكوتنفيذه

                                                           
لّاألمرّرقم2005ّفيفري06ّّخّفيّ،ّمؤرّ 05/02قانونّرقمّّ-1 المتضم نّّ،1975سبتمبر26ّّمؤرخّفي75/59ّّ،ّيعد 

 .2005فيفري09ّّصادرّفيّال،11ّجاري،ّالجريدةّالرسمية،ّعددّالقانونّالتّ 



 مقدمة
 

4 
 

فعّعمىّالر غمّمنّّو وتوفيرىاّاتّالبنكيةّالحسابفيّتشغيلّأي اّكانتّتسميتيا،ّأىميةّوسائلّالد 
ّالمزايا ّمن ّوالتّ ّالكثير ّألصحابياسييالت ّأن  ّإال  ّالمخاطر، ّمن ّيخمو ّال ّالمقابل ّفي ّّّّّاستعماليا

ّوقدّتكونّمصدراّلمسؤوليةّالبنك.
فعّأوامرّ،وبالت اليّالسيماّاإللكترونيةّمنيا،ّ؛فقدّتشك لّىذهّالوسائلّ ادرةّبمقتضاىا؛ّّالد  الص 

ّيتيد دّمصمحةّاالفرادّواالقتصادّككل ّاستغاللياّمنّطرفّبعضّ،خطرا ّتم  ّما بائنّسيّ ّإذا ئيّالز 
عممياتّلمقيامّبّأيّبشكلّاحتياليّوغيرّمشروعّلفةّلمقانون،ابصورةّمخّأوّحت ىّالغيرّأحيانا،ّالن ية
ّّإجراميةّبنكية ّأوأو ّّمشبوىة، ّواالحتيال ّالغش ّبأعمال ّيعرف ّاألموالّينالبنكيما ّّّّّّّّكتبييض
ّأوّشيكاتّإصدارأوّ رة ّأوّقرصنةّحساباتّالز بائنّّمزو  ّوتحويلّاألموالّمنياّمثالبدونّرصيد

ّاإلّجمينّ،..إلخ.ّتيريبّاألموالّجريمة خاللّزعزعةّّمنّ،وحت ىّبالبنوكّذاتياّ،بيمرّضراعنيا
فيمّمنّالت عاملّمعياّمخافةّالوقوعّضحيةّىذهّاألعمال.فيياّّوالثقةّ ّتخو 

تضطمعّبميامّالوقايةّمنّّحرصاّوحذرا،ّوأنأكثرّيفرضّعمىّالبنوكّأنّتكونّّىذاّالواقع،
والكافيةّزمةّالالّ القانونيةّّردابيخاذىاّلإلجراءاتّوالتّ منّخاللّاتّ ّنشاطيا،بالمرتبطةّاألعمالّىذهّ

حققّلتّ با،ّلوقوفّبشكلّجد يّعمىّمدىّمشروعيتياحت ىّتتمك نّمنّاّعندّإتمامياّلعممياتّالوفاء،
ّاألوامر ّىذه ّمصدر ّوأنطبيعتياّوّمن ّمصالحوّّ، ّالحريصّعمى ّالبنكي ّعناية ّذلك ّفي تبذل

ّّوّ،الشخصية ّكذلك،عمى ّزبائنو ّلياّمصالح ّأدائيا ّفي ّتياون ّأي ّيعتبر ّتتحملّحيث ّخطأ ،
ّالمسؤوليةّعمىّضوئو.
ّّمنّجيةّأخرى، رّالمتسارعّال ذيّفإن  الط ابعّالتقنيّوالمعق دّلبعضّعممياتّالوفاء،ّوالت طو 

ّي،ّوسائموبعضّزّيميّ  بحيثّّ،بشكلّمتزايدّباآللةّوالر قمنةّفيّنشاطياالبنوكّإلىّاالستعانةّّوضطر 
ّالقيامّتستعين ينبغيّأنّّتقنياتّدقيقةّاعتمادإلىّّ،عمميةّالوفاءّقيديةّكانتّأوّرقميةتنفيذّبّعند

ماّفييا ّ.ّويممكّالخبرةّالكافيةّفيّاستخدامياّيكونّالبنكيّالمسؤولّعنياّمتحك 
ّ فيّالن شاطّّامحترفاّلتخصصيمينياّّوكونياالقانونيّلمبنوكّّلوصفاوفيّكلّاألحوالّ،ّفإن 

فيّّمركزىاّخصوصيةبتقنياتوّوأساليبّممارستوّمنّجية،ّوبالن ظرّإلىّّوالمممّبشكلّتامالبنكيّ
مودعاّلديوّونائباّعنيمّفيّالوفاء،ّمنّجيةّأخرى،ّفضالّعنّتفاوتّّاعتبارىامواجيةّالعمالء،ّّو

مياّالكاملّيجعلّ،كزىاّمقارنةّبيمامّر ّالبنكيةّوالت قي دّبواجبّالحيطةّوالحذرّّمنّتحك  فيّعممياتيا
فع، ّ.أمراّمفترضاّعندّالقيامّبيا،ّالسي ماّفيّمجالّتنفيذّأوامرّالد 

ّ قعكما ّكذلكّالبنوكّمستخدموّالّيد خرأنُّّيتو  ّعندّّأدنىّجيدّ،ولذاتّاألسبابّىم منيم
وخمو ىاّمنّّمراقبةّتوافرّشروطّتنفيذّىذهّاألوامر،ّوالحرصّوبشكلّجد يّعمىّالت أك دّمنّسالمتيا

ّأيّخملّأوّعيبّفييا،ّتفادياّلممسؤولية.
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رةّ اتّتكنولوجيةّمتطو  ّالبنوكّبماّتتوافرّعميوّاليومّمنّمعد  دواتّالوفاءّألّبن يياتّووالواقعّأن 
ّااللكترونية 1ّوالت جارة ّأوّّوالمباشرّإلىّجانبّالر بطّاآللي، ّبينّفروعّالبنكّالواحد البنوكّّبينما

ّوب ّبينيا، ّوبينينفيما ّبالسّ ّيا ّالز بائنّتسييرّعممياتتأمينّّوّعمىّيرمصالحّبنكّالجزائرّالمكم فة
ّعيبّأوّعارضّمالحظةعمىّّوبسيولةّيجعمياّقادرة الحسابّّعمىّمستوّىّقدّيظيرّأوّخملّأي 

ّفيذىا.أوّالعمميةّالمطموبّتن
ّثبوتّوقوعّخطأّمنياّفيّتنفيذّالتزاماتياّحت ىّولوّلمّيكنّمتعم دا بلّنتيجةّتقصيرّّ،لذاّفإن 

عيدّالمدنيّالجزائيّبلّوالتّ ّ،المسؤوليةّاغاّلتحميميمسوّ ّعدّ ،ّيمنيا دّفيّتحميمياّبآثارىاّعمىّالص  شد 
ّ.عنّاالضرارّالالحقةّبيمّفيّمواجيةّمختمفّاألطرافىّالميني،ّّووحتّ 

ّاألمرّليسّبيذهّالبساطة إصدارّأوامرّاستعمالّىذهّالوسائلّفيّّيثيرّ،ّإذالمتوق عةّغيرّأن 
ّلمبنوك ّبدعاوّىّوصعوباتّقانونية،ّعمميةّمشاكلّدفع ّالمتعم قة ّاالشكاالتّالقانونية متيا ّفيّمقد 
رّمنّخطئيا،ّزبوناّكانّأوّمنّالغالمسؤوليةّ ال ذيّير،ّأوّبالن سبةّلمقاضيّسواءّبالن سبةّلممتضر 

مرد ىاّغيابّنصوصّقانونيةّواضحةّوصريحةّتنظ مّىذاّالموضوع،ّبحيثّيصطدمّّ،سيفصلّفييا
البنوك،ّالسي ماّتمكّال تيّتقعّفيياّبّتسبّ األخطاءّال تيّقدّتّصعوبةّاثباتبّالر اغبّفيّرفعّالد عوّى

ّّأحياناّفعأوامرّالدّ المعتمدةّفيّتنفيذّاالجيزةّحت ىّّوجر اءّعدمّتحك مياّفيّاألنظمةّوالبرامجّّمنيا
ّ.ّأخرّىأوّبسببّتياونّمستخدميياّفيّتنفيذّالتزاماتيمّالقانونيةّّفيّأحايينّ

متّبنصوصّقانونية،ّلتنظيمّوفرضّرقابةّعمىّأدالذا،ّ لّقدّتدخ  و  ّالكثيرّمنّالد  ّءّالبنوكفإن 
ّال ذيّ ّوالغير ّلزبائنيا ّّحماية ّقد ّفي ّبويتسببّنشاطيا رر ّالض  ّقواعدّّ،الحاق ّوضع ّخالل من

ةّب فع.ّؤوليةّالبنكّعنمسخاص  ّتنفيذّأوامرّالد 
ّالعكسّيالحظّبالنّ ّغير تنظيمّالقانونيّال ذيّيعرفوّغمّمنّالت ضخمّسبةّلمجزائر،ّفعمىّالرّ أن 

عالقةّذاتّّمجمسّالن قدّوالقرضّوتعميماتألنظمةّّلبنكّالجزائرّالن شاطّالبنكيّباإلصدارّالمستمرّ 
ّوب ّبالمسؤوليةّالبنكيةّبجميعّجوانبيا،ّإال ّأن  فيماّّ،المنظومةّالقانونيةّالجزائريةّتفتقرّلنظامّخاص 

المؤرخ05/01ّّمنّالقانونّرقمّّنياّكلّ يّتضمّ قةّالتّ القواعدّالقانونيةّالمتفرّ ّوعضّالن صوصّبعداّ
ّ ّتبييضّاألموالّ،20052فبراير06ّفي ّمن ّبالوقاية ّّالمتعمق ّاإلرىاب إلىّّومكافحتيا،وتمويل

ّالتّ  ّالقانون ّخاصاّ،جارّيجانب ّبشكل ّاىتم  ّبالشّ ّل ذي ّرصيد،بالوفاء ّبدون ّبنكّوالّ ّيك ّأعاد تي

                                                           
لجريدةّالرسمية،ّعددّ،ّالمتعمقّبالت جارةّااللكترونية،ّا2018مايو10ّّ،ّالمؤرخّفي18/05ّوذلكّبصدورّالقانونّرقمّّ-1

ّ.2018مايو16ّّ،ّالصادرّبتاريخ28ّ
2-ّ ّرقم 05/01ّقانون ّفي ّمؤرخ ،06ّّ ّاإلرىابّومكافحتيما2005ّفيفري ّوتمويل ّتبييضّاألموال ّمن ّبالوقاية ّيتعمق ،

ّ،ّمعد لّومتمم.2005فيفري09ّّ،ّالصادرّفي11ّعددّّالرسمية،الجريدةّ
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ّتكريس ّالّالجزائر ةاألحكام ّلمنّ ّ،بوّخاص  ّبإصداره ّرقم ّالمؤرّ 08/01ّظام ّفي 2008ّيناير20ّخ
ّالّقدّّبحيث،1ّمكافحتياقّبترتيباتّالوقايةّمنّإصدارّالشيكاتّبدونّرصيدّّوالمتعمّ  يبقىّمنّحل 
ّالجنائية.ّوةّلممسؤوليةّالمدنيةّالقواعدّالعامّ ّسوىّالبحثّفيتوافرّشروطياّّرأجلّتقديمنّ

ّلي ّأخيراوتطبيقا ّالمذكورة ّالقواعد ّّ،ذه ّال تي ّّنصوصاتتضم ن ّبمسؤولية ة خصّخاص  الش 
ّّ،المعنوّي مسؤوليةّاألخطاءّالتيّترتكبّأثناءّتنفيذّّالبنوكّمدىّامكانيةّتحميلّتقصيفإن 

ّاألشخاصّاالعتبارية ّمسؤولية ّمنّخاللّأحكام ّيفترضّأنّيتم ّاألوامر، ّالمعنويةّىذه ّأو
ّالبن ّ.2شكلّشركةّمساىمةّتخذيّكّتاجرباعتبارّأن 

ّقدفمنّجانبّالمسؤوليةّالمدنية رُيّّ، ّتنسبّإليوالبنكّّتحم لّتصو  ّتبعاتّاألخطاءّال تيّقد
ّ ّالدفع ّألوامر ّتنفيذه ادرةبمناسبة ّزبائنوّالص  ّالمدنيةّمن ّلممسؤولية ّالعام ة ّلألحكام ّاستنادا ،

رّمنياّمسؤوليةّتقصيريةّحيالّالغيرّسواءّكانت،3ّالمنصوصّعميياّفيّالقانونّالمدني ّالمتضر 
مسؤوليةّعقديةّّأوّوحت ىّحيالّالز بائن،ّجر اءّمخالفتياّلمن صوصّالتشريعيةّوالت نظيميةّالمتعمقةّبو

بائنفيّمواجيةّ ّ.عنّاخاللوّبالتزاماتوّالت عاقدية،ّالز 

ُّيفترضّفعمى ّالعقدية، ّالمسؤولية ُّيستندّأنّ ّصعيد ّبغرضّاألساسّالذ ي ّخطأّّإليو تقدير
ّ.العقدّالمبرمّبينيماّىوالبنكّعنّعدمّتنفيذّالتزاماتوّالت عاقديةّحيالّعميموّ

لمضمونّّأن ياّتخموّمنّتحديدّتيّتبرمياّالبنوكّمعّزبائنياالّ عمىّىذهّالعقودّّلكنّالمالحظ
ّالن ص ّااللتزاماتّبشكلّواضح،ّوبدالّمنّذلكّيتم  قتصاديةّعمىّالن تيجةّاالّبشكلّمقتضبّىذه

ّعمميةّدوّن ّالخوضّفيّتفاصيلّالتزاماتّالبنك.ّلكل 
ّّ،لذا ليلّّمبدئياّيبدوقد ّالد  ّواقامة ّبيا ّاالخالل ّعن ّالن اجمة ّاألخطاء ّتحديد عب ّالص  من

حةعمييا،ّمادامتّااللتزاماتّالمد عىّبخرقياّمنّالبنكّغيرّ ّحدّذاتيا.فيّّموض 
ّ
ّ

                                                           
ّيكاتّمنّدونّرصيدّومكافحتياالشّ ّيتعمقّبترتيباتّالوقايةّمنّإصدارّ،2008يناير20ّّ،ّمؤرخّفي08/01ّّظامّرقمنّ-1

ّمعدلّومتمم.ّ،2008يونيو22ّّادرّبتاريخّالص ّّ،33الجريدةّالرسمية،ّعددّ
ةّّ-2 ّعمىّأن و:"ّيجبّانّتؤسسّالبنوكّوالمؤسساتّالماليةّ،03/11ّمنّاألمرّرقم83ّّوذلكّاستناداّلنصّالماد  التيّتنص 

ّلمقانوّن ّشركاتّمساىمةّالخاضعة ّشكلّالجزائريّفيّشكل ّمالية سة ّمؤس  ّأو ّبنك ّاتخاذ ّويدرسّالمجمسّمدىّجدوى ،
ّ.تعاضدية"

ادرّبتاريخّ،ّالص 78ّ،ّيتضم نّالقانونّالمدني،ّالجريدةّالرسمية،ّعدد1975ّسبتمبر26ّّ،ّمؤرخّفي75ّ/58ّأمرّرقمّّ-3
لّومتمم.1975سبتمبر30ّّ ّ،ّمعد 
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دّعمى،ّفإن ياّكذلكّالعامةّلممسؤوليةحكامّوباعتمادّاأل عتباريّاالشخصّالتحميلّّتؤك 
ّ ّبمناسبة ّتابعوه ّأو ّالقانونيين ّممثموه ّيرتكبيا ّالتي ّاألخطاء ّمسؤولية ّأو ّتنفيذىمسوء ّعدم

تزاماتّالناشئةّلاالبّينطبقّعمىّالبنوكّفيّحالّاخاللّمستخدميياّقدّلتزاماتيم،ّوىوّماال
ّاألوامرّالمذكورةّعنّعقودّتمكينّالعمالءّمنّاستخدامّوسائلّالدفعّالمستخدمةّفيّإصدار

ّليم، ّالممنوحة ّالصالحيات ّحدود ّوبالّتطبيقاّفي ّالغير ّفعل ّعن ّالمسؤولية بطّض ّألحكام

ّ.1ةمسؤوليةّالمتبوعّعنّأخطاءّتابعيوّالمكر سةّفيّالقواعدّالعامّ 

ّاألحوالّيرّغ ّاألخطاءّمنّالن احيةّالمدنية،ّيستدعيّفيّكل  ّتحميلّالبنوكّتبعاتّىذه أن 
رّمنيا. ّاثباتّنسبتياّإليياّمنّطرفّالمتضر 

ّ ّالواقع، ّىذا ّفيّظل  ّكانمنّّيكوّنقد ّبما ّوأسسّأخرىّّاألىمية يمكنّالبحثّعنّأحكام
تختمفّعنّتمكّالمنصوصّعميياّفيّالقواعدّالعام ة،ّتراعيّّ،اّالمدنيةمسؤوليتيالبنوكّفيّإخضاعّ

ّجية ّمن ّزبائنيا ّوبين ّبينيا ّالموجود ّالت فاوت ّالقانونيةّطبيعة ّالمراكز ّحيث بعينّّتأخذّوّ،من
ّتكريسوّمنياّّاالعتبار ّفيّمجممياّذاتّطابعّعرفي،ّباستثناءّماّتم  خصوصيةّالتزاماتياّال تيُّتعد 
يكاتّمنّدونّمقابلّوفاءّقانونا ّالش  ّمنّاصدار ّبالوقاية ة ّفيّإطارّكتمكّالخاص  ّالمندرجة ّأو ،

ّ.مكافحةّتبييضّاألموال
ّاّجزائياّعنّذاتّاألخطاءمساءلتيّيبدوّمنّالمنطقي،قدّّأم اّبشأنّمسؤوليتياّالجزائية،ّفإن و

ّقانونامعاقبّعميياّالجرائمّواحدةّمنّتمكّالعمىّأن ياّّقابمةّلمت صنيفكانتّّذاإّبعدّاثباتياّطبعا،
أوّغيرهّمنّالن صوصّّ،3كالقانونّالت جارّيّةخاص ّّنصوصأوّفيّ،2ّتقنينّالعقوباتّذاتوّسواءّفي
ّ.من شاطّالبنكيلّالمن ظمة

ّاأل ّأن  ّالقابمةوالمالحظ ّالبنكلمتّ ّحكام ّقمّ ّ،طبيقّعمى ّبعضّّ،تيارغم ّتراعيّخصوصية ال
ّابعّااللكترونيّبحيثّيصعبّتحديدّركنياّالماد ي.العممياتّذاتّالطّ 

ّفإنّ ّفيما ّذلك، ّالتأديبيةّعدا مةّبشكلّعامّفيّقانونّالنقدّلمبنكّمنظّ ّأوّالمينيةّالمسؤولية
ّتوقيعّإلىّجنةّالمصرفية،ممث مةّفيّالمّ قابةّعمىّالن شاطّالبنكي،ّتسعىّجياتّالرّ والقرض،ّبحيثّ

                                                           
ةّّ-1 ّدني.منّالقانونّالم136ّالماد 
نّقانونّالعقوباتّّضمّ المت،1966ّجوان08ّّخّفيّمؤرّ ال،66/156ّكجريمةّالتزويرّالمعاقبّعميياّبموجبّاألمرّرقمّّ-2

ّ.لّومتممّ،ّمعدّ 1966جوان10ّّفيّّالصادرّ،48الجريدةّالرسميةّ،ّعددّ
3-ّّ ّمسحوبّعميوّ،ّوالمتمثمةّفيّتوقيعّعقوبةّمنّالقانونّالتجارّي543ّالمادةّّكتمكّالمذكورةّفيّنص  الغرامةّعمىّكل 

ّمنّذلكّالمتوف رّلديوّحقيقة. ّيتعم دّتعيينّمقابلّوفاءّأقل 
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ّالن ظرّعمىّالبنوكّفيّحالّثبوتّارتكابياّألخطاءّمينيةّديبيةّالمحددةّفيوأالجزاءاتّالت ،ّبغض 
ّ.عنّسببيا،ّدونّمراعاةّمدىّتالءمّالعقوبةّالتأديبيةّالعامةّمعّطبيعةّالخطأّالمقترف

ّال ّأن  أكثرّالمسائلّتعقيدا،ّعندّمحاولةّّالمسؤوليةّالبنكيةّيعتبرّمنّبحثّفيّموضوعكما
ّبالوفاء ّعمىّاخاللّالبنكّبالتزامو ّبطاقةّدفعّّسواءّبطريقّالت حويلّأوّبواسطةّ،تطبيقيا البطاقة

إذّيبقىّاإلشكالّمطروحاّبشأنّاألخطاءّالفنيةّالمنسوبةّإلىّأجيزةّالكومبيوترّّ،يةائتمانأوّّكانت
رفّال تيّتعتمدّعميياّالبنوكّبكثرةّفيّممارسةّ نشاطيا،ّأوّتمكّال تيّتساىمّفيّذلك،ّكأجيزةّالص 

ّالز بائنّ ّينصف ّمحكم ّقانوني ّأساس ّعن ّالبحث ّوضرورة ّلمنقود، ّالمباشر حب ّوالس  اآللي
ّسيولة،ّطبقاّلقواعدّاثباتّالرابطةّ ّفيّمقدورّالبنكّنفيياّعنوّبكل  رينّمنيا،ّخصوصاّوأن  المتضر 

ّالسببية.
ّلمسبالنّ ّواألمرّسي انّكذلك ّالبنكؤولسبة ّااللكترونيةّّية ّالبنكية ّالمقاصة ّنظام عنّاستخدام
يكاتّالمسحوب البنكّّيستطيعنفيذ،ّبحيثّفيّالتّ ّوعواملّلّعدةّأطرافنظراّلتدخّ ّةّعميو،لموفاءّبالش 

باعتبارهّطرفاّقوياّفيّالعقدّوحت ىّفيّعالقاتوّمعّالغير،ّواعتماداّعمىّماّيتمت عّبوّمنّخبرةّفنيةّ
ّمسؤوليةّعنو.وتقنية،ّدرءّال

فعّقدّتقاذفتوّالكثيرّّةموضوعّالمسؤوليةّالبنكيّإلىّجانبّذلك،ّيالحظّأنّ  عنّتنفيذّأوامرّالد 
اءّعدمّاالستقرارّجرّ ّ،منّاآلراءّالفقييةّواألحكامّالقضائيةّال تيّامتازتّبتباينياّواختالفّمضامينيا

ّممّ  ّليا، ّعمىّأساسّواحد ّىذا ّتوحيد ّالبحثّفيّكيفية ّيجعلّمن ّفيّشكلّّوّاالسسا صياغتيا
 أمراّفيّغايةّاألىمية.ّالحاجةّليياّعندإعّّونصوصّقانونيةّمكتوبةّيمكنّالر ج

ّتيالمباشرّبعممياتّالبنوك،ّالّ ّارتباطومنّخاللّ،ّمنّىذاّالمنطمقّتبدوّأىميةّىذاّالموضوع
ّ ّنشاطيتعم ق ّاالقتصادييا ّّ،بالقطاع ّالدّ خصوصا ّوسائل ّاستخدام ّكآليات ّالمختمفة تسمحّفع

منّّتحريكّرؤوسّاألموالمنّالمتعاممينّاالقتصاديينّّتمك نّو،ّشخاصّبإيداعّوسحبّأمواليملأل
لىّالجزائر يستدعيّتوفيرّضماناتّكافيةّليمّفيّعالقتيمّمعّّاألمرّال ذيّ،استثمارىاّبغرضّوا 

ةّبالمسؤوليةّالبنكيةّالبنوك فيّحالّسوءّّ،األضرارّالالحقةّبيمّعنّومظيرّذلكّتقريرّقواعدّخاص 
ّ..سواءّكانتّمدنية،ّجزائيةّأوّمينيةّالصادرةّعنيمّتنفيذىاّألوامرّالوفاء

زاّعامالّمحفّ ّمسؤوليةّالبنكّفيّىذهّالحالةّيعتبربّنظامّخاصّتقريرّمنّجانبّآخر،ّفإنّ 
ّسيقمّ  ّأن وّضخم،ّلّمنّخطرّالتّ الستعمالّالقنواتّالبنكيةّفيّالوفاءّبدالّمنّالنقود،ّوىوّما كما

ّليا ّأدائيا ّالبنوكّومنّسرعة ميا ّالخدماتّال تيّتقد  نّمنّنوعية ّمعّسيحس  ّورقمنةّمكننةّالسيما
منّفرضّّيانويمكّ نتيجةّحرصياّعمىّعدمّارتكابّأخطاءّأثناءّممارسةّنشاطيا،ّّ،الن شاطّالبنكيّ
ّصديّلمختمفّالجرائمّالمرتبطةّبيا.عمىّحركةّرؤوسّاألموالّالمختمفةّوالتّ رقابةّأوسعّ
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ّالموضّوعمىّالرّ ّو عّوالمكانةّالتيّيحتمياّعمىّصعيدّالدراساتّالقانونيةّغمّمنّأىميةّىذا
ّ.البحثوّمنّالدراسةّّووّلمّينلّحظّ ن ّأّالمقارنة،ّإالّ 

الفقوّّمحلّاىتمامّكبيرّمنّنوباألخصّالفقوّالفرنسي،ّفإن وّلمّيكّ،فباستثناءّالفقوّالمقارّن
قميمة،ّإنّلمّنقلّنادرةّوماّراساتّالقانونيةّالتيّخاضتّفيوّفالدّ ّ،الجزائريّوالعربيّعمىّحدّسواء
ّعرضي ّبشكل ّتناولو ّمنيا ّّتوفر ّأخرّىثانوي ّجانبّمواضيع ّجانبّمنّإلى ّعمى ّاقتصر ّأو ،

دونّّفعدراسةّوسيمةّفقطّمنّوسائلّالدّ عمىّّرك زأوّّجوانبّالمسؤوليةّفقطّالسيماّالمدنيةّمنيا،
ّ.ّالمسؤوليةّالمترتبةّعنّاستعمالياّفيّالوفاءالت عم قّفيّ

فعّإلىّنظامّقانونيّخاصّوواضحّيبينّيفتقرّموضوعّتنفيذّأوامرّالدّ ّإلىّذلك،باإلضافةّ
ّيتعرضّلوّمنّ ّما ّويحدد ّالوفاء، ةّ،فيّحالّتقصيرهّجزاءاتالتزاماتّالبنكّبمناسبةّىذا ّخاص 

ّبعضّ ّباستثناء ّاآللية، ّالوفاء ّالمتفرّ ّوّالقميمةّصوصالنّ بشأنّأوامر ّالقانونية ّالقواعد تبقىّّال تيقة
نّكانتّقدّتصمحّلمتّ ّ،باّالموضوعّالمتشعّ ذيةّلتأطيرّىغيرّكاف فعّطبيقّعمىّأوامرّالدّ كماّأنياّوا 

ّفإنّ  ّلمتّ الكالسيكية، ّسبيميا ّالّتجد ّقد ّتعمّ يا ّمماّطبيقّإذا ّالحديثة، قّاألمرّبوسائلّوأوامرّالوفاء
ّ.يستدعيّالبحثّعنّاألحكامّالمناسبةّليا

ّّو ّجانب لى ّا  ّالتّ ىذا ّالمشترك ّاليدف ّالدراساتّّ،لمبحوثقميدي ّقائمة ّإثراء ّمحاولة وىو
ّمقارنةّ ّجديدا ّفرعا ّباعتباره ّالبنكي، ّالقانون ّبدراسة ّتعنى ّالتي ّتمك ّخاصة ّالقانونية، األبحاث

ّفإنّ  ّالرئيسّبالفروعّالقانونيةّاألخرى، ّتأصيلّقانونيّالغاية ّالبحثّتكمنّفيّمحاولةّتقديم ّليذا ة
ّ ّالدراسة ّضوء ّعميو ّيسمط ّلم ّيلموضوع ّالبنكّجبكما ّمسؤولية ّمعالم ّإبراز ّخالل ّمن ّوذلك ،

ّوتحميميا ّبأحكاميا ّواإلحاطة ّالمختمفة ّالوفاء ّبعمميات ّقيامو ّالنصوصّّ،بمناسبة ّبتجميع وىذا
فعّوبيانّالجزاءاتّالتيّتقابلّوتفصيلّالتزاماتّالبنكّمنفّ اظمةّليا،ّالقانونيةّالمتفرقةّالنّ  ذّأمرّالد 

المشر عّلسياسةّتشجيعّاستخدامّوسائلّالدفعّااللكترونيةّّفيّظلّانتياجّخصوصااالخاللّبيا،ّ
ّالقطاعات،ّوّوفيّمقدمتياّبطاقةّالدفع، وّنحورّرقمنةّكل  متياّقطاعّالت جارةّوّالت وج  مواكبةّّفيّمقد 

ّالدول تيّقطعتّأشواطاّمعتبرةّفيّىذاّدولّالجوارّالّ ّبماّفيّذلكّ،لمتطوراتّالتيّوصمتّإلييا
ّ.الجانب
األفرادّّتشجيعيكمنّفيّفعّفيّالقانونّالتجاريّوّلوسائلّالدّ عّمنّوراءّتبنيّ المشرّ ّىدفّإنّ 
ضخمّالناجمةّتّ بّمخاطرّالعاملّبياّواستخدامياّفيّتسويةّالمعامالتّالمختمفة،ّبغيةّتجنّ عمىّالتّ 

ّقود.عنّتداولّالنّ 
الغيابّشبوّالكميّلنظامّتشريعيّواضحّوخاصّبعممياتّالوفاءّعنّطريقّوسائلّّأنّ ّإالّ ّّّّّّّ

ّالدّ  حيفع ّّطبيعةّوض  ّالبنك ّمسؤولية ّتنبني ّال تي ةّواألسس ّخاص  ّحماية ّيوف ر ّنحو ّعمى عمييا
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بائن ّّ،لمز  ّالمسألة ّأولىّوخضوعّىذه ّالمقارنينّّياداتّالقضاءتواجّلمعرفّالمصرفيبدرجة والفقو
ّ ّوالمتناقضة ّبينيا ّفيما ّالمذكور،ّ،حياناأالمتباينة ّالتشريعي ّاليدف ّتحقيق ّأمام ّعقبة بلّّيشكل

عوباتّالبالغةّمعّالبنوكّبسببّالص ّّمردىاّإحجامّاألفرادّعنّالتعاملّويؤديّإلىّنتيجةّمعاكسة،
ّالتيّتواجييمّفيّسبيلّالمطالبةّبمسؤوليتيا.

ي تحكم مسؤولية القواعد الت  طبيعة  عنساؤلّىذاّالوضعّتبدوّالحاجةّممحةّإلىّالتّ ّفيّظلّ ّّّّّ
ها تخضع أم أن   ،خضع لألحكام العامة لممسؤوليةتهل  ،عفالد   ألوامر اك المترتبة عن تنفيذهو البن

 هاالمتعامل مع الز بون  حماية تضمن ،شاط المصرفية الن  يوخصوص تتناسبألحكام أخرى متميزة 
 ؟ هم المتعارضة من جهة أخرى وازن بين مصالحالت   كفل، وتمن جهة وحت ى الغير
ّّإنّ  ّاإلشكال ّىذا ّعمى ّإجابة ّإلى ّالوصول ّالمسؤوليةّتطمّ يمحاولة ّىذه بّعرضّمعالم

ّحقّ بالتّ  ّفي ّقياميا ّألسباب ّوالمتمثّ ّالبنك،ّطرق ّفي ّفيياّألخطاءامة ّيقع ّقد ّإخاللوّّال تي نتيجة
ّأمرّعمىّحدةبالتزاماتوّعندّ األسسّال تيّآثارّىذهّالمسؤوليةّمنّجانبّّفيّبحثثمّالّ،تنفيذّكل 
المنيجّكّباالستعانةّبالعديدّمنّالمناىجّضّلياّالبنك،تيّقدّيتعرّ الجزاءاتّالمختمفةّالّ تنبنيّعميياّّو

ّ:وذلكّفيّبابينّنيجّالمقارن،ّوالمنيجّالت حميميالوصفيّاالستقرائي،ّالم
تيّتصدرّعنّالعميلّبواسطةّوسائلّمسؤوليةّالبنكّعنّتنفيذّاألوامرّالّ برزُّيّّ:األولالباب 

ّالمعروفةالدّ  ّالتقميدية ّأو ّالكالسيكية ّفع ّيعتبر ّال تي ّالنّ الشّ ، ّعنيايك ّاألمثل ّبقيةّ ،موذج واستبعاد
ّ.عاملّبياّالجميورّعمىّالتّ ّإلحجامالوسائلّاالخرىّ

ّّ:انيالث  الباب  ّالبنكمسؤولييتناول ّالدّ ّة ّأوامر ّتنفيذ ّالص ّعن ّالدفعّفع ّوسائل ّبواسطة ادرة
ّلكترونيةإلأوّاّاآللية فيّالوقتّّاستعماالّلدىّجميورّالمتعاممينّمعّالبنوكّفيّالجزائرّكثراأل،
ّ.البطاقةممثمةّفيّالت حويلّّوّ،الحالي

ّ
ّ
ّ
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 الباب األّول
 التقميديةمسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ أوامر الّدفع 

 يكات()الشّ 
 

 إلى بنكومن الّزبون صاحب الحساب  الموّجوالّطمب ذلك  ،يعّرف أمر الّدفع الّتقميدي بأّنو 
في متن اّلذي عّينو خص مشّ لوتسميمو من رصيده ، ُيمزمو فيو بسحب مبمغ مّحدد القيمة المودع لديو

 محتوى ىذا الّطمب. المتضّمنالّصك أو الّسند 
والّتأّكد من توافر شروطو الّشكمية التي حّددىا  المحّرربعد فحص  بالّتنفيذ ن ُيبادرأولمبنك  
الوقوف عميو من يمكن  ممموسممكن مادام أّن ىذا األخير لديو وجود ماّدي أمر وىو  ،القانون

البيانات الخاّصة باألمر المراد تنفيذه، من مختمف وبوضوح  نتي تتضمّ الّ  ،خالل دعامتو الورقية
 ....إلخ لّتوقيعء بو واالمبمغ الواجب الوفا ،والمستفيد منو اسم الشخص مصدره ه،تاريخ إصدار 

وىو ما من شأنو  نطاقو الّشخصي والموضوعيمن حيث  ادمحدّ يكون ىذا الّنوع من األوامر  إذ   
 ي قد يرتكبيا البنكي عند تنفيذه.األخطاء التحجم ل من أن يقمّ 

القانون الّتجاري مجموعة من وسائل الّدفع التقميدية في  المشرع الجزائري في تبّنىوقد  
فتجة والسند السّ " "، تناول في الباب األّول منوجاريةندات التّ السّ " ابع منو تحت عنوانالكتاب الرّ 

الباب الثالث القواعد  في "، في حين فّصليكالشّ اني فخّصصو ألحكام "أّما الباب الثّ ، "رألم
، ىذه األخيرة التي ال تعتبر سندا "قل وعقد تحويل الفاتورةسند الخزن، سند النّ " قة بكل منالمتعمّ 
 .تجاريا 

إذ يحتّل  ،عامل بين األشخاصكثرىا شيوعا في التّ أو  يك أكثر ىذه الوسائل استعماالالشّ  يعتبر
مقارنة ببقية الوسائل  مركز الّريادة من حيث حجم الّتعامالت اّلني تتّم بو عمى مستوى البنوك،

أّن الكثير منيم يجيل  كما، الجميورعاّمة من طرف  األخرى اّلتي ال تحظى بنفس األىمية
القانوني، واعتراف المشّرع بيا كأداة وفاء، مما جعمو بحق الّنموذج األمثل ليذه الفئة من  وجودىا

 أدوات الّدفع. 
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صداريستدعي التّ    صاحبو عمى دفتر شيكات حصولأوامر دفع بموجبو،  عامل بالشيك وا 
لزبائنيا من أجل الّتصّرف في أرصدة ، وىو ما تقوم البنوك عادة بتوفيره بعد فتح حساب بنكي

 .حساباتيم المفتوحة لدييا
ف عمى يتوقّ  بل، ألّي عميلو  أّي حساب بنكي جّرد فتح مب ،سميم ال يتم بشكل آليىذا التّ  إنّ 
ستدعي ذلك من يوما إذا كان استخدام األموال المودعة عمى مستواه  ونوعو الحسابىذا طبيعة 
 .والّتنظيمية تشريعيةجممة من االجراءات الل فوق ذلك،  خضوع، وبعد العدمو

قد ُيؤّدي إلى استخداميا بشكل  ،يكات بدال من النقودلشّ باعامل الواسع في المقابل، فإّن التّ 
لشيكات تفتقر لمقابل ، سواء بإصدارىم وحتّى الغير من قبل بعض زبائن البنوك غير مشروع،

اصدار أو/واستعمال  أو ،مقابل وفاء واألصح دون ،يكات من دون رصيدأو ما يعرف بالشّ  ،وفائيا
 .رةشيكات مزوّ 

باعتباره من  البنك جزء من المسؤولية عن ذلك امكانية تحميلاألمر  وقد ينجّر عن ىذا
ق ىذه اىم بخطئو في تحقّ قد يس ،، ثانياولكونو ،ى منح وسيمة ارتكاب ىذه األفعال المجّرمة أّواليتولّ 
أو االخالل بواجب  يكاتاالستعالم عن الّزبون عند منح دفاتر الشّ فتو لواجب لمخا إذا تبّين تيجةالنّ 

الّتحقق من صّحة الّشيك ومصدره الحقيقي بكّل الوسائل  إىمالوالحيطة والحذرعند تنفيذ أمر الّدفع، ب
 .الممكنة

متو يققد يتحقق عند رفضو الوفاء ب ،لمّتحصيلو شيكا إّن امكانية ارتكاب البنك لخطأ عند تمقيّ 
 ذ موقف معاكس. اخلمحامل أو عمى العكس قيامو بالوفاء لو  في وقت كان يفترض بو اتّ 

 يك يقع في حالتين: تحميل البنك لممسؤولية عن رفضو الوفاء بقيمة الشّ  وبالّتالي، فإنّ 
عند تمقيو شيكا من دون مقابل وفاء، وثبوت تقصيره في اتخاذ االجراءات والّتدابير  :األولى

المقررة ليذه الحالة، فرغم أن الّرفض يستند إلى مبرر مقبول، إاّل أّن اغفال البنك ليا أو سوء 
 الوفاءسببا لمسؤوليتو، وىي المسؤولية ذاتيا التي يتحمل عبئيا في حال رفضو تطبيقيا يجعل منو 

 .)الفصل األّول( الّدفعالشّيك رغم غياب مبرر قانوني لذلك واستيفاء ىذا األخير لكافة شروط ب
شيك يتوفر لديو ما يعادل مقابل وفائو، غير أّنو يحمل عالمات تدل عمى استالمو ل الثانية:

قدم رغم ذلك عمى الوفاء امكانية تزويره وتشكك في صحة صدوره الفعمي من صاحب الحساب، ويُ 
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من أكد بالتّ  ،في مثل ىذه الحالة اّتخاذىا البنكي الحريصب يفترض االحتياطات اّلتيمراعاة دون و ب
  الّشيك لمقّوماتو الّشكمية وشروطو الموضوعية.استيفاء 

 منح قيمةيكون  قد بل ،فض فقطوال يقتصر األمر عمى تحميل البنك لممسؤولية عن الرّ 
الّصادر من  لمضمون األمر مراعاتودون  وفائو المعيب بو في حال لحاممو سببا ليا، وذلكيك الشّ 

مّما يستدعي البحث   دفعوّي أمر منو، أو تمقيو اعتراضا عمى أل المطمق غيابظل الأو في  ساحبو
 .اني()الفصل الثّ و اآلثار المترتبة عنياالمسؤوليات  ىذه في حدود
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 الفصل األّول

 مسؤولية البنك بمناسبة رفض الوفاء بالشيك
 

عادة ما يقوـ زبوف البنؾ باستعادة أموالو المودعة لديو بسحب شيؾ عمى رصيده باسمو 
شخصيا أو باسـ شخص آخر يعّينو كحامل أو مستفيد فيو، بحيث يتوّجو ىذا األخير إلى البنؾ 

بنؾ الوفاء لو مبّررا موقفو بوجود مانع يحوؿ دوف المسحوب عميو لقبض قيمتو، ليتفاجأ برفض ال
 ذلؾ.

إّف اّتخاذ البنكي لمثل ىذا الموقف ال يشّكل أّي خطأ مف جانبو، بل عمى العكس يعّد  
ورّدة فعل متوّقعة، يتعّيف عمى أي بنكي حريص عمى مصالحو ومصالح الغير  اصحيح اتصرف

مف الّناحية القانونية إذ أّف بعض البنوؾ تحجـ عف  القياـ بو، لكف شرط أف يكوف ىذا المبّرر مقبوال
ـ غياب سبب لذلؾ نتيجة تقصير مف مستخدمييا، بحيث يقع ىؤالء أحيانا في  اتماـ عممية الّدفع رغ
أخطاء عند الّتأّكد مف قابمية األمر لمّتنفيذ بسبب إىماؿ منيـ أو بسبب ضغط العمل وكثرة عمميات 

ما في فترات معّينة مف الّشير، وىو ما يؤّدي بيـ إلى صرؼ الّزبوف الّدفع الواجب تنفيذىا، السيّ 
 بحجة استحالة الوفاء لو. 

لى ذات طابع و سباب، األمف األ فئتيفعمى ويؤّسس مستخدـ البنؾ رفضو دفع قيمة الّشيؾ 
كعدـ وجود مقابل وفاء كاؼ لتغطية  ،موضوعي ترتبط أساسا بوضعية رصيد الّزبوف أو حسابو

جّراء وجود معارضة أو توقيع حجز عميو، أّما العيوب الّشكمية  ،الستحالة الّتصّرؼ فيو قيمتو أو
الّتي تمّثل الّنوع الّثاني مف أسباب الّرفض فإّنيا ترتبط بشكل الّسند  كخموه مف أحد بياناتو االلزامية 

 ...إلخ.فيوو شطب أحشر  وجود أو
لمقابل وفاء كاؼ لتغطية قيمة الشيؾ فإذا انحصر سبب الّرفض في افتقار رصيد الساحب 

تعّيف عمى البنؾ عدـ االكتفاء برفض الوفاء، بل ينبغي عميو أيضا مباشرة االجراءات والّتدابير 
 المفروضة عميو في مثل ىذه األحواؿ، سواء تمؾ المقّررة في القانوف الّتجاري أو في الّنصوص 

الوقاية مف اصدار الّشيكات مف دوف مقابل وفاء الصادرة عف بنؾ الجزائر، والمتعّمقة بالتنظيمية 
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بنؾ الجزائر بحدوثو  وا عبلـومكافحتو بضرورة اعبلـ الساحب بحّقو في تسوية ىذا العارض 
المنع مف االصدار في حاؿ عدـ استجابتو ليذا األمر، وما يترتب عنيا مف  خاذوالمبادرة باتّ 

ل آثار تقصيره في اّتخاذىا في مواجية كّل التزامات ثانوية أخرى، وىي االجراءات اّلتي يتحمّ 
 شخص يمحقو ضرر عف ذلؾ)المبحث األّوؿ(.

في المقابل قد يتمقى البنؾ شيكا مستوفيا لشروطو الشكمية والموضوعية، يتوّفر في حساب 
ـ تصدر معارضة بشأنو، مّما يفرض عميو بوصفو مودعا لديو  العميل رصيد كاؼ لتغطية قيمتو، ول

 يؾ لحاممو دوف تردد. ي الوفاء، تنفيذ أمره ودفع الشّ ونائبا عنو ف
دوف مبرر مقبوؿ، ليكوف مسؤوال عف خطئو مف الّناحية المدنية حياؿ  يرفض الوفاءأّنو  إالّ 

 المتضرريف مع امكانية اعتبار فعمو جريمة معاقب عمييا جزائيا )المبحث الثاني(.
 

 :فاء بالّشيكالمسؤولية عن الّرفض المبّرر لمو  -المبحث األول
قد يبدو مف الغريب تعّرض البنؾ لممسؤولية في حالة رفضو تنفيذ أمر دفع  صادر بموجب 

 شيؾ، رغـ أّف ىذا الّرفض مؤّسس قانونا عمى انعداـ مقابل وفائو.
إاّل أّنو يتحمل ذلؾ فعبل، في حالة ثبوت إخبللو بااللتزامات المفروضة عميو إثر اكتشافو 

 .عادتو الّشيؾ مف دوف دفععدـ وجود المقابل وا 
اختمفت مف حيث تاريخ صدورىا وقيمتيا  أقّرت ىذه االلتزامات نصوص قانونية متفّرقة،

القانونية، ىدفيا االشراؾ الجاّد لمبنوؾ في الّتصدي لعمميات إصدار شيكات مف دوف مقابل وفاء 
فرض عمى البنوؾ القياـ  اّلذي يعّد أّوؿ نّص تشريعي ومحاربتيا؛ تمّثمت في القانوف الّتجاري،

وىي اجراءات  ،صدار الّشيكات مف دوف مقابل وفاء ومكافحتياإباإلجراءات الخاّصة بالوقاية مف 
ال يمكف وصفيا بالجديدة، فقد سبق وأف تضّمنتيا الّنصوص التنظيمية الصادرة عف بنؾ الجزائر 

 1بدوف مقابل وفاء ومكافحتيا المتعمق بالوقاية مف إصدار الشيكات 92/03ممّثمة في النظاـ رقـ 

                                                                 
 ومحاربتيا،  إصدار الشيكات بدوف مقابل وفاء مفيتعمق بالوقاية  ،1992مارس  22خ في مؤرّ  ،92/03ظاـ رقـ ن -1

  algeria.dz/legist1992.htm-of-http://www.bank)ممغى( لـ ينشر في الجريدة الرسمية منشور عمى موقع بنؾ الجزائر:
 

http://www.bank-of-algeria.dz/legist1992.htm
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    ظاـ بمقتضى النّ  ،واليليتـ إلغاؤىما عمى التّ  ،1المحددة لكيفيات تطبيقو 92/71والتعميمة رقـ 
 11/01 عميمة رقـ، والتّ 11/072 ، المنّظـ لنفس الموضوع والمعّدؿ بموجب الّنظاـ رقـ08/01رقـ 

 .3المبينة لكيفية تطبيقو

   عند اّتخاذ ىذه التدابير عنايتيا الكاممةانونية تمتـز البنوؾ ببذؿ استنادا ليذه الّنصوص الق
مواجية العديد مف  ( فيلمسؤوليتيا )المطمب األوؿ إذ يتحّوؿ تقصيرىا في ذلؾ إلى مصدر

 األطراؼ)المطمب الثاني(.
 إخالل البنك بالتزاماتو الخاّصة بتمقي شيك مفتقر لممقابل:-المطمب األّول

عّدد االلتزامات المينية المفروضة عمى البنؾ عند امتناعو عف تسديد شيؾ عمى الّرغـ مف ت
، إاّل أّنيا تتمحور حوؿ اّتخاذه إلجراء رئيسي ىو المنع مف إصدار الّشيكات 4مفتقر لمقابل وفائو

البنؾ في أخطاء في حق الّزبوف المخطئ، تسبقو مجموعة مف الّتدابير، قد تكوف سببا لوقوع 
 بمناسبتيا.

                                                                 
 22المؤرخ في  ،92/03ظاـ رقـ ف تحديد كيفيات تطبيق النّ تتضمّ  ،1992نوفمبر  24رخة في مؤّ  ،92/71 عميمة رقـت -1

 موقع بنؾ الجزائر:، منشورة عمى محاربتيا، )ممغاة(يكات بدوف مقابل وفاء و إصدار الشّ  مفق بالوقاية يتعمّ  ،1992مارس 
algeria.dz/legist1992.htm-of-http://www.bank 

يتعمق ، 2008يناير  20لمؤرخ في ، ا08/01ظاـ رقـ النّ  ؿ ويتمـّ عدّ ، ي  2011أكتوبر  19 ، مؤرخ في11/07ظاـ رقـ ن -2
فبراير  15الصادر بتاريخ  ،08عدد  يكات مف دوف رصيد ومكافحتو، الجريدة الرسمية،بترتيبات الوقاية مف إصدار الشّ 

2012. 
3
-Instruction N° 11/01 du 09 mars 2011 ,fixant les modalités d’application du règlement N° 08/01du 20 janvier 

2008, relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l'émission de chéques sans provision, publié sur le site 

de la Banque d’Algérie : http://www.bank-of-algeria.dz/legist2011.htm 

:" ديف بمبمغ مف النقود لمساحب عمى المسحوب عميو، يكوف قاببل لمتصرؼ فيو، وكافيا لتغطية ؼ مقابل الوفاء بأنويعرّ  -4
 ترجمة شخصية لمتعريف الوارد بالمغة الفرنسية والذي نصو: ؛"أمر الدفع الصادر مف الساحب

"La provision est une créance de somme d’argent du tireur sûr le tiré, disponible et suffisante pour couvrir 

l’ordre de payer de l’émetteur" ; cité par :Christian GAVALDA, Jean STOUFLLET, Instruments  de paiement et 

de crédit, 5
éme 

édition, Litec, Paris , France , 2003, p.255. 
صيد و أدؽ مف مصطمح الرّ ألنّ  "،" المؤونة" أو"مقابل الوفاءصطمح ميؾ استعماؿ ل الفقو عند الحديث عف الشّ ولذلؾ يفّض  
مقابل الوفاء عمى مديونية ب يستدؿّ مدينا، بينما دوف أف يفيد ما إذا كاف الحساب دائنا أو  ر عف نتيجة الحساب،ذي يعبّ الّ 

النظاـ القانوني ، ذكر ىذا الفرؽ: زىير عباس كريـ ؛ائف فقطصيد الدّ ر عف الرّ فيو إذف يعبّ  المسحوب عميو لمساحب،
 ،167، ص1997 األردف، ،افعمّ  ،شر والتوزيعمكتبة دار الثقافة لمنّ  بعة األولى،يؾ، دراسة فقيية قضائية مقارنة، الطّ لمشّ 

 .04 ىامش

http://www.bank-of-algeria.dz/legist1992.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/legist1992.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/legist2011.htm
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 يا، يمّر اّتخاذ ىذا اإلجراء بمراحل، يظير عمى مستواىا نوعيف مف االلتزامات:زمن
التزامات مترّتبة عف اكتشاؼ وجود عارض الّدفع، إذ يمكف أف تنشأ مسؤولية البنؾ عف  -

عدـ تسجيمو، أو عدـ الّتصريح بوقوعو إلى بنؾ الجزائر واعبلمو بالّشروع في إجراءات الّتسوية  
 ـ الساحب قبل ذلؾ بحّقو فييا )الفرع األّوؿ(.فضبل عف عدـ اعبل

التزامات ناتجة عف فشل الّتسوية، لعدـ مبادرة الّساحب بيا، ممّثمة في اتخاذ الّتدابير  -
البّلزمة لتوقيع المنع، بحيث قد يتحّمل البنؾ المسؤولية، إّما المتناعو عف توقيع المنع رغـ توافر 

 طأ) الفرع الثاني(.شروطو القانونية، أو جّراء توقيعو خ

 المرتبط بوجود عارض دفع الّشيك:                          عدم تنفيذ االلتزام باإلعالم  -الفرع األول 
لعدـ وجود مقابل وفاء  l’incident de paiementبمجرد الّتأّكد مف وجود عارض الدفع 

، بدء ببنؾ الجزائر بحيث يتـّ  بذلؾاألطراؼ المعنية ، يمتـز البنؾ بإعبلـ 1كاؼ لتغطية قيمة الّشيؾ
اخطاره بوقوع عارض الّدفع )الفقرة األولى(، وبالّرجوع عف ىذا الّتصريح إذا تـّ خطأ )الفقرة الثانية( 
إلى جانب اعبلـ العميل عف طريق ارساؿ أمر بتسوية العارض إليو فضبل عف اعادة اعبلـ بنؾ 

 ية في حاؿ العكس)الفقرة الثالثة( .متحمبل المسؤول ،الجزائر بنتيجة ىذا االرساؿ
 عدم الّتصريح بارتكاب العارض إلى بنك الجزائر: -الفقرة األولى

وبمقتضاىا يمتـز  2مف القانوف التجاري 01مكرر 526يجد ىذا االلتزاـ سنده في نّص المادة 
في مركزية البنؾ، بمجرد تحّققو مف وجود عارض الّدفع، بإببلغ مصالح بنؾ الجزائر بذلؾ، ممّثمة 

 .3المستحّقات غير المدفوعة
ينبغي أف يكوف الحقا لخطوة سابقة  لذالوقوع ىذا الحادث،  االّتصريح بالعارض إعبلن يعتبر 

يقوـ بيا البنؾ، الغرض منيا إقامة الّدليل عمى وجود العارض وارتكابو وعمى تنفيذ البنؾ ليذا 
                                                                 

1
-Michel JEANTIN, Paul LECANNU , Droit commercial, Instruments de paiement et de crédit-Entreprises en 

difficulté, 5
éme 

édition , Dalloz, Paris, France, 1999, p.67. 
عميو تبميغ مركزية المستحقات غير  "يجب عمى المسحوب و:مف القانوف التجاري عمى أنّ  01مكرر  526ة المادّ  تنّص  -2

 ...."[المقابل]عارض دفع لعدـ وجود أو عدـ كفاية الرصيد المدفوعة بكلّ 
خ في المؤرّ  ،92/02ظاـ رقـ لقد أنشأت مركزية المستحقات غير المدفوعة كييكل مف ىياكل بنؾ الجزائر، بموجب النّ  -3

 07ادر بتاريخ الّص  ،08عدد  دفوعة وعمميا، الجريدة الرسمية،ف تنظيـ مركزية المبالغ غير الم، يتضمّ 1992مارس  22
 .1993فيفري
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  )أّوال( عدـ الّدفع لمحامل عند رفض الوفاء االلتزاـ، ممّثمة في تسجيل العارض، وتسميمو شيادة
 قبل القياـ بإخطار بنؾ الجزائر)ثانيا(. 

 اىمال إثبات وجود العارض: -أّوال
إذ ال يمكف معو لمّساحب  ،يكتسي إثبات وجود عارض الّدفع أىمية عممية في جانب البنؾ 

مو باإلضافة المتناعو عف تسميـ ذا فإّف إىماؿ البنؾ لتسجييل ،انكار وقوعو وال الّتشكيؾ في صّحتو
 شيادة الّدفع لمحامل قد يقود إلى عكس ذلؾ.

 تخّمف البنك عن تسجيل عارض الّدفع: -أ
لتسجيل العارض أىمية في حاؿ منازعة صاحب الحساب في صّحتو أو في وجوده أصبل 

وات ت حتسب مف ( سن05كما أّنو يمّثل نقطة بداية سرياف مدة المنع مف االصدار والمقّدرة بخمسة )
 .1تاريخ تقديـ الّشيؾ لموفاء

، فإّف نصوص 2وعمى خبلؼ المشّرع الفرنسي اّلذي ألـز البنوؾ بوجوب تسجيل عارض الّدفع
 القانوف الّتجاري والّنصوص الّتنظيمية البنكية لـ تتضّمف أّية إشارة إلى ذلؾ.

فاية مقابل الوفاء كميا تنحصر دواعي تسجيل عارض الّدفع في حالة وحيدة تتمّثل في عدـ ك
 ، يتـّ بحث وجودىا وقت تقديمو لمبنؾ لمّتحصيل.3ة الّشيؾأو جزئيا لسداد قيم

بل ينبغي أف يتـّ وفق شكمية معّينة بأف يتضّمف جممة مف  ،وال ي عّد مجرد الّتسجيل كافيا
 البيانات تساىـ في منحو قيمة قانونية.

  
 
 

                                                                 
 جاري.مف القانوف التّ  04رمكرّ  526ة المادّ  -1

2-L’article R.131-11 du code monétaire et financier Français  en ligne sur : https://www.legifrance.gouv.fr/ , 
stipule que : "Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d’un chéque pour défaut de provision suffisante, 

enregistre l’incident au plus tard le deuxième  jour ouvré suivant le refus de paiement.Lorsque le titulaire a 

émis le chéque au mépris d’une  interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour 

ouvré suivant le refus de paiement". 

جاري:"...عدـ وجود أو عدـ كفاية الرصيد مف القانوف التّ  01رمكرّ  526ة د بوضوح مف قراءة نص المادّ وىو ما يتأكّ  -3
 ...".[مقابل الوفاء]

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 عدام أو عدم كفاية مقابل الوفاء توافر أسباب تسجيل عارض الّدفع: ان -1
تنحصر أسباب تسجيل عارض الّدفع في حالة وحيدة يكوف فييا رصيد الّساحب غير كاؼ 

 لتسديد قيمة الّشيؾ اّلذي أصدره. 
تي يبلحظيا البنؾ، والّتي يمتنع عف الوفاء فع األخرى الّ دّ لوتبعا لذلؾ، فإّف بقية عوارض ا

  .1جراءىا ال تمزمو بتوقيع المنع
ي حّتـ عمى البنؾ اّتخاذ  إّف تحديد المشّرع لعارض الدفع الموجب إلطبلؽ إجراءات المنع،
الوقت الذي يتحقق  حيثحيطة أكبر في الّتأّكد مف توافر شروطو، سواء مف حيث صوره أومف 

 فيو.
I- انعدام مقابل الوفاء: تحّقق صّور 

 قابل أو عدـ كفايتو جزئيا لموفاء.تتمّثل ىذه الصور في حالتيف ىما االنعداـ الكمي لمم 
I-1-لمقابل الوفاء: يالكمّ  االنعدام 

ي عتبر مقابل الوفاء منعدما إذا افتقر رصيد الّساحب ألّي مبمغ نقدي كاؼ لتغطية قيمة  
، سواء تبّيف 2مف قانوف العقوبات 374الّشيؾ، وىي الحالة اّلتي أشار إلييا المشّرع في نّص الماّدة 

بأف يكوف الّساحب غير دائف لممسحوب عميو في  وقت إصدار الّشيؾ، المقابل ذاعدـ الوجود ى
          في الفترة ما بيف إصداره وتقديمو لموفاء، جّراء قياـ الساحب باسترداده كميا ، أو3األصل

بإصداره أمرا إلى المسحوب عميو بعدـ الّدفع عف طريق إجراء معارضة غير  أو جزئيا، أو
 .4مشروعة

                                                                 
1
-André VARINARD, Hervé CROSE , Jaques PROUTAT, "A propos de la loi n° 75/ 04 du 03 Janvier 1975, 

relative a’ la prévention et a’ la répression des infractions en matière de chéque  : un essai de  dépénalisation sans 

risque ?", RTD commercial, Tome xxx, édition Sirey, Paris, France, 1976, p.317. 
 الجريدة الرسمية، ،ف قانوف العقوبات، المتضمّ 1966جواف  08خ في ، المؤرّ 66/156مف األمر رقـ  374ة المادّ  تنّص  -2

مة "يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنوات و بغرا و :عمى أنّ  ؛ؿ ومتمـ، معدّ 1966جواف  11، الصادر بتاريخ 49عدد 
تصرؼ قائـ و قابل لمّ  [مقابل وفاء]ة شيكا ال يقابمو رصيد مف أصدر بسوء نيّ  كلّ  - ال تقل عف قيمة النقص في الرصيد:

 ".Un chéque sans provision préalable et disponible .فيو..
 .214ص سابق، مرجع يؾ،ظاـ القانوني لمشّ زىير عباس كريـ، النّ  -3
دوف طبعة، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر  جاري الجزائري،القانوف التّ  جارية فيلتّ ندات االسّ  إلياس حداد، -4
 .412ص، 1982عاصمة، الجزائر، ال
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I-2 - :االنعدام الجزئي لمقابل الوفاء 
الّشيؾ يكوف مقابل الوفاء في ىذه الحالة موجودا، ولكّنو يكفي فقط لتغطية جزء مف قيمة  
 الحامل دائنا لمّساحب بالقسط اآلخر المتبقي مف غير وفاء. ليبقى

عدما ىذا األخير مف الّناحية الجزائية كما لو كاف المقابل من لذلؾ فإّف المشّرع يعامل 
، وال ي خّل ىذا الحكـ بحّق الحامل في المطالبة بالمبمغ الموجود لدى المسحوب عميو1بالكامل

ف 2 ، وا 
اّل فقد حقوقو  ،عرض عميو ىذا األخير الوفاء الجزئي، فإّف الحامل ال يممؾ سمطة الّرفض وا 
طالبو باإلشارة إليو الّصرفية عمى ىذا المقابل، كما يحّق لممسحوب عميو إذا تـّ الوفاء الجزئي أف ي

عطائو مخالصة بذلؾ  .3في الّشيؾ وا 
، تماما كما في حالة انعداـ   أّما بالّنسبة لقيمة الّشيؾ المتبقية مف دوف دفع، فإّف الحامل يمتـز

، بتحرير احتجاج لعدـ الوفاء مقابل الوفاء بشكل تاـّ
، ومطالبة بقية الممتزميف بالّشيؾ بقيمتيا عف 4

 .5الّرجوع عمييـطريق مباشرة دعوى 

II- :وقت انعدام مقابل الوفاء 
بالّنظر لكوف الّشيؾ أداة وفاء لدى االّطبلع، فإّف صاحبو مجبر عمى توفير مقابل وفائو 

 ، عمى نحو يكفل لممستفيد تحصيل قيمتو بمجرد تقديمو لمبنؾ.6بمجرد إصداره
 
 

                                                                 
ضرورة تعديل  فع واألمر بتسوية العارض:"مدى إمكانية الجمع بيف إجراءي تسميـ شيادة عدـ الدّ  عبد الحق قريمس، -1

 ،2008، لسنة 04العدد  مة الجزائرية لمعمـو القانونية واالقتصادية والسياسية،مف القانوف التجاري"، المج 536ة المادّ 
 .216ص زىير عباس كريـ، مرجع سابق، ؛86ص

 .413ص سابق، مرجع إلياس حداد، السندات التجارية في القانوف التجاري الجزائري، -2
 لتجاري.والي مف القانوف اعمى التّ  04-03-505/02ة وذلؾ ما نصت عميو المادّ  -3
 مف نفس القانوف. 505ة مف المادّ  07الفقرة  -4
 مف القانوف التجاري. 515ة المادّ  -5
ي لجريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد كف المادّ مف قانوف العقوبات في تحديدىا لمرّ  374ة ستفاد مف نص المادّ يوىو ما  -6

   عمى مصرؼ أو عمى مقاولة جوز سحب شيؾ إالّ "ال ي جاري:مف القانوف التّ  474/01ة كما يستفاد أيضا مف نص المادّ 
 احب...".قود تحت تصرؼ السّ يؾ رصيد مف النّ تي يكوف لدييا وقت إنشاء الشّ أو مؤسسة مالية ...الّ 
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ير المقابل لحظة إنشائو في المقابل، فإّنو مف غير الّضروري عمى الّساحب، القياـ بتوف
 .1يؾ، إذ أّنو عمل تحضيري سابق عمى اإلصدار، ال ي رّتب أّية آثار قانونيةالشّ 

غير أّنو إذا تزامف ىذا االنشاء مع فعل اإلصدار، فإّنو ي شترط عميو ذلؾ، وفي حاؿ ثبوت  
صدار ذاتيا فإّنو عند لحظة اال 2أكد مف أّنو لـ يكف لو مقابل وفاء لدى المسحوب عميوالعكس والتّ 

 قد ي عتبر مرتكبا لجريمة إصدار شيؾ بدوف رصيد.
لكّف ىذه الّنتيجة مستبعدة مف الناحية العممية، إذ ال يمكف الّتحقق مف وجود مقابل الوفاء  

 .3مف عدمو إاّل عند تقديـ الشيؾ مف الحامل لموفاء
جزاءات عقابية عميو، حّتى ولو تبّيف  فإذا تـّ الّدفع، أعفي الساحب مف تطبيق أّية تدابير بنكية أو 

 .4تخّمف المقابل فعبل عند اإلصدار وتمّكف مف تكوينو بعد ذلؾ

وقد أخذ المشّرع  ىذا األمر بعيف االعتبار، فجعل تقدير كفاية أو وجود مقابل الوفاء مف  
راءات ، لتكوف بذلؾ ىذه الّمحظة ىي نقطة بداية تطبيق إج5عدمو، لحظة تقديـ الّشيؾ لموفاء

 الّتسوية أو المنع البنكي مف إصدار الّشيكات.
وبتحديد المشّرع لمفيوـ عارض الّدفع، فإّنو ال يقع عمى البنؾ عبء اّتخاذ إجراءات المنع  

إذا توافرت أسباب أخرى لعدـ الوفاء، كوجود عيب شكمي في الّشيؾ ناتج عف خمّوه مف إحدى 
أو بسبب عدـ  ،الّساحب لمنموذج الذي يحتفع بو البنؾ لديو بياناتو اإللزامية، أو لعدـ مطابقة توقيع

 قابمية مقابل الوفاء لمّتصرؼ فيو نتيجة وجود حجز أو معارضة في الوفاء.

                                                                 
صداره،مييز بيف إنشاء الشّ دد التّ وينبغي في ىذا الّص  ؛186ص زىير عباس كريـ، مرجع سابق، -1 قصد باإلنشاء إذ ي   يؾ وا 

داوؿ بتسميمو إلى ي ىذا األخير عف حيازتو وطرحو في التّ احب، في حيف تخمّ ملء بياناتو مف طرؼ السّ يؾ بكتابة الشّ 
 أنظر في ىذا الفرؽ: ؛عممية إصدار لو عدّ المستفيد ي  

-Michel CABRILLAC ,"Chèque", Rep .Com. Dalloz, Février 2004, p.05. 

 .27ص، فع و األمر بالتسوية"، مرجع سابقي تسميـ شيادة عدـ الدّ عبد الحق قريمس، "مدى إمكانية الجمع بيف إجراء -2
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  يؾ،مسؤولية المصرؼ عف الوفاء بقيمة الشّ  عبد الغفار إبراىيـ موسى الحكماوي، -3

 .90، ص1992مصر،  كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، القانوف،
4
-Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op.Cit., p.44. 

صيد " ...عدـ وجود أو عدـ كفاية الرّ  جاري:مف القانوف التّ  01رمكرّ  526ة د بوضوح مف قراءة نص المادّ وىو ما يتأكّ  -5
 يؾ...".خبلؿ أياـ العمل األربعة الموالية لتاريخ تقديـ الشّ  [مقابل الوفاء]
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ذا كاف استبعاد حالة رفض الوفاء بسبب عيب شكمي في الّشيؾ مف نطاؽ التدابير البنكية   وا 
احب في حاؿ ضياع الّشيؾ أو سرقتو، فإّف ي عتبر أمرا منطقيا لكونو يمّثل نوعا مف الحماية لمسّ 

كسبب لمّتصريح  "عدم قابمية المقابل لمّتصرف فيو" العكس ىو المبلحع بالّنسبة لعدـ تصنيف
وتعّمقيما برصيد الّساحب، كما أّف  ،"تخّمف المقابلبالعارض، رغـ الّتشابو الموجود بينو وبيف "

ة الّشيؾ ومتابعة الّساحب جزائيا الرتكابو جريمة أثرىما واحد وىو حرماف الحامل مف استيفاء قيم
 .1إصدار شيؾ مف دوف مقابل وفاء

وجدير بالّذكر أّف تسجيل عارض الّدفع يكوف واجبا عمى البنؾ، إذا استند في رفضو إلى  
 .2أسباب أخرى إلى جانب عدـ كفاية المقابل

 إغفال بيانات تسجيل عارض الّدفع: -2
في بطاقة أو سجل خّاص، ت قّيد فيو البنوؾ جممة مف البيانات  يتـّ تسجيل عارض الّدفع 

 .وتغافل عنيا نظيره الجزائري 3عّددىا المشرع الفرنسي
    بالّشيؾ محّل العارض )الّرقـ، المبمغ، تواريخ اإلنشاء، الّتقديـ لموفاء ىذه البيانات تتعّمق 

كة لو(، والمعمومات الخاّصة عناصر الحساب )رقمو، طبيعتو، المؤّسسة الممس(، والرفض...
االجتماعي إذا كاف شخصا  بصاحبو )االسـ والّمقب، تاريخ ومكاف االزدياد، العنواف، المقرّ 

  .معنويا...(
وفي ظّل غياب مقتضى مشابو في القانوف الجزائري، فإّف البنوؾ تقتدي بالمعمومات الواجب  

 يد.إيرادىا في شيادة عدـ دفع الّشيؾ التي تسّمـ لممستف
ورغـ الّتحديد التشريعي الّضيق لمفيوـ عارض الّدفع، إال أّف البنوؾ تممؾ سمطة واسعة  

 ال رقابة عمييا مف ىذا األخير.و حياؿ المبادرة بالّتصريح بوجوده إلى بنؾ الجزائر مف عدمو، 
وف لذا تستغّل البنوؾ ىذه الحرية لمحيمولة دوف إخضاع زبائنيا المفّضميف لدييا، والذيف يحض

بثقتيا، لممنع، بتسّترىا عمى عوارض الّدفع المسّجمة بأسمائيـ، وقياميا بدال عنيـ بدفع قيـ الّشيكات 

                                                                 
 قائـ رصيدو يقابم ال شيؾ نية بسوءر دصأ مف اقب ... كلّ ع"... ي   :مف قانوف العقوبات 374وكما تشير إليو الماّدة  -1

 ."Un chéque sans provision préalable et disponible... رؼ[ّص رؼ]لمتّ لمّص  وقابل
2
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, 5

éme 
édition, Op.Cit., p.316. 

3
-Ces données sont cité par l’article R.131-12 du code monétaire et financier Français. 
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، أو تقديـ تسبيقات عمى حساباتيـ  في إطار a découvert1مف تمقاء نفسيا عمى المكشوؼ 
 اّلتي توفّرىا عادة لزبائنيا.les facilités de caisse  تسييبلت الّصندوؽ  

ذا       كاف ىذا الموقف مّبرر بالنسبة لمّزبوف اّلذي لـ يألف ترؾ حسابو مف دوف تمويف  وا 
ّنما لسبب عارض ال يد لو فيو، فإّنو قد يؤّدي إلى تكرار ىؤالء الّزبائف ليذا السّ  موؾ بإصدار وا 
يجة عدـ والّنت ،شيكات أخرى مشابية، مطمئنيف إلى تأميف البنؾ الحماية البّلزمة ليـ بتغطيتو قيميا

الّتصريح بالكثير مف العوارض المرتكبة إلى بنؾ  الجزائر جّراء تسويتيا بعد حصوليا بصورة غير 
 قانونية بعيدا عف اإلجراءات المفروضة قانونا.

البنؾ قد يبادر بمحض إرادتو، بدفع قيـ الّشيكات عمى المكشوؼ، فإّف البنوؾ في  ورغـ أفّ 
مف ىذه الحرية، إذ يجبرىا القانوف عمى تسديد الّشيكات الّتي يتـ فرنسا، ومف باب المقارنة، تتجّرد 

أورو، وأف يبادر الحامل  15إصدارىا عمى نماذج سّممتيا لزبائنيا، شرط أف ال يتعدى مبمغ الّشيؾ 
 .2بتقديمو لموفاء خبلؿ شير مف تاريخ اإلصدار، تفاديا لسقوط حقو في الّضماف

يتضّمف فائدة واضحة لمّساحب المقّصر، فإّنو قد يتحّوؿ ومع أّف وفاء البنؾ عمى المكشوؼ  
إلى مصدر لمسؤولية البنؾ، وذلؾ في الفرضية الّتي يتوّقف فييا، وبشكل مفاجئ عف تسوية 
الّشيكات الّتي يسحبيا العميل في نفس الّظروؼ، رغـ اعتياده مرارا عمى تسديدىا إذ ي ؤّدي ىذا 

 ، بحجة أّف الّضرر لـ يكف ليصيبوية في مواجية حامل الّشيؾالّتوقف الفجائي إلى تحّممو المسؤول
 
 
 
 
 

                                                                 
عف طريق ترؾ حسابو مدينا لفترة  ائف،سجل نقصا في رصيده الدّ ذي ي  المكشوؼ عف قرض يمنحو البنؾ لفائدة زبونو الّ  -1

ىي  فقطعمميا البنوؾ الخاّصة ، في حدود المبمغ الذي يرخص البنؾ بسحبو لو ( أشير،03زمنية معينة، ال تتجاوز ثبلثة )
 .BNP Paris Bas مف تمنح زبائنيا األوفياء ىذا االمتياز في مقّدمتيا بنؾ

2
-L’article L.131-82 du code monétaire  et financier Français. 



 الفصل األول                                               مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بالّشيك
 

26 
 

 .1لو أّف البنؾ طّبق منذ البداية اإلجراءات المقررة ليذه الحالة بشكل عادي
 عدم اعالم المستفيد عن طريق تسميم شيادة عدم الّدفع: -ب

، عمى الرُّغـ مف أغفمت قواعد القانوف الّتجاري الخاّصة بعوارض الّدفع تفصيل ىذا اإلجراء 
 اشارة المشّرع إليو، بصورة عرضية، في سياؽ تنظيمو لمؤّسسة الّشيؾ. أسبقية
( 04في ماّدتو الّرابعة ) 08/01بأف نّص الّنظاـ رقـ  تداركت الّنصوص البنكية ىذا الّسيو، 

ف كاف بشكل مقتضب، لتفّصل الّتعميمة رقـ   36 أحكامو في ماّدتييا 11/01عمى ىذا اإلجراء، وا 
 عمى الّتوالي. 37و

قيمة عممية بالغة، السّيما بالّنسبة لمحامل، فيي تشّكل دليل إثبات لديو  ولشيادة عدـ الّدفع 
جانب  مف كما ت عّد بمثابة احتجاج لعدـ الّدفع ،عمى رفض المسحوب عميو الوفاء لو بالّشيؾ

وّجو إلى الّساحب وي بّمغ لو عف ، وت عادؿ مف حيث أثرىا القانوني األمر بالّدفع اّلذي ي  2الّساحب
 .3طريق تسميميا لممستفيد لحممو عمى دفع قيمة الّشيؾ ليذا األخير

                                                                 
1
-Jack VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit  privé Français, 5

éme 
édition, Librairies techniques, Paris, 

France, 1983, p.99. 

ب عميو ف البنؾ عف الوفاء عمى المكشوؼ، ال يترتّ توقّ  إذ يرى بأفّ  جاه،عكس ىذا االتّ والقضاء   يذىب بعض الفقو -
د صريح مف البنؾ فإذا لـ يكف ىناؾ تعيّ  وبشكل دائـ مسؤوليتو في مواجية عميمو، بل ينبغي البحث في طبيعة ىذا الوفاء،

صرؼ ودفعو لقيمتيا ال يعدو أف يكوف سكوتو عف ىذا التّ  فإفّ  يكات التي يسحبيا عميو عميمو،لوفاء عمى المكشوؼ بالشّ با
سأؿ البنؾ تبعا لذلؾ عف رجوعو عف ىذا د تسامح منو، ويكوف لو أف يطمب مف زبونو تسوية وضعية حسابو، وال ي  مجرّ 
جازتو ذإ وخبلفا لذلؾ، ،بوف الحقا مف طرؼ ىذا الزّ يكات المسحوبة عميو برفضو وفاء الشّ  سامح،التّ  ا كاف تسامح البنؾ وا 

ل المسؤولية ل مف التزاماتو، بل يتحمّ حمّ البنؾ ال يمكنو التّ  كرار، فإفّ يمومة والتّ حب عمى المكشوؼ مطبوعا بالدّ لعممية السّ 
 ؛كاممة  في حاؿ امتناعو عف الوفاء

 ،ار البيضاءجاح الجديدة، الدّ بعة األولى، مطبعة النّ عقوباتيا الجنائية والمدنية، الطّ يؾ و نقبل عف: دمحم لفروجي، جرائـ الشّ  -
 وما بعدىا. 19، ص2005المغرب، 

-Cass.com, 04 mars 1986, Dalloz, 1987, I, 25, note CABRILLAC, cite par : Michel JEANTIN et Paul  

LECANNU,  Op.Cit., p.44. 
احب تعادؿ سبة لمسّ "وبالنّ  جاري غامضة وغير مفيومة:مف القانوف التّ  531/02ة ية لنص المادّ ياغة األصموردت الّص  -2

غة جوع إلى صياغتيا بالمّ بالرّ  بحيث ال يفيـ معناىا إالّ  ،مة مف قبل البنؾ"فع النعداـ أو قمة الرصيد المسمّ شيادة الدّ 
 الفرنسية:

"A l’égard du tireur ,le certificat de non-paiement pour défaut ou insuffisance de provision délivrer par la banque 

équivaut a l’acte de protêt". 

فع النعداـ الرصيد أو نقصو بمثابة أمر تبميغ شيادة عدـ الدّ  "يعدّ  و:جاري بأنّ مف القانوف التّ  536/01ة تقضي المادّ  -3
 فع".بالدّ 
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إلى الّتنظيـ، حيث اكتفت الماّدة  شيادة عدـ الّدفع وقد أحاؿ المشّرع بشأف إجراءات تسميـ
قديـ الّشيؾ ( أياـ مف تاريخ ت04بتحديد أجل تسميميا وحصره في أربعة) 08/01مف الّنظاـ رقـ  04

األشخاص اّلذيف بوسعيـ المطالبة بيذه  ،في وقت الحق 11/01في حيف بّينت الّتعميمة رقـ 
 بياناتيا.باإلضافة إلى حصر الّشيادة 
بسبب  ،ويتـّ تسميـ شيادة عدـ الّدفع مباشرة عقب امتناع المسحوب عميو عف تسديد الّشيؾ 

أو إلى  أو لممؤسسة المقدمة لو لممقاّصة االلكترونية، ا لحامموعدـ كفاية مقابمو كميا أو جزئيا، إمّ 
 ، وذلؾ بمناسبة أوّؿ تقديـ لو1حسب الحالة، في حاؿ الّتقديـ االلكتروني لمّشيؾ غرفة المقاّصة

إذ يتـّ إرجاء تسميـ ىذه الّشيادة إلى غاية طمبيا مف  عكس ما ىو مقّرر في القانوف الفرنسي،
 .3ّرة أخرى إلى البنؾ لممطالبة بقيمتو، بعد تقديمو الّشيؾ م2الحامل
كّل المعمومات الّتي  الّتي تصدر في شكل نماذج ت عّدىا البنوؾ، تتضّمف شيادة عدـ الّدفع، 

كمبمغ الّشيؾ رقمو، تاريخي  الّظروؼ المحيطة بواقعة الّتوقف عف الّدفع، مف شأنيا أف ت حّدد وبدّقة،
والمعمومات الشخصية   ،ة بالحساب اّلذي تـّ إصداره عميوإنشائو وتقديمو لموفاء، المعمومات الخاّص 

 .4لمّساحب والمستفيد... إلخ
إذ تعادؿ مف حيث قيمتيا  ليذه الّشيادة دور كبير في تحصيل الّشيؾ الممتنع عف الوفاء بو، 

 .القانونية عقد االحتجاج لعدـ الوفاء
، كما أّف تبميغ ىذا األخير بيا 5استخداميا كسند تنفيذي ضّد الّساحب يمكف لممستفيد أيضا 

)أي دفع قيمة الّشيؾ(، إذا تـّ ضمف الّشروط  بواسطة محضر قضائي، يأخذ حكـ أمر بالّدفع،
 .6واآلجاؿ القانونية

 
 

                                                                 
1
-L’article 36 de l’instruction n° 11/01 précitée. 

2
-Jean-Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6

éme 
édition, Paris, 

France,1995,p.308. 
3
-L’article L.313-73 du code monétaire et financier Français. 

4
-Ces données sont cite par l’article 37/01 de l’instruction n°11/01 . 

5
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET,  Instruments de paiement et de crédit, 5

éme  
édition, p.317.  

 جاري.مف القانوف التّ  517ة روط واآلجاؿ في نص المادّ دت ىذه الشّ حدّ  -6
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( يوما مف 20عدـ وفائو بالّشيؾ خبلؿ ميمة عشريف )احب و وي مكف لمحامل في حاؿ تعّنت السّ  
 موالو واقتضاء قيمتو مف ناتج بيعيا.الحجز عمى أ ،1تاريخ تبميغو بالّشيادة

أّنو يتعارض وأحكاـ عوارض الّدفع الواردة في القانوف  ،وي بلحع بشأف تسميـ ىذه الّشيادة  
السيما تمؾ المتعّمقة بإجراء الّتسوية، اّلذي يستدعي وقف جميع إجراءات الّتنفيذ ضّد  الّتجاري،

اف أجدر بالمشرع رفع ىذا الّتناقض، إّما بنّصو ، لذا ك2الّساحب إلى غاية انقضاء ميمة التسوية
حينيا يقوـ بتسميميا إلى  ،عمى عدـ تسميـ شيادة عدـ الّدفع إلى غاية ثبوت فشل إجراء التسوية

تماما كما نّص عميو نظيره  ،لمباشرة إجراءات الّتنفيذ ضد الّساحب المستفيد بناء عمى طمبو،
عادتو إليو اّلذي يمـز البنوؾ بإرجاء تسم الفرنسي، يميا إلى غاية تقديـ الحامل لمّشيؾ مّرة أخرى وا 

، أو بتبّني خيار آخر، وىو حرماف الّساحب مباشرة مف اإلصدار بمجّرد تسجيل 3دوف تسديد
 عارض الّدفع ومباشرة إجراءات الّتنفيذ في حّقو.

ذا كانت شيادة عدـ دفع الّشيؾ تمّكف الحامل مف تحصيل حقوقو في مواجية ال   ّساحبوا 

فإّنيا في المقابل ال تغني البنوؾ عف وجوب االستجابة لبللتزاـ القانوني الواقع عمى عاتقيا بالقياـ 
 بالّتصريح بالعارض إلى بنؾ الجزائر.

 عارض الّدفع:بنك الجزائر بوجود  الّتقصير في اخطار-ثانيا
بنؾ الجزائر في تكمف الغاية مف الّتصريح بوجود العارض إلى مركزية عوارض الّدفع لدى 

إحاطتو عمما بو، وقيامو بدوره بإببلغ البنوؾ األخرى بناء عمى طمبيا، لتفادي الّتعامل مع العميل 
مرتكبو، لذا فيو اجراء وقائي مف شأنو تفادي وقوع عمميات اصدار شيكات مماثمة، وما قد ينجّر 

 عنيا مف أضرار. 

                                                                 
شير ذي ي  جاري، ففي الوقت الّ مف القانوف التّ  536/02ة المادّ  بيف الصياغة العربية والفرنسية لنّص  وجود اختبلؼبلحع ي   -1

( 20كنقطة لبداية الحتساب ميمة عشروف ) ،[والمراد ىنا تاريخ اإلرساؿ ]بميغتإصدار الالعربي إلى اعتماد تاريخ  فيو النّص 
ة ص األصمي يشير إلى إمكانيالنّ  ، كما أفّ   la significationبميغص الفرنسي يعتمد بدال مف ذلؾ تاريخ التّ النّ  فإفّ  يوما،

 ص الفرنسي.احب طبقا لمنّ عمى أمواؿ السّ  الحجز يتـّ  في حيف أفّ  حجز الحامل عمى أمواؿ المسحوب عميو،
2
-Françoise PEROCHON , Régine BONHOMME, Entreprises en difficulté , Instruments de paiement et de 

crédit,  6
éme 

édition , L.G.D.J-Delta, Paris, France, 2004, p.704. 
3
-L’article L.131-73 du code monétaire et financier Français. 
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إاّل إذا تـّ وفقا لمّشروط المنصوص  مو بالّتصريح،ليذا الّسبب، فإّف البنؾ ال ي عّد قد نّفذ التزا
عمييا قانونا، ي ؤّدي تخّمفيا إلى اعتباره مخبّل بو، إذ ال يتمّكف بنؾ الجزائر مف استغبلؿ ىذه 

 المعمومة ضّد الّساحب المخطئ في الوقت المناسب، وبالّتالي إلى عدـ ترتيب الّتصريح آلثاره.

 و كيفياتو: مخالفة البنك لشروط الّتصريح -أ
ـ احترامو لشروط الّتصريح مف حيث شكمو واألجل  يجد إىماؿ البنؾ ليذا االلتزاـ مرّده في عد

 القانوني المحّدد لمقياـ بو .
 عدم احترام شكل الّتصريح بالعارض:  -1

يمكف  ، تقييد البنوؾ المصّرحة بشكل معّيف،08/01أغفل القانوف الّتجاري والّنظاـ رقـ  نظريا،
تداركت األمر وكانت  01 /11 وع إليو لنظر مدى احتراميا لو مف عدمو، إاّل أّف الّتعميمة رقـالّرج

 .أكثر عممية، بمراعاتيا لعامل الوقت في الّنشاط البنكي القائـ عمى سرعة األداء
عمى البنوؾ توجيو إخطار بالّتبميغ إلى بنؾ الجزائر ممّثبل في   11/01 الّتعميمة رقـ فرضت

لمستحّقات غير المدفوعة، في صورة رسالة إلكترونية، بعد أف يتـّ حفع معطياتيا وتخزينيا مركزية ا
رساليا عف بعد/أو أو تسجيميا مف طرؼ البنؾ فوؽ دعامة مغناطيسية قابمة لبلستغبلؿ أو مباشرة  وا 

 ، عف طريق شبكة االنترنيت.1أو عمى الخطّ 
ؾ الجزائر مف تحييف قوائـ الممنوعيف مف ىذه الّطريقة تتيح ربح الوقت والجيد، وتمّكف بن

مّما يعطي إلجراء المنع قيمتو القانونية، خبلفا لمّطريقة التقميدية التي  ،االصدار في وقت مناسب
كانت تّتبع في ذلؾ سابقا، المعتمدة عمى ارساؿ رسالة موصى عمييا أو مسّجمة مع إشعار 

بط نطاؽ العارض مف حيث أشخاصو باالستبلـ متضّمنة جميع البيانات المساعدة عمى ض
وىي المعمومات ذاتيا اّلتي يجب أف يحتوييا اإلخطار االلكتروني واّلتي تطابق بالكاد  ،وموضوعو

 إذ ي عّد إخطار البنؾ معيبا، إذا أغفل البنؾ ذكر إحداىا. تمؾ المتضّمنة في شيادة عدـ الّدفع ،
 
 
 

                                                                 
1
-L’article 11 de l’instruction nº11/01 précitée. 
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 الّتصريح خارج اآلجال القانونية: -2
( أياـ الموالية لتاريخ تقديـ 04ؾ، أف ي بادر بالّتصريح بعارض الّدفع خبلؿ أربعة )عمى البن 

 . 1الشيؾ لموفاء، ميما كانت طبيعة ىذا الّتقديـ، ماديا كاف أو إلكترونيا
ي شرع في احتساب ىذا األجل مف يوـ الّتقديـ، ويخضع في ذلؾ لمقواعد العاّمة لحساب 

أّما  ،األخير منو يوـ عطمة م ّدد األجل إلى يوـ العمل اّلذي يميو المواعيد، بحيث إذا صادؼ اليوـ
إذا وافق إحدى األياـ الثبلثة األولى يوـ عطمة فإّنو ال يسقط وال ي حتسب

2. 
وفي كّل األحواؿ، تبقى البنوؾ مقّيدة باستيفاء الّتصريح خبلؿ ىذا األجل، ولو بادر الّساحب  

س مف شأف ىذه الّتسوية أف ت زيل آثار ىذا العارض بأثر بتسوية العارض قبل انقضائو، إذ لي
ّنما تحوؿ دوف ترتيبيا مستقببل.  رجعي في الماضي، وا 

وقد اكتفى القانوف الّتجاري بتوضيح سموؾ البنؾ في حاؿ تسجيمو لعارض دفع باسـ زبوف 
ر اّلذي واحد، دوف أف يتطّرؽ لحصوؿ عّدة عوارض دفع في يوـ واحد وباسـ نفس الّزبوف، األم

بإجبارىا البنوؾ عمى الّتصريح في مثل ىذه الحالة بكّل عارض  11/01تصّدت لو الّتعميمة رقـ 
تي ، ويمتّد ىذا الحكـ إلى جميع العوارض الّ 3عمى حدة، وبشكل مستقّل عف بقية العوارض األخرى

عمى مستوى ت سّجل عمى الحساب الواحد أو عمى مختمف الحسابات اّلتي يمتمكيا الّساحب، سواء 
 بنؾ واحد أو عّدة بنوؾ.

ذا كاف استيفاء الّتصريح بعارض الّدفع لمّشروط المقّررة لو قانونا، ي ؤّدي إلى ترتيبو آلثاره  وا 
 فإّف عدـ الّتصريح ينتج عنو استمرار الّساحب في إصدار شيكات أخرى معيبة.

 

                                                                 
ات غير جاري: "يجب عمى المسحوب عميو تبميغ مركزية المستحقّ مف القانوف التّ  01رمكرّ  526ة دت ىذا األجل المادّ حدّ  -1

  ؛يؾ"( الموالية لتاريخ تقديـ الشّ 04صيد خبلؿ أياـ العمل األربعة )جود أو عدـ كفاية الرّ المدفوعة بكل عارض دفع لعدـ و 
د حدوث عارض دفع بسبب انعداـ أو و: "بمجرّ يا عمى أنّ بنّص  08/01ظاـ رقـ مف النّ  04ة دت عميو أيضا المادّ كما أكّ 

فع لبنؾ ح بذلؾ لمركزية عوارض الدّ جاري أف يصرّ ف عمى المسحوب عميو وفقا ألحكاـ القانوف التّ يتعيّ  صيد،نقص في الرّ 
 يؾ".( أياـ الموالية لتقديـ الشّ 04الجزائر في غضوف األربعة  )

 يؾ.الشّ  تقديـالمذكورة سابقا صريحة في تأكيدىا عمى أياـ العمل األربعة الموالية لتاريخ  01رمكرّ  526ة لقد كانت المادّ  -2
3
-L’article 10 de l’instruction n°11/01 stipule que :"chaque incident de paiement doit faire l’objet d’une 

déclaration séparée". 
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 عدم الّتصريح بالعارض: آثار -ب
ى المنّظـ البنكي، عف إيراد أّي مقتضى قانوني ي بّيف تّ عمى الّرغـ مف سكوت المشّرع، وح

إاّل أّف المؤّكد اكتفاؤه  كيفية تصّرؼ بنؾ الجزائر مع العوارض المصّرح بيا مف مختمف البنوؾ،
ّقع المنع عمى مرتكبييا، حينيا  بتسجيميا وعدـ مبادرتو بنشرىا، إاّل إذا بقيت مف دوف تسوية، وو 

 . 1حّينة بالممنوعيف مف إصدار الّشيكات وتبميغيا لمبنوؾيقوـ بنشر دوري لقائمة م
لبلستعبلـ عف األشخاص الّراغبيف في فتح حسابات  ونظرا لكوف البنوؾ تمجأ إلى بنؾ الجزائر

لدييا أو االستفادة مف خدمة الحصوؿ عمى وسائل الدفع الّتي توّفرىا، فإّف الّتبميغ بحدوث العارض 
البنؾ  المعمومات محل االستعبلـ، كما ي مّكف البنوؾ األخرى غيري ساىـ بشكل كبير في توفير 

 تكويف قناعة حوؿ الّزبوف أو الشخص الراغب في االستفادة مف خدماتيا، مسّجل العارض مف
 .وتجّنب التعامل معو إذا كانت نتائج استعبلميا عنو سمبية

وارض المكتشفة عمى حساباتيـ وبالّتالي فإّف تسّتر البنوؾ عمى زبائنيا وعدـ تبميغيا عف الع 
مف شأنو تضميل بقية البنوؾ حوؿ حقيقة سمعتيـ، ويمّكنيـ ودوف خوؼ مف االستمرار في إصدار 
شيكات مفتقرة لمقابل وفائيا، دوف إمكانية مساءلتيـ أو مساءلة بنوكيـ عمى مثل ىذه الّتصرفات 

 لّثقة في الّتعامل بالشيكات.واألخطاء، لتكوف الّنتيجة انتشار مثل ىذه العمميات وفقداف ا
وما يمكف تأكيده ىنا، وفي ظّل الّنصوص القائمة، أّف ىذه النتيجة تجد طريقيا لموجود حّتى 
ولو تـّ الّتصريح بالعارض بصورة عادية، فبل ينجّر عنو تعميق سمطة الّساحب في اإلصدار مؤقتا 

ه عمى إعادة صيغ الّشيكات الموجودة إلى غاية تسويتو العارض في اآلجاؿ الممنوحة لو، وال إجبار 
 إذ ال ي وّجو لو ىذا الّطمب إاّل إذا تبّيف فشل الّتسوية و توقيع المنع عميو رسميا. ،2لديو خبلليا

ليذا، ي مكف القوؿ بأّف أثر الّتصريح بالعارض يتوقف عند إمكانية حرماف البنوؾ لمّساحب  
لممنوعيف مف اإلصدار أو قبل ىذا الّنشر إف مف خدماتيا مستقببل، عقب نشر اسمو في قائمة ا

 رأت ذلؾ.
                                                                 

 جاري.مف القانوف التّ  08رمكرّ  526ة ستفاد مف صريح نص المادّ وىو ما ي   -1
دوف  ،ب بغية تسوية العارضاحفع إلى السّ جاري بإلزاـ البنؾ بتوجيو أمر الدّ مف القانوف التّ  02ر مكرّ  526ة اكتفت المادّ  -2

رة بعشرة ة الممنوحة لو لمقياـ بذلؾ والمقدّ يكات وا عبلمو بذلؾ خبلؿ المدّ في إصدار الشّ  أف تفرض عميو حرمانو مف الحقّ 
 ( أياـ مف تاريخ توجيو ىذا األمر.10)
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فضبل عف ذلؾ، ي بلحع بأّف المشّرع لـ يقّرر أي جزاء يمحق البنوؾ في حاؿ عدـ إخطارىا  
ا يجعل لبنؾ الجزائر بالعوارض المسّجمة لدييا، رغـ كونو أّوؿ إجراء مف إجراءات توقيع المنع، ممّ 

حاممي الّشيكات اّلذيف تبقى حقوقيـ مف غير وفاء، أمرا في مف مساءلتيا عف ىذا الخطأ مف قبل 
 عوبة.غاية الّص 
غير أّف ىذا الخطأ ذاتو ي فترض أف ي عّرض البنؾ لممسؤولية أماـ بنؾ الجزائر بتوقيع  

، تماما كما في حاؿ عدـ تداركو لتصريحو غير 1العقوبات اّلتي تقّررىا الّمجنة المصرفية في حقو
 ّدفع.الّصحيح بعارض ال

 عدم مبادرة البنك بإلغاء الّتصريح الخاطئ بعارض الدفع: -الفقرة الثانية
ال ي وصف البنؾ بالمخطئ عند مجرد عدـ الّتصريح بالعارض بعد تسجيمو فقط، بل يشممو 
ىذا الوصف أيضا، عند قيامو خطأ بيذا الّتصريح وعدـ إلحاقو بببلغ آخر ي مغيو فور اكتشاؼ 

 ذلؾ.
، اّلتي وّضحت 11/01الّتجاري عف تنظيـ ىذه الفرضية عكس الّتعميمة رقـ تغاضى المشّرع 

األخطاء الواجبة الّتصحيح  ، ولو بشكل مجمل بتحديدىا لصور2سموؾ البنؾ في ىذه الحالة
ىماليا في المقابل لشكل وأجل معينيف يتقيد بيما البنؾ في سبيل ذلؾ.  وا 

 يح بعارض الّدفع:توافر األسباب الموجبة إللغاء الّتصر  -أّوال
ىما  وحصرتيا عموما في حالتيف: 11/01الّتعميمة رقـ  13الماّدة  األسبابحّددت ىذه 

أو الخطأ في القياـ  ،الخطأ في إحدى المعمومات أو العناصر المتعمقة بالعارض المصّرح بو
 ق شروطومف أساسو، لعدـ تحقّ المبادرة بو بالّتصريح في حّد ذاتو، في حاالت ي فترض فييا عدـ 

 .رغـ آثاره السمبية عمى الّساحبدرة بإلغاء الّتصريح أمرا جوازيا ال إجباريا وجعمت مف المبا
ومع عدـ وجود قواعد مفّصمة لطبيعة األخطاء اّلتي يقع فييا البنؾ المصّرح، فإّنو يتمّتع   

 ى.بمطمق الّسمطة في تقدير وجود الخطأ وتداركو مف عدمو، السيما في الحالة األول
                                                                 

صريح بمخالفات سيتـ التّ "و: نّ شير إلى أتي ت  ، الّ 08/01ظاـ رقـ مف النّ  14ة وىو ما يمكف استنتاجو مف مقتضى المادّ  -1
 جنة المصرفية".حقة إلى المّ صوص البلّ ص وأحكاـ النّ أحكاـ ىذا النّ 

2
-L’article 13 de l’instruction n°11/01 stipule que : "En cas de déclaration erronée ou à tort, les établissements 

déclarants peuvent introduire une déclaration corrective ou d’annulation de l’enregistrement d’un incident de 

paiement ou une interdiction de chéque déclarée par erreur". 
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كاف ي فترض بالمشّرع، أو عمى األقل المّنظـ البنكي، وتجّنبا ليذه الّضبابية وضع  لذا، 
نصوص تطبيقية أكثر دّقة ّتراعي ىذا الجانب، وتحّدد صّور األخطاء اّلتي قد تقع فييا المؤّسسات 

و حّتى المصّرحة، واّلتي يجب بسببيا طمب إلغاء الّتصريح تفاديا ألّي ضرر قد يطاؿ الّساحب أ
الغير، أو منح الّساحب الحّق في توجيو طمب بذلؾ إلى بنؾ الجزائر، إذا تقاعس البنؾ في القياـ 

 ، فضبل عف جعل طمب االلغاء وجوبيا ال جوازيا خاضعا لتقدير البنؾ ذاتو.1بذلؾ
الواقع أّف المبادرة بتصحيح إخطار بنؾ الجزائر قد تكوف ألسباب عديدة، كالخطأ في اسـ 

أو في سبب الّتصريح أو جّراء الوقوع في خطأ محاسبي عند إجراء  ،2ب أو في رقـ الحسابالّساح
القيود المحاسبية، بحيث ينتج عنيا سوء تقدير قيمة مقابل الوفاء المتوافرة في الحساب ورفض 

 . 3الوفاء بناء عمى ذلؾ
في ادخاؿ وي نسب اقتراؼ ىذه األخطاء لمستخدمي البنؾ وأعوانو، بسبب عدـ تحّكميـ 

البيانات بواسطة أجيزة اإلعبلـ اآللي والحاسبات االلكترونية، واّلتي تعتمد عمييا البنوؾ في مختمف 
خاطئة أو مدخبلت أنشطتيا، أو عدـ الماميـ بكيفية برمجتيا، كأف يقوـ ىؤالء بتزويدىا بمعطيات 

 .4تفتقر لمّدقة أو برمجتيا  بصورة غير صحيحة
لمصّرحة تحّقق ىذه األخطاء أو غيرىا، وجب عمييا المبادرة بإعادة فإذا اكتشفت المؤسسة ا 

جراء الّتعديبلت البلزمة عميو، إّما بطمب إلغائو كمية أو تصحيح الخاطئ مف ا  و  اإلخطارالّنظر في 
ماداـ أّف القانوف لـ يقّيدىا بأّي أجل  إاّل أّنيا تبقى حّرة مف الّناحية الّزمنية في إتماـ ذلؾ، بياناتو،

، فضبل عف عدـ تقييدىا بإلغاء الّتصريح الخاطئ في قانوني لمقياـ بما ىو ضروري مف تعديبلت
 .حّد ذاتو

                                                                 
 مف البنؾ و الساحب في فرضيتيف ىما: في طمبو لكلّ  ع الفرنسي إلى حاالت اإللغاء ىذه، ومنح الحقّ لقد أشار المشرّ  -1
 فاء بسبب خطأ مف البنؾ.إذا كاف االمتناع عف الو  -
 مف األشخاص المؤىميف إلصدار شيكات عمى الحساب.  انعداـ المقابل لـ يكف بسبب أيّ  فّ أإذا أثبت صاحب الحساب ب -

- Voir en ce sens : l’article R.131-27 du code monétaire et financier Français. 

 .157حة، صلقانونية، طبعة مكبرة ومنقّ عمي جماؿ الديف عوض، عمميات البنوؾ مف الوجية ا -2
3
-Christian GAVALDA, "Une étape ? La réforme du chéque par la loi du 03 janvier 1972", J .C.P. éd . g

le
. 

N°47, n°44. 

ع، عماف وزيوالتّ  شربعة األولى، دار وائل لمنّ الطّ  يكات"،"الشّ  حسابات الصكوؾ ومسؤولية المصارؼ مؤيد حسف طوالبة، -4
 .189ص ، 2004 األردف،
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 مخالفة إجراءات إلغاء الّتصريح بالعارض أو تصحيحو: -ثانيا
إذا امتنع البنؾ عف إلغاء الّتصريح الخاطئ فإّنو يكوف مسؤوال في مواجية الّساحب الذي 

 الّسموؾ، مطالبتو بالّتعويض عف الّضرر اّلذي لحقو.يممؾ، واستنادا إلى ىذا 
السيما مع غياب نّص قانوني يحّدد  غير أّف إثبات صدور الخطأ مف البنؾ لف يكوف يسيرا،

جراءات الّتصريح فالّنص  ،توّقف عمى محض مبادرة البنؾم ويجعل منو أمرا جوازيا شكل وا 
مف  13ير الّصحيح بالعارض، وىو الماّدة الّتنظيمي الوحيد الذي أشار إلى إلغاء التصريح غ

اكتفى باإلشارة إليو دوف أف ي حّدد شكبل خاصا بو وال أجبل زمنيا ينبغي عمى  11/01الّتعميمة رقـ 
 .1البنوؾ مراعاتيما، مّما يجعل منو أجبل مفتوحا تبرؤ ذّمة البنؾ منو متى قاـ بو وفي أّية لحظة

الجزائر ليذا االستدراؾ عمى شرط وحيد وىو ضرورة أف  أّنو في المقابل، أوقف قبوؿ بنؾ إالّ 
، فإذا أغفل البنؾ ىذا الّشرط ع ّد طمبو 2يتضمف توقيع المسؤوؿ األوؿ عف المؤسسة المصرحة

 مرفوضا مف بنؾ الجزائر. 
باستثناء ذلؾ، فإّف البنؾ ال يتقيد بأي شرط شكمي آخر، لذا ي تصّور أف يتدارؾ خطأه أو أف 

ريق المعتمد في الّتصريح بالعارض أي بموجب رسالة ؾ الجزائر بالخطأ، بنفس الطّ يتـّ إخطار بن
 .، كما يتوّقع أف ال يقوـ بذلؾ دوف أف يطالو عقاب عمى ذلؾالكترونية

     ( يوما 15في مقابل ذلؾ، يتعّيف عمى بنؾ الجزائر، وخبلؿ أجل أقصاه خمسة عشرة )
جراء الّتعديبلت البّلزمة بإلغائو برّمتومف تاريخ تمّقيو طمب اإللغاء، مراجعة ال     ّتصريح الّسابق وا 

، فضبل عف إخطار بقية البنوؾ والمؤّسسات 3مع إعبلـ البنؾ المصّرح بذلؾ أو ادخاؿ تعديل لو،
 األخرى في حاؿ قياميا بإلغاء المنع الموّقع خطأ في وقت سابق.

التماس و  الّمجوء إلى بنؾ الجزائروبما أّف الّساحب ضحية الّتصريح المغموط ال يممؾ حق  
إلغاء ما اّتخذ في حّقو مف إجراءات، إذا تقاعس بنكو عف القياـ بذلؾ، وال أّية حظوظ لممنازعة في 

                                                                 
( أياـ مف تاريخ 10) نظيـ المعموؿ بو في فرنسا، إذ تتقيد البنوؾ بتصحيح خطئيا خبلؿ ميمة عشرةعمى خبلؼ التّ  -1

 احب.البنؾ ذاتو أو مف السّ  مف اكتشافو
2
-L’article 13 alinéa 02 de l’instruction n° 11 /01. 

3
-Alinéa 03 de l’article 13 de l’instruction n°11/01 précitée. 
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، فإّف الّنتيجة المتوّقعة في ىذه الحالة ىي أّف طمب اإللغاء 1ىذا الّتدبير بأّي شكل مف األشكاؿ
 ر، وسيكوف مآلو الّرفض مف بنؾ الجزائر.المقّدـ مف الّساحب لف ي ؤخذ بعيف االعتبا

ذا كاف البنؾ  بنؾ الجزائر في حاؿ اكتشافو ليذا الخطأ، فإنو ي جبر  غير مجبر عمى تبميغوا 
عند قياـ الّساحب بتسوية العارض، إذ ي عّد إجراء الّتسوية مستوى آخر تظير عمى  اعبلموعمى 

 عف إعراضو عف تنفيذ االلتزامات المرتبطة بو. صعيده أخطاء البنؾ، وبالّتالي، مسؤولياتو الّناتجة
 عدم قيام البنك بالّتدابير المتعّمقة بتسوية عارض الّدفع: -الفقرة الثالثة

منح المشّرع لمرتكبي عوارض الّدفع فرصة  رغبة منو في تقميص الّضغط عمى المحاكـ،
 .2ديا لممتابعة الجزائيةلتدارؾ أخطائيـ بتكويف مقابل وفاء شيكاتيـ، وتسديد حقوؽ الحممة تفا

ولتحقيق ذلؾ، فرض القانوف عمى البنؾ توجيو أمر إلى العميل ي عرؼ باألمر بتسوية 
، يدعوه فيو إلى تسوية عارض الّدفع المسّجل باسمو، بتكويف مقابل 3"األمر باإليعاز" العارض أو

(، فإذا استجاب الّساحب وفاء كاؼ لتغطية قيمة الّشيؾ، طبقا لمّشروط المحّددة في القانوف )أّوال
إذ أّف تقصيره في اّتخاذ  ،ليذا األمر وسّدد قيمة الّشيؾ، وجب عمى البنؾ إببلغ بنؾ الجزائر )ثانيا(

 ىذا اإلجراءات ي كّيف كخطأ يتحّمل مسؤوليتو.
 الّتقصير في اعالم الّساحب بالحّق في تسوية العارض:   -أوال

وقوع أّوؿ عارض دفع، تجنيب الساحب توقيع المنع  يترّتب عمى توجيو األمر بالّتسوية عند
عميو ومتابعتو جزائيا، كما ي ساىـ في تحصيل الحامل لحقوقو في آجاؿ قصيرة، لذا فإّف عدـ ارساؿ 
البنؾ لو كّميا، يجعمو مخطئا حياليما معا، ويبقى الخطأ قائما في ذّمتو أيضا، إذا تـ إرساؿ األمر 

ليا مف أّي توضيحات حوؿ الطرؽ المتاحة لمساحب لمقياـ بتسوية دوف احتراـ شكميات ذلؾ أو خا
 العارض.

 

                                                                 
جاري إلى إمكانية منازعة القضائية في توقيع المنع البنكي فقط مف القانوف التّ  13رمكرّ  526ة ع في المادّ أشار المشرّ  -1

 فع.صريح الخاطئ بعارض الدّ دوف أف يتناوؿ فرضية المنازعة في التّ 
2
-Jean-Claude GROSLIERE, "Clés pour la réforme du chèque (loi n°75/04 du 03 janvier 1975) ", J.C.P.éd. 

g
le.1975, I , 2716,N°25, n°06 . 

 .08/01ظاـ رقـ مف النّ  05ة المادّ  -3
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 عدم ارسال األمر بالّتسوية: -أ

بالّنظر إلى رغبة المشّرع الّظاىرة في تسوية الّساحب ليذا الخمل المبلحع عمى مستوى  
لمقياـ بذلؾ، فإف  حسابو، بشكل وّدي، فإّنو قد ألـز البنؾ بإرساؿ ىذا األمر إليو واميالو مّدة زمنية

 انقضت دوف ذلؾ ، وجب عمى البنؾ ارساؿ أمر آخر.
ي عتبر البنؾ مخطئا إذا لـ يقـ بتوجيو أمر أّوؿ لمّساحب بتسوية ما لوحع مف نقص في 
رصيده، وذلؾ خبلؿ أياـ العمل األربعة الموالية لتاريخ تقديـ الّشيؾ عف طريق رسالة موصى عمييا 

أو دوف مراعاة une lettre recommandée avec accusé de réception 1  مع إشعار باالستبلـ
 .08/01لمّنموذج المبّيف في الممحق الّثاني مف الّنظاـ رقـ 

إلى االكتفاء بتوجيو رسالة عادية إذا كاف الّساحب في حالة عود  2وقد ذىب بعض الفقو 
une lettre simple si le tireur est récidiviste. 

   كور فائدة مزدوجة لمّطرفيف، فيو مف جية يضمف وصوؿ ىذا األمر لمّساحبولمّشكل المذ
وتمقيو لو مف خبلؿ إعادة اإلشعار باالستبلـ لممؤسسة المرسمة، ومف جانب آخر ي عّد دليل إثبات 

ف كاف بعض الفقو يرى بأّف التزاـ 3عمى قياـ ىذه األخيرة بالتزاميا القانوني المتعّمق بالّتسوية ، وا 
   حوب عميو يتوّقف عند مجّرد إرساؿ ىذا األمر دوف الّتأّكد مف وصولو الفعمي إلى الّساحبالمس

 واستبلمو لو.
بالّنظر إلى أىمية تمّقي الّساحب ليذا األمر، فإّف عدـ مراعاة ىذا الّشرط مف البنؾ قد يؤّدي 

يمة المحّددة لو إلى عدـ وصوؿ طمب الّتسوية إلى العميل في الوقت المناسب، خصوصا وأّف الم
لتسوية وضعيتو المالية قصيرة، لتكوف الّنتيجة المتوّقعة عف ذلؾ سقوط حّقو في التسوية وتوقيع 

 المنع عميو.
بالّتسوية لمّشخص  ومف األخطاء الّتي قد تقع فييا البنوؾ أيضا، اكتفاؤىا بإرساؿ األمر

ييا الحساب جماعيا يممؾ مرتكب العارض فقط دوف بقية شركائو، في الفرضية الّتي يكوف ف
                                                                 

1
-l’article 14 de l’instruction n°11/01 précitée. 

2
-Françoise PEROCHON , Régine BONHOMME, Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de 

paiement, Op.Cit., p.707. 

فع"، مرجع ألمر بتسوية عارض الدّ افع و "مدى إمكانية الجمع بيف إجراءي تسميـ شيادة عدـ الدّ  عبد الحق قريمس، -3
 .95ص سابق،
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وبنفس  1مجموعة مف الشركاء حق الّتصرؼ فيو ،إذ ينبغي عمييا إرساؿ أمر لكل شريؾ عمى حدة
تفاديا لمسؤوليتيا  الّشروط المطموبة في األمر بتسوية العارض المسّجل عمى الحساب الفردي،

 اتجاىيـ في حاؿ منعيـ مف اإلصدار الحقا.

ّجمت عوارض دفع عميياأّما إذ كاف لمّساحب عدة حس جميعا، فإّف البنؾ ممـز بإرساؿ  ابات وس 
أمر إليو بتسويتيا جميعا تفاديا إلمكانية منعو مف اإلصدار، إذا ظّل العارض قائما عمى مستوى 

، دوف أف يمزمو المشرع بتوجيو أمر مستقّل بكّل عارض عمى حدة أو االكتفاء بإرساؿ أمر 2أحدىا
 واحد لتسويتيا جميعا.

يبقى التزاـ البنؾ بتوجيو أمر بتسوية العارض إلى عميمو قائما، حّتى ولو تـّ غمق الحساب و 
، أّما إذا تـّ تجميد الّتصرؼ في الحساب بسبب حجز أو معارضة، فإّنو 3الذي سجل عميو العارض

ال يقع عمى عاتق المؤّسسة ممسكة الحساب توجيو ىذا األمر، إاّل إذا كاف المبمغ الموجود في 
 .4الحساب أقّل مف قيمة مقابل وفاء الّشيؾ

وفي حالة معاينة وجود أكثر مف عارض في ذات اليوـ وعمى نفس الحساب، فإّف األمر 
لى شركائو فيو إذا  بالّتسوية يجب أف ي شير إلى جميع ىذه العوارض، وي وّجو إلى صاحب الحساب وا 

 .5كاف ىذا الحساب جماعيا
( أّياـ، فإّف البنؾ ممـز 10ّساحب لمّتسوية والمقّدرة بعشرة )فإذا نقضت الميمة الممنوحة لم

 .6أيضا دفعا لمسؤوليتو بإرساؿ أمر ثاف بالّتسوية بنفس الشروط السابقة
وحّتى في حاؿ احترامو ليذه المقتضيات القانونية، فإّنو ال يتحّمل مف المسؤولية إذا لـ يحتـر 

 شكميات ىذا األمر.
 

 

 

 

                                                                 
1
-L’article 14 de l’instruction n° 11/01. 

2
-L’article 22, Ibid.  

3
-L’article 18, Ibid. 

4
-L’article 19, Ibid. 

5
 -L’article 17, Ibid. 

 .08/01مف الّنظاـ رقـ  08المادة  - 6
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 لّشكمية لألمر بالّتسوية:مخالفة الّشروط ا -ب
عمى الّشكل المعتمد لؤلمر بالّتسوية، مف خبلؿ وضعو لنماذج  08/01أّكد النظاـ رقـ  

 خاّصة بو في سياؽ تحديده لحاالت ارسالو.
بحيث  ،فإّف األمر بالّتسوية يجب أف يتضّمف جممة مف البيانات االلزامية ،وبالّرجوع إلييا

و ، أو تضّمنو بصورة خاطئة ،إذ يعّد البنؾ وكأنّ 1افتقر إلى أي منيا يعتبر باطبل  ومعيبا شكبل إذا
الي مسؤوال عف اآلثار الناجمة عف عدـ قياـ الساحب التسوية ، ومف صّور ، وبالتّ 2لـ يقـ بو أصبل

 ...إلخ. 3ذلؾ إغفاؿ اإلشارة إلى البياف المتعّمق بوضعية الحساب أو الميمة المحّددة لمّتسوية
لبيانات المعّرفة بالّشيؾ محّل االمتناع عف الّدفع وأطرافو، واالشارة  إلى قياـ فعبلوة عمى ا

البنؾ بالّتصريح بتسجيل عارض عمى حسابو لبنؾ الجزائر، إلى جانب الجزاء اّلذي يمكف أف يمحق 
الّساحب في حاؿ تخّمفو عف تسوية العارض بانقضاء الميمة الممنوحة لو والمتمّثل في منعو مف 

( سنوات ابتداء مف تاريخ توجيو األمر بالّتسوية، واّلذي يكوف مف 05الّشيكات، لمّدة خمس)إصدار 
آثاره إعادة نماذج الشّيكات اّلتي ال زالت بحوزتو أو بحوزة وكبلئو اّلذيف يممكوف سمطة تشغيل 

 فإّف ىذا األمر يجب أف يحتوي كذلؾ عمى: ؛4الحساب إلى المؤّسسات المصدرة ليا
 نوني الممنوح لمّساحب لمقيام بالّتسوية:األجل القا -1

مر بالّتسوية صحيحا مف الّناحية الشكمية يجب أف يتضّمف اشارة واضحة حّتى يكوف األ  
( أّياـ كحدّ أقصى 10إلى األجل اّلذي ينبغي عمى الّساحب القياـ خبللو بالّتسوية والمقّدر بعشرة )

 ت حتسب مف تاريخ توجيو األمر.

األجل قصير نسبيا إذا ما تّمت مقارنتو مع ذلؾ المحّدد في الّتعميمة رقـ ويبلحع أّف ىذا 
تسوية  اإلخطار بضرورة( يوما مف تاريخ 20، واّلتي تمنح لمّساحب مّدة عشريف )92/71

                                                                 
1
-L’article 14 de l’instruction n°11/01.  

2
-Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op.Cit., p.70. 

3
-CA. Paris, 19 Juillet 1982 ; cité par : Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et  de 

crédit, 5 
éme 

édition, Op .Cit., p.318. 

 .01/ 08 ظاـ رقـمف النّ  06ة المادّ  -4
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، باإلضافة إلى ذلؾ، فإّف احتسابو مف تاريخ إرسالو ال يخدـ مصمحة الّساحب ويتعارض 1العارض
 لفرصة المقررة أصبل مراعاة لمصمحتو.مع الغاية مف منحو ىذه ا

لذا كاف مف األفضل تمكينو مف ىذا األجل كامبل، وجعل بداية حسابو مف تاريخ تمّقي  
 الّساحب لو والذي يمكف تحديده مف الّتاريخ الظاىر في اإلشعار باالستبلـ.

 :طرق تسوية العارض -2
غرامة و   إذا تـّ دفع قيمة الّشيؾإذ يجب اعبلـ الّساحب بأّف التسوية ال تعتبر صحيحة إالّ  

 الّتبرئة في حاؿ عدـ احترامو لمميمة المحّددة لذلؾ.
I-  قيمة الّشيك:تسديد 

ينبغي عمى البنؾ اعبلـ الّساحب بأّنو يممؾ الخيار في تسديد قيمة الّشيؾ إّما لدى البنؾ   
 نفسو أو مباشرة لممستفيد.

I-1-ابل الوفاء لدى المسحوب عميوالّتسوية بتدّخل المسحوب عميو: تكوين مق 
إذ يقوـ الّساحب بصّب مبمغ  يتـّ في ىذه الحالة تسوية العارض بتدّخل المسحوب عميو،

واّلذي يتوّلى عناية دفعو إلى  ، في حسابو لدى البنؾ،2مقابل وفاء كاؼ وقابل لمّتصرؼ فيو
 المستفيد بعد إعادة تقديـ الّشيؾ إليو.

ىذه الحالة كّل العوارض المرتكبة عمى مستوى الحساب الواحد ويجب أف تطاؿ الّتسوية في   
( 10أو مجموع الحسابات اّلتي يمتمكيا الّساحب في البنؾ الواحد، في غضوف األياـ العشرة )

إذ ال تنتج ىذه األخيرة آثارىا إاّل إذا حصل وفاء فعمي لمّشيؾ مف  ،3المقّررة قانونا إلتماـ الّتسوية
 ديمو مّرة أخرى إليو .المسحوب عميو بعد تق

 
 
 

                                                                 
 الممغاة. 92/71عميمة رقـ مف التّ  15ة المادّ  -1
إذ ، ص الفرنسي ترجمة خاطئةالواردة في النّ  disponibleجاري كممة مف القانوف التّ  04/01ر مكرّ  526ة المادّ  ترجمت -2

 صرؼ ".حيح ىو" قابل لمتّ معناىا الّص  ، في حيف أفّ "رمتوفّ "عربي كممة ص القابمتيا في النّ 
3
-L’article 17 de l’instruction n°11 /01 précitée. 
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I–2 -:الّتسديد المباشر لقيمة الّشيك لممستفيد 
مكتفيا بتكويف مقابل الوفاء لدى المسحوب  أغفل المشّرع اإلشارة إلى ىذه الكيفية في الّتسوية،

ف كاف ذلؾ بشكل عرضي، عند اعترافو لمّساحب بحق  غير أّنو سرعاف ما اعتمدىا، عميو، وا 
 .1دار، إذا بادر بدفع قيمة الّشيؾ مباشرة لممستفيداسترجاع مكنة اإلص

الوفاء بالّشيؾ مباشرة لممستفيد وجب عميو إثبات  وجدير بالّذكر ىنا أّف الّساحب إذا اختار 
المستفيد(، وحامبل ألّي بياف أو عبارة تفيد الوفاء  أي توقيع(ذلؾ، باسترداده منو، إّما مذّيبل بتوقيعو 

، أو االكتفاء 3، إذ يعتبر مثل ىذا الّتوقيع بمثابة مخالصة2قضاء ميمة التسويةوتقديمو لمبنؾ قبل ان
بالوصل الموّقع عميو مف الحامل والمسّمـ إلى الّساحب كدليل عمى قبضو قيمة الّشيؾ في حاؿ 

 .4استحالة استرداده منو

ف كانت أكثر فائدة بالّنسبة لمحامل،  إال أّنيا قد تؤّدي وي بلحع بأّف ىذه الّطريق في الّتسوية وا 
إلى اإلضرار بالّساحب، في حالة تعّذر استرداده لمشيؾ مف دائنو أو حصولو منو عمى الوصل 
المؤّكد لممخالصة، خاّصة في ظّل األجل القانوني القصير الممنوح لو لمّتسوية مما يفرض عميو 

 دفع غرامة التبرئة.
II- :دفع غرامة الّتبرئة 

فية تسوية العارض، فإّف عمى البنؾ أيضا تنبييو إلى العقاب يبكإلى جانب اعبلـ الّساحب  
( أياـ دوف قيامو بتدارؾ 10اّلذي قد يمحقو في حاؿ انقضاء الميمة االولى لمتسوية والمحّددة بعشرة )

كإنذار لو عمى  ،عميو يمجأ إلى توقيع المنع المؤقت مف إصدار الّشيؾالعارض، إذ أّف البنؾ 

                                                                 
و في يكات حقّ شخص منع مف إصدار الشّ  و: "يسترجع كلّ جاري عمى أنّ مف القانوف التّ  04/01ر مكرّ  526ة المادّ  تنّص  -1

 ...".[لممستفيد]يؾ عير المدفوع ة قيمة الشّ و قاـ بتسويثبت أنّ عندما ي   ،ذلؾ
2
-Christian GAVALDA, "Une seconde étape ?...", n°23. 

 .235ص  زىير عباس كريـ ،مرجع سابق، -3

يؾ عند تقديمو لمبنؾ أف يكوف الشّ  ريقة،احب وفقا ليذه الطّ سّ لال يشترط القانوف الفرنسي إلثبات تسوية العارض مف ا-4
 .سويةوقيع كدليل عمى قيامو بالتّ بيذا التّ  عتدّ بحيث ي   رد تقديمو إليو ومف دوف توقيع،ل يمكف االكتفاء بمجّ ب عا عميو،موقّ 

-Voir en ce sens : l’article R.313- 20 du code monétaire et financier Français. 

ع عميو مف الحامل دليبل كامبل  احب والموقّ مو السّ ذي يقدّ القضاء الفرنسي يعتبر في الكثير مف أحكامو الوصل الّ  كما أفّ -
 ل باسمو.فع المسجّ عمى تسويتو عارض الدّ 

-Voir par exemple :Ca Paris ,19 Juillet 1982 , précité ; cité par : Michel CABRILLAC , "Chéque", p.20. 
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انوف، وال يبادر برفعو إاّل إذا قاـ وأثناء الميمة الثانية الممنوحة لو، والمقّدرة مخالفتو ألحكاـ الق
( يوما مف تاريخ انتياء األجل األّوؿ لؤلمر بالّدفع بوفاء الّشيؾ ودفع مبمغ مالي آخر 20بعشريف )

 pénalité  libératoire une  إلى جانبو كعقاب لو عمى تأخّره في التسديد، يعرؼ بغرامة الّتبرئة
 .1تحّصل لصالح الخزينة خبلؿ نفس المدة

 عمى جريمة اإلصدار المعيب غرامة الّتبرئة جزاء ماليا ي وّقع عمى الّساحب كعقاب لو ت عتبر

عشرة  ، وعدـ مبادرتو منذ البداية بدفع قيمتو بإحدى الّطريقتيف المتاحتيف لو، بعد مرور2لمّشيؾ
لمشّرع لـ يضبط مبمغيا عمى وجو الّدقة خبلفا لبقية الجزاءات ( أّياـ مف ارساؿ األمر، إاّل أّف ا10)

( دينار جزائري لكل قسط مف 100فجعميا مائة ) ابل اعتمد طريقة غريبة في احتسابي األخرى،
 مف قيمة الّسند. %10تتحّدد وببساطة بنسبة ل، 3( دينار جزائري1000مبمغ الّشيؾ قيمتو ألف )

ف صّحتو قمشّرع ال يعتّد بإجراء تسوية الّشيؾ لوحده، بل يو والمبلحع في ىذه الحالة أّف ال
عمى دفع الّساحب لغرامة الّتبرئة، لتكوف بذلؾ شرطا واقفا يتعّمق ترتيب الّتسوية آلثارىا وتبرئة ذمة 

معا تحت طائمة منعو مف إصدار  استيفاء إلجراءيفليذا ينبغي عميو  ،الّساحب عمى دفعيا
 . 4عة القضائية في حّقوالّشيكات و مباشرة المتاب

وقد أراد المشّرع مف خبلؿ اعترافو بحق الّتسوية لمّساحب حماية حاممي الّشيكات بدوف مقابل 
وفاء، إذا كاف ىؤالء حسني الّنية، غير أّنو في المقابل أراد ردعيـ بتضييق نطاؽ استفادتيـ منو 

ـ الّساحب مف إجراء الّتسوية ر يح ، إذ5واقتصاره عمى عارض الّدفع األّوؿ المسّجل عمى حساباتيـ
( شيرا الموالية لتاريخ 12في حاؿ عوده، أي ارتكابو لعارض دفع آخر في ظرؼ اثني عشر )

ارتكاب العارض األوؿ، وبالّتالي ال يعّد البنؾ مخطئا إذا لـ ي رسل األمر إليو، بل يكوف ممزما 
                                                                 

جاري إلى جانب والي مف القانوف التّ عمى التّ  05/03رمكرّ  526و  04/01رمكرّ  526تاف أشارت إلى ىذه الغرامة المادّ  -1
  .08/01ظاـ رقـ مف النّ  07ة المادّ 

صة ليذا ذلؾ عف طريق شراء طوابع جبائية مخّص  إذ يتـّ  طرؽ دفعيا، 11/01عميمة رقـ مف التّ  28ة دت المادّ وقد حدّ 
مع وجوب تقديـ دليل  ائب،ضر الغرض أو دفع قيمة الغرامة نقدا أو بواسطة شيكات مصادؽ عمييا بمبمغيا إلى مصمحة الّ 

 بذلؾ إلى المسحوب عميو. 
2
-Françoise PERROCHON, Régine BONHOMME, Op.Cit., p.708.  

 جاري.مف القانوف التّ  06مكرر 526ة تيا المادّ تي تبنّ ريقة الّ وىي الطّ  -3
 جاري.مف القانوف التّ  06مكرر 526و  04/01مكرر 526تيف وىو ما يستفاد مف نصي المادّ  -4

5
-Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op .Cit., p.72. 
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وث العارض ولو عمى مستوى بنوؾ ، متّى تحّقق حد1بتوقيع المنع عميو حّتى ولو تّمت تسويتو
 أخرى.
أّما إذا أبدى الّساحب حسف نيتو واستجاب لبللتزامات المفروضة عميو إثر ارتكابو المخالفة  

اّل عّد م خطئا في مواجيتو.  فإّنو يقع عمى البنؾ ضرورة منحو حّق اإلصدار مّرة أخرى، وا 
 عد تسوية العارض:امتناع البنك عن رفع المنع المؤقت من اإلصدار ب -ثانيا

إلى جانب خطأ عدـ تخصيصو الّتمقائي لمقابل الوفاء المقّدـ مف الّساحب في تسوية عارض 
مف ضرورة ، 3نّص عميو المشّرع صراحةفإّف البنؾ قد يخالف ما  ،2الّدفع المسّجل عمى حسابو

الّسابقة في  استخدامو في أوجو أخرى، كتحصيل ديونوب 4استعمالو فقط في تسوية العارض المسّجل
 .5مواجية عميمو المديف لو، أو سّد عجز في حسابو أو في إجراء مقاصة بدينو

في حرماف  مستمرا بذلؾاعبلـ بنؾ الجزائر بحصوؿ الّتسوية،  فيالبنؾ  كما فد يقّصر
 الّساحب مف اإلصدار وعدـ رفعو المنع المؤقت المفروض عميو، وىو ما ي عّد مساسا بحقوقو.

 
 

                                                                 
احب مف " يمنع المسحوب عميو السّ  و:تي أشارت إلى أنّ جاري، الّ مف القانوف التّ  03مكرر 526ة المادّ  وذلؾ عمبل بنّص  -1

ت ى ولو تمّ ؿ حتّ فع األوّ ( شير الموالية لعارض الدّ 12يكات...في حالة تكرار المخالفة خبلؿ اإلثني عشر)إصدار الشّ 
 تسويتو".

المسحوب عميو غير  ت أحكاـ القضاء الفرنسي، إلى أفّ وعمى ذلؾ أيضا استقرّ  ،قدي والمالي الفرنسينيف النّ يشير التقّ  -2
حينيا يمتـز المسحوب  ،العكس احب ذلؾإذا طمب السّ  يؾ، إالّ الوفاء لتغطية قيمة الشّ مقابل مجبر عمى تخصيص مبمغ 

 مستظيراـ الحامل خبلليا لقبضو ة سنة كاممة مف تاريخ تكويف ىذا المبمغ، فإذا لـ يتقدّ الحامل لمدّ عميو بتجميده لمصمحة 
 ؼ فيو واستعمالو في أغراض أخرى.التصرّ  كاف لمبنؾ حقّ  العارض، يؾ محلّ الشّ 

باعتماد ىذه الكيفية  تكوينو ذي يتـّ مقابل الوفاء الّ  جاري إلى أفّ مف القانوف التّ  04/01مكرر 526ة إذ أشارت المادّ  -3
 بعناية المسحوب عميو" [يؾ الشّ  ]"...موجو لتسويتو 

"Une provision suffisante et disponible … destinée à son règlement par les soins du tiré…." 
 ؛ 34ص دمحم لفروجي، مرجع سابق، -4

-Ingeborg KRIMMER , "L’avertissement du banquier tiré à son  client sur les conséquences du défaut de provision  

des chèques doit être préalable  au rejet du chèque concerné ", J .C.P. / La semaine juridique –Edition Entreprise 

et Affaires, 2005,1260, n°36, p.1414.                                                                               
5
- Ingeborg KRIMMER, Ibid., p.1413. 
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 بنك الجزائر بحصول الّتسوية: مإعالعدم  -أ
ـ البنؾ بالّتصريح بعارض الّدفع اّلذي ارتكب عمى مستواه إلى بنؾ الجزائر بغرض توقيع   يقو

المنع في حّق عميمو عند عدـ قيامو بالّتسوية، ونشر اسمو في قائمة مرتكبي المخالفات البنكية  
 بغرض الّتشيير بو وتحذير بقية البنوؾ مف الّتعامل معو.

إاّل أّف ىذه الغاية قد تنتفي إذا تحّقق العكس، وعّجل الّساحب بتدارؾ وضعية حسابو ودفعو 
غرامة الّتبرئة المستحّقة في ذّمتو، مّما يجعل مف شطب اسمو مف ىذه القائمة بعد تبميغ بنؾ 

 .1الجزائر بذلؾ، أمرا ضروريا

ّل اسـ الّساحب، ودوف مبّرر ضمف غير أّف البنؾ قد يتوانى في استيفاء إجراء الّتبميغ، ليظ 
القائمة اّلتي تضـّ أسماء مرتكبي عوارض الّدفع أو أسماء الممنوعيف مف إصدار الّشيكات، وىو ما 

بأف تّتخذ البنوؾ مف وجود اسمو ضمف إحدى القائمتيف  سيؤّدي بشكل أكيد إلى المساس بسمعتو،
حسف الّنية، لـ يتعّمد ترؾ حسابو مف دوف سببا لرفض الّتعامل معو، ليكوف الّضرر أشد، إذا كاف 

مقابل وفاء، بل حدث ذلؾ مف دوف قصد نتيجة أزمة مالية غير متوّقعة صادفتو مثبل، أّدت إلى 
 تأخره في تكويف المؤونة. 

وليذا الّسبب يمـز المشّرع البنوؾ بضرورة التصريح بالّتسوية إلى مركزية المستحّقات غير  
أو  يل مف قائمة مرتكبي عوارض الّدفعوطمب الحذؼ الّتمقائي السـ العم المدفوعة لبنؾ الجزائر،

موانع اإلصدار، حسب الحالة، وي ستثنى مف ىذا اإلجراء الّساحب الموجود في حالة عود، اّلذي 
إذ يطالو  ( شيرا الموالية الرتكاب العارض األوؿ،12أعاد ارتكاب عارض دفع ثاف خبلؿ اثنتي )

 أثبت تسويتو.  المنع آليا حتى ولو
إاّل أّنو في الجانب اآلخر، لـ يبّيف إجراءات ىذا اإلخطار، وال آجالو ولـ تتدارؾ الّنصوص 
البنكية ذلؾ، ليترؾ الحرية بذلؾ لممؤسسة المصّرحة، وىو ما قد يقودىا إلى الّتعّسف في حّق 

 عمبلئيا. 

                                                                 
1
-L’article 10/02 de l’instruction n°11/01 stipule que :" Les établissements tirés doivent déclarer a la Banque 

d’Algérie : 

-……………………toute régularisation d’incident de paiement …". 
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 قة الخاّصة بالّزبوف عمميا، تقوـ البنوؾ بقيد حصوؿ الّتسوية في سجبّلتيا وفي البطا

يتـّ  واالحتفاظ بيا، وبعد المعالجة اآللية ليذه الّتسوية عمى مستوى الممف الخاّص بعمميات الّتسوية
أو الرئيسي  الموقع المركزي نشر ممف عمميات الّتسوية وتعميـ المعمومات الخاصة بو عمى مستوى

كة الّربط االلكترونية، ويتـّ االحتفاظ عف طريق شب ليتـ إرسالو الكترونيا إلى بنؾ الجزائر ؾلمبن
 بممف الّتصريح بالّتسوية عمى مستوى إدارة شبكة البنؾ مع اصطناع نسخة الكترونية وعادية منو

 . 1كدليل عمى قياـ البنؾ بيذا االلتزاـ في مواجية الساحب

انت تنّص عكس ما ك ،وال يوجد ّنص قانوني يبّيف األجل اّلذي يتـ الّتصريح بالّتسوية خبللو
  واضحا ليا قبل إلغائيا ، والتي أبدى المشرع تجاىبل92/71رقـ  التعميمة مف 11/02عميو الماّدة 

إذ توجب البنوؾ بإخطار بنؾ الجزائر ضمف يومي العمل الموالييف بالوفاء الفعمي بالّشيؾ، وىو 
 .2األجل ذاتو المكّرس في القانوف الفرنسي

 صدار:استمرار حرمان الّساحب من اإل -ب
عقب تسويتو لمعارض، يستعيد الّساحب، كمبدأ، صبلحية اصدار الّشيكات عمى حسابو 

إذ يحتفع بحّق  ورغـ أّنو ال يفقد مكنة اإلصدار بشكل كّمي، ،مجددا بعد حرمانو المؤقت منيا
الّشيكات بشأف  يبقى محروما منيالأّنو قد ال يستعيدىا  ، إالّ 3إصدار بعض الّشيكات عمى حسابو

حّتى ولو تبّيف قيامو بالّتسوية وعدـ وجوده في حالة عود، ليس لسبب إاّل لكوف البنؾ اّتخذ  لعادية،ا
 موقفا سمبيا في مواجيتو، وتغاضى عف رفع المنع الذي قّرره عميو في وقت سابق .

                                                                 
1
-Aide-mémoire :gestion des incidents de paiement , Crédit  Populaire Algérien, agence de Jijel . 

2
-L’article R.131-31 du code monétaire et financier  Français, dispose que :" Le tiré avise la Banque de France 

de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré s uivant la justification".   

( أياـ مف تاريخ 10سوية وىو عشرة )احب عمميا إصدار شيكات خبلؿ األجل الممنوح لو أوال لمقياـ بالتّ في استطاعة السّ  -3
 ل عارض دفع ثاف، ينبغي عميو تسويتو في اآلجاؿ القانونيةؼ قد يشكّ صرّ ىذا التّ  أفّ  إالّ  ،سويةتوجيو إنذار إليو بضرورة التّ 

 احب ممنوعا مف اإلصدار فييما:السّ  عدّ ستثنى مف ذلؾ حالتيف ال ي  وي  ، ف إذا كاف حسابو غير مموّ 
ة يكات المصادؽ عمييا أو المعتمدة، وىو ما أشارت إليو المادّ حب أو شيكات البنوؾ إلى جانب الشّ إصدار شيكات السّ  -

 .جاريمف القانوف التّ  14ر مكرّ  526
 عمبل، لمممنوع البنكي ي يتركيا تدبير المنعقياسا عمى اإلمكانية التّ   عمى حسابات الغير،إصدار شيكات بوصفو وكيبل-

 مف ذات القانوف.  رمكرّ  526ة بمضموف المادّ 
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ـ بقاء الّساحب محروما مف حّقو القانوني في اإلصدار، فإّنو ال يكوف أمامو سوى مطالبة  وأما
بنؾ قضائيا بتمكينو منو، وىي المطالبة اّلتي لف تكوف في صالحو في كّل األحواؿ فالبنؾ لف ال

، ما داـ ال يوجد أي نّص 1يكوف مجبرا عمى تسميمو أّية وثيقة تثبت قيامو بتسوية عارض الّدفع
 ىا.تشريعي أو تنظيمي يفرض عميو ذلؾ، مّما يعني خسارتو المسبقة لممطالبة القضائية وعدـ جدوا 

إّف المشّرع أساء تنظيمو ألحكاـ عوارض الّدفع مّما أوجد الكثير مف اإلشكاالت اّلتي ال  
 يمكف تجاوزىا إاّل بإعادة الّنظر فييا، وذلؾ مف خبلؿ:

عدـ إلزاـ البنوؾ بإببلغ بنؾ الجزائر بتسجيل عارض دفع واالنتظار إلى غاية انقضاء -
لؾ يبادر بالّتصريح بو مف عدمو، بحيث يعمف عف وجود اآلجاؿ المحّددة لمّتسوية، وعمى أساس ذ

عوارض الّدفع غير المسّواة أو اّلتي ي حـر صاحبيا مف ىذا الحّق لوجوده في حالة عود، دوف 
، لينحصر العمـ بالعارض في نطاؽ البنؾ مسّجمو دوف بقية البنوؾ األخرى، وال حاجة حينيا 2سواىا

 جزائر.لطمب إلغاء الّتصريح بيا مف بنؾ ال
تفصيل التزامات البنؾ عمى نحو واضح، السّيما تمؾ الخاّصة بإخطار بنؾ الجزائر  -

 بحصوؿ الّتسوية، وتحديد أجل القياـ بو بصورة دقيقة تفاديا لئلضرار بالّساحب حسف النية.
ومع استمرار سكوت المشّرع عف تنظيـ تفاصيل ىذه اإلجراءات، فإّف أخطاء البنوؾ في  

 واصل، خاّصة تمؾ المرتبطة بتوقيع البنؾ لممنع بصفة نيائية في حّق زبونو.المقابل ستت
 
 
 
 
 

                                                                 
       1992ماي  22د مرسـو تي حدّ احب، والّ سوية لمسّ ع الفرنسي عمى عاتق البنوؾ واجبا بتسميـ شيادة التّ يقيـ المشرّ  -1

ر أجبل لمقياـ بذلؾ، وقد ذىب بعض الفقو و لـ يقرّ أنّ  إالّ  قدي والمالي الفرنسي بياناتيا،في القانوف النّ  والمدرجة أحكامو
 أو عمى األقل ضمف نفس ميمة إعبلـ بنؾ فرنسا: ،سويةمباشرة بعد التّ  سميـ ينبغي أف يتـّ ىذا التّ  الفرنسي إلى أفّ 

-Michel CABRILLAC ,"Chéque", p.21. 

2
-André VARINARD et al., Op.Cit., p.318.  



 الفصل األول                                               مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بالّشيك
 

46 
 

 البنك بواجب الحيطة والحذر عند توقيع المنع من اصدار الّشيكات: إخالل -انيالفرع الثّ 
ي منع العميل مف إصدار الّشيكات إذا لـ يقـ بالتسوية خبلؿ الميمة الممنوحة لو أو اقترافو   

 ( شيرا البّلحقة.12ى خبلؿ اإلثني عشر )لمخالفة أخر 
، يرّتب آثارا خطيرة في ذّمة 2، بطابعو شبو العقابي1يّتسـ المنع البنكي مف إصدار الّشيكات

الخاضع لو، ليذا يتعّيف عمى البنؾ الّتحّقق مف توافر شروط تطبيقو وعدـ ارتكاب أخطاء، بتوقيعو 
ة األولى( أو بإىماؿ اّتخاذ اإلجراءات الكفيمة عمى أشخاص أو حاالت مستبعدة مف نطاقو )الفقر 

 )الفقرة الّثانية(. توقيعوبعد  هالستمرار ترتيب آثار 
 :البنكي من إصدار الّشيكات الخطأ في توقيع المنع -الفقرة األولى

إذا كانت الّصورة الشائعة لمخطأ البنكي تتمّخص في امتناع البنؾ عف تطبيق المنع مف 
حب، فإّنيا قد تأخذ شكل تعّسف في توقيعو في حاالت ال يعتبرىا القانوف اإلصدار في حق الّسا

موجبة لذلؾ )أّوال(، أو تمديد آثاره إلى أشخاص ال يحرميـ القانوف مف حّق إصدار الّشيكات 
 إضرار بمصالحيـ يقع عمى البنؾ عبء جبره. يترتب عنوكوسيمة لمّتصرؼ في الحساب )ثانيا( ، 

 د الّنطاق الموضوعي لممنع:الخطأ في تحدي -أّوال
ينحصر تطبيق المنع عمى الّساحب في حالة وحيدة ىي عدـ تسويتو عارض الّدفع المتمّثل 

 في عدـ كفاية مقابل وفاء الّشيؾ كميا أو جزئيا لتسديد قيمتو لمحامل. 

إال أّف المسحوب عميو قد يمجأ خطأ إلى منع الّساحب مف اإلصدار، رغـ غياب ىذا المّبرر 
قانوني، وذلؾ في حاؿ إصداره لشيكات تتوافر عمى مقابل وفائيا ويرفض البنؾ الوفاء بيا لغير ال

ىذا الّسبب، أو منعو بصورة مطمقة مف استعماؿ الّشيكات بما في ذلؾ شيكات الّسحب وتمؾ 
 المصادؽ عمييا.

 

                                                                 
و لصاحب الحساب مف إصدار الحظر الموجّ " المنع بأنو: 11/01مف التعميمة رقـ  29ع، عرفت المادة خبلفا لممشرّ  -1

حتسب مف تاريخ توجيو األمر ت   ( سنوات05باؾ( خبلؿ مدة خمس )حب )شيكات الشّ ة بالسّ عدا تمؾ الخاّص  يكات،الشّ 
 : ة المذكورةياغة الفرنسية لممادّ ترجمة لمّص  ؛سوية"بالتّ 

"L’interdiction de chéquier consiste en la défense faite au titulaire de compte d’émettre des chéques autres que 
ceux de retrait, pendant cinq(05) années à compter de la date d’injonction. " 
2
-Michel CABRILLAC ," Servitude et grandeur bancaire …", p.52. 



 الفصل األول                                               مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بالّشيك
 

47 
 

 تطبيق المنع رغم وجود مقابل الوفاء: -أ
رارا يقضي بحرماف عميمو مف حق إصدار الّشيكات ي خطئ البنؾ في ىذه الحالة بإصداره ق

 رغـ وجود مقابل وفائو، إّما بسبب وجود عيب شكمي في الّشيؾ، أو ارتيابو في شخص المستفيد 
أو لكوف ىذا المقابل في حّد ذاتو غير قابل لمّتصرؼ فيو بسبب وجود معارضة أو توقيع حجز 

 عمى حسابو.

 في الّشيك أو شّك في شخص المستفيد: المنع من اإلصدار بسبب عيب شكمي -1
حتّى يكوف الوفاء بالّشيؾ صحيحا يجب عمى المسحوب عميو، وقبل دفع قيمتو الّتأكد مف 

، السيما توقيع ساحبو والّتحّقق مف مطابقتو لمّنموذج 1سبلمة شكمو، وتوافره عمى بياناتو اإللزامية
غيره، أف  ره أو في صّحة أّي بياف آخر، ويكوف بوسعو إذا شّؾ في تزوي2اّلذي يحتفع بو لديو

 .3يطمب مف الّساحب تأكيدا لؤلمر بالّدفع أو أف يرفض الوفاء درء لممسؤولية عنو
نعداـ بياف مف بياناتو، أو عدـ مقروئيتو إويأخذ العيب الّشكمي في الّشيؾ صورا عديدة :ك  

ف الّتوقيع يختمف عف ذلؾ وجود حشر أو تشطيب، كشط أو إضافة، أو حّؾ في الّسند، أو إذا كا
 الّظاىر في الّنموذج الموجود لدى البنؾ.

باإلضافة إلى ىذه الحالة يمكف تعداد تمؾ المتعّمقة بالشّؾ في شخص المستفيد، إذ ال يكوف 
وفاء البنؾ مبرئا لذّمتو إاّل إذا تـّ فعبل لمحامل نفسو أو لمّشخص اّلذي قصد ىذا األخير تعيينو في 

 .4يؾالشّ 
بناء عمى  تقديـ الوثائق الّضرورية إلثبات ىويتوالحامل أو المستفيد مف الّشيؾ امتنع فإذا 
ـ صبلحيتيا أو افتقارىا لمّصورة، طمب البنؾ   فإّف لمبنؾأو كانت ىذه األخيرة غير مقنعة نتيجة انعدا

سندات مشابية في  حّق رفض الوفاء، دوف أف يتجاوز ذلؾ إلى منع ساحبو مف سمطة إصدار
عّد مخطئا وتعّيف عميو تحّمل تبعة الّضرر  ستقبل، فإف فعل وباشر الّتدابير البّلزمة لذلؾ،الم

 البلحق بعميمو.
                                                                 

 جاري.مف القانوف التّ  472ة دت ىذه البيانات المادّ عدّ  1-
 .242ص  زىير عباس كريـ، مرجع سابق، -2

3
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire , Litec, Paris , France , 2000, p .163. 

 .124، ص مرجع سابق يكات"،كوؾ ومسؤولية المصارؼ "الشّ حسابات الّص  مؤيد حسف طوالبة، -4
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 المنع من اإلصدار لعدم إمكانية الّتصرف في مقابل الوفاء: -2
قد يقدـ البنؾ، ومف باب الخطأ عمى تقييد حرية عميمو في سحب الّشيكات، بعد رفضو 

ر عنو، وذلؾ في حالتيف ىما: وجود معارضة في الوفاء بالّشيؾ وتوقيع يؾ الّصادالوفاء بالشّ 
 . 1الحجز عمى الحساب، دوف أف يقترف ىذيف اإلجراءيف بإصداره لشيؾ ال يكفي رصيده لدفع قيمتو

I -:حالة المعارضة في الوفاء بالّشيك 
لمشّرع إلى تشجيعا منو عمى قبوؿ الّتعامل بالّشيكات كوسيمة لتسوية المعامبلت، عمد ا

"، إال أّنو واستثناء، أجاز ذلؾ حماية ليذه يكعدم إمكانية الّرجوع في إصدار الشّ تكريس قاعدة "
 .األداة في حّد ذاتيا، ولحقوؽ المتعامل بيا، مف خبلؿ ما يعرؼ بالمعارضة في الوفاء

وي قصد بالمعارضة عدوؿ الّساحب عف األمر الّصادر منو بموجب الّشيؾ إلى بنكو  
مسحوب عميو، أو اعتراض دائني الحامل في مواجيتو عمى الوفاء لمدينيـ، بحيث يترّتب عف ال

 ذلؾ منعو مف تنفيذ أمر الّساحب و دفع قيمة الّسند لممستفيد. 
فبلس الحامل.  حّدد المشرع حالتيف لممعارضة ىما: ضياع الّشيؾ وا 

احب وخروجو مف حيازتو ويراد بضياع الّشيؾ، اختفاؤه ماديا، أي فقدانو مف طرؼ السّ  
أّما اإلفبلس فبل يعتّد بو كسبب لممعارضة إاّل إذا اّتخذ معناه  ،2بصفة غير إرادية ورغما عنو

القانوني ال الماّدي، فبل يكفي مجّرد الّتوّقف الماّدي لمحامل عف دفع ديونو الّتجارية، بل ينبغي أف 
يتـّ شير ىذه الحالة في حّقو بحكـ قضائي

3 . 
ذا كا نت الغاية مف تمكيف الّساحب أو دائني الحامل مف االعتراض عمى الوفاء لو تكمف وا 

باالحتفاظ بقيمة الّشيؾ مع بقية أمواؿ التفميسة، مّما يدّعـ  في حماية حقوؽ جماعة الّدائنيف،

                                                                 
 ف في حالة رفع معارضة أو توقيع حجز عمى الحساب بأفّ إذا تبيّ  الدفع، يمتـز البنؾ بمباشرة إجراءات تسوية عارض -1
 يؾ الصادر عميو:صيد غير كاؼ لتسديد قيمة الشّ الرّ 

-L’article 19 de l’instruction n°11/01 précitée. 

 .129ص مرجع سابق، عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية، طبعة مكّبرة ومنّقحة،عمي جماؿ الديف عوض،  -2
3
-Michel CABRILLAC," Chéque", Op.Cit., p.40. 
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حظوظيـ في الحصوؿ عمى حقوقيـ منيا، فإّنو كاف ي فترض االعتراؼ بيذا الحّق لموكيل 
 .1ي، باعتباره الممّثل القانوني ليذه الجماعة والمخّوؿ قانونا بإدارة ىذه األمواؿالمتصّرؼ القضائ

لى جانب ىتيف الحالتيف أضاؼ الفقو والقضاء سببيف آخريف لممعارضة ىما سرقة الّشيؾ   وا 
وتأخذ الّسرقة حكـ ضياع الّشيؾ بالّنظر إلى الّنتيجة المترتبة عنيما  ،2واالستعماؿ االحتيالي لو

اختفاء الّسند وخروجو مف حيازة صاحبو رغما عنو ودوف رغبتو في ذلؾ، ويشترؾ االستعماؿ وىي 
االحتيالي لو في ىذا األثر أيضا، إذ يتـّ اجبار الّساحب وبطرؽ احتيالية وتدليسية، وحّتى بطريق 

 اإلكراه والّتيديد عمى تسميـ الّشيؾ إلى الّشخص المحتاؿ وتمكينو مف قبض قيمتو.
البنؾ متمّقي المعارضة احتراـ إرادة الّساحب واالمتناع عف الوفاء بالّشيؾ حّتى ولو  ويقع عمى

   بل يممؾ حّق اّلتدخل في تقدير صّحتيافكانت المعارضة غير مشروعة أو مشكوؾ في سببيا، 
إلى غاية تمّقيو أمرا عكسيا ي بيح لو الوفاء دوف منع  ،يقع عميو فقط واجب االمتناع عف الّدفعو 
تحت طائمة تحّمل تبعات  ،ّساحب مف حّق استعماؿ الّشيكات إثر اكتشافو عدـ قانونية اعتراضوال

 ىذا الفعل.
أّما إذا الحع البنؾ بأّف رصيد حساب زبونو المعترض ال يكفي لدفع قيمة الّشيؾ محل 

ا عارض ليذال اكتشاؼالمعارضة، حينيا يمكنو اتخاذ المنع وقبمو مباشرة إجراءات الّتصريح ب
 الّسبب.

II- :حالة الحجز عمى حساب العميل 
ي راد بالحجز ذلؾ االعتراض اّلذي يرفعو دائني الّساحب لدى المسحوب عميو لمنعو مف 

صرؼ في أموالو المودعة لديو بأّي شكل مف األشكاؿ، بما في ذلؾ إصدار شيكات والوفاء بيا التّ 
اء إلى استحالة الّتصرؼ فييا وتجميدىا إلى لمصمحة األشخاص المعّينيف فييا، إذ يؤّدي ىذا اإلجر 

 حيف رفع الحجز الموّقع عمى الحساب أو الّتنفيذ بديوف الّساحب عمى قيمتيا.

                                                                 
 .318ص يؾ، مرجع سابق،عبد الغفار إبراىيـ موسى الحكماوي، مسؤولية البنؾ عف الوفاء بقيمة الشّ  -1
اني مف اني مف الفصل الثّ يؾ في المبحث الثّ لتيف لممعارضة عند الحديث عف الوفاء المعيب بالشّ أنظر تفصيل ىتيف الحا -2

 .166ص -165، صىذا الباب
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ينتج آثاره في  فإّنووبمراعاة إجراءات توقيع الحجز بشكل صحيح، وتحّقق عمـ البنؾ بو، 
 .عمى حّد سواءراؼ الّشيؾ طأ مواجية

بالّشيكات المسحوبة عمى الحساب محّل الحجز، باستثناء عف الوفاء يمتنع المسحوب عميو 
البنؾ بيا قبل الّشروع في  تمؾ اّلتي تحمل تاريخا سابقا لتاريخ توقيعو، أو تمؾ اّلتي تـّ إخطار

الحجز، حّتى ولو تراخى حممتيا في تقديميا لمّتحصيل، إذ ال تتأّثر حقوقيـ في الوفاء وتبقى قائمة 
د انتقمت إلييـ مف تاريخ إصدار الّشيؾ وليس مف لحظة تقديمو، ويقوـ مادامت ممكية المقابل ق

 .1الّتاريخ الّظاىر في الّسند كدليل عمى ذلؾ إلى حيف إثبات العكس
ذا امتثل البنؾ ليذا اإلجراء ورفض دفع قيمة الّشيؾ لممستفيد، لـ يكف لو في المقابل حق   وا 

 إلصدار في حّق عميمو.إطبلؽ إجراءات الّتسوية أو المنع البنكي مف ا
، إلى حالة أخرى ال ي ّتخذ فييا البنؾ المنع 2باإلضافة إلى ىذه الحالة، أشار المشّرع الفرنسي

مف اإلصدار، وىي تمؾ التي ي ثبت فييا الّساحب أّف زواؿ مقابل الوفاء راجع لسبب أجنبي ال يد لو 
 .ى الحسابفيو، تماما كبقية األشخاص اّلذيف ليـ سمطة إصدار شيكات عم

ومثاؿ ذلؾ أف يجري البنؾ قيدا عكسيا في الجانب المديف لمحساب، لقيمة ورقة تجارية لـ  
يستطع البنؾ تحصيميا أو رجوع ىذا األخير في االعتماد الممنوح لعميل دوف تبميغو بذلؾ في 

 .3الوقت المناسب
  المنع عمى ساحبو ففي ىذه الحاالت جميعا، ال يستتبع رفض البنؾ الوفاء بالّشيؾ توقيع 

فإذا تبّيف خبلؼ ذلؾ، أمكف ىذا األخير بعد إلغاء المنع قضائيا مطالبتو بالتعويض عف الّضرر 
 البّلحق بو، تماما كما في حالة منعو الكّمي مف حّق استخداـ الشيكات.

 
 
 

                                                                 
 وما بعدىا. 32ص سابق، مرجع دمحم لفروجي، ؛194ص-192ص مرجع سبق ذكره، عبد الغفار إبراىيـ الحكماوي، -1

2
-L’article R.131-27 alinéa 02, du code monétaire et financier Français, stipule que : "La banque de France 

annule la déclaration d’incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas  suivants : ... 

-Lorsqu’il établit pour le titulaire du compte qu’un événement qui n’est pas imputable à l’une des personnes 

habilitées  à tirer  des  chéques sur le compte a entraîné la disparition de la provision". 
3
-Michel CABRILLAC," Chéque", p.22 ; Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op .Cit., p.71. 



 الفصل األول                                               مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بالّشيك
 

51 
 

 الحرمان المطمق لمعميل من حّق استخدام الشيكات: -ب
اب، حرمانو مف حّق سحب الّشيكات، إاّل أّف يرّتب تطبيق المنع في حق صاحب الحس

لّطف مف حّدة ىذا األثر، ولـ يجعل ىذا الحظر مطمقا بل حصره  والعتبارات عممية بحتة،، المشّرع
 في نطاؽ الّشيكات العادية أو شيكات الوفاء دوف سواىا.

ّمتو المالية في ويقصد بشيكات الوفاء أو الّدفع تمؾ الّشيكات اّلتي يستعمميا الّساحب إلبراء ذ
، في حيف يحتفع صاحب 1مواجية المستفيد منيا، بحيث يكوف ىذا األخير شخصا مف الغير

ىما  الحساب، إذا لـ يتـ غمقو، بإمكانية تسييره والّتصرؼ فيو بواسطة إصدار نوعيف مف الّشيكات،
 .2شيكات الّسحب والّشيكات المصادؽ عمييا

  شيكات الّسحب: -1

وىي شيكات يحتفع بيا البنؾ لديو، تسّمـ  بشيكات الّشباؾ أيضا حبشيكات السّ  وتسّمى
ليقوـ بملء بياناتو  لصاحب الحساب نموذجا منيا بناء عمى طمبو، بعد اقتطاعو مف دفتر خاص،
شراؼ عونو اّلذي يتوّلى رقابة صّحة ذلؾ ، بحيث ال يمكنو 3عمى مستوى شّباكو، وتحت أنظار وا 

 دوف غيره.ييف نفسو فقط كمستفيد اّل ألمره بتعسحب الّشيؾ إ
ماداـ أّنو ال يطرح في  ليذا فإّف ىذا الّنوع مف الشّيكات ال يشّكل أّي خطر عمى الغير، 

داوؿ، إذ يقتصر دوره عمى استرداد الّساحب ألموالو بشكل شخصي مف المؤّسسة المصّرحة  التّ 
عميو، حتّى ولو تبيف عدـ كفاية  ليذا فإّف سحب العميل الممنوع ليا، ال يستدعي توقيع منع آخر

 .4مقابل وفائو لدفع قيمتو لو
 
 
 
 

                                                                 
1
-Michel CABRILLAC," Chéque" , p.04. 

 جاري,مف القانوف التّ  14 رمكرّ  526ة المادّ  وذلؾ طبقا لنّص  -2
3
-Jean Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNNAUD, Op. Cit., p.289. 

4
-L’article 12 de l’instruction n°11/01 dispose que :" Les rejets de chèques de retrait présentés à l’encaissement 

par les titulaires de comptes ou leurs mandataires ne donnent pas lieu à la déclaration" .  
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 (:الشيكات المصادق عمييا)الشيكات المعنمدة-2
قبل  عادية ت قّدـ إلى البنؾ المسحوب عميو مف طرؼ الّساحب أو الحامل، ىي شيكات

ىذا األخير  إصدارىا أو بعده لمتأشير عمييا، كدليل عمى وجود مقابل وفائيا لديو، بحيث يمتـز
 .1بضماف وجوده وتجميده لديو إلى حيف انقضاء آجاؿ الّتقديـ

ويتـّ اعتماد الّشيؾ أو المصادقة عميو بكتابة أّية صيغة تتضّمف المبمغ اّلذي سحب ألجمو  
باإلضافة إلى تأشير أو مصادقة المسحوب عميو  اسـ صاحب الحساب، المؤّسسة المسحوب عمييا،

 .2مرفقا بالّتاريخ
وّفر ىذا الّنوع مف الّشيكات مزايا لمّساحب والحامل عمى حد سواء، فبالّنسبة لمساحب وي

يضمف لو قبوؿ شيكو في الّتداوؿ وتسوية معامبلتو بو بدوف مشاكل، أّما الحامل فيؤّدي اعتماد 
البنؾ لّمشيؾ إلى تأكيد حّقو عمى مقابل الوفاء، ويجعمو في مركز أفضل مقارنة ببقية حممة 

كات الّصادرة عمى نفس الحساب، إذ يمنحو حّق األولوية في الّتقدـ عمييـ واستيفاء مبمغ الّشيؾ الّشي
 ، مّما يستبعد إمكانية بقائو مف دوف وفاء.3قبميـ

باستبداؿ الّشيؾ المعتمد بشيؾ البنؾ اّلذي ي وّفر ليـ نفس  زبائنيا عادةوتنصح البنوؾ  
 .4ضمانات الّشيؾ المعتمد

    و ذلؾ الّشيؾ اّلذي يصدره البنؾ باسـ شخص معّيف ي حّدده عميمو، إّما عميووي عّرؼ بأنّ  
أو عمى أحد فروعو أو أحد مراسميو لدى بنوؾ أخرى بعد الّتحقق مف وجود مقابل الوفاء الكافي في 

 . 5حساب العميل لتسديد قيمتو

                                                                 
1
-Philippe NEAU-LEDUC, Droit bancaire , 3

éme
 édition, Dalloz, Paris, France , 2007, p.194. 

2
-Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op .Cit., p.52. 

شيؾ لو مقابل وفاء  "كلّ  جاري:قانوف التّ مف ال 483ة المادّ  يكات في نّص نف مف الشّ ع إلى ىذا الّص وقد أشار المشرّ  -
 احب والحامل ذلؾ.يجب عمى المسحوب عميو المصادقة عميو إذا طمب السّ  احب،مطابق وموجود تحت تصرؼ السّ 

 .قديـ"يؾ المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عميو لمصمحة الحامل إلى نياية أجل التّ يبقى مقابل وفاء الشّ 
3
-Christian GAVALDA, Jean STOUFLLET, Instruments de paiement et de  crédit, 5

éme 
édition, p.252. 

4
-Richard ROUTIER, Obligations  et responsabilités du banquier, Dalloz, Paris, France, 2005, p.135. 

في حالة  "... إالّ  يا:، وذلؾ بنّص يؾ المعتمدوع مف الشيكات والشّ جاري بيف ىذا النّ مف القانوف التّ  483ة لقد ماثمت المادّ  -5
روط المنصوص عمييا في سحبو حسب الشّ  بشيؾ آخر يتـّ  [يؾ المعتمدأي الشّ ]يؾ ض ىذا الشّ رغبة المسحوب عميو أف يعوّ 

 ."477ة المادّ 
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ى اعتباره الممتـز ومف ىذا المنطمق يعتبر شيؾ البنؾ وسيمة ممتازة لضماف حقوؽ الحامل عم
 بو ىو البنؾ اّلذي ال يمكف الّتشكيؾ في يساره وقدرتو عمى الوفاء.
يعني إمكانية  البنكي مف االصدار إّف استثناء ىذيف الّنوعيف مف الّشيكات مف نطاؽ المنع

كما أّنيا ال تشّكل أّي تيديد  ،لدواعي عمميةعميو،  واستعماليما مف الّساحب دوف خوؼ مف تطبيق
عمى خبلؼ  ،، إذ ال يمتنع عف البنؾ تقديميا لعميمو الممنوع وال يطالبو باستردادىا1الح الغيرلمص

الّشيكات العادية الّتي يتعّيف عميو الحرص عمى استعادة نماذجيا منو، تحت طائمة الّتعرض 
 لممساءلة عف كّل إصدار غير قانوني يتـّ بواسطتيا.

 :البنكي من إصدار الّشيكات المنعب المعنيالخطأ في تحديد الّشخص  –ثانيا
في إقصاء الّساحب سّيئ الّنية مف حّق الّتعامل  الغاية مف توقيعوأمني، تكمف  المنع تدبير

    ، إذ يطالو المنع في كّل حساباتو بقطع االىتماـ عف نوعيا، أو البنؾ الممسؾ ليا 2بالّشيكات
 .3أو الّشخص اّلذي توّلى اإلصدار عمييا

إلى درجة الوقوع في  بنؾ قد يجد صعوبة في تعييف الّشخص المقصود بالمنع،غير أّف ال
سحب الّشيؾ مف طرؼ وكيل أو عمى حساب جماعي يضـّ عددا مف  تـّ  إذا غمط بشأنو، خاّصة

 الشركاء.

 منع الوكيل من اإلصدار عمى حسابو الّشخصي: -أ
مر تشغيل الحساب إاّل ال يمّس المنع في حالة إصدار شيؾ عف طريق وكيل فّوض إليو أ

رغـ أّف الفعل المادي المشّكل لواقعة اإلصدار  صاحبو األصمي، شخصا طبيعيا كاف أو معنويا،
المعيب ي نسب إليو، وي فترض أف يمتّد إليو المنع ىو اآلخر في حساباتو الّشخصية جزاء لو عمى 

بعدـ كفاية رصيد موّكمو  إذا كاف سيئ الّنية عالما لحظة إصداره الّشيؾ خصوصاىذا الّتصرؼ، 
 لموفاء بو.
ي أو الموضوعي لممنع، وربطو بالحساب اّلذي سّجل أّف المشرع آثر األخذ بالّتطبيق المادّ  إالّ 

دوف الّنظر إلى الشخص مرتكب المخالفة، إذ ينتج عف منع األصيل مف اإلصدار  العارض عميو،
                                                                 

1
-Jean-Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.289, note 01. 

2
-André VARINARD et al., p.328. 

 جاري.مف القانوف التّ  10/01ر مكرّ  526ة المادّ  نّص عمبل بوذلؾ  -3
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دوف أف ي طّبق عمى حساباتيـ  ،1طحرماف وكبلئو مف ىذا الحّق أيضا ولكف عمى حساباتو فق
 عمييا دوف الّتعرض إلى جزاءات تمنعيـ مف ذلؾ. ، إذ يحتفظوف بإمكانية اإلصدار2الخاّصة

ذا كاف في ىذا المقتضى تطبيق صحيح لمقواعد العاّمة لموكالة اّلتي تقضي بانصراؼ آثار  وا 
فل جانبا آخر منيا، والمتعّمق بتحّمل إاّل أّنو في المقابل يغ ،3تصّرؼ الوكيل حسف الّنية إلى موّكمو

الوكيل سّيئ الّنية لنتائج أعمالو اّلتي تتضّمف تجاوزا لحدود نيابتو، كأف يقوـ مثبل بإصدار شيؾ مع 
مف الوكيل  عممو بعدـ وجود مقابل وفاء كاؼ لتغطية قيمتو أو دوف تمّقي أمر صريح ومباشر

 .4بذلؾ
ممـز  ،واء احتّج الساحب بسوء نّية وكيمو أـ الورغـ ذلؾ، فإّف البنؾ وفي الحالتيف س 

باقتصار أثر المنع عمى حسابات الّساحب وعدـ مّده إلى حسابات الوكيل الّشخصية، إذ يبقى ىذا 
األخير بعيدا عف نطاؽ ىذا الحظر وال يطالو، حتّى ولو ثبت لديو ومف خبلؿ األدّلة اّلتي ي قّدميا 

 نسب إليو وناتج عف تجاوزه لمحدود المتفق عمييا لمّنيابة.بأّف فعل اإلصدار المعيب ي   موّكمو
ومنع الوكيل مف حّق  البنكي مف إصدار الّشيكات فإف أخطأ البنؾ في تحديد نطاؽ المنع 

 استخداـ الّشيكات، كاف ليذا األخير طمب إبطاؿ ىذا اإلجراء قضائيا مع الزامو بالّتعويض.
ذا كاف حّق اإلصدار يسقط عف الممنوع بالّنسبة لحساباتو الشخصية، فإّنو يستمّر في  وا 

سحب الّشيكات عمى حسابات غيره بوصفو وكيبل عنو، إذ يعترؼ لو المشّرع بحق الّنيابة عف الغير 
في إصدار الّشيكات عمى حسابات جماعية أو فردية، شرط أف ال يكوف صاحب الحساب األصمي 

 .5محّل منع بدوره
المنطق، إذ يتعارض والغاية مف تطبيق المنع في حّد ذاتيا ورغـ أّف ىذا الحكـ يتجافى و 

بحيث ي خّوؿ لمّساحب إصدار شيكات أخرى بدوف مقابل وفاء تحت مظّمة الوكالة عف الغير، فإّف 
                                                                 

 جاري.مف القانوف التّ  12/01رمكرّ  526ة المادّ  -1
"... ال يمتد إجراء المنع مف  و:د عمى أنّ ي تؤكّ جاري التّ مف القانوف التّ  12/02رمكرّ  526ة المادّ  وذلؾ تطبيقا لنّص  -2

 ة".شخص إلى وكبلئو فيما يتعمق بسير حساباتو الخاّص  خذ ضدّ يكات المتّ إصدار الشّ 

  القانوف المدني.مف  74ة المادّ  وذلؾ عمبل بنّص  -3
 .103ص سابق، مرجع دمحم لفروجي، -4
يكات صفتو كوكيل "ال يفقد الممنوع مف إصدار الشّ  جاري:مف القانوف التّ  12/01مكرر 526 وىو ما أشارت إليو المادة -5

 دبير".ع نفس التّ و ا لـ يكف ىذا األخير موضلحسابات موكمو م
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البنؾ ينبغي عميو أخذه في الحسباف عند تحديده آلثار المنع، وعدـ تقييد سمطتو في إدارة حسابات 
 واإلبقاء عمى ىذا الحّق قائما لمصمحة الّساحب نزوال عند إرادة المشّرع.  غيره وممارسة ىذه الّنيابة،

لقد كاف أحرى بالمشّرع أف ينتبو ليذا الّتناقض وأف يعمل عمى رفعو، بأف ينّص عمى حرماف 
   أصالة عف نفسو  الممنوع مف إصدار الّشيكات كميا، وميما كانت الّصفة اّلتي يّتخذىا في ذلؾ،

يره، وأف ي مّدد المنع إلى حسابات الوكيل الّشخصية، إذا ثبت لديو أّنو كاف سيئ أو نيابة عف غ
 الّنية عند اإلصدار عالما بعدـ وجود المقابل الكافي لدى البنؾ.

ذا كاف المشّرع قد تبّنى الحكـ ذاتو المكّرس في القانوف النقدي والمالي الفرنسي ، فإّف 1وا 
و، حيف قّررت تمديد تدبير لرنسية قد خالفتو واّتخذت موقفا مغايرا الغرفة الجزائية لمحكمة الّنقض الف

المنع إلى الحساب الخاّص بممّثل الّشخص المعنوي ووكيمو في الّسحب، رغـ كوف عارض الّدفع 
 .2قد سّجل عمى مستوى حساب وكيمو أي الّشخص المعنوي محّل الّتمثيل

 إعفاء الّشريك من المنع: -ب
في تحديد الّشخص المسؤوؿ عف اإلصدار المعيب في حالة الحساب تتعّقد ميّمة البنؾ 

بسبب تعّدد األشخاص اّلذيف يتمّتعوف بصبلحية الّتصرؼ فيو، وغالبا ما يتـّ ذلؾ بشكل  الجماعي،
ف  جماعي مف طرؼ الّشركاء، بحيث يكوف لكّل منيـ  حّق سحب شيكات عميو ومف دوف تحديد، وا 

ف أحدىـ ليتوّلى ذلؾ أصالة عف نفسو بشأف المبمغ اّلذي أودعو كاف ذلؾ ال يمنع إمكانية تعيي
 .3ونيابة عف غيره مف الّشركاء في حدود أنصبتيـ

وقد حاوؿ المشّرع بصورة جزئية تفادي ىذا اإلشكاؿ، حينما أّكد عمى أّف المنع مف اإلصدار 
 .4والمّتخذ ضّد أحد الّشركاء في الحساب المشترؾ يمتّد إلى بقية الّشركاء في

                                                                 
1
-L’article R .131-73 du code monétaire et financier Français. 

2
-Voir les deux arrêts cité par :Michel CABRILLA, "Chèque", Op. Cit. , p.17 : 

-Cass.crim. , 08 février 1982 : D. 1982. 412; note Christian GAVALDA. 

-Cass.crim. , 09 octobre 1989: D. 1990. 

 .102ص  دمحم لفروجي، مرجع سابق، -3
كات في الحساب المشترؾ إلى "يمتد المنع مف إصدار الشيّ  و:جاري عمى أنّ مف القانوف التّ  11رمكرّ  526ة المادّ  إذ تنّص  -4

 ركاء".كامل الشّ 
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إاّل أّف ىذا الحّل الوارد بصيغة غامضة أثار إشكاال آخر، إذ يؤّدي العمل بو إلى توقيع المنع 
عمى أشخاص ليس ليـ أدنى مسؤولية عف ىذا اإلصدار، ولـ يتـّ تجاوزه إاّل بإصدار بنؾ الجزائر 

 ، اّلتي حّددت وعمى وجو الّدقة األشخاص المعنييف بالمنع.11/01لمّتعميمة رقـ 
ر أّف البنؾ قد يخطئ في تطبيق أحكاـ الّتعميمة المذكورة، وبدال مف تطبيق المنع عمى كّل غي

الّشركاء بصورة جماعية ومنعيـ مف اإلصدار عمى الحساب الجماعي وعمى حساباتيـ الّشخصية 
مثمما تنّص عميو، يكتفي فقط بحظرىـ مف سحب الّشيكات  ،وعمى كّل حساباتيـ الجماعية األخرى

 لحساب المشترؾ المعني بالمنع، ويترؾ ليـ حّرية الّتصرؼ في غيره مف حساباتيـ. عمى ا
وقد يرتكب البنؾ ىذا الخطأ في الحالة العكسية اّلتي ي سّجل فييا سحب شيؾ مف دوف مقابل 
عمى حساب فردي ألحد الّشركاء في الحساب الجماعي بتوقيع المنع عميو فقط، دوف تمديد آثاره 

 .1مف الّشركاء في الحساب الجماعي ليشمل كل شريؾ
ذا كاف البنؾ بموقفو ىذا ي راعي الفرضية اّلتي يتـ فييا تعييف أحد الّشركاء لتسيير الحساب   وا 

القانوني ويكّرس حماية لباقي  والّسحب عميو، بحيث يتحّمل لوحده مسؤولية فعل اإلصدار غير
اتيـ الّشخصية وعمى حساباتيـ المشتركة الّشركاء عمى اعتبار أّف منعيـ مف اإلصدار عمى حساب

ي عّد إجحافا في حّقيـ ، وشكبل مف أشكاؿ المسؤولية عف فعل الغير
2    . 

بالموازاة مع ذلؾ ي يمل البنؾ الفرضية العكسية، اّلتي ال يتـّ فييا تحديد الشريؾ المسؤوؿ عف 
ـ أمرا بذلؾ مف البنؾ، بحيث الحساب، وعدـ مبادرة أّي مف الّشركاء إلى تسوية المنع رغـ تمّقيي

يكوف كبّل منيـ مسؤوال عف ىذا الّسحب بصفة شخصية، ويتـ حينئذ تطبيق المنع عمى الحساب 
 المشترؾ وعمى الحسابات الّشخصية.

 اخالل البنك بواجب الرقابة عمى تسميم الّشيكات لمممنوع من االصدار: -الفقرة الثانية
جراء ردعي إالّ إذا حـرقد ال يؤدي المنع دوره كتدبير أمني  فعبل مف حّق إصدار  الممنوع وا 

   ويتوّقف تحّقق ىذه الّنتيجة عمى تدّخل البنؾ ذاتو أو المبّمغ بتوقيعو مف بنؾ الجزائر ،الّشيكات

                                                                 
1
-L’article 31 de l’instruction n°11/01 précitée. 

2
-André VARINARD et al. , Op.Cit., p.331. 



 الفصل األول                                               مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بالّشيك
 

57 
 

 وامتناعو عف تسميـ دفتر الّشيكات لكّل شخص أدرج اسمو في قائمة الممنوعيف مف اإلصدار
 .1المتبّقية بحوزتو واّلتي لـ يشرع بعد في استعماليا ومطالبتو بإرجاع نماذج الّشيكات

وقد جعل المشّرع اإلخبلؿ بمثل ىذه اإلجراءات بتسميـ الممنوع دفتر الشيكات دوف  
االستعبلـ عنو )أّوال(، أو رغـ العمـ بوجوده تحت طائمة المنع أو عدـ مطالبتو برّد ما تبّقى لديو 

 ا.أخطاء يتحّمل مسؤوليتي ،منيا )ثانيا(
 عدم االستعالم عن العميل قبل تسميم دفتر الّشيكات:–أّوال 

يممي واجب الحيطة والحذر عمى البنؾ، الّتحري عف األشخاص المرّشحيف ألف يكونوا زبائف 
ـ عنيـ وذلؾلو،   .2جمع المعمومات الكافية اّلتي تمّكنو مف الوقوؼ عمى حسف سيرتيـ و باالستعبل

صوص القانونية المختمفة، في معرض اشارتيا لبلحتياطات ىذا اإلجراء أّكدت عميو النّ 
الواجب اّتخاذىا قبل فتح الحسابات وفرضت بموجبيا عمى البنؾ ضرورة االستعبلـ عف الّزبوف قبل 

كيفية  دوف تفصيلتسميمو دفتر الّشيكات، بحيث يعتبر إخبللو بيذا اإلجراء خطأ يتحمل مسؤوليتو 
 الو، وحّتى محتواه.آج سواء مف حيث شكمو، استيفائو

 كيفيات االستعالم: -أ
طمب  فيلـ يحّدد المشّرع وال المنّظـ البنكي شكبل وال أجبل معينيف ينبغي مراعاتيما 

إلى بنؾ الجزائر، بل اكتفى بإلزاـ البنوؾ والمؤسسات المالية بأف  الموّجو االستعبلـ عف الّزبوف 
، قبل تسميـ دفتر 3"فوعة لبنك الجزائرعمى فيرس مركزية المستحقات غير المد "تطمع فورا
 .د عميو مف بنؾ الجزائرآجاؿ تقديمو، والرّ  عف تحديد سكتكما الّشيكات، 
 
 
 

                                                                 
 جاري.ر مف القانوف التّ مكرّ  526ة المادّ  -1
الث "المسؤولية المينية لممصارؼ"، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية لممينييف، الجزء الثّ  طارؽ كركبي، -2

بيروت،  ،منشورات الحمبي الحقوقية الميف، ولوجياابع سوسيالمسؤولية المينية واإلعبلمية والمصرفية والمحاسبية، والجزء الرّ 
 .101ص ،2000 لبناف،

 جاري.ر مف القانوف التّ مكرّ  526ة المادّ  -3
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 شكل االستعالم: -1
، فإّف عممية االستعبلـ تتـ 11/01( مف الّتعميمة رقـ 09استنادا إلى نّص المادة التاسعة )

ي وّجو إلى مركزية المستحقات غير  ، في شكل طمب مكتوبà distance (on line)1عف بعد 
 لبنؾ الجزائر. المدفوعة

تحت تصّرؼ البنوؾ والمؤّسسات المالية نماذج استمارات طمب يوضع ليذا الغرض 
يخصص األّوؿ لتدويف المعمومات  ،تتكّوف مف جزأيف ،االستعبلـ عمى مستوى موقع البنؾ المذكور

نويا، وفي حاؿ كوف الحساب جماعيا، يمتـز البنؾ الخاّصة بالّزبوف سواء كاف شخصا طبيعيا أو مع
ذكر كّل البيانات الخاّصة بكّل شريؾ فيو، أّما الجزء اآلخر فيترؾ شاغرا إلجابة بنؾ ببممئيا، 
ـ  ،الجزائر بمنح البنؾ كممة أو رقما سريا لمعاينة إجابتو، مع اصطناع نسخة ورقية  ىذا األخيرويقو

 اـ البنؾ بيذا اإلجراء.منو واالحتفاظ بيا كدليل عمى قي
 آجال االستعالم: -2

المؤّسسات المسحوب عمييا، بأّي أجل زمني ينبغي عمييا تقديـ طمب المشّرع قّيد يلـ  
تمّقي طمب الحصول عمى دفتر  فور" ،الجزائراالستعبلـ خبللو، بل فرض عمييا مراجعة بنؾ 

، كما لـ يحدد أجبل ىامتوّقفة عمى تقدير  مّما يجعل المبادرة بيذا اإلجراء ،"الّشيكات وقبل تسميمو
 .يمتـز بنؾ الجزائر برّد عمى طمب االستعبلـ خبللو

إّف تنظيـ أجل االستعبلـ عمى ىذا الّنحو ييدر إلى حّد كبير قيمتو العممية، إذ ي وحي بأّف 
الزامو  د عمى طمبات البنوؾ المستعممة عف زبائنيا، ماداـ لـ يتـّ بنؾ الجزائر غير مجبر عمى الرّ 

باحتراـ أجل معقوؿ لذلؾ، زيادة عمى ذلؾ، فإّنو يؤدي إلى اإلضرار بالغير نتيجة إصدار شيكات 
لـ تتمّقى البنوؾ أّية معمومات عف ساحبيا مف بنؾ الجزائر، وىو ما يدفع إلى الّتساؤؿ عف الجية 

 اّلتي تتحمل المسؤولية عف ذلؾ، ىل ىي المؤّسسة المستعممة أـ بنؾ الجزائر؟
تعمد البنوؾ عمميا إلى االحتفاظ بنسخة عف طمب االستعبلـ المرسل  ولدفع المسؤولية عنيا،

 .2إلى بنؾ الجزائر، بحيث يقوـ الّتاريخ الّظاىر عميو كدليل عمى احتراميا ليذا اإلجراء

                                                                 
1
-L’article 09 de l’instruction n°11/01 stipule que : "La consultation du  fichier des interdits de chéquiers de la 

Banque d’Algérie par les établissements tirés s’effectue à distance (on line)".   
2
-Christian GAVALDA ,"Une seconde étape ?. ..",Op.Cit , n°10. 
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 موضوع االستعالم: -ب
ي ستفاد مف نصوص القانوف الّتجاري ومف أحكاـ الّنصوص الّتنظيمية 

 الغاية مف، بأّف 1
 ومف عدـالّتحقق مف مركز الّشخص الّراغب في الحصوؿ عمى دفتر الّشيكات،  ىياالستعبلـ 

تي تعدىا مركزية المستحقات غير وجود اسمو ضمف قائمة األشخاص الممنوعيف مف اإلصدار الّ 
 د.المدفوعة، بحيث يرفض منحو الّدفتر إذا تبّيف توقيع المنع عميو وعدـ استنفاذه لمّدتو بع

االستعبلـ جعمتو التزاما عاّما ينبغي عمى كّل  ورغـ أّف الّنصوص القانونية المنّظمة إلجراء
البنوؾ القياـ بو، بمناسبة أّي طمب ي رفع إلييا لمحصوؿ عمى دفتر الّشيكات سواء بمناسبة فتح 

عف عدـ  حساب جديد أو لمواصمة تشغيل حساب قديـ، إاّل أّنيا اقتصرت تحميل البنوؾ المسؤولية
إذ ي ستفاد مف ذلؾ أّف  ،احتراميا لو بشأف الّزبائف الجدد الّراغبيف في امتبلؾ أوؿ دفتر لمّشيكات

 إخبلليا بواجب االستعبلـ عف زبوف قديـ لدييا ولو كاف خاضعا لممنع ال يوجب مساءلتيا.
سؤولية إاّل عمى فتقر تنظيـ ىذا اإلجراء لمدقة، فالمشّرع ال يحّمل البنؾ الميوعبلوة عمى ذلؾ، 

أساس نتيجة االستعبلـ، وليس عف عدـ االستعبلـ في حّد ذاتو، بحيث ال يعتبر مسؤوال في 
ـ كاف سيؤدي إلى اكتشاؼ وجود زبونو في حالة منع مف  مواجية الحامل إاّل إذا تبّيف بأّف باالستعبل

 اإلصدار، فإذا لـ يسفر عف ىذه الّنتيجة فبل مجاؿ لمؤاخذتو.
لى بالمشّرع أف يعتبر مجرد عدـ االستعبلـ، بغض الّنظر عف نتيجتو خطأ سمبيا لقد كاف أو 

، حّتى ولو تبّيف عدـ منع العميل مف اإلصدار، إذ يكفي لقياـ المسؤولية 2يتحّمل البنؾ مسؤوليتو
إذ نكوف كما يرى بعض ، 3وقوع الخطأ ولو انعدمت عبلقتو الّسببية بالّضرر البّلحق بالحامل

اـ مسؤولية مشّددة لمبنؾ، يكفي فييا تحّقق الّضرر دوف حاجة إلثبات الّرابطة اّلتي تجمعو ، أم4الفقو
 بخطأ البنؾ.

 
 

                                                                 
 .11/01عميمة رقـ مف التّ  07ة جاري، والمادّ مف القانوف التّ  09رمكرّ  526و  08رمكرّ  526 الماّدتاف -1

2
-René RODIERE, Jean-Louis RIVES-LANGE, Droit bancaire , 2

éme
 édition, Dalloz, Paris  , France , 1975, 

p.201. 
3

 - Françoise PEROCHON, Régine BONHOMME, Op.Cit. , p.710. 
4

 - André VARINARD et al., Op.Cit., p.334. 
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 خرق المنع بتمكين العميل الممنوع من استعمال الّشيكات: -ثانيا
، تمتنع البنوؾ عف وضع أّية نماذج لمّشيكات تحت آلثارهفي إطار ترتيب المنع مف اإلصدار 

استثناء تمؾ المخّصصة لتسيير حسابو طيمة فترة المنع أي شيكات الّسحب ، بؼ العميلتصر 
 والّشيكات المصادؽ عمييا.

إاّل أّف البنوؾ قد ال تحـر الممنوع مف ىذا الحّق، وذلؾ بتسميميا شيكات لو مع عمميا بحقيقة 
 مركزه، أو اإلبقاء عمييا في حوزتو دوف مطالبتو بإعادتيا.

 ّشيكات لمممنوع من اإلصدار:تسميم البنك دفتر ال -أ
عمى أّي زبوف بعدـ تسميمو صيغ شيكات جديدة  البنكي تمتـز البنوؾ إثر عمميا بتوقيع المنع

ويتوّقف اعتبار البنؾ مخبّل بيذا االلتزاـ عمى شرط عممو بتطبيق  ،إلى حيف رفع ىذا الّتدبير عنو
 و ذاتو مّتخذ ىذا اإلجراء.المنع، سواء بالّتبميغ مف بنؾ الجزائر أو مف كوف البنؾ ى

 رغم الّتبميغ بالمنع:لمّزبون  تسميم الّشيكات  -1
جعل المشرع ليذا الّتبميغ مصدرا وحيدا ىو مركزية المستحّقات غير المدفوعة لبنؾ الجزائر 
  اّلتي تسير عمى موافاة البنوؾ، دوريا بالقائمة االسمية لزبائف البنوؾ الممنوعيف مف اإلصدار

مجّرد تسّممو ليا فذلؾ دليبل عمى تبميغ البنوؾ حتى ولو لـ تّطمع ىذه األخيرة عمييا فعبل  بحيث يعدّ 
 .1قرينة عمى العمـ بمضمونيايعتبر 

وتأسيسا عمى ذلؾ، فإّف تسميـ البنؾ لمّشيكات إلى الممنوع مف استعماليا رغـ عممو بذلؾ 
مف الّزبوف نفسو بمناسبة أو  كإخطاره بذلؾ مف طرؼ أحد البنوؾ بطرؽ أخرى غير رسمية،

 .2ال يعتبر خطأ إرجاعو لنماذج الّشيكات المسّممة لو سابقا،
وفي المقابل، فإّف المشّرع لـ يمنح لمبنوؾ حّق المبادرة بطمب قائمة الممنوعيف مف 

، بل أوجب عمييا انتظار موافاتيا بيا مف بنؾ الجزائر، بحيث ال تبادر بتطبيق المنع إاّل 3اإلصدار

                                                                 
1
-Christian GAVALDA ,"Une étape ? La réforme du chèque…", Op. Cit., n°54. 

2
-Andrée VARINARD et al. , Op.Cit., p.332. 

 طبقا لنّص  ،دفتر الّشيكاتفي إطار االستعبلـ عنو قبل تسميمو الجديد ف العميل عباستثناء إلزاميا بطمب المعمومات  -3
 جاري.مكرر مف القانوف التّ  526ة المادّ 
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، وىو ما يمّكف العميل مف االستمرار في عمميات اإلصدار غير القانونية خبلؿ 1بميغيا بيابعد ت
 .2المّدة الممتّدة ما بيف الّتحييف والّتبميغ

العمـ بالمنع مبّررا لعدـ تسميـ دفتر الّشيكات ميما كاف  لقد كاف يفترض بالمشّرع أف يجعل
ممنوعيف مف استعماؿ الّشيكات في أّي وقت مصدره، وأف يكوف لمبنوؾ الحّق في طمب قائمة ال

حينيا فقط سيكوف ليا دور فعاؿ في مكافحة جريمة إصدار  ؛3دوف حاجة إلى انتظار تبميغيا بيا
 الّشيكات بدوف مقابل وفاء، والكشف عف مرتكبييا في الوقت المناسب.

 تسميم الّشيكات من البنك موّقع المنع: -2
الجزائر البنوؾ بالمنع اّلذي اّتخذ ضّد أحد العمبلء يكمف في إذا كانت الغاية مف تبميغ بنؾ 

إلزاميا بتطبيق اإلجراءات الّضرورية في مثل ىذه الحالة، فإّف ىذا العمـ يتحّقق مف باب أولى لمبنؾ 
يكوف ىذا األخير ممزما بمباشرة ىذه لموقع المنع، إذ تعتبر لحظة توقيعو ىي لحظة العمـ بو ذاتو، 

 ا في ذلؾ االمتناع عف تسميمو دفتر الّشيكات. اإلجراءات، بم
ويقتصر تطبيق ىذا اإلجراء عمى الّزبوف الممنوع بنكيا مف اإلصدار فقط، أما الّزبوف الممنوع 
قضائيا مف ىذا الحّق واّلذي وّقع عميو المنع كعقوبة تكميمية، فبل يوجد في نصوص القانوف 

 البنوؾ عمى حرمانو مف الّشيكات واستردادىا منو. الّتجاري، وال الّنصوص الّتنظيمية ما يجبر 
ذا كاف مثل ىذا األمر يجد مبرره في استقبللية المنع القضائي عف المنع البنكي مف حيث  وا 

إال أنيما يشتركاف مف حيث اليدؼ وىو تقييد حرية المداف قضائيا مف حق  ،اإلجراءات والطبيعة
بتدخل البنوؾ وتجريده  ذي لف يتحقق إالّ و اليدؼ الّ وى استعماؿ الشيكات بصورة مخالفة لمقانوف،

 .4مف ىذه الوسيمة

                                                                 
 جاري.مف القانوف التّ  09ر مكرّ  526ة وىو ما أشارت إليو صراحة المادّ  -1
نة لمممنوعيف مف لبنوؾ بالقائمة المحيّ اعمى تبميغ بنؾ الجزائر  صجاري بالنّ مف القانوف التّ  08 رمكرّ  526ة اكتفت المادّ  -2

 شير. تنفيذ ىذا اإلجراء في فرنسا بصورة دورية وكلّ  في حيف يتـّ  اإلصدار دوف تحديد وقت لذلؾ،
3

- L’article R .131du code monétaire et financier Français. 

ف عمى البنوؾ بعد إعبلميا مف طرؼ إذ يتعيّ  المغربي لممنع القضائي نفس آثار نظيره البنكي،و الفرنسي  يفلقانونيمنح ا -4
 باإلضافة إلىيكات دفتر الشّ  وباالمتناع عف منح بائف،بتوقيع القضاء ليذه العقوبة عمى أحد الزّ  المغرب،بنؾ بنؾ فرنسا أو 
 .جارة المغربيةنة التّ مف مدوّ  317/02ة أنظر المادّ  ؛يكات المعتمدةحب والشّ ماعدا شيكات السّ ، ى وكبلئوشركائو أو حتّ 

-Voir l’article L.163 du code monétaire et financier Français. 
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لذا فإّف البنؾ الّذي يوّقع المنع عمى زبونو ثـّ يقوـ مستخدمو نتيجة اىماؿ منو أو بسوء نية 
فضبل عف اعتباره  عف ذلؾبمنحو دفتر شيكات، ي عتبر مسؤوال عف الّضرر اّلذي يمحق الغير 

 لمينية.مسؤوال مف الّناحية ا

 إغفال استرداد نماذج الّشيكات: -ب
يجب عمى البنوؾ مطالبة الّزبوف اّلذي وّقع عميو المنع، دوف وكبلئو، بإعادة نماذج الّشيكات 

 .1المتبقية لديو دوف استعماؿ
، اّلذي ييدؼ إلى حسف ترتيب 2أو االحتياطي يدبير االحتراز يصف الفقو ىذا اإلجراء بالتّ  

إلمكانية تعويض الحامل وبالّتضامف مع عميمو  سببا، عف اتخاذه البنؾ تخّمف برالمنع آلثاره، يعت
 .3عف األضرار اّلتي لحقتو جّراء ذلؾ

ويبلحع أّف المشّرع يكتفي بمجّرد إلزاـ البنوؾ بطمب إرجاع نماذج الّشيكات اّلتي لـ تستعمل 
استجابة العميل ألمر البنؾ  بعد باستردادىا فعميا، ولكوف تحّقق ىذه الّنتيجة متوّقف عمى مدى

 . 4فبإمكانو االمتناع عف ذلؾ، بأف يّدعي تمفيا أو ضياعيا منو
وليذا الّسبب، فإّف المشّرع لـ يجعل مف مجّرد االحتفاظ بالّصيغ المطموبة فعبل مجّرما في حّد 

اؿ العميل ذاتو، رغـ ما يتضّمنو مف مخالفة ألمر البنؾ، وأّجل تجريـ ىذا الّسموؾ إلى غاية استعم
 ليا رغـ المنع الموّقع عميو.

عمى أّنو تحديد ضمني لطبيعة التزاـ البنؾ، وجعمو خبلفا  ،وي فّسر موقف المشّرع ىذا 
، ال فعبل يحصل ذلؾسترجاع نماذج الّشيكات حّتى ولو لـ الأو جيد  لممتوّقع، التزاما ببذؿ عناية

لذا  قضائيا،بكل الّطرؽ ولو  منيا الّزبوف  وتجريدوىي استردادىا  بتحقيق غاية أو نتيجة ممموسة
 .5فإّف بوسعو دفع المسؤولية عنو بتأكيد قيامو بكّل المساعي الّضرورية السترداد الّشيكات

                                                                 
 جاري.مف القانوف التّ  09/03مكرر  526ة وذلؾ بموجب المادّ  -1

2
-Christian GAVALDA ,Jean STOUFLLET, "Une étape ? La réforme du chèque …", Op.Cit., n°53. 

 جاري.مف القانوف التّ  15رمكرّ  526ة المادّ  -3
4
-Christian GAVALDA , Jean STOUFLLET, "Une étape ? La réforme du chèque …" ,Op.Cit., n°51. 

 جاري.ر مف القانوف التّ مكرّ  526ة انية مف المادّ الفقرة الثّ  -5
- Voir en droit Français  : l’article L.131-81 du code monétaire et financier Français. 
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       إّف المشّرع بتساىمو في مساءلة البنؾ عف إخبللو بالتزاماتو، يخالف رأي أغمبية الفقو 
البنكية، وىو ما يستدعي الّتشّدد في تحديد مضموف  والقضاء الحديث، اّلذي يعتبره محترفا لمخدمة

، فتخّصص البنؾ في ىذه المينة اّلتي خطئو استنباط ، والبساطة فيااللتزامات الممقاة عمى عاتقو
 1يفرض عميو االستعداد الكامل لمباشرتيا ،تقوـ عمى الثقة التاّمة فيو مف طرؼ المتعامميف معو

عناية الّشخص  تتخّطىفي نشاطو  ع عمبلؤه منو بذؿ عنايةويكوف مف الّطبيعي جّدا أف يتوقّ 
الّرجل  جيد، بل ينتظر منو أف يبذؿ 2اّلتي يتوقى مف يبذليا كأصل عاـ نسبة الخطأ إليوو العادي، 

 .3ويعّد أقل تياوف منو خطأ يولد مسؤوليتو ،الحريص في شؤونو الخاّصة وفي شؤوف غيره
 يمتـز البنؾ باحتراميما عند توجيو ىذه المطالبة ، غياب أجل وشكل قانونييف كذلؾ يبلحع

اّتخاذه الحيطة والحذر، يختمف بحسب كيفية عممو بتوقيع المنع، فإذا كاف البنؾ  وإثباتلذا فإّف 
قرار المنع مف إصدار الّشيكات كوسيمة إثبات قيامو بيذا االلتزاـ، واّلذي ب يستدؿمقّرر الّتدبير، فإّنو 

، أّما إذا ب ّمغ بالمنع مف بنؾ 4و المطالبة بإرجاع الّنماذج المتبقية لدى الّساحبيتضّمف مف بيف بيانات
واالحتفاظ  بنسخ منيا  5الجزائر فإّف بإمكانو توجيو المطالبة برسالة مضمونة مع إشعار باالستبلـ

 كدليل عمى ذلؾ.
لمسّممة لو يندرج إّف حرص المشّرع عمى إلزاـ البنوؾ بمطالبة الّزبوف بإعادة جميع الّشيكات ا

 في إطار سعيو إلى االحتراز مف إقدامو مجّددا عمى إصدار شيكات جديدة وىو تحت توقيع المنع
إاّل أّف نصوص القانوف الّتجاري لـ تشر إلى الفرضية اّلتي يخرؽ فييا الّزبوف ىذا المنع، ويرتكب 

ات اّلتي يجب عمى البنوؾ عارض دفع جديد خبلؿ سريانو عميو، بحيث لـ تبّيف الّسموؾ واالجراء

                                                                 
 .37ص حة،رة ومنقّ طبعة مكبّ  يف عوض، عمميات البنوؾ،عمي جماؿ الدّ  -1
     36، ص1993 مصر،، القاىرة ،دار الّنيضة العربيةجاري وعمميات البنوؾ، التّ  صفوت ناجي بينساوي، القانوف  -2

 بعدىا. وما
 .37ص نفس المرجع، ناجي بينساوي،صفوت   ؛وما بعدىا 99ص ابق،مرجع س طارؽ كركبي، -3
سوية إلى إيراد ىذا البياف ضمف ىذا األخير، بحيث والمتعمق بشكل أمر التّ  08/01ظاـ رقـ النّ  مفؿ يشير الممحق األوّ  -4

 سوية.تّ ملر ي بحوزتو ىو ووكبلئو بانقضاء األجل المقرّ يكات التّ اإلشارة إلى وجوب رد نماذج الشّ  تتـّ 
مة لنيل شيادة الدكتوراه في قانوف األعماؿ عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوؾ في مجاؿ الحسابات، رسالة مقدّ  -5

 .310، ص2010/2011نة الجامعية، السّ  كمية الحقوؽ، جامعة قسنطينة،
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إّتباعيا لحممو عمى إرجاع الّشيكات السيما العقابية منيا وىو ما يؤدي إلى التشكيؾ في فعالية ىذه 
 الّنصوص ومدى جدواىا لضماف احتراـ المنع.

تمّكنيا مف استرداد نماذج شيكاتيا  فعالة لقد كاف أجدر بالمشّرع يمنح البنوؾ وسائل قانونية 
ع دعوى قضائية عمى الممنوع إلجباره عمى رّدىا، أو عمى األقل إدراج أحكاـ تتناوؿ إمكانية رفك

  .مسألة الخرؽ تعاقب العميل عند مخالفتو لممنع المفروض عميو
إاّل أّنيا  ،ورغـ فرض ىذه االلتزامات الخاّصة عمى البنؾ لضماف احتراـ المنع مف اإلصدار

شيكات أو الوفاء بيا والمقّرر  دفاتر حسابات أو تسميـالفتح ال تعفيو مف التزامو العاـ بالحذر عند 
 ابي أخلّ ، إذا 1إذ تتحمل المسؤولية عمى ضوء ىذه األحكاـ وأعراؼ المينة، بموجب القواعد العامة

ـ خاّص بالمسؤولية،  عف أحكاميا المألوفة في القانوف المدني، إذا  مختمففي حيف يخضع إلى نظا
  خاّصة.ىذه االلتزامات الخالف 

 جزاء إخالل البنك بالتزاماتو الخاّصة بإصدار شيكات بدون مقابل وفاء: -المطمب الثاني
لتزاماتو ال مخالفتو المسؤولية المدنية عفالّتجاري عمى إمكانية تحّمل البنؾ  القانوف نّص 
 في المقابل أشارت الّنصوص، وفائيا، )الفرع األّوؿ( دوف مقابل بإصدار الشيكاتالمتعمقة 

  )الفرع الّثاني(. التأديبية اعتبار اخبللو بيا خطأ مينيا يستوجب خضوعو لممسؤولية  الّتنظيمية إلى

 تقرير المسؤولية المدنية لمبنك: –الفرع األول 
، وجعل منيا مسؤولية تقصيرية فقط  نص المشّرع عمى تحميل البنؾ المسؤولية تجاه الحامل

تمتاز بطابعيا غير المألوؼ مقارنة  ،الذي يجمعو بالّساحبالعتباره أجنبيا عف عقد فتح الحساب 
مّما في حيف أغفل تحميمو تبعات أخطائو اتجاه ساحب الشيؾ،  ،)الفقرة األولى( العاّمة بالقواعد

 )الفقرة الثانية(. المنصوص عمييا في التقنيف المدنيالعقدية  المسؤولية بأحكاـيعني اكتفاؤه ضمنيا 
 ولية الخاّصة لمبنك في مواجية الحامل: مراعاة نسبية لمصمحة الحاملالمسؤ-الفقرة األولى

ـ المنع مف عف يستند الحامل في مساءلة البنؾ  خرؽ البنؾ لبللتزامات والّتدابير المقّررة الحترا
مف القانوف الّتجاري، ي فضي الّتمّعف فييا إلى اعتبارىا  15مكّرر 526لنّص الماّدة إصدار الشيكات 

                                                                 
1
-François GRUA , Les contrats bancaires , Op.Cit ., p.81 ; Jack VEZIAN, Op.Cit., p.63. 
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اّصة مقارنة بالقواعد العاّمة تجّمت مظاىرىا في وجود نظاـ خاّض باإلثبات وآخر مسؤولية خ
 بالّتعويض.

 اعتماد نظام خاّص باإلثبات: -أّوال
مف القانوف الّتجاري، بدفع الّتعويضات  15مكّرر 526يمتـز المسحوب عميو بموجب الماّدة 

خرقو إلجراءات فتح الحساب وتسميـ المدنية لمحامل عند امتناعو عف دفع قيمة شيؾ صادر نتيجة 
 دفتر الّشيكات، أو لتمؾ الخاّصة باحتراـ المنع البنكي، إاّل إذا أثبت العكس وأّكد مراعاتو ليا.

، فإّف المشرع أعفاه مف تقديـ دليل 1ونظرا الختبلؿ المراكز القانونية بيف البنؾ والحامل  
 خير حّق نفيو عنو.عمى خطأ البنؾ بافتراض صدوره منو، مع منح ىذا األ

 تأسيس مسؤولية البنك عمى الخطأ المفترض:-أ
مّدعي الّضرر، فإّف  مف مقواعد العامة لممسؤولية اّلتي تقوـ عمى خطأ واجب اإلثباتل اخبلف

 .2إثباتو يعفى مف المشّرع أّسس مسؤولية البنؾ في مواجية الحامل عمى خطأ مفترض

 ث حاالت ىي:في ثبلالصدور  ويعّد خطأ البنؾ مفترض 
يعتبر  تسميـ دفتر الّشيكات لزبوف جديد بعد فتح حساب لو دوف مراجعة بنؾ الجزائر، إذ-1

 . 3الخطأ منسوبا إليو بمجرد إخبللو بواجب االستعبلـ، وبغض الّنظر عف نتيجتو
ف إاّل أّف المشّرع في ىذه الحالة ال يحّمل البنؾ المسؤولية إاّل إذا كاف ىذا الّزبوف ممنوعا م

إصدار الّشيكات فعبل وكاف اسمو ليذا الّسبب وارد في قائمة الممنوعيف عمى مستوى مركزية 
، ليحيد بذلؾ عف مفيوـ الخطأ المفترض، اّلذي يستدعي جعل فعل 4المستحّقات غير المدفوعة

                                                                 
خطاء األتعّد  لذايكوف البنؾ في مركز أفضل مقارنة بالحامل، فيو محترؼ لمّنشاط البنكي ومحيط بكل تقنياتو وآلياتو،  -1

مف طبيعة متميزة مقارنة بتمؾ الّصادرة عف األشخاص العادييف، تستمد وصفيا مف كونو محترفا لممينة  منو المرتكبة
مكانات مؤىبل لممارستيا عمى أحسف وجو، المصرفية، يعتبر بما لو  وبشكل يكوف معو صدور الخطأ منو غير مف وسائل وا 

 حيف يكوف حامل الّشيؾ في مركز ضعيف في مواجيتو بسبب جيمو بأبسط تفاصيل ىذا الّنشاط.   في .مسموح بو
-Hammadi ARRAI , Op.Cit., p.18 ; René RODIERE, Jean-Louis RIVES-LANGE, Op.Cit., p.79 ; Jack VEZIAN, 

Op.Cit., p.08. 
2
-Jean-Louis RIVRS-LANGE , Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.291. 

3
-Cass.com., 11 janvier 2000 ; note Djamel DJOUDI, JCPE, n° 11, 15 mars  2001, p.462-p.465 ; publié sur le site 

internet : www.lexinter.net , mise à jour le 20/03/2018. 

 .يجارّ مف القانوف التّ  15/04رمكرّ  526ة المادّ  -4

http://www.lexinter.net/


 الفصل األول                                               مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بالّشيك
 

66 
 

نوعا مف مإصدار العميل شيكا مف دوف مقابل سببا في حّد ذاتو لمسؤوليتو بغّض الّنظر عف كونو م
 .1إلصدار مف عدموا

بوجود منع في حّقو  عممو القاطعمف اإلصدار رغـ  منوعمملدفتر الّشيكات البنؾ  تسميـ -2
قيامو شخصيا بتطبيقو عميو بعد فشل إجراء الّتسوية أو بسبب العود خبلؿ اثني  إّما نتيجة

مو بذلؾ مف إعبلبأو  مف القانوف الّتجاري 03مكّرر 526( شيرا، استنادا لنّص الماّدة 12عشر)
ويثبت الخطأ في ذّمتو بمجّرد عدـ امتناعو عف ، بنؾ الجزائر، إذ يكوف في ىذه الحالة سّيئ الّنية

 ىذا الّتسميـ.
مجّرد عدـ استردادىا ذاتو فالبنؾ نماذج الّشيكات المتبقية لدى العميل، استعادة عدـ  –3

 .3الّضرر البّلحق بالحامل بيفو  وة بين، دوف حاجة إلى إثبات الّرابطة السببي2خطأ مرّتب لمسؤوليتو
األخطاء المذكورة ال يمكف إثارتيا إاّل في مواجية المسحوب عميو الذي يمتنع عف تسديد  إفّ 

قيمة الّشيؾ الّصادر بإحدى الّنماذج المسّممة منو في ىذه الّظروؼ، بصرؼ الّنظر عف سبب 
، فإذا 4ره مف األسباب كوجود معارضة مثبلامتناعو، سواء تمّثل في عدـ كفاية مقابل الوفاء أو غي

 . المسؤولية عنوبادر البنؾ إلى أداء قيمة الّشيؾ سقطت 
بنكية أخطاء  أو، 5بعض الفقو يعتبرىا جرائـ مادية ونظرا لخطورة ىذه األخطاء، فإفّ 

  8نسيالفر ، و 7والّتونسي ، الّرأي اّلذي تأّثرت بو القوانيف المقارنة كالقانونيف المغربي6موصوفة
وذلؾ مف أجل تدعيـ الجزاءات المدنية  .كجرائـ يستحق البنؾ عقابا جنائيا عمييا مصّنفة إّياىا

 وضماف حسف تطبيق قواعد الوقاية مف اإلصدار المعيب واستمرار احتراـ المنع. 

                                                                 
1
-Michel CABRILLAC, Le chèque et  le virement, Op.Cit., p.109. 

2
-Ibidem ; Versailles, 18 octobre 1979, Gaz.pal., 25 juin 1980, JCP,81, n°26, cité par : Jack VEZIAN, 

Op.Cit.,p.63. 
3
-Michel CABRILLAC, "Servitude et grandeur bancaire", Op.Cit., p.51 ; René RODIERE, Jean-Louis RIVES-

LANGE, Op.Cit., p.201. 

 جاري.مف القانوف التّ  16ر مكرّ  526ة مف المادّ  01وىو ما يستفاد مف الفقرة  -4
5
-Michel CABRILLAC ,"Servitude et grandeur bancaire", Op.Cit., p.53. 

6
-Jean-Claude GROSLIER , Op.Cit., p. 17. 

جارة إلى تجريـ أفعاؿ المسحوب عميو المذكورة مف مسطرة التّ  319ة لـ ييمل المشرع المغربي اإلشارة في نص المادّ  -7
ونسي نفس جاري التّ س القانوف التّ وقد كرّ  ،ىـ مغربيدر  5000إلى  500عمييا بغرامة تتراوح قيمتيا ما بيف  بأعبله، والمعاق

 دينار. 5000دينار تونسي وال تتجاوز  500عف  عمى غرامة ال تقلّ  ، ونّص 412المقتضى في الفصل 
8
-L’article L.163-10 du code monétaire et financier Français puni les tirés pour ces  faits d’une amende de 12000 

euros.   
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إذ جاءت أحكاـ القانوف الّتجاري خالية مف  ورغـ ذلؾ، فإّف المشّرع لـ يقتدي بيذه القوانيف،
بعث الّثقة في ضروري إلعادة االعتبار لمّشيؾ و مقتضيات مشابية، رغـ أّف ىذا الّتجريـ  أية

 الّتعامل بو كأداة لموفاء.
إّف البنؾ ي سأؿ مدنيا عف عدـ الوفاء بالّشيكات اّلتي أّدت أخطاؤه المذكورة إلى إصدارىا، إاّل 

 إذا أقاـ الّدليل عمى عدـ ارتكابو ليا. 
 :بات براءة ذّمتوثبإ إلزام البنك -ب

يصعب عمى الحامل، إف لـ يكف مستحيبل، إثبات أخطاء البنؾ المسحوب عميو بسبب  
تفاوت مراكزىما القانونية، ليذا خالف المشّرع قواعد االثبات المتعارؼ عمييا في المسؤولية 

أف يقّدـ  الّتقصيرية، ونقل عبئو مف الحامل المّدعي بالّضرر إلى البنؾ، إذ يجب عمى ىذا األخير
األدّلة المؤّكدة لبذلو الجيد والمساعي الّضرورية السترجاع الّشيكات أو يبّرر مراعاتو اللتزاماتو 

 .1عوارض الّدفعب والخاصة كذلؾ ماذج الّشيكاتالقانونية والّتنظيمية المتعّمقة بفتح الحساب وتسميـ ن
كاالستدالؿ ، 2في ذلؾإّف نفي المسؤولية عف البنؾ يستدعي منو اعتماد وسائل مقنعة 

كنسخة عف طمب االستعبلـ عف الّزبوف قبل فتح  بالوثائق المبّينة لقيامو بكّل إجراء عمى حدة،
أو تقديـ صور  ،يمكف مراجعة بنؾ الجزائر لمّتأكد مف ذلؾو وحصولو عمى الّشيكات،  وحساب

بضرورة تسوية عارض  أو إلى العميل إلعبلمو الّتي وّجييا إلى بنؾ الجزائر، لمختمف اإلخطارات
والرسائل  االستناد إلى الّطمباتبأّما بشأف استعادة نماذج الّشيكات، فيمكنو تبرئة ذّمتو ، الّدفع

شعارات استبلميا، اّلتي يحثو  وغيرىا مف وسائل  ،عمى إعادتيا فيياالمتوالية الموّجية إلى العميل، وا 
 . 3اإلثبات المتوفرة لديو

لبنؾ بجميع الّتدابير المتعّمقة بفتح الحساب وتسميـ دفتر الّشيكات فإّف اثبات قياـ ا عموما،
يستفيد بقّوة القانوف مف مبدأ و  الّتاجر الشخص المعنوي يتمّتع بوصفيكوف بكّل الوسائل ماداـ 

  .4حرية االثبات في المعامبلت الّتجارية
                                                                 

 جاري.مف القانوف التّ  15/01رمكرّ  526ة المادّ  -1
2
-François GRUA, Contrats bancaires, Op.Cit., p. 119. 

3
-Cass.com., 14 juillet 2004, n°03-10748, Sté Catalonto c./Crédit Lyonnais ,Bull. civ IV, n° 151, D, 2004, 

AJ/p.2372 ; cité par : Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier , Op.Cit., p.130 , n°06. 
4
 مف القانوف الّتجاري. 30القاعدة المكّرسة في نّص الماّدة  وىي - 
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قة بتنفيذ التزاماتو اعتماد وسائل إثبات أخرى ليس ليا عبل ينكر عميو 1بعض الفقو إاّل أفّ 
أو الّتمسؾ بخطأ  أو عدـ وجودىا أصبل كالّدفع بعدـ صّحة العبلقة األصمية بيف الّساحب والحامل،

 الحامل وعدـ تأّكده لدى البنؾ بعد تمّقيو الّشيؾ، مف وجود مقابل وفائو.

جواب ىذا و  وفي ىذا الّصدد ألـز المشّرع الفرنسي البنوؾ االحتفاظ بدليل استشارة بنؾ فرنسا
إاّل عف طريق الّطعف  اال يمكف لمحامل دحضي وىو قرينة قاطعة ،2(02األخير عمييا، لمّدة سنتيف)

 .3بالّتزوير

عبء اإلثبات  بلينقم ،فإذا اقتنع القضاء بيذه الحجج عّد البنؾ غير مسؤوؿ حياؿ الحامل
   في القواعد العاّمة  لؾ إلى الوضعية األصمية المنصوص عميياذب دنعو و مف البنؾ إلى الحامل، 

ليل عمى الدّ  واّلتي تقضي بأف يقّدـ الحامل بصفتو متضّررا مف فعل اإلصدار بدوف مقابل وفاء،
 وبأنو الّسبب في ما لحقو مف ضرر. خطأ البنؾ،

البنؾ، رغـ صعوبة حصولو عمى دليل منو أو مف بنؾ  أإذا أفمح الحامل في إثبات خط
 عنو، كاف مف حّقو المطالبة بالّتعويض. الجزائر أو فشل البنؾ في نفيو

 تبّني نظام خاص بالتعويض: -ثانيا
عدـ استيفائو الّضرر اّلذي أصاب الحامل لاعتبار أّف البنؾ ىو المتسّبب األصمي في  عمى
 بدفع الّتعويضات المدنية لمحامل.عبء جبره،  فإّنو يفترض أف يتحّمل ولوحده ،قيمة الّشيؾ

معفيا إّياه مف ، 4مع الّساحب في دفع الّتعويضات لمحامل وعمى اشتراك نّص المشّرع  غير أفّ 
 دفع قيمة الشيؾ.

 :الّشرعي لمّشيك تضامن البنك مع الّساحب في تعويض الحامل -أ
وعجز ىذا األخير عف  ،إثبات خطأ البنؾ الّشرعي أو الحقيقي لمّشيؾ إذا استطاع الحامل

ويض لو جبرا لمّضرر اّلذي لحقو جراء عدـ تحصيمو قيمة تعال، فإّنو يمتـز بدفع مّرة أخرى نفيو
  الشيؾ.

                                                                 
1
-Hammadi ARRAID , Op.Cit., p. 87 ; Michel CABRILLAC,"Chèque", p.20. 

2
-L’article R. 134-44 du code monétaire et financier Français . 

3
-Michel CABRILLAC, Le chèque et  le virement, Op.Cit., p. 110  et s. 

ضامف المسحوب عميو ممـز بالتّ  أفّ  خص المتضامف معو، بل اكتفى فقط باإلشارة إلىع صراحة الشّ ح المشرّ لـ يوّض  -4
 المسؤولية.احب ىو مف يتقاسـ معو ىذه السّ  فّ أو يفيـ بديييا بأنّ  عويضات المدنية إالّ بدفع التّ 
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بل سيتضامف معو  ،أّف البنؾ لف يقوـ لوحده بتسديد التعويضات المدنية لمحامل غير
، لي قيـ قرينة عمى ثبوت ىذا االشتراؾ في حقو جاعبل مف الّسبب 1الّساحب في ذلؾ وبنص القانوف 

يو كّل مف البنؾ وعميمو عمى قدـ المساواة مّما يستدعي ، ساىـ ف2الموّلد لمضرر خطأ مشتركا
 .4ذلؾ، مجّردا القاضي مف سمطة تقدير 3اقتساميما المسؤولية مناصفة بينيما

ـ الّساحب مف حّق الّدفاع عف نفسو بتقديـ أدّلة إثبات  باإلضافة إلى ذلؾ، فإّف ىذا الحكـ يحر
خطأه ما ىو إاّل نتيجة منطقية إلىماؿ البنؾ كأف يّدعي بأّف  تؤّكد المسؤولية المطمقة لمبنؾ،

كعدـ اعبلمو بحقو في  ،اللتزاماتو القانونية، وما كاف ليقع فيو لو بادر ىذا األخير إلى القياـ بيا
 الّتسوية ضمف اآلجاؿ القانونية.

محيبل  وقد اكتفى المشّرع بجعل المسؤولية تضامنية، وسكت عف إيراد أّية أحكاـ خاصة بيا 
إذ يستطيع الحامل الّرجوع عمى البنؾ والّساحب  لى القواعد العاّمة لمّتضامف بيف المدينيف،بذلؾ إ

 .5معا أو بصورة منفردة
ومف المتوّقع أّف الحامل سيعود عمى الّساحب أّوال لسيولة مقاضاتو، إاّل أّف حظوظو في 

ب العبلقة األصمية الحصوؿ عمى الّتعويض قد تكوف ضئيمة إذا دفع الّساحب بإعساره، أو بعيو 

                                                                 
 جاري.مف القانوف التّ  15رمكرّ  526ة المادّ  -1
رر، ويقتضي ذي يوجد فيو شخصاف ارتكب كل منيما خطأ تسبب في تحقيق الّض ر بالخطأ المشترؾ عف الوضع الّ يعبّ  -2

قة خر مف منظور عبللآلعمى نحو ينتفي معو استغراؽ أحدىما  ،فيوال سببا  خر،ذلؾ أف يكوف كل خطأ مستقبل عف اآل
 .36ص بدوف تاريخ نشر، ،مصر دار الفكر العربي، اإلسكندرية،، نقبل عف: دمحم شتا أبو سعد، الخطأ المشترؾ ؛السببية

د المسؤولوف عف عمل ضار كانوا متضامنيف في التزاميـ "إذا تعدّ  مف القانوف المدني: 126ة المادّ  وذلؾ عمبل بنّص  -3
 منيـ في االلتزاـ". ف القاضي نصيب كلّ إذا عيّ  إالّ  ساوي،ينيـ بالتّ رر، وتكوف المسؤولية فيما ببتعويض الّض 

فاطمة الّزىراء بوقطة، "المسؤولية المدنية لمبنؾ عف اصدار شيؾ بدوف مقابل وفاء"، مداخمة مقدمة في إطار أشغاؿ  -4
ت االقتصادية، كمية الحقوؽ واآلداب الممتقى الوطني الّثالث حوؿ االصبلحات البنكية في ظّل الّتعديبلت الّتشريعية والّتحّوال

 . 191، ص2010أفريل  15 –14، قالمة، يومي 1945ماي  08والعمـو االجتماعية، جامعة 
            "يجوز لمدائف مطالبة المدينيف المتضامنيف مجتمعيف و:مف القانوف المدني عمى أنّ  223/01ة المادّ  إذ تنّص  -5
 منفرديف...". أو
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، لينتقل إلى مطالبة البنؾ اّلذي قد يتمّسؾ حيالو بقاعدة 1كبطبلنيا مثبل، إذا كاف دائنو المباشر
 .2مقابل وفائو بانعداـ"، مّتيما إّياه بالغّش وقبولو الّشيؾ رغـ عممو حرمان الممّوث من االسترداد"

قانوف التجاري قد عالجت مف ال 15مكرر 526إلى جانب ذلؾ، يبلحع بأّف الماّدة   
 المسؤولية التضامنية لمبنؾ معالجة مبتورة مف زاويتيف:

أّنيا لـ توفر ضمانات كافية لمحامل في مطالبتو بيذه الّتعويضات، فيي تحمل بيف  األولى:
طياتيا تفضيبل واضحا لمبنؾ عمى حسابو ، فإلى جانب عدـ حصولو عمى قيمة الّشيؾ عند تقديمو 

عبء مباشرة المطالبة القضائية لتعويضو عّما لحقو مف أضرار جّراء ذلؾ، واّلتي قد  لمبنؾ، يتحّمل
 ال تكوف نتائجيا مضمونة.

أّف الماّدة المذكورة لـ تبّيف الحّل الواجب الّتطبيق في حّق البنؾ اّلذي يمتثل ألمر  الثانية:
ب لممطالبة بما أّداه نيابة عنو الوفاء بكّل قيمة الّتعويض، وما إذا كاف يستطيع الرجوع عمى الّساح

كما سكتت عف تنظيـ الحالة العكسية اّلتي يرفض فييا البنؾ دفع ىذه الّتعويضات فيل يستطيع 
الّساحب الحموؿ محّل الحامل والّرجوع عميو إذا ما قاـ بتسديدىا كاممة إلى الحامل، وما ىو مصير 

 حّق ىذا األخير إذا رفض الّساحب تعويضو أيضا.
لزاـ البنؾ مباشرة بالوفاء بكّل قيمة الّشيؾ لقد   كاف بوسع المشّرع تجنب ىذه النقائص، وا 

جزاء لو عمى خطئو، مقابل إحبللو محّل الحامل في حقوقو الّصرفية اتجاه الّساحب اقتداء بالقانوف 
 3ةاألخطاء المذكور  الفرنسي، اّلذي يجبر البنؾ عمى الوفاء بالّشيؾ نتيجة ارتكابو إلحدى صّور

 .  4ويعترؼ لو في المقابل بالحموؿ محّل الحامل في المطالبة بحقوقو الّصرفية في مواجية الساحب

أّما إذا رفض البنؾ تسديد الّشيؾ لممستفيد، فإّنو يمتـز وبالّتضامف مع الّساحب بدفع قيمة  
 الّشيؾ كاممة والّتعويضات المستحّقة لمحامل مع حرمانو مف حّق الحموؿ كعقاب لو.

وبغّض الّنظر عف كيفية تنظيـ المشّرع لممسؤولية العقدية لمبنؾ في مواجية حامل الّشيؾ 
بدوف مقابل وفاء، فإّف المبلحظة الواجب ابداؤىا بشأنيا تتعّمق بطبيعة الحاالت المعّددة سابقا 

                                                                 
    2006، لبناف بعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،جاري، الطّ أصوؿ القانوف التّ  و،مصطفى كماؿ ط -1

 .282ص
2
-Michel CABRILLAC ,"Servitude et grandeur bancaire" , Op.Cit., p.54. 

3
-L’article L.131-81 du code monétaire et  financier Français. 

4
-L’article L.131-83 du même code. 
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ه دوف والمكّيفة قانونا كأخطاء بنكية موجبة لممسؤولية، إذ أّنيا في الواقع تنسب إلى البنؾ وحد
ادارية محضة خاّصة بالبنؾ كمؤسسة مينية محترفة لمنشاط  إجراءاتب اخبلؿ الّساحب باعتبارىا

البنكي، وأّف خطأ الّساحب ما كاف ليقع لو بادر البنؾ بمراعاتيا، مّما يجعل خطأ ىذا االخير 
 مستغرقا لخطأ عميمو، وىو أمر كاف ينبغي عمى المشّرع أخذه بعيف االىتماـ.

ذا كاف ف  وا  لمحامل مطالبة البنؾ بالحصوؿ عمى تعويض عف األضرار اّلتي سّببيا لو وا 
 كانت حظوظو في ذلؾ قميمة، فإّنو ال يتمّتع بيذه اإلمكانية بشأف قيمة الّشيؾ. 

 عدم إجبار البنك عمى الوفاء بالّشيك:  -ب
ا تكّبده مف األضرار اّلتي يتحّمميا المستفيد مف الّشيؾ بدوف مقابل وفاء، فيم ال تنحصر

مصاريف جّراء إجراءات االحتجاج والّرجوع التي باشرىا لعدـ الوفاء، وفيما لحقو معنويا مف مساس 
بسمعتو إذا كاف تاجرا يقيـ اعتبارا لواقعة الوفاء مف أجل تسديد ديونو ىو اآلخر، بل يتعّداه إلى 

 ى الوفاء بو.  حرمانو مف مقابل وفاء الّشيؾ ذاتو، لذا كاف يفترض إلزاـ البنؾ عم
إاّل أّنو وعكس ذلؾ، تخمو أحكاـ عوارض الّدفع مف أّي مقتضى يجبر البنؾ عمى دفع قيمة 

 الّشيؾ الّصادر في الظروؼ المذكورة سابقا.
مف القانوف التجاري تركت لو حّق االختيار بيف دفع قيمة الّشيؾ  15مكررّ  526فالماّدة  

   االمتناع عف ذلؾ شرط تعويض الحامل نية لمحامل، أومقابل إعفائو مف تسديد الّتعويضات المد
 وبالّتضامف مع الّساحب.

إّف ىذا الحكـ في الواقع ال يراعي االختبلؿ الموجود في المراكز القانونية بيف أطراؼ في 
الّشيؾ، إذ ال يوّفر ضمانات كافية لمحامل تخّولو تحصيل حّقو الّثابت في الّشيؾ، كما يغفل حقيقة 

مالؾ لمقابل الوفاء منذ لحظة إصداره، ودائنا بقيمتو لمّساحب ولمبنؾ الذي ينوب عنو في مركزه ك
  .1الوفاء

                                                                 
 .192فاطمة الزىراء بوقطة، المسؤولية المدنية لمبنؾ...، مرجع سابق، ص -1
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يتجاىل حقيقة أّف البنؾ في الواقع ىو مف وضع ىذه األداة  المشّرع فإفّ  عبلوة عمى ذلؾ،
قة كما ييمل حقي ،1مّما يعني أّنو المسؤوؿ عف االستعماؿ السيء ليا ،الخطرة في يد الّساحب

صفتو وكونو تاجرا موسرا ال يثور أدنى شؾ حوؿ مبلءتو وقدرتو عمى الوفاء، وىو ما يستدعي 
 .2إجباره عمى الّدفع ال منحو حرية االختيار بشأنو

لقد كاف أولى بالمشّرع، أف يجعل عمى األقّل لمحامل حسف النية حقا ممتازا، بمقتضاه يجبر 
مف استرداد قيمة  وقابل، ي رسي نظاما خاّصا بالحموؿ، يمّكنالبنؾ عمى الوفاء بقيمة الّشيؾ، وفي الم

الّشيؾ مف الّساحب عف طريق الحموؿ محمو في حقوقو الصرفية، أو أف ينّص عمى األقل بوجوب 
 دفع البنؾ لمبمغ الّشيؾ إذا كانت وضعية الحساب تسمح بذلؾ.

دفع قيمة الّشيؾ لمحامل  ومف باب المقارنة، فإّف البنؾ في فرنسا مجبر في كّل األحواؿ عمى
، رغـ عدـ وجود مقابل الوفاء أو عدـ 3( أورو15إذا كانت ىذه األخيرة ال تتعّدى خمسة عشر )

كفايتو، ماداـ ّأنو مسحوب عمى نموذج مسّمـ منو لمّساحب، شرط أف يقّدـ لو الّشيؾ لمتحصيل 
عاـّ ال يجوز مخالفتياخبلؿ أجل شير مف تاريخ تسميمو، وتعتبر ىذه القاعدة مف الّنظاـ ال

4. 
تقوـ مسؤولية البنؾ عف ضماف الوفاء بالقيـ الّزىيدة لمّشيكات في فرنسا عمى أساس فكرة  و   

مؤّداىا ابراـ كّل مف الّساحب صاحب الحساب والبنؾ ،  le contrat présuméالعقد المفترض
في ىذا الّضماف تطبيقا مف  6و، بحيث يرى الفق5اّتفاقا يتّضمف فتح اعتماد قطعي وغير قابل لئللغاء

االلتزاـ  اتطبيقات المسؤولية الموضوعية اّلتي تستند عمى فكرة تحّمل المخاطر، فالبنؾ يتحّمل ىذ
 خطرتسميمو دفتر الّشيكات لزبونو ي عّرض الغير إلى  عمى اعتبار أفّ باعتباره مف مخاطر المينة، 

 عدـ الوفاء في حاؿ اصدار شيؾ مف دوف مقابل وفاء.
ورغـ محدودية ىذا الّضماف وضرورتو مف أجل حّث البنوؾ عمى تشديد رقابتيا عمى تسميـ 
دفاتر الّشيكات حماية لمغير، إاّل أّنو قد يكوف لو تأثير سمبي مف خبلؿ ازدياد اصدار ىذا الّنوع مف 

                                                                 
كمية الحقوؽ  ،عبد العزيز بوخرص، مسؤولية البنؾ تجاه الغير، أطروحة مقّدمة لنيل شيادة الدكتوراه عمـو في الحقوؽ  -1

 .276، ص2015/2016جامعة باجي مختار، عنابة، الّسنة الجامعية 
2
 .192زىراء بوقطة، مرجع سابق، صفاطمة ال - 

3
-Article L.131-82 alinéa 1 du code monétaire et financier Français. 

4
-Article L.131-82 alinéa 3, Ibid. 

5
 -Article L.131-82 alinéa 1, Ibid.  

6
-Jack VEZIAN, Op.Cit, p.62.  



 الفصل األول                                               مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بالّشيك
 

73 
 

أعباء الّشيكات، مادامت البنوؾ ضامنة في كّل الحاالت لموفاء بيا وىو ما مف شأنو أف يزيد مف 
 .1مصاريفيا االدارية

يقّر لمحامل بالحّق في إثارة مسؤولية البنؾ وفقا لمقواعد العامة  2والجدير بالّذكر، أّف الفقو
مف  15مكّرر 526لممسؤولية الّتقصيرية عف األخطاء األخرى غير تمؾ المعّددة في نّص الماّدة 

     ة، السيما رابطة الّسببية بيف الخطأ القانوف الّتجاري، ولكف شرط إثباتو لتوافر شروط المسؤولي
 والّضرر المدعى بو.

 غياب نظام خاص بمسؤولية البنك اتجاه الّساحب: -الفقرة الّثانية
يكوف الّساحب، إلى جانب المستفيد ضحية لؤلخطاء الّسابقة التي يرتكبيا البنؾ، إذ يوّقع 

يكوف لا بتيمة إصدار شيؾ بدوف رصيد عميو المنع ويحـر مف استعماؿ الّشيكات، وقد يتابع جزائي
 البنؾ في الحالتيف مسؤوال عف الّضرر اّلذي يمحقو.

ورغـ ذلؾ، فإّف الباب الّرابع مف الكتاب الّرابع مف القانوف الّتجاري لـ يورد قواعد خاّصة  
 بالمسؤولية المدنية لمبنوؾ عف األخطاء التي ترتكبيا في مواجية زبائنيا، كما أغفمت الّنصوص

ذي يعتبر آخرىا صدورا الّ  11/07البنكية الّصادرة الحقا تنظيـ ىذه المسألة بما فييا الّنظاـ رقـ
ليستنتج بأّف المشّرع يريد جعل الّساحب ىو المسؤوؿ ولوحده عف فعل اإلصدار بدوف مقابل وفاء 

 بقى واردا.، عمى الّرغـ مف أّف احتماؿ اشتراؾ البنؾ في ىذا الفعل ييرّتبو ذلؾ مف تبعاتوما 
 فقد يتسبب البنؾ في منع العميل مف اإلصدار، نتيجة خطئو في تقدير قيمة مقابل الوفاء 

إّما بفعل  ويعيد لو الشيؾ ليذا الّسبب، فيدلي لحامل الّشيؾ بقيمة أقّل مف تمؾ المتوافرة لديو حقيقة،
ءات األخرى المتخذة عدـ انتباىو أو بنية اإلضرار بو، بحيث ينبني عمى ىذا السموؾ كل اإلجرا

 . 3ضّده الحقا

                                                                 
 .275ق، ص عبد العزيز بوخرص، مسؤولية البنؾ تجاه الغير، مرجع ساب -1

2
-Jean-Louis RIVES-LANGE , Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.293 ; Jack VEZIAN, Op.Cit., 

p.63 ; contraire : Michel CABRILLAC, Le chéque et  le virement, p.109. 

 .114ص دمحم لفروجي، مرجع سابق، -3
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ليذا الّسبب، جعل المشّرع مف قياـ البنوؾ بالّتصريح بمقابل وفاء أقّل مف ذلؾ الموجود لدييا 
 .1حقيقة جريمة يعاقب عمييا، لكف شرط أف تكوف قد تعّمدت ذلؾ

احب ونظرا لغياب قواعد خاصة بالمسؤولية المدنية لمبنؾ في ىذه الحالة، فإّنو يمكف لمسّ 
واستنادا لمقواعد العاّمة لممسؤولية العقدية، المطالبة بإلغاء آثار اإلخبلؿ بالوفاء والّتعويض عف 
الّضرر، وىو ما قد يدّعـ حظوظ الحامل بصفة غير مباشرة في تحصيل قيمة الّشيؾ إذا كاف 

ؤولية الّتقصيرية ، ويمكف ليذا األخير مساءلتو استنادا لقواعد المس2مقابل وفائو قابل لمّتصّرؼ فيو
 .3باعتباره مف الغير المتضّرر مف فعل عدـ الوفاء بالّشيؾ

فيما عدا الحكـ المذكور، فإّف المشرع لـ يورد قواعد خاّصة ببقية األخطاء الّتي قد تصدر   
عف البنؾ أو أعوانو، كعدـ إعبلـ العميل بوجود عارض دفع مسّجل عمى حسابو واعبلمو بحّقو في 

، السيما في الفرضية 4رغـ ما يمّثمو ىذا الّتقصير مف مساس بسمعة العميل وائتمانوتسويتو، عمى 
عمى  اّلتي ي عزى فييا العجز المبلحع عمى الحساب إلى الوقف المفاجئ مف البنؾ لمقرض

المكشوؼ الممنوح لمّساحب، أو عدـ تنبييو إلى تعّدد الّشيكات المسحوبة مف طرفو وتحذيره مف 
 مبالغيا لقيمة رصيده أو إمكانية انعدامو في أّي وقت...إمكانية تجاوز 

لذا كاف ي نتظر مف المشّرع، واقتداء بالتشريعات المقارنة، تبّني قواعد خاّصة بمسؤولية البنؾ 
األّوؿ ضّده، وبشكل تعّسفي اإلجراءات  حالة ما إذا اّتخذحياؿ الّساحب، تضمف لو حقوقو في 

 ؿ أو تقصير.والّتدابير البنكية نتيجة إىما
فمثبل، أوجب المشّرع الفرنسي عمى البنوؾ ضرورة القياـ بإعبلـ العميل، وبكّل الوسائل  
بعات ترفض الوفاء بالّشيؾ المقّدـ إليو، وتحذيره مف  ، بوجود عجز في رصيده قبل5الممكنة

ب أف يكوف ويج، استمرار ىذا العجز، السيما إذا تـّ تحديد ىذه الوسائل في اّتفاقية فتح الحساب
وفي  ،والبيانات الخاّصة بحاممو مبمغو، تاريخ إصداره ،ىذا الّتنبيو محّددا ودقيقا، يتضّمف رقـ الّشيؾ

                                                                 
مسحوب عميو  دينار كلّ  200000إلى  5000"يعاقب بالغرامة مف  و:جاري عمى أنّ مف القانوف التّ  543ة المادّ  تنّص  -1

 ر لديو".مف مقابل الوفاء المتوفّ  د تعييف مقابل وفاء أقلّ تعمّ 
2
-Mohamed JOUHAR, "Le nouveau droit pénal du chéque", Revue juridique, politique et économique du  

MAROC, N°35 , numéro spécial , 1998, p.40.  
3
-Michel JEANTIN, Paul LECANNU , Op.Cit., p.90. 

4
-Philippe NEAU-LEDUC, Op. Cit ., p.200. 

5
-L’article L.131-73 du  code monétaire et financier Français. 
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عّدة شيكات عمى حساب واحد وجب عمى البنؾ إرساؿ تحذيرات منفصمة لعميمو بشأف  حاؿ إصدار
ّد مسؤوال في مواجية فإذا أغفل القياـ بيذا االلتزاـ قبل رفض أّي شيؾ، ع ،1كّل شيؾ عمى حدة

 الّساحب عف عدـ الوفاء بو.
إلى جانب مسؤوليتو المدنية عف تبعات أخطائو المنسوبة إليو، فإّنو يفترض أف يتيّدد البنؾ  

 .، مادامت تمّثل اخبلال بالتزامات فرضيا القانوف المتابعة الجزائية وبمناسبة ذات األخطاء، خطر
 العميلبنؾ اللتزاماتو المتعّمقة بإجراءات توقيع المنع عمى إال أّف المشرع لـ يجّرـ مخالفة ال 
الّشيكات  دفتركما لـ يعتبر تسميـ  ،سحب شيكات معيبة أخرى االستمرار في يمّكنو مفمّما 

ؾ و عف عوارض الّدفع المرتكبة مف زبائنو جنحا تتحّمل البن وعدـ تبميغ ، أورممنوع مف اإلصدالم
خبلفا لنظيرتيا الفرنسية، اّلتي تشّدد القانوف الّنقدي  لية كعقاب ليا،جزاء اقترافيا بدفع غرامات ما
بذلؾ الّرأي الفقيي اّلذي يعتبرىا  متبّنيا، 2الّردع مف باب يا عميياوالمالي الفرنسي في فرض

 .3أو جرائـ ماّدية ينسب القياـ بيا إلى البنؾ دوف أف يشترط لديو نّية ارتكابيا عمدا     مخالفات
 المسؤولية المينية لمبنك: -لّثانيالفرع ا

، فإّنو يبقى بمنأى عف سابقة الّذكري جـر أخطاء البنؾ ال صريح في ظّل غياب نّص قانوني
. ومف طرؼ بنؾ الجزائر، باعتباره جية وصاية عمي لمرقابةأية متابعة جزائية، ليبقى خاضعا فقط 

 اعترفتواّلتي  جمس الّنقد والقرضموىو ما تضّمنتو مختمف الّنصوص الّتنظيمية الّصادرة عف 
جراءاتفرض رقابة البنوؾ و سمطة ب  لّمجنة المصرفية. اتأديبية عميي تدابير وا 
 
 

                                                                 
1
-Cass.Com., 31 mai 2005, publié sur le site : CGU Le gavox Jurispilote : Le blog-consultants en droit : 

www.jurispilote.fr ; publié le 06 juin 2010, p.01. 
2
-L’article L.163-10 du code monétaire et financier Français stipule que :"Est puni d'une amende de 12 000 euros 

le fait, pour le tiré : 

1. D’indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ; 

2. De rejeter un chéque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas,  

que le chèque a été émis  au mépris  d'une injonction adressée en application de l'article L.131-73 ou en violation 

d'une interdiction prononcée en application de l'article L.163-3 ; 

3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues  par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi 

que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L.163-2 et les premier et deuxième alinéas de 

l'article L.163-7 ; 

 4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L.163- 6." 
3
-Jean STOUFLLET, Instruments de paiement et de crédit , 08

éme
 édition, Litec , Paris , France , 2012 , p.367.  

http://www.jurispilote.fr/
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 ميمة رقابة البنوك وعقابيا لّمجنة المصرفية: إسناد-الفقرة األولى
يبرز الّدور اّلذي تمعبو الّمجنة المصرفية في مساءلة البنوؾ عف إخبلليا بواجباتيا الخاصة   

التي يفرضيا عمييا النظاـ والّتعميمة المبينة لكيفية تطبيقو، بمناسبة إعبلميا بمخالفة أحكاـ ىذيف 
 . 1النصيف مف طرؼ المؤسسات المعنية بتطبيقو

ويعود لمجنة المصرفية باعتبارىا جية رقابة لمبنوؾ والمؤسسات المالية تسير عمى ضماف  
توقيع عقوبات عمييا في حاؿ ثبوت  ،تي تحكـ نشاطيانيف واألنظمة الّ احتراـ ىذه األخيرة لمقوا

 المذكوريف 11/01والّتعميمة رقـ  08/01مراقبة مدى تقيد البنوؾ بقواعد الّنظاـ رقـ بعد ، 2العكس

، والعقاب عمى خرقيا، إاّل أّف قياميا بيذا الدور يتوقف إلى حد بعيد عمى )أّوال( والعمل بأحكاميما
 .)ثانيا(ات خاصةإخطارىا بذلؾ مف طرؼ ىيئ

 قيام الّمجنة المصرفية برقابة البنوك: -الأوّ 
إاّل إذا  المذكورة بالتزاماتياعقوباتيا عمى البنوؾ المخمة  توقيعال يمكف لمجنة المصرفية  

   .ارتكابيا ليا صحةقامت بوظيفتيا الرقابية، اّلتي ت مّكنيا مف معاينة مختمف األخطاء والّتحقيق في 
مراقبتيا مدى احتراـ البنوؾ والمؤسسات المالية ىذه الرقابة بشكل عاـ في سياؽ  وتمارس البنوؾ

 لؤلحكاـ الّتشريعية والّتنظيمية المطّبقة عمييا، تمّكنيا مف اكتشاؼ ىذا اإلخبلؿ بطريق الّصدفة.
 غير أّنيا ،يتعّذر عمى الّمجنة المصرفية العمـ بوقوع ىذه المخالفات إاّل إذا تـ إخطارىا بذلؾ

  قد تتمّكف مف ذلؾ بمباشرتيا لعمميات رقابة عمى البنوؾ والمؤّسسات المالية مف تمقاء نفسيا.
 الّرقابة المباشرة عمى عمل البنوك: -أ

يستفاد ىذا الّطريق مف نصوص قانوف النقد والقرض، إذ تأمر الّمجنة بإجراء الّرقابة عمى 
     بواسطة زيارات 3البنوؾ والمؤسسات المالية وثائق البنؾ ومستنداتو، أو بإجراء رقابة في مراكز

 .مفاجئ بشكل وعمميات تفتيش تقوـ بيا
                                                                 

صوص البلحقة ظاـ وأحكاـ النّ صريح بمخالفات أحكاـ ىذا النّ التّ  "سيتـّ  و:عمى أنّ  08/01ظاـ رقـ مف النّ  14ة المادّ  تنّص -1
 .11/01عميمة رقـ والمقصود ىنا أحكاـ التّ  لمجنة المصرفية"؛

-L’article 41 de l’ins truction n°11/01 dispose que :"Est déféré à la commission bancaire tout établissement 

déclarant qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente instruction". 

 قد والقرض.مف قانوف النّ  105ة المادّ  -2
 .نفس القانوف مف  108ة المادّ  -3
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أو تقديـ  وفي سبيل ذلؾ، يمكف لّمجنة أف تطمب تزويدىا بقائمة معّينة مف الوثائق والقيود 
 ، كما أّنو في استطاعتيا أف تكّمف بنؾ الجزائر بعممية1المعمومات واإليضاحات اّلتي تراىا ضرورية

 .2الّرقابة سواء بواسطة مستخدميو أو أف تعيد بيذه الميّمة إلى أشخاص تتوّلى عممية انتقائيـ
 العمم غير المباشر بوقوع المخالفات: -ب

ونكوف أماـ العمـ غير  ،08/01مف النظاـ رقـ  14يستفاد ىذا الّطريق مف نّص الماّدة 
رىا بخرؽ البنؾ المسحوب عميو ألحكاـ في حالة إخطا، المباشر لمجنة المصرفية بوقوع مخالفات

 . 11/01الّنظاـ المذكور والّتعميمة رقـ 
الييئات اّلتي يمكنيا الّتصريح بالمخالفات المرتكبة إلى الّمجنة المذكورة إاّل  14لـ تحّدد الماّدة 

 :مف طرؼأّنو يتصّور أف يتـ ذلؾ إّما 
ة المذكوريف بعد إعبلمو بذلؾ مف محافع بنؾ الجزائر بمخالفة قواعد الّنظاـ والتعميم -

 .3مراجعي الحسابات عمى مستوى البنوؾ والمؤسسات المالية
مركزية المبالغ غير المدفوعة و/أو المفتشية العامة بمخالفات أحكاـ الّنظاـ والّتعميمة   -

 .4المذكوريف
ة بتنظيـ الدفع باعتبارىا المختّص  كما كاف ي فترض كذلؾ إسناد ىذه الميمة لمركزية عوارض

 فيرس عوارض الّدفع.
 11/01والّتعميمة رقـ  08/01قواعد الّنظاـ رقـ اخبلؿ البنوؾ بفإذا كشفت ىذه الرقابة عف 

 فإّف المجنة المصرفية تبادر باّتخاذ اإلجراءات والّتدابير العقابية المبلئمة.
 توقيع الّمجنة المصرفية لمعقوبات: -ثانيا

ستنادا لعمميات المراقبة اّلتي باشرتيا توقيع العقوبات عمى يتعّيف عمى الّمجنة المصرفية ا
البنوؾ، في حاؿ تحققيا مف اخبلليا باألحكاـ القانونية والتنظيمية المتعمقة بالوفاء بالشيؾ المفتقر 

أشارت إلى إمكانية الّتصريح بمخالفة أحكامو  08/01مف الّنظاـ رقـ  14لممقابل. إاّل أّف الماّدة 
                                                                 

 .وف الّنقد و القرضقانمف  109ة المادّ  -1
 مف نفس القانوف 108الماّدة  -2

 نفس القانوف عمى التوالي  102و  100تاف المادّ  -3
 قبل إلغائيا. ،92/71عميمة رقـ مف التّ  33ة عميو المادّ  وىو ما كانت تنّص  -4
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وص البلحقة إلى الّمجنة المصرفية، دوف تحديد دقيق ال لصورىا، وال لعقوبات خاّصة وأحكاـ الّنص
 تتناسب مع طبيعتيا.

الّتنّصل منيا في حاؿ عدـ  ، فإّنو بإمكانووفي ظّل الّتنظيـ الحالي لممسؤولية المينية لمبنؾ 
ص القانونية لـ احترامو اللتزامات أخرى يممييا عميو واجب حسف أدائو لمينتو، مادامت الّنصو 

 تتضّمف إشارة إلييا.
 ممخالفات المعاقب عمييا:ل الحصري  حديدتّ ال -أ

الّنشاط المعاقب عمييا مينيا، إذ اكتفى  لـ يحّدد المنّظـ البنكي وبشكل صريح صور 
    باإلشارة إلى إخطار المّجنة المصرفية في حالة عدـ احتراـ أية مؤسسة مصرحة لقواعد الّنظاـ

غير أّنو وفي المقابل حّدد قائمة مف الّتصرفات تجعل البنؾ  ،11/01والّتعميمة رقـ  08/01رقـ 
استنتاج المخالفات  ،مسؤوال مدنيا وبالّتضامف في دفع الّتعويضات لمحامل، بحيث يمكف مف خبلليا
.مّما يعني أّف إخبلؿ التي تستدعي ضرورة تدّخل الّمجنة المصرفية لمعاقبتيا في حاؿ ارتكابيا

معّددة في الّنصوص غير في حاؿ تقديـ شيؾ مف دوف مقابل وفاء إلييا،  بنوؾ بالتزامات أخرىال
جراءات تأديبية عمييا المذكورة،  .ال يستدعي تدّخميا وفرض تدابير وا 
وبشكل عاـ تتصف ىذه المخالفات بطابعيا الّسمبي، تتجمى في امتناع البنوؾ الرافضة لتنفيذ  

 اماتيا، يمكف اجماليا في:أمر الدفع عف تنفيذ التز 
 .إلى بنؾ الجزائر انعداـ مقابل الوفاء عدـ القياـ بالّتصريح بحصوؿ عارض الّدفع لعدـ كفاية أو -

توجيو األمر بتسوية العارض لصاحب الحساب الذي سجل عميو المنع، أو عدـ  التقصير في -
 احتراـ الكيفيات واآلجاؿ المتعمقة بتوجييو.

 ائر قبل تمكيف الزبوف مف خدمة الّشيكات. إىماؿ مراجعة بنؾ الجز  -

المترّتبة عف المنع البنكي كطمب إرجاع الّشيكات غير المستعممة  المتناع عف توقيع الّتدابيرا -
 ورفض تسميـ دفاتر شيكات جديدة لكل زبوف وارد اسمو بقائمة الممنوعيف مف االصدار.

مة في ذّمتيا، فإّف العقوبات المنصوص فإذا تبّيف مخالفة أّية مؤسسة بنكية لبللتزامات القائ
 عمييا في قانوف الّنقد والقرض تكوف قابمة لمّتطبيق عمييا.
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 الّتدابير والعقوبات الّتأديبية : -ب
إذا لـ يراعي البنؾ االلتزامات المذكورة، فإّنو يعّد مخالفا لؤلحكاـ القانونية والّتنظيمية المتعّمقة 

 :في حقو 1إحدى العقوبات الّتالية توقيعّمجنة المصرفية وىو ما يبّرر ل ،بممارسة نشاطو
 اإلنذار. -

 الّتوبيخ. -

 المنع مف ممارسة بعض العمميات وغيرىا مف صور تقييد ممارسة الّنشاط. -

الّتوقيف المؤّقت ألحد مسّيري البنؾ أو أكثر، عف العمل مع إمكانية تعييف قائـ أو مدير مؤقت  -
 مف عدمو.

نياء ميامو، مع منح الّمجنة المصرفية صبلحية تقدير اإلقالة النيائية ألحد  - المسّيريف أو أكثر وا 
 تعييف قائـ مؤقت باإلدارة مف عدمو.

ال يتصور تطبيقو عمى البنؾ  إجراء، وىو سحب االعتماد الممنوح لمبنؾ لممارسة الّنشاط البنكي -
 .بالتزاماتو المينية في مجاؿ الشيكات مف دوف مقابل وفاء إخبللوبمجرد 

وفضبل عف ذلؾ يمكف لّمجنة المصرفية أف تقضي إلى جانب ىذه العقوبات أو بدال عنيا 
بعقوبة مالية ال يجوز أف تتعّدى قيمتيا رأس الماؿ األدنى اّلذي ينبغي أف يتوفر لدى البنؾ، يتـّ 

 تحصيمو لمصمحة خزينة الّدولة.
 ر من خطأ البنك:جدوى الجزاءات الّتأديبية في تعويض المتضرّ  -الفقرة الّثانية

عمى الّرغـ مف عدـ إمكانية إنكار دور الّتدابير والعقوبات الّتأديبية التي تمحق البنوؾ في   
ردع ىذه األخيرة والحيمولة دوف تكرار أخطائيا مستقببل، إاّل أّف ذلؾ ال يمنع في المقابل مف الّنظر 

عمى الطّرؼ المتضّرر مف أخطائيا مف إلييا نظرة واقعية، والّتساؤؿ حوؿ مدى الّنفع الّذي يعود 
تطبيقيا، سواء كاف ساحب الّشيؾ أو المستفيد فيو، إلى جانب البحث في مدى تناسبيا مع المخالفة 

فالمبلحع أواّل، أّف قياـ الّمجنة المصرفية  .مدى إمكانية تطبيقيا فعبل عمى أرض الواقع و المرتكبة
زية المبالغ غير المدفوعة بأداء دورىا، بحيث أوكل ليا بنؾ بميّمة الّرقابة والعقاب مرتبط بقياـ مرك

                                                                 
 قد والقرض.مف قانوف النّ  114ة المادّ  تحديدىا في نّص  ي تـّ والتّ  -1
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لذا يقع عمى عاتقيا المبادرة بإخطار الّمجنة المصرفية  الجزائر ميمة تنظيـ فيرس عوارض الّدفع
 بأّية مخالفة يتناىى إلى عمميا وقوعيا.

بو البنوؾ في إال أّف قياـ ىذه المركزية بيذا العمل يتوّقف عمى استيفاء إجراء آخر تبادر  
دوف أف يرد نّص  ،حد ذاتيا وىو إعبلميا بعوارض الّدفع الّتي سجمتيا عمى مستوى حسابات زبائنيا

    اقانوني يجبرىا عمى الّتبميغ عف نفسيا في حاؿ مخالفتيا لبللتزامات المفروضة عمى عاتقي
إذ تمتنع البنوؾ عف ورفضيا الوفاء بالشيؾ نتيجة لذلؾ،  ،والمترّتبة عف تسجيميا لعارض الدفع

الّتصريح باألخطاء التي اقترفتيا لممركزية المذكورة بسبب خشيتيا مف الجزاءات اّلتي قد تطّبقيا 
 عمييا الّمجنة المصرفية.

يؤّدي إلى الجـز بعدـ  ،مف جانب آخر، فإّف الّنظر في طبيعة الّتدابير والعقوبات التأديبية   
 11/01والّتعميمة رقـ  08/01اؿ خرقيا ألحكاـ الّنظاـ رقـ مبلءمتيا لمّتطبيق عمى البنوؾ في ح

الّنشاط البنكي وتغريـ  بممارسة اعتمادىافيذه الجزاءات اّلتي قد تصل في حّدىا األقصى إلى إلغاء 
، ال جب عمييا تشكيمويالمؤّسسة المخالفة بمبمغ مالي قد يضاىي قيمة رأسماؿ األدنى اّلذي 

أبسط التزاـ يقع عمييا عبء القياـ بو في حاؿ رفضيا الوفاء بالّشيؾ تتناسب مع طبيعة إخبلليا ب
 بدوف مقابل.

كما أّف ىذه العقوبة ليس مف شأنيا المساىمة في الّتخفيف مف الّضرر الذي لحق ساحب  
 لتستفيد منيا ىذه األخيرة الّشيؾ أو حاممو عمى الّسواء، إذ سيتـّ دفعيا لفائدة الخزينة العمومية،

وبمثابة إصبلح لؤلداء   الفائدةعديمة  ماليةمبنوؾ، تجعل أّية عقوبة المالية للى أّف المبلءة اضافة إ
 ممتضّرريف مف أخطائيا. ل االمالي واإلداري لمبنوؾ والمؤسسات المالية ال تعويض

وعدـ تعميـ تطبيقيا عمى البنوؾ  ّتدابيرلذا يتعّيف عمى المشرع إعادة الّنظر في ىذه ال 
أخرى جديدة تتناسب وطبيعة المخالفة عقوبات ّل خطأ يقع منيا، بل ينبغي عميو وضع بمناسبة ك
وتوكيل ميمة تطبيقيا لمجنة المصرفية، كما  في مجاؿ تمقي شيؾ مف دوف مقابل وفاء المرتكبة

يجب أيضا وضع قواعد تقّر بالمسؤولية الشخصية مدنية كانت أو جزائية لمسّيري البنوؾ 
األضرار التي  بجبر مطالبتيـمف خبلليا لؤلطراؼ المتضّررة بحقيا في  ومستخدمييا، يعترؼ

 .يفعل أخطائيـ لحقتيا
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 المسؤولية عن الّرفض غير المبّرر لموفاء بالّشيك:  -المبحث الّثاني

لـ ينظـ القانوف الّتجاري وال مختمف النصوص التنظيمية الصادرة عف بنؾ الجزائر ىذه  
مستبعد. بل العكس قد يبادر البنؾ بإعادة  تحققيالؾ ال يعني أّف احتماؿ أّف ذ الحالة لمرفض، إالّ 

 اّلشيؾ المقدـ إليو مف الحامل مف دوف وفاء رافضا تسديد قيمتو إليو دوف تقديـ مبّرر مقنع لذلؾ.
تمّقي البنؾ لمعارضة في دفع الّشيؾ، واستمرار ىذه األخيرة وعدـ رفعيا، إلى جانب إّف  

ره مف الّساحب، أو انعداـ مقابل وفائو، أو عدـ مراعاة األوضاع الّشكمية شّكو في صحة صدو 
 .إلصداره تعّد جميعيا مبررات قانونية مقنعة يستند إلييا في موقفو القاضي برفض الوفاء

فإّف البنؾ ي جّرد مف سمطة عدـ الّدفع ليكوف رفضو غير مقبوؿ  ،وفيما عدا ىذه الحاالت  
القانونية لموفاء متوّفرة )المطمب األّوؿ(، وال يجوز لو مقابمة طمب الّدفع  قانونا، مادامت الّشروط

بالّرفض تحت طائمة تعّرضو لممسؤولية، مدنية وجزائية في مواجية المتضّرريف مف سموكو 
 المعيب)المطمب الّثاني(.

 غياب المبّررات القانونية لرفض الوفاء: -المطمب األول
ير قانوني لمّشيؾ، إذا استجمع ىذا األخير لحظة تقديمو ي عتبر البنؾ في حالة رفض غ 
أصبل لموفاء  معدّ سواء كانت متعمقة مباشرة بو كسند  الّشروط المطموبة قانونا لذلؾ، لموفاء

 أو متعمقة بأطرافو. ،بالحقوؽ 
تتمّثل ىذه الّشروط في إصداره بصورة سميمة، توافر مقابل وفائو بالكامل لدى البنؾ  

مكانية تص  موانع وقد ترتبط)الفرع األوؿ(  بوّرفو فيو لعدـ وجود حجز أو معارضة عمى الوفاء وا 
بفقدانو صبلحية الّتصرؼ في أموالو أي أىميتو  وبشخص الّساحب بتمسك الوفاء المقّدمة مف البنؾ

 )الفرع الّثاني(. بعد إصداره الّشيؾ نتيجة الحجز عمييا أو شير إفبلسو
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 االمتناع عن الّدفع رغم صّحة إصدار الّشيك: -الفرع األّول
يفترض بالبنؾ المسحوب عميو أف يتأّكد مف صحة إصدار الّساحب لمّشيؾ، بأف يتحّقق مف  

فراغو في قالبو القانوني الذي يحدده المشّرع  1مراعاتو لشروط ذلؾ، وذلؾ بتحريره بصورة صحيحة وا 
 تسديد قيمتو لحاممو. حتى يمكنو ّتصّرؼ فيو لديومقابل وفاء كامل وقابل لموجود و 

 مّشيك:لرفض الّدفع رغم احترام الّساحب لمّشروط الّشكمية -الفقرة األولى
ال يممؾ البنؾ أي مبّرر لرفض الوفاء إذا كاف الّسند اّلذي قّدمو إليو الحامل لمّدفع يحوز مف  

 الّناحية القانونية وصف الّشيؾ.
لؾ، إذا كاف محّررا وفقا لؤلوضاع والّشكميات اّلتي يشترطيا القانوف ويكوف ىذا الّسند كذ 

الّتجاري، وذلؾ بأف يتضّمف كّل بياناتو اإللزامية بصورة واضحة ودقيقة، وأف يكوف خاليا مف أّي 
، يبعث 2عيب شكمي كالحذؼ، الكشط و الشطب، أو الحشر والكتابة  في الحواشي أو اليوامش

 وره الفعمي مف الّساحب.صد عمى الّشّؾ في صّحة
، وتـّ تقديمو توفإذا استجمع الّشيؾ ىذه الّشروط، وتوافر لدى البنؾ مقابل وفاء كاؼ لتغطي 

لمّدفع تطبيقا لبنود اتفاقية فتح الحساب اّلتي تجمعو بعميمو، فإّف أّي رفض يصدر عف المسحوب  
ذ التزاـ تعاقدي منصوص عميو في في تنفي ميمو مف خدمة الحساب وتقصيرا منوعميو يعّد حرمانا لع

ذي يضمف لمّساحب الحّق في الّتصرؼ في أموالو المودعة لدى البنؾ اّلذي يجمعيما، والّ  العقد
 .3الّشيكات بواسطة إصدار

مقّصرا في تنفيذ التزاـ قانوني ممقى عميو بمقتضى نّص الماّدة  إّف البنؾ يعّد في ىذه الحالةّ 
 مما يستدعي تحميمو المسؤولية المدنية  كاممة تعاقدية أو تقصيرية. مف القانوف الّتجاري، 537/08

وقد يقوـ الّساحب بتحرير الّشيؾ عمى ورؽ عادي دوف استعماؿ الّنماذج المسّممة لو مف  
بنكو والمعتمدة مف طرفو، بحيث يقوـ المستفيد بتقديـ ىذا الّسند العادي لمبنؾ مف أجل قبض قيمتو 

يانات اّلتي مف شأنيا إضفاء وصف الّشيؾ عميو، بحيث ي طرح الّتساؤؿ عف مشتمبل عمى كاّفة الب
                                                                 

 جاري.مف القانوف التّ  472ة المادّ  ؾ بياناتو اإللزامية المشار إلييا في نّص ف الشيوذلؾ بأف يتضمّ  -1
 اني مف ىذا البابؿ مف الفصل الثّ يؾ في المبحث األوّ ي تستدعي امتناع البنؾ عف الوفاء بالشّ تفصيل الحاالت التّ  سيتـّ  -2

 .وما بعدىا 114ص 
3
-François GRUA, Contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.161. 
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حدود الّسمطة اّلتي يممكيا البنؾ حياؿ ىذا الّتصرؼ، وما إذا كاف رفضو إلتماـ إجراءات الّدفع يجد 
 ؟1في ىذه الحالة مف عدمو في القانوف  سندا لو
بما   والوفاء بيا بالّشيكات ّتعامل لمتسييبل، 2إّف اعتماد بنؾ الجزائر لسياسة نمذجة الّشيكات 

في ذلؾ إجراء المقاّصة االلكترونية بينيا، يجعل مف ىذه الفرضية مستبعدة مف الناحية الّنظرية 
خصوصا إذا نفذت نماذج الّشيكات لدى   مف الناحية العممية، تمامالكنيا تبقى غير مستبعدة 

سحب الّشيؾ واضطّر إلى لدى البنؾ    les chèques de secoursوكذا شيكات الّنجدة  العميل
 .3في القانوف الجزائري يمنعو مف ذلؾبنفسو عمى ورؽ عادي، السّيما مع غياب أي مقتضى 

، ورغـ مبدأ صبلحية الّشيكات المنشأة عمى ورؽ حر اّلذي في الجزائر فإّف العميل ،رغـ ذلؾ
يفّضل استخداـ الّنماذج الممنوحة مف  ،4يمنحو حّق إصداره الّشيؾ وكتابة بياناتو عمى ورؽ عادي

 بنكو. 
بأّف تحرير الّشيؾ عمى ورؽ عادي ال يؤّثر في صّحتو، وال  5وقد أّكد بعض الفقو الفرنسي

وأّيده  ،6ذلؾمعاكسا ليممؾ البنؾ لذلؾ حّق رفض الوفاء بقيمتو، في حيف اّتخذ البعض اآلخر موقفا 
، بحيث أقّر بحق البنؾ في االمتناع عف 7و وأحكاموفي ذلؾ القضاء الفرنسي في العديد مف قرارات

تسديد قيمة الّشيؾ إذا كاف الورؽ المستخدـ في تحريره يفتقر إلى شروط خاّصة كالّسمؾ والّتماسؾ 

                                                                 
1
 .286ص  -285عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوؾ، ص  - 

2
-Instruction n°95/05 du 25 janvier 1995, portant normalisation du chèque, Banque d’Algérie , Instructions et 

notes aux banques 1995, publié sur le site de la Banque D’Algérie : www.bank of-Algeria.dz 

ال تجيز  1999لسنة  17 مف قانوف التجارة المصري رقـ 481/01ة المادّ  جاري الجزائري، فإفّ عمى خبلؼ القانوف التّ  -3
كوؾ مة مف البنوؾ، بحيث ال تعتبر الّص ماذج  المسمّ الوفاء فييا عمى غير النّ  ادر في مصر والمستحقّ يؾ الّص تحرير الشّ 

  يؾ ومشكبلتو العمميةاستخداـ الشّ  ،عبد الفتاح سميماف ؛فعرة عمى دعائـ أخرى كاألوراؽ العادية شيكات مستحقة الدّ المحرّ 
مطابع ابف سينا  بعة األولى،الطّ ، جارةبإصدار قانوف التّ  المتعّمق 1999لسنة  17في ضوء أحكاـ القانوف رقـ  وحموليا

 .30، ص2007 ،القاىرة، مصر
4
-Stéphane PIEDELIEVRE, Instruments de paiement et de crédit, 7

éme
 édition, Dalloz, Paris, France, 2012, 

p.298. 
5
-Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier , p.136. 

6
- François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.161. 

7
-A titre d’exemple voir la décision du tribunal de grande instance de Lyon :Tgi Lyon, 16 avril 1996, JCP.1997, 

éd. E.I, 637; cité par Michel CABRILLAC, "Chèque", Op.Cit., p.06 ; Richard ROUTIER, Obligations et 

responsabilités du banquier, p.136. 
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بأف يكوف سيل الّتمزيق والّتمف، مّما يعني وبمفيوـ المخالفة، بأّف المسحوب عميو ال يممؾ ىذا 
 ا.يصعب تمزيقي ،1لمّتمف بما فيو الكفاية ومقاومةيؾ سميكة ة لمشّ عامة الورقيإذا كانت الدّ  الحقّ 

 االمتناع عن الّدفع رغم توافر شروط مقابل الوفاء:-الفقرة الّثانية
بأف يكوف غير كاؼ   ،إذا تأّكد مف اختبلؿ شروط مقابل وفائو وفاء الّشيؾ يرفضلمبنؾ أف  

  .يستحيل الّتصرؼ فيولتسديد قيمتو، أو محبّل لمحجز أو المعارضة، بحيث 
إاّل أّف امتناع البنؾ عف الوفاء قد يكوف نتيجة لخطأ أحد أعوانو، بحيث يخطئ في تقدير  

 تأّخرهرصيد العميل، أو في تعييف الحساب المعني بالمنع مف الّتصرؼ، أو  فيالمقابل الموجود 
 رفع المعارضة عف حساب الّساحب رغـ تمقيو أمرا بإنياء آثارىا.في 

 الّرفض بسبب الغمط في تقدير مقابل الوفاء: -الأوّ 
ال يكوف لمّساحب أية سمطة عمى المسحوب عميو تخّولو توجيو أمر لو بدفع قيمة الّشيؾ  

 يطابق عمى األقّل قيمة مقابل وفاء الّشيؾ.  ،ذي يصدره، إذا لـ يكف دائنا لو بمبمغ مف الّنقودالّ 
ثمة استمرار وجود عبلقة مديونيتو لمعميل، مف  يتأّكد البنؾ مف وجود مقابل الوفاء، ومف
 إليو لمّتحصيل. ّسندخبلؿ الّتحقق مف وضعية الحساب لحظة تقديـ ال

 تحّري، دوف كميا أو جزئياعوف البنؾ بعدـ وجود مقابل وفاء لديو  يصّرحقد يحدث وأف و  
 يو فقط.، إّما عمدا أو مف باب السّ ذلؾالّدقة في تحديد وضعية الحساب قبل إعبلنو 

فع إدخاؿ المعطيات الخاّصة بالّشيؾ محل الدّ  البنكي فيخطأ أويتحّقق ىذا اإلخبلؿ، إذا  
وقع في خطأ خبلؿ برمجة أو تشغيل  ارقمو الّسري، أو إذ أواسـ العميل رقـ الحساب  ،كرقمو

 جياز الكومبيوتر.
عف خطأ د ينتج ق ،اإلدالء بوجود مقابل وفاء غير مطابق لممبمغ المتّوفر في الحسابو  

جعل رصيده في وضعية  ب عنيايترتّ  ،2أجراىا الّساحب عمى حسابو مرتبط بقيد عمميات سابقة
  .الوفاءعدـ وجود مقابل  إلى الّتأشير عمى الّشيؾ بما يفيدالبنكي  يدفعسمبية أو مدينة، وىو ما 

                                                                 
1
-Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, p.136. 

 .192ص سابق، مرجع مؤيد حسف دمحم طوالبة، -2
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ل البنؾ لممسؤولية  مف القانوف الّتجاري عمى تحمّ  537/08وقد أّكد المشّرع في نّص الماّدة  
ليطرح الّتساؤؿ  ،العقدية في مواجية الّساحب، إذا أدلى بعدـ وجود مقابل الوفاء بشكل مطمق فقط

، وما إذا كاف تصريحو ورفضو الّدفع عمى ىذا األساس سببا لتحّممو المقابل الجزئيبشأف حالة 
 المسؤولية مف عدمو.

 وجود مقابل الوفاء كامال: -أ
أكد مف ال، وقبل تسديد قيمة الشيؾ مف عدمو، أف يبادر بالتّ مسحوب عميو أوّ يجدر بالبنؾ ال 

، فإذا أسفر تحققو ذاؾ عف نتيجة سمبية، كاف لو الحّق تياوجود مبمغ كاؼ في حساب عميمو لتغطي
في إعادة الّشيؾ إلى حاممو دوف وفاء، إذ أّف غياب مبمغ مطابق لمقابل الوفاء ي فّسر بانتفاء سبب 

 بتنفيذ األمر الّصادر إليو مف الّساحب. التزامو
ذا كاف عدـ وجود مقابل الوفاء مف أبرز المبّررات العممية اّلتي تدفع بالبنؾ إلى االمتناع   وا 

عف تنفيذ أوامر الّدفع الّصادرة  إليو مف عمبلئو، فإّف وجوده أيضا يعّد مف أكثر األسباب اّلتي 
 تي تفيد العكس.عف التصريحات المغموطة ألعوانو الّ يستند إلييا ىؤالء لتحميمو المسؤولية، 

 الّساحب تكوينو لمقابل وفاء كاؼ  اثباتويكفي العتبار البنؾ مسؤوال عف ىذا الخطأ،  
مبمغو في لإّما بإيداعو وقابل لمّتصرؼ فيو وقت تقديـ الّشيؾ إليو، بصرؼ الّنظر عف مصدره، 

ة، أو عمميات خصـ أو تحصيل لقيـ أوراؽ تجارية حسابو المفتوح لدى البنؾ المسحوب عميو مباشر 
 .1أو فتحو العتماد لفائدتو

وال يتحمل البنؾ المسؤولية إذا كاف رصيد عميمو ال يعاني مف عجز وكاؼ لسداد قيمة  
  الشيؾ، بل ينبغي أف تتوافر شروط أخرى في مبمغ مقابل الوفاء، بأف يكوف دينو لدى البنؾ نقديا 

 ّيف المقدار، خاليا مف الّنزاع، وقاببل لمّتصرؼ فيو وقت إصدار الّشيؾ.ومستحّق األداء، مع
وتقع المسؤولية كذلؾ عمى البنؾ، إذا اعتاد الوفاء بالّشيكات اّلتي يصدرىا عميمو عمى  

ف كاف ذلؾ نادرا مف النّاحية  المكشوؼ طبقا لبند منصوص عميو في اّتفاقية فتح الحساب، وا 
صورة مف تسييبلت الصندوؽ، اّلتي  اّساحب مف ىذه الخدمة باعتبارىبحيث يستفيد ال ،العممية

                                                                 
 .20ص -15ص دمحم لفروجي، مرجع سابق، -1
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توّفرىا البنوؾ لعمبلئيا، وال يمكف لمبنؾ الّتراجع عنيا دوف إخطاره المسبق لمعميل، بما في ذلؾ 
 .1رفضو الوفاء فجأة ودوف سابق إنذار

 الوجود الجزئي لمقابل الوفاء: -ب
مف القانوف الّتجاري، فإّف البنؾ يتحّمل المسؤولية  537/08بالّنظر إلى عمومية نّص الماّدة  

 الّشيؾ. مبمغأيضا في حالة وجود مقابل وفاء جزئي لديو، ال ترقى قيمتو إلى تغطية كّل 
إذا صّرح عمدا بانعدامو المطمق  ،ويعّد البنؾ مخبّل بحّق الحامل عمى مقابل الوفاء الجزئي 

مف القانوف الّتجاري، اّلتي أقّرت إمكانية الوفاء  505اّدة الملنّص  خرقالديو، إذ يعّد تصّرفو ىذا 
     الجزئي لمحامل في حدود ما توافر لدى البنؾ مف مقابل وفاء، إّما بمبادرة مف المسحوب عميو

 أو بطمب مف الحامل نفسو.
فإذا اقترح البنؾ الوفاء الجزئي عمى الحامل، وجب عمى ىذا األخير قبولو، وال يممؾ سمطة  

 إذضو مخافة فقداف حقوقو الّصرفية في العودة عمى الّساحب وباقي الممتزميف في الّشيؾ، رف
، وال مجاؿ لمساءلة البنؾ إذا رفض الحامل 2حصر مطالبتو ليـ في حدود قيمة الّشيؾ المتبقيةتن

 .3اقتراحو
فإّنو أّما إذا طمب الحامل مف البنؾ دفع مبمغ المقابل المتوفر لديو ورفض األخير ذلؾ،  

 ي سأؿ في مواجيتو عف ىذا الخطأ، إاّل إذا بّرر سموكو ىذا بسبب مشروع. 
بالّنتيجة فإّف عدـ إدالء البنؾ بوجود مقابل وفاء جزئي لديو يرّتب نفس آثار عدـ وفائو   

 .4بكّل المقابل، و يجعل البنؾ مسؤوال مسؤولية كاممة حياؿ الحامل
 الّتصرف في المقابل:رفض البنك الوفاء مع إمكانية  -ثانيا

ابل وفائيا غير قابل لمّتصرؼ إذا كاف مق لحممتيا تمتنع البنوؾ عادة عف صرؼ الّشيكات
قد وّقعوا حجزا عمى حسابو، سابق مف حيث  دائنو الّساحبكذلؾ، إذا كاف  المقابل ويكوف  فيو،

بو تمّقى البنؾ  تاريخو عمى تاريخ إصدار الّشيؾ، أو كاف ىذا األخير محّل معارضة عمى الوفاء

                                                                 
1
-Michel CABRILLAC," Chéque" ,Op.Cit., p.36. 

 جاري.مف القانوف التّ  505/02الماّدة  -2
3
-Christian GAVALDA, Jean STOUFLLET, Instruments de paiement et de crédit , 5

éme
 édition ,Op.Cit., p.306. 

4
-Com. Montpellier, 19 septembre 1985, RTD. Com. 1986, p. 126 ; cité par Christian GAVALDA, Jean 

STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, 5
éme

 édition , Op.Cit., p.265. 
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بحيث ال يكوف لو ، إخطارا بيا، ولـ يصدر إليو في المقابل، أمرا مف القاضي أو الّساحب برفعيا
 باعتباره وكيبل عف الّساحب، حّق الّتصرؼ في المبمغ المحجوز عميو أو في الحساب بأكممو.

 انعدام حجز عمى الحساب أو توقيعو بشكل غير قانوني: -أ
الة إعبلمو كتابيا بتوقيع حجز عمى حساب عميمو إلى ترتيب أثره يضطّر البنؾ في ح 

بما في ذلؾ عمميات الّسحب  منوبإيقاؼ تنفيذ كّل العمميات عميو، وفي مقّدمتيا عمميات الّسحب 
 بواسطة الّشيكات.

وال يممؾ البنؾ، إلى جانب حّق الّتصرؼ في الحساب محّل الحجز، حّق المنازعة أيضا في  
جراءاتو، باعتبار ىذا الّطعف مقّرر أحقية الّدا ئف في توقيعو، وال الّطعف في صّحة ىذا األخير وا 

 . 1قانونا لصاحب المصمحة في ذلؾ عف طريق الّمجوء إلى القضاء
فإذا أصدر ىذا األخير أمرا بعدـ صّحتو، بعد تقديـ الحامل لما يثبت ذلؾ، وتقّرر تبعا لذلؾ  

ثاره، وال يؤّثر في عمميات الوفاء بالّشيكات اّلتي يصدرىا الّساحب رفعو، فإّف ىذا الحجز ال يرّتب آ
عمى حسابو. كما أّف توقيع الحجز بعد تاريخ إصدار الّشيؾ ال يصادؼ محبّل لو وىو ما يمنح 

لعدـ االمتناع عف دفع قيمتو، ماداـ أّف الحّق في مقابل الوفاء يكوف قد انتقل إلى حاممو  سببالمبنؾ 
وأصبح حّقا خالصا لو، ولـ يعد لمّساحب منذ ىذه الّمحظة أّية حقوؽ عميو ومف ثّمة  بمجّرد إصداره

 ، اّلتي يجوز لدائنيو الّتنفيذ عمييا.2ال يمكف اعتباره مف األمواؿ المشمولة بالحجز
لذا فإّف البنؾ يتعرض لممسؤولية في األحواؿ المذكورة، إذا لـ يدفع قيمة الّشيؾ لمحامل  
 آثار ىذا الحجز لمّتيرب مف الوفاء لو.بترتيب  متمسكا

 تمّقي البنك أمرا برفع المعارضة: -ب
يبّرر تمّقي البنؾ اعتراضا أو أمرا بعدـ الّدفع موقفو بتجميد مقابل وفاء الّشيؾ، وعدـ  

أو بطريق قضائي، وقبل  رفع المعارضة مف الّساحبتمّقيو أمرا عكسيا ب الّتصرؼ فيو إلى حيف 
 .لوفاء بالّشيكاتيمتنع عف اذلؾ، 

                                                                 
 .246ص مرجع سابق، ،زىير عبد الكريـ -1
 .108حة، صيف عوض، عمميات البنوؾ، طبعة مكبرة ومنقّ عمي جماؿ الدّ  -2
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يتحّوؿ تمّقي البنؾ ليذا األمر سببا العتباره مسؤوال عف سموكو المعيب. ويتحّقق خطؤه في قد 
رغـ تدّخل الّساحب  تجميد المقابل لديوىذه الحالة، إذا تجاوز حدود صبلحياتو، وأصّر عمى 

تو في إيقاؼ الوفاء، وأّف الّترخيص لو بالوفاء بصورة صريحة، إذ ي عّد تعبيرا منو عف انتفاء مصمحو 
 وىو ما يستدعي توقيف آثار ىذا االعتراض. جمو تـّ االعتراض عمى الّدفع قد زاؿ،ألالخطر الذي 

ويعّد البنؾ مخطئا أيضا، في حاؿ تبميغو بنسخة مف األمر اّلذي أصدره قاضي األمور  
كانية تنفيذ ىذا األمر مف ، إذ ال يممؾ أية صبلحية لتقدير ام1المستعجمة المتضّمف رفع المعارضة

 عدمو وال ارجاء ذلؾ بحّجة عدـ الفصل في الّدعوى األصمية.
إّف تعّنت البنؾ واختفائو وراء مظّمة معارضة عديمة األثر، ليس مف شأنو سوى جّره إلى  

ساحة القضاء ومتابعتو أمامو، السيما مف الحامل، وذلؾ عف الّضرر الذي لحقو مف عدـ الوفاء 
 مكانية مقاضاتو أيضا مف طرؼ الّساحب عمى ما سببو خطؤه ىذا مف أضرار لو. إلى جانب

 االمتناع عن تسديد قيمة الّشيك رغم تمّتع الّساحب بسمطة اإلصدار: -الفرع الّثاني
ال ي عّد كل شيؾ مستوؼ في ظاىره لمقوماتو الّشكمية قاببل لمّدفع في نظر البنؾ المسحوب  

أيضا عمى ضرورة توافر شرط آخر وىو تمّتع ساحبو أو وكيمو في  عميو، بل يرّكز ىذا األخير
صداره.  الّسحب، بكامل أىميتو وبكّل سمطاتو القانونية، اّلتي تخّولو الّتوقيع عمى الّسند وا 

أي إخطار مف الّساحب أو نائبو القانوني أو مف الوكيل المتصّرؼ القضائي  غيابويعّد  
احب القدرة عمى سحب يفقد السّ ، إصدارهمانع قانوني لحظة  بسبب وجود ،صرؼ قيمة الّشيؾ بعدـ
كسحب الوكالة مف وكيمو، أو فقداف الّساحب ألىميتو أو كونو في حالة إفبلس لحظة توقيعو  الشيؾ
 .اإلصداردليبل قانونيا كافيا بالّنسبة لمبنؾ عمى استمرار تمّتعو بصبلحية  ،عميو

 الوفاء بالّشيك: حالة إفالس الّساحب قبل -الفقرة األولى
قد يتأّخر الحامل في تقديـ الّشيؾ إلى المسحوب عميو بغرض صرؼ قيمتو، بحيث  

يتصادؼ أف يطرأ خبلؿ الفترة الممتدة ما بيف تاريخ إصداره وتقديمو إلى الوفاء، أسباب لـ تكف 
إلفبلس حكـ قضائي يشير حالة ا يصدر متوّقعة تعدـ إرادة الّساحب في الّتصرؼ في أموالو، كأف

 عف دفع ديونو، بعد تسميمو الّشيؾ لمحامل.  وتوّقفبسبب في حّقو 
                                                                 

 جاري.مف القانوف التّ  503/03ة المادّ  -1
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مطة عميو  عمى مقابل الوفاء، ويبقى لديو كامل السّ  الحامليتأّثر حّق  الظرؼ الفي مثل ىذا  
ماداـ أنو قد أصبح حقا خالصا لو منذ تاريخ إصدار الّساحب لمّشيؾ، مّما يفرض عمى المسحوب 

قيمتو لو، دوف إعطاء أىمية لممعارضة في الوفاء اّلتي يقيميا الوكيل المتصّرؼ عميو واجب تسديد 
القضائي، باعتباره مسؤوال عف إدارة أمواؿ الّتفميسة، أو جماعة الّدائنيف، حّتى ولو كاف ىذا الّشيؾ 

 .1ال بتاريخ الّتقديـ لّمدفع يحمل تاريخا الحقا، إذ العبرة بالّتاريخ الفعمي لئلصدار

فإّف الحكـ بشير اإلفبلس ال يؤّثر عمى حّق الحامل عمى مقابل وفاء الشيؾ اّلذي تخّمى لذا  
عنو الّساحب قبل تأكيد واقعة التوّقف عف الّدفع في حّقو قضائيا، إذ ال يندرج  مبمغو ضمف أمواؿ 

لحامل كما ينفرد بو ا، تفميستو، ويبقى بمنأى عف إمكانية الّتنفيذ عميو مف طرؼ جماعة الّدائنيف
لوحده دوف مزاحمة مف بقية الّدائنيف، وال يجوز لموكيل المتصّرؼ القضائي استرداد الّشيؾ مف 

ولو بعد صدور  ممزما بدفعيا لمحامل إذ يكوف ىذا األخير قيمتوحاممو، أو مطالبة البنؾ بتسميمو 
 الحكـ القضائي باإلفبلس. 

في الحصوؿ عمى قيمة الّشيؾ عند  وبمفيوـ المخالفة، ال يجوز الّطعف في أحقية الحامل
 افبلس الّساحب إاّل في فرضيتيف :

إصدار الّساحب الّشيؾ في فترة الّريبة وبقصد وفائو بديف لـ يحل أجمو بعد مع  -األولى 
المحكمة بأّف إصداره في مثل ىذه الّظروؼ مف شأنو إلحاؽ الّضرر بجماعة  ضرورة إقرار

    أو الوكيل المتصرؼ القضائي مف إثبات سوء نية المستفيد الّدائنيف، خصوصا إذا تمّكف ىؤالء
وعممو وقت تمّقي الّسند مف الّساحب بتوّقف ىذا األخير عف دفع ديونو الّتجارية وتواطئو معو 

 .2بغرض اإلضرار ببقية دائنيو
تـّ  تقديـ طمب الوفاء بالّشيؾ مف وكيل الّساحب، إذ يعتبر الّسند في ىذه الحالة قد -الّثانية 

إصداره لمصمحة الساحب ذاتو، وليس لشخص آخر مف الغير، وال يمكف القوؿ بأّف تسميـ الّشيؾ 
 بعد تحريره إلى الوكيل يعد بمثابة إصدار لو، إذ أّف فعل اإلصدار الحقيقي يقتضي تسميـ الّشيؾ 

                                                                 
1
-Michel CABRILLA, "Chèque", Op.Cit., p.15. 

 ير عباس كريـ، مرجع سابقزى ؛160، ص2000يؾ مدنيا وجنائيا، طبعة سنة دمحم محمود المصري، أحكاـ الشّ  -2
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الّشيؾ قد صدر  ، لذا ال يعتبر1أو إعطائو لمستفيد مف الغير بقصد نقل الحّق عمى مقابل وفائو إليو
 حقيقة قبل شير اإلفبلس.

في غير ىتيف الحالتيف،ال يجوز لمبنؾ االحتجاج بإفبلس الّساحب كسبب لعدـ الّدفع  
 الّنيائي لقيمة الّشيؾ .

في مقابل ذلؾ، ي عّد المسحوب عميو مخطئا إذا رفض الوفاء، وقاـ عوضا مف ذلؾ  
 2حو قيمة الّشيؾ لضّميا إلى بقية أمواؿ الّتفميسةباالستجابة لطمب الوكيل المتصّرؼ القضائي، ومن

أو تصرؼ مف تمقاء نفسو، ودوف أف يوّجو إليو ىذا األخير طمبا بذلؾ، بوضع المبالغ المودعة في 
حساب الّساحب تحت تصّرفو، أو إخطاره بوجود الّشيؾ و بطمب وفائو إذ تبقى حقوؽ حامل الّشيؾ 

ل الوفاء ثابتة ال تتغير ماداـ أّنيا قد انتقمت إليو حكما مف الّصادر قبل إفبلس الّساحب عمى مقاب
 تاريخ إصداره ال مف تاريخ الوفاء بو.

وتجدر اإلشارة إلى أّف القضاء المصري يجيز لمبنؾ الحّق في تأخير وفاء الّشيؾ حتى  
 .3مخطئا في مواجية الحامل عف ذلؾ اعتبارهيتمّكف الوكيل المتصّرؼ القضائي مف فحصو، دوف 

 وفاة الّساحب بعد اإلصدار: -الفقرة الثانية

القاعدة أّف وفاة الّساحب أو فقدانو أىميتو بعد إصداره الّشيؾ وتسميمو لممستفيد ال يحوالف دوف 
         ترتيب ىذا الفعل ألثاره القانونية، والمراد بذلؾ، أّف إصدار الشيؾ قبل واقعة وفاة الّساحب

وف لو تأثير عمى حّق الحامل عمى مقابل الوفاء، وال عمى إمكانية اختبلؿ أىميتو ال يك قبل أو
، وذلؾ قبضو لقيمتو، باعتباره مالكا ليذا الّسند منذ لحظة استبلمو لو مف الساحب كامل األىمية

 . مف القانوف الّتجاري 504طبقا لنّص الماّدة 
ة الورثة أو القيـ ويقع عمى المسحوب عميو سداد قيمتو كقاعدة، دوف أف يستجيب لمطالب 

باستردادىا، ماداـ أّف الّساحب لحظة تخّميو عنيا بإصداره الّسند لمصمحة المستفيد كاف عمى قيد 

                                                                 
 .165ص ، مرجع سابق،2005يؾ مدنيا و جزائيا، طبعة سنة دمحم محمود المصري، أحكاـ الشّ  -1
ؾ فميس في ذلؾ احب أىميتو أو توفي بعد إصدار الشيّ و:" إذا فقد السّ جاري عمى أنّ مف القانوف التّ  504ة المادّ  إذ تنّص  -2

 ". [ي ذلؾ إلى المساس باآلثار الناشئة عنوواألصح ال يؤدّ ]شيؾ أثر عمى الّ 
 . 161ص مرجع سبق ذكره، ،2000يؾ مدنيا و جزائيا، طبعة سنة دمحم محمود المصري،  أحكاـ الشّ  -3
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، حّتى ولو تـّ ىذا الّتخمي يوـ الوفاة ذاتو، فإف صدر منو متمّتعا بأىميتو الكاممة لذلؾ وأالحياة 
 سموؾ عكسي تحّمل المسؤولية حياؿ الحامل.

سبيل دفع المسؤولية عنو، التأكد مف تحّقق فعل إصدار الّساحب لمّشيؾ وعمى البنؾ في  
ذا إوما إذا تـّ تحريره تنفيذا الّتفاؽ بينو وبيف المستفيد مف عدمو، والبحث في طبيعة تسميمو لو وما 

 كاف تسميما فعميا أو حكما.
يسّممو إليو لـ يكف  فإذا قاـ الّساحب بتحرير الّشيؾ دوف عمـ المستفيد، أو حّرره بعممو و لـ 

 أف يتمّسؾ بواقعة االصدار، ومف ثّمة بانتقاؿ ممكية مقابل وفائو إليو. يذا األخيرل
أّما إذا عمـ المستفيد بتحرير مدينو لمّشيؾ لمصمحتو سواء أخطره ىذا األخير بنفسو أو تـّ  

 سميـ حاصبل حكما.بو لحسابو، أعتبر اإلصدار تاّما والتّ  واحتفاظوإعبلمو بذلؾ مف طرؼ الغير، 
لذا إذا توّفي اّلساحب بعد اإلصدار بيذا المعنى، كاف لممستفيد حقا كامبل عمى مقابل وفائو  

وال يجوز لمبنؾ االمتناع عف تسميـ مبمغو لو، أّما إذا تبّيف أّف الوفاة قد حصمت قبل ذلؾ، أعتبر 
ذّمة الّساحب المتوفى وحّقا  اإلصدار كأف لـ يكف وفي حكـ العدـ، ليظّل بذلؾ مقابل الوفاء في

لورثتو فقط دوف المستفيد باعتباره جزء مف أمواؿ الّتركة، إذ يكوف موقف البنؾ برفض الوفاء مبّررا 
ونافيا لممسؤولية عنو، وىو المقتضى اّلذي ينطبق أيضا في الحالة اّلتي يكوف فييا المستفيد مف 

 .1الّشيؾ وكيبل عنو فقط
، في الحالة اّلتي يتزامف وتأجيل الّدفع إلى تجميد مقابل وفاء الّشيؾ وقد يضطّر البنؾ أحيانا 

 زع الورثة في صحة صدوره وأثبتوافييا تاريخ صدوره مع تاريخ وفاة الّساحب، خصوصا إذا نا
، أو تـّ عالـ بذلؾ الحاملأّف و قضائيا بأّف مورثيـ كاف مريضا مرض الموت لحظة إصداره الّشيؾ، 

 .بأّف الّساحب أراد مف ىذا الّتصّرؼ اإلضرار بيـ عمدااإلثبات مف طرفيـ 
الوفاء الّصادر إلى البنؾ  في غير ىذه الظروؼ، يكوف لمموقف السمبي لمبنؾ حياؿ أمر 

المسحوب عميو مف عميمو آثاره السيئة في ذمتو، بحيث يضطر إلى تحّمميا في مواجية الّساحب 
 والحامل عمى حد سواء.

 
                                                                 

 .162ص مرجع سبق ذكره، ،2000يؾ مدنيا و جزائيا، طبعة سنة المصري،  أحكاـ الشّ دمحم محمود  -1
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 ر رفض تنفيذ البنك ألمر الّدفع دون مبرر:أثا -المطمب الّثاني
يؤّسس الّشخص المتضّرر مف امتناع البنؾ عف الوفاء بقيمة الّسند مسؤوليتو عمى نّص  
 مف القانوف الّتجاري. 537الماّدة 
بأّف البنؾ يتحّمل  1مف القانوف الّتجاري 537/08إذ يبدو جميا مف خبلؿ مقتضى الماّدة  

، كما أّف ىذه المسؤولية تبقى توافرت شروطياواجية ساحب الّشيؾ، إذا في م العقديةالمسؤولية 
 األّوؿ مف ذلؾ)الفرع األّوؿ(. المتضّرر الحاملقائمة بشّقيا الّتقصيري طبقا لمقواعد العاّمة لمصمحة 

ومساسو بحّق   ، جّراء اضراره بالمصمحة العاّمة2ذات الخطأ عفالبنؾ مسؤوال جزائيا  ويعتبر
 أف تسود الّثقة في الّتعامبلت اّلتي تنّفذ بواسطة وسائل الّدفع )الفرع الّثاني(. المجتمع في
 المسؤولية المدنية لمبنك عن رفض الوفاء بالّشيك: -الفرع األّول

إذا كاف القانوف قد ضّيق مف نطاؽ المسؤولية المدنية لمبنوؾ المسحوب عمييا وجعميا طبقا  
ئيا ساحبي الّشيكات، إاّل أّف ىذا المقتضى ال ينبغي تفسيره في مواجية عمبل 537/08لنّص المادة 

طراؼ أخرى ال تجمعيا عبلقة مباشرة بالبنؾ، مف حّقيا في مطالبتو أ بحرمافتفسيرا ضيقا، يقضي 
الحامل، أو أّي شخص آخر كانت لديو مصمحة واضحة ك بالّتعويض، نتيجة تضّررىا ىي األخرى

إعماؿ القواعد العاّمة لممسؤولية الّتقصيرية في سبيل إلزاـ البنؾ ، إذ يمكف ليؤالء 3في الوفاء بو
 بتعويضيـ عّما طاليـ مف أضرار.

      لموفاء التقميديويتحّمل البنؾ المسؤولية سواء كاف الّشيؾ محّل الّرفض ورقيا تـّ تقديمو 
 . )الفقرة األولى( أو عف طريق المقاّصة االلكترونية لمّشيكات)الفقرة الّثانية(

 
 
 

                                                                 
: "كل مصرؼ يرفض وفاء شيؾ لديو مقابل وفائو و لـ تحصل جاري إلى أفّ التّ  مف القانوف  08/ 537ة إذ تشير المادّ  -1

رر الناشئ لو عف احب بتعويض الّض ة معارضة فيو، ومسحوب سحبا صحيحا عمى خزانتو يكوف مسؤوال تجاه السّ لديو أيّ 
 ا لحقو مف سمعتو."عدـ تنفيذ أمره وعمّ 

 ف.مف نفس القانو  534وىو ما فرضو عميو نص المادة  -2
3
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit  , 5éme

 édition ,Op.Cit., p.334. 
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 مسؤولية البنك عند الّتقديم العادي لمّشيك لموفاء: -الفقرة األولى
اتجاه طرفيو بدء عف رفضو الوفاء بالّشيؾ دوف مبّرر قانوني المدنية  تتبايف مسؤولية البنؾ  

لمساءلتو باعتباره المالؾ الجديد  بخطئو، وانتياء بالمستفيد اّلذي يمكنو الّتمسؾ )أّوال(بالّساحب 
 .)ثانيا(يدلمّرص
 في مواجية الّساحب:عقدية لمبنك المسؤولية ال -أّوال

  الصحيحتوصف مسؤولية البنؾ حياؿ زبونو اّلذي امتنع عف تنفيذ أمره بالوفاء بقيمة الّشيؾ 
بأّنيا مسؤولية عقدية، أساسيا عقد أو اّتفاؽ سابق جمع بينيما، بمقتضاه يتعّيد األوؿ لمّثاني بدفع 

 تي يسحبيا عمى رصيده مف الّنقود المودعة لديو.قيـ الّشيكات الّ 
  مدى قوة أدلة اثباتو. الحصوؿ عمى الّتعويض عمى و في جبر أثارىا وتتوقف حظوظ

 التزام الّساحب باإلثبات: -أ
، فإّنو ال يجوز لمّساحب االّدعاء بخطأ البنؾ 1مف القانوف التجاري 474إعماال لنّص المادة  

 معو، وأودع في حسابو مقابل وفاء كاؼ لتغطية قيمتو.إاّل إذا كاف متعاقدا 
 إثبات الّساحب لوجود اّتفاق مع البنك:  -1

ي فترض بالّساحب أّوال تأكيد استناده في إصداره الّشيؾ إلى اّتفاؽ سابق أبرمو مع البنؾ   
بينيما  يبيح لو الّتصرؼ في نقوده المودعة لدى ىذا األخير، وبقاء ىذا االّتفاؽ ساري المفعوؿ

 وعدـ مبادرة  أّي منيما بإلغائو أو الّتراجع عنو قبل لحظة إصداره.
ولـ يقّيد المشّرع الّساحب بطريقة معّينة في اإلثبات، بل يستطيع اعتماد كّل الوسائل اّلتي  

 تمّكنو مف ذلؾ، تبعا لطبيعة العقد صريحا أو ضمنيا.
وب بيف البنؾ وزبونو، يتـّ تحريره في ويّتخذ االّتفاؽ الّصريح في الغالب صورة عقد مكت 

البنؾ، يسمح لو بموجبو بفتح حساب شيكات  سمميا لوشكل نسخ، قد يحوز العميل واحدة منيا إذا 
 لديو ، إذ يكوف في استطاعة الّساحب حينيا استظيارىا كدليل لئلثبات في مواجيتو.

                                                                 
أو مؤسسة  عمى مصرؼ أو مقاولة يؾ إالّ و: "ال يجوز سحب الشّ جاري عمى أنّ مف القانوف التّ  474ة المادّ  تنّص  -1

 فاؽ صريح أو ضمني، يحقّ احب، وبموجب اتّ ؼ السّ قود تحت تصرّ يد مف النّ ند رصي يكوف لدييا وقت إنشاء السّ مالية...التّ 
 يكات". قود بطريقة إصدار الشّ ؼ في ىذه النّ احب أف يتصرّ بمقتضاه لمسّ 
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ليل عمى إبرامو بكّل الوسائل أّما االّتفاؽ الّضمني، فيمنح لمّساحب الحرية في إقامة الدّ  
البنؾ سدادىا  رفضالمتاحة لو، كإثباتو مثبل لسبق إصداره لعّدة شيكات عمى نفس الحساب، دوف 

 أو استداللو بحيازتو لدفتر الّشيكات المسّمـ لو مف البنؾ إثر ابراـ االّتفاقية المذكورة بينيما.
اه إلى تي تجمعو بالبنؾ، بل يتعدّ قدية الّ احب بإثبات الرابطة التعاوال يكفي مجّرد قياـ السّ  

 ليل المثبت لحيازتو لمقابل وفاء شيكو.القياـ بتقديـ الدّ 
 إثبات وجود مقابل الوفاء:  -2

يفترض أف يقع عبء تأكيد وجود مقابل الوفاء لدى البنؾ، لحظة تقديمو إليو لقبض قيمتو 
ّنى موقفا مغايرا بإلقائو عبء ذلؾ عمى كاىل تب 1عمى حاممو باعتباره دائنا بيا لو. غير أّف المشّرع

 يكفيالّساحب، مفّسرا إحجاـ المسحوب عميو عف الّدفع، عمى أّنو إنكارا منو لحيازتو لمقابل وفائو 
إّدعاء منو بعدـ مديونيتو لو، مما يفرض عمى الّساحب باعتباره دائنا لو  وبالتالي ،لسداد الّشيؾ

 .دحض ىذا االّدعاء والّرد عميو
يجد مبدأ تحميل الّساحب عبء اثبات وجود مقابل الوفاء لدى البنؾ في تاريخ تقديـ الّشيؾ و 

مرّده، في كونو ىو الّضامف الّرئيس لموفاء بو في حالة عودة الحامل عميو لممطالبة بدفعو، بعد 
ؿ، وال ىذا الّسند، وعمى خبلؼ الّسفتجة يفتقر إلى ضماف القبو  امتناع البنؾ عف ذلؾ، السيما وأفّ 
ى ولو تـّ ذلؾ، وأشّر عميو ىذا األخير بما يفيد قبولو، فإّف وحتّ  ،يتـ تقديمو ليذا الغرض إلى البنؾ
 .2ىذا البياف يعد الغيا وال يعتّد بو

يمكف لمّساحب إثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عميو بكاّفة وسائل اإلثبات مستفيدا  
القانوف الّتجاري، اّلتي تعفيو مف اعتماد وسائل محّددة بذاتيا مف قاعدة حرية االثبات المكّرسة في 

  كل والموضوع.مف حيث الشّ  أو إتباع ترتيب معيف ليا، ماداـ أّف خصمو في ىذه المعركة تاجر

                                                                 
احب وحده ممزما عند "... ويكوف السّ  و:عمى أنّ  ي تنّص والتّ  جاري،مف القانوف التّ  474/03ة وذلؾ عمبل بمقتضى المادّ  -1

الّ مف سحب عميو الشّ  ات أفّ اإلنكار بإثب ـ االحتجاج بعد كاف ضامنا وفاءه ولو قدّ  يؾ كاف لديو مقابل وفائو وقت إنشائو، وا 
 مضي اآلجاؿ المحددة."

ذا كتب عمى الشّ "ال يخضع الشّ  جاري:مف القانوف التّ  475/01ة وذلؾ ما يستفاد مف نص المادّ  -2 يؾ يؾ لشرط القبوؿ، وا 
 يكف". ف لـأك عدّ  بياف القبوؿ،
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متف وفي ىذا الّصدد، يمكف لمّزبوف أف يستدّؿ بما أورده البنؾ المسحوب عميو مف بيانات في 
مقابل وفائو لديو في  ذلؾ بوجوديفّسر ، إذ تي يقوـ فييا بالّتأشير عميو، وذلؾ في األحواؿ الّ الشيؾ

الّتاريخ الّذي يتـّ فيو
تتوقف  حّجيتو في اإلثباتف، ليتجاوزه إلى تجميده لمصمحة الحام، دوف أف 1
 ليذا فإّنو ال يفيد الّساحب في تأكيد وجود المقابل إاّل في تاريخو. ،عند ىذا الّتاريخ فقط
الّتأشير، فإّف تصديق البنؾ عمى الّشيؾ اّلذي يحوز مقابل وفائو يكوف ممزما لو  وعمى خبلؼ

منذ تمؾ  لمصمحة الحاملفي إلزامو بتجميد المقابل  هأثر  ليتجّمىإذا طمب الّساحب أو الحامل ذلؾ، 
لى حيف انتياء أجل تقديـ الّشيؾ لموفاء  . 2الّمحظة وا 

القضائي الذي يقضي بالحجز عمى حسابو  كما يمكف لمّساحب أيضا االستدالؿ بالحكـ
 البنكي واّلذي يحمل تاريخا الحقا لتاريخ إصداره الّشيؾ...إلخ. 

وفي كّل الحاالت، ال يشترط أف يكوف الخطأ المنسوب إلى البنؾ بتصريحو بمقابل وفاء أقل 
الّنص الحرفي قيمة مف ذلؾ الموجود لديو في الواقع، عمديا صادرا عنو بسوء نية مثمما يستفاد مف 

المسؤولية الجزائية دوف  و، إذ أّف القصد ىنا مشترط فقط لتحميم3مف القانوف الّتجاري 543لمماّدة 
 المدنية، لذا فإّف الّساحب ي عفى مف اثبت سوء نّية البنؾ لممطالبة بالّتعويض عّما أصابو مف ضرر

 لذلؾ.يكوف مجّرد الخطأ الّصادر منو كاؼ و ، 4مادي ومعنوي

                                                                 
يؾ وىذا أشير عمى الشّ و لممسحوب عميو التّ ...عمى أنّ " جاري:مف القانوف التّ  475/02ة تو صراحة المادّ وذلؾ ما أقرّ  -1
 أشير".أشير يفيد إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التّ التّ 

احب، يجب وجود تحت تصرؼ السّ شيؾ لو مقابل وفاء مطابق وم :" كلّ جاري إلى أفّ مف القانوف التّ  483ة تشير المادّ  -2
شيؾ تحت مسؤولية المسحوب احب أو الحامل ذلؾ، ويبقى مقابل وفاء الّ عمى المسحوب عميو المصادقة عميو إذا طمب السّ 

 جاري".مف القانوف التّ  509ة د بموجب المادّ قديـ المحدّ عميو لمصمحة الحامل إلى نياية التّ 
مف  د تعييف مقابل وفاء أقلّ و:" يعاقب بالغرامة كل مسحوب عميو تعمّ اري عمى أنّ جّ مف القانوف الت 543ة المادّ  إذ تنّص  -3

 مقابل الوفاء المتوفر لديو".
، تخّصص القانوف  -4 حميمة حوالف، مسؤولية البنؾ بمناسبة الوفاء بالّشيؾ، رسالة مقّدمة لنيل شيادة الّدكتوراه في العمـو

 .250، ص2015/2016ايد، تممساف، السنة الجامعية الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة أبو بكر بمق
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، الّتي ت قّيد الّساحب 1الف المشّرع بذلؾ ما ذىبت إليو بعض الّتشريعات المقارنةوقد خ
بضرورة إثبات سوء نية المسحوب عميو لممطالبة بالّتعويض عف األضرار اّلتي أصابتو، عمى الّرغـ 

 مف صعوبة ذلؾ، األمر اّلذي أخذه المشّرع بعيف االعتبار معفيا الّساحب مف عبئو.
تحميل البنؾ المسؤولية المدنية بالخطأ ل، 2ؾ، يكتفي أغمبية الفقو الفرنسيوتأكيدا عمى ذل

ي خطأ بشأف تعييف اسـ البسيط غير العمدي الّناتج عف إىماؿ أو إغفاؿ مف عونو، كوقوعو ف
معمنا رفضو الّدفع تبعا لذلؾ ، 3الحساب، أو في حساب قدر الّرصيد الموجود لديوالّساحب أو رقـ 
ينّفذ التزامو بالمحافظة  بذلؾاية المقابل أو استحالة الّتصرؼ فيو، ظّنا منو أنو ومصّرحا بعدـ كف
 حّتى ولو انعدمت لديو فعبل نية اإلضرار بالّساحب. مسؤوالبقى يإذ  ،عمى ودائع العمبلء

وقد ذىب القضاء الفرنسي إلى الّتأكيد عمى مسؤولية المسحوب عميو مدنيا إذا تبيف بأّف 
يؾ محل المنازعة كاف مف الممكف أف يتوّفر في حسابو يوـ تقديمو لمّدفع، لو قاـ مقابل وفاء الشّ 

 . 4البنؾ بإجراء الّتحويبلت المطموبة عمى حسابو ولـ يتأّخر في إتماميا
نفي المسؤولية عنو، فإف عجز عف لتنفيذ الفي المقابل، يقع عمى البنؾ تبرير موقفو برفض 

 ذلؾ وجب عميو الّتعويض.
 ة البنك بالّتعويض:مطالب -ب

يؤّدي ثبوت وقوع خطأ مف البنؾ في مواجية الّساحب إلى آثار سمبية وخيمة في ذّمة ىذا 
األخير، مّما يجبر األّوؿ عمى تعويضو عف الّضرر البّلحق بو سواء كاف ماّديا أو معنويا، حّتى 

إمكانية الّتصرؼ في ولو تبيف بأّف الخطأ المنسوب إليو غير عمدي، وأّف تصريحو بعدـ وجود أو 
 مقابل الوفاء كاف بحسف نية ، دوف قصد اإلضرار بالّساحب.

                                                                 
كّل مصرؼ رفض بسوء نية وفاء شيؾ لو مقابل وفاء ومسحوب نوف الّتجارة األردني عمى أّف: "مف قا 27تنّص الماّدة  -1

سحبا صحيحا عمى خزانتو ولـ ي قّدـ اعتراضا عمى صرفو، يكوف مسؤوال تجاه الّساحب عّما أصابو مف ضرر بسبب عدـ 
 .لوفاء، وعّما لحق اعتباره المالي مف أذى"ا

2
-A titre d’exemple : Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER , Op.Cit., p.148 ; Christian 

GAVALDA, Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, 5éme
 édition, Op.Cit., p.333. 

    1998الّشيؾ في قانوف الّتجارة، الّطبعة األولى، دار الّنيضة العربية، القاىرة، مصر، عمي جماؿ الّديف عوض،  -3
 .328ص

4
-Cass.com., 14 mars 2006, n°04-16946, César contre / la poste, Bull .civ. IV, n°64 ; D. 2006. A J.979, 

obs. .V. AVENA-ROBARDET, RTD com., 2006 ,455 ; obs, D. LEGEAIS ; RD banc. fin. Mai-Juin 2006, p.11, 

obs, F-J CREDOT ,T SMAIN ; LPA 5 Mars 2007 , p.06, note EC ; D. 2007.753, obs. D-R Martin, H.SYNVET. 
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يشمل الّتعويض مف الّناحية المدنية الّضرر المعنوي اّلذي أصاب الّساحب نتيجة تشويو 
سمعتو والمساس بيا، كأف يكوف تاجرا سّبب لو رفض البنؾ عجزا ماليا، أو أّدى إلى شير افبلسو 

 .  1الوفاء بدينونتيجة تخّمفو عف 
عمى البنؾ بتحّمل المسؤولية العقدية في مواجية  وفي ىذا الّصدد، حكـ القضاء الفرنسي

المعنوي، بعد أف أّدى رفض البنؾ  عميمو، والزامو بتعويض كامل ديونو مع تعويضو عف الّضرر
 الوفاء بشيكو رغـ توافر شروط ذلؾ، إلى شير افبلس الّساحب.

ّسع مف مجاؿ المسؤولية المدنية لمبنؾ و اّلذي  ،2نيج نظيره الفرنسي وقد سمؾ المشّرع نفس
اّلذي يمـز  ،3مف القانوف المدني 182/02المسحوب عميو، مستبعدا بذلؾ تطبيق نص الماّدة 

المتعاقد المخطئ بدفع تعويض لمّطرؼ اآلخر في العقد، عف األضرار المتوّقعة اّلتي أصابتو جراء 
خرج عف ىذا الحكـ العاـ ووّسع مف نطاؽ الّتعويض الذي يقع عمى البنؾ إخبللو بالتزامو؛ حيث 

 دفعو، ليشمل جبر كّل ضرر طاؿ الّساحب ماديا كاف أو معنويا.
وفي سبيل جبره الّضرر الماّدي المّدعى بو مف الّساحب، يجب عمى البنؾ تعويضو عف كّل 

وبشكل عاـّ عف  غير مباشرة  ة أواشر ، مبأػـ المتوّقعة  ،ما طالو مف أضرار نتجت عف الّرفض
 كاّفة النتائج ذات الّطابع الماّدي التي ترّتبت عف رفضو الوفاء.

واستنادا إلى ذلؾ، يضـّ الّتعويض قيمة الّشيؾ أو قيمة مقابمو الجزئي اّلذي لـ يتـّ تسديده  
   بنكو ألمر الّدفعبفعل عدـ تنفيذ  الساحب وكّل المصاريف والخسائر الماّدية األخرى اّلتي تكّبدىا

 أو تأخّره فيو، فضبل عف تعويضو عف كّل فرصة ربح فاتتو جّراء ىذا الّسموؾ.
بالّنسبة لمعميل، إذ يمكف أف يترتب عنيا أضرار كذلؾ  وتعّد األضرار المعنوية بالغة األثر

ف لمحو مادية، لدرجة أّف التّعويض الماّدي اّلذي يطالب بو العميل قد ال يرتقي في بعض األحيا
     أثارىا، السيما إذا نجـ عنو تشويو لسمعة العميل واىتزاز ثقة الغير المتعامل معو في شخصو

                                                                 
 . 141جماؿ الّديف عوض، عمميات البنوؾ مف الوجية القانونية، طبعة مكّبرة ومنّقحة، مرجع سابق، ص علي -1

2
-Voir l’article L.131-70, alinéa 02 du code monétaire et financier Français. 

  و:مف القانوف المدني الجزائري عمى أنّ  182/02 ةالمادّ  مف القانوف المدني الفرنسي، وتنّص  1150ة بميا المادّ اتي تقوالّ  -3
ذي كاف رر الّ بتعويض الّض  سيما إال ّ ذي لـ يرتكب غشا أو خطأ ج" ...إذا كاف االلتزاـ مصدره العقد، فبل يمتـز المديف الّ 

 عاقد".عو عادة وقت التّ يمكف توقّ 
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باعتبار أّف البنؾ قد خمق بسموكو ىذا تشكيكا في أمانتو وقدرتو عمى الوفاء بالتزاماتو في المستقبل 
و يمكف أف يكوف سببا لشير حّتى ولو تّمت الّتسوية الّنيائية لمّشيؾ، فضبل عمى أّف رفض الوفاء ب

 وفقدانو، بالّتالي، الئتمانو في الوسط الّتجاري.، إفبلسو إذا كاف تاجرا
ليذا يذىب بعض الفقو إلى الّتشدد في معاممة البنؾ الّذي يرفض مف باب الخطأ غير 
ى المقصود دفع شيؾ، واعتبار ذلؾ قذفا في حق الّساحب، عمى أساس أّف العبارة اّلتي يدّونيا عم

الّسند عند رفضو، ويشير مف خبلليا إلى عدـ كفاية المقابل، تحّقر مف شأنو في نظر أفراد 
 .1المجتمع

عبلوة عمى ذلؾ، قد ينجّر عف ىذا الموقف، شروع البنؾ ذاتو في اّتخاذ االجراءات البنكية 
       الخاّصة بإصدار شيؾ مف دوف مقابل وفاء ضد الّساحب، بدءا بالّتصريح بارتكاب العارض

جزائيا عف  اومرورا بتوقيع المنع مف إصدار الشّيكات عميو، وقد يجد نفسو في نياية المطاؼ مدان
جنحة إصدار شيؾ دوف مقابل وفاء، باعتبارىا أخطر نتيجة قد تترتب عف الّرفض الخاطئ لمبنؾ 

 .2لموفاء بالّشيؾ، لوال أّف المشرع أرجأ ذلؾ إلى حيف فشل تسوية عارض الّدفع
وما، فإّف القاضي، ومف أجل تقدير جسامة خطأ البنؾ، وبالّتالي قيمة الّتعويض المناسب عم 

مينتو لمساحب ومكانتو في المجتمع،  ليا، يأخذ عّدة عناصر بعيف االعتبار، كالمركز االجتماعي
يد نفسو أـ لمغير المستف لممعنيوما إذا كاف تاجرا أـ ال، طريقة الّتصريح بالرفض، وما إذا كانت 

 مف الّشيؾ، وغيرىا مف االعتبارات األخرى.
ذا كاف الفقو الفرنسي قد فصل في طبيعة الخطأ المقصود في نّص الماّدة  مف القانوف  543وا 

احب دليبل الّتجاري، وما إذا كاف ينبغي لمساءلة البنؾ مف الّناحية المدنية عنو، ضرورة تقديـ السّ 
ل وفاء أقل مف ذلؾ المتوفر لديو بالفعل، أـ يكتفي في الّتصريح بمقاببعمى تعّمده اإلضرار بو 

سبيل ذلؾ بالخطأ البسيط المجّرد مف أية نية لئلضرار بو، فإّنو لـ يفعل ذلؾ بشأف الحامل الذي 
 يسعى لمقاضاة البنؾ عف خطئو بعدـ تمكينو مف قيمة الّشيؾ.

 

                                                                 
 .190، ص2005يؾ مدنيا وجنائيا، طبعة دمحم محمود المصري، أحكاـ الشّ  -1
 جاري.مف القانوف التّ  06ر كرّ م 526ة وذلؾ عمبل بنص المادّ  -2
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 مسؤولية البنك في مواجية حامل الّشيك: -ثانيا
قة عقدية مباشرة بيف البنؾ والحامل، فإّف األّوؿ يعتبر مسؤوال مسؤولية في ظل انعداـ عبل

 تقصيرية حياؿ الّثاني.
بقيمة الّشيؾ اّلتي رفض أدائيا لو، يعتمد الحامل أّوال طريق  مطالبتو قضائياإلى  المجوءقبل  

اّلذي ال  نؾالبالمطالبة الوّدية اّلتي يكوف مصيرىا الفشل في الكثير مف األحياف، بسبب تعّنت 
يعترؼ بوجود خطأ مف جانبو وتمّسكو بأسباب تعتبر في نظره مشروعة، مف أجل تبرير امتناعو 
عف تنفيذ أمر الّدفع، حينيا ال يجد الحامل مف بّد سوى الّمجوء إلى القضاء ورفع دعوى عميو ليذا 

 الغرض مستندا في ذلؾ لمقواعد العاّمة لممسؤولية الّتقصيرية.
يتعّذر عمى الحامل إجبار البنؾ عمى الوفاء لو بقيمة الّشيؾ والّرجوع عميو  كقاعدة عامة،

بالّدعوى الّصرفية طبقا ألحكاـ القانوف الّصرفي، النعداـ رابطة صرفية تجمع بينيما ولكوف ىذا 
ـ أفّ  جود ، بما يفيد و 1الّشيؾ ال يقّدـ إليو لمّتأشير عميو بالقبوؿ األخير غير ممتـز صرفيا حيالو، مادا

 مقابل الوفاء لديو في تاريخ الّتوقيع، خبلفا لمّسفتجة. 
رغـ ذلؾ، فإّف الحامل، يممؾ حّق مطالبة المسحوب عميو بتمكينو مف مقابل الوفاء عف 

 طريق رفع دعوى مقابل الوفاء باعتباره مالكا لو مف لحظة اصدار الّشيؾ. 
ـ الحامل القانوني لمّشيؾ بصفتو وتوصف دعوى مقابل الوفاء بأّنيا دعوى مباشرة، ترفع باس

يممؾ حقوقا عمى ىذا المقابل وليس بوصفو دائنا أو وكيبل عف الّساحب، وىو ما ي بّرر عدـ اشتراط 
إدخاؿ ىذا األخير كطرؼ فييا، كما يمنع عمى دائنيو مزاحمة الحامل وتدّخميـ في ىذه الّدعوى 

 . 2لماداـ أّف ىذا األخير ىو المالؾ الوحيد ليذا المقاب
ونظرا لكوف ىذه الّدعوى ترفع طبقا لمقواعد العاّمة، فإّف ىذه األخيرة تفرض عميو اثبات حّقو 

، وىو أمر ليس لموفاءعمى مقابل الوفاء بتقديـ ما يؤّكد وجوده لدى البنؾ لحظة تقديمو الّشيؾ 

                                                                 
ذا كتب عمى الشّ لشّ "ال يخضع ا و:جاري إلى أنّ مف القانوف التّ  475/01ة تشير المادّ  -1 يؾ بياف القبوؿ يؾ لشرط القبوؿ، وا 

 كأف لـ يكف". عدّ 
 وما بعدىا. 220 مؤيد دمحم حسف طوالبة، مرجع سابق، -2
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ؤدي في كل باليّيف مّما يجعل مف المطالبة القضائية ىي األخرى غير مضمونة الّنتائج، ولف ت
جابتو إلى طمبو.   األحواؿ إلى تحقيق ىدؼ الحامل وا 

وفي سبيل ضماف تحصيل حّقو مف البنؾ، يقع عمى الحامل عبء إثبات وجود مقابل الوفاء 
لديو، بكّل الوسائل الممكنة وبتقديـ األدّلة المتاحة لديو، ماداـ األمر يتعّمق بدعوى ذات طابع 

           وره القياـ بو إاّل إذا قاـ الساحب، بتمكينو مف الوثائقتجاري، وىو أمر لف يكوف في مقد
، كأف يسّممو نسخة مف كشف حسابو اّلذي تولى البنؾ إرسالو إليو 1والمستندات الضرورية لذلؾ

 واّلذي يتضّمف بياف وضعية رصيده وقيمة المبالغ اّلتي الزالت مودعة لدى البنؾ.
ى قانوني يفرض عمى الّساحب وضع الوثائق غير أّف المبلحع ىو غياب أّي مقتض

الّضرورية لو في اإلثبات تحت تصّرفو، السيما وأّنو قد يعتبر ذلؾ نوعا مف اإلفشاء ألسراره 
 لوضعيتو أو حالتو المالية، بشكل خاّص إذا كاف تاجرا. االّشخصية وكشف

د يفشل في دحض وحتّى في الفرضية اّلتي ينصاع فييا لطمب المستفيد، فإّف ىذا األخير ق
الّدفوع المتعمقة بديف مقابل الوفاء، واّلتي في استطاعة المسحوب عميو توجيييا إلى الّساحب لفقدانو 

 امتيازه المعترؼ لو بو بموجب قواعد القانوف الّصرفي وىو مبدأ تطيير الّدفوع .
مطالبة بالّديف في مواجيتو باعتباره خمفا لمّساحب في ال ذه الّدفوعلذا يحق لو الّتمّسؾ بي 

     بطبلف العبلقة األصمية اّلتي كانت تربطو بو واّلتي تمّخض عنيا ديف مقابل الوفاءكالمذكور 
 . 2أو االّدعاء بعدـ نظامية بيانات الّشيؾ أو تزويره مثبل

كما يممؾ المسحوب عميو أيضا االحتجاج حياؿ الحامل بانقضاء ديف مقابل الوفاء، وذلؾ 
د وّفى بو قبل إصدار الّساحب لمشيؾ، أو أّف ىذا األخير ذاتو قد أبرأه منو وحّتى بأف يثبت بأّنو ق

 الّتمسؾ بالمقاّصة ضّد الحامل، إذا أصبح عند تقديمو الّشيؾ لقبض قيمتو إليو دائنا لو.

                                                                 
تي مف شأنيا أف المستندات والوثائق الّ  يؾ كلّ احب بتسميـ حامل الشّ شريعات العربية، عمى إلزاـ السّ دت مختمف التّ أكّ  -1

ى ولو باشر إجراءات االحتجاج لعدـ الوفاء بعد انقضاء الميعاد مواجية المسحوب عميو، حتّ  تساعده في إثبات حقوقو في
 66ة جارة المصري والمادّ مف قانوف التّ  113ة المادّ  مف قانوف التجارة األردني، 136ة د قانونا لذلؾ، ومف بينيا: المادّ المحدّ 

 .299ص ،رجع سابقنقبل عف: زىير عباس كريـ، م ؛ارة العراقيمف قانوف التجّ 
2
 .212زىير عباس كريـ، مرجع سابق، ص - 
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ليذه األسباب، تبدو دعوى مقابل الوفاء اّلتي يرفعيا الحامل عمى البنؾ المسحوب عميو 
غير مجدية في كّل الحاالت، إذ يبقى  ،قيمة الّشيؾ لو وجبر األضرار البّلحقة بوإلجباره عمى دفع 

ثبات حقوقو في ذّمتو، مما يؤدي  عاجزا في الكثير مف األحياف عمى الرّد عمى اّدعاءات البنؾ وا 
مبمغو، خصوصا  فيكّميا  الحامل يع حقوؽ يوتض خطئوإلى إفبلت ىذا األخير مف تحمل تبعات 

قد حّقو في الّرجوع الّصرفي عمى الساحب وبقية المظّيريف وغيرىـ مف الموقعيف عمى إذا كاف قد ف
لمباشرة إجراءات االحتجاج والمطالبة، وما  المواعيد المقررةالشيؾ، بسبب إىمالو وعدـ احترامو 

 يستتبعو مف تقادـ لمحّق في رفع دعوى الّرجوع الّصرفية عمييـ. 
ذا كاف البنؾ قد يفمت في أحاي يف كثيرة مف تحّمل المسؤولية المدنية، بسبب صعوبة إثبات وا 

 فإف األمر لف يكوف كذلؾ بالّنسبة لمساءلتو عف عدـ تنفيذ المقاّصة االلكترونية لمّشيكات. خطئو،
 مسؤولية البنك عن رفض اجراء المقاصة االلكترونية لمشيكات الورقية: -الفقرة الثانية

لمشيكات في الجزائر بحداثة استعمالو، وبتعقيد اجراءاتو يمتاز نظاـ المقاصة االلكترونية 
نتيجة تدّخل عدة اطراؼ في تنفيذىا)أّوال(، بحيث يكوف مف الّصعب تحديد البنؾ المسؤوؿ عف عدـ 
تنفيذ المقاصة االلكترونية لمّشيؾ الورقي أو سوء تنفيذه وطبيعة مسؤوليتو عف ذلؾ لغياب نظاـ 

 قانوني متكامل ليا)ثانيا(.
 تنظيم  المقاصة االلكترونية لمّشيكات الورقية: -ّوالأ

تعّرؼ المقاّصة االلكترونية لمّشيكات بأّنيا: "نظاـ يتـّ بواسطتو تحويل بيانات الّشيكات 
الكتابية)الورقية( وفق آلية مّتفق عمييا، إلى برنامج معموماتي ي خّصص ليذا الّنظاـ، ليتـّ معالجة 

 .1ت الّشيكات الكترونيا بيف البنوؾ"ىذه البيانات وتسوية مدفوعا
إّف األساس القانوني اّلذي ت بنى عميو المقاّصة االلكترونية ىو تبادؿ البيانات الخاصة بالّشيؾ 

عبر الّشبكة المصرفية  إلى صورة الكترونية مستند ورقي و مفالكترونيا بيف البنوؾ، وىذا بعد تحويم
عبر الّسكانير أو الماسح  إلى البنؾ المركزي ترسلرة؛ االنترنيت؛ لي عرؼ بالّشيؾ الّصو  أو عبر

                                                                 
ة االلكترونية لمّشيكات عمى تنفيذ قيس عنيزاف الشرايري، "أثر تنظيـ العبلقة بيف البنوؾ المشتركة في نظاـ المقاّص  -1

 ،13، المجمد 01ت، العدد ة إربد لمبحوث والّدراسامالتزاماتيا مع عمبلئيا، دراسة تحميمية تأصيمية في القانوف األردني"، مج
 .262، ص2009األردف،  عماف،
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فيتحّوؿ الّتعامل بالّشيؾ مف سند ورقي إلى صورة  عمييالتتـ عممية المقاصة اعتمادا  ،الّضوئي
 .1وىمية مفترضة

عمى مستوى غرفة خاّصة  حصرياتتـّ عممية المقاّصة االلكترونية المعترؼ بيا قانونا، 
تضـّ البنوؾ المعتمدة في  ،2، تسّمى غرفة المقاصة"بنك الجزائر" لمّدولةمتواجدة بالبنؾ المركزي 

عمى عمميات الّتقاص بيف البنوؾ األعضاء  اإلشراؼبناء عمى طمبات ىذه األخيرة، تتوّلى  ، الّنظاـ
في ىذا االّتحاد في جميع الّصكوؾ المسحوبة بيدؼ الخروج باألرصدة الّصافية، بحيث ال يتـّ 

 خير إاّل بتمؾ األرصدة الّنيائية دونما حاجة لموفاءات المزدوجة أو المتعّددة الّصكوؾالوفاء في األ
وظيفتيا األساسية تسييل عممية تبادؿ الّشيكات وغيرىا مف األوراؽ وفقا لبلّتفاؽ اّلذي فإّف  ،بالتالي

 .3ةتـّ بيف األعضاء، بغرض تسوية الحسابات بينيـ وتجّنب االنتقاؿ غير البّلـز لؤلرصد
في ساعة محّددة مف كّل يوـ  في غرفة المقاصة يمتقي مندوبو أو ممّثمو البنوؾ األعضاء 

عمل، وذلؾ لتبادؿ الّشيكات المسحوبة عمى كّل منيا وتسديد صافي األرصدة الّناتجة عف عممية 
 .4الّتبادؿ بإشراؼ مدير غرفة المقاصة، وىو أحد مستخدمي بنؾ الجزائر

باعتماده آلليتيف   2006نظاـ المقاّصة االلكترونية بشكل رسمي مطمع تبني المشّرع العمل ب
اإلجمالية لممبالغ الفورية أو نمطيف يجري العمل بيما داخل غرفة المقاّصة، ىما نظاـ الّتسوية 

 ، ونظاـ الجزائر لممقاصة المسافية بيف البنوؾ.فع المستعجلالكبيرة والدّ 

                                                                 
الّصورة، الّطبعة األولى، منشورات الحمبي -عّزة حمد الحاج سميماف، الّنظاـ القانوني لممصارؼ االلكترونية، الّشيؾ -1

 . 15ص -12، ص2005الحقوقية، بيروت، لبناف، 
، الجريدة المقاصة بغرفةيتعّمق  ،1997نوفمبر 17 في المؤرخ ،03/97نّظـ المشّرع غرفة المقاّصة بموجب الّنظاـ رقـ  -2

 .1998مارس  25بتاريخ  ر، الّصاد17الرسمية، عدد 
، أطروحة مقّدمة استكماال لمتطّمبات -دراسة مقارنة-ةسيد أحمد مسيردي، الّنظاـ القانوني لممقاصة في المعامبلت البنكي -3

ية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد تممساف، الّسنة الجامعية نيل شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص، كم
 .108، ص2017/2018

جدير بالّذكر أّف كّل بنؾ ينشئ قسما خاّصا بالمقاصة الّداخمية عمى مستوى مقّره يتـّ فيو تجميع شيكات المقاّصة  -4
البنؾ المعني في ىذا القسـ يوميا برئاسة موّظف ىو رئيس قسـ الّصادرة والواردة لكّل فروع البنؾ، ويجتمع مندوبو الفروع ب

المقاصة الّداخمية، ثـّ يتـّ تفريغ الّشيكات الّصادرة إلى البنوؾ األخرى في شكل جداوؿ موّحدة تضـّ كّل شيكات الفروع، ومف 
ع ممثمي البنوؾ االعضاء في غرفة ثـّ يتـّ تسجيل مجاميع كشوفات المقاّصة بالبنؾ المركزي لتكممة عممية تبادؿ الّشيكات م

 . 108ة، صالّنظاـ القانوني لممقاصة في المعامبلت البنكي ،سيد أحمد مسيرديالمقاصة المركزية توطئة لمّتسوية النيائية؛ 
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ARTSتسالفورية آر  اإلجماليةالّتسوية نظاـ 
نظاـ لتسوية المدفوعات المحّمية الكبيرة  وى ،1 

القيمة اّلتي تتطّمب درجة عالية مف الّسيولة المالية والّسرعة إلجرائيا، إذ يقوـ بتسديد المدفوعات 
بحيث تتـّ الّتسوية لكّل طرؼ مف األطراؼ المشتركة ، وتسوية الّتحويبلت بشكل فردي ومباشر

 وعدـ األخذ بعيف االعتبار الدفوعات الّداخمية الّنياية. ،ربشكل منفصل عف الّطرؼ اآلخ
تقنية مصرفية موجية لمبنوؾ والمؤسسات المالية تسمح بتسوية " :بأّنو 2وقد عّرفو بعض الفقو

، كما يعّرؼ كذلؾ بأّنو "أوامر الّدفع الّضخمة بيف البنوؾ عف طريق الّتحويل البنكي أو البريدي
 ".مميوف دينار جزائري ة االستعجالية اّلتي تفوؽ قيمتياخمنظاـ تسوية المبالغ الّض "

الّصورة الّثانية لممقاّصة  ATCIيمّثل نظاـ الجزائر لممقاصة المسافية بيف البنوؾ   
المتعّمق  05/06االلكترونية في الّنظاـ المصرفي الجزائري، تبّناه المشّرع بموجب الّنظاـ رقـ 

 . 3لخاّصة بالجميور العريض األخرىأدوات الّدفع ا بمقاّصة الّصكوؾ و
يعمل نظاـ الجزائر لممقاّصة المسافية بيف البنوؾ "أتكي" وفقا لمبدأ المقاّصة متعّددة األطراؼ 

لمجميور فقط مف أجل  األوامر الّدفع اّلتي يقّدميا المشاركوف في ىذا الّنظاـ. يمتاز بكونو موّجي
ات والّتحويبلت اّلتي تقّل قيمتيا عف مميوف دينار الّسند، اجراء المقاصة االلكترونية لمّصكوؾ

بتفويض مف بنؾ الجزائر  CPIجزائري، تحت اشراؼ وتسيير مركز المقاّصة المسبقة المصرفية 
، غير أّف ميّمة مراقبتو تبقى مف الّصبلحيات المباشرة 05/06مف الّنظاـ رقـ  04بنّص الماّدة 

 .05/06مف الّنظاـ رقـ  05والماّدة  ،قانوف الّنقد والقرض مف 56لبنؾ الجزائر طبقا لنّص الماّدتيف 
 

                                                                 
لغ ، يتعمق بالتسوية اإلجمالية الفورية لممبا2005أكتوبر  13مؤرخ في ال، 05/04ظاـ رقـ نّ عّرفتو الماّدة الثانية مف ال -1

؛ بنّصيا: "يعتبر نظاـ الّتسوية 2006جانفي  15ادر بتاريخ ، الّص 02الجريدة الرسمية، عدد  ،فع المستعجلالكبيرة والدّ 
 ل اّلذي وضعو بنؾ الجزائر والمسّمى بنظاـ الجزائر لمّتسوية الفوريةفع المستعجاإلجمالية الفورية لممبالغ الكبيرة والدّ 

Algerian Real Time Settelement ARTS  نظاما لمّتسوية بيف البنوؾ ألوامر الّدفع عف طريق الّتحويبلت
 المصرفية أو البريدية لممبالغ الكبيرة أو الّدفع المستعجل اّلتي يقـو بيا المشاركوف في ىذا الّنظاـ".

2
 .149ة، ص سيد أحمد مسيردي، الّنظاـ القانوني لممقاصة في المعامبلت البنكي - 

ة بالجميور العريض فع الخاّص كوؾ وأدوات الدّ ة الّص يتعمق بمقاّص  ،2005ديسمبر  15، مؤرخ في 05/06نظاـ رقـ  -3
 .206أفريل  26ادر بتاريخ ، الّص  26األخرى، الجريدة الرسمية، عدد 
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 تحديد مسؤولية البنوك المتدخمة في المقاصة عن عدم الوفاء بالشيك:  -ثانيا
عند تنفيذىا بمراحل  ، تمرّ تمتاز المقاّصة االلكترونية لمّشيكات بكونيا عممية بنكية تقنية

مف الّتعقيد، تزيد حّدتو في حالة كونيا مرّكبة يتدّخل مّما ي ضفي عمييا نوعا  عممية دقيقة ومرّتبة
أو أكثر إلتماميا، مّما يستدعي مف البنؾ المشارؾ فييا توّخي الكثير مف الحيطة درء  بنكيف

 لممسؤولية. 
في الّنظاـ  وتتمّثل المرحمة االولى في تقديـ الّشيؾ مف المستفيد إلى البنؾ المقّدـ وادخال

يؾ إلى البنؾ المسحوب عميو وحصوؿ انية فتتمثل في وصوؿ الشّ ّما الثّ أدة، وتسمى المقاّصة الوار 
ادرة، يمتـز كّل بنؾ ة الّص رد بخصوص تنفيذ المقاصة اإللكترونية، وتسمى ىذه المرحمة بالمقاّص 

 . تبّيف ذلؾبتنفيذىا متى  ممتزماوخبلؿ كّل مرحمة بالتحّقق مف توافر شروط تنفيذ المقاّصة 
يؾ إلى المستفيد منو دوف وفاء، قد يكوف لمقاصة االلكترونية واعادة الشّ غير أّف رفض ا

اء أخطاء فنية ناتجة عف استخداـ نتيجة أخطاء قد يقترفيا أحد البنكيف، إّما بفعمو الشخصي أو جرّ 
 األجيزة المعتمدة في تنفيذ المقاصة.

 مسؤولية البنك المقّدم عن رفض المقاصة: -أ
الّتأّكد مف أّف الشيؾ مسحوب عمى أحد البنوؾ المشتركة في نظاـ يمتـز البنؾ المقّدـ ب

بياناتو االلزامية بما في ذلؾ  حامبلالمقاصة االلكترونية، وأّنو مستوفي لجوانبو الفنية و الّشكمية 
مع عدـ وجود أية أمارات  ،اّلذي يتأّكد مف مطابقتو لمنموذج المتوّفر لديوالّتوقيع الّصحيح لمّساحب 

 إلى البنؾ المسحوب عميو. صورتو مى تزويره، ليقوـ بتصويره وارساؿدالة ع
ضمف السّجل وبيانات وأثناء ىذه المرحمة يعّد مسؤوال عف صّحة ما يدخمو مف معمومات 

 يترتب  قد ،1ة االلكترونيةأو إلى نظاـ المقاّص  يؾااللكتروني المصاحب لمّصورة االلكترونية لمشّ 
 .، إذا وقع في خطأ بشأنياأو الّتأخر فيولييا رفض اجراء المقاّصة ا

                                                                 
ئة عنيا في ، باسـ دمحم ممحـ، "التنظيـ القانوني لممقاصة االلكترونية لمشيكات والعبلقات القانونية الناشأسماء بنت لشيب -1

، جامعة األردف العالمية، عماف، األردف  40، المجّمد 02القانوف األردني"، مجمة دراسات عمـو الشريعة والقانوف، العدد 
 .461، ص2015
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 مف البنؾ المسحوب عميو ة الّشيؾفي تحصيل قيمباعتبار البنؾ المقّدـ وكيبل عف المستفيد  
عف األضرار المترّتبة عف عدـ تنفيذ المقاصة أو سوء  جيتوي سأؿ مسؤولية عقدية في موافإنّو 

في نظاـ المقاصة  منو والوسائط المعتمدة  سواء عف فعمو الّشخصي أو عف فعل األجيزةتنفيذىا، 
  .االلكترونية

 تصل لـ ياأنّ  إالّ  ،الحاسوب خبلؿ مف يؾالشّ  صورة ـالمقدّ  البنؾفعمى سبيل المثاؿ قد يرسل 
وقد يرفض البنؾ  ،، بسبب تأّخره في االرساؿالقانونية ةالمدّ  خبلؿ اإللكترونية ةالمقاّص  غرفة إلى

  إلخ.جة خطأ البنؾ المقدـ في ادخاؿ البيانات في الّسجل االلكتروني...المسحوب عميو التنفيذ نتي
اجمة عف عمميات مسؤولية عقدية في مواجية العميل عف األضرار النّ  كذلؾكما قد ي سأؿ 

 الحاسوب واّلتي بسببيا لـ يتـّ تنفيذ األمر.
 أّف ىذه الميّمة ال ىـّ وظائف الحاسوب ىي تنظيـ القيود المحاسبية، إالّ أ فعمى الّرغـ مف أّف 

تنجز دائما مف دوف مشاكل، إذ أّف اخفاؽ أنظمة المعموماتية وتعّطميا كثير الحدوث في الواقع 
مف المبمغ ومف أمثمة ذلؾ، صب مبمغ أقل  ،بالّرغـ مف تستر البنوؾ عمى ذلؾ حفاظا عمى صورتيا

 في فني خمل لوجود، أو وضع  مبمغ الّشيؾ في حساب عميل آخر لالمطموب في حساب العمي
 .1الحاسوب
وال  ،الخمل ىذا عف العميل اتجاه العقدية المسؤولية ـالمقدّ  البنؾ ليتحمّ  الحالة ىذه في 

يمكنو الّتنّصل مف المسؤولية لمجّرد وجود فيروس في ىذه االجيزة أو اصابتيا بعطل ولو كاف ىذا 
، وتبقى مسؤوليتو العقدية 2في حراستو العيب خفيا، إذ يكوف مسؤوال عف فعل ىذه األجيزة باعتبارىا

قائمة تجاه المستفيد مف الّشيؾ عف عدـ الوفاء دوف أف تتأّثر بمدى كفاءة األجيزة المستخدمة مف 
 ويمتـز بتعويضو عما لحقو مف أضرار.، 3طرفو مف عدمو

 ية.يكوف لمبنؾ المقّدـ حّق الرجوع عمى بائع األجيزة بدعوى ضماف العيوب الخف في المقابل،

                                                                 
1
 .467أسماء بنت لشيب، باسـ دمحم ممحـ، مرجع سابق، ص - 

 عماف والتوزيع، لمنشر وائل دار ،لّطبعة األولىا اإللكترونية، المصرفية العمميات في المسؤولية دي،ماالّص  نعيـ حاـز -2
 .83، ص2003األردف، 

3
 .467صأسماء بنت لشيب، باسـ دمحم ممحـ، مرجع سابق،  ؛88مرجع سابق، ص  دي،ماالّص  نعيـ حاـز - 



 الفصل األول                                               مسؤولية البنك عن رفض الوفاء بالّشيك
 

106 
 

كما تتأّكد ىذه المسؤولية في حّق البنؾ المقّدـ لمّشيؾ كذلؾ، إذا تبّيف بأّف عدـ الّتنفيذ كاف  
 1بسبب ضياع الّشيكات الورقية األصمية اّلتي وّكل بتحصيل قيميا بطريق المقاصة االلكترونية

لنسخيا  خيرىذا األسواء قبل ارساليا لمبنؾ المسحوب عميو ألّوؿ مّرة، أو بعد اعادة ارساؿ 
 ليا مع االشعار االلكتروني بالموافقة عمى الوفاء لممستفيد.االلكترونية 

 مسؤولية البنك المسحوب عميو:-ب
مّشيؾ والمعمومات التابعة ليا مف بنؾ ل الكترونية ورةّص اليمتـز المسحوب عميو بعد استقباؿ 

يد كاؼ لموفاء بيا، وعدـ وجود كمية والّتثّبت مف وجود رصبمراجعتيا مف الناحية الشّ  ،المستفيد
، ثـّ يرّد عمييا بالقبوؿ أو الّرفض خبلؿ األجل المحّدد لذلؾ مع احتفاظو بيااعتراض عمى الوفاء 

 بيذه الّصورة لديو لممّدة المشترطة قانونا، الستعماليا في االثبات.
مطابقة عادة لعدة أسباب كنقص الّرصيد، عدـ مف طرؼ المسحوب عميو رفض الوفاء  ويتـّ 

 الّرفضأسباب  إذا كانت، ويفترض تحميمو المسؤولية عف ذلؾ 2اوغيرى سطيرنقص في التّ  ،التوقيع
 ال أساس ليا مف الصّحة. وىمية

احب اإللكترونية في مواجية السّ نظاـ المقاّصة ليذا تقوـ مسؤولية البنؾ المسحوب عميو في 
مسحوب  وبالرغـ مف أنّ  ،ـلمبنؾ المقدّ  مرسلاليؾ في اإلشعار اإللكتروني إذا رفض أداء قيمة الشّ 

 .3وذلؾ عمى أساس العقد المبـر بينيماعميو سحبا صحيحا ومف دوف معارضة 
أو بسبب تأخره  فض نتيجة خطأ في البيانات المزودة بيا الحاسبة اإللكترونية، الرّ وقد يكوف 

 في إرساؿ االشعار االلكتروني، أو االلتحاؽ بغرفة المقاصة.
 
 

                                                                 
 .467أسماء بنت لشيب، باسـ دمحم ممحـ، مرجع سابق، ص -1

خاّصة بالمقاصة االلكترونية لمّشيكات لمبنؾ المركزي األردني مف التعميمات ال 22عمى سبيل المثاؿ عددت الماّدة  -2
 المقاصة االلكترونية لمشيؾ؛ منشورة عمى الموقع: إجراءمجموعة مف األسباب يمكف لمبنؾ في ظل توافرىا رفض 

wpage.aspx?pageID=154http://www.cbj.gov.jo/Pages/vie 
 .468أسماء بنت لشيب، باسـ دمحم ممحـ، مرجع سابق، ص -3

 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=154
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و قد أنّ  إالّ  ،دقيقا مف حيث القيود الدائنة والمدينة أف يكوف  تشغيل الحسابرض في ويفت
 حجةب الّشيكاتألداء قيمة  خطأ رفضو تؤّدي إلى، إجرائياأخطاء بمناسبة يحدث وأف يرتكب البنؾ 
، وىذا ما يعرضو لذلؾكفي أمواال في حسابو تاحب في حيف أف لمسّ  ليا، عدـ وجود رصيد كاؼ

، كفقدانو الئتمانو  1بوحق بللارر ّض ال عفمواجية الساحب وذلؾ بتعويضو في  العقدية ةلممسؤولي
حيف قد يسأؿ عف ذلؾ أماـ المستفيد مسؤولية الخطأ فنيا، في  ى ولو كافحتّ  وثقة الغير بو،

 تقصيرية. 
وال يمكف لمبنؾ إعفاء نفسو مف المسؤولية العقدية حياؿ الّساحب إاّل بإثبات خطأ البنؾ 

، بحيث يمكف لمقاضي اعفاءه مف المسؤولية إذا كاف وكاف بسببالمقاصة  رفضو اجراءالمقّدـ، وأّنو 
ال يممؾ الّساحب سوى العودة عمى بنؾ المستفيد طبقا لقواعد و خطأ البنؾ األّوؿ مستغرقا لخطئو، 

سؤوليتو إاّل الّتخّمص مف م ليذا األخيرالمسؤولية الّتقصيرية، بعد اثبات خطئو طبعا، وال يمكف 
 بإثبات السبب األجنبي.

الّتضييق من نطاق المسؤولية الجزائية لمبنك: االكتفاء بتجريم الّتصريح الكاذب -الفرع الّثاني
 بعدم وجود مقابل الوفاء

 لـ يترّدد المشّرع في إدراج حكـ ذو طبيعة جزائية في القانوف الّتجاري، يجّرـ بموجبو فعل 
وجود مقابل وفاء الّشيؾ لديو ورفضو الوفاء تبعا لذلؾ، ويغّرمو بمبمغ  تصريح المسحوب عميو بعدـ

 مالي كعقوبة لو. 
وجود مقابل وفاء عدـ الّتصريح الكاذب مف طرؼ البنؾ المسحوب عميو ب فعل بالّتالي فإفّ  

 2يمف القانوف التجار  543جزائيا عف ارتكابيا استنادا لنّص الماّدة  تويعّد فقط جريمة، يمكف متابع
األخرى، التي أغفل المشرع  تحميمو المسؤولية  أخطائواّلتي تمّثل الّركف الّشرعي ليا، دوف بقية 

  .عنيا الجزائية

                                                                 
 .469أسماء بنت لشيب، باسـ دمحم ممحـ، مرجع سابق، ص -1

مسحوب عميو  دج كلّ  200000 دج إلى 5000و:" يعاقب بالغرامة مف اري عمى أنّ مف القانوف التجّ  543ة المادّ  ّص تن -2
 ر لديو".مف مقابل الوفاء المتوفّ  أقلّ  د تعييف مقابل وفاءتعمّ 
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المترّتبة عف  اّل أّنو قد يجد لو تفسيرا بخطورة اآلثارإرغـ أّف موقف المشّرع ىذا يبدو معيبا   
بالّنسبة لمّساحب، إذ أّف اعتباره مخبّل الّتصريح المغموط بمقابل وفاء غير مطابق لمواقع، السيما 

وفي أسوء األحواؿ  ،الّدفع بالوفاء لمحامل، قد يؤّدي إلى تصنيف اسمو في قائمة مرتكبي عوارض
 .دوف مقابل الوفاءمتابعتو عف جريمة إصدار شيؾ 

ليذا االعتبارات جعل المشرع الفعل المتمثل في قياـ المؤسسة المسحوب عمييا بالّتصريح 
إاّل بتوافر أركانيا  و، ال يمكف الحديث عف قياميا في حقّ جريمةوجود مقابل وفاء الشيؾ لدييا  بعدـ

 رغـ بساطتو )الفقرة الّثانية(. ا)الفقرة األولى( ، ليكوف في االمكاف توقيع الجزاء المالي عميي
 أركان جريمة الّتصريح الكاذب بعدم وجود مقابل الوفاء: –الفقرة األولى 
غـ مف أّف المشرع قد تغاضى عف إدراج ىذه الجريمة ضمف جرائـ األمواؿ المشار عمى الرّ 

الجرائـ وكبقية أّنيا  إلييا في تقنيف العقوبات، واكتفى بما ورد مف أحكاـ في الّتقنيف التجاري، إالّ 
عف خضوعيا لنّص الماّدة  ،المعيودة مف ركف مادي ومعنوي فضبللقياميا توافر أركانيا يشترط 

 مف القانوف الّتجاري باعتباره ركنيا الّشرعي. 543
 كن المادي لجريمة الّتصريح الكاذب بعدم وجود المقابل:الرّ  -الأوّ 

في إدالء عوف  بانعداـ مقابل وفاء الّشيؾ الكاذبيتطّمب قياـ الّركف الماّدي لجريمة الّتصريح 
 متو. مقابل وفاء كاؼ لتغطية قي بعدـ وجود البنؾ المختص لحامل الشيؾ

مف القانوف  543ال يشترط ليذا الّتصريح أف يتـّ وفق شكمية بذاتيا ماداـ أّف نص الماّدة 
 الّتجاري تضّمف عبارات عامة بشأف ذلؾ.

، بإعادة البنكي الّشيؾ لمحامل دوف الّتأشير عميو  ياليذا يستوي أف يكوف الّتصريح شفاى 
عف طريق الكتابة عمى ظير الّشيؾ ذاتو أو في ورقة معمما إّياه بعدـ وجود مقابل وفائو أو كتابيا، 

 المقابل. بانعداـ اعبلـ لوويعتبر تسميـ شيادة عدـ الّدفع لمحامل بمثابة  ،أخرى مستقمة عنو
 أو جزئي ويتحقق فعل الّتصريح الكاذب سواء أعمف عوف البنؾ عدـ وجود المقابل بشكل تاـ 

 حقيقة ويعطي ليذه الجريمة طابعا ايجابيا.بحيث يكوف الّتصريح في الحالتيف مخالفا لم
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 الّركن المعنوي لجريمة الّتصريح الكاذب: –ثانيا
الّتصريح الكاذب بمقابل الوفاء  مف القانوف التجاري بأفّ  543يستفاد مف مقتضى الماّدة  
لى جانب كونو جريمة إيجابيةأيضا يصّنف كّوف ، بالّنظر إلى طبيعة الّنشاط المكجريمة عمدية، ، وا 

 لركنيا الماّدي، إذ ي شترط أف يكوف البنؾ، مف خبلؿ مستخدمو قد قصد االدالء بعدـ وجود المقابل.
"... المسحوب عميو تعّمد تعيين مقابل وفاء أقّل غير أّف اشتراط المشرع ضرورة أف يكوف 

لمساءلتو ، يؤّدي إلى الّمبس في تحديد القصد الجنائي المطموب من مقابل الوفاء المتوفر لديو"
وما إذا كاف يكتفى بالقصد العاـ، بأف يكوف عوف البنؾ عالما لحظة رفضو  ،عف ىذه الجريمة

عادتو الّشيؾ إلى حاممو مف دوف تسديد، بأّف ما يصّرح بو مف معمومات  الوفاء مقابل الوفاء  حوؿوا 
ف اعتداد مخالف لمحقيقة، وأف يكوف تصريحو ىذا قد صدر عنو بمحض إرادتو الحّرة، وذلؾ دو 

ذلؾ، توافر القصد الجنائي الخاّص، اّلذي يستدعي توافر نية  فوؽ بالباعث عمى ذلؾ، أـ ينبغي 
 خاصة لّدى المكمف بدفع الّشيكات مفادىا رغبتو في إلحاؽ الّضرر بالّساحب.

مف جانب آخر، وحتّى في الفرضية اّلتي ي شترط فييا فقط توافر القصد العاـ مف أجل تحميل 
 مسؤولية، فإّف ىذا القصد ال يفترض بل يجب إثباتو.البنؾ ال
ويتعّذر عمى الّساحب اثبات توافر القصد الجنائي العاـ لدى عوف الّشّباؾ، لصعوبة إقامة  

 االستدالؿ عميو بأمارات خارجية.و ىذه الّنية، أمر نفسي داخمي يصعب اكتشافو  الدليل عميو، لكوف 
 ىايـ ما ي ثبت وجود نّية االضرار بو، فإّف تقدير توافر وحّتى في حالة تمّكف الّساحب مف تقد

 مف عدمو يترؾ لمحض الّسمطة التقديرية لقاضي الموضوع، وحسب مبلبسات كّل حالة عمى حدة.
وي بلحع بأّف المشّرع، وباشتراطو أف يكوف البنؾ قد تعّمد الّتصريح بانعداـ مقابل الوفاء لديو 

، اّلتي أخذت 1تو مختمف الّتشريعات المقارنةميو، قد خالف ما أقرّ مف أجل توقيع العقوبة الجزائية ع
ىذا األمر بعيف االعتبار، وتساىمت في استخبلص الخطأ المقصود أو الّنية في جانب البنؾ 

                                                                 
( 5000)آالؼ خمسة و:" يعاقب بغرامة مفنة التجارة المغربية إلى أنّ مف مدوّ  319/01عمى سبيل المثاؿ أشارت المادة  -1

 ( درىـ: 50000خمسيف ألف )  إلى
 صرؼ".ي يصرح بمؤونة  تقل عف المؤونة الموجودة و القابمة لمتّ المسحوب عميو الذّ  -1

-Voir aussi à titre d’exemple L’article L.163-10/01 du code monétaire et financier Français qui stipule que :"Est 
puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré : 

 1. D’indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;" 
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مستقّرة عمى تحميل البنوؾ المسؤولية عف أخطائيا ولو كانت غير مقصودة، إذ تعتبر أّف مجّرد 
ل وفاء غير مطابق لما ىو مودع لدييا، ي سّوغ اعتبار فعميا جريمة تحديد مستخدمييا خطأ، لمقاب

معاقب عمييا بغرامة مالية، إذ يتوّقع أف يبذؿ ىؤالء الكثير مف الحذر والعناية عند الّتعامل مع 
، والّتأكد بشكل اتيـاالّطبلع عمى حركة حساب ،الّزبائف، كما ي فترض فييـ، وبحكـ طبيعة عمميـ

عادة الّشيكات لحممتيا دوف وفاء. كاؼ مف وضعيتيا،  قبل المبادرة بيذا التصريح وا 
مجّرد الخطأ البسيط الصادر عف البنؾ برفض الّشيؾ  ،1وتأكيدا لذلؾ، يعتبر الفقو الفرنسي

 عميوا يضفي بحّجة غياب مقابمو، كافيا لتحميمو المسؤولية دوف حاجة إلى إثبات سوء نيتو، ممّ 
  عميو. وجوده مف لحظة رفض البنؾ لمّشيؾ ويبّرر توقيع الجزاء المقّرر يا محضا، يتحّققطابعا مادّ 

 محدودية عقوبة الّتصريح الكاذب بانعدام مقابل الوفاء: -الفقرة الّثانية
ليل عمى قياـ مستخدـ البنؾ بالّتصريح عمدا بوجود مقابل وفاء أقل مف ذلؾ إذا تـّ تقديـ الدّ 

لـ يتبيف وقوع ىذا الّتصريح نتيجة خطأ غير مقصود، تعّيف المتوفر حقيقة عمى مستوى الحساب، و 
عميو، اّلتي  مف القانوف الّتجاري 543عمى القاضي توقيع العقوبة الجزائية المحّددة في نص الماّدة 

( دينار جزائري ومائتي ألف 5000تأخذ صورة غرامة مالية يتراوح مبمغيا ما بيف خمسة آالؼ )
 مّتع القاضي بسمطة تقديرىا حسب كّل حالة عمى حدة.( دينار جزائري، يت200000)

البنوؾ لمنعيا مف ارتكاب ىذه  تعتبر ىذه الغرامة غرامة جزائية غرضيا تحقيق الّردع وزجرو 
، غير أّنيا تعتبر بقيمتيا الحالية غير كافية لتحقيق ىذا اليدؼ، نظرا لضآلة مستقببل الجريمة

( دينار جزائري، أو حّده 5000قّل عف خمسة آالؼ )مبمغيا سواء في حّده األدنى الذي ال ي
( دينار جزائري، إذ سمؾ 200000) ألف األقصى اّلذي لف يتجاوز في كّل الحاالت مبمغ مائتي

عماؿ سمطتو الّتقديرية إ القاضي مف حّقو في مجّردا ، 2المشّرع في تحديدىا مسمؾ نظيره المصري
الّشيؾ ومع حجـ الّضرر الواقع بساحة الّساحب، بل ومدى مناسبة قيمتيا مع مبمغ تقديرىا بشأف 

                                                                 
1
-Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.147 ; Michel CABRILLAC, Le chéque  

et le virement, Op.Cit., p.126, n°233 ; M. CABRILLA, C.MOULY, Droit pénal de la banque et de crédit, 

Collection Droit pénal des affaires, dirigée par Marie Elisabeth CARTIER, MASSON, Paris, France, 1982, 

p.222. 

بحيث ينبغي أف ال ، تي تفرض عمى البنؾا أدنى وأقصى لمغرامة الّ جارة المصري حدّ مف قانوف التّ  533ة المادّ  عّينت -2
 ( جنيو.  10000( جنيو، وأف ال تتجاوز عشرة آالؼ )3000عف ثبلثة آالؼ ) تقلّ 
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الّتقيد بيذا الّسقف وعدـ تجاوزه، ميما كانت قيمة الّشيؾ اّلتي رفض البنؾ تأديتيا ب يكوف ممزما
 لمحامل. 

يساره وتمّتعو بقدرات مالية كبيرة مقارنة ببقية المعروؼ ب، اجرالتّ وليذا، فإّف إلزاـ البنؾ 
السيما في حّده األدنى، ي فّسر بأّنو نوع مف المحاباة مف قبل المشّرع  مغ،األشخاص بدفع ىذا المب

 لمبنوؾ، مقارنة بالعقوبات اّلتي تفرضيا عمييا القوانيف المقارنة بمناسبة ارتكابيا لنفس الخطأ.
ففي فرنسا مثبل، يحصر المشّرع الفرنسي الغرامة الجزائية المقررة لمبنوؾ عف فعل التصريح 

( أورو، وىي غرامة ثابتة تفرض 12000حقيقة بمبمغ مقابل الوفاء في مبمغ اثني عشر )المجافي لم
 عمى البنوؾ في كّل الحاالت دوف تسقيف وال تحديد.

مع  مف القانوف الّتجاري، 543المنصوص عمييا في الماّدة  لمغرامة وبإجراء مقارنة بسيطة
افيا وزىيدا، ليس مف شأنو تحقيق الغاية مف يعّد تفإّف مبمغيا  تمؾ المحددة في القانوف الفرنسي،

وراء تقرير ىذا الحكـ خاصة وأف قيمة األورو الواحد يقابميا في بورصة العمبلت ما يفوؽ مائة 
 ( دينار جزائري بعممتنا الوطنية، ىذا إذا كانت ىذه األخيرة في أحسف أحواليا.180وثمانوف )

عمبل بمبدأ شخصية العقوبة، قد فرض عمى إضافة إلى ذلؾ، يبلحع أّف القانوف المصري، و 
مستخدـ البنؾ اّلذي نسب الّتصريح الخاطئ إليو، دفع الغرامة المالية التي حّددىا، وجعل البنؾ 

مف  543في حيف اكتفى المشّرع في نّص الماّدة  ،1مسؤوال بالّتضامف مع مستخدميو في سدادىا
حدود ، بحيث يطرح الّتساؤؿ عف فقط الغرامةب ميوالقانوف التجاري باإلشارة إلى معاقبة المسحوب ع

وما إذا كاف يمكف متابعتو  ،مستخدـ البنؾ الذي صدر عنو ىذا الّتصريحل الشخصية المسؤولية
 الفعل المعاقب عميو بالغرامة المحّددة بمقتضى ىذه الماّدة؟ بإتياف بالّنظر إلى كونو مف قاـجزائيا 

لماّدة المذكورة، يمكف القوؿ بأّف نية المشّرع قد انصرفت إلى تحميل البنؾ مف خبلؿ منطوؽ ا
بحيث يمتنع  ،إلى ىذا األخير ىافقط المسؤولية عف الّسموؾ الصادر عف مستخدمو دوف امتداد

 غرامةأي مسؤوؿ آخر بالمؤّسسة البنكية، بأية عقوبة جزائية عميو أو عمى القاضي عف الحكـ 
خر آ ياإجرام فعبلأو بيما معا، إاّل إذا ثبت اقتراف فعل الّتصريح الكاذب بارتكابو  احبس أوكانت 

  .حسابوإصدار شيكات أو أوامر دفع مزّورة منسوبة لمعميل والّسحب عمى أساسيا مف 
                                                                 

 .333، ص1999لسنة  17داـ الشيؾ ومشكبلتو العممية وحموليا في ضوء أحكاـ القانوف رقـ عبد الفتاح سميماف، استخ -1
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دـ شخصيا لمجرد ارتكابو لخطأ ترتب عميو قياـ المسؤولية المستخلذا ال يمكف أف يتابع 
عممو  اّلذي يباشرفقط  يعتبر جريمة في حّق البنؾ والجزائية لمبنؾ، إذ أّف وقوع ىذا الفعل من

الجزائية في ىذه الحالة،  المتابعة اعفائو مفإاّل أّنو ورغـ إمكانية لفائدتو ال في حّقو ىو شخصيا. 
اعتبار  عمى ،باعتباره رّب عممو عميو البنؾ لبنؾ لف يفمت مف العقاب الذي قد يوّقعوفإّف مستخدـ ا

اّلتي يحّددىا حسب و ، عميو يستدعي تطبيق العقوبات الّتأديبية هسموكو ذاؾ خطأ مينيا في نظر 
 الحالة إّما القانوف أو االتفاقية الجماعية أو الّنظاـ الداخمي لمبنؾ المعني باألمر.

ذلؾ، يذىب القضاء في فرنسا إلى اعتبار مدير الوكالة أو رئيس المصمحة  وعمى خبلؼ
، في حيف يبقى البنؾ مسؤوال مف 1مّتيما بارتكاب ىذه المخالفة ومسؤوال جزائيا عف تحّمل تبعاتيا

الناحية المدنية عف ىذا السموؾ باعتباره صادرا عف تابعو، تطبيقا ألحكاـ مسؤولية المتبوع عف 
 تي يسّببيا الفعل المنسوب إلى تابعو والمرتكب بسبب أدائو لعممو أو بمناسبة ذلؾ.األضرار الّ 

باإلضافة إلى ذلؾ، فإّف إدانة البنؾ مف أجل جريمة التصريح بمقابل وفاء أقل عف ذلؾ 
المتوفر لديو والقابل لمّتصرؼ فيو، يجيز لمّساحب أو صاحب الحساب حّق المطالبة بالّتعويض عف 

كما يمكنو أيضا مطالبتو  ،ق بو ماداـ قد ترتب بشكل مباشر عف ىذا السموؾ المجّرـالّضرر البلح
بإلغاء اآلثار المترتبة عف اعتباره مخبل بالوفاء بالّشيؾ، عف طريق إلغاء التصريح الخاطئ بارتكاب 

 المسحوب عميو، وازالة كل آثاره. عف إلى بنؾ الجزائر الّصادر فععارض الدّ 
مف القانوف الّتجاري ال يطّبق في  543ّف الحكـ المنصوص عميو في الماّدة والجدير بالّذكر أ

حّق البنوؾ إاّل بمناسبة األخطاء الواقعة منيا في مواجية عمبلئيا، أّما إذ تعّمق األمر بإجراء 
 .2مقاصة ما بيف البنوؾ بواسطة غرفة المقاّصة، فإّنو ال مجاؿ لمعمل بو

 

                                                                 
1
-Cass.crim., 17 mars 1982, 1966 : Bull. Crim. n°102 ; RTD com.1967, p.833 ; cité in : Christian GAVALDA, 

Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit , 7éme
 édition, Litec, Paris, France, 2009, p.303 

2
-Cass. Com., 28 mars 2004, Revue de droit bancaire et financier, 2004, obs. F.-J. CREDOT et  Y. GERARD. 
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 انيالفصل الث  

 يكمسؤولية البنك  بمناسبة الوفاء المعيب بالش  
 

عمى  يرت بوما ك ء ذؼ يتـ إصداره مف دكف مقابل كفال  يؾ اش  لى جانب إمكانية رفضو الكفاء بالإ
 التي يقـك فيياالمعاكسة فرضية الفي أيضا البنؾ قد يجد نفسو مسؤكال  مف مسؤكليات، فإف  عاتقو 

 .بتأدية قيمتو لمحامل

ـ  تنفيذا اللتزامو  ةمكجبا لممسؤكلي ذاتو خطأ بحد   ال يعد   ،احبالس   تنفيذ البنؾ ألمر إف   ماداـ يت
ـ  يتي ركط ال  الش  ركؼ ك الظ  بعض  ، غير أف  في مكاجيتو  يا تجعمو كذلؾ. في ظم   ت

احب  إلرادة ةيؾ يككف ممزما باالستجابابت في الش  الث   لؤلمر يود تمق  فالبنؾ، كبمجر    هاعتبار بالس 
ندات التي يصدرىا عمى تبعا لذلؾ، نائبا عنو في الكفاء بالس   منو لمكالو لديو، مم ا يجعأقد أكدع 
 حسابو. 

إذا قاـ بتنفيذ ىذا األمر بطريقة صحيحة  إال   ،ل البنؾ مف المسؤكلية حياؿ مككموكال يتحم  
الدفع الفعمي لممستفيد عممية  عادة تي تسبقجممة مف الخطكات االحترازية ال   مراعيا في ذلؾ
ات مف كمف مدػ أحقية حاممو بالذ   ادر إليو،حقق مف مدػ صحة األمر الص  الت   تتمحكر حكؿ

 فإذا تأكد لو ذلؾ كجب عميو المبادرة بتسديد قيمتو لو. ،د فيوالحصكؿ عمى المبمغ المحد  
في ذلؾ خاذىا دكف أف يبذؿ إتماـ ىذه اإلجراءات،أك يسعى الت   عفالبنؾ  يتغاضىكقد 

يا شيؾ كفاء معيبة محم   كىي إتمامو لعممية ،تيجة في الحالتيف كاحدةالعناية المتكقعة منو، لتككف الن  
الحقيقي الحامل  كتجاه ،مكؾ في مكاجية زبكنوكؿ إلى مسؤكؿ عف ىذا الس  د، ليتح  أك مقم   رمزك 

 )المبحث األكؿ(.
إيجابية، سكاء بقصد أك آخر لكف مف طبيعة خطأ  عف البنؾ يصدركفي فرضية أخرػ، 

  يؾ لممستفيد منو في حاالت يفترض بو فييا العكسبحسف نية، بحيث يقدـ عمى تسديد قيمة الش  
يو اعتراضا غير متكفرة، بسبب تمق   الشركط القانكنية لصحة الكفاء أف  ظر إلى ، بالن  حرمانو منياأؼ 
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،أمرا يذا الحق  ب مكنة التمت ع نكف ذؼ منحو القاأك المعترض ال   لو، لـ يصدر القاضي الد فععمى 
 برفعو)المبحث الثاني(.

 
 يكات المشبوىة:المبحث األول: مسؤولية البنك عن الوفاء بالش  

 دةرة أو المقم  المزو   يكاتالش  
يؾ كل   تغيير أك تحريف لمحقيقة ال تي يتضم نيا، ي   قد يككف ىذا الت غيير مادي ا قصد بتزكير الش 

يؾ يمكف ادراكو بالعيف المجر دة يترؾ أثرا مممكسا عمى يادة  ،الش   .أك التعديل الحذؼ،كالز 
ند كمعناه كظركفو تغييرا ال يدركو البصر  كقد يككف معنكيا بتغيير حقيقة الس 

بكضع تكاقيع ، إم ا 1
رةأك تغييرفي أرقاـ مبمغو أك بانتحاؿ شخصية الغير، كيقع ىذا الت زكير عمى الكتابة اليدكية  إم ا مزك 

 .2يترت ب عنيا ضرر حاؿ أك محتمل لمغير ، بحيثالر قمية االلكتركنية أك
يؾ الكتركنيا، فإف   الحاسب  معطيات)مدخبلت( أك مخرجاتالت زكير يقع عمى فإذا كاف الش 

 في ذلؾ كيستكؼ  ،عف طريق الط ابعة أك عف طريق الر اسـ، يتـ طباعتيا الحقاكرقية مكتكبة  ،اآللي
يؾ محررا محفكظة  كرقية بشرط أف تككف ال مخرجات  أكمغة أخرػ، ببالم غة العربية أك  أف يككف الش 

 . 3عمى دعامة، كبرنامج منسكخ في أسطكانة
يؾادر بكاسطة فع الص  ى الخطر األكبر عند تنفيذ أمر الد  يتجم    البنؾ في إمكانية قياـ الش 
اقتضاء مقابل  كف لو حق  ال يك إلى شخصأك ، وحقيقة فيالمقصكد غير ذلؾ بمبمغ أكبر بالكفاء 

   تزكيره لبياناتوك  أك عثكره عميو كقيامو بسرقتو ،بطريقة غير مشركعة عميوكلو كفائو بسبب حص
 . احبلو مف الس   بعد تسميمو أك تحريفيا

الت قي د بكاجب الحيطة كالحذر قبل الكفاء، بإجراء ضركرة  البنؾعاتق  ليذا يفرض القانكف عمى
ؿ( )المطمب األك   خبللو بيااف فإذا تبي   ،يؾصرؼ قيمة الش   تسبقركرية حقيقات الض  الت   جممة مف

                                                           
  ،القاىرة بعة األكلى، مكتبة الدار العربية لمكتاب،الط   ،يؾ رؤية مصرفية كقانكنية، الجزء األكؿالمعطي دمحم حشاد، الش  عبد -1

 .669ك ص 407، ص5008ر، مص

 .153، مرجع سابق، صبمناسبة الكفاء بالشيؾ حميمة حكالف ، مسؤكلية البنؾ -2
 نفس المكضع. نفس المرجع ، -3
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يما اعتباره مت   تي قد يصل مداىا إلى حد  مختمف األطراؼ كال  حياؿ  لممسؤكليةض و قد يتعر  فإن  
ربارتكاب جريمة قبكؿ  ر مصرفي مزك   اني(.)المطمب الث  أك استعمالو محر 

 :عند الوفاء إخالل البنك بواجباتو -لالمطمب األو  
 كفقطفتجة، في ككنو أداة لمكفاء جارية األخرػ السيما الس  يؾ عف بقية األكراؽ الت  يختمف الش  

 فع.لمد  يؾ إليو بمجرد تقديـ الش   البنؾمبمغو يككف كاجب األداء مف طرؼ  بب فإف  كليذا الس  
ـ  الكفاء ال   غير أف    كاؿ إلى براءة ذمتواألح ؼ في كل  د  مف البنؾ المسحكب عميو، ال يؤ  ذؼ يت

الحيطة كالحذر قبل المبادرة  نكع مفمف العناية كمراعاة قدر بل ينبغي عميو ليتحقق لو ذلؾ، بذؿ 
ال  بتسديد قيمة الش   ؛ ة لمكفاء بااللتزاـرا كمسؤكال عف إىمالو استنادا لمقكاعد العام  أعتبر مقص   يؾ، كا 

تي درجت البنكؾ بنؾ لئلجراءات االحتياطية ال  مخالفة ال عميو الفقو، بحيث يرػ بأف   استقر   ماكىك 
كخمكه مف  يؾبلمة القانكنية لمش  أكد مف الس  خاذىا في الحاالت العادية، كإغفالو الت  عمى ات  
ؿ( ع)الفر العيكب كأىميتو )الفرع ، )الفرع الث اني(فة القانكنية لممطالب بالكفاءأكد مف الص  أك الت   ،األك 
 .كفائو بو إذا ثبت تزكيره مسؤكال عف منو تجعلالثالث( 

يكعدم فحص البنك  -لالفرع األو    :لشكل الش 
أنو قد جعمو في  ، إال  1بلعيؾ سندا كاجب الكفاء لدػ االط  ع لمش  غـ مف اعتبار المشر  عمى الر  

ب عمى إغفاؿ يترت  ، 2ف جممة مف البياناتف ، يتضم  يتـ تحريره كفق نمكذج معي   ،المقابل سندا شكميا
كاف  تدارؾ ىذا البياف الناقص قبل تقديمو لمكفاء أك ، ما لـ يتـ  لكصفو القانكني كشيؾ ودانىا فقإحدا 

 .3امكانية تعكيضو ببياف آخر حاؿ تكافره المشر ع قد أجاز
إذ يجب عمى البنؾ  د تقديمو،يؾ عائقا دكف الكفاء المباشر بو بمجر  ل شكل الش  كعادة ما يمث  

تكقيع لمدػ استيفائو حيث مف  ،يؾ كفحص مضمكنو الحرفيش  ؼ لمق مف المظير الماد  أف يتحق  
البنؾ  إذ يعد  ، إضافة إلى بقية بياناتو االلزامية األخرػ )الفقرة الث انية( ،)الفقرة األكلى( احبالس  

 ف تقصيره في ذلؾ.مسؤكال عف كفائو المعيب بو، إذا تبي  
                                                           

شرط مخالف لذلؾ يعتبر كأف لـ  بلع ككل  يؾ كاجب الكفاء لدػ االط  الش   "إف   جارؼ:مف القانكف الت   800ة الماد   تنص   إذ -1
 يكف".

 مف نفس القانكف. 7:5ة د  يؾ في نص المامش  لد المشرع البيانات اإللزامية إذ حد   -2
 .مف القانكف المذككر 7:6ة ذلؾ استنادا لنص الماد  ك  -3
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 احب:ة توقيع الس  أكد من صح  إىمال الت   -الفقرة األولى
 فيك تجسيد ماد ؼاحب جكىر البيانات اإللزامية كأكثرىا أىمية عمى اإلطبلؽ، تكقيع الس   د  يع

كىك ما  ـ إلى البنؾ المسحكب عميو لقبضياف يتقد  فائدة مل ،المحددة فيويؾ دفع قيمة الش  برضاه ل
 .1ند كأساسو القانكنييدفع الفقو إلى اعتباره ركح ىذا الس  

دقيق في تكقيع الت  بذؿ عناية خاصة عند بر، ال مراقبة مصدر األمينبغي عمى البنؾ أك   ،ليذا 
أك يخمك مطمقا مف  احب، فإذا أىمل ىذا اإلجراء كأكفى بشيؾ يحمل تكقيعا مشككؾ في صحتوالس  

مف التزامو  توىذا الكفاء غير مبرغ لذم   ى كلك تكفرت فيو بقية بياناتو اإللزامية، فإف  حت   ،ىذا البياف
 .2احب كالحامل معافي مكاجية الس  الكديعة  برد  

ـ  تكقيعو مف م  عيبقى ىذا االلتزاـ كاقعا عمى عاتق البنؾ بغض  الن ظر  يؾ قد ت ا إذا كاف الش 
احب نفسو يكات كىك ،الس   آخرخصا شبتككيمو  ،أك مف الغير ،الط ريق األصمي في اصدار الش 

حب  .لمقياـ بذلؾ كىك ما يعرؼ بالككالة في الس 
     ند مف خبلؿ المقارنة ذؼ يحممو الس  كقيع ال  ة الت  أكد مف صح  سحكب عميو بالت  كيقـك الم 

يؾ، كبيف اىر في متف الش  الظ   ،احب أك ككيموبيف تكقيع الس   le rapprochementأك المضاىاة 
ذؼ يحتفع بو لديو، إذ جرػ العرؼ عمى أف تشترط البنكؾ عمى عمبلئيا عند نمكذج تكقيعو ال  

نسخ  اصطناع، ك ذج عف تكاقيعيـ أك تكاقيع ككبلئيـ إف كجدكاانم أخذ ـفتحيا لحسابات لي
 .le scanner كئيبكاسطة تقنية الماسح الض   ة عنياإلكتركني
ـ  ، يتـ  االحتفاظ بيذه الن سخ   3لمكفاء الصادرة عنيـيكات ـ إلييا الش  يا عندما تقد  لجكع الر   ليت

      الكفاء  ـ  أك المطابقة يت ادا إلى نتيجة ىذه المقارنةكاستن ،عمييااىرة كقيعات الظ  كمقارنتيا بالت  
تيا.في  في حالة الشؾ   الر فضأك   صح 

ذا تـ    طبيعة أكد مف يؾ مف طرؼ ككيل صاحب الحساب، التـز البنؾ أيضا بالت  سحب الش   كا 
ة،  ،الككالة تياك كما إذا كانت عام ة أك خاص   يتـ  الزالت سارية المفعكؿ كلـ  بأف تككف  مف صح 

                                                           
 .575زىير عباس كريـ، مرجع سابق، ص -1

2
-Jean-Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op. Cit., p.306. 

3
-Vincent NIORE, Anne DROCHON, "Le chéque falsifié : La banque, son client et le faussaire- Responsabilité", 

Gazette du palais , Mercredi 30 Juin- Jeudi 1
er

Juillet 2004, p.06. 
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و أؼ إخطار مف صاحب ككيل، كعدـ تمقي  حقق مف كجكد عبارة الت  ، عف طريق الت  ك تعديمياأ إلغاؤىا
 .عنياالحساب يفيد تراجعو 
كقيع عف طريق المقارنة بيف الت   بالعيف المجر دة كقيعاتالمضاىاة بيف الت   عمميا، تجرػ 

 .يؾاىر في متف الش  كذلؾ الظ   الن مكذجي
عمى ر و مف المتعذ  فإن   ؾ بصكرة يكمية،لمبنمة طمبات الكفاء المقد   إلى كثرة ظركبالن  
، كىك ما يتنافى مع عممية كقتا طكيبل تستغرؽ قد  إجراء فحكصات دقيقة كمعمقة بشأنيا يومستخدم

يؾ نفسو كككنو آداة دفع لدػ االط بلع الكفاء ذاتيا  .كمع طبيعة الش 
ذؼ كالحذر، كال   ية أف تبذؿ قدرا معقكال مف الحيطةو يكفي إلعفاء البنكؾ مف المسؤكلليذا فإن   

دكف اشتراط ارتقائيا  ،ككؾل كالمعتاد عمى الكفاء بمثل ىذه الص  مف البنكي المؤى   بذلو ع عادةيتكق  
 . 1بمضاىاة الخطكط تي يبذليا الخبير المختص  ال   في ذلؾ إلى درجة بذؿ العناية

ف لـ يتمك  كرغـ ذلؾ، فحت    قميد كقيع بسبب الت  نؾ مف اكتشاؼ تزكير الت  الب مستخدـ فى كا 
ةحيح، يؾ الص  ذؼ أضفى عميو مظير الش  المتقف لو ال   ال مقي دة بعامل الكقت ك البنكؾ  كأف   خاص 

ال كرغـ ذلؾ  وأن   رطة الجنائية، إال  رة لدػ أقساـ األدلة الجنائية لمش  تممؾ األجيزة كاإلمكانات المتكف  
 .اـبيذا االلتز يعفى مف القياـ 
الكثير مف البنكؾ درجت عمى إىماؿ  األعباء الكاقعة عمييا، فإف   ضغطخفيف مف الت   كبغرض

ر ال ىذا المبر   أف   ، إال  2ق األمر بكفائيا بشيكات ذات مبالغ بسيطةإذا تعم   ،احبفحص تكقيع الس  
كقيع مف صحة الت   أكدت  لالتزامو با اجمة عف ذلؾ، السيما كأف  ل المخاطر الن  البنؾ مف تحم   يبرغ ذم ة

3ظر عف قيمتيايكات كبقطع الن  الش   كل   يقـك في ذم تو بشأفذك طابع عاـ، 
. 

ف فييا قيامو بدفع قيمة شيؾ خاؿ تي يتبي  كي عد  البنؾ مسؤكال عف الكفاء المعيب، في الحالة ال  
  اعي، ليتعرض لمض  عمى بياض في كقت سابق وتـ  تحريره مف طرفاحب، أك أصبل مف تكقيع الس  

                                                           
 .449، ص5008دمحم محمكد المصرؼ، أحكاـ الشيؾ مدنيا كجنائيا، طبعة  -1

2
-Jack VEZIAN, Op.Cit., p.103. 

3
-Cass.com., Juillet 1996, RTD.com. 1996 , p.696, obs. CABRILLAC ; Cass .civ., 11 septembre 1989, D. 1991, 

Somm. 32, obs. VASSEUR ; cité par Christian GAVALDA, Jean STOUFLLET, Instruments de paiement et de 

crédit, 5
éme

 édition, p.306 ; Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op. Cit., p.57, note 01.  
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ى ه لمكفاء دكف أف يتمق  مقدما إيا ،فييا الت كقيع بما بياناتوليستكمل مف يعثر عميو ، الحقا رقةأك الس  
 .  1ة معارضة في ذلؾأي  

كقيع أك أؼ في صدكر الت   ارتيابوعند رفض الكفاء  و بإمكاف البنؾلممسؤكلية عنو، فإن   ارءدك 
را احب، بياف آخر مف الس   إلى غاية  تنفيذ األمر مؤج بلند، س  الشكمي في مى كجكد عيب ع ذلؾمبر 

فع، احبحصكلو عمى تأكيد مف الس   خاذ ذات المكقف في ات   كلو ،بعد تكجييو طمبا لو بذلؾ بالد 
 إصداره مف شيكات. وعميم حاؿ تمقيو لشيؾ بمبمغ كبير خبلفا لما اعتاد

الحصكؿ عمى تأكيد في جانب آخر، يبلحع صعكبة استيفاء المسحكب عميو ليذا اإلجراء ك  
االلكتركنية لمدفع  ةفي إطار العمل باألنظم ،يؾقديـ االلكتركني لمش  احب في حالة الت  مف الس  

فع لغ الكبيرة كالد  الفكرية لممبا التسكية اإلجمالية)نظاـ بمختمف أشكالياالمعتمدة في الكسط البنكي، 
ة بالجميكر فع الخاص  كات الد  ق بمقاصة الصككؾ كأدظاـ المتعم  كالن   ،ARTS آرتس المستعجل

SWIFT ، كنظاـ سكيفتACTI العريض األخرػ نظاـ أكتي
كطبقا ألحكاـ  إذ يمكف لمحامل ،(2

مشارؾ في شبكة الدفع االلكتركنية آخر  بنؾ يؾ لمكفاء إلى أؼبتقديـ الش   ، القياـ3القانكف التجارؼ 
فيقـك بتقديمو  ،احبف تكقيع الس  ال يممؾ ىذا البنؾ المشارؾ نمكذجا ع بحيث ،احبغير بنؾ الس  

كىك ما ، 4كقيعتحتكؼ عمى البيانات ما عدا الت   ،باصطناع نسخة إلكتركنية عنو وحصيل لدػ بنكلمت  
 احب.مطابقتو مع تكقيع الس   مدػ كتقديرالبنؾ المسحكب عميو مف  ويحكؿ دكف إمكانية فحص

 
 
 
 
 

                                                           
 .598ص ،لمسؤكلية المدنية لمبنكؾ في مجاؿ الحساباتعبد الحق قريمس، ا -1

2- Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)  كاصل االلكتركني ، كىي شبكة دكلية لمت
 .اما بيف البنكؾ كالييئات المالية المنظمة إليي

ديـ "يمكف أف يتـ ىذا التق   جارؼ:مف القانكف الت   805/05ة كجب الماد  يؾ لمكفاء بو بمقديـ االلكتركني لمش  ع الت  أتاح المشر   -3
 نظيـ المعمكؿ بيما".شريع كالت  ة كسيمة تبادؿ إلكتركنية محددة في الت  أيضا بأي  

4
-Michel CABRILLAC, "Chéque", p.35. 
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 لزامية:يك ال بقية بيانات الش   عدم مراجعة -انيةالفقرة الث  
 ةسبلممف حقق احب، يككف البنؾ المسحكب عميو ممزما بالت  عبلكة عمى مراجعتو لتكقيع الس  

يؾ مف  مظيره بشكل عاـ، كككنو قد أفرغ في قالب شكمي  دقيق فيخبلؿ الت   مفكمية احية الش  الن  الش 
أخرػ الزامية غير  كفيما تضم نو مف بيانات ؾ أك االعتقاد بتزكيره أك تقميده،ال يدع أؼ مجاؿ لمش  

 .1الت كقيع
فع المستفيد تحديدكتتمحكر ىذه البيانات حكؿ  ا إذا أم   ،2يؾ اسميا، كاسمو إذا كاف الش  مف الد 

ر إليو الكفاء إلى المظي   إذا تـ   ل مف المسؤكلية إال  ال يتحم   المسحكب عميو فإف   ،لمحاملا كاف مظير  
 .3رةتظييرات المتكامف الت  غير متقط عة  مسمةيؾ بعد سى الش  ذؼ تمق  القانكني كاألخير ال  

ظييرات المتبلحقة تسمسل الت   حقق مف انتظاـ عمى الت  التزاـ البنؾ في ىذا الفرض  ينصب  ك 
 4تياف مف صح  ، دكف أف يتيق  عف طريق فحص تكاريخ الت ظييرات يؾ كعدـ انقطاعيا فقطعمى الش  

ذيف ال ريف ال  احب دكف أف تمتد إلى المظي  الس  فعبلقة المسحكب عميو تتكقف عند  ،كىك أمر منطقي
 يحتفع بنماذج تكقيعاتيـ.

يؾ  إثر قيامو ؛الحع البنؾفإذا ما االلزامية، إلى جانب تمؾ المتعم قة بمراجعة بيانات الش 
ؾ بشأنيا ككجكد ثير الش  ي  ما  ؛ماف االحتياطيتي أجريت عميو كالتظيير كالض  ة العمميات ال  صح  ب

أك تحريف في البيانات، كجب عميو االمتناع عف  ،طكركحشك بيف الس  /ككشط أ شطب محك،
 .5مصحكبا بتكقيع مف أجراه غييرإذا كاف ىذا الت   فع، إال  الد  

فع إلى غاية الحصكؿ عمى البنؾ إرجاء الد   ، فإف  كاف ىذا الت عديل خاليا مف أؼ  تكقيعا إذا أم  
فع تأجيل الد  دكف  يؾ أداة كفاء لدػ االطبلعالش   احب بذلؾ، إذ ال يحكؿ اعتبارعمى تأكيد مف الس  

 .6في انتظار ذلؾ

                                                           
 جارؼ المشار إلييا سابقا.القانكف الت   مف 7:5 ةالماد  دت ىذه البيانات عد   -1
 . 8;مرجع سابق، ص عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، طبعة مكبرة كمنقحة يف عكض،عمي جماؿ الد   -2

3
-Cass.com., 16 mars 2010, publié sur le site de la cour de cassation Française: https://www.courdecassation.fr/ 

ذا أكفػػػػػػى المسػػػػػػػحكب عميػػػػػػو قيمػػػػػػػة شػػػػػػيؾ قابػػػػػػػل جػػػػػػارؼ:"مػػػػػػف القػػػػػػػانكف الت   506/02ة مػػػػػػا أشػػػػػػػارت إليػػػػػػو المػػػػػػػاد   كىػػػػػػك -4  كا 
 ظييرات كليس مف تكاقيع المظيريف".قق مف صحة تسمسل الت  ح  ظيير، كجب عميو الت  لمت  

 .575ص زىير عباس كريـ، مرجع سابق، -5
6
-François GRUA, Les contrats de base da la pratique bancaire, Op.Cit., p.164;  Richard ROUTIER, Obligations 

et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.131. 

https://www.courdecassation.fr/
https://www.courdecassation.fr/
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فة القانونية لممطالب بالوفاء -نياالفرع الث    :عدم الت أكد من الص 
مسؤكال  البنؾ يعتبر  شكمو القانكني، فإف  ل استجماعويؾ رغـ عدـ إلى جانب خطئو بكفاء الش   

ذؼ قصد قيامو بالكفاء لشخص آخر غير ذلؾ ال  د عن كتقصيره إىمالونتيجة  احببالس  عف اإلضرار 
 رصيده غير كاؼ لمكفاء لمحامل الحقيقي. مم ا جعل، فيو تعيينو
زمة إجراءه لممراجعات البل   اثباتفي سبيل دفع المسؤكلية عنو، يقع عمى المسحكب عميو  

نتو مف تييؾ، كال  قبل إقدامو عمى صرؼ قيمة الش   ا نو ىذف عي  ممص الحامل أك خد مف شالتأك   مك 
 رة ألشخاص اعتبارية.يكات المحر  ش  ال، كيككف ذلؾ عادة بشأف األخير ككيبل عنو في قبض مبمغو
ريقة المعتمدة في المطالبة تي يجرييا البنؾ بحسب الط  حقيقات ال  كمف ىذا الجانب تختمف الت  

مو في ، أك )الفقرة األكلى( شخصيا الحامل أك المستفيدت مف فع، كما إذا تم  بالد   مف شخص آخر كك 
 .)الفقرة الثانية( ذلؾ

 يك بتقديمو لموفاء:قيام المستفيد في الش   حالة -األولىالفقرة 
ـ   ة البنؾ إال  ال يككف الكفاء مبرئا لذم   د مف أك  لت  ا كيفيةيؾ، كتختمف رعي لمش  لمحامل الش   إذا ت

 امل أـ شيكا اسميا.ما إذا كاف شيكا لمحك  طبيعتو،كؿ عمى قيمتو بحسب أحقيتو في الحص

 يك لمحامل:الش   -الأو  
ن ما يستدؿ  عميو بمصطمح الحامل ف فيو المستفيد باسمو شخصيا،ال يعي   ذؼيؾ ال  ىك الش    كا 

ـ   ريف تحكيمو الحقا مف طرؼ أحد المظي   احب أك تـ  كل منذ البداية مف الس  إنشاؤه بيذا الش   سكاء ت
 إلى شيؾ لمحامل.

في ىذه  في اقتضاء قيمتو، ىك حاممو الشرعي كصاحب الحق   يؾمف بيده الش   كبما أف  
يؾ كعدـ حيازتو لمش  يكتفي بقرينة  بلشخصيتو، البنؾ ال يطالبو كأصل عاـ بإثبات  فإف   الحالة،

في كيفية حصكلو  تشك ؾيو معارضة في الكفاء لو، فضبل عف عدـ كجكد قرائف أك ظركؼ تمق  
 .1عميو

                                                           
 .584ص عباس كريـ، مرجع سابق، زىير -1
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كقيع صية الحامل بصكرة غير مباشرة، مف خبلؿ مطالبتو بالت  ق مف شخالبنؾ يتحق   أف   إال   
 l’acquit du chéqueيؾ بما يفيد المخالصةعمى ظير الش  

جراء مقارنة بيف ىذا الت  1 كقيع كذلؾ ، كا 
، السيما عمى ىكيتوريقة ؼ بيذه الط  ، إذ يتعر  2مة لمبنؾعمى كثيقة إثبات شخصيتو المقد   اىرالظ  

 أك تبي ف الحقا بأن و مسركؽ نو كذلؾ مف متابعتو جزائيا إذا ؾ كبيرا، كما تمك  يعندما يككف مبمغ الش  

 .مزك ر
را مشركعا في نظر البنؾ مف أعتبر رفضو ذاؾ مبر  الت كقيع بالمخالصة، فإذا رفض الحامل 

ـ  بمناسبة و، ماداـ أن  3الكفاء لوأجل االمتناع عف  أك  بائف غير الدائميفمف ىكية الز   تأك ده ت
 .4ابريفالع

يؾ ال ذؼ يحتكؼ كجيو أك متنو عمى خط يف 5كقد يتمق ى البنؾ كذلؾ شيكا مسط را ، كىك الش 
طريفلمتكازييف بينيما فراغ، دكف اشتراط ات جاه معي ف  يذيف الس 

6. 
ـ  الت سطير مف ا احب أك الحامل مف أجل تنبيو البنؾ المسحكب عميو إلى كجكب أف ليت س 

يؾ  يككف الت سطير عام ا بأف ال يتـ  االشارة في الفراغ بيف كقد  أحد البنكؾ،يككف المستفيد مف الش 
ـ  فييا   ا في الحالة العكسية ال تي يت الخط يف إلى اسـ أؼ بنؾ أك مصرؼ، في حيف يككف خاص 

 .بنؾ معي ف بذاتو كمستفيد تحديد
ـ  ألحد زبائنو    عام ا كجب عمى المسحكب عميو الت أك د مف أف  الكفاء يت فإذا كاف الت سطير

ا إال  إلى البنؾ المعي ف في عبارة  دفع ومكني أك أحد البنكؾ، كال يؾ المسط ر تسطيرا خاص  الش 

                                                           
لممسحكب عميو أف يطمب مف الحامل  "يحق   جارؼ:الت   القانكف مف  808/04ة كىي اإلمكانية المعترؼ بيا في نص الماد   -1

 أشير بالمخالصة".يؾ أف يسممو إليو مع الت  و قيمة الش  عند كفائ
2
-Jack VEZIAN, Op.Cit., p.104. 

 .;40مرجع سابق، ص ،عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، طبعة مكبرة كمنقحة عمي جماؿ الديف عكض، -3
 5008فيفرؼ  09، المؤرخ في 08/04رقـ  القانكف مف  08ة الماد  ؛ ك الت جارؼ مف القانكف  7;7كذلؾ بمقتضى المادة  -4

فيفرؼ  >0ادر بتاريخ الص   ،44سمية، عدد المتعمق بالكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيل اإلرىاب كمكافحتيما، الجريدة الر  
ة 5008 ق بالكقاية مف تبييض األمكاؿ ، يتعم  2012نكفمبر  28خ في مؤر  ال ،45/06مف الن ظاـ رقـ  7، معدؿ كمتم ـ؛ كالماد 

 .2013فيفرؼ  27ادر بتاريخ الص   ،12رىاب كمكافحتيما، الجريدة الر سمية، عدد كتمكيل اال
تيف  -5 يؾ المسط ر في نص  الماد   مف القانكف الت جارؼ عمى الت كالي. 513ك  512تناكؿ المشر ع أحكاـ الش 
اد، مرجع سابق، ص -6 يؾ، 165الياس حد   .43ص؛ حميمة حكالف، مسؤكلية البنؾ بمناسبة الكفاء بالش 
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ة  الت سطير مف  846أك إلى عميمو إذا كاف ىذا البنؾ ىك المسحكب عميو، تطبيقا لنص  الماد 
 القانكف الت جارؼ.

ة ة تسطيرات خاص  يؾ عمى عد  ذا انطكػ الش  مكف لممسحكب عميو كفاؤه إال  إذا كجد فبل ي ،كا 
 ة.تسطيريف، يككف أحدىما لتحصيل قيمتو بكاسطة غرفة المقاص  

يؾ كتقـك مسؤكلية البنؾ المدنية في حاؿ كقكعو في غمط في تحديد شخص المستفيد في الش  
ر عف ذلؾ  ،المسط ر ككفائو المعيب بو  .بما يعادؿ قيمة المبمغ محل  الكفاءبتعكيض المتضر 

 يك االسمي:الش   -ثانيا
ر لمصمحتوسـ اليذكر فيو صراحة اذؼ يؾ ال  ىك الش   خص الذؼ حر  يعتبر في ، إذ الكامل لمش 

حقق مف بعد الت   يوإل قيمتوعمى البنؾ أداء  ضىذه الحالة مكتسبا لحق أك لصفة االستيفاء، مم ا يفر 
يؾ لغير المىكيتو  . 1ستفيد الحقيقي فيو، تحت طائمة تحم ل مسؤكليتو المدنية بصرؼ الش 

يؾ قد طرح بحسب ما إذا كاف الش  في ىذه الحالة، حقق مف ىكية المستفيد كتختمف طريقة الت  
ؿ بو ظييرات، بسبب احتفاظ المستفيد األك  ند خاليا مف الت  داكؿ مف عدمو، فإذا كاف الس  في الت  

د مف شخصية أك  خير سكػ الت  و ال يقع عمى ىذا األكتقديمو بنفسو إلى البنؾ الستيفاء قيمتو، فإن  
مف شأنيا  ،2بلحية متضمنة لصكرتوة كثيقة سارية الص  بلع عمى أي  طالب الكفاء، كذلؾ بطمب االط  

فر عريف،خصية كبطاقة الت  إثبات الش    رخصة القيادة...إلخ. أك جكاز الس 
بنؾ يمتـز فقط قبل ال فإف   داكؿ،يؾ كطرحو في الت  خمي عف الش  ا إذا قاـ المستفيد األكؿ بالت  أم   

اه بناء عمى سمسمة و قد تمق  يؾ، كبأن  رعي لمش  و الحامل الش  أكد بأن  ر إليو األخير بالت  الكفاء لممظي  
 .ظييراتمتكاترة كغير متقطعة مف الت  

رفي عمى ر إليو صاحب الحق الص  أكد مف ىكية المظي  يقع عمى البنؾ الت   ،باإلضافة إلى ذلؾ
أكد مف أىميتو الت   يؾ، كما أف  ؿ في الش  ب تحققو مف ىكية المستفيد األك  بنفس أسمك  ،مقابل الكفاء

 القياـ بيا. عميوأيضا يعتبر مف المياـ التي ينبغي 
 

                                                           
1
-René RODIERE, Jean-Louis  RIVES-LANGE, Droit bancaire, Op.Cit., p.218. 

ة مف قانكف الكقاية مف تبييض األمكاؿ كتمكيل اإلرىاب كمكافحتيما 05/:0ة كذلؾ طبقا لنص الماد   -2 مف  :0، كالماد 
 .45/06الن ظاـ رقـ 
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 يك بواسطة وكيل:تقديم الش   حالة -انيةالفقرة الث  
مطالبة المسحكب عميو بتسديد  يؾ، أك حتى ساحبو، كألسباب معينة،قد ال يستطيع حامل الش  

 يؾ بنفسو، بحيث يضطر إلى تككيل شخص آخر لمقياـ بيذه الميمة بدال عنو. ش  مبمغ ال
في حاؿ ككنو شخصا معنكيا  ،يؾإلى الككالة في طمب الكفاء بالش   المستفيدكيتصكر لجكء 

ـ   ، كماالقياـ بذلؾمو القانكني في ، بحيث يعمد إلى تككيل ممث  كالجمعيات ركاتكالش   ككيل ىذا الت   يت
يؾ تظييرا تككيميا لمصمحة بيعي عند قيامو بتظيير الش  خص الط  ر الش  ؼ المظي  كذلؾ، مف طر 

 نائبو.
خص االعتبارؼ كالمدير تثار مسؤكلية البنؾ في الكثير مف األحياف بمناسبة كفائو لككيل الش   
مف  دأك  ، السيما الت  مبدأ الحيطة كالحذر في ذلؾض أك رئيس مجمس إدارتو، دكف مراعاة المفك  

خص المعنكؼ إذا كاف نائبا عنوكجكد  مف حدكد ، ك 1تقديـ قانكنو األساسي األصميب، بإلزامو الش 
تحصيل قيـ شيكات مف االخبلؿ بذلؾ مى إذ يترتب ع ،يؾ مف عدموسمطاتو في استيفاء الش  

 اتجة عف ذلؾ لحسابيـ الشخصي.عكف بأدنى صفة في ذلؾ، كاختبلس األمكاؿ الن  ال يتمت   أشخاص
يؾ عف آثار في الش   أك األصمي نؾ يبقى مسؤكال في مكاجية المستفيد الحقيقيالبكما أف  

ـ  الكفاء ال   ، كال تبرؤ ذم   ذؼ يت  .2إذا قاـ بالكفاء لو مجددا تو إال  لمككيل المزعـك
 3غير المستحق الككيل استنادا لقاعدة رد   ىذا جكع عمىأنو يحتفع بالمقابل بحقو في الر   إال   

ذؼ جعمو يطمئف ، كال  ىذا الككيل كتقديمو لكثائق متقنة الت زكيرذؼ اصطنعو ع ال  بفعل المظير الخاد
 .البنؾ حسف النية عند الكفاء بشرط أف يككف ، يؾيتو في الحصكؿ عمى مقابل كفاء الش  إلى أحق  
حصيل مف طرؼ و ينبغي عمى البنؾ في حالة تقديـ شيؾ لمت  تيجة، فإن  ب ىذه الن  كلتجن    
ق مف صفتو را إليو، أف يتحق  سكاء كاف ىذا األخير مستفيدا فيو أك مظي   بارؼ،ف شخص اعتعككيل 

ؼ يثبت أحقيتو في سمي الذ  ككيل الر  كحدكد سمطتو في تمثيمو، عف طريق مطالبتو باستظيار الت  
 .عنو بداليكات كتحصيل الش   نيابتو

                                                           
ة  -1  .12/03مف الن ظاـ رقـ  05الماد 

2
-François GRUA, Les contrats bancaires, Tome 1, Contrats de services, Economica , Paris, France, 1990, p.156. 

 المدني. لقانكف امف  476/05ة رة بمكجب الماد  المقر   -3
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ـ  كأن   الكفاءكقت  مفعكلو كبسريافد مف صبلحية تككيمو إلى جانب ذلؾ، عميو أف يتأك    و لـ يت
 .1حظةقبل ىذه الم   أك الغائو أك تعديمو جكع فيوالر  

ظيير خص االعتبارؼ كذلؾ، عف طريق مراجعة عبارة الت  كيتحقق البنؾ مف سمطة ممثل الش  
ككيل كمقارنتيا بما ىك كارد و ىك فعبل المذككر في عبارة الت  ككيمي مقترنة باسـ ىذا الككيل، كبأن  الت  

 .ميا كإثبات لشخصيتوبلحية يقد  سارية الص  ىكية ة كثيقة في أي   مف بيانات
ظييرات يؾ إلى الككيل كاف نتيجة لسمسمة مف الت  كصكؿ الش   البنؾ أيضا مف أف   يتأك دكما 

 غير المتقطعة.
بلقد يقـك المستفيد بتككيل بنكو لتحصيل قيمتو، ك         ندكؽ التي االستفادة مف خدمة الص   مفض 

إذ ال يقع عميو كاجب فحص  ،2ة كصرامةشد   يككف التزاـ البنؾ المسحكب عميو أقل  فو، ىا ليكفر  
نو مف  احب ماداـ ال تربطو بو عبلقة مباشرة تمك   . حصكؿ عمى نمكذج عنوالتكقيع الس 

قد  le banquier mandataire ou présentateur يؾـ الش  البنؾ مقد   يفترض بأف  كما أن و 
حقيقات المطمكبة لصحة الكفاء كباألخص حصيل، كأجرػ جميع الت  و لمت  قبل تقديم وقاـ بفحص

يؾ في بيانات الش   ظييرات كعدـ انقطاعيا، فضبل عف عدـ كجكد تحريف ظاىرفحص تسمسل الت  
 .3حقيقاتاألخرػ، إذ يككف بحكـ عبلقتو المباشرة بالمستفيد األكثر تأىيبل إلجراء ىذه الت  

 .4ؾ في سبلمة السندإذا ساكره الش   عميموعبء إخطار  يوميقع ع غير أن و في مقابل ذلؾ
يؾ تظيير الش   تـ  ك ا إذا اطمئف بنؾ المستفيد لسبلمة الكضع، كقبل القياـ بيذه الخدمة، أم  

حقق مف تعقيدا عند الت   ميمة البنؾ المسحكب عميو تككف أقل   لمصمحتو تظييرا تككيميا، فإف  
يؾ، استنادا إلى التزامو العاـ د مف صحة الش  أك  ممزما بالت   و يبقىشخصية الككيل كرغـ ذلؾ، فإن  

 ظييرات التي يحمميا كعدـ انقطاعيا.ببذؿ الحيطة كالحذر، السيما تكافر الت  
 إال  ؾ يحريف الحاصل في بيانات الش  ت  يتـ اكتشاؼ ال كلـ المذككر االلتزاـ يذاب البنؾ فإذا أخل  

 

                                                           
1
-Michel CABRILLAC, "Chéque", Op.Cit., p.35. 

2
-Hammadi ARRAID, Op.Cit., p.313. 

 .>59ص سابق، مرجع المدنية لمبنكؾ في مجاؿ الحسابات،عبد الحق قريمس، المسؤكلية  -3
4
-Jean-Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.304. 
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بحسب الخطأ الذؼ  ل، كل  المسؤكلية مع البنؾ المحص  ل يشترؾ في تحم   و، فإن  سداد مبمغوبعد 
 .1ارتكبو

 د من أىمية طالب الوفاء: التأك   -ثلاالفرع الث
ق البنؾ مف تحق  يذىب إلى كجكب  2الفقو ق مف ىكية طالب الكفاء، فإف  حق  عبلكة عمى الت  

ة الكفاء ضيويقت باعتبارىا شرطاخالص، تي تعرؼ بأىمية الت  أك الحامل، كال   أىمية المستفيد  صح 
يؾ ال يككف صحيحا إال  إذا ، ك يؾبالش   ـ  تطبيقا لذلؾ، فإف  الكفاء بالش  لشخص كامل  قيمتودفع  ت

 .3األىمية
األىمية الكاممة  عمى كقكؼأف يبذؿ العناية البلزمة لم ،ب مثل ىذا األمر مف البنؾكيتطم  

 .ف تاريخ ميبلدهتي تتضم  كال   بلع عمى الكثيقة المثبتة لشخصيتو،لطالب الكفاء، كذلؾ باالط  
في حاؿ  أحياناكما يجب عمى البنؾ الت دقيق في مبلمحو الخارجية لمت أك د مف سن و، كقد يضطر  

ؾ    .عممية الد فعإلى تأجيل الش 
بالكفاء لشخص غير مؤىل، رغـ اعتقاده خطأ إذا قاـ ،يعفى مف المسؤكليةالبنؾ ال  ليذا فإف  

 .4توماؿ أىميتكا، بىذا األخيرذؼ لجأ إليو س ال  دليبحسف نية، كنتيجة لمت  
تي استنادا ألحكاـ األىمية ال   ل البنؾ تبعاتو،كيتحم   ،باطبليعد  الكفاء ال ذؼ يتـ  في ىذه الحالة 

مف نفسو عند الحاجة  ىكلكف حت   فقط،ليس في مكاجية الغير المتعامل معو  ،حماية القاصر حترج  
 و ال يفقد حظكظو فيأن   إال   ة ثانية،ىذه الحالة إلى إعادة الكفاء مر   البنؾ في كيضطر  ، ركرةأك الض  

، فضبل عف إمكانية العكدة عمى 5ةجكع عمى القاصر كمطالبتو بما أفاد منو طبقا لمقكاعد العام  الر  

                                                           
1
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.166; Jean-Louis RIVES-LANGE, 

Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.304. 
2
-Voir à titre d’exemple : Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit , 5

éme
 

édition, p.305;   Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op. Cit., p.55.   

 .460مؤيد حسف دمحم طكالبة، مرجع سابق، ص -3
4
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.172. 

 :الرأؼكأنظر عكس ىذا  -
يف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، طبعة مكبرة  ;57زىير عباس كريـ، مرجع سابق، ص - ؛ عمي جماؿ الد 

 .468؛ عبد الغفار الحكماكؼ ، مرجع سابق، ص;57ص

ذؼ عف حسف نية، كذلؾ الكفاء ال   ذؼ يتـ  الخاطئ ال   ز بيف الكفاءالمدني ال تمي   ف القانك مف  406/05ة الماد   المبلحع بأف   -5
 ل البنؾ المسؤكلية بسببو.يقع عمدا، ففي الحالتيف يتحم  
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بو بفعمو ذؼ سب  رر ال  ىذا األخير مسؤكال عف الض   يؾ لمصمحة القاصر، إذ يعد  خص مصدر الش  الش  
 .1المسحكب عميو ىذا لمبنؾ

لى جانب الت   ق ييؾ ككصكلو إلى يد حاممو كامل األىمية بطر شكل الش   سبلمةأكد مف كا 
صرؼ فيو عمى مستكػ ق البنؾ المسحكب عميو مف كجكد مقابل كفاء كاؼ كقابل لمت  قانكني، يتحق  

 يؾ.اجتماع ىذه الشركط بتسديد قيمة الش   يمتـز في ظل  لحساب عميمو، 
توزمة ركط البل  ف الش  البنؾ بالكفاء رغـ تخم  ا إذا جازؼ أم   يو معارضة في ذلؾ ، كتمق  لصح 

يؾ السيما إذا كانت تعترؼ  ؿ إلى مسؤكؿ عف و يتحك  أمارات تزكير أك تحريف كاضحة، فإن   الش 
تي يقررىا ل الجزاءات ال  يتحم  األمر، كالمستفيد الحقيقي فيو، ك  خطئو ىذا في مكاجية مصدر

 المطالبة. ذؼ يشكب الشيؾ محل  ختمف مداىا كأثرىا بحسب طبيعة العيب ال  تي يكال   القانكف،
 د:ر أو المقم  يك المزو  وفاء البنك بالش   آثار -المطمب الثاني

رؼ المشار إليو الظ   ذؼ يقـك بالكفاء في ظل  المسحكب عميو ال   يل القكؿ بأف  قد يبدك مف الس  
مراعيا الحيطة كالحذر ك  ى معارضةأؼ دكف أف يتمق   جارؼ،مف القانكف الت   809/04ة الماد   في نص  

 .توكمبرئا لذم   سميما، يككف كفاؤه قبل تنفيذ أمر الد فعزميف البل  
يؾ لغير قدـ خطأ عمى دفع قيمة الش  ذؼ ي  البنؾ ال   األمر ليس بيذه البساطة، إذ أف   غير أف  

ذا لـ يأت تحقيقا إلرادة عميمو كفاءه ى ماداـ أف   المستفيد الحقيقي فيو، تبقى مسؤكليتو قائمة،
 ة إذا لـ يرتكب ىذا األخير أؼ خطأ مف جانبو.كاستجابة ليا، خاص  

عكبة ل فييا البنؾ المسؤكلية ال يخمك مف الص  تي يتحم  تحديد الحاالت ال   في المقابل، فإف  
 نصكص قانكنية غياب كمعيؾ، ذؼ يشكب الش  زكير كالتحريف ال  خصكصا مع اختبلؼ طبيعة الت  

ة تنظ ـ ىذه المسألة، يتـ االستناد إلييا.  خاص 
 
 
 

                                                           
 .0>مرجع سابق، ص ،نقحةمك  ، طبعة مكبرةعمميات البنكؾ يف عكض،عمي جماؿ الد   -1
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تطبيق ، إذ يجد القاضي نفسو مجبرا عمى 1عمى مستكػ التشريعات األخرػ نطبق األمر الذؼ ي كىك
ى أك حت   ياخفيف مف تبعاتتي قد تسعف البنكؾ أحيانا مف الت  كال  ، المدنية ة لممسؤكليةالقكاعد العام  

فاقيات منيا في ات   معفيةأك إدراجيا لشرط  ،ظركؼ قاىرة كجكدت في حاؿ ثبك  ،منيا اعفائيامف 
 .اني()الفرع الث  الجنائية اف بالنسبة لممسؤكلية مر سي  ؿ(، كاأل)الفرع األك  فتح الحساب 

 :إمكانية  تحميل البنك لممسؤولية المدنية -لالفرع األو  
 أك  مف الحامل ىتمق   في حاؿ كفائو بشيؾ المسؤكلية لمبنؾ إسنادال يثكر أدنى شؾ في  

دكف  l’usurpateur  قدـ إليو مف مغتصبو سندبدفعو، أك في حاؿ كفائو  عمىمعارضة احب الس  
 .)الفقرة األكلى( أف يطالو أؼ تزكير

ر تي يدفع فييا البنؾ قيمة شيؾاإلشكاؿ يطرح في الفرضية ال   غير أف         منذ  البيانات مزك 
بعد إصداره  األصميةبياناتو تعديل  تـ   محر ؼ شيؾ رعي، أكالش   غيرمف حائزه  األصل عند اصداره

تكف ىناؾ  ، ما لـالخطأىذا  المسؤكؿ عفرؼ ساؤؿ حكؿ الط  ، ليثكر الت  احبحيح مف الس  الص  
 )الفقرة الث انية(.  أسباب أك شركط معفية لو منيا كاستثناء

 :ت المزورةالشيكاب الوفاء البنك لتبعات لتحم   :المبدأ -الفقرة األولى
ـ ،سكاء لصرفو شيكا مزكرا  ي جمع الفقو كقاعدة، عمى تحميل البنؾ التبعات المالية  لو قد 

)ثانيا(، عمى الر غـ  عف طريق نظاـ المقاصة االلكتركنية لمشيكات الكرقية أك)أك ال(  لمكفاء التقميدؼ
 مف اختبلفيـ في األساس القانكني لذلؾ) ثالثا(.  

 :الوفاء التقميدي بالشيك المزور ليةل مسؤو تحم   –ال أو  
جارؼ إذا قاـ بدفع قيمة مف القانكف الت   809/05ة كمبدأ عاـ، ال يستفيد البنؾ مف قرينة الماد   
ر  شيؾ متقنا، إذ تبقى  بشرط أف يككف ىذا الت زكير ،أحيانا اإلصداركحتى بعد  منذ إنشائو،زك 

                                                           
رض ي لـ تتع  كالت   ،يؾد لمش  ة بالقانكف المكح  الخاص   64>4اقية جنيف لسنة شريعات مكقف اتف  لقد تبنت غالبية الت   -1

السكرؼ  ر، بينما ذىبت تشريعات أخرػ كاألردني،طبيق بمناسبة كفاء البنؾ بشيؾ مزك  بنصكص صريحة لمحمكؿ الكاجبة الت  
قى عبء باعو، فمنيا مف ألالكاجب إت   يا اختمفت في الحل  كلكن   ،كالمصرؼ إلى إيراد نصكص صريحة تحكـ ىذه المسألة

 مشتركة بينيما؛ ف فييا المسؤكليةتي تكك ال   ر، كقاـ بعضيا بتعداد الصك  ااحب بيل الس  المسؤكلية عمى البنؾ، كمنيا مف حم  
 .8>4مؤيد حسف طكالبة، مرجع سابق، ص-
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احبقائمة في  مسؤكليتو يككف ىذا األخير قد ارتكب خطأ جسيما  ، بشرط أف المكاجية الس 
 يستغرؽ خطأ البنؾ ذاتو.

 ر منذ األصل:يك المزو  الش  -أ
را منذ األصليعتبر الشيؾ  ، إذا افتقر لحظة إنشائو  le chéque faux dés l’origine مزك 

مف  احب، بحيث تنعدـ لدػ ىذا األخير إرادة إنشائو كااللتزاـ بما كرد فيوحيح لمس  كقيع الص  لمت  
 .بيانات

 كقياـ مف سرقتو أك اختبلسو الفارغ، أكيؾ رض في حالة ضياع نمكذج الش  فيتحقق ىذا ال
 حصيلتقديمو بعد ذلؾ لمت   احب، ثـ  ملء بياناتو كتذييمو بتكقيع مصطنع لمس  بأك سارقو  يعثر عميو

 تـ  زكير لككنو الت   فطف لكجكددكف الت   ،زمة لذلؾى البنؾ دفع قيمتو بعد إتماـ اإلجراءات البل  فيتكل  
 .1يصعب معيا اكتشافو une imitation parfait  قةبصكرة متقنة كعمى درجة كبيرة مف الد  

ف كانت تتراكح في مداىاكغالبا ما تنسب مسؤكلية الكفاء بمثل ىذه الش         يكات لمبنؾ، كا 
 تبعة ىذا الكفاء. اىا الفقو في تحميل البنؾزكير، كاألسس التي تبن  ة آثارىا بحسب نكع الت  أك شد  

 :يكالفاضح لمش   حالة التزوير -1
 تغيير أك شذكذ، إذا بدت عميو أمارات تقميد أك كاضحا را تزكيرا فاضحايؾ مزك  يككف الش  

غير عادؼ في  ككجكد ضغط    une anomalie ou une alteration apparenteكاضحة لمعياف
تناسق في كتابة  غيابأك  مبلحظة ارتعاش يؾ أك ظيرهكقيع يظير خمف الش  ص لمت  المكاف المخص  

 .2أك إغفاؿ كتابة بعضيا مف األصل صاليا،الحركؼ كعدـ ات  
الكقكؼ عمييا بإلقاء  ،ة عكف البنؾ المختص بالمضاىاةجل العادؼ، كمف ثم  يككف بكسع الر  

ليكتشف ذؼ يحتفع بو لديو، مكذج ال  كقيع الكارد عميو بالن  يؾ كمقارنة الت  نظرة بسيطة عمى الش  
ررل البنؾ مسؤكلية إذ يتحم   ارخ المكجكد بينيما،كبكضكح االختبلؼ الص   الن اجـ عف  جبر الض 

ـز في المحافظة عمى محرص البل  ل بدكره كعدـ بذلو ،احبى كلك أثبت كقكع خطأ مف الس  حت  خطئو 

                                                           
1
-Vincent NOIRÉ, Anne DROCHON, Op.Cit., p.08. 

 .;48ص ، مرجع سابق،الغفار الحكماكؼ عبد  -2
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يا جسيما مف زكير رغـ سيكلة ذلؾ، خطأ مينعدـ تفطف عكف البنؾ ليذا الت   دفتر شيكاتو، إذ يعتبر
 العادؼ كالمتقف. زكير، كىذا عمى خبلؼ حالة الت  1خطأ قد يقع مف العميل يستغرؽ أؼ   جانب البنؾ،

 يك:غير الفاضح  لمش   زويرحالة الت   -2
 ويمكف لمستخدمكاضحا يؾ الش   تزكيرما إذا كاف نا في حالة تختمف مسؤكلية البنؾ اختبلفا بي  

عاديا  الت زكيربأف يككف ىذا  ،الحرفي، أك كاف عكس ذلؾمضمكنو دقيق في د الت  كجكده بمجر   تمييز
 ، كىك ما يعرؼ بالت زكير غير الفاضح.ريقةأك متقنا يستحيل عميو اكتشافو بتمؾ الط  

I-   يك:العادي لمش   زويرالت 
و أن   غير ،جل العادؼ اكتشافوعمى الر   رإذا تعذ   يعتبر الت زكير عاديا مف الن احية القانكنية،

المصرفي  زكيراه في طرؽ كشف الت  دريب الذؼ تمق  كاستنادا إلى الت   البنؾ المؤىل، سع عكف بك 
خبلؿ إجرائو ، مف دكقيع المقم  كقيع األصمي كالت  كاختبلؼ بيف الت   الكقكؼ عمى كجكد فكارؽ شكمية
يؾ، فحص ظيره،كممس عممية المضاىاة بكل عناية،  س مكاف البياف المشككؾ فيو الش  ك أ تحس 

 .عميوقكية  إنارةسميط ت
ـ   كعدـ بذلو الحيطة  مستخدموإىماؿ  جر اء يكات المشكبة بمثل ىذا العيب،الكفاء بالش   فإذا ت

2عف ذلؾأعتبر مسؤكال ك  إلى البنؾ ذاتو كقاعدة انصرؼ أثره ،كقيعزمة أثناء مراجعة الت  البل  
. 

ر يجد ه تحميل البنؾ المسؤكلية  مبر  ب اؾ كف ع في ككنو أساء اختيارمرد  المكم ف بالكفاء الش 
أثناء أداء خطاء مينية أك فات يصدر منو مف تصر   ما ىك المسؤكؿ عف ،مم ا يجعل منو بالت الي

 عممو.
 ة المضاىاة إلى شخص كفءلذا يجدر بالبنؾ في مثل ىذه األحكاؿ الحرص عمى إسناد ميم  

 زكير.لت  عمى اكتشاؼ ا ،بما يممكو مف خبرة كميارة في ىذه العممية ،قادر
ذا كاف  زكير، فإف  ثر الكفاء بشيؾ عادؼ الت  أالبنؾ ل يتحم   ىذا المقتضى ىك القاعدة بأف كا 

 احب لخطأ مف عدمو.كبير عمى ارتكاب الس   ف إلى حد  تحديد مدػ ىذه المسؤكلية يتكق  
 

                                                           
  ،الكتب القانكنية، القاىرة، مصر بعة األكلى، دارزكير كالمسؤكلية عنو، الط  سميماف، طرؽ اكتشاؼ الت   عبد الفتاح -1

 .>40، ص5008
 .>40صمرجع سابق، عبد المعطي دمحم حشاد،  -2
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I -1- :حالة وقوع خطأ من العميل 
ر  تزكيرا عاديا إذا ثبت صدكر خطأ  ايشترؾ العميل مع البنؾ في تحمل آثار الكفاء بشيؾ مزك 

 منو. 
المسم ـ إليو بصكرة شخصية  شيكاتواحب مخطئا إذا أىمل المحافظة عمى دفتر كيعتبر الس  
فتر في مكاف غير آمف العادؼ المحتاط، بتركو الد  لـ يبذؿ في ذلؾ عناية الرجل ك ، مف طرؼ بنكو

ة منو، كتركو فكؽ مكتبو أك في درج عقتطيكات الميسيل الكصكؿ إليو كسرقتو كتزكير نماذج الش  
 .دكف إحكاـ إغبلقو أك في سيارتو مع ترؾ زجاجيا مفتكحا

احب أيضا في حالة منح ثقتو لككيل أك مستخدـ خائف غير كينطبق كصف اإلىماؿ عمى الس  
 .1جدير بالثقة، أك تراخيو في مراقبتو

مف المسؤكلية، بل يشترؾ احب إعفاء المسحكب عميو كال يعني كقكع ىذا اإلىماؿ مف الس  
بذؿ الحيطة  كعدـزكير ميا، إذ يبقى مسؤكال أيضا عف خطئو في عدـ اكتشافو لمت  في تحم   ومع

احب قبل إقدامو عمى حقق مف صحة تكقيع الس  دقيق في شخصية الحامل كالت  كالحذر أثناء الت  
 .2يؾصرؼ قيمة الش  

طرؼ عمى مدػ جسامة الخطأ المنسكب إليو  مو كل  يتحم   مقدار الت عكيض ال ذؼكيتكق ف تحديد  
 رر. كدرجة تأثيره في إحداث الض  

كعمى قدـ المساكاة، في حدكث  مف العميل كبنكو بخطئو عمى نحك مستقل   فإذا ساىـ كل  
ساكؼ، جزء مف العميل يتحمل كبالت   خر، فإف  يؾ، كلـ يستغرؽ أحدىما اآلالكفاء المعيب بالش  

 .3رخيص ليذا األخير بقيد المبمغ في الجانب المديف لحسابوالبنؾ، بالت   معالمسؤكلية 
العبء  تيجة المذككرة مقارنة باآلخر، فإف  تأثيرا في إحداث الن   أم ا إذا كاف أحد الخطأيف أشد  

 .عمى مقترفواألكبر مف المسؤكلية يقع 
                                                           

1
-Valérit AVENA-REBARDET, "Falsification de chéque par une employée de maison: l’employeur n’est pas 

nécessairement  irresponsable", Recueil Dalloz, 2002, 3268 ; note sous Cass. 05 novembre 2002, D. 2002. 
3268. 

 . 608ص، 5000يؾ، المنشكرات الحقكقية صادر، بيركت، لبناف، اني، الش  إدكارد عيد، األسناد التجارية، الجزء الث   -2

ل المسحكب عميو و: "يتحم  تي أشارت إلى أن  منو، كال   899ة كرة في نص الماد  لص  كرؼ ىذه اارؼ الس  ـ القانكف التج  كقد نظ   -3
احب احب، كبكجو خاص، يعتبر الس  ؼ، إذا لـ تكف نسبة أؼ خطأ إلى الس  ر أك محر  رر المترتب عف شيؾ مزك  كحده الض  

 .ـ إليو بما ينبغي مف عناية"يكات المسم  مخطئا، إذا لـ يحافع عمى دفتر الش  
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تو ذؼ يتياكف في المحافظة عمى دفتر شيكاكيضرب الفقو كمثاؿ لذلؾ، حالة العميل ال   
بحيث يقتطع ككيمو نمكذجا منو كيقـك بتقديمو إلى البنؾ لتحصيل قيمتو، بعد تزكير تكقيعو، إذ 

زكير، إلىمالو المحافظة يعتبر خطأ العميل جسيما، إذا ما قكرف بخطأ البنؾ في عدـ اكتشاؼ الت  
بالسرقة كتعيينو لشخص محتاؿ غير مكثكؽ فيو كككيل عنو، ليقـك ىذا األخير  عمى دفتر شيكاتو،

 .كرية لكشكفات حساباتو، كفكؽ ذلؾ كمو، إغفالو المراجعة الد  1زكيركالت  
 .2يؾالعميل القيمة األكبر مف مبمغ الش   خسارةفإف خطأه أكبر مف خطأ البنؾ، كىك ما يعني  لذا 

ذا استغرؽ أحد الخطأيف اآلخر  عبء  فإف   بأف يككف كافيا لكحده إلحداث النتيجة،، كا 
تي ، ككمثاؿ عمى ذلؾ، إىماؿ البنؾ لممعارضة ال  3كلكحده مرتكبوء يقع عمى عاتق مسؤكلية الكفا

 .يؾكقيامو رغـ ذلؾ بدفع قيمة الش   استمميا مف عميمو،
I- 2-:عدم وقوع خطأ من العميل 

ر يؾ ق ىذا الفرض إذا استحاؿ نسبة الخطأ المتسبب بمقتضاه في الكفاء بالش  يتحق   ا إم  المزك 
 اكتشافو ضياع دفتر شيكاتو إلى إخطار كمثاؿ ذلؾ، مبادرة ىذا األخير فكر، كيمواحب أك ك إلى الس  

ـ   احب يكات مف دفتر الس  نزع الش   البنؾ بشكل كتابي، مما ينفي كجكد خطأ مف جانبو، أك أف يت
كاعتباره  ،عميو اكتشاؼ سرقتيا بحيث يتعذر منتظمة دكف مراعاة أرقاميا الت سمسمية،بطريقة غير 

 .4حق بورر البل  الض   إحداث عف مسؤكؿ غير ،بالتالي
 
 
 

                                                           
1
-Cass.com., 05 novembre 2002, JCP2002 IV, 30, 3076, D.2002, act.jurispru. 3268; cité par: Christian 

GAVALDA, Jean STOUFLLET, Instruments de paiement et de crédit, 5
éme

 édition, p.310. 
 .604ص -;>5عبد الفتاح سميماف، استخداـ الشيؾ كمشكبلتو العممية كحمكليا، ص -2

يؾ مدنيا كجنائيا، دمحم محمكد المصرؼ، -3  .6;4ص  ، مرجع سابق،5008طبعة  أحكاـ الش 
عبد  نقبل عف: ق؛4706/ 06/07الصادر بتاريخ  ق،>470/;40لجنة تسكية المنازعات المصرفية السعكدية، قرار رقـ  -4

 .:>5الفتاح سميماف، استخداـ الشيؾ كمشكبلتو العممية كحمكليا، مرجع سابق، ص
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 لحقوالتزكير الذؼ  أف  ك يؾ، السيما في ىذه الحالة يسأؿ البنؾ كلكحده عف الكفاء بقيمة الش  
 إلىاستنادا  كاف عاديا غير متقف، في استطاعة المكمف بالمضاىاة، لك بذؿ الجيد الكافي، اكتشافو

 .1نظرية مخاطر المينة
II-   يكير المتقن زو حالة الت  :لمش 

احب بصكرة محكمة كدقيقة، بحيث يتشابو تقميد تكقيع الس   زكير كذلؾ، إذا تـ  ف الت  يصن  
طابق المحتفع بو لدػ البنؾ إلى حد الت  الن مكذج مع  بصكرة كبيرة يؾاىر عمى الش  كقيع الظ  الت  

حترؼ عند قيامو مييز بينيما حتى بمراعاتو لعناية البنكي المعكف البنؾ الت   كيستحيل عمى
 . بينيما المقارنة بالمضاىاة أك
ـ   إجراء  بعدزكير، مف طرؼ الخبير المختص في الت   عادة إال   اكتشاؼ ىذا التزكير كال يت

ة ال تممكيا البنكؾ، يتنافى خاص   عممية كمحاليلدة بكاسطة أدكات اختبارات كفحكصات محد  
 ة منيا .استعماليا مع سرعة األداء المتكقع  

زكير قنيات الحديثة في الت  لبا ما يقع البنؾ ضحية لمثل ىذا االحتياؿ نتيجة استخداـ الت  كغا 
يؾ لصكرة طبق األصل لنمكذج الش  نسخ يؾ، إذ يتـ اصطناع نسخة عنو باعتماد عممية المادؼ لمش  

 ريقـك المزك   ،احببكاسطة جياز الماسح الضكئي، كبعد مسح كل بياناتو كاإلبقاءعمى تكقيع الس  
 .2يؾ المصطنعتي يريدىا بعد طباعة الش  بملء البيانات ال  

احب ، كلكف بشرط عدـ ارتكاب الس  3ى كلك لـ يكف مخطئايؾ حت  ل البنؾ دفع قيمة الش  كيتحم   
 .خطأ ألؼبدكره 
احب إذا لـ يبذؿف تراخيو في أك جل العادؼ في المحافظة عمى نماذج شيكاتو، عناية الر   الس 
ا أتاح لمغير فرصة تزكيره بإتقاف كقبض مم   دفتر شيكاتو أك سرقتو منو،البنؾ بضياع  إخطار
 .نظرا لخطئو الجسيـ في ىذه الحالة ، تقاسـ المسؤكلية مع البنؾقيمتو

                                                           
1
-Richard ROUTIER, "Devoir de vigilance en matiére de chéque, méfiez-vous de contrefaçon", Lexbase Hebdo 

édition affaire, n°177 du 21 juillet 2005, p.23. 

 .>66عبد المعطي دمحم حشاد، مرجع سابق، ص -2
3
-Jamel DJOUDI, "Le règlement des risques de transfert de fonds", Revue bimestrielle LexisNexisJuris-

Classeur-Revue de Droit Bancaire et Financier, Juillet-Aout 2005, p.51. 
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تفكيضو ألحد العامميف لديو مثبل باستخداـ دفتر شيكاتو، بحيث  كالن تيجة ذاتيا في حاؿ ثبكت
ركة المكضكع مستعينا بختـ الش  رب  عممو كير تكقيع كتز  ف ىذا األخير مف سرقة نمكذج منويتمك  

 ...إلخ.1فوتحت تصر  
ذا كاف اعتبار البنؾ مسؤكال عف الكفاء بالش  ك  رة عند إنشائيا يحظى بإجماع الفقو يكات المزك  ا 
األساس الذؼ يمكف باينت حكؿ تأصيل ىذه المسؤكلية ك كجيات نظرىـ قد ت ، فإف  كأصل كالقضاء

ر بعد بش تعم ق الن زاع إذا اعتماده في ذلؾ  .اإلصداريؾ المزك 
 ر بعد إصداره: يك المزو  الش   -ب

ر بعد  ، فإف   le chéque fauxر منذ إنشائويؾ المزك  عمى عكس الش       يؾ المزك   إصدارهالش 
chéque falsifié postérieurement à son emission le، يصدر منذ إنشائو مشتمبل عمى  ال ذؼ

حريف كتعديل مبمغو بزيادة لمت   بقية بياناتو األخرػ تككف محبل   أف   ح لساحبو، إال  حيكقيع الص  الت  
 قيمتو، أك تغيير اسـ المستفيد أك أحد الت ظييرات...إلخ.

يؾ ألمر الحامل احبفقد يقـك الس   ـ  ثـ و كاممة بما في ذلؾ الت كقيع ملء بياناتك  بإصدار الش  يت
أك ضياعو منو قبل تقديمو  نتيجة سرقتو ،في التداكؿو طرحو ل دبع تزكيره بشكل غير كاضح

 .لمكفاء
ليتكل ى يؾ عمى بياض بعد تكقيعو احب الش  زكير أيضا في حالة ترؾ الس  كيتحقق ىذا الت   

فيخالف  ،نفسو بما في ذلؾ المستفيد شخص آخر، بتككيلأك بصفة شخصية  ة بياناتوالحقا تكمم
خص الذؼ ينبغي ساؤؿ في مثل ىذه األحكاؿ عف الش  ليثكر الت   ،إلرادتوىا خبلفا ؤلعمد متيك االتفاؽ 

خص احب،الس   ىل ىك يؾعميو دفع قيمة الش    .المزكر أـ البنؾ؟ أك الش 
زييف، كما إذا كاف ى ليذه اإلشكالية يختمف بحسب البياف الذؼ يطالو الت  المتبن   الحل   إف   
 كقيع.عدا الت   ػ،بياناتو اإللزامية األخر  بقية أك ،le montant du chéqueيؾ، أؼ مبمغو الش   محل  

 
 

                                                           
 ؛7>5عبد الفتاح سميماف، استخداـ الشيؾ كمشكبلتو العممية، مرجع سابق، ص -1

-CA. Dijon, 19 novembre 1999, Gaz.pal. 2001, somm. p.195; in Richard ROUTIER, Obligations et 

responsabilités du banquier, Op.Cit.p.132, note 05 et 06. 
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 يك:تزييف مبمغ الش   -1
ف بإضافة رقـ أك حرؼ إليو، بحيث يتمك   تضخيـ قيمتو، فييؾ ى تزييف مبمغ الش  يتجم  

 ف مف قبض مبمغ أكبر مف المبمغ األصمي.المزي  

ـ   لذا  ،دةف المجر  متقف كدقيق، يستحيل معو اكتشافو بالعي بشكلحريف زكير أك الت  ىذا الت   يت
يؾ عمى بياض ر الش  إذا حر   خصكصا، مبلحظتوالبنؾ يقـك بدفع المبمغ الجديد لمحامل دكف  فإف  

 .تمنعو مف الكفاءاحب ة معارضة مف الس  ى أي  أك لـ يتمق   1ر بتكممة بياناتوكائتمف المزك  
كف مخطئا ي كيفترض في ىذه الحالة تحميل البنؾ المسؤكلية كاممة عف ىذا الكفاء، كلك لـ

 . 2احبخبلفا إلرادة الس   لككنو قد تـ  
يؾ نية االلتزاـ بالمبمغ األصمي لمش   يجافي مقتضيات العدؿ مف جية، إذ أف   ىذا الحل   أف   إال  

 البنؾ عمى دفعو إلى جانب مـ إجباراحب منذ إصداره لو، كمف الظ  قبل تحريفو، قد تكافرت لدػ الس  
مف  859ة الماد   و يتناقض مع نص  فإن   ؼ، كمف جانب آخر،محر  قيمة المبمغ ال ما يزيد عنو مف

ؼ ص المحر  يؾ بعد تحريفو ممتزما بمضمكف الن  ع عمى الش  تي تجعل كل مكق  ، ال  3جارؼ القانكف الت  
 ص األصمي قبل أف يطالو التحريف.ابقيف عمى ضكء الن  عيف الس  في حيف يتحدد التزاـ المكق  

 ذؼ أصدرحب يتحمل تبعة الكفاء في حدكد المبمغ األصمي ال  االس   فإف   كتأسيسا عمى ذلؾ، 

باقي المبمغ ل ذؼ يتحم  خص ال  تساؤؿ بشأف تحديد الش  حريف، في حيف يطرح ال  يؾ قبل الت  بو الش  
ىك المبمغ الذؼ يجكز لممسحكب عميو قيده في جانب الخصـك مف  ، كبتعبير آخر ماالمحر ؼ

 الذؼ دفعو فعبل؟ المحر ؼأـ ىك المبمغ احب، ىل ىك المبمغ األصمي حساب الس  
و لـ يرتكب أؼ خطأ يمكف أف يؤاخذ بالن ظر إلى مركز البنؾ المسحكب عميو، يبلحع بأن  

ا يجعمو يستفيد مف قرينة مم   دة،اإلضافة غير ظاىرة يستحيل اكتشافيا بالعيف المجر   ماداـ أف   ،عميو
 تقديـب ،4حسب بعض الفقو قابمة إلثبات العكسجارؼ، كىي قرينة مف القانكف الت   809/05ة الماد  

                                                           
 .680عبد المعطي دمحم حشاد، مرجع سابق، ص -1

2
-Cass.com., 16 octobre 2007: RD bancaire et financier 2008, comm.32. 

حقيف ليذا يف البل  المكقع   يؾ فإف  "إذا كرد تحريف في نص الش   جارؼ عمى أنو:مف القانكف الت   859ة إذ تنص الماد   -3
 .ص األصمي"نو الن  ابقكف فممزمكف بما تضم  عكف الس  ا المكق  أم   ؼ،المحر  ص نو الن  حريف ممزمكف بما تضم  الت  

4
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire ,Op.Cit., p.167. 
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احب  حشرفع رغـ كجكد أمارات تزكير ظاىرة مف كشط أك ليل عمى خطأ البنؾ كبقيامو بالد  الد   الس 
 .1أك شطب

نفس مركز البنؾ إذا لـ يرتكب مف جيتو أؼ خطأ فيك قد  و يحتل  احب، فيبلحع بأن  أم ا الس  
تحميمو  غير المعقكؿلزامو بمبمغ يتجاكزه، بل كيككف مف يؾ بمبمغ معيف، كال يمكف إالش   أصدر

 عة.أعباء مالية إضافية غير متكق  
ر يؾ المزك  يؾ أشبو بحالة الكفاء بالش  إف  حالة البنؾ في كفائو بما يجاكز المبمغ األصمي لمش  

احب، كمف حيث غياب خطأ مف فع صادر مف الس  منذ إنشائو، مف حيث غياب أمر صحيح بالد  
الكفاء  الحل األقرب إلى المنطق ىك تحميل البنؾ المسؤكلية في ىذه الحالة، ألف   فيف، لذا فإف  ر الط  

احب فمكقفو سمبي، فإف كاف البد  مف شخص ا العميل الس  لفعمو، أم   مباشرة الخاطئ كاف نتيجة
ارسيا تي يمباعتبار ذلؾ مف مخاطر المينة ال   ،يتحمل ىذا الت صرؼ فإن و سيككف البنؾ ال محالة
فع قة بكضع كسائل الد  ، بما فييا المخاطر المتعم  2كيجب عميو مف باب العدؿ أف يتحمل متاعبيا

 .3ك تنفيذ ما يصدر مف أكامر بمكجبيا بائفتحت تصرؼ الز  
 :األخرى  يكتزييف بيانات الش   -2

السيما  4توعمى صح   ،حد المظيريفأداكؿ كتكقيع يؾ أثناء الت  ال يؤث ر تزييف بقية بيانات الش  
احب إذا ترؾ تو ىذه الحالة مبرئا لذم   ذؼ يقـك بو البنؾ فيإذ يككف الكفاء ال   مكانيا فارغا، الس 

ركؼ في مثل ىذه الظ   كيبرر مركزه ،ذؼ يقع عمى تكقيعوزكير ال  عمى خبلؼ الت   كذلؾ وجاىات  
 يؾ عمى حد سكاء.ظر إلى أحكاـ عقد الكديعة كقكاعد الش  بالن  

ذؼ يقـك بو البنؾ مبرئا رد في عقد الكديعة، يعتبر الكفاء ال  البنؾ ممزما بال   فمف حيث اعتبار
 مذي ل بتكقيعو  و قاـ بو تنفيذا ألمر دفع صحيح صادر مف عميمواحب المكدع، إذ أن  لو حياؿ الس  

 بالتزامو بإعادة األمكاؿ المكدعة لديو، خبلفا لما ىك عميو األمر في حالة كال يمكف اعتباره مخبل  
 يؾ منذ إنشائو.تزكير الش  

                                                           
 .445، ص5008نائيا، طبعة يؾ مدنيا كجدمحم محمكد المصرؼ، أحكاـ الش   -1

 .480، صمكبرة كمنقحةالديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، طبعة  ؿعمي جما -2
3
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit , 5

éme
 édition, p.309. 

4
-Michel CABRILLAC, "Chéque", Op.Cit., p.43. 
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 ة الكفاء، المشار إلييا في نص  قرينة صح   رفي، فإف  أم ا مف كجية نظر أحكاـ القانكف الص  
يؾ صحيح مف طبيق في ىذه الحالة ألف الش  جارؼ، تجد سبيميا لمت  مف القانكف الت   809/04ة الماد  
 أمارات تزكير ظاىرة ، فضبل عمى أف   و يخمك كذلؾ مفاحية القانكنية كيحمل تكقيع ساحبو، كألن  الن  

 فع.البنؾ لـ يتمق أية معارضة تستكجب امتناعو عف الد  
  بذؼ يتحمل عبء الكفاء المعيليذه األسباب يككف البنؾ قد أكفى بالتزامو اتجاه عميمو ال  

ع يؾ، أك لعدـ مبادرتو بإخطار البنؾ بمجرد ضياتي ارتكبيا عند إصداره الش  كنتيجة لؤلخطاء ال  
محتو ليطمب يا البنؾ لمصتي قد يستغم  خطاء ال  ، كىي األ1يؾ أك سرقتو في الكقت المناسبالش  

احب عف تأصيل مسؤكليتوإعفاءه مف المسؤكلية  .، في حالة عجز الس 
ر:-ثانيا  مسؤولية البنك عن تنفيذ مقاصة الكترونية لشيك مزو 

يؾ  مسؤكال عميو المسحكب يعتبر البنؾ  جية مف خطأ يصدر لـ اطالمعف تزكير الش 
بحيث نتساءؿ عف مدػ امكانية تطبيق ىذا الحل عف كفائو لشيؾ مزكر بطريق المقاصة  ،الساحب

 االلكتركنية كمدػ بقائو مسؤكال عف ذلؾ؟
ـ   يكات ث إف  االجابة عف ىذه االشكالية تستدعي البحث في آلية تنفيذ المقاصة االلكتركنية لمش 

 كير المد عى بو.البحث أيضا في طبيعة الت ز 
تقتضي آلية عمل المقاصة أف يقـك البنؾ المقد ـ بفحص الصكرة األصمية لمشيؾ، قبل 
كئي كاستخراج صكرة الكتركنية لو، يقـك بإرساليا عبر الن ظاـ إلى البنؾ  ادخاليا في الماسح الض 

 المسحكب عميو ال ذؼ يتكلى فحصيا فقط.
ف العدؿ أف يتحم ل البنؾ المسحكب عميو المسؤكلية كاعتمادا عمى آلية المقاصة، فإن و ليس م

ن و ال يممؾ أكما  ،لاألص كليس يؾلمش   اإللكتركنية الصكرة بفحص قاـ ألنو كحده عف الت زكير
يؾ، بل   مع مشتركا المسؤكلية مف جزء المقدـ البنؾ أف يتحمل يجبنمكذجا عف تكقيع ساحب الش 

 .الشيؾ بفحص قاما كبلىما ماداـ عميو، المسحكب البنؾ
 إال  اف  تطبيق ىذا الحل كذلؾ يتكق ف عمى طبيعة تزكير الشيؾ.

                                                           
1
-Francis J. DRÉOT et Thierry SAMIN, "Chéque faux= Caractérisation nécessaire des conséquences de la faute 

du titulaire du compte", Revue de Droit Bancaire et Financier, Jurisclasseur, Mars-Avril 2011, p.52 et S, n°39. 
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احب كتكقيعو عميو ر بعد طرحو في التداكؿ بعد تحريره مف الس  يؾ قد زك   عادة  ك  ،فإذا كاف الش 
 قيمة عمى الحصكؿ ارؽ الس   يستطيع بحيث لمكفاء، تقديمو قبلمنو  يؾالش   ما يحدث ذلؾ عند سرقة

الكفاء  عف المسؤكلية ـالمقد   البنؾ تحميل فرضيةال ىذه في األكلى مففإن و ، زكيرهت بعد الشيؾ
مرحمة ) ىذه المرحمة في التزكير اكتشاؼ عمى األقدر ككنو لمشيكات، اإللكتركنية المقاصةبطريق 

ه تبدأ انطبلقا منو، باعتبار  لمشيكات اإللكتركنية المقاصة نظاـ عمل آلية ألف  ، (المقاصة الصادرة
كيقع عميو التزاـ الت أك د مف أصل كرقة  الضكئي الماسح جياز عمى يؾالش   تصكيرب مف يقـك
يؾ  .كالضكئية فيو األمنية العبلمات كفحص بياناتو كتدقيق ،الش 
 بناء بقيمة الشيؾ بالكفاء يقـك عميو المسحكب البنؾ فإف   أخرػ ىذا مف جية، كمف جية  
خطأ  فإف  لذا  ،1اإللكتركنية المقاصة لغرفة البنؾ المقدـ بتحكيمياقاـ  التي الصكرة اإللكتركنية عمى

ؿ   .لخطأ البنؾ الث اني يعد  سببااألك 
 لتحميمو عميو بنكو المسحكب عمى ؾ المزكريالش   في احبالس   يعكد الحالة ىذه كفي
 البنؾ لي يبقىتاالكب ،التي تربطيما العبلقة عف اغريب المقدـ لككف البنؾ نظرا الكفاء، عف المسؤكلية

 .2احبالس   اتجاه مسؤكال   المسحكب عميو
 عمى األعضاء اتفاؽ القائمة عمى عميو كالبنؾ المسحكب البنؾ المقدـ بيف ما العبلقةفي  أما
 البنؾ المسحكب اتجاه مسؤكال   المقدـ يككف  البنؾ فإف   يكات،لمش   اإللكتركنية المقاصة نظاـ اعتماد
 .رالمزك  يؾالش   قيمة بدفع عميو

ر تعذ   قد ذلؾ مف غـكبالر   زمة،البل   االحتياطات جميع بذؿ قد وبأن   المقدـ البنؾ أثبت إذا كلكف
ـ   لك كماعميو اكتشاؼ الت زكير نظرا إلتقانو،  األشعة جياز يكتشفيا كلـ األمنية العبلمات تزكير ت

 كفقا   ،رؾ المزك يبالش   الكفاء عف مسؤكال كحده يبقى عميو المسحكب البنؾ فإف  ، ةالبنفسجي فكؽ 
 .3احبالس   خطأ نتيجة جاء زكيرالت   يكف لـ ما العامة لمقكاعد

                                                           
 .األردني المركزؼ  البنؾ في بالمقاصة اإللكتركنية الخاصة تعميماكالت   كقكاعد العمل أصكؿ مف 19 المادة -1
عبد هللا خضر الحميدات، صالح فايز الشرارؼ، "مسؤكلية البنؾ المسحكب عميو في ظل تطبيق نظاـ المقاصة -2

ف، ، عماف، األرد2 ، المجمد2 االلكتركنية لمشيكات في التشريع األردني"، مجمة جامعة حسيف بف طبلؿ لمبحكث، العدد
 .205، ص2017آذار

 نفس المرجع، نفس المكضع. -3
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ـ أخل بالتزاـ ميني يقتضيو حسف تنفيذ النشاط البنكي )حسف  كالمبلحع ىنا، أف  البنؾ المقد 
عمل نظاـ المقاصة االلكتركنية لمشيكات(، مما يستدعي اخضاعو لمعقكبات الت أديبية مف طرؼ 

 رفية.المجنة المص
را  في األصل منذ  ، ككاف الت زكير متقنا، فإف  البنؾ المسحكب إنشائوأم ا إذا كاف الشيؾ مزك 

ـ،   مع الساحب تكقيع بمضاىاة ممزـ   عميو المسحكب كألف  عميو يتحم ل المسؤكلية دكف البنؾ المقد 
احب مخطئا طبق ،المسؤكلية يتحمل بالتالي لديو المكدع النمكذج  ا لمقكاعد العام ة ما لـ يكف الس 

يؾ إلى أؼ  بنؾ آخر مشارؾ في نظاـ المقاصة غير بنؾ الساحب )البنؾ  أم ا إذا تـ تقديـ الش 
احب كىك ما قد يؤد ؼ إلى اعفائو مف المسؤكلية  .المسحكب عميو(، فإن و ال يممؾ نمكذجا لتكقيع الس 

رعن وفاء شيك  لمسؤولية المدنية لمبنكا تأصيل -ثالثا  :مزو 
مبنؾ عف الكفاء ل المدنية مسؤكليةالغياب نصكص قانكنية كاضحة تبي ف حدكد  ل  في ظ

رة، فإف  محاكلة كضع أساس قانكني كاضح كسميـ يكات المزك  يبقى  ،في ذلؾ إليو يستند ،بالش 
، ا لتي قراراتو أحكاموالقضاء المقارف مم ا نجـ عنو تبايف في  بيا خاضعا لآلراء الفقيية ال تي تأث ر

رفيأالقكاعد العامة لمكفاء بااللتزاـ ك حت بيف تراك  عمى صفة  االستنادكما بيف  ،حكاـ القانكف الص 
 .البنؾ كككنو ميني محترؼ يخضع لنظرية المخاطر

 تأسيس مسؤولية البنك عمى القواعد العام ة: -أ
احب ااستناد داد قيمة عند قيامو بس ؼيتصر   ، فإف  البنؾلعقد فتح الحساب القائـ بينو كبيف الس 

 .أيضالديو كمكدعا  وبكصفو ككيبل عن يؾالش  
 تعفيأحكاـ عقد الكديعة ال  فإف   أؼ ككنو مكدعا لديو، فة المذككرة أخيرا،ظر إلى الص  كبالن   

 غايةبمكغ  بتحقيق نتيجة أك احب، إال  جاه المكدع أؼ الس  مف المسؤكلية ات   البنؾ المسحكب عميو
دة  لمف يستحق يا سكاء مبعند الط  ك  فعبل، ثانيا اىرد  أك ال، ثـ   دعة لديو، كىي حفع األمكاؿ المك 1محد 

فع  في األمر ىذا األخير نويعي  ، آخر شخص أك إلى أؼ   ،إليو شخصيا  2منو ذؼ يتمقاه البنؾال  بالد 

                                                           
1
-Marie-Luc MORANÇAIS-DEMESTER, "La responsabilité des personnes à réstitution", RTD.civ. (4), oct.-

déc.1993, édition Sirey Dalloz, p.758. 
2
-Jean-Jacques BERNARD, Jean-Claude GAUTIER, "Les produits, services et techniques bancaires", Revue 

Banques , 2002, p.100 ; Hammadi ARRAID, Op.Cit., p.20. 
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ـ مخالصة   2عيا حالت دكف ذلؾ، كلك أثبت تدخل أسباب قاىرة لـ يتكق  1صادرة عنوأك لمف يقد 
 يؾ إحداىا.ف اعتبار تزكير الش  تي ال يمككال  

ىذا  فضبل عف استحالة اعتبار ،كقيعر الت  ق في حالة دفع شيؾ مزك  تتحق   لفتيجة الن   إف  ىذه
 عنو.في األصل  عدـ صدكرهاحب لائف الس  الد  مف  األخير بمثابة مخالصة

الما أف  عقد لذا يعد  البنؾ في ىذه الحالة قد ارتكب خطأ عقديا يتكج ب عميو تحم ل تبعاتو، ط
 .4ىذا األخير، كما لـ ينسب خطأ إلى 3فتح الحساب المبـر بينو كبيف عميمو الزاؿ قائما

 ذؼالكديعة المصرفية ال  عقد بالن ظر إلى خصكصية  مف انتقاد الفقو، ىذا األساسكلـ يسمـ 
 .خضع لؤلعراؼ المصرفية، مقارنة بالكديعة المدنيةي

نظرا لمحم يا كىك الن قكد  ،5ة أك ناقصةتعتبر كديعة شاذ   ىارد   يؾ فيتي يستخدـ الش  الكديعة ال  ف
نتقل حيازة ىذه األمكاؿ كممكيتيا تإذ  ،البنؾ المكدع لديو ثارىا في جانبآإلى فقط، كبالن ظر كذلؾ 

 اجمة عف ذلؾ بما فييا كفاؤه لغير المكدع، كىك ما المخاطر الن   ل كل  استعماليا كتحم   ول يحق  إليو ك 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يف مف يعتبر ذا صفة في استيفاء الد   و:" يككف الكفاء لمدائف أك نائبو.مف القانكف المدني عمى أن   :59ة الماد   إذ تنص   -1

 ائف شخصيا".الكفاء يككف لمد   عمى أف   فقاإذا كاف مت   ائف، إال  يقدـ لممديف مخالصة صادرة عف الد  
 ،النيضة العربية األكراؽ التجارية، عمميات البنكؾ كاإلفبلس، دار: مختار أحمد بربرؼ، قانكف المعامبلت التجارية -2

 . 668، ص8>>4القاىرة، مصر، 

ر الت كقيع"، مقاؿ منشكر عمى -3 المكقع االلكتركني  زىير بف سميماف الحربش، "مسؤكلية البنؾ عف صرؼ شيؾ مزك 
كلية(:   http://www.aleqt.com/2009/10/11/article_11692.htmlلبلقتصادية )جريدة العرب االقتصادية الد 

 .  2019ماؼ  25، دكف تحييف، تاريخ االطبلع 2009اكتكبر 11تاريخ الن شر األحد 
ؿ، االيداع الن قدؼ، دراسة قانكنية مقارنة، دار الث قافة لمن شر كالت كزيع،  -4 ماع، االيداع المصرفي، الجزء األك  فائق محمكد الش 

 .382، ص2011عم اف، األردف، 
 .507ص مرجع سابق، مختار أحمد بربرؼ، -5

http://www.aleqt.com/2009/10/11/article_11692.html
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 ،1ر بعد إصدارهالحاالت، حتى عف كفائو بشيؾ مزك   مسؤكال، كفي كل   هياية إلى اعتبار ؼ في الن  ؤد  ي
 .مسؤكليتوكسيع مف دائرة الت  ك 

عف كجكد أحكاـ مف شأنيا  كشفيؾ، ية بالش  معف في القكاعد الخاص  الت   خرػ فإف  أمف جية 
لقاء عبئيا عمى البنؾ.ر منذ يؾ المزك  ل تبعة الكفاء بالش  احب مف تحم  إعفاء الس    إصداره، كا 

باعتباره أحد األشخاص  ،احبتعفي صراحة الس   ،2جارؼ القانكف الت   مف 0;7ة الماد   إذ يبلحع بأف  
قيمة المبمغ المدفكع مف المسحكب عميو كيمنع عمى تحم ل يؾ، مف رت تكاقيعيـ في الش  ذيف زك  ال  

ند كااللتزاـ نعدـ إرادتو في إنشاء ىذا الس  ىذا األخير قيدىا في جانب خصـك حساب العميل، إذ ت
 .3يةؾ بذلؾ في مكاجية الحامل حسف الن  مس  في الت   بو، كيككف لو الحق  

ـ  ند ال  الس   بلحع بأف  باإلضافة إلى ذلؾ، ي    رعي، ال يعتبر بمكجبو الكفاء لمحامل غير الش   ذؼ ت
ع شرطا ذؼ جعمو المشر  ال  ، لكصفاحية القانكنية ليذا او يفتقد مف الن  األصل شيكا، إذ أن   في

مف القانكف  809/04ة ة الكفاء المشار إلييا في الماد  الستفادة المسحكب عميو مف قرينة صح  
 ال لذا ،4احبحيح لمس  كقيع الص  الت   فتقاره، كمنذ إنشائو لشرط جكىرؼ لكجكده كىكالكذلؾ  جارؼ،الت  

ؼ إلى استبعاد ىذه القرينة، كاعتبار الكفاء غير ؤد  كىك ما ي ،5فعف أمرا بالد  يمكف اعتباره سندا يتضم  
 .6احبس  ال هجاة المسحكب عميو ات  مبرغ لذم  
ى ة المسحكب عميو حت  ر في األصل إلى ذم  يؾ المزك  كليذه األسباب، تضاؼ قيمة الش     

تكقيعا  يتضم ف، ماداـ مف مستخدمواحب عف إثبات كقكع أؼ خطأ أك تقصير كلك عجز الس  
 .7مكذج المكدع لديويتطابق مع الن   مغمكطا ال

                                                           
1
-François GRUA, Contrats bancaires, Op.Cit., p.149, Jamel DJOUDI " , Le règlement des risques de transfert 

de fonds", Op.Cit., p.64, n°81-n°82. 
يؾ مشتمبل عمى تكاقيع أشخاص كىمييف أك تكاقيع ال تمـز "إذا كاف الش   و:جارؼ إلى أن  مف القانكف الت   0;7ة تشير الماد   -2

 عيف اآلخريف".ة ]التزامات[ تكاقيع المكق  دكف صح   ذلؾ ال يحكؿ يؾ باسميـ، فإف  كا الش  ذيف كقع  ألؼ سبب آخر األشخاص ال  
 .5:4؛ عبد الحق قريمس، المسؤكلية المدنية لمبنكؾ، مرجع سابق، ص487كريـ، مرجع سابق، ص عباس زىير -3

4
-Michel CABRILLAC, Le chéque et le virement, p.175. 

5
-Cass.com., 04 mars 2008: RD bancaire et financier, 2008   , comm. 65, obs. Crédot et smain ; cité par : Jamel 

DJOUDI, " La protection des utilisateurs du chéque", Revue de Droit  Bancaire et Financier, Mai –Juin 2011, 

p.104, note 31. 
6
-Me Mathias VUILLERMET," Le devoir de diligence du banquier tiré en cas de chéque falsifié ", Vie juridique 

Les petites Affiches Lyonnaises, n° 810 du 28 Aout au 03 Septembre 2006, p.18. 

"مسؤكلية البنؾ بصدد الكفاء بالشيؾ حاضرا كمستقببل"، المجمة الجزائرية لمعمـك القانكنية، االقتصادية  دمحم الحارثي، -7
 .697ص ،6>>4، لسنة 05كالسياسية، عدد 
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، حسب بعض الفقو مف عدمو المدنية ل البنؾ لممسؤكليةمعالجة إشكالية تحم   ليذا فإف   
ـ  تسميـ  بحيث ال يككف الكفاء مبرئا لمبنؾ إال  أحكاـ الكفاء بااللتزاـ، يستدعي اعتماد  ،1الفرنسي اذا ت

يؾ فعبل  احب ائفإلى الد  قيمة الش   .قانكنا موف يمث  أك م أؼ الس 
 نظرية المخاطر كأساس لممسؤولية:-ب

كقيع يجد ر الت  يؾ مزك  ل مبمغ الش  رؼ المسؤكؿ عف تحم  تحديد الط   إذا كاف مف الكاضح أف  
  ػ إلى الكفاء بوتقصير أد   و نسب فييا إلى أحد طرفيتي ي  في الحالة ال   ،أساسو في ركف الخطأ

ـ   ال تينظرية مخاطر المينة  فإف    يكتفتاحب، ييا أيضا كأساس إللزاـ البنؾ بدفع قيمتو لمس  بن  ت ت
 .2ى كلك لـ ينسب إليو أؼ خطأحت   ة البنؾلقياـ مسؤكلي ضرر بالساحبكقكع ب

ر منذ االنشاء كذلؾ ال   3ى الفقو الفرنسيكقد تبن   يؾ المزك  ؼ يزك ر ذىذه الن ظرية، ممي زا بيف الش 
 .في الت داكؿ والحقا بعد طرح
 أما لـ يثبت كجكد خط ،يؾيتحم ل البنؾ المسؤكلية كاممة عف كفائو بالش   لة األكلى،ففي الحا
احب اح عميورغـ عدـ كجكد اعتراض البنؾ مف قرينة صحة الكفاء  يستفيدذ ال إ، مف الس  ب مف الس 

احب بأ يؾ صدر مف الس  طريقة م ا في الحالة الث انية، فإف  البنؾ ال يتحم ل المسؤكلية كاممة ماداـ الش 
 صحيحة. 
دا عمى  ،كأحكامو المختمفة قراراتواعتنق القضاء الفرنسي ىذه الن ظرية مف خبلؿ كقد  ف  أمؤك 

إذا كف ى  ،لحساب ال ذؼ لـ يرتكب أؼ  خطأاالبنؾ كمكدع لديو ال تبرأ ذم تو تجاه الز بكف صاحب 
حيح ر منذ األصل، إذ تثبت مسؤكليتو عف الكفاء غير الص  كيمتـز برد  ما كف ى بو  ،بقيمة شيؾ مزك 

احب لمس 
4. 

كعمى عكس القضاء الجزائرؼ ال ذؼ لـ يصدرعنو سكابق في ىذا الجانب، مما يعني اكتفاؤه 
ة  إلى جانب نص   ،بتطبيق القكاعد العام ة لممسؤكلية العقدية مف القانكف الت جارؼ، فإف   809الماد 

، بحيث أك د عمى أف  نظرية المخاطر القضاء المغربي حم ل البنؾ المسؤكلية كذلؾ عمى أساس
                                                           

1
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, 5

éme
 édition, p.308. 

 .507ص مؤيد حسف طكالبة، مرجع سابق، -2
3
-Richard ROUTIER, "Devoir de vigilance en matière de chéque, méfiez-vous de contrefaçon, p.23; George 

DECOCQ, Yves GÉRARD, Juliette MOREL-MAROGER,  Droit bancaire, 2
éme

 édition, RB édition, Paris, 

France, 2014, p.294. 

يؾ، ص -4  .197حميمة حكالف، مسؤكلية البنؾ بمناسبة الكفاء بالش 
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األساس الحديث "البنك مسؤول عن ىذا الخطأ ال ذي وقع من مستخدميو وعمى حال فإن  
ذلك اعتمادا عمى و يت سع حت ى لمحالة ال تي يكون فييا الت وقيع متقن الت قميد  لمسؤولية البنك بدأ

 .1أساس آخر ىو فكرة مخاطر المينة"
لقكانيف المقارنة صراحة بنظرية المخاطر كقانكف الت جارة األردني في كقد أخذت الكثير مف ا

ة  رر المترت ب عمى " :عمى أف أك دت منو ال تي 5:0نص  الماد  يتحم ل المسحوب عميو وحده الض 
يك احب المبي ن اسمو في الش  ف إذا لم يكن نسبة أي  خطأ إلى الس  ر أو محر  "  وفاء شيك مزو 

يؾ متقف الت زكير تعتبر مف مخاطر المينة ال تي يمارسيا البنؾ معتبرا بذلؾ أف  عممي ة الكفاء بالش 
عباؤىا ال تتناسب مع ما يجنيو البنؾ مف أرباح ناتجة عف احترافو ليذه أ كىي مخاطر ميما بمغت 

 .2المينة
قضت محكمة الت مييز األردنية  إذ، ىذه الن ظرية إعماؿعمى القضاء األردني ذلؾ سي ل  كقد 

رة مع عدـ بأف   يكات المزك  مف جانب العميل ال يبرغ ذم ة البنؾ المسحكب  أكجكد خط كفاء الش 
ة لو عمى مف نسب إليو لحصكلو لمف ال صفة لو في تمق يو  ر ال حج  يؾ المزك  عميو، ألف  الش 

 .3كبالت الي فإف  تبعة الكفاء تقع عمى البنؾ ميما بمغت درجة اتقاف الت زكير
ذا كاف جانب في يؾ  4الفقو كا  يرػ بأف  اعفاء العميل مف اثبات خطأ البنؾ في حالة الش 

ر تزكيرا متقنا يتكافق مع مبادغ العدالة كاالنصاؼ  عاتتبتحميمو مف غير المقبكؿ إذ ، المزك 
عيف في العبلقة ال تي تجمعو  األضرار دكف أف يككف لو يد في حدكثيا، باعتباره الط رؼ الض 

س إمعتبرا  يتخذ مكقفا عكسيا، جانبا آخربالبنؾ، فإف   ياىا غير صالحة ألف تككف قاعدة عام ة تؤس 
، السي ما كأن يا تعفي الساحب مف المسؤكلية  بشكل تاـ حت ى 5عمييا المسؤكلية البنكية نظرا لمساكئيا

                                                           
  2004سنة  14، المرافعة عدد 2001جكاف 28صادر عف المحكمة التجارية ألغادير، بتاريخ  ،624/2001قرار رقـ  -1

ة المدنية لمبنكؾ عف عمميات الت حكيل االلكتركني: دراسة مقارنة،  يالمسؤكل؛ نقبل عف: محمكد دمحم أبك فركة، 282ص
 .01، ىامش209، ص2014الط بعة األكلى، دار كائل لمن شر كالت كزيع، عماف، األردف، 

دة، الط   -2 يؾ، دراسة في الت شريعات المقارنة كاتفاقية جنيف المكح  بعة األكلى، عزيز العكيمي، انقضاء االلتزاـ الثابت في الش 
 .185ص، 2001، الدار العممية الدكلية كدار الث قافة لمن شر كالتكزيع، عماف، األردف

يؾ، ص -3  .347عزيز العكيمي، انقضاء االلتزاـ الثابت في الش 
 .210محمكد دمحم أبك فركة، مرجع سابق، ص -4
م اع، االيداع المصرفي، الجزء األ -5 ؿ، صعرض ىذه المساكغ، فائق محمكد الش   .376ك 
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خذ بنظرية المخاطر عمى اطبلقيا مف شأنو أف يؤد ؼ إلى تكسيع ألاكلك ارتكب خطأ، كما أف  
ر بعد االصدارمسؤكلية ا يؾ المزك  لبنؾ حت ى عف الكفاء بالش 

غير  ترتيب آثاركىك ما مف شأنو  ،1
عيد االقتصادؼ بشكل عاـ، مما يستدعي الت خفيف مف  محمكدة عمى نشاط البنكؾ كعمى الص 

تيا.  حد 
ر  المدنية عفكبغض  الن ظر عف ىذه اآلراء، فإف  البنؾ يتحم ل المسؤكلية  كفائو بشيؾ مزك 

احبـ يتمك ف مف اثبات خطأ إذا ل يا خرػ لمستحق  أعاد الكفاء بقيمتو مر ة أ ذم تو إال  إذا  ؤر ب، فبل تالس 
رعي، كيمكنو في المقابل مباشرة دعكػ الر جكع عمى مف كاف سببا في حدكث ىذا الكفاء  الش 

 المنصكص عمييا في المستحق   المعيب كارتكاب جريمة الت زكير، عمى أساس أحكاـ دفع غير
ة   مف القانكف المدني. 476الماد 

 إمكانية إعفاء البنك من المسؤولية االستثناء: -انيةالفقرة الث  
سكاء كقع منو خطأ أثناء  ر،يؾ المزك  ل البنؾ اآلثار المالية لقيامو بتسديد قيمة الش  يتحم  

 تطبيقا لنظرية المخاطر. الكفاء بو أـ ال
لية عنيا كميا أك جزئيا باالستناد إلى أسباب تفاديا لذلؾ، تسعى البنكؾ إلى دفع المسؤك 

احب المتضرر مف فعل الكفاء المعيب أك باالحتياط مسبقا باشتراط ى في خطأ الس  قانكنية، تتجم  
 يكات.مف آثارىا، عند فتح الحسابات لعمبلئيا أك تسميميـ دفاتر الش   إعفائيا مف المسؤكلية كالحد  

 احب:س  إثبات البنك لوقوع خطأ من ال -الأو  
تي تبيح ال   ،2لمقكاعد العامة لممسؤكلية اسكػ تطبيق ر في الكاقعاستناد البنؾ ليذا المبر   ال يعد  

أك إلقاء عبئيا بالكامل  يؾحيح بالش  الص   ر مف الكفاء غيراحب المتضر  لو اقتساـ المسؤكلية مع الس  
 عميو، في أحسف األحكاؿ. 

رر ليل عمى مساىمتو في حدكث الض  إذا أقاـ الد   إال   ،مسؾ بخطأ عميمويجكز لو الت  ال  أن و ال  إ
 الكاقع بساحتو.

                                                           
 .271عبد الحق قريمس، المسؤكلية المدنية لمبنكؾ، مرجع سابق، ص -1

ئف قد اشترؾ عكيض إذا كاف الدا  و: "يجكز لمقاضي أف ينقص مقدار الت  مف القانكف المدني إلى أن   ::4ة إذ تشير الماد   -2
 رر أك زاد فيو".بخطئو في إحداث الض  
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كاف يؾ، كما إذا زكير الحاصل في الش  احب تبعا لطبيعة الت  يختمف إثبات البنؾ لخطأ الس  ك 
 أك بعد إصداره.منذ انشائو 

ك ة حتى كلقيمتو المالي كأصل ل البنؾؼ يتحم  ر منذ اإلنشاء الذ  يؾ المزك  ق األمر بالش  فإذا تعم  
ا ، أم  مف المسؤكلية اجزءاحب لس  اينسب إليو أؼ خطأ، يككف ىدؼ البنؾ مف اإلثبات ىك تحميل لـ 

فتككف غاية البنؾ مف إثبات خطأ عميمو ىي اإللقاء بتبعة  ،ر بعد اإلصداريؾ المزك  في حالة الش  
 .1الكفاء عمى ىذا األخير ك تحميمو مسؤكلية ذلؾ

احب قد تجعل ىذا األخير نسبتيا إلى الس   اثبات ف البنؾ مفيتمك  تي ر األخطاء ال  صك   إف   
        2المسؤكلية عنو باعتباره مسحكبا عميو هة استبعادل المسؤكلية بالكامل، كمف ثم  ينفرد بتحم  

 رر بينيما، كل  أك يساىـ فييا مع ىذا األخير، بحيث يترتب عف ذلؾ تكزيع المسؤكلية عف الض  
 بحسب خطئو.
احب فييا ىك يككف خطأ الس   الكثير مف الحاالت كالقضايا ال تيالكاقع العممي عف  فقد كشف

يؾ بصكرة سميمة، كإىمالو المحافظة عمى دفتر بب في عدـ تنفيذ البنؾ اللتزامو بأداء قيمة الش  الس  
المقتطعة منو، مما يمنح لمغير الفرصة لسرقتيا كاستعماليا بصكرة غير  اذجأك النم   يكاتالش  
يكات كعدـ كتركو لمدفتر عمى مكتبو، أك في سيارتو، أك تككيل نائبو في سحب الش  ، 3ركعةمش

 .4قيامو بمراجعة كشكفات الحساب التي يرسميا لو البنؾ

                                                           

 .5:7لمبنكؾ في مجاؿ الحسابات، مرجع سابق، ص عبد الحق قريمس، المسؤكلية المدنية -1
2
-Annabelle GAUBERTI, "Régime de la responsabilité du banquier tirant un chéque de banque falsifié 

postérieurement à sa création",  La semaine juridique Entreprise et affaire, n° 21, 22 mai 2000, p.907. 
ة الماد  ك  ،جارؼ العراقيمف القانكف الت   4:6دة جارية ىذا االلتزاـ بنصكص صريحة، كالما  شريعات الت  ست بعض الت  كقد كر   -3

ي الت   ،ارؼ األردنيمف القانكف التج   5:0ة الماد  كذا ك  مف القانكف المصرؼ  ;85ة كرؼ، الماد  جارؼ الس  مف القانكف الت   889
 ا إذا لـ يحافع عمى دفتر شيكاتو بما ينبغي مف عناية.احب مخطئعمى اعتبار الس  جميعيا  دتأك  

 ؛ نقبل عف::46/05/500ادر بتاريخ مييز األردنية، في حكميا الص  رتو كذلؾ محكمة الت  كىك ما قر  

دراسة في التطبيقات  "المكانع القانكنية مف مسؤكلية المسحكب عميو بمناسبة أداء قيمة الشيؾ:، ماعفائق محمكد دمحم الش   -
قطر،  القانكنية كالقضائية مركز الدراسات، السنة الخامسة، 05قضائية"، المجمة القانكنية كالقضائية لدكلة قطر، العدد ال

 .457، ص5045مارس 
4
-Thierry BONNEAU, "Faux chéque –Responsabilité du titulaire du compte – Faute de vigilance , Cass. Com., 

26 mars 2013, arrêt n°329 F-D., pourvoi n° W 12-13 .016 F-D., consorts Regache c/ Banque Crédit Lyonnais", 
Chronique Droit Bancaire, Revue Banque et Droit, n°149, Mai-Juin 2013, p.16. 
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احب بذؿ عناية أكبر عند يطمب مف الس   يكات،كتماشيا مع التزامو بالمحافظة عمى دفتر الش  
 .عمى بياض أك ترؾ بعض بياناتيا فارغةعيا تحريرىا منعا لتزكيرىا، السيما إذا كق  

ب مسؤكلية و قد يرت  أن   ذاتو، إال   خطأ في حد   ال يعد   يؾ عمى بياضفإذا كاف تحرير الش   
بلعب كجيدا إضافيا لمنع الت   بسبب عدـ بذلو حيطة أكبر لؾ،رر الناشئ عف ذاحب عف الض  الس  

 .1ذه الحالةمثل ىفي  سيبلالتزكير يككف  زكير، خصكصا كأف  فيو بالت  
احبف ليذا يتعي   يؾ االىتماـ بأسمكب كتاب عمى الس   ب تدكيف بياناتو بشكل سيئكتجن  ة الش 

مبمغ مرقـ لزيادة ب ،زكيركترؾ فراغات بيف الحركؼ كاألرقاـ يسيل استغبلليا الحقا في عممية الت  
 سـ المستفيد بطريقة مختصرة يسيل تحريفو.إل، أك كتابتو 2األصمي لمشيؾ

احب المسؤكلية ذاتيا في حاؿ تراخيو في إخطار بنكو فكرا بضياع نماذج ل الس  م  كيتح 
جراء معارضة في ذلؾ في أقرب اآلجاؿ ،شيكاتو أك سرقتيا منو في  أك إىماؿ تأخير أؼ   ، إذ أف  3كا 

يؾ لغير صاحب يحكؿ دكف تحقيق الفائدة المنتظرة مف اإلخطار، كىي تفادؼ دفع الش   القياـ بذلؾ،
 .يوالحق ف

ؾ بو  نو أف يمنح الفرصة لممسحكب عميو أتكاب العميل لمثل ىذا الخطأ مف شار  فإف   ،ليذا  لمت مس 
عكيض لت  ا الحق في اقتضائوإمكانية  عمىقد يؤثر األمر ال ذؼ درء المسؤكلية عنو، كدفع قانكني ل

 .ى بنكوفي حاؿ رجكعو عم
اذىا لتجنب إصدار شيكات مزكرة خ  احب غالبا في اتر الس  تي قد يقص  ال   دابيرمف الت  ك   
بلع عمى كضعية مفرداتو بغرض االط   ،تي يرسميا لو البنؾ دكريامراجعة كشكفات حسابو ال   ،باسمو

أك سككتو عمييا،  اطبلعو يعتبر عدـ إذحب، عمميات الس   ، خصكصاليا كالعمميات التي كاف محبل  
تي ال  ك  أك ال تي يرتاب في صحة إصداره ليا رةك  يكات المز كعدـ اعتراضو عمى كفاء الش   ليابعد تمق يو 

                                                           
1
-François GRUA, Contrats bancaires, p.151, note 03. 

2
-François GRUA,"Responsabilité civile du banquier: service de caisse, "Juris-Classeur, Banque-Crédit – 

Bourse, fasc. 152 n°14, novembre 1977, n°28 ,  p.06. 
3
-Voir en ce sens : Cass.com., 56 juin 1981, Bull.civ. IV, n° 290; cité par Thierry BONNEAU, " Faux chéque –

Responsabilité du titulaire du compte – Faute de vigilance", Op.Cit., p.16, note 04. 
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تأكيدا ضمنيا منو عمى صحة ما كرد  في كقت مناسب تـ قيدىا في الجانب المديف مف حسابو،
 . 1افيي

احب ىذا التقصير  إف   دكف إمكانية تزكير مماثمة حاالت كقكع  تيسير يؤدؼ إلىالمنسكب لمس 
 ؤكلية عف الكفاء بيا كال يمـز عمى تعكيض قيمتيا.عفى مف المسالبنؾ ي   ، لذا فإف  2اكتشافيا
إذ ، 3ةيؾ مف طرؼ تابعو، استنادا لمقكاعد العام  تزكير الش   العميل مخطئا كذلؾ، إذا تـ   كيعد   

زكير فعل الت   ارتكب إال  إذامتبكعا أخل بكاجب رقابة تابعو، ال يسأؿ عف أثر ىذا الفعل باعتباره 
 .4فتو أك بمناسبتياأثناء تأدية ىذا األخير لكظي

 ر لكظيفتوزكير كتنفيذ المستخدـ المزك  ف العكس، بانعداـ العبلقة بيف عممية الت  اإذا تبي  أم  
ؼ خارج و يككف قد تصر  احب كتزكيره لمصمحتو، فإن  كقيامو بسرقة نمكذج مف دفتر شيكات الس  

بعض  ، رغـ أف  5بعواحب عف الخطأ الشخصي لتاا يستدعي عدـ مساءلة الس  مم   متطمبات كظيفتو،
احب القضاء يكقف إعفاء  زمة في تسيير خاذه لبلحتياطات البل  مف المسؤكلية عمى مدػ ات  الس 

تياف مستخدميو ألفعاؿ احتيالية  .6شؤكنو عمى نحك يحكؿ كا 

 د كقكع خطأ منو يؾ، إذا تأك  احب إذف يتحمل المسؤكلية كاممة عف الكفاء المعيب بالش  فالس  
عند  أو قد ارتكب بدكره خطف بأن  ، بحيث يعفى البنؾ مف تبعات ذلؾ، ما لـ يتبي  أحد تابعيو مف أك

عكيض بينيما تبعا لجسامة الخطأ تكزيع الت   الكفاء، يستكجب اقتسامو المسؤكلية مع عميمو، إذ يتـ  
ما لـ يكف خطأ أحدىما جسيما يستغرؽ خطأ  ،الذؼ صدر مف كمييما كساىـ في إحداث الضرر

 .، ساحبا كاف أك مسحكبا عميو7رر بكاممويتحمل مرتكب الخطأ األكبر نتيجة الض   األخر، حينيا

                                                           
ة البنؾ خبلؿ مد   مفيفترض بالعميل المبادرة باالعتراض عمى العمميات المشار إلييا في كشف الحساب المرسل إليو  -1

يعتبر عدـ اعتراض مو إياه، بحيث ( يكما مف تاريخ تسم  60جارة المصرؼ بثبلثيف )مف قانكف الت   860ة دتيا الماد  معقكلة حد  
ا قيده في ة البنؾ مم  ة إبراء لذم  كرؼ خبلليا قبكال ضمنيا بما كرد فيو، كمف ثم  العميل عمى مضمكف كشف الحساب الد  

 حساب عميمو بالخصـ أك باإلضافة مف مبالغ الشيكات.
2
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Droit bancaire, 5

éme
 édition, p.176; Thierry BONNEAU, Droit 

bancaire, 7
éme

 édition, p.306. 

 مف القانكف المدني. 469ة الماد   3-
4

- Vincent NOIRÉ ,Anne DROCHON, Op.Cit., p.14. 
5

- Cass.com., 28 Janvier 1992, RTD.com. 1992, obs. CABRILLAC et TEYSSIE. 
6
-Ca paris, 05 et 12 Novembre 1991 : D.1992; cité par= François GRUA, "Responsabilité civile du banquier: 

service de caisse", p.05. 
7
-Richard ROUTIER, ,Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.131. 
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إيراد البنؾ لشركط تقضي بإعفائو  مدػ تحقق ىذه النتيجة متكقف إلى حد كبير عمى إال أف  
 .مف عدمومف المسؤكلية 

 :المدنية إيراد البنك لبنود معفية من المسؤولية -ثانيا
تي تبرميا مع زبائنيا أك عند قكد الكدائع أك فتح الحسابات ال  غالبا ما تمجأ البنكؾ في ع

ف تزكيرىا تي يتبي  ماذج ال  ميا المسؤكلية عف الكفاء بالن  يكات إلى اشتراط عدـ تحم  تسميميـ دفاتر الش  
 .بعد ضياعيا أك سرقتيا
ؿ عف اإلخبلالمدنية  مف المسؤكلية اإلعفاءقكاعد تو كمداه إلى رط في صح  يخضع ىذا الش  

 .1في القانكف المدني المنصكص عميياعاقدؼ ت  اللتزاـ البا
ص عميو في أك بالن   ميل،كتابة في العقد المبـر مع الع إدراجو رط صحيحا إذا تـ  ىذا الش   يعد  ف

تي يكضح لو مف خبلليا شركط ككيفيات االستفادة كال   ،ميا لو البنؾتي يسم  المطبكعات ال  الكثائق ك 
كقبكلو لو صراحة  بو يفترض عمـ العميل إذ ،يكاتعمى دفتر الش   بكضكح ينو، أك بتدك 2مف خدماتو
 .3في االستفادة مف خدمات البنؾ مف خبلؿ شركعوأك ضمنيا 
ف أخطائو البسيطة فقط دكف عرط في إعفاء البنؾ مف المسؤكلية ينحصر أثر ىذا الش    

كقيامو بدفع   ،يؾأثناء الكفاء بالش  ادرة عنو تبعات أخطائو الجسيمة أك أعماؿ الغش الص   عفائو مفإ 
ـ    شكمو عف حصكؿ تزكير كاضح في بياناتو. شيؾ ين
ذؼ احب ال  رط قمب عبء اإلثبات، كجعمو عمى عاتق الس  ب عمى كجكد مثل ىذا الش  كيترت   

  و أك صدكر خطأ جسيـ منو كفي سبيل اقتضاء كامل حقكقو مف البنؾ، إثبات غش   ،ينبغي عميو
 .4ريى مف الغأك حت  

                                                           
ؤكلية تترتب ة مسفاؽ عمى إعفاء المديف مف أي  و: "... يجكز االت  مف القانكف المدني عمى أن   05/;:4ة الماد   حيث تنص   -1

و يجكز لممديف أف يشترط إعفاؤه مف و أك خطئو الجسيـ. غير أن  ما ينشأ عف غش   عاقدؼ، إال  عمى عدـ تنفيذ التزامو الت  
 ذؼ يقع مف أشخاص يستخدميـ في تنفيذ التزامو".أك الخطأ الجسيـ ال   اجمة عف الغش  المسؤكلية الن  

2
-Christian GAVALD,  Jean STOUFFLET, Droit bancaire, 5

éme
 édition, Op.Cit., p. 141.  

ركط قة بالش  ة المتعم  د القكاعد العام  ، يحد  5046أفريل  ;0خ في ، المؤر  46/04ظاـ رقـ مف الن   08/04ة الماد   إذ تنص   -3
ف و: "يتعي  ن  عمى أ ؛5046يكنيك  05ادر بتاريخ ، الص  >5عدد ، الجريدة الرسمية ة عمى العمميات المصرفية،البنكية المطبق  

قيا عمى العمميات تي تطب  ركط البنكية ال  الكسائل، بالش   غ زبائنيا كالجميكر بكل  عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية، أف تبم  
 تي تقـك بيا".المصرفية ال  

 .;58مصطفى كماؿ طو، أصكؿ القانكف التجارؼ، مرجع سابق، ص -4
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ذا كاف اإلجماع حاصل عمى جكاز االحتجاج بشرط اإلعفاء مف الخطأ البسيط  فإف   ،كا 
يصعب معو إيجاد ك  حياف،مييز بينو كبيف الخطأ الجسيـ لمبنؾ قد يغدك دقيقا في الكثير مف األالت  

ؼ إلى تعقيد ميمة القاضي في استخبلص طبيعة الخطأ الكاقع حدكد فاصمة بينيما، كىك ما يؤد  
 رط، كالكقكؼ عمى قصد الطرفيف مف كرائو.ة تفسير البند الخاص بيذا الش  البنؾ، كمف ثم   مف

فرقة، ككصف ما ينسب إلى البنؾ مف أخطاء ، بإىماؿ ىذه الت  1ليذا ينادؼ بعض الفقو
 يقع فييا. بالجسيمة، باعتبارىا صادرة عف ميني محترؼ يجدر بو أال  

المديف أؼ مؤاخذة  مف األصل، ستثناءاليس سكػ  ةالمسؤكلي اإلعفاء مف كعمى اعتبار أف  
فق الو في نطاؽ الحدكد المت  ، كا عم2ذا االستثناءرط الخاص بيكسع في تفسير الش  يجب عدـ الت   وفإن  

 تفاديا إلمكانيةزمة لتنفيذ التزاماتو، كجكده ال ينفي عف البنؾ كاجب بذؿ العناية البل   ، إذ أف  عمييا
 ما يتحم ل مسؤكليتو الجنائية.سمككا مجر   خطئو اعتبار

 ل البنك لممسؤولية الجزائية:تحم   -الفرع الثاني

ة  مف  84كر س المشر ع صراحة مبدأ المسؤكلية الجزائية لمبنؾ كشخص معنكؼ في نص  الماد 
ولة والجماعات المحمية قانكف العقكبات ال تي تنص  عمى أن و: واألشخاص المعنوية  "باستثناء الد 

خص المعنوي مسؤوال جزائيا عن الجرائم ال تي ترتكب لحسابو الخاضعة لم قانون العام ، يكون الش 
رعيين عندما ينص  القانون عمى ذلك. إن  المسؤولية الجزائية  من طرف أجيزتو أو ممث ميو الش 

خص الط بيعي كفاعل أصمي أو كشريك في نفس األفعال" خص المعنوي ال تمنع مساءلة الش     .لمش 
ال  رةيكات المزك  البنؾ المسؤكلية المدنية عف كفائو بالش   ا إلى ىذا الن ص، فإف  تحميلكاستناد

سناد ىذا الفعل إلى البنؾ كشخص إ، لكف بشرط دكف قياـ مسؤكليتو الجزائية إلى جانبيا يحكؿ
يا تي ارتكبسببيا األفعاؿ ال   كت عد  مسؤكلية البنؾ في ىذه الحالة مسؤكلية عف فعل الغير، معنكؼ،

 مو أك مستخدمو باسمو ك لحسابو أيضا.ممث  
لذا ي طرح الت ساؤؿ حكؿ مدػ امكانية اعتبار البنؾ مسؤكال بصفتو شخصا معنكيا عف تزكير 

يؾ مف طرؼ أحد مستخدميو  ؟الش 

                                                           
1
-Hammadi ARRÏAD, Op.Cit., p.500. 

 .>454، صمكب رة كمنقحةالديف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، طبعة عمي جماؿ  -2
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يؾ في قانكف العقكبات اعتمادا عمى كيفية تنظيـ المشر ع لجريمة تزكير الت ي تقاذفتيا  ،الش 
ة نصكص، كبالن ظ كقيامو بقبكؿ  ،ركؼ ال تي يرتكب فييا مستخدـ البنؾ ىذه الجريمةر إلى الظ  عد 

  بتزكيره كتعييف نفسو كمستفيد فيو كتقديمو لمكفاء شخصيا ومياأك ق صرؼ شيؾ كاضح الت زكير
ينتفي، ليتحم ل ىذا المستخدـ بكصفو شخصا طبيعيا المسؤكلية الجزائية بصفة  اإلسنادفإف  شرط 

خص الط بيعي المكم ف بتجسيد إرادة البنؾ تعد  مف شخصية، إذ أف   جرائـ الت زكير ال تي يرتكبيا الش 
ىا لمبنؾ كشخص معنكؼ  دسناإقبيل الت صر فات ال تي تتـ  خارج الحدكد المرسكمة لنشاطو كال يمكف 

 .1تصر فات ممث ميو المعتبرة صحيحة في نظر قانكنو األساسي آثار جزائيا إال  عففبل ي سأؿ 
خص الط بيعيك  الجزائية عف المسؤكلية  ، بما في ذلؾ مستخدـ البنؾ،قد حم ل المشر ع الش 

تيف  6:8فعل الت زكير في نص  الماد 
>54ك 2

ق األكلى بجريمة ، بحيث تتعم  مف قانكف العقكبات 3
يؾ ـ   تزكير الش  رات المصرفية،  لى تجريـ تزكيرإ، في حيف تشير الث انية بشكل عا يجد  إذالمحر 

يف عقابييف يحمبلف عقكبتيف مختمفتيف، ال  عف الن ص الكاجب الت طبيق متسائبلقاضي نفسو أماـ نص 

                                                           
زينب سالـ، المسؤكلية الجنائية عف األعماؿ البنكية، دراسة مقارنة بيف الت شريع المصرؼ كالت شريع الجزائرؼ، دار  -1

 .68، ص2010الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر، 
عف  ( سنكات كبغرامة التقل  40و: "يعاقب بالحبس مف سنة إلى عشر )عمى أن  العقكبات  قانكف  مف 6:8المادة  تنص   -2

 صيد:يؾ أك قيمة الن قص في الر  قيمة الش  
ر أك زي ف شيكا -4  كل مف زك 
 .كل مف قبل استبلـ شيؾ مزكر أك مزيف مع عممو بذلؾ" -5

ة  -3 ة "كل  مف ارتك مف قانكف العقكبات عمى أن و: 219تنص  الماد  ب تزكيرا بإحدػ الط رؽ المنصكص عمييا في الماد 
رات الت جارية أك المصرفية أك شرع في ذلؾ، يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس سنكات كبغرامة مف  216 في المحر 

 .عشركف ألف إلى مائة ألف دينار جزائرؼ 
ة  كيجكز عبلكة عمى ذلؾ، أف يحكـ عمى الجاني بالحرماف مف حق  أك أكثر مف الحقكؽ  كبالمنع مف  14الكاردة في الماد 

 االقامة مف سنة إلى خمس سنكات عمى األكثر.
كيجكز أف يضاعف الحد  األقصى لمعقكبة المنصكص عمييا في الفقرة االكلى أعبله إذا كاف مرتكب الجريمة أحد رجاؿ 

 المصارؼ أك مدير شركة ...".
ة كقد  - دت طرؽ الت زكير الماد   عقابي كحصرتيا في األشكاؿ الت الية:مف القانكف ال 216حد 
 تقميد أك تزييف الكتابة أك الت كقيع-
رات فيما بعد-  اصطناع ات فاقات أك نصكص أك التزامات أك مخالصات أك بإدراجيا في ىذه المحر 
رات لتمق ييا أك إلثب- ركط أك االقرارات أك الكقائع ال تي اعد ت ىذه المحر   اتيا.اضافة أك اسقاط أك تزييف الش 
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  في حالة ارتكاب البنكي لجريمة تزكير شيؾ كقيامو بكفائو بطريق المقاصة أك كفاء عاديا لنفسو
 ؟أك لغيره

ة  عمى الر غـ مف ككف كبل الن صيف مف تشريع كاحد، فإف  نص   ينطبق  اـ  نص  ع 6:8الماد 
ة  ،عمى كل  شخص يثبت ارتكابو لعممية تزكير شيؾ صت عقكبتيا لفئة  >54في حيف أف  الماد  خص 

معي نة مف األشخاص ىـ مستخدمك البنكؾ ال ذيف يرتكبكف جرائـ تزكير شيكات أك قبكؿ صرفيا مع 
رات بنكية  زكيرميف لمبنؾ، كما أن يا تتعمق بتبمناسبة ممارستيـ لنشاطيـ كممث   ،عمميـ بتزكيرىا محر 
يؾ   حدػ نماذجيا.إال تي يعد  الش 

ة  يطب ق كبالت الي فإف  القاضي فقرتيا الثانية  في >54العقكبة المنصكص عمييا في نص  الماد 
حيث تضاعف العقكبة المنصكص عمييا في فقرتيا األكلى كالمقد رة بالحبس مف سنة إلى خمس 

ف دينار جزائرؼ في الحالة ال تي يرتكب فييا ىذا الفعل سنكات كغرامة مف عشركف ألف إلى مائة أل
، لكف بشرط إلى مائتي ألف دينار جزائرؼ  في حد ىا األقصىبحيث تصل أحد مستخدمي البنكؾ، 

 الت أك د مف تكافر أركاف الجريمة في حق  مستخدـ البنؾ.
يؾ تزكيرا ما لفعل تزكير في اقتراؼ مستخدـ البنؾ تتمث ل ىذه األركاف ديا أك معنكيا الش 

كالمعنكؼ  ؼرر الماد  لمض   إلحاقوإضافة إلى  ،كتحريف حقيقتو بإحدػ الط رؽ المعتمدة قانكنا
احب   وإلى جانب عممو بأف  الفعل المقترؼ مف طرف ،ك المستفيد كىك ما يشك ل ركنيا الماد ؼأبالس 

 .يعد  جريمة معاقب عمييا قانكنا باعتبار ىذا العمـ يشك ل ركنيا المعنكؼ 
دد أف  مضاعفة العقكبة نظرا لصفة الجاني كميني، كالمعتبرة كظرؼ  كالمبلحع في ىذا الص 

د  مسألة جكازية يعكد تطبيقيا مف عدمو لمطمق السمطة الت قديرية لمقاضي. ،مشد 
يؾ فقط   همف قانكف العقكبات يطب ق عمى البنكي في حاؿ ثبكتو تزكير  >54إف  نص  الماد ة  الش 

ر أك شركعو في ذلؾ يؾ المزك  بتقديمو لمكفاء لدػ المسحكب عميو  ،أم ا إذا تبي ف قيامو باستعماؿ الش 
ة  رغـ  ،مف قانكف العقكبات 554بنفسو مع عممو بالت حريف ال ذؼ يعتريو، فإن و يخضع لحكـ الماد 
رة في نص   ة  أن يا أحالت مف حيث جزاء ىذا الفعل لنفس العقكبة المقر   المذككرة سابقا. >54الماد 

ر كالكفاء بو لمصمحة حاممو البنكي أم ا إذا قبل يؾ المزك  مع عممو  ،استبلـ أك تمق ي الش 
مس أك تسميط السي ما إذا كاف ظاىرا أك يمكف اكتشافو مف خبلؿ الم   ،القاطع بكجكد تحريف فيو
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رة في نص  الم ة اضاءة نافذة عميو، فإن و يخضع لمعقكبة المقر  ف كاف  ،مف قانكف العقكبات 6:8اد  كا 
عمى مستخدـ البنؾ يتـ  في الحالة ال تي تنسب فييا االفعاؿ المجر مة  يابعض الفقو يرػ بأف  تطبيق

يؾ بمعزؿ عف ممارستو لنشاطو الميني ،إليو  .1بحيث يرتكب جريمة تزكير الش 
ة  ا يطب ق فقط عمى مف القانكف الت جارؼ قد أكردت  876كجدير بالذ كر أف  الماد  جزاء خاص 

ألف دينار جزائرؼ في حاؿ  مائتيالبنؾ المسحكب عميو، ال ذؼ يعاقب بغرامة مف خمسة آالؼ إلى 
عييف المخالف تعم ده تعييف مقابل كفاء أقل  مف مقابل الكفاء المتكف ر لديو فعبل، إذ يككف ىذا الت  

يؾ ال   معنكؼ  لمكاقع بمثابة تغيير تو أك شكمو ي تنصتفي حقيقة الش  صن ف ليب  عمى معناه ال ماد 
يؾ ر الت حريف المعنكؼ لمش  ة مف صك   .2كصكرة خاص 

كقد أسند المشر ع ىذا الت زكير لمبنؾ المسحكب عميو بصفة شخصية كحم مو آثاره لكحده فقط 
يذ حت ى كلك تـ  ىذا الت زكير في مرحمة تنف ،ؼ يبقى بمنأػ عف تكقيع الجزاء عميوذدكف مستخدمو ال  

يكات الكرقية باعتبارىا مف   البنكية. األعماؿالمقاصة االلكتركنية لمش 
 

 يكات المعترض عمى دفعيا:الوفاء بالش  -المبحث الثاني
تنفيذه ليذا االلتزاـ  محامل، إال أف  ليؾ بالكفاء بقيمتو ة الش  حقق مف صح  يمتـز البنؾ عند الت  

احب بغرض حماية حقكقو كالمحافظة تخذه الس  رغـ استيفاء شركطو، يصطدـ أحيانا بإجراء آخر ي
 .l’oppositionيؾ، يعرؼ بالمعارضة يمنعو بمكجبو مف تسديد قيمة الش   عمييا،

ة لقد  ي قصد كال تي  ، مف القانكف الت جارؼ  806نظ ـ المشر ع أحكاـ المعارضة في نص  الماد 
يؾ بيف يدؼ البنؾ المسحكباالحتجاج ، بيا  تحف ظي ييدؼ إجراءعميو، كىي  عمى الكفاء بقيمة الش 

احب وإلى جعم يمتنع، كبمجر د تمق يو ليا مف صرؼ ما تحت يده مف مديكنية لمس 
3. 

                                                           
يؾ، ص -1  .213حميمة حكالف، مسؤكلية البنؾ بمناسبة الكفاء بالش 
يؾ في القانكف الجزائرؼ المقارف، الط بعة  -2 ، دار الخمدكنية  األكلىعبد الرحمف خميفاتي، الحماية القانكنية لممتعامل بالش 

 .99، ص2009لمن شر كالت كزيع، الجزائر العاصمة، الجزائر، 
يؾ طبقا ألحدث تعديبلت القانكف الت جارؼ، الط بعة األكلى، دار الن يضة العربية، بشير العائبي،  -3 االمتناع عف الكفاء بالش 

 .07، ص2010 القاىرة، مصر،
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و في اقتضاء محامل بحرمانو مف حق  ل بالن سبةغـ مف األثر السمبي ليذا اإلجراء كعمى الر   
فعاحب في و ككيل عف الس  ، ماداـ أن  احتراموالبنؾ يجبر عمى  مقابل الكفاء، إال أف   يمتـز  ،الد 

ذلؾ ف منعو مف تي مف بينيا األمر المتضم  كال   ،مومكك   ألكامراالنصياع بتطبيق قكاعد الككالة ك 
 .ة المعارضةفي صح   ، إلى غاية البث  1بمثابة رجكع في تككيمو في الكفاء ذؼ يعد  ال  ك 

 يـ لمكفاء ليس مسركقاقديؾ محل الت  الش   أكد مف أف  عمى البنكؾ الت  القانكف ففي فرنسا، يفرض 
 .2لمقياـ بذلؾ اسري اأك ضائعا، كذلؾ بمراجعة بنؾ فرنسا، بحيث يمنح ليا رقم

كىك ما  ،كفاؤه معيبا يؾ عد  أكفى رغـ ذلؾ بالش  ك د المسحكب عميو بيذا األمر، فإذا لـ يتقي   
مسؤكليتو في ، بحيث يتحمل 3جارؼ القانكف الت   مف 809/04ة الماد   يستفاد بمفيـك المخالفة لنص  

 .رفيحكاـ القانكف الص  أل كطبقا كذلؾ، ىاه لحدكدتجاكز  نتيجةمو طبقا لقكاعد الككالة، مكاجية مكك  
 مستكفية لشركطيا القانكنيةيو معارضة البنؾ المسحكب عميو في حاؿ تمق  خطأ ق كيتحق  

ؼ خص الذ  ف الش  مبأمر  مف القضاء يامقابل الكفاء إلى غاية رفع هتجميد عدـبؿ(، ك )المطمب األك  
 اني(.)المطمب الث   صدرت عنو

 :لممعارضةروط القانونية توافر الش   رغم يكدفع الش   -لالمطمب األو  

احب ر عمى الس  في مقابل كفائو إلى الحامل، كيتعذ   يؾ، ينتقل الحق  د إصداره الش  بمجر  
عدـ جكاز الرجكع في  استنادا إلى مبدأ، استرجاعو بالعدكؿ عف األمر الذؼ أصدره سابقا إلى بنكو

، كذلؾ حفاظا le principe de l’irrévocabilité de l’émission du chéqueيؾ إصدار الش  
يؾ مكانةعمى   .، كضمانا الستقرار المعامبلت4ءكسند يقـك مقاـ الن قكد في الكفا الش 

يؾ راجع عفو كعمى سبيل االستثناء، يجكز الت  أن   إال    صدار أمر ،سحب الش   لمبنؾ عكسي كا 
إذا صدر  إال   ،ثاره القانكنيةأل كمرت با لوال يككف ممزما  ىذا األمر ، غير أف  بوالكفاء  عفباالمتناع 

                                                           
1
-Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.127; Michel JEANTIN, Paul 

LECANNU, Op.Cit., p.62. 
2
-Voir les articles : R.131-5, R.131-6, R.131-7, R.131-8, R.131-9, du code monétaire et financier Français. 

 : "مف أكفى قيمة شيؾ بغير معارضة عد كفاؤه صحيحا... ".مف القانكف التجارؼ إلى أف   809/04إذ تشير المادة  -3

يؾ"، مجمة االستاذ الباحث لمدراسات القانكنية كالسياسية، العدد حميمة حكالف، "المعارضة كسبب لرفض الكقاء بقيمة ا -4 لش 
 .194، ص2017، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة دمحم بكضياؼ، المسيمة، سبتمبر 07، المجم د 01
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ؿ(كمية منيابصكرة صحيحة مستجمعا لشركطو الش   بحيث )الفرع الثاني(،  كالمكضكعية )الفرع األك 
ال  تحم لالبنؾ  ينبغي عمى  .بو مر ة أخرػ عبء الكفاء  تنفيذه، كا 

 الشكمية:روط فاء المعارضة لمش  ياستعدم رفض الوفاء رغم -لرع األو  الف
الكفاء  بعدـال يمكف لمقائـ بالمعارضة إثبات خطأ البنؾ كعدـ تقيده باألمر الذؼ أصدره إليو 

 ي ىذا األخير لمعارضة صحيحة شكبل كمضمكنا. إذا أثبت تمق   إال  
رة بيا خبلؿ أجل زمني مناسب، يسمح لمبنؾ إذا تمت المباد إال   كال تككف ىذه األخيرة كذلؾ،

تيسير إثبات صدكرىا في األجل  ،في قالب شكمي يساىـ إفراغيا ،بترتيب آثارىا فكر استبلمو ليا
جارؼ مف القانكف الت   806/05ة ركط التي أغفمت الماد  كىي الش   ، إذا نازع البنؾ في ذلؾ،رالمذكك 

 تكضيحيا.
 مى الوفاء في اآلجال المطموبة:توجيو االعتراض ع -الفقرة األولى

بقطعيتو كعدـ  ،يؾألجل الكفاء بالش   إلى البنؾ احبذؼ يصدر مف الس  فع ال  يمتاز األمر بالد   
احب باإلبقاء عمى المقابل لمصمحة الحامل بمكاعيد تقديـ الس   يتقي دجكع فيو، بحيث ال قابميتو لمر  

 .1يؾ لمكفاءالش  
 2ومن 806جارؼ ذاتو في الفقرة األكلى مف نص المادة انكف الت  ره القدليل عمى ذلؾ ما قر  كال   

ى بعد انقضاء حت   ،فع في حالة كجكد مقابل الكفاء لديوبقاء المسحكب عميو ممزما بالد  ضركرة  مف
احب بإلغاء دا لديو، كلكف بشرط عدـ صدكر أمر مف الس  اآلجاؿ القانكنية لتقديمو بحيث يبقى مجم  

 .عممية الكفاء
فع، ي الحالة العكسية،ا فأم   تي تستشف بمفيـك كال   أؼ في حالة كجكد اعتراض عمى الد 

المسحكب عميو يعفى مف التزامو بالكفاء كلك لـ ينقضي الميعاد  المخالفة لمفقرة المذككرة، فإف  
                                                           

 يؾ في:مف القانكف التجارؼ مكاعيد تقديـ الش   804ة حصرت الماد   -1
 فع فييا.درا في الجزائر كقاببل لمد  يؾ صا( يكما، إذا كاف الش  50عشريف ) -
فع في ككاجب الد   يؾ في أكركبا، أك أحد البمداف المطمة عمى البحر األبيض المتكسط،( يكما إذا صدر الش  60ثبلثيف ) -

 الجزائر.
 .فع في الجزائركالقابمة لمد   ادرة في غير البمداف المذككرة يكات الص  سبة لمش  ( يكما، بالن  0:سبعيف ) -
ي قيمة صيد، يجب عمى المسحكب عميو أف يكف  "في حالة تكفر الر   و:مف ذات القانكف عمى أن   806/04ة الماد   نص  ت -2

 ى بعد انقضاء األجل المحدد لتقديمو".يؾ حت  الش  
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احب باالسترداد الحكمي لمقابل الكفاء منو إذا بادر الس   ،يؾ مف طرؼ الحاملالقانكني لتقديـ الش  
إذا كاف سببيا ىك  بة آلثارىا إال  بحيث ال تككف ىذه األخيرة مقبكلة كمرت   ،طريق المعارضةعف 

 .1أك تفميس حاممو يؾضياع الش  
فع بإيقاؼ الد   اإذا أصدر أمر  احب ال تككف صحيحة إال  معارضة الس   فإف   كاستنادا إلى ذلؾ، 

ر كجكد اتفاؽ سابق مع المسحكب صك  و مف الممكف تأن   قديـ، إال  قبل أك بعد انقضاء مكاعيد الت  
، بحيث 2فاؽفع إلى ىذا االت  يكات، كحينيا يستند األمر بعدـ الد  عميو عمى عدـ الكفاء ببعض الش  

 تكجييو بصكرة مكتكبة. احب، السيما إذا تـ  ممزما باالستجابة ألمر الس   البنؾ يككف 
 المعارضة في شكل مكتوب:  يتمق   -الفقرة الثانية
لممعارض  جارؼ كيفية خاصة ينبغي تكجيو المعارضة كفقيا، مما يعني أف  لقانكف الت  ف الـ يبي  

 ريقة التي يراىا مناسبة.الحرية في اختيار الط  
يؾ المف الفقو  يرػ جانب  ال فيي ،تستمـز شكبل معي نا بأف  المعارضة في الكفاء بقيمة الش 

د جان، لمككالة فسخا أف تككف  تعدك  يسيل ىحت   كتابيا إجرائيا ضركرة مىع آخر بفي حيف يؤك 
احب إذ المسحكب عميو،  البنؾ إنكار حالة في إثباتيا  إيقاؼبضركرة  البنؾ إعبلـيككف عمى الس 

 خطاب مكتكب.أؼ عف طريق ، 3كتابياالكفاء كتجميد المقابل لديو 
ذ أف يحب  و شكيؾ في كقكعيا مف عدمو، فإن  أك الت   تياتفاديا لمنازعة المسحكب عميو في صح  ك 
و االعتراضيعتمد  البنؾ كتابة عمى  إعبلـ كسيمة تضمف إثبات حصكؿ المعارضة، بأف يتـ   مكج 

ظر الن   بغض   مف تبرير سبب امتناعو عف الكفاء في مكاجية الحامل، ىذا األخيرف معو نحك يتمك  
 .4ع الفرنسيبعة في ذلؾ، كىك ما أشار إليو المشر  الكسيمة المت   طبيعة عف

                                                           
في  "ال تقبل معارضة الساحب عمى كفاء الشيؾ إال   و:مف القانكف التجارؼ إلى أن   806ة تشير الفقرة الثالثة مف الماد   -1

 حالة ضياعو أك تفميسة حاممو".
2
-Aissa DAOUDI, Le droit pénal du chéque, Thèse de doctorat d’Etat, Faculté de droit et des sciences 

politiques, Université d’Alger,1999, p.80. 
يؾ، ص -3  .200حميمة حكالف، المعارضة كسبب لرفض الكقاء بقيمة الش 

4
-L’article L-131-35 alinéa 02 du code monétaire et financier Français, stipule que  = "Le tireur doit 

immédiatement confirmer son opposition par écrit, quelque soit le support de  cet écrit ...". 
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ـ  تطبيقا  أك برسالة  ، une simple lettreرسالة عاديةباالعتراض عمى الكفاء  لذلؾ، قد يت
         une lettre recommandée avec accusé de reception 1ـمة مع إشعار باالستبلمسج  

 .2بتكجيو إعبلف عف طريق المحضر القضائيأك 
د فييا عمى ضركرة أف تؤك   البنكؾ درجت عمى إصدار تعميمات ألعكانيا ، فإف  عممياا أم   

يؾ المعترض إشارة إلى المكاصفات األساسية لمش   كمتضم نة، كشرط لقبكلياتككف المعارضة مكتكبة 
المستفيد منو، سبب المعارضة  ،اسـ صاحبو، مكاف كتاريخ إنشائو رقمو، مبمغو،كعمى كفائو 

 .3أك فقدانو ضياعوركؼ المحيطة بعرؼ عمى الظ  الت   المساعدة عمىكغيرىا مف البيانات 
ر عمى البنؾ تحديد و يتعذ  ر أك بدكنو، فإن  كفي حالة عدـ اإلشارة إلى ىذه البيانات بمبر   

نو مف إعماؿ ل المسؤكلية في حالة عدـ تمك  و ال يتحم  الي، فإن  يؾ المقصكد بالمعارضة، كبالت  الش  
 .4آثارىا

عند  ف أثرىاارضة صحيحة، بل يتكق  يا ال تعتبر معى البنؾ معارضة شفيية، فإن  ا إذا تمق  أم  
 .5في انتظار تأكيدىا كتابة مؤق تا يؾ كتأجيموصرؼ الش   ؿ لو عرقمةخك  تبحيث  فقط،د عممو مجر  

بيانات المعارضة كاممة مف عدمو، فإن و ينبغي لرسالة المعارضة بعف اإلدالء  كبغض  الن ظر
، باعتبارىـ مف 6يؾحالة تظيير الش  أف تككف مكق عة مف صاحب الحساب أك ككيمو أك الحامل في 

 المعارض بالت اريخ الظ اىر عمى اإلشعار يستدؿ   إذذيف يممككف الحق  في المعارضة، األشخاص ال  
كقكع المعارضة عمى كدليل  ،ال ذؼ يعيده إليو البنؾ بعد الت أشير عميو ،أك اإلشعار باالستبلـ ذاتو

 في الكقت المناسب.
 كامل فيو ف تدك   يكات،الش   صرؼ كقف سجل يسمى خاص   لبسج   عادة البنكؾ كتحتفع
كفق كل   ،7صرفو المراد كقف يؾالمتعمقة بالش   كافة البيانات، يحتكؼ عمى إلييا الكاردة المعارضات

 .حالة عمى حدة
                                                           

1
-Stéphane PIEDELIEVRE, Instruments de crédit et de paiement, p.321. 

2
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, 5

éme 
édition, p.324. 

 .500عبد الغفار الحكماكؼ، مرجع سابق، ص -3

 .4:0يؾ كمشكبلتو العممية كحمكليا، مرجع سابق، صعبد الفتاح سميماف، استخداـ الش   -4
 .505ص عبد الغفار الحكماكؼ، مرجع سابق، -5

6
-Aissa DAOUDI, Op.Cit., p.80. 

 .35بشير العائبي، مرجع سابق، ص -7



 الفصل الثاني                                          مسؤولية البنك بمناسبة الوفاء المعيب بالشيك

 

157 
 

 روط الموضوعية:لمش   استيفاء المعارضة-الفرع الثاني
إلى جانب شركطيا  خرػ أإال  إذا استكفت شركط مكضكعية صحيحة المعارضة ال تككف 

كمية  القانكنية ةمد  الطكاؿ  ،األمر بتجميد المقابل تكجيو، بأف تصدر مف صاحب الحق  في الش 
يؾ لمكفاءل ر لو ذلؾأسباب قانكنية )الفقرة األكلى(، مستندا في ذلؾ إلى  صبلحية الش  )الفقرة  تبر 

 الث انية(.
 ا:فيي صدور المعارضة من صاحب الحق   -الفقرة األولى

كقصر ىذا  يؾع في تحديد صاحب الحق في االعتراض عمى الكفاء بقيمة الش  ق المشر  لـ يكف  
و ىدفاعتبارىا إجراء ك د ذاتيا، ، مغفبل الغاية مف المعارضة في ح  (أك ال) احب فقطعمى الس   الحق  

 تحقيق مصمحة قانكنية معينة. بغرضيؾ، منع المسحكب عميو مف دفع مبمغ الش  
ع مف نطرض أف يفت كافلذا   لو احب غير الس  شخص  بيذه اإلمكانية إلى كل   ؽ االعتراؼايكس 

 .)ثانيا( احبإلى جانب دائني الس  ، دائنيو ك كالحامل ،مصمحة في منع الكفاء
تككف ممكنة  يا قدفي المعارضة، فإن   ق لصاحب الحق  شريعي الضي  حديد الت  بالن ظر إلى الت  ك 

ة يا تخضع لمقكاعد العام  أن   قبكليا مف البنكؾ، إال   ، كيتـ  باحغير الس   ألشخاص آخريففي العمل 
 يؾ.كفيق بينيا كبيف ما تقتضيو قكاعد الش  قة بحجز ما لممديف لدػ الغير، مع الت  المتعم  

 احب: صدور المعارضة من الس   -أو ال
إلى المسحكب عميو بعدـ سداد  المعارضة احب بمكنة تكجيو أمرستخمص االعتراؼ لمس  ي  

متيا نص  الم قيمة شيؾ ما مف عد ة نصكص قانكنية،  جارؼ مف القانكف الت   806/05ة د  افي مقد 
 .1كاالتصاالت االلكتركنيةمف قانكف البريد  87ة دت مضمكنيا الماد  تي أك  كال  

 احب أك ككيمو في سياؽ المحافظة عمى أمكالو بصكرة تي يقيميا الس  كترد المعارضة ال  
يؾ لفائدة لتفادؼ كفاء المسحكب عميو بقيمة الش   خاذهجراء احتياطي يسارع في ات  قانكنية إذ تعتبر كإ

                                                           
صاالت كاالت  قة بالبريد ة المتعم  قكاعد العام  د اليحد  ، ;504ماؼ  40خ في ، المؤر  07/;4رقـ  مف القانكف  87ة الماد   تنص   -1

احب عمى دفع قبل اعتراض الس  "ال ي   و:عمى أن  ؛ ;504ماؼ 46ادر بتاريخ ، الص  :5 االلكتركنية، الجريدة الرسمية، عدد
 ؾ أك اختبلسو أك إفبلس حاممو. في حالة فقداف الص   ال  إمو المستفيد بريدؼ يقد   صؾ  

يفصل قاضي االستعجاؿ في ىذا االعتراض بطمب مف غـ مف ىذا المنع، احب اعتراضا ألسباب أخرػ بالر  ـ الس  إذا قد  
 لمكضكع". عكػ مف حيث افي حالة قياـ الد   حتى   كىذا الحامل،
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شكل مف  احب ممتزما نحكه بأؼ  ال يككف الس   ، ال ذؼالشرعيأك المستفيد  شخص آخر غير حاممو
 األشكاؿ.

ق ذلؾ في حالة سحبو احب المعارض في الكفاء بقيمة الشيؾ بنكا، كيتحق  كقد يككف الس  
يعامل في ىذا ك  فإف  صفتو ىذه ال يعتد  بيا اخل كالخارج،فركعو أك مراسميو في الد   لشيكات عمى
د باإلجراءات القانكنية ذاتيا إذا تقي   إال   ،بل تككف معارضتو صحيحةف ،ساحب عادؼ الفرض كأؼ  

ة المنصكص عمييا في ركط الخاص  بة عف تطبيق بعض الش  فيفة المترت  رغـ كجكد بعض الفركؽ الط  
 تي تجمعو بمراسميو.فاقيات ال  االت  

 أماـ ببلغا ـيقد   أف بعد إال   احب،لمس   إجراء المعارضة عميو المسحكب البنؾ يقبل كال
يؾ أك سرقتو القضائية بطيةالض    .1عيويد   مال إثباتا مستظيرا نسخة منو أماـ البنؾ ،عف ضياع الش 

قدـ عمى صرؼ قيمة ذؼ ي  ل  البنؾ المسحكب عميو ا احب، فإف  ظر عف شخص الس  الن   كبغض  
ل المسؤكلية في مكاجية ىذا يتحم  ، ذلؾ باالمتناع الفكرؼ عفمف عميمو يؾ رغـ تمقيو أمرا كتابيا الش  

بإلزامو بإعادة الكفاء مر ة أخرػ  ى الحاملكحت   ،األخير
2. 

 ي المعارضة من الحامل:تمق   -ثانيا
  .يؾ ميما كاف سببوتراض عمى كفاء الش  في االع احية القانكنية الحق  ال يممؾ الحامل مف الن  

يؾ لمصمحتو إصدار أف   إال   احب، في حاؿ احية القانكنية لمركز الس  يجعل مركزه مماثبل مف الن   الش 
دا، إذا الحصكؿ عمى مقابل كفائو ميد  ك و في اقتضاء قيمتو يؾ أك سرقتو منو، إذ يككف حق  فقدانو الش  

 .قبض مبمغو خر غيره لمبنؾ مف أجلـ شخص آما تقد  
 .بالمعارضة في الكفاء لدػ المسحكب عميو محاملل االعتراؼ كاف يفترضبب ليذا الس  

احب الم   ،كبدال مف ذلؾكماداـ أف  المشر ع لـ يمنحو ىذا الحق، فإف  بإمكانو  جكء إلى الس 
يؾ  هكاخطار   جراء المعارضة.إبدكره  ى ك سرقتو ليتكل  أبضياع الش 

لة لو لحفع حق و عمى مقابل الكفاء اءاتاإلجر  باعإت  كما يمكنو   حجز بإجراء قيامو ك ،القانكنية المخك 
 

                                                           
يؾ، ص -1  .201حميمة حكالف، المعارضة كسبب لرفض الكقاء بقيمة الش 

2
-George DECOCQ, Yves GÉRARD, Juliette MOREL-MAROGER, Op.Cit., p.313. 
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دـ شخص يتق   ىذا األخير مدينا لكل   عد  بيف يدؼ المسحكب عميو، إذ ي  ، رلممديف لدػ الغيما 
 .1يؾبالش  

رعي، رريق األفضل في ىذه الحالة، باعتباالط  ىذا الحجز  يعد   ليذا ؿ إلى الحامل الش   سيتحك 
 .un créancier du voleur ou l’inventeurيؾ لمختمس الش   دائف

لمصمحة حامل  عتبر حجز ما لممديف لدػ الغير، الكسيمة المثمى لتجميد مقابل الكفاءكي  
يؾ ا ، أم  le meilleur moyen pour bloquer  la provision au profit du porteur  2الش 
ف عند إجبار يتكق   ،كفي أحسف األحكاؿ ،أثرىا مكجبيا، فإف  تي قد تتـ المعارضة برؽ األخرػ ال  الط  

 .يؾ عند تقديمو لمكفاءة الش  د مف صح  أك  البنؾ عمى بذؿ عناية استثنائية لمت  
يؾل المسؤكلية حياؿ الحامل، إذا دفع قيميتحم   ليذا فيك و يحمل دالئل تزكير ن  أرغـ  ة الش 

3كاضحة كاف في استطاعتو اكتشافيا
. 

 ائنين:الد   من ر اعتراضصدو  -ثالثا

ـ تمثيميـ في بعض ذيف قد يت  احب كدائني الحامل، ال  ائنيف ىنا دائني الس  كالمقصكد بالد  
ليؤالء مصمحة في منع الكفاء لمدينيـ  ؼ القضائي، إذ أف  الحاالت مف طرؼ الككيل المتصر  

 كالو المكجكدة لدػ المسحكب عميو.نكا مف اقتضاء حقكقو مف أمليتمك  
 احب: دائني الس   لة اعتراضحا –أ

ف أصدره مدينيـ لمصمحة الحامل احب االعتراض عمى الكفاء بشيؾ معي  ال يمكف لدائني الس  
شكل حجز ما لممديف تحت يد  في ،لدػ البنؾ وإجراء حجز عمى حق  في المقابل  و يمكنيـغير أن  
 .الغير

إصدارىا قبل  ي تـ  كات الت  يبالش   ،ىذا اإلجراء قد يصطدـ عند تطبيقو في الكاقع أف   غير
ة احب بانتقالو إلى ذم  مقابل كفائيا لـ يعد مممككا لمس   كتبميغ البنؾ بو، إذ أف   الحجز تاريخ تكقيع

 يؾ كتسميمو لو.المستفيد منذ لحظة إصداره الش  

                                                           
1
-Christian GAVALDA, Jean STOUFLLET, Instruments de paiement et de crédit, 5

éme 
édition, p.323. 

2
-Jack VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit privé Français, p.89.  

3
-Michel CABRILLAC, "Chéque", p.42. 
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ا كاف شكميا، سكاء صدرت كبكجو عاـ، يمتـز البنؾ المسحكب عميو باحتراـ المعارضة، أي   
ل لجماعة احب( الممث  ؼ القضائي )ككيل تفميسة الس  ائنيف أك مف الككيل المتصر  د الد  إليو مف أح

 .1فعفو عف الد  يبة أك بعد تكق  يؾ أثناء فترة الر  احب لمش  ف إصدار الس  الدائنيف، إذا تبي  
 االعتراض من دائني الحامل:حالة   -ب

 ايؾ، كاالحتفاظ بيالش  يسعى دائنك الحامل مف خبلؿ المعارضة إلى منعو مف قبض قيمة 
كينبغي لمعارضتيـ تمؾ أف تأخذ  ،2امني ـكاقتضاء حقكقي انفيذ عمييلدػ المسحكب عميو بيدؼ الت  

 صيغة حجز ما لممديف لدػ الغير. 
ة كسيمة أخرػ غير تكقيع إخطار المسحكب عميو بضركرة االمتناع عف الكفاء بأي   كقد يتـ  

 السيما في حالة افبلس الحامل. الحجز
احب يفقد كل  مصمحة في االعتراض يؾ ،فإذا كاف الس  في ىذه  كايقاؼ عممية صرؼ الش 

طت عنو منذ لحظة اصداره كتسميمو لممستفيد، فإف  ق، ماداـ أف  حقكقو عمى مقابل كفائو قد سالحالة
 يمكنو القياـ بيذا االجراء بناء عمى اخطار مف ؼ القضائي )ككيل تفميسة الحامل(الككيل المتصر  

ائنيف، بحيث يتكل ى ذلؾ بكصفو ممث بل قانكنيا ليـ احب أك بطمب مف الد  في حاؿ إفبلس  الس 
 .3مدينيـ

البنؾ يبقى ممزما، كفي جميع األحكاؿ باالمتناع عف  عف شكل المعارضة، فإف   ظرالن   كبغض  
ـ    .يارفع الكفاء إلى أف يت

 لممعارضة: رات القانونيةتوافر المبر   -نيةالثا قرةالف
في الكفاء الذؼ يجد أساسو  رة لممعارضة بمثابة استثناء مف األصل العاـالحاالت المبر   تعد   
 ". الوفاءب األمرجوع في "عدم جواز الر  في مبدأ 

دة قانكنا محد   ،تي يمكف إثارتيا كتبرير لمنع المسحكب عميو مف الكفاءاألسباب ال   لذا فإف  
يؾ أبعد الحدكد، مف أجل المحافظة عمى آداء الش   ضييق مف نطاقيا إلىع إلى الت  سعى المشر  

                                                           
 .588ص عباس كريـ، مرجع سابق، زىير -1
 .6>4ص ،منقحة كمكب رة يف عكض، عمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، طبعةعمي جماؿ الد   -2
يؾ، ص عزيز العكيمي، انقضاء االلتزاـ الث ابت -3  . 545في الش 
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فبلس حامم، كحصرىا في حالتيعرقمتيالكظيفتو كعدـ  يؾ كا  الكاقع  إال  أف   ،(أك ال) وف ىما: ضياع الش 
 (.اعف إمكانية قبكؿ المعارضة في حاالت أخرػ غيرىا )ثاني العممي لمبنكؾ كقرارات القضاء أسفر

 قانونا لممعارضة: نصوص عمييااألسباب الم -أو ال
الكفاء، ىما  جكع في أمرمر  لسببيف مشركعيف  جارؼ مف القانكف الت   806/05 ةأكردت الماد  

ببيف  إثارة ىذيف الس   يؾ، كحالة إفبلس حاممو، إذ يككف المسحكب عميو، في ظل  ضياع الش   حالة
قانكنية المترتبة عف ل المسؤكلية ال، تحم  العكس فإف فعل ،يؾممزما باالمتناع عف صرؼ قيمة الش  

 .ذلؾ
ة  كفيما عداىما، رة في الماد  احب ال ت قبل، كيككف معر ضا لمعقكبة المقر  فإف  معارضة الس 

 مف قانكف العقكبات. 6:7/5
 يك:حالة ضياع الش   -أ

زة ياا كخركجو مف ح، أؼ اختفائو مادي  1يؾ، فقداف حيازتو بسبب غير إرادؼراد بضياع الش  ي  
 . 2أك دكف عممودكف رضاه  م اإصاحبو رغما عنو 

كافة  خاذت  الالمعارضة في ىذه الحالة في إتاحة الفرصة لممعارض  إجازة اليدؼ مف ىيتجم  
يؾ لغير حاممو بمنعو المسحكب عميو مف الكفاء بمبمغ الش   ،زمة لصيانة مالواإلجراءات البل  

 .رعيالش  
، كما قد تصدر مف le tireur احبكبالن ظر إلى ىذا اليدؼ، قد تصدر المعارضة مف الس   

يؾذؼ فقد الحامل ال      le porteur qui a perdu son chéque . الش 
الية إلنشائو كقبل تحديد المستفيد احب، أؼ في الفترة الت  يؾ كىك في حكزة الس  فقد يضيع الش  

كسريعة  لةأك قبل ملء بياناتو بأكمميا، كىك ما يستدعي تمكينو مف كسيمة فعا   كتسميمو لو،منو 
 .زمة لحقو ذاؾ كىي إجراء المعارضةتكفل الحماية البل  

                                                           
 ارة العراقي.مف قانكف التج   7>ة عريف الفقرة الثانية مف الماد  أشارت إلى ىذا الت   -1
 .>45، صمكب رة كمنق حة طبعةعمميات البنكؾ مف الكجية القانكنية، يف عكض، عمي جماؿ الد   -2
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 البنؾ ىذا األخير ىك مف يبادر بإخطار ممستفيد، فإف  ليؾ بعد تسميمو ف ضياع الش  ا إذا تبي  أم  
رعي إلى الحامل غير الش   كفائوى يحجـ ىذا األخير عف دفع مقابل المسحكب عميو بفقدانو لو، حت  

 .منتحبل صفتو لممطالبة بقيمتو إليوـ يتقد  ك  يعثر عميو الذؼ
 إفالس الحامل: -ب

مف القانكف  806/05ة الماد   ياغة العربية لنص  عبير عف ىذه الحالة في الص  ع الت  أساء المشر  
 .سببا مشركعا لممعارضة "تفميس الحامل"جارؼ، إذ اعتبر الت  

جريمة  إلفبلس بنكعييابحيث يطمق عمى جرائـ ا ؛يحمل داللة جزائية إف  مصطمح الت فميس
 ىك إفبلس الحاملمقصكد المشر ع ىنا  في حيف أف   ؛1اإلفبلس بالت دليسأك اإلفبلس بال تقصير 

faillite du porteur  la  دتو كذلؾ أك  ك ة في صياغتيا الفرنسية، ، مثمما أشارت إليو ذات الماد
 .البلسمكية التصاالتكامف قانكف البريد  87/04ة الماد  

فبلس الك  ىك اإلفبلس القانكني ال الفعمي  ةبو كسبب قانكني لممعارض ذؼ يعتد  حامل ال  ا 
ر يمنعو صرؼ في أمكالو ك الت  يغل  يده عف ك و، بمكجب حكـ قضائي يشير ىذه الحالة في حق   المقر 

 . 2فميسةة الت  و في جميع حقكقو كدعاكاه طيمة مد  ؼ القضائي محم  الككيل المتصر   يحل  لإدارتيا،  مف
رعي أك المستفيد كجكد الحاملمجر د  فإف   ،لذا يؾ الش   فععف الد   ماد ؼ فتكق  في حالة  مف الش 

l’état de cessation de paiement  و بحكـ مف القضاء، كقبل شير ىذه الحالة الكاقعية في حق  
 .3يؾر لبلعتراض عمى الكفاء بالش  صمح كمبر  يال 

في رفع المعارضة إذا  الحق  باحب، ارؼ لمس  جمف القانكف الت   806/05ة ت الماد  كقد اعترف
مم ا يجعل معارضتو ، 4مصمحتو في ذلؾ أقرب إلى االنعداـ يبدك ظاىريا بأف  ك أفمس المستفيد، 

 إال  اذا كاف دائنا لمحامل. ،بالن ظر إلى غايتيا، مف دكف سبب

                                                           
 .277د الحق قريمس، المسؤكلية المدنية لمبنكؾ، مرجع سابق، صعب -1
 جارؼ.مف القانكف الت   577ة الماد   لنص   طبقا -2

3
-Ca Lyon, 02 mai 1978, D.1978, 339; cité par: Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op.Cit., p.62. 

 ؛475مؤيد حسف طكالبة، مرجع سابق، ص -4

-Michel JEANTIN, Paul LECANNU, Op.Cit., p .09.  
 

    .   
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قبضو  المعارضة في حالة إفبلس الحامل، يكمف في الحيمكلة دكف  مف تقرير الغاية إف   
تيجة قائمة لدػ جماعة دائني الحامل يؾ مف البنؾ، لذا تظير المصمحة في تحقيق ىذه الن  قيمة الش  

les créanciers du porteur ،  كلىمف األكاف لذا  ،ؼ القضائيالككيل المتصر   ينكب عنيـذيف ال 
ؿ السيما كأنو ي خك   احب،القياـ بالمعارضة في ىذه الحالة بدال مف الس   االعتراؼ ليذا األخير بحق  

كتنتقل إليو  ،كالت صر ؼ فييا و في إدارة أمكالوبالحمكؿ محم   ،بعد صدكر الحكـ بشير إفبلس الحامل
 .تفميستويا إلى أمكاؿ كضم   اتيكبلحيات الضركرية لذلؾ، بما فييا قبض قيـ الش  الص   كل  

احب في المعارضة عمى الكفاء بشي  ؾ أفمس حاممو تبقى كرغـ ذلؾ، يبلحع بأف  مصمحة الس 
ذؼ يفقد بمكجبو أىمية قبض قيمة بعد صدكر الحكـ بشير إفبلس ىذا األخير، كال   ىحت   قائمة،
 يؾ. الش  

بو في مكاجية  احب، ع د  كفاؤه ذاؾ باطبل، كال يحتج  فع لو نيابة عف الس  فإذا قاـ البنؾ بالد  
ييـ قانكنا سمطة المطالبة بدفع قيمة ذيف تنتقل إل، ال  la masse des créanciers ائنيفجماعة الد  

احب يؾالش   كفي ىذه  ؛إعادة الكفاء ليـب، ليجد نفسو في نياية المطاؼ ممزما مر ة أخرػ مف الس 
احب ذؼ يخدـ مصمحة الس  ريق المناسب ال  جكء إلى االعتراض لدػ البنؾ ىك الط  الحالة يككف الم  

 بو ىذه النتيجة.كيجن  
احب مف كراء اعتراضو عمى الكفاء في ىذه لتي تعكد عمى الس  بصرؼ الن ظر عف الفائدة ا 

و يقع عمى المسحكب عميو، باعتباره ككيبل عنو، ضركرة احتراـ أمره الحالة مف عدميا، فإن  
 .1يؾكاالمتناع عف صرؼ قيمة الش  

 عند إفبلس يؾ،الش   ساحب مف المعارضة حصكؿ بإمكانية صريح القانكني صالن   كماداـ
 فميسةالت   ككيل طرؼ مف تتم   إف اأم  طرفو،  مف إال   تتـ   ال المعارضة ىذه أف   القكؿ فيمك الحامل،

                                                           
 >57ة بتفسير القكانيف في األردف، بشأف تفسير الماد   يكاف الخاص  ادر عف الد  ، كالص  0>>4لسنة  07جاء في القرار رقـ  -1

احب عبلقة البنؾ بالس   جارؼ الجزائرؼ: "كحيث أف  مف القانكف الت   806ة تي تقابميا الماد  كال   جارؼ األردني،مف القانكف الت  
ما ينبني  فإف   ،المستأمفل ك مقيد بتعميمات كأكامر المكك   ل كاألميفمف الككي كبل   تدكر بيف الككالة كاألمانة، كالقاعدة فييما أف  

ؼ كال يجكز لمبنؾ أف يتصر   يؾ كاجبة االحتراـ لدػ البنؾ المسحكب عميو،معارضة الساحب في صرؼ الش   عمى ذلؾ أف  
 المرجع في فض   اعتبار أف  عمى  غ أمرا قضائيا بخبلؼ ذلؾ،احب ما لـ يبم  في مقابل الكفاء الذؼ بحكزتو خبلفا إلرادة الس  

االمتناع عف صرفو يؾ ك و يجكز لمبنؾ إعادة الش  ا فإن  ة جية أف تتدخل في ذلؾ، لذألي  المنازعات ىك المحاكـ فقط، كليس 
 . ;9، ىامش589ص زىير عباس كريـ، مرجع سابق، بل عف:قحب..."؛ نبسبب معارضة السا  
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، يقـك بيا مف أجل استرداد حقكؽ أخرػ  قانكنية إجراءات بقدر ما تكصف بأن يافبل تعد  معارضة، 
 .1الغير لمصمحة يؾالش   بقيمة الكفاء رفضب البنؾ مـزت   ،الحامل المفمس

ى تبميغا بأمر ؼ في مقابل الكفاء دكف أف يتمق  احب أك تصر  ؾ بتعميمات الس  د البنفإذا لـ يتقي  
عف مكقفو  تومسؤكال في مكاجي عنيا، عد   و، بعد تراجع2احب برفع المعارضةالقضاء أك مف الس  

 ة المعارضة كتكافر حاالتيا القانكنية.مو في تقدير صح  ذاؾ، بسبب تدخ  
 مييا قانونا:المنصوص عالمعارضة غير  حاالت -ثانيا

ببيف المذككريف في الس   المعارضة إمكانية جارؼ مف القانكف الت   806/05 الماد ةى حصر تجم  ي 
مف  الحد   كفي ،في قبض قيمتو يؾ لشخص ال يممؾ الحق  الحيمكلة دكف الكفاء بالش  في  سابقا

 عنو مف أضرار تمحق المستفيد فيو. ، كما ينجر  عف اصدارهاحب حاالت تراجع الس  
كالقياـ  ببيف المبادرة برفضياىذيف الس   ى معارضة لغيرذؼ يتمق  و بإمكاف البنؾ ال  ، فإن  لذا 

 بالكفاء لمحامل. 
ؼ إلى استنتاج يؤد   ،3مف القانكف الت جارؼ  806 ةالماد  مف استقراء الفقرة الثالثة  غير أف  

 إذا، ف بشكل مؤق تؾ سيكك اكلك أف  ذ احبمعاكس، إذ يمتـز المسحكب عميو بقبكؿ معارضة الس  
 ايو أمر يؾ، كذلؾ بتجميد المقابل إلى غاية تمق  كضياع الش   كردت ألسباب أخرػ غير إفبلس الحامل

 .ئيابإلغا اقضائي
كسع فييا، سنده في ذلؾ أحكاـ ضييق مف نطاؽ ىذه األسباب، كعدـ الت  كقد حاكؿ الفقو الت  

يؾ حالتيف إضافيتيف لممعارضة ىما سرقة الش   تي أباحتال   ،كقرارات القضاء كأحكاـ القانكف المقارف 
 كاستعمالو بشكل احتيالي.

 
 

                                                           
يؾ، صحميمة حكالف، المعارضة كسبب لرفض الكفاء بال -1  .198ش 
ػ غـ مف ىذا الحظر معارضة ألسباب أخر احب بالر  "فإذا رفع الس   :عمى جارؼ مف القانكف الت   806/06ة الماد   تنص   -2

ى كلك في حالة رفع دعكػ أصمية أف يأمر بإلغاء ىذه المعارضة بناء عمى طمب ، حت  ةكجب عمى قاضي األمكر المستعجم
 .الحامل"
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يك: سرقة -أ  الش 
  la perte du chéque  مع حالة ضياعو  le vol du chéque  يؾتشترؾ حالة سرقة الش   

 أك رغبتو في ذلؾ يؾ مف حيازة صاحبو دكف إرادتوؼ لمش  الخركج الماد   كىك ،ام، سببيجانبيف مف
ؾ لقبض قيمتو    بنقدـ إلى العثر عميو بالت  يقياـ سارقو أك مف  ا أيضا، كىك احتماؿ مأثرى كمف حيث

.  كتحصيميا دكف كجو حق 
قبل أف  ،1س عميياكاعتبرىا سببا كجييا لقبكؿ المعارضات التي تؤس   رقةالس  لذا أخذ القضاء ب  

  un motif d’oppositionرضةر قانكني لممعااىا كمبر  كتتبن  ، تمتفت إلييا القكانيف المختمفة
يؾ مف صراحة سرقة الش   8:>4 جانفي 06مف قانكف  45ة ذؼ اعتبرت الماد  ال   كالقانكف الفرنسي

2أكيد عميوالت   الحالي أسباب المعارضة، كىك ما أعاد القانكف النقدؼ كالمالي الفرنسي
. 

ت القانكنية التي ت بيح يؾ ضمف الحاالف سرقة الش  فمـ يصن   الجزائرؼ  جارؼ أَما القانكف الت   
عرضا، بحيث أشار إلييا  يو أمرا بذلؾ، إال  لمبنؾ المسحكب عميو االمتناع عف الكفاء بيا، بعد تمق  

     جارؼ، كذلؾ عكس قانكف البريدمف القانكف الت   48مكرر 859ة الماد   بشكل مقتضب في نص  
يؾ لحاالت االعتراض عمى الكفاء بالش  ذؼ أشار إلييا في سياؽ تعداده ال   االلكتركنية صاالتاالت  ك 

ف كاف قد عب   ،البريدؼ  .3" بدؿ سرقتوكاختالس الص  ر عنيا بعبارة "كا 
فع مو لمد  د لحاالت عدـ تنفيذ صؾ بريدؼ يقد  المحد   07/4:8 رقـ الت نفيذؼ لمرسـكا أف  رغـ ك  

طبيقية صكص الت  مف الن  ال يزاؿ سارؼ المفعكؿ رغـ ككنو كال ذؼ  ؛4المستفيد منو، كشركط ذلؾ
  ؛5ق بالقكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصبلت السمكية كالبلسمكيةالمتعم   5000/06لمقانكف رقـ 

، إال  أف  المشر ع أعاد عف الدفعلبلمتناع يؾ كسبب صريح بسرقة الش  أشار بكضكح إلى حالة الت  قد 
مف قانكف  87ة الماد   نص   ، فيالممغى 5000/06مف القانكف رقـ  4;منطكؽ المادة  تكريس نفس

                                                           
1
-Paul LECANNU, Thierry GARNIER, Richard ROUTIER, Droit commercial, Instruments de paiement et de 

crédit, 8
éme édition, Dalloz, Paris, France, 2010, p.108. 

2
-L’article L.131-35 du code monétaire et financier Français précité. 

 ، المشار إلييا آنفا.اإلت صاالت االلكتركنيةقة بالبريد ك لعامة المتعم  د لمقكاعد امف القانكف المحد   54ة الماد   ؾ في نص  لكذ -3
د لحاالت عدـ تنفيذ صؾ ، المحد  5007جكاف  45خ في ، المؤر  07/4:8نفيذؼ رقـ مف المرسـك الت   05ة الماد  بمقتضى  -4

 . 5007جكاف  49في  ادرالص  ، >6فع المستفيد منو، كشركط ذلؾ، الجريدة الرسمية، عدد بريدؼ يقدمو لمد  
قة بالبريد كالمكاصبلت السمكية د القكاعد العامة المتعم  ، يحد  2000أكت  05خ في ، مؤر  2000/03 قانكف رقـ -5

 )ممغى(. ،2000أكت  06، الصادر في 48كالبلسمكية، الجريدة الرسمية، عدد 
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كاعتماد نفس المصطمح ضمانا  صاالت اإللكتركنية، دكف أخذ ىذا األمر بعيف االعتبارالبريد كاإلت  
 .صكصلبلنسجاـ بيف الن  

يؾ في فقد حائزه لو، ساحبا كاف أك حامبل، كفقده ضياع الش   حصر مفيـكيتـ  كال ينبغي أف  
يت سع ليشمل كل حاالت تجر د مالكو مف حيازتو بغير إرادتو بما   ىذا المفيـك فلو في الط ريق، كلك

 فييا اختبلسو كسرقتو.
يؾ إف  تبني المشر ع ليذا المفيـك الكاسع، يستنتج بكضكح مف عدـ تعداده لحالة سرقة الش   

 .لممعارضة إلى جانب أسبابيا األخرػ  كسبب مستقل  
ة الحقا، في حاؿ تمقيو أمرا بعدـ دفع شيؾ ب المسؤكليلذا يتعيف عمى البنؾ إذا أراد تجن   

ا كارد جد   ،يؾ نتيجة سرقتولسرقتو، أف ينظر إليو مف ىذه الزاكية، السي ما كأف  احتماؿ ضياع الش  
با الستعمالو بسكء نية مف سارقو، كىك ما يشفع لو في حالة منازعتو مف الحامل في رفض تجن  

 الكفاء بو.

 تعمالو احتياليا:يك و اسالحصول عمى الش   -ثانيا
سبب جديد  l’utilisation frauduleuse du chéqueيؾ االستعماؿ االحتيالي لمش   

ديسمبر  60ع الفرنسي إلى قائمة حاالت المعارضة بمكجب قانكف لممعارضة، أضافو المشر  
4<<4

 كتقاذفو جدؿ ،غامضا ي تندرج تحتيا ظل  كر الت  تحديد نطاؽ ىذه الحالة، كالص   ، لذا فإف  1
2قض الفرنسية الفصل فيو الحقافقيي كقضائي كبيريف إلى أف حاكلت محكمة الن  

. 
3نحك القانكف  اقترح بعض الفقو الفرنسي إدراجيا تحت حالة الغش   كباالعتماد عمى مكقفيا ىذا،  

 
 

                                                           
1
-La loi n° 91/1382 du 30 décembre 1991, relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, (Journal 

Officiel du 1
er

Janvier 1992), modifiant l’article 32 alinéa 2 du décret -loi du 30 octobre 1935, (devenue code 

monétaire et financier, article L.131-35). 
2
-Voir les deux arrêts rendus par la chambre commercial de la Cour de cassation Française, 24 octobre 2000 

arrêts société Hesnault, et l’arrêt Olgard ; cité par: Didier  CHOLET, "La définition de l’utilisation frauduleuse 

du chéque après les arrêts récents de la cour de cassation", Revue de droit bancaire et financier , édition du Juris-

Classeur, n°03 , mai/juin 2001, p.178, note 02 et 03. 
3
-La fraude à la loi pénale est une expression suggérée par M.M. CABRILLAC et B. THEYSSIE. Obs. sous CA 

Paris 08 décembre 1993, RTD.Com., 1994, p.325 ; cité par : Didier CHOLET, "La définition de l’utilisation 
frauduleuse du chéque", Ibid. 
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و االستعماؿ تعريف االستعماؿ االحتيالي بأن   2ى القضاءكحت   ،1ل جانب آخر مف الفقوفي حيف يفض  
 .تج عف خرؽ أحكاـ القانكف الجنائياالن  

ـ  تتحق    استعماؿ كسائل كأساليب احتيالية معاقب عمييا قانكنا بغرض  ق ىذه الحالة إذا ت
كاكراىو سكاء اكراىا  ،جكء إلى تيديدهمشركعة، كالم   غير احب بطريقةاالستيبلء عمى أمكاؿ الس  

رغما عنو كدكف رضاه  ااى، كسمبو إي  صب عميو كخيانة ثقتوالن   ،3ابتزازهأك ، ماديا أك معنكيا
احب كعدـ إجادتو لمقراءة كالكتابة، أك قياـ الككيل بسحب شيكات لمصمحتو كاستغبلؿ جيل الس  

 إلخ.مو فيو ...ثقة مكك   مستغبل  
كقد تكي ف  ،الماؿ سمب إلى يةالمؤد   الكسائل مف جميعياكالمبلحع أف  ىذه الحاالت تعتبر 

 أف احبلمس   فيككف  ةجريمف م بلمتحص  كرقة أك سندا تبعا لذلؾ،  يؾالش  عد بحيث ي   جرائـ، أنياعمى 
 .4الحاالت ىذه في المستفيد حق   عمى يعمك وحق   ألف مالو، بو يصكف  ما جانبو مف خذيت  

    منافية لمقانكف  تدليسيو أك حيل  مناكرات اعتماد أك ،كخداع ر استعماؿ كسائل غش  إف  تصك   
manœuvres frauduleuses  des ،  يؾ مف حائزه ال يقتصر فقط عمى حالة استعماؿ الش

ر االستعانة بيا أيضا بغرض الحصكؿ عمى لمحصكؿ عمى قيمتو مف المسحكب عميو، بل يتصك  
 احب ضحيتيا. يؾ ذاتو بحيث يككف الس  الش  

  ؾح تقديـ المعارضة لدػ البنييؾ يبمجرد إثبات عدـ قانكنية الحصكؿ عمى الش   لذا فإف  
احب كىي سمب أمكاؿ الس   تيجة كاحدة في الحالتيف،ما دامت الن   استخدامو بعد، ى كلك لـ يتـ  حت  

 لدػ البنؾ بصكرة غير مشركعة.

                                                           
1
-Jérôme Lasserre CAPEDEVILLE," Les éclaircissements jurisprudentiels de l’opposition en matière de 

chéque", Banque et droit, n° 98, novembre – décembre 2004, p.07; Didier CHOLET, "la définition frauduleuse 

du chéque", p.182.  
2
-Cour d’appel de Rennes , 28 mars 2003, cité par : Jérôme Lasserre CAPEDEVILLE, Op.Cit., p.07, note 46. 

3
-Le chantage qui permis la soustraction du chéque a était admis comme hypothèse en jurisprudence en 

l’absence de tout texte ; voir: Cass.com., 26 juin 1979, Bull civ. IV, n°215; D.1980, IR, p.134, obs. 

M.CABRILLAC; cité par : Cholet DIDIER, "La définition de l’utilisation frauduleuse du chéque", p.182, n°43. 

  جارة الجديد كتشريعات الببلد العربيةالت   في قانكف  ،القانكنية الكجية مف البنكؾ عمميات عكض، الديف جماؿ عمي -4
 .129ص ،5000القاىرة، مصر،  ،الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية

 1996، مصر، اإلسكندرية الجامعية، دار المطبكعات األمانة، كخيانة كالنصب يؾالش   جرائـ ىرجو، مجدؼ مصطفى - 
 .128ص
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االجتياد  ع الجزائرؼ لحالتي المعارضة ىاتيف، فإف  كبصرؼ االىتماـ عف عدـ تأطير المشر    
لمذككرة أخيرا، أؼ االستعماؿ كاف لو دكره بشأف تكضيح المقصكد بالحالة ا القضائي في فرنسا

رقة،كتمييزه عف حاالت المعارضة األخرػ، السيما  يؾ،االحتيالي لمش   كما كاف لو انعكاس بالغ  الس 
، كقد يكاتصدؼ لبلستعماؿ غير القانكني لمش  الت   ة البنؾ كتدعيـ دكره فييسير ميم  األىمية في ت

 استعماؿ أك بديدالت   أك يديدبالت   يؾالش  عمى  الحصكؿ أف   اعتبر ذؼال  سايره قضاء الن قض المصرؼ، 
 .1لتشابييما في الن تيجةرقة الس   عمى قياسيا يمكف األمانة كخيانة صبالن   ككذلؾ االحتيالية رؽ الط  

صكص القانكنية و في المقابل أباف عف كثير مف التناقضات بسبب عدـ كفاية الن  أن   إال   
 دكردخل أيضا في محاكلة منو لتحديد دفع بالقضاء إلى الت   قة، مماكافتقار المكجكد منيا إلى الد  

 المسؤكلية. فييال أك أمرا برفعيا، كتحديد الحاالت التي يتحم   يو معارضة في الكفاءحاؿ تمق   البنؾ
 عدم ترتيب البنك لآلثار الن اجمة عن المعارضة: -انيالمطمب الث  

ا كاضحا كقاطعا بعدـ صرؼ قيمة كبمجرد تمقيو أمر  ،ع مف البنؾ المسحكب عميويتكق   
يو أمرا مخالفا إلى غاية تمق  فيو صرؼ عف الت   امتناعومقابل الكفاء ك تجميده ب ،ذه فكراأف ينف   يؾ،الش  

 يؾ.كفاء الش  الالي كيبيح لو بالت   ،يقضي برفع المعارضة
 تدتي جر  ال   جارؼ مف القانكف الت   06-859/05المادة  يستفاد ىذا المكقف ضمنيا مف نص   
بائف، إذ ال يممؾ سكػ الخضكع ليا دكف مف الز   ال تي تردهالمعارضات تقدير سمطة  مفالبنؾ 

ية حقق مف صحتيا كال فحصالت        الكفاءتجميد مقابل تقدير إمكانية لأسبابيا )الفرع األكؿ(  جد 
ل الكفاء بحقكؽ مزعكمة غرضيا تعطي عاءاتاد  د يا مجر  تي يرػ بأن  في األحكاؿ ال   أك الت صر ؼ فيو،

 .اني(احب )الفرع الث  الحامل أك اإلضرار بالس  
 ة المعارضة:تدُخل البنك في تقدير صح   -لالفرع األو  

يؾ في احب كاالمتناع عف الكفاء بقيمة الش  ـ بو احتراـ البنؾ إلرادة الس  إذا كاف مف المسم   
فبلس حاممو، فإن   فع لمكقف كقبكؿ أكامر عدـ الد  خاذ ذات او ينبغي عميو كذلؾ ات  حالتي ضياعو كا 

يؾ ست عمى أسباب أخرػ تختمف عف حالتي ضياع الش  ى كلك تأس  حت   ،تي تصمو مف زبائنوال  
فبلس الحامل  .كا 

                                                           
 .105ص األمانة، انةكخي صبكالن   يؾالش   جرائـ ىرجو، مجدؼ مصطفى -1
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إخطار بقية بخصكصا  ،ارىاركع في ترتيب أث، الش  المعارضةفكر عممو بك  ى البنؾ،يجب عمف
فرع منيا، فضبل  يكات مف أؼ  ريق الش  ص لزبائنو باسترداد كدائعيـ عف طإذا كاف قد رخ  ، فركعو

ارؽ مف ل تفادياإعبلـ بقية البنكؾ األخرػ  بدكره ىذؼ يتكل  ال   ،1عف إعبلـ بنؾ الجزائر تمكيف الس 
يكات كاقتضاء مقابل كفائيا.  استعماؿ الش 

المرفكعة ة المعارضة و يمنع عمى البنؾ تنصيب نفسو قاضيا لتقدير صح  ، فإن  عمبل بذلؾك  
 le banquier n’a pas à se faire juge des oppositionsإليو

أكد مف صدؽ مزاعـ زبائنو ، لمت  2
سكية أك الت   كتقديـ نسخة مف الحكـ القاضي بشير اإلفبلس ،عاءاتيـاد  كمطالبتيـ بتقديـ ما يثبت 

صريح بالضياع أك إيداع شككػ ك/أك كصل إيداع الت  ، حجج بإفبلس الحامل، في حالة الت  3القضائية
 .4يؾفي حالة ضياع الش  

متدخبل في  حقق مف صدؽ سبب المعارضة عد  مبي ىذا، كحاكؿ الت  فإذا تجاكز البنؾ دكره الس   
ع سمطة ذؼ جعل المشر  ال   ،5يا عمى اختصاص أصيل لقاضي األمكرالمستعجمةشؤكف عميمو، كمعتد  

 حقق مف مشركعية سبب المعارضة حكرا عميو فقط.الت  

احب المعارض يككف كاردا إذا خالف أمره بعدـ سؤكلية في مكاجية الس  مو المتحم   لذا فإف  
 يؾ.يو لو في الكقت المناسب بدفع قيمة الش  الكفاء، كقاـ رغـ تمق  

ذا كاف حرماف البنؾ مف فحص جد     ره في بب الكامف كراء المعارضة يجد مبر  ية الس  كا 
يؾ خاذ قراره بدفع الش  يجب عميو خبللو ات  ذؼ احية العممية، نظرا لضيق الكقت ال  صعكبة ذلؾ مف الن  

كجعمو أكثر  هتفعيل دكر  ع، كمف باب أكلىو كاف يجدر بالمشر  ، فإن  6يومف عدمو بعد االطبلع عم
 .كمي لممعارضاتش  الد التسيير اإلدارؼ ك ايجابية، يتجاكز مجر  

عى بيا ع المد  االعتراؼ لو عمى األقل بسمطة إعطاء تكييف حقيقي لمكقائ كيتحقق ذلؾ مف خبلؿ
مكانية رفضيا، إذ كانت غير مشركعة مع خضكعو في ذلؾ لرقابة القاضي  اكسبب لممعارضة كا 

 .عف ذلؾ ينشأذؼ يمكف أف ال  المستقبمي  زاع ذؼ يحاؿ إليو الن  ال  
                                                           

 جارؼ.مف القانكف الت   49رمكر   859ة الماد   -1
2
-Françoise PEROCHON, Régine BONHOMME, Op.Cit., p.699. 

3
-Michel CABRILLAC, "Chéque", Op.Cit., p.41. 

4
-Jérôme Lasserre CAPEDEVILLE, "Les éclaircissements jurisprudentiels…", p.09; Michel CABRILLAC, Ibid. 

5
-Didier CHOLET ,"Rôle du banquier en cas d’opposition au paiement d’un chéque", La semaine juridique 

Entreprise et Affaires, JCP, n°05, 30 janvier 2003, p.223. 
6
- Ibid. 
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يككف قد تبنى نفس  ،جارؼ مف القانكف الت   806/06ة الماد   المشرع كمف خبلؿ نص   إف   
، ممقيا 4>>4ذؼ سرعاف ما عدؿ عنو سنة كال   نظيره الفرنسي،كقت سابق في سو ذؼ كر  المكقف ال  

كرفضيا  ،مف األحكاؿ المشار إلييا قانكناضالمعارضة  صدكرحقق مف عمى عاتق البنؾ كاجب الت  
بو بذلؾ قاضيا لتقدير صحة ضو لممسؤكلية الجزائية، لينص  العكس تحت طائمة تعر   لو فإذا تبي  

 .1المعارضة
 عدم تجميد مقابل الوفاء: -انيالفرع الث  
خذ مكقفا كاحدا في البنؾ يت   احب مشركعة أك غير مشركعة، فإف  سكاء كانت معارضة الس   
مقابل كفائو لمصمحة الحامل إلى غاية ب االحتفاظيؾ، ك ى في امتناعو عف الكفاء بالش  يتجم   الحالتيف،

( 06رة بثبلث )كفاء بالشيؾ كالمقد  ة الفي المعارضة أك تقادـ مد   األمكر المستعجمة فصل قاضي
 .2سنكات

مف حساب  لمبمغالبنؾ  اقتطاع ،le blocage de la provision  يقصد بتجميد مقابل الكفاء
احب زاع القائـ بيف الس  إلى حيف انتياء الن   لديو كحجزه يؾ،مساكيا عمى األقل لقيمة الش   ،احبالس  

 كالمستفيد الحقيقي كديا/اتفاقا أك قضاء. 
ـ  ي احب كتحكيميا أك قيدىا المعارضة مف رصيد الس   يؾ محل  ذلؾ عمميا، بخصـ قيمة الش   ت

ؼ كتككف بمنأػ عف تصر   ،ق الكفاء بيايسمى حساب األمانات، يعم   إلى حساب جديد خاص  
 .3احب فييا إلى كقت الحقالس  

 يضطر  إلى نؾالب فإف   يؾ،احب كافيا لتغطية قيمة الش  أم ا إذا لـ يكف رصيد العميل الس  
حب تعميق نشاط ، بحيث يتـ  عميو باإليقاؼ رالت أشيالحساب بأكممو، ك  تجميد  الحساب مف الس 

تي يتـ إيداعيا باالقتطاع مف المبالغ األخرػ ال  كاممة  يؾإلى غاية استكماؿ قيمة الش   ،بصكرة مؤقتة
 .4الحقا فيو

                                                           
1
-Michel VASSEUR ,"Le banquier est – il en droit de payer un chéque frappé d’opposition par le tireur pour un 

motif autre que ceux prévus par la loi ?", La semaine juridique (JCP), éd.G., 1992, I, 3598, n°28, p.311. 

 .280عبد الحق قريمس، المسؤكلية المدنية لمبنكؾ، مرجع سابق، ص -2
 .::4، ص5008 طبعة ،جنائيايؾ مدنيا ك دمحم محمكد المصرؼ، أحكاـ الش   -3

 .506عبد الغفار إبراىيـ الحكماكؼ، مرجع سابق، ص -4
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عارضة مف عدميا، قد يمتنع ة سبب الممو في تقدير صح  البنؾ، ككنتيجة لتدخ   غير أف   
شيؾ، مثمما يفترض بو، بل عمى العكس يجعمو في متناكؿ يد كذلؾ عف تجميد مقابل كفاء ال  

أؼ قيامو بالكفاء  ،صرؼ فيو كاسترداده بإصدار شيؾ آخر عميوماح لو بالت  احب، مف خبلؿ الس  الس  
أك بتمكيف دائني أؼ  ،ةة المعارضلممستفيد إذا طمب ىذا األخير ذلؾ، قبل أف ي فصل في صح  

 أك تنفيذيا، عمى مبمغ مقابل الكفاء تحت يد البنؾ.كاف  منيما مف تكقيع الحجز، تحفظيا 
صرؼ فيو ي تصكر أيضا مخالفة البنؾ اللتزامو بتجميد مقابل الكفاء بقيامو ىك شخصيا بالت  

 بائنو.بإقراض مبمغو إلى الغير في إطار عمميات اإلقراض التي يضطمع بيا لفائدة ز 
بل يحتج ف احبالمسؤكلية العقدية حياؿ الس   سببول بيتحم   ،يعتبر قياـ البنؾ بالكفاء خطأ

كلكف بشرط  و،حساب مفيؾ في الجانب المديف في مكاجيتو كي منع عميو تقييد مبمغ الش   الكفاءب
بصرؼ فع بصكرة قاطعة ككاضحة قبل مبادرتو ي البنؾ االعتراض عمى الد  إثبات ىذا األخير تمق  

الكسيمة الكحيدة لبياف أسبقية أحد  اعتبار أف   عمى احية العممية،يؾ، كىك أمر صعب مف الن  قيمة الش  
ـ  ال   البنكية قيد فييا مختمف العممياتفاتر التي ت  خر، كىي الد  األمريف عمى اآل عمى مستكػ  تي تت

ستعماليا ككسيمة إثبات احب منيا الكال ي تصكر تمكيف الس   ،تبقى في حيازة البنؾ ،الزبائف حسابات
مو ذلؾ مف مساس  ،تاجرا ورغـ ككن ضد  البنؾ فشاء بأسراره المينيةلما يشك   زبائنو. ألسرار كا 
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 انيالباب الثّ 
 االلكترونيةمسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ أوامر الّدفع 

 
يكات  يو ألوامر دفع صادرة بموجب الش  ألخطاء بمناسبة تمق   البنؾ إلى جانب إمكانية ارتكاب 

أوامر أخرى ذات طبيعة مختمفة وىي  يتمقىقد  فإن و قميدية أو الخطية،فع الت  باعتبارىا مف وسائل الد  
 .أو االلكترونية ر اآلليةاألوام

 إصدارىا بواسطة وسائل دفع الكترونية يتـ   تي يتـ  تمؾ األوامر ال   ،دفع إلكترونية ُتعد  أوامر
 بائف منيا بعد فتح حساباتيـ مف أجل استعماليا في تشغيميا.تمكيف الز  

ؽ أو الالمادية تقوـ  فع االلكترونية عمى ظاىرة الت طو  ي ىو   la dématérialisationوسائل الد 
 الت طوؽ مظيريف:  ويأخذعبارة عف نظاـ يسمح باالنتقاؿ مف الشكل الورقي إلى الشكل القيدي، 

:تطوؽ السند الورقي في حد  ذاتو، بإلغائو في الت بادالت بيف البنوؾ، بغرض تحصيل األّول
 .1قيميا و تعويضو بسند الكتروني

ؽ تبادالت الت حصيل، :الثاني  الت بادالت المادية لوسائل الد فع و تعويضيا  ءإلغاويعني  تطو 
 .2بالتبادالت االلكترونية لممعمومات المالية

في مختمف س الستخداميا بشكل قانوني وع مف الوسائل وأس  ع ىذا الن  وقد استحدث المشر   
لمقانوف بموجب  جاريوذلؾ بموجب تعديمو لمقانوف الت   يكات،إلى جانب الش   5008التعامالت سنة 

 ابعابع مف الكتاب الر  بحيث أدرج أحكاميا في الباب الر  ، 5008فبراير 09، المؤر خ في 08/05قـر 
ؿ منو ص الفصل األو  خص   ،"فعالدّ  في بعض وسائلتحت تسمية " ،"جاريةندات التّ "السّ منو 

القواعد  الث فأورد فيو بعضأما الفصل الث   اني االقتطاع،حويل، في حيف تناوؿ الفصل الث  لمت  
 حب. الس  فع و ة ببطاقات الد  الخاص  

                                                                 
فع االلك -1 مة لنيل شيادة نزيية غزالي، المسؤولية الجزائية عف استعماؿ وسائل الد  تروني في القانوف الجزائري، رسالة مقد 

 2012/2012، السنة الجامعية 2يف دباغيف، سطيف مالدكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة دمحم ل
 .12ص

 .11ص -12ص نفس المرجع، -2
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ع لتشجيع األشخاص أفرادا كانوا أـ أشخاصا غـ مف وجود رغبة لدى المشر  وعمى الر   
عبير عنيا وتجسيدىا في صورة و لـ يحسف الت  أن   إال   عامل بيذه الوسائل الجديدة،معنوييف عمى الت  
 .نصوص قانونية

و اكتفى بتخصيص ست فإن   ،ة( ماد  96وستيف ) و ولوحده بثالثةذي خص  يؾ ال  فمقارنة بالش   
يرادىا كنظاـ قانوني خاص   ،ليا فقط ( مواد  09)  50 رمكر   876و 91رمكر   876تافالماد   )بيا  وا 

والي عمى الت   ،59رمكر   876و 59رمكر   876تافالماد   ،حويلجاري بشأف الت  مف القانوف الت  
تاف ببطاقة الس   ،56رمكر   876 و 55رمكر   876تاف قتاف باالقتطاع، وأخيرا الماد  المتعم   حب الخاص 
 فع(، وىو ما يعد  تقصيرا مف قػبمو.والد  

ذا كاف تنظيـ القانوف الت   ره في عدـ حو يجد مبر  وعمى ىذا الن   ،جاري ليذه الوسائل آنذاؾوا 
ر بحيث ا تغي  ىذا الواقع سرعاف م أف   عامل بيذه الوسائل وانحسار نطاؽ تداوليا، إال  انتشار ثقافة الت  

سي ما فع االلكترونية وسائل الد   استعماؿا مضطردا مف حيث مدى شيد القطاع المصرفي نمو  
د صورىا، البطاقة ا يؾ مف حيث االستعماؿ، مم  بحيث أصبحت تزاحـ الش  ، وات ساع نطاقيا وتعد 
 اء غيابجر  بيا ىذه الوسائل في الكثير مف جوانب ضرورة تدارؾ الفراغ القانوني ال ذي تعرفو يتطم  

 نصوص قانونية ناظمة ليا.
ع الستعماؿ ىذه غيرات ومرور عشرية كاممة عمى تقنيف المشر  غـ مف ىذه الت  عمى الر  

تخضع لو ىذه  ل نظاما قانونياوجود إجماع كمي عمى عدـ كفاية ىذه المواد لتشك  رغـ الوسائل، و 
خ ، المؤر  90/989المرسوـ الت نفيذي رقـ الوسائل، فضال عف تأكيده عمى إلزامية اعتمادىا بإصداره 

فع بوسائل الد   تي يجب أف تتـ  فع ال  ق عمى عمميات الد  المطب   ف لمحد  المبي   5090 جويمية 96في 
فع في الوفاء ، وال  1عف طريق القنوات البنكية والمالية ذي ُيمـز األفراد عمى استعماؿ وسائل الد 

ع لـ المشر    أف  إال   ( دينار جزائري،800000تي تتجاوز قيمتيا خمسمائة ألف )بالمعامالت المالية ال  
 يسعى لمواكبتيا.

                                                                 
 تي يجب أف تتـ  فع ال  ق عمى عمميات الد  لمطب  ا د الحد  ، يحد  5090جويمية  96خ في ، مؤر  90/989نفيذي رقـ تمرسـو  -1

 )ممغى(.، 5090 يوليو 97بتاريخ  ادر، الص  76فع عف طريق القنوات البنكية والمالية، الجريدة الرسمية، عددبوسائل الد  
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فع االلكترونية من ظاـ القانونيل إثرائو ومظير ذلؾ، عدـ بإضافة مواد أخرى جديدة  لوسائل الد 
لممرسوـ رقـ ئو إلغاب إلى الوراء، خطوتيف وتراجع ب ،لـ يكف في الحسباف إجراءخذ بل ات   ،لمقائـ منيا

ق عمى المطب   الحد   بي فذي يال   ،98/986نفيذي رقـ بالمرسوـ الت   بعد سنوات استخالفوو  ،90/989
 .1فع الكتابية عف طريق القنوات البنكية والماليةبوسائل الد   تي يجب أف تتـ  فع ال  عمميات الد  

في تسوية بعض أشكاؿ  فقطفع الكتابية د عمى استعماؿ وسائل الد  أك   لمرسوـابموجب ىذا و 
            د سقف مبمغيا مستبعدا بذلؾ سواىا مف وسائل الدفع غير الكتابيةتي حد  المعامالت ال  

وىو موقف  ،أو االلكترونية مف نطاؽ إجبارية استعماليا في تسوية المعامالت ذات الطابع المالي
قوانيف المقارنة مف اعتماد ىذه وأنو يخالف ما درجت عميو غالبية ال ،لـ يجد لو تفسيرا، السيما

  الوسائل الحديثة في تسوية التعامالت المالية المختمفة.  
حسـ المشر ع موقفو مف  98/08 رقـ مع تبن يو لنظاـ الت جارة االلكترونية بإصداره لمقانوف و 

فع اإللكترونية، حينما أورد تعريفا ليا في نص  الأسياسة الت ردد بش ة ف اعتماده لوسائل الد  ماد 
وسيمة الدفع اإللكتروني، كّل وسيمة دفع مرّخص بها طبقا لمّتشريع : "معتبرا و( من09السادسة)

 ".المعمول به، تمّكن صاحبها من القيام بالّدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية
زائر وسائل الحديثة نسبيا في الجىذه الورغـ أىمية العمميات التي تقوـ بيا البنوؾ بواسطة 

غياب أحكاـ بقصورا واضحا،  نظاميا القانوني الحالي يشيد إال أف  والمزايا التي توفرىا لمستعممييا، 
 .، وبوجو خاص مسؤولية البنوؾمسؤولياتياتبي ف التزامات األطراؼ المختمفة 
ؤولية البنوؾ خاصة بمس البحث عف أحكاـ مناسبةأف يدفع إلى  إف  مف شأف ىذا الواقع،

ؿ(، تماما كما تي تتمقاىا مف زبائنيا )الفصل األو  ال   االلكترونية نفيذ أوامر الت حويل البنكيةبمناسبة ت
ادرة إلييا بموجب بطاقات الد   أف عند تنفيذىا ألوامر الدفع الص  )الفصل  فع االلكترونيةىو الش 

 اني(.الث  
 
 

                                                                 
 تتـ   تي يجب أففع ال  ق عمى عمميات الد  المطب  الحد  د ، يحد   5098يونيو  99خ في ، مؤر  98/986نفيذي رقـ تمرسـو  -1

 .5098يونيو  55ادر بتاريخ ، الص  66فع الكتابية عف طريق القنوات البنكية والمالية، الجريدة الرسمية، عدد بوسائل الد  
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 ك بمناسبة تنفيذ أوامر الّتحويلنمسؤولية الب –األّولالفصل 

 
البنوك رىا توف  ي العمميات المصرفية الت   حويل االلكتروني لؤلموال من أىم  عممية الت   ُتعتبر

إجراء  عن طريقآلية سيمة ببساطة وأقم يا تكمفة. تتم  الوفاءر صو   كثرتمتاز بكونيا من أ ،لزبائنيا
ن من حساب بخصم مبمغ معي   تجد طريقيا لمت نفيذ كما قود،دون حاجة إلى نقل الن  القيود الحسابية 

ومن جية، بالقيد باإلضافة ، وقيده في الجانب المدين منو، ىذا من جية، حويل أو الن قلاآلمر بالت  
 ائن من حساب آخر ُيعرف بحساب المستفيد لدى ذات البنك أو في بنك آخر. في الجانب الد  

ذي يقوم بو ذلك اإلجراء الّ " و:حويل من الجانب القانوني بأن  وصف يمكن تعريف الت  وبيذا ال 
كما ُيعر ف أيضا عمى  ،1"البنك عند نقل مبمغ من المال من حساب عميل إلى حساب عميل آخر

عن طريق قيود حسابية تقوم بيا ىذه األخيرة بنقل مبمغ من  تي تتمّ إحدى عمميات البنوك الّ " و:أن  
جعل حساب عميل دائن بمبمغ من المال، وجعل  نتيجتيامن حساب إلى آخر، حيث تكون المال 

ذي ُيصدره العميل إّما بنقل حويل الّ ويقوم البنك بموجب أمر التّ  ،حساب آخر مدين بذات القيمة
   ىذا المبمغ من حسابو إلى حساب آخر لو أو إلى حساب شخص آخر، إّما داخل نفس البنك 

 .2"آخرأو في بنك 
ل الكثير من األشخاص المعنوية عام     اعتماد ةة كانت أو خاص  وبالن ظر إلى مزاياه، ُتفض 

كما تعرف ىذه الوسيمة استعماال  عامل بالنقود،حويل كطريقة لموفاء بتعيداتيا المالية بدال من الت  الت  
 في أداء داري ابع اإلية والمؤسسات العمومية ذات الط  واسعا من طرف الدولة والجماعات المحم  

 15/153نفيذي رقم من طرف المشر ع بذلك، بمقتضى المرسوم الت   إلزامياالسي ما مع  مدفوعاتيا،
فع ال تي يجب أن تتم   د لمحد  المطب ق عمى عمميات الد  فع الكتابية عن طريق القنوات  المحد  بوسائل الد 

                                                           
، يضة العربية، القاىرةاني، دار الن  بعة الخامسة، الجزء الث  جارة المصري، الط  سميحة القميوبي، الوسيط في شرح قانون الت   -1

 .767ص ،2007 ،مصر

 .74ص -73ص ،دون مكان نشر، دون سنة نشر ل،األو  وسوعة أعمال البنوك، الكتاب األول، الجزء اح مراد، معبد الفت   -2
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تمف المرافق والييئات المستخدمة مة من طرف مخفضبل عن كونيا الوسيمة المفض   ،1البنكية والمالية
فين، بالقيام بتحويل مستحقاتيم المالية إلى عم اال كانوا أو موظ   من أجل دفع رواتب مستخدمييا،

 .2حسابات بريدية أو بنكية جارية، أو بالقيد في حساب خزينة، ُتفتتح ليذا الغرض
لى جانب ذلك، يمجأ الكثير من األفراد في مختمف الد   قنية في تسوية باع ىذه الت  ول إلى إت  وا 

اشتراط القانون في حد  ذاتو ضرورة الوفاء  قدي، نتيجةبدال من الوفاء الن   ،تعامبلتيم المالية المختمفة
ليم قوانينيا  ارىي توف  تال   جراء الت حفيزات حويل أو بواسطة الشيكاتببعض المعامبلت بطريق الت  

ريبةعائدات الت  فعمى سبيل المثال ُيعفي القانون في فرنسا   .حويل البنكي من الدُّمغة أو الض 
ورغم  2015نفيذ ابتداء من الفاتح جويمية دخول المرسوم المذكور حيز  الت   منغم وعمى الر    

يك فييا ياعرقة والض  خطر الس   تبلشىي، وسرية حويل من أكثر العمميات أمناالت   أن    إال   ،مقارنة بالش 
سوية قود مباشرة، أو بالت  عامل بالن  واالكتفاء بالت  جوء إليو الم  اد عن أن  المبلحع ىو إحجام األفر 

 في أحسن األحوال.والبطاقة يكات البنكية باستخدام الش  
لمكثير  إتمامومة في كل المذكور بذل البنك أو البنوك المتدخ  حويل بالش  يتطمب تنفيذ أمر الت    

قنيات الت   السيما في ظل   ،سبة تمقيو ألوامر التحويلبمنا الخطأمن الحيطة والحذر، تفاديا لموقوع في 
سواء ، le Transfert Interbancaire حويل ما بين البنوك أو البينبنكيالحديثة المستعممة في الت  

ل( ةمر تحويل صادر واتعمق األمر بأ تي تحيطيا ظروف بتمك ال  أو  في ظروف عادية )المبحث األو 
وىو  اني()المبحث الث  إلى حين ثبوت العكس بب طابعيا المشبوهتنفيذىا بس إيقافمشبوىة تستوجب 
 .أديبيةالمسؤولية المدنية أو/والمسؤولية الجزائية والت   االحالتين إلى تحميميما قد يؤد ي وفي 

 

                                                           
إلى أن و: "يتعي ن عمى اإلدارات العمومية والييئات العمومية        51/511 من المرسوم التنفيذي رقم 60تشير المادة  -1

سات ال تي تسي ر خدمة عامة وكذا المتعاممين العموميين يون بوسائل  والمؤس  والخواص  قبول تسوية المبادالت والفواتير والد 
ة  فع الكتابية وذلك طبقا لمماد   أعبله". 4الد 

ة  - : "  61تنص  الماد  دج(  5 666 666كل  عممية دفع تساوي أو تفوق مبمغ واحد مميون دينار)من نفس المرسوم عمى أن 
ميا المؤسسات ة  ال تي تتم لتسديد الخدمات ال تي تقد  المؤرخ  61/65من القانون رقم  64والمين غير المالية والمذكورة في الماد 

ل والمتم م والمذكور أعبله، يجب أن تتم عن طريق وسائل  7661فبراير  60، الموافق 5471ذي الحجة عام  72في  المعد 
فع الكتابية".  الد 

2
 .318، مرجع سابق، صتفي مجال الحسابا عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوك - 
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 :حويل غير مشبوهتتنفيذ أمر  ك بمناسبةنمسؤولية الب -لالمبحث األوّ 

نك صدوره في ظروف عادية، بحيث ال يبلحع د لمبغير مشبوه إذا تأك   حويلأمر الت   يعتبر
 ةوجيييالت   وطقا لمخطيطبتاالشتباه في عدم مشروعية سببو أو وجيتو،  مؤشر يدل عمى وجود أي  
 .1لؤلموال ةااللكتروني تالَتحويبلالمتعمقة بعن بنك الجزائر  ةالصادر 

اريخ وضمن الت   المبمغ في حدود طبقا لتعميمات العميل، ،الكترونيا تنفيذ األمر يفترض أن يتم  
البنك تضمن ربط التي  االنترنيتوبشبكة  أجيزة اإلعبلم اآللي،االستعانة بب ،2المعي ن من طرفو
 . في إجراء ىذه العممياتبالن ظام المعتمد 

 عنيا تحميمو لممسؤولية يو ألمر تحويل ينجر  غير أن  البنك قد يقع في أخطاء بمناسبة تمق  
ل( لتنفيذه أو رفضو نتيجة  نفيذ )المطمب الثاني(.ت  في ال الغمطأو بسبب  ،تأخر ه في ذلك )المطمب األو 

 حويل:المسؤولية عن رفض تنفيذ أمر التّ  -المطمب األول
عممية الت حويل المطموبة  إتمامبعميمو  ال ذي يجمعو حويللعقد الت  يقع عمى عاتق البنك استنادا  

د لو ودون ت روط المطموبة يستجمع الش  ذي تمقاه األمر ال   إذا كانأخير، منو في األجل القانوني المحد 
 .3نفيذفاق ضمني أو صريح بينيما عمى إرجاء الت  ات   أي   غياب وفي ظل   قانونا لتنفيذه،

ر في لذا فإن  تقاعس البنك غير المبر   ،حساب المستفيدبإضافة مبمغو ل تجمى تنفيذ األمري 
رر  إلحاقمن شأنو ، بالت أخر)الفرع الث اني(ل(، أو فرع األو  )ال المطمق فضالقيام بذلك سواء بالر   الض 

 .باآلمر، مما يجعمو مسؤوال عن تعويضو
                                                           

1
-Lignes directrices émises par la Banque d'Algérie le 23 décembre 2015, relatives aux virements électroniques 

publiées sur le site de la Banque  d’Algérie : http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm 

يا:" يحتوي األمر جاري بنص  من القانون الت   51رمكر   141ة الماد   ياأشارت إليتضم ن أمر الت حويل مجموعة من العناصر  -2
 حويل عمى:بالت  

 دة القيمة،لمحد  ندات ايو صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل األموال أو القيم أو الس  ذي يوج  األمر ال   -5       
 ذي يتم الخصم منو،بيان الحساب ال   -7       
 حويل إليو و صاحبو،الت   ذي يتم  بيان الحساب ال   -1       
 نفيذ،تاريخ الت   -4       
 حويل."توقيع األمر بالت   -1       

الط بعة األولى، دار الثقافة لمنشر  سميمان ضيف هللا الز ين، الت حويل االلكتروني لؤلموال ومسؤولية البنوك القانونية، -3
 .165، ص2012والت وزيع، عم ان، األردن، 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm
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 الكّمي لمبنك عن تنفيذ أمر الّتحويل: االمتناع -لالفرع األوّ 
 قيمة المبمغبنقل ما يعادل  في عقد التحويل عن تنفيذ التزامو الرئيسيالبنك  قد يتوانى 

التزاما ببذل  الالتزاما ببذل عناية  ،1ذي يعتبره بعض الفقو، وال  األجل المتفق عميوفي  ذكور فيو،الم
فيو قد صدر إليو في ظروف عادية سواء م أن  نتيجة، رغ راالستناد إلى دون  ،بشكل تعس   أصبل مبر 

 )الفقرة الثانية(. باالستناد إلى أسباب واىيةو أ)الفقرة األولى(، 
 نفيذ: نك في رفض التّ ف البتعسّ  -الفقرة األولى

من  امظير يعتبرا  ،حويل إلى بنكو، وقيام ىذا األخير بتنفيذىاإصدار العميل ألوامر الت   إن   
ُيمكن لمعميل بمقتضاىا  بحيث تي تجمعيما،مني لبنود اتفاقية فتح الحساب ال  نفيذ الض  مظاىر الت  

صدار ما يمزم من أوامر لو في و  ف في أموالو المودعة لدى البنك،صر فع لمت  استعمال وسائل الد   ا 
 .سبيل ذلك
غم من ومدى قبولو من عدمو؛ عمى الر   البنكنفيذ متوق ف عمى محض إرادة أن  ىذا الت   إال   

 .2د وكيل خاص عن صاحب الحساب في ذلككونو مجر  
إن  إحجام البنك عن تنفيذ أمر التحويل، والذي يتم  إصداره بصورة صحيحة، مطابقا لمشروط  

رر بمصالح العميل المادية في إلحاق الض   تورغببعسف و ت  إال  بالتفسيره فق عمييا، ال ُيمكن المت
 والمعنوية. 

فع التي يممك البنك الت حكم في المخاطر المحيطة  تبريرو   ذلك، أن  أمر التحويل من وسائل الد 
 مثبل. يكبتسييرىا وتنفيذىا، بل وُيعد  من أكثرىا أمنا مقارنة بوسائل أخرى كالش  

يسبقو قيام ىذا األخير بحيث نو أن يشكل خطورة أو تيديدا لمبنك، أفإن  تنفيذه ليس من ش ،لذا
إلى حين تكوين  العكسية الحالةؤه في حقق من وجود رصيد كافي لذلك، في حين يتم إرجابالت  

 .لمبمغوالر صيد المطابق 
مو، دون االستناد في ذلك إلى ذي تمقاه من عميحويل ال  تنفيذ أمر الت  البنك ٌيكي ف رفض  

وكيل العام في الت   مبررات عممية أو موضوعية، عمى أن و إخبلل من طرفو بالتزام تعاقدي يجد مصدره
                                                           

دار الثقافة  بعة األولى،الط  ، )دراسة قانونية مقارنة( اللكترونياحويل المصرفي عقد الت   ياممكي، أكرم دمحم عمر ذوابة، -1
 .715ص ،7660ان، األردن، وزيع، عم  شر والت  لمن  

2
-Michel CABRILLAC, Le chèque et le Virement , Op.Cit., p.217.  
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ر تحميمو المسؤولية الت   عاقدية في الممنوح لو من قبل العميل عند فتح الحساب، وىو ما ُيبر 
 .1مواجيتو
الحد  األدنى من  االستفادة من في العميل ال بحق  الفرنسي إلى اعتباره إخبل عكما ذىب المشر   

د، 2شريع والت نظيمسة عمى مستوى الت  الخدمات البنكية المكر   في مساءلتو عن ىذا الخطأ  بل وتشد 
 .3واعتبره مخالفة عقوبتيا الغرامة المالية

حويل الت   في ىذا المنحى، حينما اعترف لمعميل بإجبار البنك عمى تنفيذ أمر 4وقد وافقو الفقو 
فا عن طريق الم  ال   رغامو عمى ذلك.ذي رفضو تعس   جوء إلى القضاء وا 

في المقابل يممك البنك حق  إعفاء نفسو من المسؤولية بإثبات أن  رفضو تنفيذ األمر كان  
طبيعة الحساب  بإثبات استحالة ذلك من الن احية العممية، إم ا لكون  ، un refus légitimeمشروعا 

لممعني بالت حويل، آمرا بو أو مستفيدا منو، ال تمنح لصاحبو الحق  في االستفادة من ىذا  ال ذي يمسكو
ندوق، أو ألن  أحد طرفي الت حويل ال يممك حسابا مفتوحا باسمو لديو أو أن  الن وع من خدمات الص  

مق ي الحساب ال ذي يد عي العميل بوجوده لم يعد كذلك، بالن ظر إلى قيام البنك بغمقو، قبل ت
 .  5األمر...إلخ
 :نفيذ بسبب غمط من البنكرفض التّ  -انيةالفقرة الثّ 

ادر إليو من عميمو بصورة إلى جانب إمكانية رفض البنك تحويل المبمغ الث ابت في األمر الص  
ره، فإن   و قد يمجأ في حاالت أخرى إلى ات خاذ نفس السموك خطأ، مستندا في تعسفية، دون سبب ُيبر 

و سوء تقديره لوضعية حساب عميم بسبب الت نفيذبحيث يرفض  حة،رات تفتقر لمص  ر  ذلك إلى مب
ة بين ديون لو في ، )أو ال(حويل ووقوعو في غمط في تحديد قيمة غطاء الت   كو بالمقاص  أو بسبب تمس 

 .) ثانيا(ذم ة اآلمر أو في ذم ة المستفيد من أمر الت حويل
 
 

                                                           
 .715ص ياممكي، مرجع سابق، أكرم دمحم عمر ذوابة، -1

2
-Décret n° 2001-45 du 17 juillet 2001, pour l'application de l’article L.312-1 du code monétaire et financier, RD 

bancaire et financier, n°02-2001, p. 118.  
3
-L’article L.531-1 alinéa 01 du code monétaire et financier Français. 

4
-Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement, Op.Cit., p.217. 

5
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFELET, Instruments de paiement et de crédit , 7

éme 
édition, Op.Cit., p.423. 
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 حويل:التّ  تقدير غطاءرفض الّتنفيذ بسبب الغمط في  -الأوّ 
وقبل ء ما تختار البنوك أعوانا مؤىمين لمقيام بعمميات الت حويل المختمفة، ُيبادر ىؤال عادة 

، وما إذا كان لدييم رصيد أو مقابل األوامرروع في تنفيذىا بالت أكد من وضعية حسابات ُمصدري الش  
 مصطمح غطاء الت حويل  غالبية الفقو ال ذي يطمق عميوو  ،بذلك يسمحوفاء كاف، وقابل لمت صرف فيو 
 la couverture du virement  يك.لتمييزه عن مقابل الوفاء في الش 

حويل في تحديد الحساب ف بعمميات الت  أن ُيخطئ العون المكم   غير أن و قد يحُدث أحيانا، 
يا، أو بسبب إنيائ الواجب عميووكثرة العمميات  ضغط العمل، تحت وطأة، بنقل الن قود منوالمعني 

ل في عطمة مثبل، بحيث يعتقد خبرة كون األو   حويل بآخر أقل  ف بالت  استبدال مستخدم البنك المكم  
بأَن ما يممكو العميل ُمصدر األمر  ،وبسبب تداخل في أرقام الحسابات أو تشابو في األسماء، خطأ

 من أموال في حسابو غير كاف كميا أو جزئيا لتنفيذ العممية المطموبة.
بالوفاء عمى  أَن البنك ال يقوم بتغطية العجز المبلحع في حساب عميمو وتنفيذ أمره،رغم 

 امن زبائني يكاتالش  بادرة أوامر الدفع الص  بشأن  ةتفعل بعض البنوك الخاص  المكشوف، مثمما 
إلى  ياعمم اق عمى ذلك، إاَل أَنو ال ُيبادروفي غالبية األحيان اتف   ،معيم اتجمعيذين المعروفين ال  

بل يسعى إلى إخطار عميمو بالعجز  ،لمت نفيذصيد الكافي افتقار ىذا الحساب لمر   درفض األمر بمجر  
1صورة من صور صعوبات الدفع ذلك باعتبارل فيو، المسج  

une difficulté de paiement     

 فض النيائي لو.تي حالت دون تنفيذ األمر ومطالبتو بتداركو قبل الر  وال  
ذريعة  جة، فإن  عدم كفاية غطاء الَتحويل لتنفيذه ال يعُد سببا لبطبلن األمر، والتيوبالن   

إلى حين أو تعميقو  ما في األمر أَنو يؤدي إلى وقف تنفيذه مؤقتا يتخذىا البنكي لرفض تنفيذه، كل  
في أمر ابت الميمة الممنوحة لو لتغطية الفارق في القيمة ما بين المبمغ الث   قيام العميل باستغبلل

تي ال تتجاوز عادة فإذا انقضت ىذه الميمة، وال  ، الَتحويل وذلك المتوفر عمى مستوى حسابو البنكي
 فض.ر  ال( ساعة، أمكن لو حينيا 24أربعة وعشرون)

                                                           
1
-Stéphane PIEDELIÉVRE, Instruments de crédit et de paiement, 7

éme 
édition, p.345. 
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ولو لم يتأكد  ، حتى  العميلدون تنبيو  أمر التحويل، الر فض الفوري لتنفيذليذا االعتبار، ُيعد   
حيحة لمرصيد تحديد الحساب المعني بالعممية، أو في تقدير الوضعية الص  في  البنك وقوع غمط من

 ل المسؤولية عمى ضوئو.خطأ، يتحم  
حالة الخطأ في تحديد  ،حيحة لغطاء التحويلوتتشابو مع حالة الخطأ في ضبط القيمة الص   

جز سابق صيد غير قابل لمَتصُرف فيو، بسبب توقيع حوضعية الحساب، واالعتقاد بأَن مبمغ الر  
صدر أمر سابق من القضاء برفعيا ولم  رفعو الحقا قبل إصدار األمر، أو بسبب معارضة عميو، تم  

 . إجراء الت حويل  يدفعو إلى رفض مم ا منو  د البنكيتأك  
ويكون رفض البنك تنفيذ األمر غير مبَرر كذلك، في حال قيامو بتخصيص المبمغ الموجود   

 يقم لم في حين ،فاء بشيكات عمم بإصدارىا بطريق غير رسميمو المصدر لعمى مستوى حساب 
لمصمحة  الممصادقة عمييا، بما ُيفيد تجميد مقابل الوفاء ألجل سداد قيمتيإليو ا تقديميبالعميل 
 .1حممتيا

ل البنك مقبوال، بل يصَنف كخطأ يتحم   ال ُيعُد الَرفض الَصادر من ،ىذه األحوال في كل  
 ت ى الغير المستفيد من الت حويل.وح مسؤوليتو نحو عميمو

 فض بسبب الَتمُسك بالمقاَصة:رّ ال -ثانيا
إال  أن يا غير مستبعدة  يا اجتماع شروط معي نة،ب تحقق  يتطم  ، رغم كونيا فرضية نادرة الوقوع 

 من الناحية العممية.
حويل الت   من طرفي في الحالة اَلتي يكون فييا لكل   وقوع البنك في مثل ىذا الخطأ، ُيتصَور 

منيما بمبمغ  حساب عمى ُمستوى نفس البنك وكان ىذا األخير دائنا ألي  ، )اآلمر بو والمستفيد فيو(
عمى األقل غطاء الت حويل، يسعى إلى استيفاء حقو منو بصورة غير مباشرة، عن طريق  يساوي 

ة.كا حيال مدينو بقواعد المىذا المبمغ في حساب المستفيد متمس   امتناعو عن صب    قاص 
ة كحجة لعدم تنفيذ أمر الد  و  في حالتين، إم ا في مواجية ُمصدر األمر  فع يتم  الت مسك بالمقاص 

 أو في مواجية الُمستفيد منو.

                                                           
 .177المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق، ص ،عبد الحق قريمس -1
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فقد يكون لُمصدر األمر حسابين عمى مستوى نفسك البنك، يكون أحدىما في وضعية مدينة  
 لمبنك بسبب عجز مبلحع فيو. 

ة، بنقل الن  إجرابالبنك  قومولتغطيتو، ي حويل بدال حسابات اآلمر بالت   منقود مباشرة ء المقاص 
 من صب يا في حساب المستفيد.

مصدر ل مسؤوليتو في مواجية يتحم   البنك ىذا ليس في واقع األمر سوى خطأ،إن  سموك  
ضعية إذ ينبغي عميو تنفيذ األمر مادامت و  ،ةى في حالة قيامو بإعادة المبمغ محل المقاص  حت   األمر،

وضعية الحسابات لدون أخذ بعين االعتبار و  دون تأخير، الن قل منو تسمح بذلك، ذي يتم  الحساب ال  
وال ُيمكنو الت حمل من  ،المفتوحة باسم ُمصدر األمر والتي ُيمسكيا لو، ولو كانت مدينة األخرى 

 .1األخيريقضي بوحدة حسابات ىذا  مع عميمو إذا أثبت وجود اتفاق سابق إال   ،المسؤولية
قود من حساب اآلمر البنك وبدال من إتمام نقل الن   حويل، فإن  أم ا في مواجية المستفيد من الت    

أيضا، يستعمل ىذا المبمغ  لو يمسكوذي ال   ،المستفيد منوبالَتحويل المفتوح لديو وقيدىا في حساب 
قض الفرنسية ىذا الفعل لن  ة ىذا األخير، بحيث اعتبرت محكمة اة مع دينو في ذم  في إجراء المقاص  

 باكاف امبمغ مادام يوجد في رصيد اآلمر ،ةوألزمت البنك بتنفيذ األمر وعدم إجراء المقاص   خطأ،
 .2لمت صرف فيو وقت إصدار األمر وقاببل

ك البنك بالمقاص    أمر التحويل ة حيال المستفيد لتبرير رفض تنفيذمن جانب آخر، فإن تمس 
إجراء القيد المحاسبي وصب و فعبل في  إذا تم   مبمغ ال يعتبر ممكا لو إال  ىذا ال ، إذ أن  غير مؤسس

و من الُمستفيد، سوى يو األمر، وال يكون لمبنك إذا ما أراد استيفاء حق  حسابو، وليس من تاريخ تمق  
 .بعد ذلك مطالبتو بسداد ما في ذمتو من ديون  م  ثتنفيذ األمر 

 :حويلالتّ إرجاء تنفيذ أمر  -انيالفرع الثّ 
السيما إذا كان  ،ا لوخاص   اعتباراطرفيو يقيم كل منيما للتاريخ الَتحويل أىمية قصوى   

 المستفيد يرمي من ورائو إلى استغبلل مبمغو في الوفاء بالتزاماتو. 
                                                           

1
-Paris 3

éme
ch. A, 28 mars 1989 : D.1991, somm., obs. Vasseur ; Cité par: Jean STOUFLLET, Instruments de 

paiement et de crédit, 8
éme

, édition, Litec, Paris, France, 2012, p.480. 
2
-Cass.com., 19 déc.2000, n°97-15394, Cie financière E de Rothschild banque SA c / Sté Swatch, Bull.civ. IV n° 

193 : D. 2002, somm. p.640, obs. D-R Martin ; RTD com. 2001, n° 03, p.749, note Michel CABRILLAC; cité 

par: Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.169, note 08. 
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ُمتأخ را، وىي نفس المسؤولية  إذا أجرى الت حويلاآلمر  تنعقد مسؤولية بنك قد بب،ليذا الس    
 ىل بنك المستفيد أحيانا.التي قد تثقل كا

ل قانونا عمى مستوى مصمحة وسائل الد فع ضرورة تنفيذ يقع عمى عاتق العون المؤى   ولتفادي ذلك، 
 .1حويل خبلل أجل مناسبعممية الت  
 العكسن فإذا تبي   ،إلى احترام ىذا األجل ممسؤوليةل اتفادي احية العممية تسعى البنوكمن الن   
رر ال يمكنولمتضرر فإن  ا وعدم  قيق لتنفيذ أمر الت حويلاريخ الد  إال  بإثباتو الت   ،مطالبتيا بجبر الض 

وقد يواجو إشكالية تحديد البنك المسؤول عن  )الفقرة األولى(، نفيذوجود مبررات تستدعي إرجاء الت  
ول عمى ، من أجل الحصىذا الت أخير في حال تعد د األطراف المتدخمة في تنفيذ األمر)الفقرة الثانية(

 .الت عويض)الفقرة الثالثة(
 إثبات خطأ البنك: انعدام الحاالت المبّررة لتأخير الّتنفيذ -الفقرة األولى

ر في تنفيذ أمر أخ  تي قد تدفع البنك إلى الت  ال   األسبابال يمكن تحديد وبدقة كأصل عام،   
ر عمى حدة، بحيث قد ويعود ذلك إلى اختبلف ظروف ومبلبسات تنفيذ كل أم ،الت حويل دون مبرر

ية، وال ُتعب ر تفتقر في نظر زبائنيا إلى الجد   تتأخر البنوك في تنفيذ أوامر الت حويل ألسباب عديدة
 .وسوء تنفيذىا اللتزاماتيا حياليم سوى عن إىماليا

وبالن ظر إلى الحاالت التي عالجيا القضاء، وبوجو خاص  القضاء الفرنسي، وما أصدره من   
دد،ا أحكام في ىذ  ألجل الت نفيذ إذا بي ن العميل عدم احترامو فإن  خطأ البنك ال يمكن إثباتو إال   الص 

 .) ثانيا(من دون مبرر معقولوأن  ىذا الت أخير  ،وتأخره غير االعتيادي في ذلك )أو ال(
 : أخر غير االعتيادي في تنفيذ األمرالتّ  -أّوال

صحة األمر ووجود غطاء  من الت أك دو  ،ت المطموبةحقيقااستيفاء الت   يتعين عمى البنك بمجرد  
  عمبل بالقواعددون تماطل،  إلى الحساب المعَين من طرف العميل، المطموب، تحويل المبمغ لوكاف 

 
                                                           

فع المختمفة، بما في فع، توكل ليا ميمة إتمام عمميات الد  يوجد عمى مستوى كل بنك مصمحة تسمى مصمحة وسائل الد   -1
( سنتيم العون 566تتجاوز قيمتيا مميون دينار جزائري أي مائة )تساوي أو تي فع ال  لد  حويل، يتولى تنفيذ أوامر اذلك أوامر الت  
فع الفوري، حويل،المكمف بالت   ة أم ا تمك التي تقل عن ىذه القيمة، فيتم تنفيذىا عن طريق نظام المقاص   بواسطة نظام الد 
 .ATCIجزائر لممقاصة المسافية بين البنوك باعتماد نظام ال La Télé- Compensation Interbancaireااللكترونية 
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ة إذا كان اآلمر قد بي ن من خبلل بيانات األمر الت اريخ الواجب تنفيذه فيوالعام ة   .1لموكالة، خاص 
 بنك بعدىا تقديم كشف لعميمو عن العممية الُمنف ذة عمى حسابوعمى ال يجبوبشكل تمقائي،  

 إال   ر عن تنفيذ ىذا األمروال يجوز لو في المقابل أن يتأخ  ، وذلك بتوجيو إشعار أو إخطار مدين إليو
 .معقوال لذلك عذرام إذا قد  

بب ال  بأأثبت إذا  العميل أية أىمية إال   الد عاءيكون ال موازاة مع ذلك،  ر بو ن  الس  البنك ذي يبر 
 .لموقت المتعارف عميو لدى غيره من البنوك لتنفيذ أوامر التحويل عادة، غير مقبول تجاوزه
إن  ميمة العميل والحال ىذه ليست باليينة، ومرد  ذلك صعوبة تحديد الوقت ال ذي يوصف   

حو، عمى ة توض  حويل، السيما في ظل غياب نصوص قانونية صريحلمقيام بعممية الت   "بالمناسب"
قديرية لمقاضي لمقول بخطأ مطة الت  ر في القوانين المقارنة، لتبقى بذلك مطمق الس  خبلف ما ىو مقر  
 البنك من عدمو.

 حويل:تحديد أجل تنفيذ التّ  ضرورة -أ
 تجاوزب لمقولوعمى وجو الد قة،  األمر ضرورة تحديد تاريخ تنفيذ خطأ البنك إثباتيستدعي 

 .حويل من عدمونوني المستغرق عادة في إتمام عممية الت  األجل القا البنك
جاري أو في مختمف الن صوص القانونية البنكية ورغم غياب مقتضى صريح في القانون الت  

ادرة عن بنك الجزائر، يوًضح المد   خبلفا لما  حويل خبلليا،ي يجب عمى البنك القيام بالت  ة الت  الص 
ومرد  ذلك أن   حديد ال يطرح إشكاال مقارنة بتاريخ تنفيذ األمر،الت   أن  ىذا إال   ؛2أقرتو القوانين المقارنة

حويل البنوك ابتدعت لنفسيا عرفا، حين استقرت عمى العمل بقاعدة عامة مفادىا تنفيذ أوامر الت  
(ساعة، ابتداء 24في ظروف عادية، خبلل أجل قصير نسبيا ُيقَدر بأربع وعشرين) ادرة إلييا،الص  

 تمقييا ليا.  من تاريخ

                                                           
ة  -1 ر 141تشير الماد   من بين كبيان  la date d’exécutionمن القانون الت جاري في بندىا الر ابع إلى تاريخ الت نفيذ  51مكر 

 البيانات ال تي يمكن أن يتضم نيا أمر الت حويل ال ذي يتمق اه البنك.
2
-A titre d’exemple: l’article 133-13 du code monétaire et financier Français stipule que: "Le montant de 

l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard 

à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement … 

Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur 

support papier  " . 
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نفيذ في يوم العمل الموالي الستبلمو من طرف البنك حويل واجب الت  يكون أمر الت   تيجةوبالن   
د من طرف اآلمر. فإذا تأخ   ر مقبول ر البنك دون مبر  كأصل، أو خبلل األجل أو الت اريخ المحد 

 ية عن ذلك.ل المسؤولية العقدية وحتى الت قصير وتحم   حويل غير منف ذ،أعتبر أمر الت  
ن عمى البنوك يتعي   un délai quasi-standard أجل شبو موحد ووُيمكن وصف ىذا األجل بأن  

نتيا من ذلك الظ   متى   مراعاتو أو عمى األقل محاولة ذلك،  ي صدر فييا األمر بغض  روف الت  مك 
طريق المقاَصة نفيذ بالت   أي سواء تم   حويل،ريقة المعتمدة في إتمام عممية الت  عن الط   الَنظر

)بالَنسبة لمتحويبلت التي تقل قيمتيا  ة المسافية بين البنوكوباعتماد نظام الجزائر لممقاص  االلكترونية 
ويل يفوق أو المباشر )إذا كان مبمغ التح   حويل الفوري الت   بواسطة ( مميون سنتيم(، أو100عن مائة )

الفورية لممبالغ الكبيرة  اإلجماليةسوية نظام الت   باعتماد ،( مميون سنتيم(100أو يساوي في قيمتو مائة)
فع المستعجل   .ARTSوالد 

ىا           حويبلت ما بين داخميةفي اختبلف أنواع الت   ،وتجد استحالة توحيد ىذا األجل مرد 
قد يساىم ف ،د البنوك المتدخمة فيياإلى جانب إمكانية تعد   ظروف تنفيذىا،وتباين أو وطنية ودولية، 

  بنك ثالث وسيط بينيما ،جانب بنكي اآلمر والمستفيد إلى حويل إلى الخارج،مام عمميات الت  في إت

une banque intermédiaire   تي تنعدم فييا عبلقة ما بين البنكيين. ، في الحالة ال 
بالن ظر إلى  ود تأخير في تنفيذ األمر من عدمومطة لمقاضي لتقدير وجتعود مطمق الس   ليذا،  

من  االستعجاليطابعو  ،إذا كان وطنيا أو دوليا الت حويل، وما طبيعةك حالة عمى حدة، ظروف كل
نفيذ لمت   االستعجاليابع العميل عمى الط   البنك مخطئا إذا ألح   ، بحيث يمكن اعتباروغيرىا 1عدمو

 . في ذلك ودون سبب البنكوبكونو ال يحتمل الت أخير، ومع ذلك تماطل 
ذا كان الفقو  دوا  2حويل في أجل قصيرالت   أمرضرورة تنفيذ عمى  يؤك 

dans un bref délai   

 ذلك. أشار في بعض أحكامو إلى  ، قدالفرنسي فإن  القضاء
أمر الت حويل ينبغي أن ُينفذ من البنك دون  فعمى سبيل المثال حكم القضاء المذكور، بأن  

ة ثمانية ) ذيكما اعتبر البنك ال   ،3إذا طمب العميل تأجيمو تأخير، إال   لتنفيذ أمر  ( أيام08تجاوز مد 
                                                           

1
-HammadiARRAÏD, Op.Cit., p.325. 

2
- Stéphane PIEDELIÈVRE, Op.Cit., p.344. 

3
-Paris, 15

éme 
ch. A, 5 octobre 1999, RD bancaire et financier, mai-juin 2000, p.150, obs. CRÈDOT et GÈRARD ; 

Paris 5
éme 

ch.B. 15 octobre 2004, Banque Belgolaise c/ Sté Bond House Systems Ltd: JurisData, n°2004 - 253539 ; 

cité par : Jean STOUFFLET, Op.Cit., p.481. 
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وصف  بل وذىب إلى حد   رر الذي لحق األطراف من ذلك،تحويل لمخارج، مخطئا ومسؤوال عن الض  
ه في تنفيذ عتبر البنك مخطئا رغم تقديم اعتذاره عن تأخر  ، كما ا 1ىذا األجل بالمبالغ فيو بشكل واضح

 .2( ساعة24ة أربعة وعشرين )األمر لمد  
ذا كان ىذا األجل   نسبيا، إال  أن  البنوك راعت في األخذ بو مصمحة زبائنيا  يبدو قصيراقد  وا 

رف بحيث بالد رجة األولى، كأن يكون محل الت حويل مبمغا بعممة تعرف تقم   بات سريعة في سوق الص 
يود المحاسبية رعة؛ إلى جانب مدى كفايتو إلجراء القيكون من األولى تنفيذ أمر الز بون عمى وجو الس  

 البلزمة لتحويل المبمغ المطموب بين الحسابات المعنية بذلك في الظ روف العادية .
ة تنفيذ أمر الت   فإن و ال ومن زاوية أخرى،   حويل عمى حسن إتمام البنوك لذلك تأثير لقصر مد 

 ةماد أنظموال ُيشكل أي ضغطا عمييا، السيما مع لجوئيا إلى استعمال نظام اإلعبلم اآللي واعت
فع مة في نظامي الت سوية اإلجمالية الفورية لممبمتطورة في سبيل ذلك والمتمث   برامج الغ الكبيرة والد 

ة المسافية ما بين البنوك، بحيث أصبح باإلمكان ،المستعجل  إلى جانب نظام الجزائر لممقاص 
عمى مستوى  يافيو تقديموبشكل الكتروني في نفس اليوم الذي يتم   ىاتنفيذمعالجة ىذه األوامر و 

، لتقيد في le processeur central de La Banque d’Algerie  رلبنك الجزائ المعالج المركزي 
 ائن لحساب المستفيد.نفس الوقت في الجانب الد  

تي ال يمجأ فييا إلى تنفيذ إن  تجاوز البنك ليذا األجل يبقى محتمبل، وذلك في الفرضية ال    
إجراء مقارنة ما بين  يثبت الزبون خطئو من خبللبحيث ، ظامين المذكورينالن  األمر باعتماد أحد 

أن   ذي نف ذ فيو فعميا، لمقول بوقوع ىذا الت أخر من عدمو، إال  اريخ ال  تاريخ إصداره األمر، وبين الت  
عممية أخر، السيما إذا كان العميل يجيل بتقنيات تنفيذ الاإلشكال يبقى مطروحا بشأن إثبات ىذا الت  

 التي أصدر أمره بشأنيا.
 حويل:الفعمي ألمر التّ  إشكالية تحديد تاريخ الّتنفيذ -ب

إلثبات حصول تأخير من طرف البنك، يجب عمى مد عيو تبيان تاريخ تنفيذ األمر وحدوث 
سوى االستدالل  حجةبحيث ال يممك من ، لؤلجل المفترض بو مراعاتو في ذلك تجاوز من طرفو

                                                           
1
-CA Paris, 10 novembre 1962, JCPG 1963, II, 13016 ; cité in : Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités 

du banquier, Op.Cit., note 06, p.169 ; Régine BONHOMME, "Virement", Répertoire de droit commercial, octobre 

2008, dernière mise à jour mars 2013, p.15. 
2
-CA Rabat, 23 mars 1933, S .1933. 2212; cité par : Régine BONHOMME, Ibid. 
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ذي ُيرسمو لو البنك ليذا ال   ،حسب الحالة ،إشعار المدين أوائن بإشعار الد   بكشف الحساب أو
 الغرض. 
ر البنوك في إرسال كشوف ا نتيجة تأخ  إم   ،في وقت الحق بون ىذا الخطأ إال  قد ال يكتشف الز  ف

ل، عقب إجرائيا   اشرةمبالحسابات لزبائنيا وعدم إعبلميم بالعمميات المسجمة عمى حساباتيم أو ال بأو 
بون ذاتو وا ىمالو االطبلع عمى وىو ما ُيبلحع في الواقع بالن سبة لمبنوك الجزائرية، أو بسبب خطأ الز  

إال   وكشف حسابو مباشرة بعد إرسالو من طرف البنك، بحيث ال يقف عمى الخطأ المرتكب من طرف
 بعد فوات األوان.

جراءات، ُيمكن يستغرق إن  تنفيذ عممية الت حويل   قنية، أكثر منيا وصفيا بالت   مراحل وا 
من، وتستدعي تدخل أكثر من بنك في ذلك، لذا قد يصعب عمى الممم  ، تمتد عبر الز  باإلدارية

 بون العادي.بالقانون البنكي استيعابيا، فما بالك بالز  
يرسل بنك اآلمر رسالة إلى مركز المعالجة لبنك المستفيد تتضمن  روف العادية،ففي الظ    

 .وغيرىا..الحساب.المستفيد منو، رقم تمك المتعم قة بحويل، بيانات الخاصة بالت  مختمف ال
 كدليل  message d’acquittement مخالصةبإعادة إرسال رسالة  يقوم بنك المستفيد بعد ذلك

 البنكينبحيث يقوم تبعا لذلك بإتمام الت بادل ما بين  عمى قبولو قيد المبمغ في حساب المستفيد،

formalise l’échange entre les deux banques qui،  لُيصبح األمر بذلك غير قابل لمر جوع  
 .irrévocableأو الت راجع عنو 
ر، إذا وصمت رسالة البنك المرسل إلى مركز المعالجة لمبنك ذا األمر قد يتأخ  ى غير أن  

 .ن يوم تمقي األمرظيرا م 13-30متجاوزة الساعة الواحدة والن صف  المرسل إليو )بنك المستفيد(
 unبنك مصدر األمر( بتحرير ممخص محاسبي  وبتمق ي رسالة المخالصة، يقوم بنك المرسل)

résumé comptable، رسالو إلى مركز المحاسبة افي متعد دى حساب اذي يتول  ال   ،وا   لر صيد الص 
ى إتمام ذي يتول  ال   ،إرسالو الكترونيا إلى بنك الجزائر يعاد، le solde net multilatéralاألطراف 
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اعة قبل الس   أرسلنفيذ في يوم تمقيو ذاتو، إذا إتمام الت   يتم   إذافية. سوية ما بين األرصدة الص  الت  
 .1ل لميوم الموالي في حال العكسأو يؤج   ( ظيرا13-30صف )الواحدة والن  

تحديد  الصعبكون من و قد يفإن   من،وامتدادىا في الز   نفيذ،وبالن ظر إلى سيرورة إجراءات الت    
أي  ذي أصبح فيو ىذا األخير غير قابل لمر جوع فيو،ريخ ال  اىل ىو الت  ، قيق لتنفيذ األمراريخ الد  الت  

والمستفيد )القيد في الجانب المدين لحساب  من تاريخ إجراء القيود المحاسبية في حسابي اآلمر
ائن لحساب المستفيد( وقبول المستف عقب تمقيو إشعارا بو )إشعار  يد ليا،اآلمر وفي الجانب الد 

ن بيان مبمغ الت حويل، أم من تاريخ الت سوية الفعمية ما بين دائن(، أو كشفا لرصيد الحساب يتضم  
 .و في حسابوحويل فعبل تحت تصرف المستفيد بصب  الحسابين ووضع مبمغ الت  

براءي يتم فييا الوفاء لممستفيد و ظر إلى المرحمة التإن  العبرة في تنفيذ أمر الت حويل تكون بالن      ا 
ل لحسابوتام   إذ يكتسب المستفيد حقاة اآلمر في مواجيتو، ذم   ا ونيائيا عمى المبمغ الذي ٌحو 

2. 
د لحظة تنفيذ أمر الت حويل بإجراء بنك المستفيد لمقيد في الجانب  3واستنادا لذلك، فإن  الفقو يحد 

ائن لحساب ىذا األخير الوقوف عمييا من خبلل المجوء إلى القيود المحاسبية وىي لحظة يمكن  الد 
 ذي يرسمو لممستفيد.ال تي يجرييا البنك، وكذا اإلشعار بالت حويل أو الكشف الد وري ال  

تنفيذ األمر(  ) ل تقديره تاريخ الوفاءأي األو  يعيب عمى الر   4جاه فقييغم من وجود ات  وعمى الر         
ائن لممستفيد،الت  بتاريخ القيد الماد ي لمبمغ  سا رأيو عمى وجود فارق زمني ما مؤس   حويل في الجانب الد 

ل لذمة المستفيدبين إجراء القيود المحاسبية والد   إال  أن  المشرع قد أخذ بو  ،خول الفعمي لممبمغ المحو 
تام ا من حينما نص  صراحة عمى اعتبار الت حويل  ،5جاري، اقتداء بالتشريعات المقارنةفي القانون الت  

                                                           
يوم  ،، مستخدم عمى مستوى مصمحة وسائل الدفع ببنك الفبلحة والتنمية الريفية، وكالة جيجلمقابمة مع السيد كريم حيرش - 1

 . 2019أفريل  21
2
-Dominique LEGEAIS , " Date d’effet d’un virement et jeu de compensation légale", RTD Com. , 2007,  p.812.  

3
-Jack VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit privé Français, p.111, note 221. 

4
-Jean STOUFLLET, Op.Cit., p.484. 

"يمتمك المستفيد  :ولى أن  إ 5111لسنة  52جارة المصري رقم من قانون الت   117/67ة فعمى سبيل المثال، تشير الماد   -5
ائن من حسابو، ويجوز لآلمر جوع في أمر الن قل إلى أن يتم  ىذا الر   القيمة محل الن قل المصرفي من وقت قيدىا في الجانب الد 

 القيد".
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ائن لحسابو ودخول المبمغ إلى ذم تو، بحيث يممك  لحظة إجراء بنك المستفيد لمقيد في الجانب الد 
اآلمر الحق  في الت راجع عن أمره قبل إجراء القيد في الجانب المدين من حسابو

1. 
فإن   خطأ موجبا لمسؤولية البنك، عبلوة عمى اعتبار ىذا الت أخر غير االعتيادي في الت نفيذو 

 .وبغياب دواعي عممية تستدعي ىذا الت أخ ر مخطئا كذلك، إذا اقترن  ىذا األخير ُيعد  
 نفيذ:التّ  لتأجيل ت المتعارف عميياالغياب الحا-ثانيا

 .قد ُيضطر  البنك أحيانا، ولدواعي عممية محضة تأجيل تنفيذ أمر الت حويل مباشرة بعد تمق يو 
يل خطأ، غير أن و قد يكون كذلك إذا حصل بسبب خمل تقني في مثل ىذه الحاالت ال يعد  التأج

ومراجعة العميل لمت أك د من  حقيقات البلز مةإجراء الت  ب أو بسبب قيامو إصبلحوعجز البنك عن 
 .الت نفيذ أجبل أطولبذلك  ليستغرق  ،اوقت وىو ما يتطمب مصدر األمر رغم كونو ناجزا

ر من  ررالتأخر اثبات  في ىذه األحوال يتعي ن عمى المتضر    .عنو تحميل البنك المسؤوليةل الض 
 أخر بسبب خمل تقني:التّ -أ

حويبلت المتعمقة بالت  خصوصا فع الواردة إلييا عادة ما تتأخر البنوك في تنفيذ أوامر الد    
ي يؤد   إذ ،ىاناتج عن استخدام أجيزة الحاسوب أو الكمبيوتر في تنفيذ االلكترونية بسبب خمل تقني

 .عفي الوقت المتوق  المطموبة العممية  إتمامفي  اإلخفاقلى بيا إ
الخطأ إم ا نتيجة وجود اختبلالت مادية تتعمق بالجياز المذكور، كوجود عيب في يتحقق ىذا   

   ذاتيا وحتى الكيرباء في شبكة االنترنيتكمي  بسبب انقطاع تصنيعو أو تمف جزء من أجزائو، و 
تي يعمل الكومبيوتر من خبلليا وجود أعطاب تتعمق بالبرامج ال  ل أو ا،ما وعدم انتظاميمو تذبذب فييأ

 أو وجود فيروس في الجياز وغيرىا.
كثير الحدوث عمى مستوى البنوك وحتى باقي المؤسسات  امر أقد أصبح الت أخ ر في الت نفيذ ل

ق العمل وتوقيف بحيث يضطر البنكي ودون إرادة منو إلى تعمي ،ىذه العمميات إلتمامالمؤىمة قانونا 
مر ة أخرى بنظام وربطو  االنترنيتشبكة تزويد البنك ب إعادةعودة التيار الكيربائي أو نفيذ إلى غاية الت  

 الت حويل.
                                                           

ة -1 تاريخ يكون األمر بالت حويل غير قابل لمر جوع فيو ابتداء من " اري عمى أن و:من القانون التج   76رمكر   141إذ تنص  الماد 
 االقتطاع من حساب اآلمر.

 ل إلى حساب المستفيد".ويل نيائيا ابتداء من تاريخ دخول المبمغ المحو  يعتبر التح  
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ىذه  فإتمام بأن يرفض تنفيذ العممية، شغيل ذاتو،خمل عمى مستوى نظام الت  يقع ال يمكن أنو 
نظام الت سوية اإلجمالية الفورية ، مول بيما لذلكالمعالن ظامين  اعتمادالعمميات يستوجب من البنوك 
فع المستعجل ( مميون 100تي تساوي أو تفوق قيمتيا مائة )ال   بالنسبة لمتحويبلت لممبالغ الكبيرة والد 

ة المسافية مابين البنوكو ، ARTS نظام الجزائر لمتسوية الفورية أو وبنك  نظام الجزائر لممقاص 
 .قفالس   التي تقل  عن ىذتمك ال بالنسبة ATCIالجزائر

من المخاطر  و يعد  أن   إال   ،البنك في ىذه الحالة ليس مسؤوال مباشرا عن ىذا الت أخر ورغم أن  
ى تجاه الغير أي المستفيدين من أوامر الت حويل إن كانوا وحت   بائن،ل مسؤوليتيا اتجاه الز  تي يتحم  ال  

 من غير زبائن البنك المخطئ.
تحميل البنك المسؤولية عن مثل ىذه األخطاء السي ما عن  ي أساسفالفقو  قد اختمفو   

 األخذ باإلخبلل بضمان سبلمة العميل المالية كأساس لياوتباينت مواقفو مابين  ،أخطاء الكومبيوتر
 .1أو باالستناد إلى أحكام المسؤولية عن االشياء

يل المتضرر من تعويض غير أن  المبلحع عمى ىذين األساسين عدم كفايتيما لتمكين العم  
بلمة، فإن  ىذا األخير يممك حق البنك بااللتزام بضمان الس   إخبللأضراره ، ففي حال االستناد إلى 

ك بوجود شرط بب األجنبي أو القوة القاىرة، وحت  نصل من المسؤولية بإثبات الس  الت    اإلعفاءى الت مس 
فتثير صعوبات بالنسبة لمعميل من حيث  شياءاألالمسؤولية التعاقدية عن فعل  ، أم ا2من المسؤولية

 .3ومن حيث  طريقة دفع المسؤولية اإلثبات
أنسب  نظرية المخاطر أو المسؤولية عمى أساس المخاطر جو أغمب الفقو إلى اعتباريت  ل  

يا ، إذ أن  4ابع لوتي تقع من الكومبيوتر الت  مسؤولية البنك عن األخطاء الفنية ال  األسس القانونية لبناء 
عب فييا تحديد ويكون من الص   التي يتسبب فييا نشاط البنك تسمح بتعويض العميل عن األضرار

رر، فمجرد نسبة الض    ألخير.رر إلى كومبيوتر البنك تكفي لقيام مسؤولية ىذا امصدر الض 

                                                           
 اإلسكندرية، االلكتروني لمنقود، دار الجامعة الجديدة الن قلشريف دمحم غنام، مسؤولية البنك عن أخطاء الكومبيوتر في  -1

 .116، ص2010مصر، 
2
-Xavier THUNIS, Responsabilité du banquier et automatisation des paiements, Thèse en Droit privé, Faculté de 

droit, Université du Montpellier 1, France, 1994, p.62. 

 .65و ص 54، مرجع سابق، صشريف دمحم غنام -3
4
-(I) THEVENOZ, "Le banquier, Son client  et l’ordinateur", La semaine judiciaire, Genève, 19 janvier 1993, p.17 

et s; Xavier THUNIS, Op.Cit., p.317. 
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 في تنفيذ أمر تحويل ناجز: أخرالتّ  -ب
بسيطا خاليا ناجزا و أمرا  إصدارهأثبت  ر البنك في تنفيذ أمر الت حويل كخطأ، إذاُيصن ف تأخ    

ةو  من أي ة قيود أو تحف ظات، ، يتوق ف des conditions particulières لم ُيعم قو عمى شروط خاص 
 تنفيذه عمى تحققيا.

د بأن     ولنفي ىذا الخطأ عنو، ينبغي عمى البنك تقديم ما ُيثبت عكس إد عاء عميمو، بأن ُيؤك 
ذي عم ق الت نفيذ عمى ضرورة تحق ق شروط نص  ال   دة اآلمر بالت حويل ذاتو،سبب تأخ ره يعود إلى إرا

ذي تمقاه منو، بحيث يكون من واجب البنك باعتباره وكيبل عنو في إتمام عمييا في األمر المكتوب ال  
مو وتنفيذ الوكالة وفقا لمحدود ال   عممية الت حويل، في تي رسميا لو ىذا األخير، بما احترام إرادة موك 

دىا لو.ذلك الت أك   روط الت ي حد   د من تحق ق الش 
روط الت ي يضعيا العميل،   صورا  ،والت ي ُيقي د بُمقتضاىا سمطة بنكو في الت نفيذ وقد تت خذ الش 

عديدة، منيا تحديده ألجل زمني ينبغي عمى البنك مراعاتو وعدم تنفيذ أمره إال  بانقضائو، بحيث 
ة ordre à échéanceمر باألمر بأجل وع من األواُيعرف ىذا الن   ، أو عمى العكس بعدم تجاوز مد 
 يجب إتمام عممية الت حويل خبلليا. زمنية معينة

 رط.وفي الحالتين ال تبرؤ ذم ة البنك إال  إذا احترم ىذا الش  
 بتسميم المستفيد وعبلوة عمى ىذا القيد الز مني، قد يعم ق ُمصدر األمر إتمام عممية الت حويل،  

 la remise des documents par le bénéficiaireلوثائق ومستندات
، يشترط عمى بنكو الوكيل 1

 نفيذ إلى غاية تحقق ذلك. بحيث ُيرجئ الت   ضرورة الحصول عمييا منو،
رط عمى عاتق بنك المستفيد، إذ يجب عميو توجيو طمب ليذا األخير ويقع تنفيذ ىذا الش  
لتمك  ومدى مطابقتيا عمى الت حقق منيا وثائق المطموبة، ليعمل بنك اآلمر)المستفيد( بإلزامية تقديم ال

ائن لحساب المستفيد. المشترطة  من عميمو، قبل قيد مبمغ الت حويل في الجانب الد 
إن  استيفاء ىذا اإلجراء سيستغرق من البنك بعضا من الوقت، قد يبمغ حد  تجاوز األجل   

ر مقبوال، وال مجال حينيا لتحميمو القانوني لتنفيذ أمر الت حويل، ل يذا يكون تأخره المستند ليذا المبر 

                                                           
1
- François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit, p.177. 
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مسؤولية الت أخر في الت نفيذ، وىي المسؤولية ذاتيا التي  ُيخشى عميو تحم ل آثارىا في حال مخالفتو 
 لتعميمات العميل، وتنفيذه األمر دون طمب الوثائق المشترطة من طرفو.

بالت حويل من شروط، فإن  من واجب البنك تنفيذىا درءا  وبغض  الن ظر عم ا أورده اآلمر
ل منيا في حال تمك ن  لمسؤوليتو العقدية في مواجيتو، وىي المسؤولية ال تي قد ال يستطيع الت نص 

، خال من أية قيود ordre simple et pur un  ال من إثبات إصداره ألمر تحويل بسيطالمذكور أو  
تنفيذه المباشر، أو أن  ما أورده منيا ال يستدعي مثل ىذا الت أخر  عمىأو شروط تحد  من قدرة البنك 

 المبلحع في جانب بنكو.  
 :جوع إلى العميل قبل الّتنفيذلمرّ غياب مبرر  -ج

ال يكون تنفيذ أمر الت حويل البنكي مباشرة عقب تمق يو من مصدره، متاحا لمبنك في كل  الظ روف 
ورة إجراء بعض الت حقيقات، كما تستدعي مصمحة العميل إلزامية فقد تظير الحاجة أحيانا إلى ضر 

 مراجعتو والعودة إليو قبل ذلك. 
االلتزامات ببعض الفقو  وصفيا من مرغ؛ ضرورية تعتبر ىذه المراجعات أو الت حقيقات 

1 الثانوية لمبنك
des obligations annexes  ou secondaires يجب عمى البنك تنفيذىا حتى  ولو ،

 ستيفائيا.وقتا النظرا المتدادىا زمنيا واستغراق البنك  نفيذ الت مقائي والفوري لؤلمر،الت دون الت  ح
رات من النا حية العممية، مسو غا لمبنك لتعميل تأخ ره في القيام  يعد  و   وجود مثل ىذه المبر 

د العكس، بأن يقيم حويل ما بين حساب عميمو وحساب المستفيد، ليذا ينبغي عمى العميل أن يؤك  بالت  
ليل عمى انعدام الحاجة إلجرائيا أو عمى األقل تأكيد وجودىا ولكن استحالة  في  ،استغراقياالد 

 لكل  ىذا الوقت ال ذي استغرقو بنكو. الُظروف العادية،
باشره من تحقيقات  بإثبات أىمي ة ما عميمو، عاءدحض اد  البنك إلى  في مقابل ذلك، يضطر     

حفاظ عمى مصمحة العميل بالد رجة األولى، أو أن  الوقت الذي استغرقو من أجل ومراجعات، لم
 إتماميا ىو ذات الوقت الذي قد يستغرقو أي  بنك آخر في الظ روف ذاتيا.

                                                           
1
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.177. 
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تطبيقا  الت أكيد بأن  إرجاء تنفيذ أمر الت حويل ليس إال   يذىب البنك إلى نفس السياق، قدوفي   
هند تنفيذ التزاماتو، وأن  اضطراره لتعميق الت  ع لمبدأي الحيطة والحذر منو ك الذي ساوره نفيذ مرد   الش 

ة األمر وحقيقة مصدره.   حول صح 
لم يسبق لمعميل  ويرتاب مستخدم البنك عادة، في حالة كون قيمة المبمغ المراد تحويمو كبيرة،  

ق المبمغ المتوف ر في رصيد تفو  بقيمة أمرا يوأن أصدر أوامر تحويل بمبالغ مشابية، أو في حال تمق  
من عميل لم يعتد عمى  ا، أو في حالة تمق يو أمر 1بحيث ال يكفي لتنفيذه ،في تاريخ اإلصداراآلمر 
 إلخ.ذلك...من حسابو  مشابية تحويبلت إجراء

واجبو كوكيل عن اآلمر في  في ىذه األحوال، ال يممك البنك فقط إمكانية تأجيل التنفيذ، بل إن  
 desبصحة األمر والترخيص لو بتنفيذه  عمى تأكيدات منووالحصول إليو  عميو الر جوع يفرضالوفاء 

confirmations،  إال  إذا استعجمو العميل في الت نفيذ؛ ومنحو فرصة لتدارك الن قص المسجل في
 رصيده من جانب آخر.

امات المينية االلتز  تي يقوم بيا البنك حماية لمصالحو، فإن  إضافة إلى ىذه المراجعات ال  
ت تبييض األموال في إطار الوقاية من عمميا، 2صوص القانونيةالمفروضة عميو بمقتضى مختمف الن  

  .توجب عميو إجرائيا مكافحتيما، وتمويل اإلرىاب
البنك إلى إرجاء تنفيذ أمر الت حويل تبعا  واستنادا إلى ىذه المقتضيات القانونية، يضطر    

والمبني أساسا  يتمق اه من خمية معالجة االستعبلم المالي عمى الت نفيذ، لبلعتراض أو الت حفع الذي
و بوجود شبية تبييض أموالعمى إخطار األو    في األمر الوارد إليو. ل ليا بشك 

مد ة  تبييض األموالمشبوه ارتباطيا بعمميات وعادة ال يتعد ى تعميق تنفيذ أوامر الت حويل ال 
 ط.فق 3( ساعة72اثنتين وسبعين )

                                                           
1
-Michel CABRILLAC, Le chéque et le virement ,Op.Cit., p.220. 

ق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب عم  المت، 7661فيفري  60خ في ، المؤر  61/65بموجب القانون رقم  -2
ىاب وتمويل اإلر  بالوقاية من تبييض األموال المتعم ق، 7657نوفمبر  72، المؤر خ في 57/61 رقم والنظامومكافحتيما، 
  .ومكافحتيما

دة -3 ة المحد  ة  في نص  صراحة  وىي المد  المتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل  61/65من القانون رقم  52الماد 
 اإلرىاب ومكافحتيما.
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ة  والمبلحع أن    الجزائر بناء عمى  محكمة إال  بأمر صادر عن رئيسقانونا  ال يمكن تمديدىاىذه المد 
 . 1طمب من الخمية المذكورة بعد أخذ رأي وكيل الجميورية

ة الت حف ع المشار    ومن ثم ة يستحيل عمى البنك القيام بالت حويل المطموب إال  بعد مرور مد 
شرط عدم تمق يو تبميغا بقرار رئيس محكمة الجزائر والقاضي باإلبقاء ب( ساعة، و 72إلييا سابقا أي )

، فإذا تبي ن العكس، كان من الواجب عميو إرجاء 2عمى ىذا اإلجراء الت حف ظي وتمديده لفترة أطول
 أخير.مساءلتو عن ىذا الت   حق   الت نفيذ إلى غاية انقضائيا، دون أن يممك العميل

 : تحديد البنك المتسبب في الضررإمكانية  -الفقرة الثانية
الن ظر عن طبيعة المسؤولية التي  من المؤكد أن  تأخ ر البنك في تنفيذ أمر الت حويل، وبغض    

رر بأطرافو المختمفة  قد يتحم ميا عن ذلك، وما إذا كانت عقدية أو تقصيرية، ُيؤد ي إلى إلحاق الض 
 ى الغير.اآلمر، المستفيد وحت  

يا كان أو معنويا،ويأخذ ى  رر، ميما كان نوعو ماد  ة، تظير آثاره بشكل  ذا الض  أشكاال عد 
ل مثبل بدفع غرامات كالحكم عمى األو   ، في العبلقة ما بين اآلمر بالت حويل والمستفيد منو،خاص  

 فق عميو لتنفيذ االلتزام في مواجية المستفيد، أو المساستأخيرية نتيجة عدم احترامو لؤلجل المت  
ليو، أو تعثر أعمالو ومشاريعو.بسمعتو وائتمانو في الس    وق وخسارتو ألحد ممو 

وفي أسوء الحاالت قد يكون ىذا الت أخر سببا لتوقيع حجز عمى أموال اآلمر وحتى المستفيد   
اء عدم سداده إذا كان تاجرا جر   ،شير إعساره أو إفبلسو وأ ،و في األجلمن طرف دائنيو وسقوط حق  

ين بطريق الت حويل...لقيمة ا كما قد ُيتابع المستفيد بجريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء  إلخ. لد 
 نتيجة الت أخر في تزويد رصيده بمبمغ الت حويل.

عوبة تكمن في كل  ىذه األضرار وغيرىا قد يكون من المتي   سر إثبات حدوثيا، إال  أن  الص 
 تحديد البنك المسؤول عنيا في بعض الحاالت.

                                                           
ة  تطبيقا لنص   -1  ق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما.من القانون المتعم   52/67الماد 
 من القانون المذكور. 52ة من الماد   61ة الفقر  -2
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ر والمستفيد حسابين عمى حويل إلى بنك واحد يممك كل من اآلمن  إسناد القيام بعممية الت  إ 
سواء كان ذلك عمى مستوى وكالة واحدة أو وكالتين مختمفتين تابعتين لنفس البنك(؛ يجعل  ) مستواه

 ذي ارتكبو.رر الن اتج عن الخطأ ال  الي عن تبعات الض  وبالت   ،منو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العممية
رر في الحالة الت ي يتطم ب فييا تنفيذ أمر إال  أن  الت ساؤل ُيطرح بشأن تحديد المسؤول عن الض  

ولية أو الخارجية بحيث تتدخ ل  تظافر جيودالت حويل  ة أطراف، خصوصا في أوامر الت حويل الد  عد 
ة بنوك في ذلك،  ن العميل إذا تمك   ،مر لوحدهنفيذ بنك اآلل أثر ىذا االمتناع عن الت  يل يتحم  فعد 

كذلك  حق بساحتو أم يشاركو المسؤوليةرر البل  المتضرر من إثبات رابطة السببية بين خطئو والض  
 .بنك المستفيد؟

تي تجمع بين بنك اآلمر والمستفيد من ساؤل تستدعي تحميل العبلقة ال  إن  اإلجابة عن ىذا الت    
 قة بينو وبين المستفيد من الت حويل.جانب، ومن زاوية أخرى تبيان طبيعة العبل

فإذا كانت طبيعة الت حويل تستدعي تنفيذه بمساىمة بنكين، فإن  بنك المستفيد يمارس وكالة 
 mandataire substitué du banquier وكيل من الباطن عن بنك اآلمر إذ يحمل صفةمزدوجة 

d’ordre du donneur  ل فيل  ا الجانب الدائن لحساب المستفيد، ىذا  ذي يكم فو بقيد المبمغ المحو 
 من جية، وىو وكيل عن ىذا األخير أيضا في إدارة ومسك حسابو، وبالت الي في تمق ي ىذا المبمغ.

ة بالت حويل البنكي، فإن  أحكام الوكالة غياب قواعد خاص   وفي ظل   بالن ظر إلى ىذا الوصف،  
ستجد محميا لمت طبيق في ىذه الحالة من أجل  ،1نوم 580ة نص  الماد   في الواردة في القانون المدني

 تحديد البنك المسؤول عن الت عويض.
إال  أن  المبلحع في المقابل، أن  الخصوصية الت ي يمتاز بيا تنفيذ عممية الت حويل قد تحول 

ة المذكورة.  دون الت طبيق الحرفي لنص الماد 

                                                           
ة  -1 "إذا أناب الوكيل عنو غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخ صا لو في  من القانون المدني عمى أن و: 126تنص  الماد 

ة متضامنين ائب كما لو كان ىذا العمل قد صدر منو ىو، ويكون الوكيل ونائبو في ىذه الحالذلك، كان مسؤوال عم ا فعل الن  
 في المسؤولية .

ن شخص النا ئب فإن  الوكيل ال يكون مسؤوال إال  عن خطئو في اختيار أم ا إذا رخ ص لموكيل في إقامة نائب عنو دون أن يعي   
 نائبو أو عن خطئو فيما أصدره لو من تعميمات.

ل والن ائب أن يرجع كل  منيما مباشرة عم  ى اآلخر".ويجوز في الحالتين السابقتين لمموك 
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وتنفيذ  مي بالوفاء بااللتزام في مواجيتوغم من اعتبار بنك اآلمر ىو المدين األصفعمى الر  
دة، إال  أن و ال يكون مسؤوال حيالو عن أي إخبلل  العممية المطموبة منو خبلل اآلجال القانونية المحد 
أو تقصير يصدر عن بنك المستفيد المنف ذ لموكالة بوصفو وكيبل عنو من الباطن، إذ اليد لو في 

 . 1في أمر الت حويل عامل معوبالت   لزامووا   اختياره، بحيث يتم  تعيينو مسبقا
من انعدام عبلقة مباشرة تجمع ما بين اآلمر وبنك المستفيد إال   وعمى الر غم من جية أخرى،  

 . 2عيد الت قصيري ال الت عاقديعمى الص   أن  ىذا األخير يعد  مسؤوال في مواجيتو مباشرة، عمى األقل  
ضد بنك  جوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية مباشرةالم  في  اآلمر الحق   لذلك، يممكتطبيقا   

بنك  أي المستفيد لمطالبتو بالت عويض عن األضرار ال تي سب بيا لو، بوصفو نائبا عن وكيمو األصمي
 ىذه المطالبة تأسيسا عمى قواعد المسؤولية الت قصيرية.  وتتم   ،اآلمر أو وكيبل من الباطن عنو

ه الد عوى ال يحول دون تمت ع بنكو كذلك، بحق  إطبلق إجراءات والمبلحع أن  رفع اآلمر ليذ
رر ال ذي أصابولكونو الر جوع مباشرة عمى بنك المستفيد  ستنادا ا وكيمو، لممطالبة بالت عويض عن الض 

ة 3لقواعد المسؤولية العقدية من القانون المدني في فقرتيا األخيرة تبيح لو ذلك  580، مادامت الماد 
 .4الت حويل سنده القانوني في ذلك عقد الوكالة المبرم ضمنيا بينيما ال عقد بشكل صريح،

تي يستدعي وقد تنعدم ىذه الر ابطة المباشرة بين بنك اآلمر وبنك المستفيد، في الفرضية ال    
فييا تنفيذ الت حويل وساطة بنك ثالث يجمع بينيما، وفي أحيان أخرى أكثر من بنك وسيط، يتم  

 البنك الذي يتواجد عمى مستواه حساب اآلمر، ليتصر ف كوكيل عنو.اختياره من 
في ىذه الحالة إذا تبي ن بأن  ىذا األخير أي البنك الوسيط أو البنوك الوسيطة في حال   

دىا، ىو من ارتكب الخطأ، ر تعد  إال   فإن  بنك اآلمر ُيعفى من تحم ل المسؤولية في مواجية الُمتضر 
باألىمية  األخير كعدم تمت ع ىذا ذ الت حويل ُيعزى لسوء اختياره لمبنك الوسيط،إذا كان سبب عدم تنفي

5القانونية
l’incapacité de la banque intermédiaire  ،أو في  لمقيام بالت حويل كعممية مصرفية

                                                           
1
-Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.171. 

2
-Cass. com., 4  janvier 1994 : D.1994, SC 332, obs. VASSEUR ; cité par : François GRUA, Les contrats de base 

de la pratique bancaire, Op.Cit., p.178, note 136. 
3
-Paris 31 janvier 1986, RTD com. 1986.418, obs. M.CABRILLAC et B.TEYSSIÈ ; Com. 29 janvier 2002, D. 

2002.1336, note Tchotourian; Droit 212002, AJ. 096 ; RD banc.fin.2002.66, obs. F-J CRÈDOT et Y .GÈRAED; 

JCP E 2003.396, obs. STOUFFELET, n°7 ; Cité par : Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, 

Op.Cit., p.171, note 3 et 4. 

 .705ص مرجع سبق ذكره، ياممكي، أكرم دمحم عمر ذوابة، -4
5
-Michel CABRILLAC, Le chéque et le virement ,Op.Cit., p.220. 
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 l’insolvabilité وعدم تمت عو بالمبلءة المطموبة لذلك حال تعث ره من الن احية المالية
ر بنك إذ يعتب، 1

را حيال عميمو، بتعيينو لمثل ىذا البنك كوكيل عنو من الباطن من أجل تنفيذ الت حويل  اآلمر مقص 
تأخر  أن   شرط إثباتي ال ينسب لو فييا أي تقصير، ولكن ى في الحالة الت  ل تبعة ذلك حت  ويتحم  

 .2البنك الوسيط في الت نفيذ لم يكن ليقع لوال تنفيذه لتعميمات بنك اآلمر
 عن خطأ البنك الوسيط في كل   اآلمر المسؤوليةيذىب إلى تحميل بنك ، 3إال  أن  الفقو  

سا رأيو عمى كون الوكيل األصمي )بنك اآلمر( يمتزم طبقا لمقواعد العام ة لموكالة  الحاالت، مؤس 
لعميل بمراقبة حسن تنفيذ البنك الوسيط )الوكيل من الباطن( اللتزاماتو، ليذا يمتزم شخصيا بتعويض ا

 عما رت بو خطأ البنك الوسيط من أضرار. أي اآلمر الموك ل
جماال،    تي قد ذي يتحم ل عمى عاتقو تعويض اآلمر عن األضرار ال  فإن  بنك اآلمر ىو ال   وا 

د، حت ى ولو لم ٌينسب إليو الخطأ مباشرة، إال  أنو  تصيبو نتيجة عدم تنفيذ األمر في الميعاد المحد 
اه لآلمر نيابة عنو، ليشمل في مقابل ذلك يممك ، حق  الر جوع عمى مرتكبو لممطالبة بتعويض ما أد 

إلى  ىذا الت عويض كاف ة المبالغ الت ي دفعيا بنك اآلمر بسبب اإلخبلل بتنفيذ التزامات عقد الت حويل،
      لسبب تقصير البنك الوسيط أو الوكياألضرار األخرى ال تي لحقت بالبنك الموك ل ب كل   جانب جبر

 وتأخ ره في تنفيذ الت حويل.
 : إمكانية الحصول عمى الّتعويضمدى  -الثةالفقرة الثّ 

ة تبين حدود الت عويض ال ذي قد يطالب بو اآلمر المتضر     ر من الت أخر مع غياب قواعد خاص 
بيميا ستجد  ة لممسؤولية العقديةالقواعد العام   فإن  المبلحع في تنفيذ أمر الت حويل ال ذي أصدره، 

ب لو فييا تي تسب  كافة األضرار ال  جبر في مطالبتو ب يممك اآلمر الحق   إذ ،لمت طبيق في ىذه الفرضية
مطة بيد القاضي ليبني قناعتو عة، لتبقى الس  عة أو غير متوق  سواء كانت حالة أو مستقبمية، متوق  

عويض تقدير قيمة الت  تي طاليا الت أجيل، من أجل خصية عمى ضوء ظروف عممية الت حويل ال  الش  
 تي يحكم عمى البنك بدفعيا لآلمر.المناسبة ال  

                                                           
1
-Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.172. 

ة  انية لنص  ضمنيا من الفقرة الث  ما ُيستفاد  ووى -2 ص لموكيل في إقامة نائب عنو "أم ا إذا رخ   من القانون المدني: 126الماد 
فإن  الوكيل ال يكون مسؤوال إال  عن خطئو في اختيار نائبو أو عن خطئو فيما أصدره لو من  دون أن يعين شخص الن ائب،

 .تعميمات" 
3
-Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement , Op.Cit., p.220. 
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ببية بين  واستنادا لمقواعد العام ة، ولمحكم لو بالت عويض،   يقع عمى المضرور إثبات عبلقة الس 
رر ال ذي يطمب تعويضا عنو ، وأن  ىذا األثر السمبي كان نتيجة حتمية لعدم 1الت أخر في الت نفيذ والض 

 لبنك لعممية الت حويل في الميعاد المت فق عميو.تنفيذ ا
عمى خبلف ما يستفاد من تطبيق القواعد العام ة من وجوب تعويض اآلمر عن الَضرر    

ولية لؤلموال قد  الن اتج عن تأخ ر البنك في تنفيذ أمر الت حويل، فإن  القانون الن موذجي لمت حويبلت الد 
فع، حيث يستحق أوجب صراحة أن يتم  الت عويض لممست فيد عن الت أخر أو البطء في تنفيذ أمر الد 

المستفيد الفوائد القانونية لمبمغ الت حويل كامبل عن الفترة الواقعة ما بين إجراء القيد المدين في حساب 
ائن في حساب المستفيد، فإذا تأخ   جراء القيد الد  احتسبت  ر البنك في تحويل جزء من المبمغ اآلمر، وا 

 .2عمى ىذا الجزء فقط الفائدة
أو حادث  والمبلحع أن  البنك قد يعفى من تحم ل المسؤولية، إذا أثبت وجود سبب قاىر  

فجائي منعو من تنفيذ األمر في الميعاد المطموب، أو وجود شرط يعفيو من المسؤولية، إال  أن  
جزئي من تحم ل مسؤولية السمطة الت قديرية تبقى بيد القاضي ليحكم بإمكانية اإلعفاء الكمي أو ال

 الت أخر، أو العكس.
 الغمط في تنفيذ أمر الّتحويل: -المطمب الّثاني

عميو أحكاميا العام ة ضرورة الت قي د بالت عميمات  يجمع ما بين اآلمر وبنكو عقد وكالة، تفرض  
 إخبلال ه لياتجاوز  يعد   ،3تي رسميا لو عميمو الموك لالت ي يتمقاىا منو، وتنفيذىا ضمن الحدود ال  

 يتحم ل مسؤوليتو. ابالتزاماتو في مواجيتو، وخطأ عقدي
 لى خطأ البنك بوصفو وكيبل في ىذه الحالة، بتنفيذ الوكالة دون احترام إرادة الموك  يتجم    

ل(؛ أو استمراره في تنفيذ الوكالة رغم عدم وجود إرادة لدى بصورة سيئة )الفرع األو   الت حويل إجراءب
                                                           

1
-Cass.com., 30 novembre 2010, Sté Bordelaise de CIC c/ Bribas , JurisData n°2010-022665; cite  par : Jean 

STOUFFELET, Op.Cit., p.481. 

2
-La loi-type de la Commission des Nations Unis pour le Droit de Commerce International "CNDDCI " sur les 

virements internationaux ,1992; publiée sur le site internet : www.unictral.org/unictral/fr ; stipule dans son article 

17 alinéa 01 : "Une banque réceptrice qui ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu de l’article 8-2 est 

responsable envers le bénéficiaire , si le virement est achevé, elle est tenue de verser les intérêts sur le montant de 

l’ordre de paiement pour la durée du retard qui lui est imputable , si le retard ne concerne qu’une partie du montant 

de l’ordre de paiement, elle est tenue de verser des intérêts sur cette partie seulement". 
ة  -3  "الوكيل ممزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة". من القانون المدني: 121/65عمبل بنص  الماد 

http://www.unictral.org/unictral/fr
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ابق عنو الس   نتيجة تراجعو عن تعبيره ،أو تمق يو أمرا منو بإيقاف ىذا الت نفيذ ك ل لذلكالعميل المو 
 اني(.)الفرع الث  
 الّتنفيذ المعيب ألمر الّتحويل: -لالفرع األوّ 

ادر إليو بصورة سيئة منافية   تثار مسؤولية بنك اآلمر عند قيامو بتنفيذ أمر الت حويل الص 
 .صحيحة غير ي الت أكد من بيانات األمر ونقميا بصورةف عند خطئوإلرادة العميل، 

 يشمل أي  انحراف ،la mauvaise execution  ء ألمر الت حويلإن  الت نفيذ المعيب أو السي     
)الفقرة  بياناتو إدخالبوقوعو في غمط أثناء  عن إرادة العميل في تنفيذ أمر الت حويل من البنك
رر ال   مما قد يفرض عميو بالحيطة والحذر، لعام  بالتزامو ا بذلك مخبل   األولى(،  بو لوذي سب  جبر الض 
ل خطأ وا عادة بحيث تتوز ع المسؤولية عن ىذا الت نفيذ ما بين بنك  ،)الفقرة الث انية( قيمة المبمغ المحو 
 .ذلككل  بحسب دوره في  ،وبنك المستفيد اآلمر

 : ألمر الّتحويل الّتنفيذ المعيبر صوّ  -الفقرة األولى
عمى الر غم من أن  المعالجة االلكترونية ألوامر الت حويل قد ساىمت في تسريع وتيرة تنفيذىا 

 وجود أو العديد من األخطاء، ناتجة عن سوء برمجتيا في يؤد ي إلى الوقوعقد  استعمال اآللةإال  أن  
 la deterioration d'une bande magnétique ريحة المغناطيسيةخمل في الش  

حيث يؤد ي ذلك ب ،1
 حيحةالبنك بمضمون أمر الت حويل وعدم الت قي د بما ورد فيو من بيانات، كعدم ترجمتو الص   إخبللإلى 

لمبمغو، بتجاوز القيمة المراد صب يا في حسابو أو االنتقاص منيا أحيانا )أو ال(، أو في شخص 
ن ما إلى المستفيد من الت حويل، بعدم تحويل المبمغ إلى حسابو، حساب شخص آخر غيره، وفي  وا 

دىا) ثانيا(.أحسن األحوال، إلى حساب آخر من   حساباتو في حال تعد 
 الخطأ في الّتأّكد من قيمة المبمغ الواجب تحويمو: -أّوال

يمتزم بنك اآلمر برد  األموال المودعة لديو  لكونو وكيبل عن عميمو اآلمر ومودعا لديو كذلك،
وال تبرؤ ذم تو  ،مودع والموك ل في آن واحد، أو لمن يعي نو ىذا األخيرإم ا لآلمر نفسو، بوصفو ىو ال

د اآلمر قيمتو في أمر الت حويل.   في مواجيتو إال  إذا قام برد  المبمغ الذي حد 

                                                           
1
-François GRUA ," Banquier : Responsabilité civile d'ordre général", Juris-Classeur Banque et Crédit, Fasc.150, 

mise à jour le 15 mai 2013,  date de fraîcheur le 29 juillet 2011, p.25. 
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وبمفيوم المخالفة فإن  بنك اآلمر قد يخالف مضمون التزامو برد  الوديعة، ليس بامتناعو عن 
أو نقصانا   أمر الت حويل، ولكن بتقديم مبمغ مغاير في القيمة زيادةتقديم المبمغ المشار إليو في 

تصر فو ذاك عمى أن و إخبلل بالتزامو كوكيل بتنفيذ أمر الت حويل عمى الن حو المتوق ع  بحيث يصن ف
 منو.

في الت أكد من قيمةالمبمغ المراد  تياونووقد يرتكب البنك ىذا الخطأ نتيجة تقصيره أو   
، خصوصا 1ي ينبغي أن يتضم نيا األمري اعتبره المشر ع من بين البيانات اإللزامية الت  تحويمو، ال ذ

بين قيمة المبمغ المذكور باألرقام وتمك المشار  في حالة غموض ىذا البيان أو مبلحظة اختبلف
بشكل غير ليقوم بتطبيق تعميماتو  إلييا بالحروف، دون أن يحاول البنك استيضاحو من العميل،

م ا بإدخالو لرقم المبمغ ، صحيح كإضافة  رغم وضوحو بصورة خاطئة إلى جانب المعطيات األخرى وا 
 .نسيانوصفر مثبل أو 

ذي يقع فيو البنك بشأن المبمغ الواجب تحويمو من وبالن ظر إلى الواقع العممي، فإن  الخطأ ال   
ألمر أو عمى العكس حساب اآلمر يتجمى بصورتين: إم ا تحويل مبمغ أقل من ذلك المذكور في ا

 . أكبرتحويل مبمغ 
 وفي الحالتين يعتبر مخالفا إلرادة عميمو وىو ما يستوجب مساءلتو.

وعمى الر غم من أن  إتمام الت حويل بمبمغ أقل من ذلك المبي ن من طرف اآلمر قميبل ما يحدث  
ورة الثانية لغمط البنك في قيمة الت حويل، إ ال  أن  ىذا الخطأ غير في الواقع العممي مقارنة بالص 

ونكون بصدده في حال عدم كفاية رصيد اآلمر إلتمام العممية المذكورة وبالمبمغ  مستبعد نيائيا،
بدال  تحويل جزئي بالمبمغ الموجود عمى مستوى الحساب، بتنفيذ مباشرة البنكالمطموب، بحيث يقوم 

 تعميمات جديدة منو. من الت ريث ومراجعة عميمو وا عبلمو بوضعية حسابو والحصول عمى
ار   ال ذي يسب بو بعدم الت حويل مطمقا بالن سبة  ويسو ى ىذا الت حويل الجزئي من حيث األثر الض 

ائن العودة عميو من  ولآلمر المدين بو عمى حد  سواء، بحيث ُيعر ض ىذا األخير إلى لممستفيد الد 

                                                           
ة  -1 ر 141تنص  الماد   "يحتوي األمر بالت حويل عمى: من القانون الت جاري عمى أن و: 51مكر 
يو صاحب -5 دة القيمة  األمر ال ذي ٌيوج   .…الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل األموال أو القيم أو السندات المحد 

Le mandat donné  au teneur  de compte  par le titulaire de transférer des fonds, valeurs ou effets dont le montant 

est déterminé….". 
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بتو بالت عويض عن األضرار الت ي لحقتو من غير وفاء، باإلضافة إلى مطال المتبقيالمستفيد بالمبمغ 
فع.  من جر اء عدم الد 

المطموب ورة الثانية لخطأ البنك فتتحق ق بتحويمو مبمغا من حساب اآلمر يفوق ذلك أم ا الص   
أو لخمل في نظام أو شبكة اإلعبلم اآللي  ، إم ا جر اء غمطو الماد ي في إدخال مبمغ الت حويل،منو

، واقتطاعو مبمغ الت حويل 2، أو بسبب إجرائو لعممية الت حويل مر تين1ه العممياتالمستعممة في إتمام ىذ
ة العممية الت ي أجراىا أو   ال مضاعفا من حساب اآلمر)غالبا ما يكون نتيجة شك عون البنك في صح 

لعممية  بالت نفيذ المضاعف فقييا وىو ما يصطمح عميو ،تيا(فيعيد تنفيذىا مر ة أخرى رغم صح  
3ويلالت ح

double execution de l’opération de virement  la أو كما يسم يو بعض الفقو ،
فع المزدوج  le double paiementالفرنسي بالد 

4. 
وعمى الر غم من اختبلف أخطاء البنك المؤدية إلى تجاوز قيمة مبمغ الت حويل، إال  أن    

رر النا تج عنيا واحد ال يمكن جبره إال  باسترداد الت جاوز، تماما كما في حالة تحويل  المبمغ محل   الض 
 المبمغ المطموب إلى الحساب الخطأ.

 بالّتحويل: الخطأ في الحساب المقصود -ثانيا
يتدر ج تنفيذ أمر الت حويل عمى مراحل زمنية متعاقبة، يشترك في إتمامو في غالب األحيان  

 بنكان، بنك اآلمر وبنك المستفيد.
منو أو ذلك  االقتطاعسواء ذلك الواجب  تحديد الحساب المعني بالت حويل، لذا، فإن  الغمط في

واء، بقيد قيمة مبمغو في حساب شخص آخر  الواجب الت حويل إليو، قد يقع فيو البنكان عمى حد  الس 
 غير ذلك المشار إليو في األمر.

 
 

                                                           
1
-Jean-Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.285, note 07. 

2
-Montpellier,19 septembre 2003, SARL Bruguière-Verdeille  c./ CRCAM Quercy-Rouergue: RD bancaire et 

financier, janvier- février 2004, p.14, obs. CRÉDOT t et GÉRARD ; cité par : Jean STOUFFLET, Op.Cit., p.480. 
3
-Exemple de double exécution  du virement : Cass. com., 10  janvier 1995,  paris, 28 et 29 mars 1989 et 14 mars 

1990, Cass.com., 14 novembre 1989, D.1991.Somm.30 et s., obs. M.VASSEUR ; cité par: Françoise PEROCHON 

, Régime BONHOMME, 6
éme 

édition, p.753, note 28. 
4
-Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.169 ; Pau LECANNU, Thierry 

GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.177. 



 مسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ أوامر الّتحويل     الفصل األول                                          
 

111 
 

 خطأ بنك اآلمر في تحديد الحساب المعني بالّتحويل: -أ 
ر ارتكابو لمثل ىذا الخطأ في حالتين:من جانب بنك ا   آلمر، يمكن تصو 

ف بالت حويبلت في الت أكد الفعمي من رقم الحساب المعي ن تقصير مستخدم البنك المكم   األولى: 
ادر إليو، وقيامو تبعا لذلك، بإجراء القيد في الجانب المدين من أحد الحسابات الت ي  في األمر الص 

ائن منيا إذا كان ألمر  ذلك المقصود من اآلمر،  منيمسكيا لمصمحة عميمو، بدال أو الجانب الد 
يممك حسابات مختمفة عمى  ،الت حويل ىذا طرف وحيد يحوز وصف المستفيد واآلمر في نفس الوقت

 .مستوى بنك واحد
و إذا تعد دت الحسابات المفتوحة لديو باسم عميمو وتبي ن يعتبر الخطأ ثابتا في حق  في ىذه الحالة، 

والت وحيد بينيا بشأن العممي ات ال تي يجرييا  ،غياب اتفاقية مبرمة بينيما تقضي بالجمع بين حساباتو
 صاحبيا عمييا.

رر البل حق باآلمر أخف في ىذه الفرضية، مقارنة بالحاالت   وعمى الر غم من أن  الض 
لم تخرج من حدود  وقيمة مبمغ الت حويل خصما أو إضافة، األخرى، لكونو مالكا ليذه الحسابات،

 .الثانيةفي الفرضية  ذم تو المالية، إال  أن و قد يأخذ أبعادا أخرى 
تبرز من خبلل خطأ  تمث ل ىذه الفرضية الخطأ األكثر شيوعا بين مستخدمي البنوك، الثانية: 

وقيامو بتحويل المبمغ إلى حساب  ،وب المستفيد ال ذي يممك حسابا لديبنك اآلمر في نقل رقم حسا
لة إلى حسابو دون أن يكون لوغيره، بحيث يتمق   ص آخرشخ بالن ظر  الحق  في قبضيا ى القيمة المحو 

ر بب المبر  ائنية ال تي تجمعو باآلمر والت ي تضفي عميو وصف  إلى انعدام الس  لذلك، وىو عبلقة الد 
ائن لو بقيمتيا.  الد 

بمقدار المبمغ  المالية لآلمر بالذمة افتقارإن  ارتكاب البنك لمثل ىذا الخطأ يؤد ي إلى  
ل خطأ االتفاقية  أو فضبل عن إمكانية توقيع الجزاءات القانونية ينبغي عمى البنك تعويضو، ،المحو 

رة  لمصمحة المستفيد الحقيقي ال ذي عي نو  ،الوفاء بدينو في األجلعن التأخر في الت نفيذ وعدم المقر 
 .1في أمر الت حويل

                                                           
 .110مرجع سابق، ص عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات، -1
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أي  كذلك، إذا لم يقع في غمط بشأن تحديد الحساب المدين بالت حويلويعد  بنك اآلمر مخطئا  
ذي ينبغي عمى البنك اآلخر لحساب ال  اعيين تالحساب الواجب االقتطاع منو، ولكن و أخطأ في 

ائن لو ده ، المشترك معو في إتمام ىذه العممية إجراء القيد في الجانب الد  وعمى ضوء ىذا الخطأ زو 
ة  لمغمط ال ذي أوقعو فيو  يكون خطأ بنك المستفيد نتيجة بالحساب المزعوم، بحيثبالبيانات الخاص 

ل،  لتعميماتو. وتنفيذا البنك األو 
بب يتحم ل بنك اآلمر المسؤولية بدال  لمفرضية ال تي يعي ن  خبلفا ،المستفيدعن بنك  ليذا الس 

 البنك المتمقي لؤلمر  دمفييا بنك اآلمر حساب المستفيد تعيينا صحيحا، ولكن بسبب تقصير مستخ
 يتم  صب  مبمغ الت حويل في حساب آخر غيره. ،أو نقص خبرتو في الغالب

 غمط بنك المستفيد في الّتعيين الّصحيح لمحساب: -ب
لبنك اآلمر، قد يرتكب بنك المستفيد خطأ عند قيده لقيمة الت حويل، نتيجة غمطو في تماما كا 

متمقي البحيث يطمق عميو البنك  ؛و إثر معالجتو لتحويل إلكترونيالت أك د من رقم الحساب، أو اكتفائ
قيد المبالغ الت ي ب ؛ réceptrice d’un virement électronique la banque لتحويل الكتروني

المستفيد المعي ن في  في األمر، دون الت أك د من مطابقتو السم تمقاىا برقم الحساب المبي ن فقط
ة، 1األمر وجود تشابو في األسماء بين عميمو وعمبلء آخرين، أو بسبب اعتقاده خطأ في حال  خاص 

 بوجود اتفاقية عمى ضم  حساباتو المختمفة...إلخ.
، بل يشاركو بنك المستفيد في 2ل بنك اآلمر مسؤولية ىذا الخطأ فقطفي ىذه الحالة ال يتحم  

ا يتحم ل المسؤولية بشق يا حيني ،، بشرط إثبات خطئو سواء من طرفو شخصيا أو من المستفيدذلك
ار ة  ،وببعدىا الت قصيري تجاه اآلمر ،زبونو المستفيد من األمرالعقدي في مواجية  عن كل اآلثار الض 

  التي لحقتيما.
 
 

                                                           
1
-Cass.com., 29 janvier 2002, D. 2002, 717, obs. Liénhard, RTD. com., 2002, 355, obs. Michel CABRILLAC, 

Banque et crédit , mai-juin  2002 , 49, obs., BONNEAU, RTD com. 2002 , 66, obs., GERARD, D.2002, 1336, 

obs., TCHOTOURIAN; cité par ; G.RIPERT, R.ROBLOT, Traité de droit commercial, par Philippe 

DELEBEQUE, Michel GERMAIN, Tome 02,17
éme 

édition, sous la direction de Michel GERMAIN, LGDJ, Paris, 

France, 2004, p.271.   
2
-Cass .com., 10 mai 2006, n°04-19.133, F+B, Crédit Lyonnais c. /Fréche: JurisData, n°2006-033613 ; JCP 2006, 

IV, 2250 ; cité in : Jean STOUFFELET, Op.Cit., p.480. 
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 مسؤولية بنك المستفيد تجاه عميمو:-1
ال يمكن استبعاد بنك المستفيد من دائرة المسؤولية في حال اقترافو لخطأ مرتبط بخدمة  

د تال   (،)أي تحصيل حقوق المستفيد لدى الغير  d’encaissement le serviceحصيل الت   ي يتعي 
مني ال ذي يجمعيما إلىبتقديميا لعمبلئو عند فتح حسابات ليم، إذ يستند المستفيد   1عقد الوكالة الض 

 بيا لمصمحتو.في إلزامو عمى القيام 
د بأن  بنك المستفيد وكيل عام    نيابة  عمى حسابو المختمفة ي إتمام العممياتعنو ف فمن المؤك 

وال ذي يعد  تمق ي المبالغ  ،بما في ذلك تمك الر امية إلى تحصيل حقوقو لدى الغير ،عنو ولمصمحتو
ره. ائن لحسابو من بين صو  لة من حساب اآلمر وقيدىا في الجانب الد   المحو 

ذه المبالغ، وتوجيييا إلى في قيد ى -ال ذي يأخذ وصف الخطأ العقدي -غمطو فإن   لذا، 
، بالن ظر 2حساب آخر خبلفا إلرادة مصدر األمر، من شأنو أن يرت ب مسؤوليتو العقدية في مواجيتو

عيد المالي بتفويت فرصة ربح عميو أو تكبيده خسائر الص  عمى المستفيد،  تمحقإلى األضرار ال تي 
 ا في الوفاء بالتزاماتو المختمفة.السي ما إذا كان يرمي الستغبلليا في مشاريع أو استعمالي

 إلى اعتبار بنك المستفيد مخطئا في حال عدم 3يذىب بعض الفقو الفرنسي إلى جانب ذلك، 
ادرة منو،  فيمراعاتو لمت خصيص العام  المبي ن  يذا األخير أكثر من حساب ل إذا كانالت عميمات الص 

دىا المستفيد لؤلموال في حال ويعد  كذلك أيضا، في حال عدم احترامو لم ،عمى مستواه وجية التي حد 
 وجود تخصيص أو تحويل خاص  ليا. 

في حين ذىب القضاء إلى إعفاء البنك من المسؤولية في حال عدم احترامو لتخصيص خاص 
 لم يكن طرفا فيو، استنادا اللتزامو بعدم الت دخ ل آخر عقدتم الن ص عمى تطبيقو في لقيمة الت حويل، 

devoir de non- ingérence
4. 
 

                                                           
1
-En ce sens : Régine BONHOMME, Instruments de crédit et de paiement , 10

éme 
édition, LGDJ, Paris, France, 

2013, p.338, note 37. 
2
-Paris 21 Juin 1991, D.1992. Somm. 23, obs. VASSEUR ; cité in : Régine BONHOMME, Instruments de crédit 

et de paiement, p.338, note 35. 
3
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFELET, Instruments de paiement et de crédit, 7

éme 
édition, Op.Cit., p.471. 

4
-Cass.com., 8 octobre 2002, Bull. n°137 ; LPA 10 janvier 2003.5 ; cité in: Françoise PEROCHON, Régine 

BONHOMME, Op.Cit., p.754, note 34 ; Régine BONHOMME, Instruments de crédit et de paiement,  Op.Cit., 

p.338, note 35. 
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 مسؤولية بنك المستفيد تجاه اآلمر: -2
ما  مسؤولية بنك المستفيد تجاه اآلمر عن تنفيذه السيئ ألمر الت حويل اختمف الفقو في وصف 

 .2، أو شبو تقصيرية1تقصيرية بين مسؤولية
بينيما  رابطة عقدية مباشرة أن يا ليست عقدية، بالن ظر إلى انعدامعمى غير أن  االتفاق حاصل 
 . 3un sous-mandat   بل تجمعيما وكالة من الباطن

وبتطبيق القواعد العام ة لموكالة 
، يعد  بنك المستفيد وكيبل من الباطن أو وكيبل فرعيا عن 4

ائن لمحساب المبي ن خصوصبنكو في إتمام عممية الت حويل،  ا بشأن قيد مبمغ الت حويل في الجانب الد 
 في األمر.
ال ذي  دخ ل بنك اآلمر في تعيينو، بحيث يتم  تحديده في األمر بطمب من اآلمرعدم تل نظراو 

يخضع ىو اآلخر في ذلك إلرادة المستفيد، فإن و ال يعد  مسؤوال، من حيث المبدأ، عن األخطاء الت ي 
ت لوال إال  إذا أثبت بنك المستفيد بأن و ما كان ليقع في مثل ىذه اليفوا ،5يرتكبيا بمناسبة تنفيذ األمر

ل.  الت عميمات ال تي تمقاىا من البنك األو 
بحق اآلمر في رفع دعوى مباشرة عمى بنك المستفيد يطالبو  6تبعا لذلك، يرى الفقو المقارن  

لة خطأفييا باسترداد القيمة ال تي  ، سواء تمث مت في مبمغ الت حويل كامبل أو ما زاد عنيا فضبل المحو 
 .كذلك حقتو من ذلك، وىي الد عوى ال تي يمكنو رفعيا عمى بنكوعن تعويضو عن األضرار ال تي ل

 إمكانية استرداد المال المحّول خطأ: -الفقرة الثانية
لمغمط ال ذي وقع فيو أثناء تنفيذ أمر  بناء عمى طمب العميل، أو عقب اكتشافو الت مقائي

تي قام بتحويميا وبكل  واسترجاع األموال ال   استدراك ىذا الخطأ الت حويل، يقع عمى البنك عبء

                                                           
1
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire ,Op.Cit., p.178. 

2
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFELET, Instruments de paiement et de crédit, 7

éme 
édition, Op.Cit., p.471. 

3
-Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.178 ; Michel CABRILLAC, Le chéque et 

le virement, Op.Cit., p.224. 

ة  -4  من القانون المدني المشار إلييا سابقا. 126الماد 
5
-Jean-Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op. Cit., p.286; Hammadi ARRÏD, Op.Cit., 

p.329. 
6
-Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.177; Richard ROUTIER, Obligations et 

responsabilités du banquier, Op.Cit., p.169. 
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سترداد دفع ا برفع دعوى إن استمزم األمر، ىي دعوى  ريق القضائي،الط رق، بما في ذلك استنفاذ الط  
 طبقا لمقواعد العام ة. 1غير المستحق

ليا من باب الخطأ، بحسب ما إذا كان  وتختمف الط ريقة ال تي يسترد  بيا البنك القيمة التي حو 
خص المالك لو، ىذا من جية ممسكا لمحساب ال ذي  تم  صب  قيمتيا فيو من عدمو، وبالن ظر إلى الش 

استعادة مبمغ الت حويل  كيفيةومن جية أخرى باالعتماد عمى إجراء القيد من عدمو، إذ يتوقف تحديد 
 د البنوك المتدخمة في تنفيذه من عدمو.تعد  مدى عمى 

مر الحق  في مقاضاتو بمباشرة دعوى استرداد فإذا رفض المستفيد إعادة المبمغ، فإن  لبنك اآل 
دتيا القواعد العام ة ه، تخضع من حيث آجال رفعيا إلى األحكام ال تي حد   .2ضد 

 تواجدالحسابات المعنية بالّتحويل عمى مستوى نفس البنك: -أّوال

م يتدخ ل بنك واحد فقط في إتما ال يثير استرداد مبمغ الت حويل صعوبة في ىذه الحالة، إذ 
الحساب ال ذي تم   سواء كان بسبب تواجد الحسابين المعنيين بالت حويل عمى مستواه، عممية الت حويل،

 الخصم منو والحساب المستفيد ممموكين لشخص واحد أو لشخصين مختمفين. 
فإذا كان الت حويل قد تم  بين حسابين ممموكين لآلمر نفسو، فإن  البنك يبادر بإلغاء القيد  

بطالو مباشرة عقب اكتشافو، بواسطة إجراء قيد عكسي في الجانب المدين  لفائدتو، أخطالحاصل  وا 
لة، ائن منو، وسحب األموال المحو  تعمق األمر في يإذ  لحسابو بقيمة المبمغ الذ ي ُقيد في الجانب الد 

une fauteأو إداري مادي ىذه الحالة بمجر د خطأ 
 
matérielle ou administrative

3. 
فإن  ىذا  إذا كان حساب اآلمر وحساب المستفيد متواجدين عمى مستوى نفس البنك،أم ا  

الت حويل بالفعل من  سحبو لمبمغاألخير يجري القيد المذكور مباشرة، بعد إعبلم المستفيد، فإذا تبي ن 
، ه، لحصولو عميو بغير وجو حق  و لو طمبا لرد   ويستوي في ىذه الحالة أن حسابو، فإن  البنك يوج 

                                                           
ة  -1 "كل  من تسم م عمى سبيل الوفاء ما ليس  المدني، ال تي تنص  عمى أن و: من القانون  541/65وذلك عمبل بمقتضى الماد 

ه".  مستحق ا لو وجب عميو رد 
2
-G. RIPERT, R. ROBLOT, Op.Cit., p.271.  

ة  - دت ىذه اآلجال بموجب الماد  "تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير  :ال تي أشارت إلى أن و ،من القانون المدني 541وقد حد 
سنوات من اليوم ال ذي يعمم فيو من دفع غير المستحق بحق و في االسترداد. وتسقط الد عوى في جميع  56 ضاءحق  بانق

". 51األحوال بانقضاء   سنة من اليوم ال ذي ينشأ فيو ىذا الحق 
3
-Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.170. 
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و في كل  األحوال يعتبر مدينا بإعادة ىذا المبمغ إليو عن ن  أ، إذ 1يكون المستفيد دائنا لآلمر من عدمو
 طريق البنك.

خص ال ذي استفاد من القيمة أم ا في الفرضية ال تي ال يمسك فييا بنك اآلمر حسابا لمش   
لة خطأ، فإن  استرداد المبمغ يختمف بالن ظر إلى قيام بنك الم  ستفيد بإجراء القيد من عدمو.المحو 

 ك:و بن عّدةمستوى  عمى تواجد الحسابات المعنية بالّتحويل -ثانيا
إلى قيام بنك  في ىذه الفرضية يتم استرجاع المبمغ المطموب بالتمييز بين حالتين، استنادا 

 المستفيد بإجراء قيد قيمتو في حساب عميمو من عدمو.
 قوعو، يقوم البنك بتداركو قبل أن يصير الت حويل نيائياإذا تم  اكتشاف الغمط مباشرة عقب و 

طمبا  اني، بوصفو وكيبل فرعيا عنوو في نفس الوقت لمبنك الث  زمة لتصحيحو، ويوج  بإجراء القيود البل  
لة في حساب المستفيداقيده ل ، تفاديا2مستعجبل لوقف إجراءات الت حويل  .لمبالغ المحو 

فإن  بنك اآلمر  ،ية الت حويل وأجرى القيود المحاسبية المطموبة لذلكعمم أم ا إذا نف ذ البنك اآلخر
 يبادر برفع دعوى الستعادة القيمة ال تي قبضت بغير حق  عمى من استفاد من خطئو .

و ىذه الد عوى إلى بنك المستفيد من بأن  بنك اآلمر لن يوج   والمبلحع من حيث المبدأ، 
، غير أن  لو الحق  في تحميمو 3ىو من تمق ى ما ليس مستحق ا لوالت حويل المنف ذ خطأ، إذ أن و ليس 
ثبت سوء ني تو أإذا ،  la responsabilité quasi-délictuelleالمسؤولية شبو الت قصيرية عن ذلك

وبأن و كان عالما بالغمط ال ذي وقع فيو بنك اآلمر، ولكن و أحجم عن تنبييو إليو، رغبة منو في 
 .4ل من أجل تحسين الوضعية جد المستحكمة لحساب عميموحو  االحتفاظ بالمبمغ الم

 ره في اكتشافالت حويل المعيب، من خبلل تأخ   ى إىمال بنك المدين بإعادة المبمغ محل  ويتجم  
قيده لقيمتو مر تين، مم ا يؤد ي إلى إمكانية اشتراكو في المسؤولية واقتساميا مع بنك اآلمر

5. 
                                                           

ين ع -1  .512وض، عمميات البنوك من الوجية القانونية، طبعة مكب رة ومنقحة، مرجع سابق، صعمي جمال الد 
ة  -2 لة  من القانون الت جاري، فإن  الت حويل   76/67رمكر   141استنادا لنص  الماد  ال يكون نيائي ا إال  إذا دخمت المبالغ المحو 

 إلى حساب المستفيد. 
3
-Cass.com., 10 janvier 1995, RTD civ .1995.370, obs. J. MESTRE; cité in: Paul LECANNU, Thierry GRANIER, 

Richard ROUTIER, Op.Cit., p.178, note 01. 
4
-Aix-en-Provence , 29 octobre 1991, Banque Worms c./Crédit Lyonnais, D.1993, sommaire, p.57 ; obs., Michel 

VASSEUR ; confirmé par : Cass.com., 10  janvier 1995, n°92-12.047, Bull.civ., IV, n°10 ; JCPE 1995, pan 252 ; 

cité par: Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.169, note 09. 
5
-Paris, 26 février 1997, Rev.dr.banc.1997.116, obs. F.-J. CRÉDOT, Y. GÉRARD ; cité par: Françoise 

PEROCHON, Régine BONHOMME, Op.Cit., p.754, note 34. 
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بإثارة المستفيد  تم تحويمو خطأ من طرفو ما سترجاعوقد تصطدم محاولة البنك في ا 
ك خطأ مينيا ناتجا  عد  يُ  ،ذلك المحدد من عميمومبمغا يفوق  يوتمق   بأن   لمجموعة من الد فوع، كأن يتمس 

من  إخبلال ُيعتبرما  حويل، وىورورية قبل إجراء الت  خاذه االحتياطات الض  إىمال البنك وعدم ات   عن
، وأَن قبول دعوى االسترداد من شأنو 1ر المفترض مراعاتيما من طرفوذوالح جانبو بواجب الحيطة

حويل إليو قو الجيد من الحساب الواجب الت  إذ يتحَول خطأ البنك وعدم تحق   ،ق لو ضررا مؤَكداأن ُيحق  
إلى سبب لمسؤوليتو التقصيرية حيال المستفيد، بحيث يكون أفضل تعويض لو عن الَضرر الَناشئ 

 عمى المبمغ المطموب استرداده لديو. اإلبقاءالبنك، ىو عن خطأ 
رر، أن يكون البنك قد استعمل، وبحسن نية، مبمغ الَتحويل اَلذي تَم خطأ ومن صور الض   

سواء نقدا أو عن طريق سحب شيكات، أو أَنو استنادا إلى  يداتو المختمفة،لصالحو في الوفاء بتع  
 .2عاقد وتقديم توريدات لآلمرحصولو عمى ىذا المبمغ استمَر في الت  

تحويل المبمغ المطالب بو إلى  ذي تم  خص ال  ، إذا تمَكن الش  تيجة كذلكق نفس الن  وتتحق   
 .3من تقديم ما يثبت بأَنو دائن لآلمر بمبمغ يضاىيو قيمة حسابو خطأ،

تين، وسواء تمك ن بنك اآلمر من استرجاع فائض الق وفي حال تحويمو يمة لمبمغ الت حويل مر 
غير المستحق ة لممستفيد من عدمو، نتيجة قبول دعوى االسترداد، فإن  البنك المدين يمتزم، عبلوة عمى 

رر المترت ب عن خسارتيا،  إلى جانب تعويضو  الر د تحم ل مصاريف دفع الفوائد،تسديدىا، بجبر الض 
 .4تسيير شؤونوعن االضطراب المسج ل في 

ة آثار المسؤولية في حق وف  ن يخأمر، لمبنك، السيما بنك اآلو  ، بأن يدفع بخطأ ف من حد 
يكون الخطأ مشتركا ما بين العميل وبنكو  إذ ،، وبعدم دق ة المعمومات الت ي وافاه بياعميمو اآلمر

خير إلى اقتسام المسؤولية دون محاولة استيضاحيا منو، وىو ما يؤد ي في األ بادر بتطبيقياال ذي 
 .5بينيما

                                                           
1
-En ce sens : Cass.com., 18 mai 1999: D.1999, jurispr., p.157 ; cité par: Christian GAVALDA, Jean 

STOUFFLET, 7
éme 

édition, p.424. 

 .711، مرجع سابق، صن الت جارةفي قانو  عمي جمال الدين عوض، عمميات البنوك من الوجية القانونية-2
3
-Aix-en–Provence, 2 

éme 
chambre, 20 décembre 2007, RG.  n°05/16916, Sté Peyrottes et Fils c./Crédit Lyonnais, 

Juris-Data, n°359408 ; cité in : Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.177, note 04. 
4
-Paris 15

éme
 chambre, B 15 mai 2008, RG n° 07/08261, Bred c/Sté Ital. Fruit France, Juris-Data, n° 374331; cité 

par: Paul LECANNU, Thierry GARNIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.177, note 06. 

 .199، مرجع سابق، صطبعة مكب رة ومنقحة القانونية،عمي جمال الدين عوض، عمميات البنوك من الوجية -5
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رات ك بعطل في شبكة اإلعبلم اآللي غير أن  مبر  جل إعفاء أمن  البنك يكون مآليا الر فض إذا تمس 
من قبيل القو ة القاىرةذلك نفسو من المسؤولية، إذ ال يعتبر 

1. 
غمطو في الت نفيذ، فإن  البنك يتحمميا كذلك في حال قيامو بتنفيذ تحممو المسؤولية عن إضافة ل
لدى العميل بل  إصدار األمر من وجود إرادة لمت أك ديقات حقما يكفي من الت   إجراءاألمر دون 

ة المطموبة لمت نفيذ من خبلل عدم فقدانو لقدرتو القانونية   ذلك.عمى واالستمرار في ذلك طوال المد 
 لدى العميل: إصدارهتنفيذ أمر الّتحويل رغم غياب إرادة  -اني الفرع الثّ 

تو، ومن صور ذلك، أن روع في تنفيذ أمر اُيفترض بالبنك قبل الش   لت حويل أن يتأك د من صح 
)الفقرة األولى(، وأن تستمر  ىذه اإلرادة قائمة لديو ومتوافرة من  إصدارهبإرادة لمعميل  تمتعيتحق ق من 

 جانبو إلى حين الت نفيذ الت ام والن يائي لؤلمر. 
ر فقط، دون أن يمقي إرادة اإلصدار وقت تمق يو األم بالوقوف عمىغير أن  البنك، قد يكتفي 

يستغرق مدة  ىذا اإلجراء باال إلى إمكانية فقدان العميل ليا خبلل مراحل تنفيذه المختمفة، السيما وأن  
من الزمن، قد تطرأ خبلليا عوارض تجعل التنفيذ مستحيبل، إم ا بتراجع العميل نفسو عن األمر بعد 

 .)الفقرة الثالثة( اإلصدارإصداره )الفقرة الثانية(، أو فقدانو ألىمية 
 :ذ الّتحويل دون أمر من العميلتنفي -األولىالفقرة 

خص  وجود أمر صادر من صاحب الحساب ضرورةيستمزم تنفيذ عممية الت حويل  أو من الش 
 . بموجبو اقتطاع مبمغ من الن قود منو و صب و في حساب آخر مبنكيرخ ص ل المؤىل قانونا لتمثيمو،

 عاة ىذا القيد، فإن  البنك ال يممك الحق  في إجراء الت حويل حت ى ولوبالن ظر إلى إلزامية مرا 
حويل ال يمكن أن يتم  فإن  الت   ومن باب أولى ،2ت الحسابات المعنية بو مفتوحة باسم نفس العميلكان

وجين لحساب  بين حسابين ممموكين لشخصين مختمفين، حت ى ولو تم  الت حويل من حساب أحد الز 
 اآلخر. 
ا أجرى البنك تحويبل دون إذن من عميمو، فإن  تصر فو ىذا ال يكون نافذا في حق  ىذا إذف 
إذ  معميلل بيا حت ى ولو تم  ىذا الت حويل لمصمحة البنك نفسو تسديدا لقيمة القرض ال تي يدين األخير،

                                                           
1
-François GRUA, "Banquier : Responsabilité civile d'ordre général", Op.Cit., p.24. 

2
-Cass.com., 22 novembre 2005, arrêt n° 04- 14142, FP+B, Mora c./ Crédit Agricole de Savoie, Juris-Data n° 

2005-030849; Dijon, chambre civile , secteur B, 15 janvier 2008, Linel c./CE Bourgogne, Juris-Data, n° 2008-

357246; cité par: Jean STOUFFELET, Op.Cit., p.474. 
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صول عمى والحقيام البنك بيذا الت صر ف من تمقاء نفسو ودون الر جوع إلى العميل  1اعتبر القضاء
 .خطأ حم مو المسؤولية عنوموافقتو، 

ليذا تحتاط البنوك لمثل ىذه الحاالت بتضمين عقد القرض بندا يبيح ليا اقتطاع قيمة القرض 
تو  .2في حال عدم تسديده لو ودون الحاجة لمعودة إليو ،من حسابات المقترض بانتياء مد 

ذا كان بعض الفقو يتصر ف دون إذن سابق من عميمو قد ذىب إلى اعتبار البنك ال ذي  3وا 
رر ال ذي أحدثو  ،4بمثابة فضولي  فإن  القضاء قد أك د عمى اعتباره مخطئا يتعي ن عميو جبر الض 

 .5المنقول من حسابو خطأ بتعويضو عن المبمغ
 : والعميل عن تراجع رغم األمر تنفيذ -انيةثّ الفقرة ال

ة من الز من قد تطوليعتبر الت حويل من العمميات البنكية التي يستدع أو تقصر  ي تنفيذىا مد 
ات تدفع بمصدره إلى الت راجع عنو أحسب طبيعتو دوليا كان أو داخميا، قد تطر  السي ما  خبلليا مستجد 
ة لو ب المشر ع واعترافمع غياب نص قانوني يحظر عميو ذلك،  يذا الحق  بشكل مباشر بموجب الماد 

 سنده القانوني في ذلك.  ل تي تعد  ا ،6من القانون الت جاري  20مكرر 543
حت ى يتمك ن ىذا  تبميغ بنكو بقراره في الوقت المناسب، يقع عميو في المقابل عبء غير أن و

 . األخير من ات خاذ ما يمزم من إجراءات ضرورية في سبيل ذلك
اجع تر  بمثابة، ال ذي أصدره في وقت سابق عن األمر وعدولب العميل اآلمر لبنكو خطارإ ويعد  

مني لو في تنفيذه.  منو عن توكيمو الض 
يقافاالستجابة لطمبو و  ميوع يجب ليذا مانع أي الت نفيذ مادام ذلك ممكنا، ولم يكن ىناك  ا 

جاوز نطاق البنك اآلمر، ولم يتم بعد ، السيما إذا كان الت نفيذ لم يتيحول دون ذلكقانوني أو ماد ي 
 خصم مبمغ الت حويل من حساب المصدر.

                                                           
1
-Cass.com., 11 juillet 2006, n°04-18058, FS-P, Banque de Picardie c. /Perney : RD com.,2006, 891, obs .D. 

LEGEAIS. 
2
-Jean SOUFFELET, Op.Cit., p.474. 

ين عوض، عممي   -3  .203مرجع سابق، صطبعة مكبرة ومنقحة، ات البنوك من الوجية القانونية، عمي جمال الد 
شخص عن قصد القيام بعمل لحساب  [واألصح قيام  ]من القانون المدني الفضالة: "أن يتول ى 150وقد عر فت المادة  -4

 ."شخص آخر دون أن يكون ممزما بذلك
5
-Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.179. 

ة  -6 "يكون األمر بالت حويل غير قابل لمر جوع فيو ابتداء من تاريخ  من القانون التجاري إلى أن و: 20مكرر 543تشير الماد 
 االقتطاع من حساب اآلمر بالت حويل".



 مسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ أوامر الّتحويل     الفصل األول                                          
 

171 
 

ىذا األخير فإذا خالف  ،البنك تراجع العميل عن أمره بمثابة سحب لسمطة الت نفيذ من ريعتب
مو  وال حيالو طبقا لمقواعد العام ة ؤ سوقام رغم إلغاء وكالتو، باالستمرار في الت نفيذ، عد  مإرادة موك 
 لممسؤولية.

ذا كان مصدر األمر يممك سمطة الرجوع   طبيعة الت حويل  عنو، بغض  الن ظر عن سببو، فإن  وا 
قد  اعتبار األمربشأن ضبط الت اريخ ال ذي ينبغي  تطرح إشكاال يمتد  تنفيذىا في الز من،ونو عممية كو 

وحينيا يتعين عمى البنك  حظة،ا من طرف المصدر قبل ىذه الم  ُنف ذ فيو، بحيث يكون الر جوع ممكن
 يل عمى بنكو تنفيذ إرادتو.فإن و يفقد الحق  في ذلك، ويستحأم ا بعدىا الخضوع لطمبو، 

لحظة إجراء القيد في الجانب والقضاء المقارنين في تحديد ىذا الت اريخ، ما بين  واختمف الفق 
ائن لحساب المستفيدالمدين لحساب اآلمر، وبين إجرائو في الجانب   منو. الد 

تاريخ قيد بتداء من اإلى اعتبار أمر الت حويل منف ذا  2والقضاء 1يذىب االتجاه الغالب في الفقو 
ائن لحساب  حت ى ولو مبمغ الت حويل في الجانب المدين لحساب اآلمر، لم يتم  قيده بعد في الجانب الد 

ليل عمى تخم ي اآلمرإذ يعتبر بمثابة ا المستفيد، عنو وخروجو من ذم تو لفائدة  لمظير أو الد 
 في حين يسقط عنو بعدىا. ، يكون لو قبل ىذه الم حظة حق الر جوع في األمر، 3المستفيد
ة  يبدو ظاىريا من خبلل استقراء نص    من القانون الت جاري ال تي تشير  20/01رمكر   543الماد 
المشر ع  جوع فيو ابتداء من تاريخ االقتطاع من حساب اآلمر؛ أن  لمر   الت حويل عدم قابمية أمرإلى 

ة ، إال  أن  الت مع ن بيذا الر أي صراحةقد أخذ الجزائري   وحي بعكسيفي الفقرة الث انية من ذات الماد 
 مموقف الث اني بشأن تحديد تاريخ عدم قابمية األمر لمر جوع فيو.لبتبن يو أي  ،4ذلك

 ىو تاريختاريخ سقوط حق  اآلمر في الت راجع عن أمره  بأن  الث اني  ىذا االتجاهأصحاب  يرى  
ل إلى ذم ة المستفيد، و  ىو ما يتحق ق من لحظة إجراء القيد في الجانب انتقال ممكية المال المحو 

                                                           
1
-Jean-Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAUNAUD, Op.Cit., p.724; Paul LECANNU, Thierry 

GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., p.182. 
2
-Paris, 15

éme
 chambre, A., 23 novembre 1999, affaire Banque Indo. Suez et a. c/Sté Solvay et a., JCP E 2000, 

p.1039, n°9, obs. GAVALDA et STOUFFELET; cité in: Jean STOUFFLET, Op.Cit., p.484; Cass.com., 19 

décembre1999, Banque Bruxelles Lambert Francec. /crédit Suisse ; cité par : Michel CABRILLAC, "Moment à 

partir duquel un ordre de virement ne peut plus être révoqué",  RTD. Commercial, 2000, p.423. 
3
-A titre d'exemple voir: Régine BONHOMME, "Virement", Répertoire de droit commercial, octobre 2008, 

dernière mise à jour mars 2013, p.11, n°77 ; G. RIPERT, R. ROBLOT, Op.Cit., p.270; François GRUA, Les 

contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.176. 

ة تشير الفقرة الث انية  -4 ر 543من الماد  "يعتبر الت حويل نيائيا ابتداء من تاريخ دخول المبمغ  الت جاري إلى أن و:من  20مكر 
ل إلى حساب   .المستفيد"المحو 
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ائن لحسابو  مر فيواآلتحميل طبيعة أمر الت حويل وتكييف مركز بنك القانوني في ذلك  أساسيم، 1الد 
ن ما من أجل ال يعتبر وكيبل عن عميمو في  وإذ أن   قيد مبمغ الت حويل في الجانب المدين لحسابو، وا 

حينيا يستحيل عمى  ،من خبلل القيد المذكورما ال يتأت ى إال  وىو  ،2نقل ممكيتو إلى المستفيد
 .بعد ذلكالمصدر العدول عن أمره واسترجاع قيمة الت حويل 

تنف ذ فييا عممية في فرضية وحيدة،  ين السا بقين يكون ممكناوالمبلحع أن  الجمع بين الر أي
 و في ذات المكانأبالت حويل القار   الت حويل في ىذه الحالة يعرف بحيث ،احدبتدخل بنك و الت حويل 

le virement sur place ،  متواجدين كل من اآلمر والمستفيد حسابين تابعين لنفس البنك يممك فييا
ينوب البنك عن الط رفين  ، بحيثمختمفينأو فرعين في وكالتين و أعمى مستوى نفس الوكالة، إم ا 
ليتممك مبمغو في الجانب المدين من حساب المصدر  ويتم  الت حويل بطريقة آلية ومباشرة، بقيد ،معا

ائن  المستفيد مبمغو مباشرة منذ ىذه الم حظة، حت ى ولو لم يبادر البنك بإجراء القيد في الجانب الد 
 .3وتحصيمو لمصمحتو ىذا المبمغ تمق يلحسابو، إذ يمكن اعتباره وكيبل عن ىذا األخير في 

ذا كانت ال بالر أيين  وأخذهالمتناقض  لموقف المشرع سير المنطقيالمذكورة ىي الت ف حالةوا 
ابقين  صورتياعمى  و ال ينطبقأن   إال   حويبلت،ا الفرضية الغالبة في الت  يبحيث يرى بأن   ،معا الس 

تنف ذ بمعي ة والتّي les virements déplacés  أو المتنق مة بالت حويبلت غير القارة  تعرف  الثانية ال تي
ة بنوك د فييا صفة الوكيل عن طرفييا لدى بنك واحد، بل يختمف بنك اآلمرال تو  عد  عن  ي ال تتوح 

 .القيدين إجراءوجود فارق زمني ما بين ي إلى بنك المستفيد، وىو ما يؤد  
من طرف بنك  المسي رميكانيزم المقاصة، لفي تنفيذه كما أن  ىذا الن وع من الت حويبلت يخضع 

ة الت ابعة لو،  مربحيث يتم  تسوية األ الجزائر، وبالت الي يفترض من الن احية عمى مستوى غرفة المقاص 
د الن ظام الخاص  بالمقاص   ادرالواقعية أن يحد  قيق ال ذي يعتبر فيو الت حويل بين  ة الص  عنو الت اريخ الد 

 البنكيين نيائيا. 
ي يفقد الذ   قيقد  ينبغي عمى البنك اتخاذ موقف واضح بشأن تحديد الت اريخ ال ،تيجةوبالن   

 بعد انقضائو الحق  في الرجوع عن أمره. المصدر

                                                           
1
-Michel VASSEUR, "Le virement ne vaut paiement qu'à la date ou' son montant est inscrit  au compte du 

créancier", D. 1994, 330. 
2
-Voir sur  la nature juridique du virement ; G. RIPERT, R. ROBLOT, Op. Cit., p.272. 

3
-En ce sens: Jean STOUFFLET, Op.Cit., p.485. 
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 :اإلصدارع العميل بأىمية عدم تمتّ  -ةالثالفقرة الثّ 
السي ما الموضوعية  إصدارهإال  إذا استجمع شروط  قاببل لمت نفيذ،صحيحا و الت حويل أمر  عد  ال ي

 .األىمية
يبذل في ذلك العناية  من ذلك بجميع الط رق، وأن دالت أك  العممية  إتماميكون من واجب البنك وقبل  لذا

 المطموبة. 
خصي فإن   االعبلقات الت ي تجمع البنوك بزبائنيا أساسقيام إلى  نظراو   فقدان  عمى االعتبار الش 
د ي إلى وىو ما يؤ في مركزه القانوني  تغير   وفي حكميا الوفاة، ُيسفر عنو ،ألىمية الت صر ف الز بون 

 بار الم ذكور.المساس باالعت
ا عماال لمقواعد العام ة لموكالةو 

في حال وفاة العميل  ،caduc أو ممغى ، يعد  أمر الت حويل الغيا1
تنفيذ كل العمميات الت ي يكون  إيقافن عمى البنك لذلك يتعي  ، 2ر أىميتو بعارض من عوارضياأو تأث  

تأك د بيا ظر عن الوسيمة ال تي بغض  الن  و  ى عممو ذلك،متى تناىى إل طرفا فييا، مثل ىذا الشخص
خصي عنو، أو  ىذا العارضمن وجود  أو عن  بإخطاره بو من الغيرفي حق و، سواء باستعبلمو الش 

 .طريق القضاء
، ولو بطريق غير ذا تجاىل البنك وقوع ىذا العارض واستمر  في تنفيذ األمر رغم عمموفإ
عدم تمت ع ب(  لقرابة ال تي تجمعو باآلمر مثبلكأن يعمم مستخدم البنك بذلك، نظرا لعبلقة ا رسمي)
أو األصيل في تحم ل المسؤولية عن خطئو ذاك في مواجية نائبو القانوني ، أىميتو أو وفاتوبعميمو 
بما في ذلك  ،وحت ى دائنيو رعيينورثتو الش   ويل بطريق الوكالة، أو في مواجيةأمر الت ح إصدارحال 

 .3وخسائر راضر أم عما تكب دوه من إلى جانب تعويضي ،م بتحويميااألموال ال تي قامسؤولية إعادة 

                                                           
ة  -1 ل فيو أو بانتياء األجل المعي ن  ن و:من القانون المدني إلى أ 586إذ تشير الماد  "تنتيي الوكالة بإتمام العمل الموك 

للموكالة، وتن ل أو الوكيل. كما تنتيي الوكالة أيضا بعزل الوكيل أو بعدول الموك   ."تيي أيضا بموت الموك 
2
-Stéphane PIEDELIÉVRE, Op.Cit., p.344. 

3
-Paris, 25

éme
 chambre, A, 11 Avril 1991, Crédit Lyonnais c. / Maze, D. 1991.634, note D.R. Martin, 1992.27, obs. 

Michel VASSEUR ; Cité par: Bernard TEYSSIÉ, Michel CABRILLAC, "Virement, exécution postérieure au 

décès de son auteur", RTD.Com. 1992, p.652. 
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، عن تنفيذه أمر تحويل صادر مناصفة مع عميمواعتبار البنك مسؤوال وقد ذىب القضاء إلى 
عن نائبو سحبت منو الوكالة، دون أن يتأك د من تمت عو بأىمية إصداره، ودون أن يعترض صاحب 

 . 1بذلك الحساب عمى ذلك، رغم تمقي و كشفا
جيمو الكامل  ، أي بأن  أثبت العكسإذا  ،يدفع عنو تبعات ىذه المسؤوليةأن  لمبنك أن  إال   

لعممية بعد تنفيذه  قد تحقق   بذلك عممو المتأخ رأو  يل قدرتو عمى الت صر ف في الحساب،بفقدان العم
بب في ذلك  ،الت حويل رىم في إخطاره في خ  و تأ خطأ من ينوب عن اآلمر أو ورثتويعزى لوأن  الس 

وقف تنفيذ كل العمميات ال تي بادر بيا حال حياتو أو تمت عو عميو  بحيث استحال، وقت مناسب
 عممي ات الت حويل.باألىمية، بما في ذلك 

قيق الت حديديتوق ف عمى  ذا الد فعأن  قبول ى غير      خروج األموال من ذم ة تاريخ تنفيذ األمر، و ل الد 
إذ ينبغي أن يكون ىذا اإلجراء سابقا لتاريخ إخطار  ي الجانب المدين من حسابو،اآلمر بقيدىا ف
 أو فقدانو لؤلىمية. صدرالبنك بوفاة الم

ك وقد       برضا الورثة عمى استمراره في إدارة حساب مور ثيم المتوف ى، بما في البنك أيضا  يتمس 
عدم صدور أي اعتراض من جيتيم ا تجم ى في وىو م تمق اىا منو قبل وفاتو،ذلك تنفيذ األوامر ال تي 

 .2عمى ذلك
يجعل  وردت خالية من أي  حكم لموكالة،القواعد العام ة  فإن   وبغض  الن ظر عن كل  ما ذكر،       

بصرف الن ظر عن أسباب و  بانقضائيا، الوكيل باطبل، في حال ثبوت جيل الوكالة محل  من العمل 
 .3ذلك
 
 
 
 

                                                           
1
-Cass. com. 10 février 1998, n° 96-11.241 ; cité in : Régine BONHOMME, "Virement ", Op. Cit., p.10. 

2
-Cass. 1

ère 
civ., 28 juin 1988, n°86-13639, JCP G.1988, IV,315; RD bancaire et financier 1988,p. 169, obs. F-J 

CRÉDOT et Y. GÉRARD ; D.1989, p 181 , note I .NJJAR ; RTD com. 1989, p.550, obs. J.PATARIN ; JCP G. 

1989, II, 21366, note D. MARTIN ;  

-Cité in : Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.171, note 07. 
3
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.176, note 122. 
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 الّتصّرف في الحساب: إمكانيةعدم  الّتحويل رغمتنفيذ  -الفرع الثالث
يسري عمى . مر بقيمة دينو في مواجية المستفيدال يعدو الت حويل عن كونو وفاء نقديا من اآل

تو، ة أحكاموفي ظل  غياب  ىذا الوفاء من حيث صح   .القواعد العام ة لموفاء بااللتزامات ،بو خاص 
صر ف في الحساب إلى كونو محبل  لمحجز من طرف واستنادا ليا، ُيعزى عدم إمكانية الت   
ائنين  يحرم، أو بسبب صدور حكم بشير اإلفبلس تحف ظيا أو تنفيذي ا حجزسواء كان ىذا ال ،الد 
د أن يتأك   دفعا لممسؤولية،و  عمى البنك ينبغي فيو، لذاإمكانية الت صر ف في األموال المودعة  صاحبو

)الفقرة األولى(  شير إفبلس صاحبون العكس بتنفيذه لمت حويل رغم فإذا تبي  ، من انعدام ىذه العوارض
 .ىذا الخطأ تبعات ، كان مسؤوال عن)الفقرة الثانية(  أو إخطاره بالحجز عمى الحساب

 صدور حكم باإلفالس: عدم امكانية الّتصّرف في الحساب بسبب -الفقرة األولى
 فمس عن إدارة أموالو والت صر ف فيياالم غل  يد المدين إلى اإلفبلس الحكم بشير صدوريؤد ي 

مطة منح ىذه الس  لتُ  ولو تم  بطريق الت حويل، ميما كانت طبيعتو، وبما في ذلك إمكانية الوفاء بديون
 .1دارة أموالو بدال عنوإوكيل المتصر ف القضائي، ال ذي يتول ى مل

يأخذ أن  البنكي عمى ليذا ينبغ، المستفيد عمىينطبق كما  ينطبق ىذا الحكم عمى اآلمر، 
 . منو بتنفيذىاتمق ى أمرا حساب المفمس ة عممية عمى ن يوقف تنفيذ أي  أو  اإلجراءبعين االعتبار ىذا 

ال يمكن اعتبار البنك ممزما عمى تعميق تنفيذ أمر الت حويل في كل  الحاالت واعتباره و غير أن  
ة اعتبارات يتعي ن أخذىا في  ذلك عمىبل يتوق ف  ،بالت الي مخطئا في حال قيامو بالعكس عد 

متيا  سواء كان المفمس ، تاريخ تنفيذهو فبلس اإلتاريخ صدور الحكم بشير  أسبقيةالحسبان، في مقد 
 ىو اآلمر بالت حويل أو المستفيد منو.

 إفالس اآلمر: -أّوال
تفرض مباشرة بل  همر من الحاالت ال تي تدفع البنك إلى عدم تنفيذ أوامر آلا إفبلسيعد  شير 

 يو. تنفيذىا إلى وقت الحق، تجن با إلمكانية مساءلتو من طرف دائن إيقافعميو ضرورة 
إال  أن  اتخاذ ىذا الموقف من البنك يتوق ف عمى تحديد تاريخ صدور الحكم، بحيث يجد ىذا 

 نفسو أمام حالتين:  األخير

                                                           
ة  -1  من القانون الت جاري. 242تطبيقا لنص  الماد 
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أو الت سوية  اإلفبلسر قبل صدور الحكم بشي األموال محل  الت حويلتخم ي اآلمر عن  :ىولأل ا
ائنالقضائية ال يمكنيا المطالبة باستعادتيا ين في ىذه الحالة أي حق  عمييا، و ، بحيث تفقد جماعة الد 

مان العام ،  مرت با آلثاره من النا حية القانونية و  وصحيحا يعتبر الت حويل تام افوضم يا إلى أموال الض 
لتخرج قيمإذ  في مواجيتيا،  .1د عاء بالعكسبلحينيا لمجال  الو  من ذم ة األمر ة المبمغ المحو 
الت سوية القضائية قبل تحويل البنك  من اآلمر أو استفادتو فبلسإالحكم بشير  صدور :ةالّثاني

د   . من طرفولممبمغ المحد 
يقع عميو و  ،2إيقافوالت نفيذ، فإذا شرع فيو، وجب عميو  في البدءالبنك  عمى يمتنعفي ىذه الحالة 

ائنينا عبء  . الحتفاظ بيذا المبمغ لمصمحة جماعة الد 
فذا في في تنفيذ الت حويل رغم ذلك، فإن و ال يكون نا استمر  مغايرا و موقفا البنك  اتخذإذا  أم ا 

 إعادة المبمغ تحت طائمة تحم مو المسؤولية في مواجيتيا. عميوويتعي ن ، مواجية الجماعة المذكورة
تنفيذ طريقة ي تعتبر فيو األموال قد خرجت من ذم ة اآلمر بحسب ويختمف تحديد الوقت ال ذ     

ة بنوكالت حويل،   .وما إذا تم  بواسطة بنك واحد أو بتدخ ل عد 
، فإن  وقت خروج األموال من ذم ة احدفإذا تعم ق األمر بالت حويل ال ذي يتم  عمى مستوى بنك و  
زامن مع قيده في حساب المستفيد كذلك بحيث في حساب اآلمر وال ذي يتقيمتيا ىو تاريخ قيد  اآلمر

نية ا  قياسا عمى الحالة الث ،أكثر دق ة ،تحديد تاريخ الت حويل ومقارنتو بتاريخ الحكم بشير اإلفبلس بدوي
بعد يت خذ فييا تاريخ صدور الحكم باإلفبلس موقعا وسطا ينف ذ فييا األمر من بنكين مختمفين،  الت ي
 .ب اآلمر وقبل تاريخ إجرائو في حساب المستفيدالقيد في حسا إجراء تاريخ

 ذيال  و  القيد إجراءبمحظة  إلى االعتداد ببعض الفقو ىذا الت داخل في الت اريخوقد حدى  
 .كتاريخ لتنفيذ الت حويل 3توضع بمقتضاه األموال تحت تصر ف بنك المستفيد

ة لبنك الجزائرعادة  ىذا القيد وُيجرى   الكتابة المقابمة  إيرادوبمجر د  ،عمى مستوى غرفة المقاص 
بعدم كفاية ، 4، مستدال  بموقف القضاءآخر في حين يرى جانب فقيي ،ليا في حساب بنك المستفيد

                                                           
1
-Michel CABRILLAC, Le chèque et  le virement, Op.Cit., p. 228. 

2
-Jean-Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE- RAYNAUD, Op.Cit., p.284. 

3
-Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement, Op.Cit., p.228. 

4
-Cass.com., 18 juillet 2007,  n°06-14161, Crédit Mutuel de Paris c. /Pellegrini, JurisData, n°040411, JCP G, 2007, 

act.jurispr. p.424; cité in: Didier MARTIN, "De la télé compensation d'un virement ", RTD bancaire et financier, 

novembre-décembre 2007, p.07   
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أن  ألن  األموال تبقى في ذم ة اآلمر وتتأث ر بالت الي بشير إفبلس ىذا األخير ليذا ينبغي ،ىذا اإلجراء
 .1المبالغ في حساب المستفيدقيمة ىذه مصحوبا بقيد  القيد المذكور يكون 

 بأن حد د صراحةلمر أي الثاني  انتصروبصرف الن ظر عن ىذا االختبلف، فإن  المشر ع قد  
ل  إلى حساب المستفيد، مم ا يعني لحظة اعتبار الت حويل نيائيا انطبلقا من تاريخ دخول المبمغ المحو 

حت ى ولو تم  اقتطاعيا من حسابو ولم يتم  أن  قيمة الت حويل تبقى ممموكة لآلمر  بمفيوم المخالفة،
 و بالت الي يشمميا الحكم بشير إفبلسو. قيدىا في حساب المستفيد،

 المستفيد: إفالس -ثانيا
اآلمر، فإن  ترتيب الحكم بشير إفبلس المستفيد آلثاره في مواجية مختمف  إفبلسعمى غرار 

 .ويلنتو أيضا بتاريخ تنفيذ الت حاألطراف يتوق ف عمى مقار 
ودخولو ذم ة  عن مبمغ الت حويلمر فإذا صدر الحكم بشير إفبلس المستفيد قبل تخم ي اآل

مة في الت نفيذ من عدمو د البنوك المتدخ  يفقد أىمية  المستفيد ، فإن  المستفيد وال ذي يختمف بحسب تعد 
 إيقافالبنك ى تحصيميا لفائدتو، ليذا يجب عمبموجبو أيضا تنتيي وكالة البنك تمق ي األموال، وب

بلحية جبرا ال اختيارا الت نازل عنو ، الت نفيذ وبقو ة القانون  لمصمحة الوكيل المتصر ف  ىذه الص 
 عنو.بدال  مبمغ الت حويليتول ى ميم ة تحصيل  القضائي ال ذي

ائن لحساب المستفيد، فإن  البنك أم ا إذا صدر الحكم بعد إجراء   قيد األموال في الجانب الد 
ل  ائنين، فإذا يتحو  ين ال ذي ينبغي عميو الوفاء بو لمصمحة جماعة الد  إلى مدين لو بقيمتيا، وىو الد 

 .2فعل العكس، تحم ل المسؤولية في مواجيتيم
 الحجز عمى الحساب: -الفقرة الّثانية

إذ  و بسحبيا منوينتج عن توقيع الحجز عمى الحساب تجميد حركة األموال سواء بإيداعيا فييأ 
 يحولدون تنفيذ أمر الت حويل. أو مانع عائقبمثابة ُيعتبر 

رغم عممو بو، فإنو  يمتزم بعدم  البنك وتجاىمو من اإلجراءونظرا لمعواقب المترت بة عن خرق ىذا 
 تجن با لقيام المسؤولية في حق و.أمر العميل  تطبيق

                                                           
1
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFELET, Instruments de paiement, 7

éme
 édition, p.426 

2
-Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement, Op.Cit., p.229. 
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ذي يعمم فيو بتوقيع يتوق ف في مداه عمى الوقت ال  إال  أن  تحميل البنك آلثار ىذا الت صر ف  
، ليذا فإن  ىذا اإلجراء أي الحجز، ال يشمل المبالغ قيد من عدمو ؛ وفي حكمو المعارضة؛الحجز

 قبل توجيو اإلخطار األخيرىذا ، تخم ى عنيا اآلمر إلى حساب شخص آخرالت حويل من حساب 
 حسابو.الحجز عمى  بتوقيع  لمبنك

قيد المبمغ  إتمامفإن  ذلك ال يحول دون إمكانية ، أم ا إذا وق ع الحجز عمى حساب المستفيد 
احب قد اكتسب حق ا  ائن موق ع الحجز بحق  الت نفيذ عميو، بشرط أن يكون مدينو الس  فيو، ويتمت ع الد 

 .1إخطار البنك بالحجز، بعد تخم ي اآلمر عنيابأن تم  ضم يا لذم تو المالية قبل  ،عمييا
 

 عن تنفيذ أوامر الّتحويل المشبوىة:مسؤولية البنك  -المبحث الّثاني
إذا كان من الواضح أن  الفئة األولى من األخطاء التي قد ينسب ارتكابيا إلى البنك تجعل  

ر منيا، فإن  ىناك أخطاء أخرى قد تؤد ي لقيام مسؤوليتو  منو مسؤوال مدنيا في مواجية المتضر 
ع وصفا جزائيا واعتبرىا جرائم، يخضع المدنية، والجزائية عمى حد سواء، إذ أضفى عمييا المشر  

رة في القانون الجنائي بشكل عام. ويتحقق   مرتكبيا، ولو كان شخصا معنويا كالبنك، لمعقوبات المقر 
 ذلك إذا تم  إثبات تنفيذ البنك ألمر تحويل دون التأكد من سبلمتو.

أو د قصحويل مشبوه، سواء بإن  اخبلل البنك بيذا االلتزام، قد ينجر  عنو تنفيذه ألمر ت        
ال  بدونو، وىو الخطأ ال ذي يعتبر نظري ا، سببا مقنعا لمساءلتو من الجانبين المدني والجزائي، كما أن و

عيد الميني، بتوقيع العقوبات الت أديبية المنصوص عمييا في  ينفي إمكانية مساءلتو أيضا عمى الص 
خبلل منو بواجب  قانون الن قد والقرض عميو، بحيث يكي ف تصر فو ذاك عمى أن و خطأ ميني، وا 

 الحيطة والحذر الم ذان ُيممييما عميو حسن تنفيذه لمقتضيات مينتو.
ويندرج تحت وصف أوامر الت حويل المشبوىة تمك المشمولة بعيب الت زوير، بحيث يرتاب البنك       

إلى جانب تمك  ،مطمب األول(في حقيقة نسبتيا فعبل إلى العميل ورغم ذلك ُيقدم عمى تنفيذىا )ال
 ال تي يحوم الشك حول مصدرىا ووجيتيا معا، أي كون الغرض من إصدارىا ىو تبييض األموال

رات تدل  عمى ذلك )المطمب الث اني(.   بالن ظر إلى وجود مؤش 

                                                           
1
-Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement, Op.Cit., p.230. 
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 مسؤولية البنك عن تنفيذ أوامر الّتحويل المشبوىة بالّتزوير: -لالمطمب األوّ 
إللكتروني عن الت حويل الت قميدي سوى بأن  األمر بالت حويل يتم  بطريقة ال يختمف الت حويل ا

الكترونية، ويذىب اتجاه موسع إلى اعتبار الت حويل الكترونيا إذا تم ت إحدى خطواتو بشكل الكتروني 
كأن يتم  إصدار األمر الكترونيا أو يتم  الت نفيذ الكترونيا، وينطبق ىذا الوصف عمى أمر الت حويل 

ادر بشكل مكتوب عمى مستند ورقي، إال  ا تنفيذه يتم  بشكل الكتروني أن  لص 
1. 

يتواجد عمى مستوى شبابيك البنوك نماذج ألوامر الت حويل، يمكن لمر اغب من عمبلئيا في و 
،كما أن  البنوك درجت من الن احية العممية عمى إجراء ىذه العممي ة الحصول عمييا وملء بياناتيا

توقيعو في ظل عدم تفعيل تقنية  عمى الورق حتى يتسنى لمعميلااللكتروني  حويلطباعة أمر الت  
التوقيع االلكتروني، بحيث يعد  الت وقيع بمثابة تعبير عن رضا العميل عمى إجراء الت حويل، وبالت الي 

ة األمر.  دليبل عمى صح 
 2متدخ بل في شؤون عميمو بارهاعتفإذا تمق ى البنك أمرا بالت حويل، تعي ن عميو قبل التنفيذ، ودون 

ل( بحيث يجب عميو تجميد األمر متى  ،التيق ن من صحة التوقيع وبقية بياناتو األخرى )الفرع األو 
 ىذا الخطأ والمسؤولية النا جمة عنو)الفرع الث اني(. تراءى لو وجود شبية تزوير، تجن با لتحميمو آثار

  حويل:عدم الّتحّقق من صّحة أمر التّ  -الفرع األّول
جرت العادة لدى مستخدمي البنوك وقبل تنفيذ أوامر الت حويل ميما كان شكميا، إجراء مجموعة 

شبيية بتمك المت بعة عند تقديم الشيكات لموفاء، تنصب  عمى فحص سبلمة شكميا ، من الت حقيقات
يا قابمة لمت نفيذ. بحيث د من خمو ىا من أي عيب، واحتوائيا عمى البيانات اإللزامية ال تي تجعل منأك  لمت  

ُتمقى المسؤولية عمى البنكي، إذا تبي ن الحقا إتمامو لعممية تحويل صادر بموجب أمر يتضمن بيانات 
واضحة الت زوير، السي ما الت وقيع )الفقرة األولى( أو في ظروف تبعث عمى الشك  في حقيقة نسبتو 

 لمعميل )الفقرة الث انية(.
 كد من خمو األمر من عيوب مادية:عدم الّتأ -الفقرة األولى

بائن لمن        ة بأوامر الت حويل، فإن  الت زوير أقل بالن ظر إلى إجبارية استعمال الز  ماذج البنكية الخاص 
يكات  وقوعا فييا، بدليل قم ة قضايا الت زوير الت ي عالجيا القضاء دد مقارنة بالش  المقارن في ىذا الص 

                                                           
 .73نزيية غزالي، مرجع سابق، ص -1

2
-Jean STOUFFELET, Op.Cit., p.477. 
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مصادفة القضاء ليا، بل قد يحدث أحيانا أن يمجأ زبائن البنوك، ضحايا إال  أن  ىذا ال يعني عدم 
رة، إلى مقاضاتيا   خبلليا بواجب الرقابة والحيطة والحذر قبل الوفاء بقيمة األمر. إلاألوامر المزو 

مقتضى ىذا االلتزام عمى مستخدم البنك الوقوف عمى مشروعية األمر من خبلل ويفرض 
تختمف  إذ، ه ثم فحص الت وقيع المذي ل بو، مع مراجعة بقية بياناتو األخرى الت حقق من ىوي ة ُمصدر 
 ثم  نف ذ الكترونيا أم ا بشكل مكتوب كتابة تقميدية مر،اآلمن  تبعا لكيفية إصدارطريقة تنفيذ البنك لو 

 )ثالثا(.ةشفيي (، أو بصورة)ثانيا قد تم  تمق يو الكترونيا )أو ال( أو كان
  :ةالّصادر كتاب لّتحويلحالة أمر ا -أّوال
را من مصدره عمى   يكون تنفيذ البنك اللتزامو بفحص أمر الت حويل سيبل إذا تمق اه كتابة، أي محر 

ند ال ذي أفرغ  sur support papierدعامة ورقية ؛ يتم  ذلك من خبلل فحص المظير الخارجي لمس 
ية غير مألوف تبعث  des anomalies matérielles ةفيو، والت أكد من عدم احتوائو عمى عيوب ماد 

ك عمى تزويره، السي ما إذا أمكن مبلحظتيا بالعين المجر دة ومن قبل أي شخص ولو كان غير  الش 
أو تشطيب أو محو ليا، بحيث ينبغي عمى البنك إيقاف  ، كوجود حشر في بيانات األمر1مختص  
 في حال وجود ىذه المظاىر.حاال  الت نفيذ

ن جانب آخر، وعمى الر غم من أن  كل بيانات األمر اإللزامية المذكورة في ىذا من جانب، وم
أن  الت وقيع يبقى أىميا  ، تحظى بنفس القيمة، إال  2من القانون الت جاري  19مكرر 543نص المادة 

تو ثانيا وذلك من ، عمى اإلطبلق، بحيث يجب عمى البنك الت حقق من وجوده أو ال، ثم  من مدى صح 
 بدقة، ومقارنتو بنموذج توقيع العميل الموجود لديو. خبلل فحصو

ند، تعي ن عميو رفض  فإذا تبي ن لو وجود اختبلف ما بين الن موذج والت وقيع الظ اىر عمى الس 
ة إذا كان الت قميد واضحا يمكن اكتشافو بكل بساطة، ومن شخص عادي دون  الت نفيذ تمقائيا، خاص 

خطوط، فإن  لم يفعل البنك ذلك، تحم ل نتيجة ىذا الت نفيذ حاجة إلى خبير في مجال مضاىاة ال
 .3كاممة

                                                           
 .339عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق، ص -1
دة القيمة، أوبتحويل األموال أو القيم  يانات في: األمروتتمث ل ىذه الب -2 ندات محد  الحساب المطموب الت حويل إليو  بيان الس 

 وصاحبو، تاريخ تنفيذ األمر، توقيع اآلمر بالت حويل.
3
-Colmar, 1

ére 
chambre Secteur A, 10 avril 2007; cité in: Christian GAVALDA, Jean STOUFFELET, 7

éme
  édition, 

Op.Cit., p.418. 
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وال تتوق ف مسؤولية البنك عند مجر د الت أك د من الت وقيع، بل تمتد  إلى بقية بيانات األمر       
األخرى، السي ما الت حق ق من أسماء طرفي الت حويل أي اآلمر بو والمستفيد منو، مبمغ األمر، إلى 

ليو، بحيث يكثر الت زوير أو الت قميد في البيانين جانب رقم ي الحساب الواجب الت حويل منو وا 
تيما، لتفادي  المذكورين أخيرا، عمى نحو ينبغي معو عمى البنك بذل جيد أكبر في الت يق ن من صح 

 الخطأ في مثل ىذه األحوال.
ر األخطاء المرتكبة، عدم مبلحظة البنكي لمت زييف أو       الت حريف الذ ي تم  أثناء كتابة  ومن صو 

 .1أرقام مبمغ الت حويل أو عناصر الت عريف البنكي لحساب العميل ال ذي ينسب إليو األمر زورا
يؤد ي عدم انتباه البنك ليذه العيوب إلى اعتباره مسؤوال في مواجية المتضرر منيا ويستحيل  

بإىمالو كقيامو  الخطأ ىو من تسبب في إيقاعو فيالعميل  عميو الت خم ص من تبعاتيا، إال  إذا أك د أن  
مثبل بتسميم دفتر األوامر إلى مستخدمو بعد الت وقيع عميو عمى بياض ليخون ىذا األخير األمانة 

 .2ويقوم بإساءة استخدامو
بيانات األمر، بتنفيذه رغم الن قص المسج ل في بياناتو  تزويرويسو ى خطأ البنك بعدم اكتشاف 

أو يقوم من  رغم عيبو ضى عن ذلك ويقبل األمرظتو لت خم ف أحد البيانات، إال  أن و يتغاإذ رغم مبلح
تمقاء نفسو بإزالة العقبة ال تي تحول دون تنفيذ األمر بتكممة البيان الن اقص دون الر جوع إلى العميل 

 نك نتائجيا.إذ يعد  ذلك نوعا من المخاطرة يتحم ل الب ،والستفساره أو طمب تعميمات إضافية حول
 حالة أمر الّتحويل االلكتروني: -ثانيا

 3من المت فق عميو بأن  الت حويل من أكثر العممي ات البنكية ال تي يتم  إصدارىا بطريق الكتروني      
الخو اص، السيما في ظل  اعتراف حت ى و مؤسسات مختمفة وُيعتمد عممي ا، وبصورة واسعة من طرف 

ندات االلكتر    بشرط السندات الورقيةتماما ك ،ونية بالحجية القانونية في إثبات الت صر فاتالمشر ع لمس 
 
 

                                                           
 .339عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوك، مرجع سابق، ص -1
 .194، صمرجع سابق طبعة مكبرة، عمي جمال الدين عوض، عمميات البنوك من الوجية القانونية، -2

1
-Stéphane PIEDELIÈVRE, Op.Cit., p.344. 
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خص ال ذي أصدرىا ة توقيعو 1الت أك د من ىوي ة الش  ، وىو ما ال يتأت ى إال  من خبلل البحث في صح 
 االلكتروني.

رنيت لمد خول إلى ال ذي يعتمد عمى شبكة االنتو تمنح البنوك لزبونيا ال ذي يتعامل معيا عن بعد،      
يا يعرف باسم المستخدم  ا سر  وكممة سر  أو  le nom d'utilisateurحساباتو البنكية، اسما خاص 

ريين فقط يتمك ن من الد خول إلى الفضاء  un mot de passeمرور ، بواسطة ىذين البيانين الس 
جراء أي ة عممي ة يرغب فييا جراء أي ة عممية، بمعنى يستحيل الد خول إلى ح2الخاص  بو وا  بما  سابو وا 
 في ذلك الت حويل منو، إال  باستخداميما. 

ل قانونا  الصادرة بيذهوتذي ل األوامر  ورة في العادة بتوقيع صاحب الحساب أو وكيمو المخو  الص 
، ويت خذ ىذا التوقيع شكل رمز أوعبلمة أو أرقام مت فق منسوبة إليوبالت صر ف فيو، كدليل عمى أنيا 

 يكون ليا من الوجية القانونية نفس قيمة الت وقيع العادي أو الت قميدي.عمييا، 
ادرة عن بعد إذا تم  قرصنة ىذه  ، à distanceيحدث الت زوير في أوامر الت حويل االلكترونية الص 

ر ية الكترونيا واستخداميا من قبل الغير في  le piratage électronique des données البيانات الس 
 أوامر تحويل عمى حساب العميل.إصدار 

ادر إليو بيذا الط ريق عمى التأكد من صح ة توقيع  ليذا يعكف البنك قبل تنفيذ الت حويل الص 
 .3العميل وحقيقة نسبتو إليو، بإتباع اآلليات المعتمدة من طرف البنوك في ذلك

خصية االلكترونية وعادة ما تستند البنوك لمت أك د من ىوي ة عميميا وعدم استعمال بيانات   و الش 
أو عائق تقني عند  دالئل، لعل  أىميا غياب أي خملبصورة غير قانونية من طرف الغير إلى 

 .4ات دخول العميل إلى حسابو الكترونيامحاولة إنشائيا لكشف الكتروني بنكي بعدد مر  

                                                           
ة  تنص   -1 ر من القانون المدني عمى 323الماد  ينتج اإلثبات بالكتابة من تسمسل حروف وأوصاف وأرقام        أن و: " مكر 

ة  نيا وكذا طرق إرساليا"، كما أك دت الماد   323وأي  عبلمات أو رموز ذات معنى مفيوم ميما كانت الوسيمة ال تي تتضم 
ر  إمكانية ثبات عمى الورق، بشرطكل اإللكتروني، كاإليعتبر اإلثبات بالكتابة في الش  من نفس القانون عمى أن و: " 01مكر 

 ".ة ومحفوظة في ظروف تضمن سبلمتيان تكون معد  أذي أصدرىا، و خص ال  أكد من ىوية الش  الت  
2
-Nicolas KILGUS, "Virement en ligne et responsabilité du banquier", Revue de droit bancaire et financier-Revue 

bimestrielle Lexis NexisJuris-Classeur, mars-avril 2014,  p.21. 
3
-Jean STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, p.477. 

4
-Nicolas KILGUS, Op.Cit., p.21. 
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ك قيام البنكي تي ترتكب عند تنفيذ أمر الكتروني صادر عن بعد كثيرة، ومن ذلن  األخطاء ال  إ
جراء الت حويل رغم عدم اكتمال ذكر عناصر الت عريف البنكي المتعمقة بالمستفيد مكتفيا  ةبمعالج وا 

، إذ ينبغي عميو االلتزام  بالحد  األدنى من اليقظة بالت أك د من اسمو في الفرضية ال تي 1برقم حسابو
أن و لم يكن محبل  الستبعاده من أية يكون فييا مدرجا في التسجيبلت المتمقاة من مصدر األمر، وب

 . 2رقابة مع موافقة ىذا األخير
  رقم مستخرج التعريف البنكي من نظامية لبنكمن االمعتاد والمألوف  حققبالت الي فإن  مجر د الت  

régularité du relevé d’identité bancaire (R.I.B) la ، ن كان كافيا، في حالة المعالجة وا 
  les données informatiséesت المحوسبة أي المتضمنة في أجيزة اإلعبلم اآلليالفورية لمبيانا

 . 3فإن و ال يكفي لتحم ل البنك من التزامو بتعويض قيمة المبالغ المختمسة
ألمر تحويل صادر باعتماد   la banque réceptriceوقد اعتبر القضاء المقارن البنك المستقبل 

 .4وإذا قام بإتمام العممية، دون مراعاة الت عميمات المنصوص عمييا فيالن ظام الد ولي سويفت مخطئا 
 حالة تمقي أمر الّتحويل شفاىة: -ثالثا

أي مقتضى يفرض عمى العميل الراغب في الت حويل من حسابو ضرورة  من يخمو القانون 
تحت إفراغو في شكل خاص  بما في ذلك إصدار أمره كتابة. وعمى الر غم من أن  البنوك تضع 

تصر ف زبائنيا نماذج لملء بيانات أوامرىم حين رغبتيم في تحويل أمواليم، إال  أن و ال يوجد ما 
 .          5يجبرىم عمى استعماليا، إال  إذا فرض البنك عمييم ذلك بمقتضى بند في اتفاقية فتح الحساب

في إجراء العممي ة  وفي حال غياب ىذا البند، يمكنيم نظريا االكتفاء بالت عبير عن إرادتيم
 المذكورة بطريق غير كتابي، أي شفاىة، وبمختمف الوسائل المتاحة ليم لذلك كالياتف مثبل.

في المقابل ال يممك البنك الحق  في رفض تنفيذ األمر الشفيي، بل ينبغي عميو العكس  
تو يتمت ع ، في كل  الحاالت حت ى و لو صدر من شخص ال 6خصوصا وأن  القضاء قد اعترف بصح 

                                                           
1
-Cass. com., 29 janvier 2002, le Dalloz  n° 8, 21 février 2002, Cahier de Droit des Affaires, Jurisprudence 

Actualité jurisprudentielle, p.718, obs. Alain LIENHARD. 
2
-Jamel DJOUDI, Grégoire LOISEAU, "L’état du paiement en ligne", Revue de droit Bancaire et Financier, 

Edition du Juris-Classeur, n°04, juillet/ aout 2004, p.264. 
3
-Ibid. 

4
-Caen, 1

ére
 chambre civile et commerciale, 02 mars 2006, JCP 2007, IV, 1891; cité par : Jean STOUFFLET, 

Op.Cit., p.420. 
5
-Régine BONHOMME, "Virement", Op.Cit., p.09. 

6
-Cass.com., 4 juin 1996, RTD com., 1996, p.700, obs. Michel CBRILLAC; cité in: Richard ROUTIER, 

Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.137, note 2. 
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même s'il émane d'un non-commerçantبصفة الت اجر 
فيي 1 ، إال  أن  القول بقبول األمر الش 

فع الت ي تجمع الز بون بالبنك، وال تي بمقتضاىا  من عدمو يبقى خاضعا الت فاقية الحساب أو خدمة الد 
 عن رضا العميل وكيفية الر جوع فيو. يتم  توضيح شكل الت عبير

ام العممية المأمور بيا يتطم ب ات خاذ حيطة وحذر كبيرين، ويفرض عمى البنك غير أن  إتم
يغة من األوامر، مخافة أن تكون صادرة من شخص  رامة في الت عامل مع مثل ىذه الص  نوعا من الص 
ة مع غياب دليل كتابي، عمى صدق نسبتو إليو إذ يقع  آخر انتحل صفة صاحب الحساب، خاص 

ليل عمى صدور األمر المنف ذ منو فعبل البنك في مأزق إقامة خصوصا إذا كان ىذا األخير ال  ،الد 
يتمت ع بوصف الت اجر، ليذا يذىب بعض الفقو إلى استبعاد قواعد اإلثبات المدني في ىذه الحالة 
مبررىم في ذلك خصوصية عبلقة الحساب الت ي تربط البنك وزبونو، إلى جانب الط ابع المتمي ز 

فعلمتقنيات الحد  ، بحيث يمكنو إثبات صدور األمر من العميل بكل  الوسائل.2يثة المستعممة في الد 
في حين ذىب القضاء في بعض الحاالت إلى االعتراف لمبنك بحق  تأجيل الت نفيذ إلى حين  

 .3تمق يو تأكيدا كتابيا من العميل إذا كان قد تمق ى األمر بطريق الياتف
 شبوه بعيوب فكرية معنوية:تنفيذ أمر م -الفقرة الّثانية

ال يعفى البنك من المسؤولية في حالة تنفيذه ألمر تحويل تأك د من حقيقة صدوره من عميمو   
لغياب مظاىر مادي ة توحي بعكس ذلك، بل تظل ىذه المسؤولية قائمة في حق و حت ى ولو كان األمر 

الحقا وجود دالئل أخرى معنوية  المنف ذ خاليا، من حيث المظير، من أية عيوب شكمية، إذا تبي ن
مكانية المنطق باستحالة نسبتو إلى عميل أكثر منيا مادي ة، توحي من خبلل إعمال ، تعرف تزويره وا 

 .les anomalies intellectuellesبالعيوب الفكرية 
د تنفيذه من وتتحقق ىذه العيوب في حال ما إذا كان األمر ال ذي تمق     اه البنك يختمف عما تعو 

un caractère inhabituelغير مألوف أو طابع  أوامر سابقة بحيث يكون لو خصوصية
4

مقارنة   

                                                           
1
-Cass.com., 10 mai 1994, JCP E 1994, I, 376, n°07; Cass.com., 19 juin 2007, JurisData, n°2007-039732 ; Cass. 

1
ére 

civ., 1
 er

 juillet 1997, D. 1997, inf. rap.p.171; Bourges, ch. civ., 20 octobre 2003, JurisData , n°2003-231374, 

JCP 2004, IV, 1827. 
2
-Régine BONHOMME, Instruments de crédit et de paiement, Op.Cit., p.334. 

3
-Régine BONHOMME, "Virement" ,Op.Cit., p.08. 

4
-Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., 166. 
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بيا إذ يعتبر انحراف العميل عن الن سق العام  لؤلوامر ال تي اعتاد عمى إصدارىا، بمثابة عيب يبعث 
 عمى الر يبة عمى حدوث تزوير في األمر.

إذا كانت بياناتو متناقضة فيما بينيا أو كانت يعتبر األمر مشوبا بعيب معنوي أو فكري أيضا، 
وبشكل مجمل ال  1ال تتناسب مع شخصية العميل، نشاطو وحالتو االجتماعية أو وضعيتو المالية

تتوافق مع الظ روف العام ة ال تي تصاحب في العادة عمميات الت حويل ال تي يطمبيا، سواء تعم قت 
 .2باآلمر أو بالمستفيد من األمر

ومن صور ىذه العيوب الفكرية ال تي قد تصادف البنكي تمق يو ألمر يتضم ن تحويل مبمغ كبير        
لو من قبل أو ال يتناسب مع وضعيتو المالية أو كان المستفيد منو غريبا    لم يسبق لمعميل وأن حو 

   3يل، لم يحدث وأن جمعتو أية عبلقة تحويل من قبل مع العمbénéficiaire étrangerأو أجنبيا 
أو تم  إصدار األمر عمى حساب معي ن لم يسبق استعمالو من طرف اآلمر

 ...إلخ.4
يتعي ن عمى البنك، وفي مثل ىذه الظ روف، وبمجر د مبلحظتو أي  عيب فكري ميما كانت 

، فإذا أغفل بذل ىذه 5بساطتو، إيقاف الت نفيذ ومراجعة العميل لطمب توضيحات حول ىذه البيانات
 ل مسؤوليتو إىمالو.العناية، تحم  
 تحّمل البنك تبعات تنفيذ أمر الّتحويل المزّور:-الفرع اّلثاني

ر، لذا يفترض   يل تحديد الشخص ال ذي ينبغي عميو تحم ل تبعة إصدار أمر مزو  ليس من الس 
خص األكثر إىماال من بين أطراف الت حويل والمتسبب بخطئو فقط دون  بالقاضي البحث عن الش 

، غير أن  أحكام القضاء استقر ت في مجمميا عمى تحميل البنك المنف ذ 6يذ األمر المعيبسواه في تنف
والجزائية كذلك )الفقرة  ،تبعة تنفيذ أمر تحويل واضح الت زوير من الن احية المدنية )الفقرة األولى(

 الث انية(.
 

                                                           
1
-Jean STOUFFLET, Op.Cit., p.477. 

2
-Jack VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit privé Français, Op.Cit., p.113. 

3
-Pau. 2

éme
 chambre, secteur 1, 20 mars 2008; cité in: Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, 

Op.Cit., p.166, note 03. 
4
- Jack VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit privé Français, Op.Cit., p.114. 

5
-Cass.com., 27 février 1996; cité par: Richard ROUTIER ,Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., 

p.139, note 10. 
6
-Richard ROUTIER, Ibid., p 512. . 
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 تحّمل البنك لممسؤولية المدنية:  -الفقرة األولى
فقيا وقضاء اعتبار البنك مسؤوال عن تنفيذ أمر تحويل واضح الت زوير ليبقى من المت فق عميو      

بشأن إمكانية تحم ل البنك من التزامو برد مبمغ الت حويل في مواجية مصدر األمر  مطروحا التساؤل
من عدمو، إذا كان الت زوير عمى درجة كبيرة من اإلتقان، تعذ ر عميو اكتشافو ميما اتخذ من تدابير 

 طة والحذر، ولم يصدر أي  خطأ من صاحب الحساب.الحي
إن  غياب نص  قانوني يفصل في ىذه المسألة، دفع بالفقو المقارن إلى تطبيق القواعد العام ة       

لممسؤولية، ليستقر الر أي الراجح منيا عمى إلقاء عبء ىذا الوفاء عمى البنك)أو ال( لكن دون استبعاد 
 ثانيا(. مسؤولية العميل بشكل مطمق)

 تحميل البنك المسؤولية عمى أساس المخاطر:  -أّوال
خص الواجب عميو تحم ل مخاطر        انتيى الفقو إلى عد ة حمول فقيية متباينة بشأن تحديد الش 

ر.  تنفيذ أمر الت حويل المزو 
يكات، واعتبار الت نفيذ  ذىب بعض الفقياء إلى تبن ي نفس األساس المعتمد في مجال الش 

حا إذا تم  دون معارضةصحي
ر منذ األصل ، مع الت مييز بين 1 بين األمر ال ذي أمر الت حويل المزو 

حيح  لصاحب الحساب  لكن يتم   تحريف بياناتو الحقا بعد إصداره. يتضم ن الت وقيع الص 
ر منذ إصداره، تقع مسؤولية الوفاء كام        مة ففي الحالة األولى، أي حالة أمر الت حويل المزو 

فيعتبر ىذا األمر صحيحا  ،عمى البنك، أم ا في الفرضية الثانية المتعم قة باألمر المحر ف بعد إصداره
فُيمقى عبؤه عمى العميل لكونو من خمق مظيرا  ،1حكما، عمبل بفكرة المظير أو بنظري ة الظ اىر

 مغموطا لؤلمر في مواجية الغير نتيجة إىمالو وعدم احترازه.
يك عن الت حويل إال  أن  ىذا ا  لحل  ال يمكن اعتماده عمى إطبلقو، بسبب اختبلف بنية الش 

ال ذي يستمد  أحكامو من القواعد العام ة
، إلى جانب أن و ال يخدم مصمحة العميل عمى اإلطبلق 2

 السي ما في حال تمك ن البنك من إثبات اقتراف ىذا األخير لخطأ تسب ب في تزوير األمر.

                                                           
ة  -1  ك بغير معارضة، عد  وفاؤه صحيحا"."من أوفى قيمة شي من القانون الت جاري عمى أن و: 506/01تنص  الماد 

2
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.180. 
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ابق دفع جانب آخر من الفقوإن  قصور ال        حل  الس 
إلى البحث عن حل  مقنع، من خبلل  1

تحميل عبلقة صاحب الحساب ببنكو، إذ يعتبر ىذا األخير وكيبل ومودعا لديو، أي تربطو بو عبلقة 
 وكالة وعبلقة وديعة شاذ ة في نفس الوقت.

بنكو، فإن  ىذا األخير يتحم ل واستنادا لموصف األول أي عبلقة الوكالة ال تي تجمع العميل ب      
بوصفو وكيبل، من التزامو في مواجية صاحب الحساب أي الوكيل، بمجر د إتمام الت حويل وبذلو 
الجيد البلزم في ذلك، حت ى ولو ُاكتشف تزويره الحقا، إذ ال يعتبر مخطئا مادام التزامو ىنا ىو التزام 

ذي وقع ضحية ليذا االحتيال سوى إثبات سوء تنفيذ ببذل عناية ال تحقيق نتيجة، وما عمى العميل ال  
، وىو أمر صعب الت حقيق، لذا فإن  األخذ بيذا الحل  سيعود بضرر 2بنكو اللتزامو ووقوع خطأ منو

 كبير عمى زبائن البنوك.
 أم ا الت حميل الث اني القائم عمى عبلقة الوديعة، فيبحث القائمين بو في طبيعة التزام المودع لديو     

أو عناية  ديجة فعمية ال ببذل جيوىو البنك في ىذه الحالة، وىو االلتزام بالر د، وكونو التزام بتحقيق نت
فقط، وبالت الي فإن  األخذ بو يؤد ي إلى عدم براءة ذم ة البنك المودع لديو من التزامو بمجر د تنفيذ 

خص ال ذي األمر، بل ينبغي عميو أن يحق ق الن تيجة المرجو ة منو بتحويل ا لمال محل  الوديعة إلى الش 
 .3قصده صاحب الحساب فعبل

ببقاء البنك مدينا اتجاه عميمو بتنفيذ ىذا االلتزام، ولو كان األمر  4يرى القضاء المقارن  لذا
خص ال ذي قصده حت ى ولوعجز عن إثبات وقوع أي  خطأ من  متقن الت زوير مادام لم يتم  الوفاء لمش 

 الخطأ مفترضا في ىذه الحالة. جانب بنكو، إذ يعد  
رتو القواعد العام ة لموفاء بااللتزام من أحكام     فاالستناد  ،ويبلحع بأن  ىذا الحل  يتماشى مع ما قر 

إلييا بمناسبة البحث في مسؤولية البنك، يؤد ي إلى نفس الن تيجة، بحيث ال يعد  تنفيذ األمر متقن 
تم  لدائنو أو لنائبو أو ألي  شخص آخر تكون لو الصف ة في قبض  الت زوير، مبرئا لذم ة البنك إال  إذا

ين  .5قيمة الد 

                                                           
1
-Michel CABRILLAC, Le chèque et  le virement, Op.Cit., p.225. 

2
-Ibid. 

3
- François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.181.  

4
-Cass. com., 26 novembre 1996 ; cité par : Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, 

Op.Cit., p.138, note 09. 

ة  -5  من القانون المدني. 267وذلك عمبل بنص  الماد 
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ائن عمى   وفي كل  األحوال ال يعد  ىذا الوفاء مبرئا لذم ة المدين أي البنك، إال  أذا أقره  الد 
 .1ذلك

عن تنفيذ أمر وقد استقر  الر أي الغالب في الفقو عمى تبن ي ىذا الت فسير لمقول بمسؤولية البنك       
ر بإتقان تحويل مزو 

2. 
أم ا مخاطر تنفيذ أمر الت حويل ال ذي يتم  تحريفو الحقا بعد إصداره، فيتحم ميا صاحب 
رر البل حق بو إال  إذا أثبت تقاعس البنك  الحساب، وال يمكنو العودة عمى البنك لمطالبتو بجبر الض 

فع بكون األمر استعجالي يذا األخيرلأن  ، غير 3في إجراء الت حقيقات البل زمة قبل الت نفيذ   l’ordreالد 

de virement est urgent   وىو ما يعفيو من إجراء ىذه الت حقيقات المد عى بيا، وبالت الي من تحم ل
تبعة تنفيذ األمر المزو ر

4. 
ائو في المقابل، فإن  البنك ال يمكنو االد عاء بوجود بنود في ات فاقية فتح الحساب تقضي بإعف 

روط ال يتم  تطبيقيا إال   من المسؤولية عن األخطاء ال تي يرتكبيا أثناء تسييره، إذ أن  مثل ىذه الش 
ن األخطاء البسيطة ال تي قد تقع من البنكي دون الجسيمة منيا، ويعود تقدير درجة جسامة أبش

 الخطأ لمقاضي دون سواه.
ر دون    أدنى خطأ من البنك الوكيل، فإن  القضاء وفي حالة ما إذا تم  تنفيذ أمر تحويل مزو 

في فرنسا استقر  عمى عدم إلقاء عبء المسؤولية عميو
5. 

 اشتراك العميل في تحّمل المسؤولية:-ثانيا
خص ضحي ة الت زوير  لن تكون مجدية في  إن  مقاضاة البنك ال ذي يمسك حساب الش 

الحاالت ل القاضي إلى أن  الخطأ واقع من صاحب الحساب، سواء كان ىو من 6كل   ، فقد يتوص 
لة ولو جزئيا  أصدر األمر شخصيا، أو وك ل غيره في ذلك، لتبرأ بذلك ذم ة البنك برد  المبالغ المحو 

خص ال ذي يقع عميو  د األشخاص المساىمون في ارتكابو، لتصبح مسألة تعيين الش  في حال تعد 

                                                           
 .من القانون المدني 268ة الماد   -1

2
-CABRILLAC Michel, Le chèque et le virement, Op.Cit., p.226. 

3
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit., p.181. 

4
-Paris, 05 janvier 1973, RTD com.1973.510, obs. M.CABRILLAC et J.-L.RIVES-LANGE. L’urgence peut se 

déduire de la forme dans laquelle l’ordre de virement est émis ; in : Paul LE CANNU, Thierry GRANIER, Richard 

ROUTIER, Op.Cit., p.167, note 03. 
5
-Ibid. 

6
-Michel CABRILLAC, Le chèque et le virement, Op.Cit., p.224 et s. 
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ا، وىو ما يدفع بالقاضي عموما إلى البحث عن أي  عبء تحم ل  قيمة الخسارة المد عى بيا دقيقة جد 
 .1من ىؤالء األشخاص كان أكثر إىماال

را أو حر فت بعض بياناتو دون أن يقع  ،يتحقق ذلكو  إذا تم  تنفيذ أمر تحويل يحمل توقيعا مزو 
بب في حصول الو  فاء بقيمتو، ليقع عميو عبء تحم ل خطأ من البنك، بل يكون خطأ العميل ىو الس 

ر ىذا األخير في حفع بياناتو الشخصية  .    مسؤولية ذلك بحسب درجة جسامة خطئو، كأن يقص 
ومثال ذلك إىمالو المحافظة عمى الوثائق المتضم نة عناصر تعريفو البنكي مثل كشف 

تضم نيا المعمومات ال تي مستخرج وثيقة الت عريف البنكي، بتركيا في متناول أي كان لأو الحساب 
الت حويل السي ما إذا أقدم مسبقا  األمر، أو تياونو في حفع دفتر أوامر يمكن استغبلليا في تزوير
 . 2عمى توقيعيا عمى بياض

ن ما قد يعزى 3وبشأن ىذه الحاالت يرى بعض الفقو ، أن  ىذا الخطأ قد ال يتسبب فيو العميل وا 
قدامو عمى إفشاء بيانات العميل وأسراره  إلى البنك ذاتو، بسبب عدم تقيده  ر المصرفي، وا  بحفع الس 

 نتيجة إخبللو بالتزامو بالت حف ع وضمان سر ية المراسبلت البنكية.
ومن بين األخطاء ال تي قد يتمك ن البنك من إثبات ارتكاب العميل ليا، سكوتو عقب تمق يو  

بتنفيذىا وعدم  اويبلت لم يصدر أمر كشفا لحسابو يتضم ن وجود حركة في رصيده تتعم ق بتح
عمى ذلك أمام البنك، مم ا يدفع بيذا األخير إلى االستمرار في إجرائيا، إذ يفترض الفوري  االعتراض

دة عند الوفاء لمحيمولة دون تنفيذ مثل ىذه األوامر في  ،بو إخطاره فورا وطمب ات خاذ إجراءات مشد 
 المستقبل.
ك من إثبات اقتراف العميل لمخطأ ال يعني دائما إعفاؤه المطمق في المقابل، فإن  تمك ن البن 

من المسؤولية، بل يتوقف ذلك عمى مدى تنفيذه اللتزاماتو كوكيل، فمم يعتبر القضاء العميل مخطأ 
ومن تمك الحاالت تنفيذ البنك ألمر تحويل تم  إرسالو عن طريق  لوحده، بل يشترك معو البنك كذلك،

ة الت وقيع الظ اىر عميوالفاكس، ميمبل الت    .4حقق من صح 
                                                           

1
-Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier, Op.Cit., p.138. 

2
-Jack VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit privé Français, p.114.  

3
-Loc.cit. 

4
-Douai,  2

éme
  chambre , section 02, 10 juin 2008 , RG n° 06/ 07378 , Banque Scalbert  Dupont c./Sté Sani-King, 

Juris-Data n°373573, à propos d’une signature non authentique et d’éléments de dissemblance avec les ordres de 

virement habituellement télécopies; Cité in: Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Op.Cit., 

p168, note 01. 
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 المسؤولية الجزائية عن تنفيذ أمر مزّور: -الفقرة الثانية
يخمو قانون الن قد والقرض، وحت ى القانون الت جاري، شأنو شأن قانون العقوبات، من أي  نص   

يجعل العودة  مع العمم بذلك، وىو ما هأو فعل تنفيذ بحد ذاتو خاص  يجر م فعل تزوير أمر الت حويل
 إلى األحكام العام ة لمت زوير المنصوص عمييا في القانون العقابي أمر ال مناص  منو.

رات المصرفية بموجب المواد  من  إلى  219لقد تصد ى قانون العقوبات لجريمة تزوير المحر 
خص مرتكبيا، سواء كان شخصا عادي او  طبيعتيا منيا، بغض  الن ظر عن 221غاية       صفة الش 

فعأو ممث بل لمبنك، ال ذي قد يكون مديرا لو أو نائبو أو مستخدمو المكم ف بتنفيذ عممي ات    المختمفة الد 
ة  كما أن   ة بالبنك محل   لم تخصصمن قانون العقوبات،  219الماد   الجريمة وما إذا كان وثيقة خاص 

تين لمتطبيق عمى يدفع إلى الت ساؤل عن إمكانمم ا ، أو ممموكة ألحد المتعاممين معو ية تطويع الماد 
 منو مع الفاعل األصمي بتواطؤحالة تزوير أمر الت حويل إذا نسب لمستخدم البنك شخصيا أو 

وصورة ذلك قبولو تمق ي أمر تحويل وتنفيذه رغم عممو بعيب الت زوير أو الت زييف ال ذي يعتريو بحيث 
تين تطب ق عمى ىذا األخير الجزاءات المنصوص عمييا في ال من قانون العقوبات 2212و 2191ماد 

 متى توافرت شروط ذلك)أو ال(.
ذا كان اإلشكال ال يطرح بشأن أمر الت حويل الذي يتم  إصداره كتابة حت ى ولو نف ذت بقية   وا 

وتقوم بوضع نماذج ليا تحت تصر ف  أوامر الت حويل تقوم بطباعةالبنوك خطواتو الكترونيا ما دامت 
بحيث نتساءل عن  تنف ذ كل  خطواتو الكترونيا،و  يصدر ال ذييبقى قائما بالن سبة لؤلمر  وفإن   ،زبائنيا

  عمييا أم تصن ف في خانة جرائم االحتيال المالي)ثانيا(.  التقميدية إمكانية تطبيق أحكام الت زوير 

                                                           
ة من قانون العقوبات إلى أن و: "كل  من ارتكب تزويرا بإحدى الط رق المشار إل 219تشير المادة  -1 في  216ييا في الماد 

رات الت جارية   20000إلى  500أو المصرفية أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من المحر 
ة  وبالمنع من  14دج ، ويجوز عبلوة عمى ذلك أن يحكم عمى الجاني بالحرمان من حق  أو أكثر من الحقوق الواردة في الماد 

 ى خمس سنوات عمى األكثر.اإلقامة من سنة إل
ويجوز أن يضاعف الحد  األقصى لمعقوبة المنصوص عمييا في الفقرة األولى، إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف 

أو مدير شركة، وعمى العموم أحد األشخاص ال ذين يمجؤون إلى الجميور بقصد إصدار أسيم أو سندات أو أذونات         
 ص أو أي ة سندات كانت، سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي". أو حصص، أو أي ة حص

ة  -2 ر  221تنص  الماد  من نفس القانون عمى أن و: "في الحاالت المشار إلييا في ىذا القسم، يعاقب كل  من استعمل المحر 
رة لمت زوير وفقا لمت قسيم المنص ر، أو شرع في ذلك بالعقوبات المقر  تين ال ذي يعمم أن و مزو   ".220و 219وص عميو في الماد 
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 البنك عن جريمة تزوير المحررات المصرفية أو استعماليا: متابعة إمكانية -الأو  
م المسؤولية الجزائية في حق  ممث ل البنك عن جرم تزوير أمر تحويل أو استعمالو  ينبغي لقيا

ادر ن كان الجزاء  أن يستجمع الفعل الص  عنو أركانو المطموبة قانونا، ونمي ز ىنا بين حالتين، وا 
ر ليما واحد:  المقر 

 مرأاناتو أو اصطناع األولى: قيام مستخدم البنك ذاتو بتنفيذ أمر الت حويل بعد تحريف بي -
 .أي كونو فاعبل أصميا برم تو رغم عدم تمق يو لو من طرف صاحب الحساب أو نائبو مزور

ر و قبولو تنفيذه رغم عممو بتزويره.   الث انية: -  بتنفيذه أمر تحويل مزو 
 أركان الجريمة:تحديد  -أ

لو، توافر أركانيا المعتادة تتطمب متابعة البنكي عن جريمة تزوير أمر الت حويل أو قبول استعما
 من ركن مادي ومعنوي، بغض الن ظر عن كونو فاعبل أصميا أو شريكا فييا.

 : لمجريمة الّركن الماّدي-1
را مصرفيا عن جريمة قبولو إال   يختمف الر كن الماد ي لجريمة تزوير أمر الت حويل باعتباره محر 

 أ نيما يشتركان في نفس العقوبة. 
مستخدم البنك لجريمة تزوير أمر الت حويل كفاعل أصمي أو كشريك إذا تأك د  يتحق ق ارتكاب 

ارتكابو لركنيا الماد ي ممثبل في فعل الت زوير، يتم ذلك، إذا قام بفعل من بين تمك األفعال 
ة   .1العقوباتمن قانون  216المنصوص عمييا في الماد 

ر مكتوب، فإن  فعل الت ز   ن لمر كن الماد ي لمجريمة يتمث ل وبما أن  األمر يتعمق بمحر  وير المكو 
في تقميد أو تزييف الكتابة أو الت وقيع، يمكن أن يتحقق في حال قيام البنكي بتوقيع أمر الت حويل 
مقم دا توقيع عميمو ومستعينا بنموذجو ال ذي يحتفع بو، أو االكتفاء بتحريف بياناتو كتغيير رقم 

                                                           
ة -1 جن من عشرة )من قانون ال 216 تنص الماد  ( سنة، كل  20( سنوات إلى عشرين )10عقوبات عمى أن و: "يعاقب بالس 

ة  رات رسمية أو عمومية:215شخص، عدا من عي نتيم الماد   ، ارتكب تزويرا في محر 
 إم ا بتقميد أو بتزييف الكتابة أو الت وقيع. -1
رات فيما بعد. -2  إم ا باصطناع ات فاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجيا في ىذه المحر 
رات لتمقييا أو إلثباتيا. -3 روط أو اإلقرارات أو الوقائع ال تي أعد ت ىذه المحر  م ا بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الش   وا 
م ا بانتحال شخصية الغير والحمول محم يا". -4  وا 
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بمغو، خصوصا في حالة توكيمو من العميل في ملء نموذج الحساب المستفيد من الت حويل أو م
 .1األمر بدال منو

وال ييم لقيام الجريمة، اقتران الفعمين معا أي تقميد الت وقيع وتحريف البيانات، من عدمو، إذ 
را، إثبات ارتكابو ألحدىما فقط.  يكفي العتبار البنكي مزو 

ر.بنك في ارتكأم ا الجريمة الثانية ال تي قد يشترك مستخدم ال  ابيا، فتتعم ق باستعمال المزو 
ر  ح المقصود باستعمال المحر  ر، وىو ما دفع الفقو والمبلحع بشأنيا، أن  المشر ع لم يوض  المزو 

إلى  2
ر إلى شخصاالستعمالعدم الت قي د بحرفية مصطمح " ر المزو  أو جية من  "، ال ذي يراد بو تقديم المحر 
رالجيات، وتوسيع معناه، ليق ر في الت عامل باعتباره  صد بو إرادة االحتجاج بيذا المحر  المزو 

ر نفسو. م المحر   صحيحا، وال يشترط أن يكون االحتجاج من مقد 
رة    لذا، فإن  تسييل مستخدم البنك لمز بون الحصول عمى مبمغ الت حويل باستعمال وثائق مزو 

ر لوجود عبل مات دال ة عميو، أو متضم نا لبيانات محر فة مع أو تنفيذه ألمر تحويل مذي بل بتوقيع مزو 
ر  ،عممو بذلك، يعتبر اشتراكا في استعمال المزو ر ومن ثمة مسؤوال جزائيا عن جريمة استعمال محر 

 مزو ر مع عممو بذلك.
إذا ما تبي ن تقديمو ألي  نوع من أنواع ، عن اشتراكو في الت زوير وقد يتابع فوق ذلك، 

ر ا نتو من ارتكاب جريمتو، كرقم حساب اآلمر بالت حويل أو اطبلعو عمى التسييبلت لممزو  ألصمي مك 
رصيده، أو الت واريخ ال تي يجري فييا الت حويبلت عادة، أو حتى تمكينو من االطبلع عمى نسخة من 

نو من تقميده ....الخ ، إذ يمكن ألجل ىذه االفعال أن يتابع بجريمة افشاء توقيعو بالشكل ال ذي مك 
 .أيضا ر المينيالس  

                                                           
ة إذا قد  -1 يحدث من الن احية العممية أن يطمب العميل من مستخدم البنك ملء بيانات نموذج األمر ال ذي يسم مو لو، خاص 

را بالمغة األجنبية )الفرنسية(، ال تي يجيميا أغمبية العام ة من الناس، مما يصعب عمى العميل فيميا    كان ىذا الن موذج محر 
ن( فيستغل  عون البنك ذلك بوضع بيانات أو قد يكون العميل في األص ل أميا ال يحسن القراءة والكتابة )خصوصا كبار الس 

رة، يوق ع عمييا العميل بحسن نية.   مزو 
 .110، ص2006دمحم صبحي نجم، قانون العقوبات الخاص، دار الث قافة لمتوزيع والنشر، عم ان، األردن،  -2
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ذا كان الت حويل الذي يصدر  ألن و  ثم  ينف ذ الكترونيا ينطبق عميو ىذا الر كن األمر بتنفيذه كتابةوا 
فإن   ،1المحرر المصرفي الذي يكون مناط الحماية فيو ىو مضمونو ذو الطابع القانونييأخذ وصف 

ل االلكتروني ال ذي يتضم ن الحقيقة ال تي اشكالية المحل  في ىذه الجريمة ُتطرح بالن سبة ألمر الت حوي
ر، وىو ما دفع بعض الفقو  ة وأن  المشر ع لم يعر ف مصطمح المحر  يتم  الت بلعب فييا وتغييرىا، خاص 

ر وتبريرىم  ،2إلى تغميب روح الن ص واعتبار ما يظير عمى شاشة الحاسوب شكبل مستحدثا لممحر 
وجيو أمر من المدين إلى بنكو بالوفاء من حسابو لدائنو لذلك أن  الت حويبلت االلكترونية تتم بت

الكترونيا بات خاذ االجراءات المصرفية البلزمة لذلك، أو بتوجيو أمر إلى بنكو بتحصيل مبمغ من 
حساب مدينو بناء عمى تفويض مسبق بواسطة رسالة الكترونية، وىذه األوامر تعتبر من قبيل 

رات ال تي تحمل أثرا قانونيا   .3طراف الت عاملأبين  المحر 
 كن المعنوي لمجريمة:الرّ  -2

تصن ف جريمة تزوير المحررات المصرفية كجريمة عمدية، تتطم ب اتجاه إرادة الجاني وىو 
البنكي، إلى تزوير أمر الت حويل، أو إلى استعمالو رغم عممو بتزويره بغرض تحقيق مصالحو 

 و ىذا.الشخصية، مع تيق نو الت ام بعدم مشروعية سموك
ن لمجريمة بأن  ومن جانب آخر، ينبغي أن تنصرف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل الماد ي المكو 
يغي ر حقيقة المستند بطريقة من تمك الط رق المبي نة في قانون العقوبات، مع عممو بأن  استعمال ىذا 

ر بعد تغييره،  بمصمحة خاصة.م  أو من شأنو أن يمحق ضررا فعميا أو محتمبل بالصالح العا المحر 
فإذا كان مستخدم البنك يجيل حقيقة تصر فو ىذا انتفى لديو القصد الجنائي، وتعذ ر حينيا 

 متابعتو عن جريمة الت زوير إال  إذا تم  إثبات عكس ذلك.
غير أن  اإلشكال ىنا ُيطرح بشأن صعوبة إثبات وجود القصد الجنائي لدى مستخدم البنك 

مة لمركن الماد ي لمجريمةلحظة اقترافو لؤلفعال   خصوصا ،ومدى عممو بخطورتيا من عدمو ،المشك 
ليل عميو.     وأن    تأكيد ثبوتو في حق و أو نفيو أمر نفسي داخمي يصعب إقامة الد 

                                                           
 .323نزيية غزالي، مرجع سابق، ص -1
2

 العاصمة، الجزائر انية، دار ىومة، الجزائرشريع الجزائري، الطبعة الث  قارة آمال، الحماية الجزائية لممعموماتية في الت   - 
 .137، ص2007

3
 .324نزيية غزالي، مرجع سابق، ص - 
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 عقوبة الّتزوير:-ب
ة               دتيا الماد  ة  219حد   221من قانون العقوبات، بشأن جريمة التزوير، وأحالت إلييا الماد 

ر، إذ اعتبرت ىذا الجرم جنحة يعاقب عمييا في األحوال العادية بالحبس من  بشأن استعمال المزو 
( دينار 20000( إلى عشرين ألف )500سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين خمسمائة )

ن جزائري، زيادة عمى الحرمان من الحقوق الوطنية؛ لتضاعف العقوبة إلى حد ىا األقصى إذا كا
دا يؤدي تحققو إلى تشديد  الجاني أحد رجال البنوك أو المصارف، إذ تعد  صفة المصرفي ظرفا مشد 

 .العقوبة، بسبب إخبللو بالتزامو باألمانة والن زاىة وخيانتو لثقة زبائن البنك
 إمكانية متابعة البنك عن جريمة االحتيال المعموماتي في مجال التحويل االلكتروني: -ثانيا

ة        ر الت زوير المشار إلييا في الماد   بدرجة أولى من قانون العقوبات تنطبق 216إذا كانت صو 
، فإن  الت ساؤل يطرح حول قيام البنك أو تواطئو في إصدار أوامر تقميديا الصادرعمى حالة األمر 

ة المذكورة، أم أن يا تع تبر، من قبيل تحويل إلكترونية غير مشروعة، وما إذا كانت تخضع لنص  الماد 
ة   ومرد  ذلك؛ 1من قانون العقوبات  372صور االحتيال المعموماتي، لتخضع بالت الي لنص  الماد 

تحايل عمى اآللة أي الحاسب اآللي إم ا لمصمحتو بالالبنكي ، إذ يقوم ط ريقة ال تي ترتكب بواسطتياال
خصية أو   .المعتمدة في ذلكالط ريقة  القيام بذلك، بغض  الن ظر عن عمى لغيرا جل مساعدةألالش 

بلعب العمدي ببيانات أو معمومات تمث ل قيما مادية ويعر ف االحتيال المعموماتي بأن و الت        
يختزنيا نظام الحاسب اآللي، أو اإلدخال غير المصر ح بو لبيانات صحيحة أو الت بلعب في 

                                                           
ة  -1 ل إلى استبلم أو تمق ي أمواال أو منقو  372تشير الماد  الت أو سندات        من قانون العقوبات إلى أن و: "كل  من توص 

فات أو أوراق مالية أو وعودا أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول عمى أي  منيا أو شرع في ذلك  أو تصر 
روع فيو، إم ا باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سمطة خيالية  وكان ذلك باالحتيال لسمب كل  ثروة الغير أو بعضيا أو الش 

بإحداث الفوز بأي  شيء أو في وقوع حادث أو أي ة واقعة أخرى وىمية أو خشية من وقوع أي  شيء منيا  أو عتاد مالي أو
 دج. 20000دج إلى  500يعاقب بالحبس من سنة عمى األقل إلى خمس سنوات عمى األكثر و بغرامة من 

ذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجميور بقصد إصدار أسيم أو سندات أو أذونات  أو حصص مالية سواء لشركات وا 
ة الحبس إلى عشرة سنوات والغرامة إلى   دج.  200000أو مشروعات تجارية أو صناعية، فيجوز أن تصل مد 

         14وفي جميع الحاالت يجوز أن يحكم عبلوة عمى ذلك عمى الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 
ة سنة عمى األقل وخمس سنوات عمى األكثر".أو بعضيا أو بالمنع من اإلقامة   وذلك لمد 
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مة أخرى من شأنيا الت أثير عمى الحاسب الت عميمات واألوامر ال تي تحكم عممية البرمجة، أو أي  وسي
  .1اآللي، وتدفعو لمقيام بعممياتو بناء عمى ىذه األوامر المزيفة، بغية الحصول عمى ربح غير مشروع

تعتمد عممية تزوير أوامر الت حويل اإللكترونية في مجمميا عمى تقنيات عالية، لذا فإن يا  
لذا عادة ما ال  ،بتقنيات وتكنولوجيات اإلعبلم اآللي تتطم ب أن يكون الجاني فييا عمى اطبلع كبير

       كأن يكون رئيس قسم اإلعبلم اآللي بالبنك( يكون البنكي شريكا فييا، إال  إذا كان ممما بيا )
دفة وجود ثغرة في نظام الت حويل...إلخ.  أو اكتشف بطريق الص 

، بحيث تغاضى المالي وماتيوبالن ظر إلى غياب نص  خاص بتجريم عمميات االحتيال المعم
المشر ع عن تقنين ىذه الجريمة واكتفى عند تعديمو لقانون العقوبات

، بإيراد قسم جديد ىو القسم 2
ة باألموال تحت عنوان " ر يتعمق بالجرائم الخاص  ابع مكر  المساس بأنظمة المعالجة اآللية الس 

ريقة المعتمدة في إتمام عممية الت حويل "، فإن  تكييفيا كصورة من صورىا يتوق ف عمى الط  لممعطيات
 وعمى مدى توافر أركان الجريمة فييا. ،بطريقة غير مشروعة

 الّركن الماّدي لجريمة االحتيال المعموماتي: -أ
يتمث ل المحل في االحتيال المعموماتي، في قيم مالية داخل نظام الكتروني لمعالجة البيانات 

ل بعد الت بلعب وغيرىا ساباتكقيم الودائع، األرصدة، نتائج الح ، لذا فإن يا تكون غير ممموسة، لتتحو 
بنظام الت حويل اآللي واالستيبلء عمييا، إلى قيم نقدية ممموسة قد تصب  الحقا في حساب المحتال 

ل عمييا نقدا بطريق مباشر  .3وىو ما يعرف بالت حويل، أو يتحص 
أساليب معي نة تؤدي إلى تحقيق النتيجة ويتحقق الر كن الماد ي لمجريمة من خبلل اعتماد 

 اإلجرامية.
 
 

                                                           
1

 .251نزيية غزالي، مرجع سابق، ص - 

ل ويتم م األمر رقم 2004نوفمبر  10، المؤر خ في 04/15وذلك بموجب القانون رقم  -2 المتضم ن قانون  66/156، يعد 
ادر بتاريخ 71العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد   .2004نوفمبر  10، الص 

عادل دمحم فريد قورة، جرائم الحاسب اآللي االقتصادية، دراسة نظرية وتطبيقية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت  نائمة  -3
 .421، ص2005لبنان، 
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 أساليب االحتيال المعموماتي: -1
ة أساليب يمكن بواسطتيا تغيير في  يتم  االحتيال ىنا عمى اآللة أي الحاسوب، باعتماد عد 

بل وحت ى اصطناع أمر تحويل  1وىو ما اصطمح عميو المشرع بالمعطيات بيانات الت حويل األصمية،
 :2صور ذلك أبرز منوذلك عن طريق اإلدخال، التعديل والمحو، و  وىمي،

I- :الّتالعب في المدخالت 
ال تي يتم  إدخاليا في نظام اإلعبلم اآللي، ومن أبرز  أو المعطيات يقصد بالمدخبلت البيانات

فع، خمق  أشكال ىذا الت بلعب تحويل المدفوعات من حساب آلخر، وقف سداد مستحق ات واجبة الد 
 سماء وىمية لموظ فين يستحقون أجورا ومرت بات، أو باالد عاء برد  مبمغ نقدي عمى أن و دين.أ
ال يحتاج إدخال البيانات والمعمومات قد يتم إدخال معطيات جديدة أو تعديل معطيات سابقة، و  

ة رة في ىذه المرحمة إلى ميارات خاص  رة وأنظمة بل يكفي مجر د الت وفيق بين البيانات المزو   ،المزو 
ة بالحاسوب، قد يقوم بو المزو ر   الغير ويمتاز بصعوبة اكتشافو. نفسو أوالمراجعة الخاص 

 وتنحصر أشكال ىذا الت بلعب في:
عمى نحو مخالف لمحقيقة كميا أو جزئيا دون أن  في مرحمة المعالجة تغيير البيانات المدخمة -

أو حذفيا  المعطياتحذف جزء أو أجزاء من أو أجزاء منيا أو إلييا، أو  جزء أو إضافة يتم  حذف
 .ثار جريمتو في وقت وجيز بالضغط عمى زر بسيطآيسيل عمى الجاني محو ، بحيث 3بالكامل
ص ليا، وىو ما يؤد ي إلى إخفائيا وعرقمة -  أدائيا إدخال البيانات في غير المكان المخص 

 .4لوظيفتيا
ت قيام مستخدمة بإحدى البنوك ومن أشير قضايا الت حويل عن طريق التبلعب بالمدخبل

مميون مارك ألماني إلى حساب صديق ليا، بإدخال  1.3بتحويل مبمغ قدره  1983األلمانية سنة 
معمومات غير صحيحة إلى الحاسوب عن طريق النياية الط رفية التي تعمل من خبلليا، وعمى الر غم 

 1.28ستطاع تحصيل ثبلثة شيكات بقيمة من اكتشاف البنك ليذا التحويل المزور ، إال  أن  شريكيا ا
                                                           

1
ة  -   من قانون العقوبات. 01مكرر 394وذلك في نص الماد 

 .452ص-436مرجع سابق، ص عادل دمحم فريد قورة،نائمة ذكرت ىذه األساليب:  -2
 .437صعادل دمحم فريد قورة، مرجع سابق، نائمة  -3
 .438، صالمرجع نفسو -4
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رعة الكبيرة في إجراء عمميات الت حويل مميون مارك بسبب اإلرسال المباشر أو الفوري لمتحويل والس  
 االلكترونية. 

II- :الّتالعب بالبيانات في مرحمة اإلخراج 
ابقة أي إخراج المعمومات من الحاسوب بصورة غير سميمة وىو ماال يتأتى إال  في المرح مة الس 

 عمى إعطاء األمر باإلخراج.
III- :الّتالعب بالبرامج 

ل، فإن  ىذا الت حايل يتطم ب ميارة عالية ومعرفة واسعة بتقنيات اإلعبلم  عكس األسموب األو 
والمعموماتية، وبكيفية برمجة الحواسيب، إذ ُيعد  من أكثر أساليب الت حايل االلكتروني خطورة نظرا 

 يت خذ صورتين: لصعوبة اكتشافو،
سة المجني عمييا وذلك بإدخال تعديبلت األولى:  تغيير البرامج المستخدمة بالفعل داخل المؤس 

غير مرخ ص بيا عمييا، إذ تعرف الكثير من البرامج بعد إعدادىا واختبارىا لبعض الت عديبلت 
روع في العمل بيا، وىو ما يتيح لمجاني إ دخال تعديبلت عمييا لتصحيح األخطاء المكتشفة بعد الش 

خفائيا تساعده عمى إتمام جريمتو.  وا 
ة من طرف الجاني نفسو أو يتم  إعدادىا مسبقا، بيدف إجراء  الثانية: تطبيق برامج كتابية معد 

ة لبلستخدام في أوقات  تعديبلت مباشرة في ذاكرة الحاسوب، وقد يتم  االستنجاد ببعض البرامج المعد 
 األمنية المعمول بيا. األزمات لتخط ي اإلجراءات

IV- :الّتالعب بالمكّونات الماّدية لمحاسوب 
عمى غرار التبلعب بالبرامج يتطم ب ىذا األسموب إلمام كبير بأساليب عمل الحواسيب اآللية 

ن منيا وبمكوناتيا الداخمية، إذ ينصب  عمى التبلعب بمكونات الحاسوب وائر المختمفة المكو  أو الد 
1. 

V- لبيانات المحّولة عن بعد:الّتالعب با 
تعتبر ىذه الوسيمة أكثر مبلئمة إلتمام عمميات الت حويل االلكتروني غير المشروع لؤلموال 
بحيث يتم  تغيير بيانات األمر كم يا أو جزئيا عمى نحو يؤد ي إلى تحويل األموال إلى وجية غير 

 وجيتيا المطموبة.

                                                           
 .452عادل دمحم فريد قورة، مرجع سابق، صنائمة  -1
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 الّنتيجة اإلجرامية: -2
حية في غمط يحممو يستدعي تحق ق الر ك ن الماد ي أن تؤد ي وسائل االحتيال إلى إيقاع الض 

رر بو.  عمى تسميمو المال مما يترتب عنو إلحاق الض 
ذا كان الت سميم بمعناه الماد ي الت قميدي مستحيل في حالة الت حويل االلكتروني لؤلموال نظرا  ،وا 

حية وىو اآللة أو جياز الكومبيوتر، فإن و يأخذ شكل عمميات حسابية يقوم بيا  لمط ابع الخاص لمض 
الحاسوب اآللي، بحيث ال يصل المال مباشرة بعد تحويمو إلى يد الجاني، إال  أن و يتحق ق بطريقة 
جراء قيد  أخرى من خبلل االستيبلء عمى الن قود الكتابية أو المصرفية بالت بلعب بالبيانات والبرامج وا 

الية من حسابات أصحابيا لصالح حساب المتبلعب، إذ ُيعد  ىذا كتابي، يترت ب عنو تحويل مبالغ م
االستيبلء بمثابة استيبلء مادي تتطم بو جريمة االحتيال في حالة االعتراف ليذه الن قود بصفة المال 

 .بما يعادل الت سميم االكتفاءأي  1لذلك ابتكر القضاء الفرنسي نظرية الت سميم المعادل
رر ومدى اشتراط توفره لقيام الجريمة من ثار وعمى عكس الت سميم،  الخبلف حول عنصر الض 

يا  أو معنويا. عدمو، وحول طبيعتو كذلك وما إذا كان يجب أن يكون احتماليا أو محق قا ماد 
رر في جريمة الن صب واالحتيال الت قميدي ىو ضرر معنوي  ذا كان بعض الفقو يرى بأن  الض  وا 

يقاعو في غمط نتيجة نتيجة المساس بإرادة المجني عمي و بالت صرف في أموالو بطريقة صحيحة وا 
استعمال المت يم ألحد أساليب االحتيال في مواجيتو، فإن و ال يتحق ق في جريمة االحتيال المعموماتي 
ومن ثمة الت حويل االلكتروني، إذ أن  أساليب االحتيال ال تي لجأ إلييا الجاني ال تؤث ر عمى إرادة 

ن م حية وا  ا عمى عمل الحاسب اآللي وىو األثر الممي ز لبلحتيال المعموماتي، لذا يصعب القول الض 
رر المعنوي في حال عدم تحقق الض    رر المادي.بتحق ق الض 
 حتى ولو لم يكنبل يجب أن يكون محق قا  فقط،ال يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع 

حسابات مختمفة ليحصل في األخير عمى جسيما، فالفاعل قد يتمكن من اقتطاع مبالغ صغيرة من 
 مبالغ معتبرة، يقوم بتحويميا إلى حسابو الخاص.

 
 

                                                           
 .31، صمرجع سابقشريع الجزائري، الحماية الجزائية لممعموماتية في الت   ،آمال قارة -1
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 ثبوت الّركن المعنوي في حّق البنك: -ب
عالما أن يكون  البنكي في جانب الر كن المعنوي لجريمة االحتيال المعموماتي تحققيشترط ل

حيحة إلى جياز اإلعبلم اآلل موكي بأن  لحظة إدخالو لمبيانات غير الص  بيا يعد  تبلعبا  ىذا الس 
ر وفقياالجياز  تجعل لنفي المسؤولية عنو، يتحتم . و يستجيب ليا ويقوم بتنفيذ عممية الت حويل المزو 

عمى البنكي إثبات عدم توافر ىذا العمم، وأن  ما أحدثو من تعديبلت عمى المعطيات المدخمة عمى 
وبة عمى نحو صحيح، أو أن و يجيل عدم تمت عو نظام الحاسوب ضرورية لتنفيذ العممية المطم

 .1الخ ...بصبلحية إدخال ىذه المعمومات لعدم تكميفو رسميا بذلك
ىذا وتتطمب جريمة االحتيال المعموماتي توافر القصد الخاص لدى البنكي، أي وجود نية لديو 

لة سواء لحسابو أو لحساب أشخاص آخرين متواطئ ين معو ومباشرة لبلستيبلء عمى األموال المحو 
، وىو ما قد يستغمو لنفي المسؤولية عنو واثبات عدم وجود ىذه النية 2مظاىرة السمطة والتممك عمييا

مو عمييا. ة إذا تم تحويل األموال إلى غير حساباتو وعدم تحص   لديو، خاص 
خصيةىذا وجدير بالذ كر أن  المشر ع قد أصدر قانون ح لو  ، ال ذي سيخضع3ماية المعطيات الش 

 مستخدمو البنك بشأن ىذه الجرائم ال محالة بعد دخولو حي ز الت طبيق.
 مدى إمكانية مساءلة البنك عن تحويل أموال مشبوىة بالّتبييض: -المطمب الّثاني

فع األكثر استعماال في تبييض األموال، لذا ينبغي عمى البنك بذل  يعتبر التحويل من وسائل الد 
 تنفيذ األوامر الصادرة بمقتضاه. المزيد من االحتياطات عند 

في الوقاية من ىذه الظاىرة، فإن  قانون الوقاية من تبييض األموال  البنوك وبغرض إشراك
وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما فرض عمييا ثبلثة التزامات رئيسية تقتضي منيا ات خاذ إجراءات 

رة، أو يبدو أن يا ال احتياطية قبل البد في تنفيذ العمميات ال تي تبدو ليا أن يا غ ير عادية أو غير مبر 
ر اقتصادي أو إلى محل  مشروع تستند إلى مبر 

4. 

                                                           
 .488نائمة عمي قورة، مرجع سابق، ص -1
 .489لمرجع، صا نفس -2
، يتعمق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية 2018، مؤرخ في يونيو18/07قانون رقم  -3

ادر بتاريخ 38الجريدة الرسمية، عدد   .2018يونيو  10، الص 

ة  -4  .05/01من القانون رقم  10الماد 
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ل ىذه االلتزامات في الت حقق من ىوية الز بائن طالبي فتح الحسابات واالستعبلم عنيم تتمث  
خطار خمية معالجة االستعبلم المالي بالعمميات المشبوىة.  وعن العمميات المطموب تنفيذىا، وا 

بسبب سبق الن ص عمييما في الن ظام رقم  وذلك يأخذ االلتزامين المذكورين أو ال طابعا مينيا 
ُيرت ب اإلخبلل بيما تحميل البنك المسؤولية المينية )الفرع ، ، وقبمو قانون الن قد والقرض01/081

ل( را عمى أن  عدم التزام البنك بيذه اإلجراءات الوقائية جميعا يمكن اعت مىفضبل ع، األو  باره مؤش 
 .اشتراكو في ارتكاب عممية الت بييض وتسييميا وبالت الي مساءلتو جزائيا عن ىذا الفعل)الفرع الث اني(

 المسؤولية المينية لمبنك عن تنفيذ أوامر تحويل مشبوىة بالّتبييض:  -الفرع األّول
ئل عمى شبية يجد تحميل البنوك لممسؤولية المينية عن تنفيذ عمميات تحويل تحمل دال 

المبي ن لكيفيات تطبيق أحكام الوقاية من  12/03بييض، أساسو القانوني في نص  الن ظام رقم الت  
بحيث بي ن االلتزامات الواقعة عمى البنوك في سبيل الت صدي لعمميات تبييض  جرائم تبييض األموال،

ل كيفية تنفيذىا، وجعميا في صميم نشاطيا الميني يي في األصل التزامات لذا ف ،األموال وفص 
 جنة المصرفيةمينية )الفقرة األولى(، ينجر  عن مخالفتيا خضوعيا لممساءلة المينية من طرف الم  

 )الفقرة الث انية(.
 إخالل البنك بالتزاماتو المينية الخاصة بالوقاية من تبييض األموال:-الفقرة األولى

ز بون، فإن  البنك ممزم بالتقي د بجممة من بغض  الن ظر عن العممية المراد تنفيذىا من طرف ال 
قبل فتح حساب بنكي وقبل تنفيذ عممية معي نة بما فييا عمميات  احتراميايجبرعمى التدابير الوقائية، 

يفرضيا عميو القانون الت حويل، بحيث يمتزم برفض التعامل مع أي زبون ارتابت فيو أو تنفيذ معاممتو 
 .ى ولو لم يتعمق األمر بوجود شبية تبييضحت ،المنظ م لمينتو بشكل عام  

ولم يكتفي المشرع بذلك، بل ألزميا بمعب دور ايجابي في مكافحة جريمة التبييض من خبلل  
 القيام بإخطار خمية االستعبلم المالي بيذا العميل أو بتمك المعاممة.

 
 
 

                                                           
ل والمتمم. المتعمق بترتيبات الوقاية من إصدار 08/01وذلك بموجب الن ظام رقم  -1  الشيكات بدون رصيد ومكافحتيما، المعد 
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 تغاضي البنك عن التحقق من ىوية الزبون قبل فتح الحساب: -أّوال
ى عاتق البنوك التزام بالت حقق من ىوية العمبلء وعناوينيم قبل فتح حسابات ليم سواء يقع عم

كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين دائمين أو عرضيين، وكذلك األمر بمناسبة كل  طمب يؤد ي إلى 
 نشوء عبلقة مستمر ة بين الط رفين أو ما اصطمح عميو المشر ع بعبلقة الت عامل.

م البنكي عمميات الت حويل حرصا خاصا، بحيث فرض صراحة عمى البنوك لقد أولى المنظ  
بدق ة من ىوية اآلمر بعممية الت حويل و الت حقق، ، والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر

االلكتروني والمستفيد منيا وعناوينيما، بغض  الن ظر عن الوسيمة المعتمدة في ذلك )نظام سويفت 
فع والمتعاممون المباشرون وغير ، 1أتسي(أرتس أو  كما فرض أيضا ضرورة حيازة مسيري نظام الد 

والعمميات، ويتعمق األمر باألشخاص والييئات الز بائن  ز آلي الكتشافاالمباشرين عمى جي
ة مسبقا مين في قوائم معد  المسج 

2.   
مول بو عمى مستواىا، مع يفترض أن تقوم البنوك بيذا اإلجراء بشكل آلي استنادا لمعرف المع

في الن ظام  صراحة ضرورة مراعاتيا لعناصر الت حقيق المنصوص عمييا قانونا، السي ما تمك المحد دة
قة بحيث تمويل اإلرىاب، المتعمق بالوقاية من تبييض األموال و  12/03رقم  ال ذي بي نيا عمى وجو الد 

   تعد  أية مخالفة ليا خطأ مينيا يستوجب مساءلتو عنو.
خص الط بيعي، وذلك بعدم مطالبتو بتقديم  يعد  البنك كذلك، إذا لم يتحقق من ىوية الز بون الش 

خصيةيوث ، أو بعدم بذلو العناية المطموبة في 3قة رسمية أصمية سارية المفعول تتضم ن صورتو الش 
اف ال ذي قد فحص ىذه الوثائق والت أك د من نظاميتيا بغرض الوقوف عمى عدم الت طابق أو االنحر 

 يكشف عن وجود تزوير. 

                                                           
ة  -1 "يتعي ن عمى المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد  عمى أن و: 12/03من الن ظام رقم  17تنص  الماد 

األموال تحت  و/أو وضع  (SWIFT, ARTS, ATCI)الجزائر، في إطار الت حويبلت االلكترونية ميما كانت الوسيمة المستعممة 
 .بالعممية والمستفيد باإلضافة إلى عناوينيما" اآلمرالت صر ف أن تسير عمى الت حقق بدقة من ىوية 

ة  ، والمتعم ق بالرقابة 2011نوفمبر  28المؤرخ في  11/08/ج من الن ظام رقم 29وىو ما سبقتيا إلى اإلشارة إليو الماد 
ادر بتاريخ 47ة الرسمية، عددالداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية، الجريد  . 2012أوت  29، الص 

ة  -2   .12/03من الن ظام رقم  17الفقرة الثانية من الماد 

ة  تنص   -3 خص الطبيعي 05/01من القانون رقم  07/02الماد  بتقديم وثيقة رسمية أصمية  عمى أن و: "يتم  الت أكد من ىوية الش 
ورة  سارية  ...."الصبلحية متضم نة لمص 
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م لو مع ذلك الظ اىر عمى الوثائق   ر ىذا اإلخبلل عدم مقارنتو لتوقيع العميل المقد  ومن صو 
المثبتة ليويتو، وتقدير مدى انسجاميما، وا ىمالو كذلك الت أك د من أن  صورة المعني تتطابق مع 

صفاتو الجسمانية تتناسب مع مظيره  شخص العميل، وأن  ما ورد من معمومات في الوثائق عن
 الخارجي.

عبلوة عمى ذلك يتجم ى إخبلل البنك بواجب الت حقق من عنوان الز بون باعتباره من عناصر 
، أو تخم فو عن إرسال رسالة إخطار بفتح حساب 1ىويتو، بعدم اشتراط تقديمو لوثيقة رسمية تبي ن ذلك

تو، خبلفا لما جرى عميو العرف البنكي.أو مجاممة إلى العنوان المصر ح بو لمت يق    ن من صح 
خص المعنوي، فيقتضي من البنك طمب نوعين من الوثائق:  أم ا التأك د من ىوية العميل الش 

: متعمقة بإثبات وجوده القانوني وذلك بطمب تقديم قانونو األساسي وأي ة وثيقة تثبت األولى
 . 2إثبات شخصيتوتسجيمو واعتماده، وبأن  لو وجودا فعميا أثناء 

دد أك د المنظ م البنكي عمى ضرورة اشتراط استظيار النسخة أصمية من القانون  وفي ىذا الص 
 . 3المذكور وعدم االكتفاء بنسخة مطابقة ألصمو

لين لسمطة الت وقيع تنصب  عمى الثانية:  إثبات ىوية األشخاص الممث مين لو أمام البنك والمخو 
ى البنك الت حقق من ىوياتيم بنفس الكيفية ال تي يتثبت بموجبيا من ىوية بحيث ينبغي عم ،نيابة عنو

لة ليم مطات المخو   .4العمبلء األشخاص الطبيعيين، فضبل عن مطالبتيم بتقديم الت فويض بالس 
أم ا عنوان الشخص المعنوي ووكبلئو فينبغي عميو مراعاة نفس اإلجراءات المت بعة بشأن الت حقق 

 الشخص الطبيعي. من عنوان العميل
روط عد  مخبل  بالتزامو بالت حقق من ىوية العمبلء  فإذا خالف البنك مثل ىذه المقتضيات والش 

 تماما كما في حالة إخبللو باالستعبلم عن عممية الت حويل محل  األمر.
                                                           

ة  -1 بتقديم وثيقة رسمية  [أي العميل]ومن عنوانو: "... لى أن وإ 05/01من القانون رقم  في شقيا الث اني 07/02تشير الماد 
ة  تثبت ذلك..."  "يتم  الت أك د من العنوان بوثيقة رسمية تثبت ذلك". عمى أن و: 12/03من الن ظام رقم  05/03؛ وقد أك دت الماد 

ة من ال 02 تنص  الفقرة -2 خص المعنوي بتقديم قانونو  05/01من القانون رقم  07ماد  عمى أن و: "يتم  الت أك د من ىوية الش 
 شخصيتو". إثباتاألساسي وأية وثيقة تثبت تسجيمو واعتماده وبأن  لو وجودا فعميا أثناء 

ة  -3 خص 12/03من الن ظام رقم  05/02تشير الماد  المعنوي بما فييا جميع أنواع  إلى أن و: "يتم  الت أك د من ىوية الش 
 الجمعيات ذات الن شاط غير اليادف لمر بح والمنظ مات األخرى بتقديم قانونو األصمي...".

ة  -4  .05/01من القانون رقم  07/07الماد 
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 عدم االستعالم حول عممية الّتحويل المطموب تنفيذىا:  -ثانيا
الت حويل المطموب منو إجراؤىا في إطار التزامو باليقظة يندرج استعبلم البنك عن عممية 

بائن، تجن با لممخاطر ال تي قد تنشأ  والحذر المطموبين منو قبل وأثناء تنفيذ العمميات ال تي يرغبيا الز 
دة عمييا يسمح باكتشافيا قبل  عنيا، السي ما عمميات الت بييض، إذ أن ممارسة الرقابة الصارمة والمشد 

 وقوعيا.
ذا كان تنفيذ البنك اللتزامو باالستعبلم حول عممية الت حويل ال تي تمقى أمرا بتنفيذىا يتجمى و  ا 

   محل  العممية وىوية المتعاممين االقتصاديين ، وجيتيا ،خبلل االستعبلم عن مصدر األموالمن 
م بيذه اإلجراءات القياعن ، فإن  إخبللو بو ُيترجم بامتناعو قصدا أو سيوا 1أو أطراف عممية الت حويل

وما يستتبعيا من تدابير أخرى، السي ما إذا تمت في ظروف غير عادية أو غير مبررة أو يبدو أن يا 
ر اقتصادي أو إلى محل  مشروع أو كان مبمغ الت حويل يتجاوز الحد األقصى  ال تستند إلى مبر 

 المحدد قانونا.
ل البنك بالتزامو ىذا في كل الحاالت والمبلحع في ىذا الجانب، بأن و ال يمكن الجزم بإخبل

وذلك بسب عدم تحديد المشر ع لممقصود من الط ابع غير االعتيادي أو غير المألوف لعممية معينة 
 .وال تي يعود لو، بالت الي حق  تقديرىا

، إذ يعد  البنك 2ومن ذلك القيام بتحويل مبمغ مالي معتبر لفائدة حساب مفتوح باسم قاصر 
م بإتمام مثل ىذا الت حويل قبل االستعبلم من العميل عن ىذه العممية لمعرفة مصدر مخطئا إذا قا

 ىذه األموال، الغرض من ورائيا والجية المستفيدة منيا.
ر مبمغ عممية الت حويل وقيام العميل بتحويل مبمغ كبير غير مألوف لم يسبق لو  وفيما عدا مؤش 

ق يق لمفيوم الظ روف غير الط بيعية والمعقدة لعممية ما وعدم تحويل مبمغ مماثل لو، فإن  الت حديد الد 
ر اقتصادي أو إلى محل  غير مشروع أمر يصعب الوقوف عميو، الستناده إلى  استنادىا إلى مبر 
المعمومات ال تي يممكيا البنك حول العميل، وال تي تستدعي منو معرفة جيدة بكل  عمبلئو، األمر غير 

د لذلك.الممكن من الن احية العم  مية، مم ا يجعل تقديرىا يختمف من بنك آلخر دون وجود معيار موح 

                                                           
ة  -1  .05/01من القانون رقم  10/01طبقا لنص الماد 

2
-CA Toulouse, 26 mars 2013, n°11/01966: JurisData n°2013-013722; cite in: Nicolas KILGUS,   " Virement en 

ligne et responsabilité du banquier , Op.Cit., p.23, note 38. 
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عمد المنظ م البنكي، وبغية مساعدة البنوك عمى تمييز العمميات ذات الط ابع غير وقد 
 األمارات االعتيادي، وتحديد مدى ارتباطيا بتبييض األموال، أو كونيا مشروعة، إلى وضع بعض

الة عمى ذ رات الد  ة  لكوالمؤش  ، إال  أن و لم يتمك ن من إزالة 12/031من الن ظام رقم  10بموجب الماد 
 ال ذي يعتري مفيوميا القانوني.  الكم ي الغموض
بااللتزام باالستعبلم عن عمميات الت حويل المريبة امتناعو  البنك في إطار إخبلل كذلك ويندرج 

ي ن لو عدم ارتباط عممية الت حويل بتبييض عن تحرير تقرير سر ي بشأنيا واالحتفاظ بو حتى ولو تب
 .2األموال

تكمن الغاية من وراء ىذا اإلجراء في الت حقق من مدى التزام البنوك بقواعد الحذر والحيطة 
وىو األمر ال ذي تتأك د منو الم جنة المصرفية في إطار ممارستيا لمرقابة في عين المكان  في نشاطيا،
رىا البنوك والمؤسسات  ريةالتقارير الس  ليا، وانطبلقا من فحص يمكن  إذ ،الوثائقأو مراقبة  ال تي تحر 

ة العاشرة اتمام المالية وتمتزم بحفظيا، اكتشاف  عممية ما في الظ روف المريبة المذكورة في الماد 
ة إحدى 05/01( من القانون رقم 10) ، واإلخطار الت مقائي لخمية االستعبلم المالي طبقا لنص  الماد 

( منو، وتباشر في نفس الوقت إجراء تأديبيا ضد  البنك أو المؤسسة المالية المعنية الذي 11ة )عشر 
ة  من القانون المذكور، عمى اعتبار  12يثبت تقصيره في إجراءات الرقابة الداخمية استنادا لنص الماد 

 ذلك يعد  إخبلال بواجب قانوني. أن  
 
 

                                                           
ة  تنص   -1 "يتعي ن عمى المصارف أن تتوف ر عمى أنظمة مراقبة العمميات تسمح  عمى أن و: 12/03من الن ظام رقم  10الماد 

 طات ذات الط ابع غير االعتيادي أو مشتبو فييا..النشا بإبرازبالنسبة لجميع الحسابات 
 ي أنواع العمميات ال تي يجب أن تكون محل اىتمام خاص، عمى الخصوص العمميات التالية:تغط  
ر اقتصادي أو تجاري يمكن -  إدراكو ال تي ال تبدو أن يا تستند إلى مبر 
 د الحسابحركات رؤوس األموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيتمث ل  تي ال  -
 تي تتعمق بمبالغ السيما نقدية ليس ليا عبلقة مع العمميات العادية أو المحتممة لمز بون ال   -
 المعقدة بشكل غير عادي أو غير مبرر -
 ال تي ال يبدو أن  ليا ىدفا شرعيا -
 ."د بالتنظيم المعمول بوال تي تفوق عند االقتضاء السقف المحد   -
ة  -2  .05/01ن رقم من القانو  10/02الماد 
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 بشبية الّتبييض:عدم إخطار خمية االستعالم المالي -ثالثا
يقوم االلتزام بإخطار خمية االستعبلم المالي بكل عممية تحويل مشبوىة عمى عاتق البنوك  

ة  ا 05/011من القانون رقم  20/01والمؤسسات المالية بموجب الماد  ، لذا فإن و يأخذ طابعا خاص 
ن شاط البنكي، ورغم مستمدا من خصوصية قانون مكافحة تبييض األموال، ال ذي ال يتعمق بتنظيم ال

خطار الييئة المذكورة وفق اآلجال والشكميات المحددة قانونا، وال  ذلك ينبغي عمى البنك التقي د بو وا 
ك بالسر  الميني وضرورة التزامو بحفع أسرار زبائنو لتبرير امتناعو عن القيام بإخطارىا  يمكنو التمس 

خمية االستعبلم المالي معتبرا إخطارىا بالشبية إذ يعفيو القانون صراحة من الخضوع لو في عبلقتو ب
 .2استثناء عميو

بالت الي فإن  إحجام البنوك عن تبميغ الخمية المذكورة بوجود شبية تبييض في عممية التحويل 
المطموب منيا تنفيذىا، سواء قبل تنفيذىا وحت ى بعد الت نفيذ في الحاالت التي يتعذ ر عمييا إيقاف 

ل مباشرة اإلجراءات الت أديبية في تنفيذ العممية، يع د  إلى جانب الخطأين المذكورين، خطأ مينيا يخو 
 حق و.

 توقيع العقوبات الّتأديبية عمى البنك المخالف: -الفقرة الّثانية
بغض الن ظر عن كونو بنك اآلمر أو بنك المستفيد من الت حويل، فإن  البنك المخالف اللتزامات 

تبييض يتعر ض لممسؤولية المينية، ال تي تتجمى آثارىا في توقيع الم جنة الوقاية من وقوع عمميات 
 المصرفية  لتدابير تأديبية في حق و.

ة  مطة بموجب الماد   05/01من القانون رقم  12وتتمت ع الم جنة المذكورة صراحة بيذه الس 
طبقا لمقانون ضّد  يا" تباشر)الّمجنة المصرفية( فيما يخّصيا إجراء تأديببحيث منحتيا الحق في أن

البنك أو المؤسسة المالية اّلتي ُتثبت عجزا في إجراءاتيا الّداخمية الخاّصة بالّرقابة في مجال 
بحيث يشمل ىذا العجز إخبلليا بات خاذ  ،الوقاية من تبييض األموال و تمويل اإلرىاب ومكافحتيما"
لت بييض المبلحظة بشأن عممية تحويل ما اإلجراءات البل زمة إلخطار خمية االستعبلم المالي بشبية ا

                                                           
صة بكل  عممية الييئة المتخص   إببلغ"... يتعي ن عمى الخاضعين  :أن وعمى  05/01من القانون رقم  20/01ة الماد   تنص   -1

ل عمييا من جريمة...".  تتعمق بأموال يشتبو أن يا متحص 
ة  -2 د الماد  ر البنكي في مواجية الييئة الس  الميني أو  ر"ال يمكن االعتداد بالس  : من نفس القانون عمى أن و 22تؤك 

 صة".المتخص  
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ابقة لو من ضرورة الت عرف عمى ىوية زبائنيا  كما يشمل منطقيا امتناعيا عن إتمام اإلجراءات الس 
رات لتبييض  ،والت حقق من مضمون عممياتيم وال تي تفضي في األخير إلى الكشف عن وجود مؤش 

 األموال من عدمو.
في حالة الّتقصير يمكن أن تفتح الّمجنة المصرفية إجراء " ن و:وقد أك د المنظ م البنكي عمى أ

 .1تأديبيا ضّد المصارف والمؤسسات المالية..."
ففي حال تحقق الم جنة المذكورة من وقوع المخالفة من البنك المعني، ُيمكنيا أن تقضي في 

ة  لن قد والقرض، دون أي  تقييد  من قانون ا 114حق و بأي  من الجزاءات الت أديبية المقررة في نص  الماد 
مطة في اختيار إحداىا مقترنة  د ليا عقوبة معي نة، إذ تممك مطمق الس  بالن ظر إلى أن القانون لم يحد 
بالعقوبة المالية ال تي ينبغي أن ال تتجاوز الحد  األدنى لرأسمالو، وتوقيعيا عميو باعتبارىا العقوبة 

 المناسبة في نظرىا .
 المسؤولية الجزائية لمبنك عن تنفيذ أمر تحويل مشبوه بالّتبييض: -الفرع الّثاني

من المتف ق عميو أن  الغاية من فرض االلتزامات المتعم قة بمكافحة جرائم تبييض األموال عمى  
 عاتق البنوك، يكمن في إشراكيا لمت صدي لحدوث ىذه الجرائم والعمل عمى منع وقوعيا.

يبقى قائما في  05/01مات المنصوص عمييا في القانون رقم لذا، فإن  خضوع البنوك لبللتزا
الن ظرعن زمن اكتشافيا  ذمتيا بمناسبة تنفيذ أي ة عممية بنكية، بما فييا عمميات الت حويل، بغض  
لطابعيا غير المشروع والمشبوه، ولو لم تنتبو لو في الوقت المناسب، إذ تبقى مجبرة عمى القيام 

، حتى لو تم بشكل متأخر أي بعد تحويميا 2عبلم المالي فور اكتشافوبإجراء إخطار خمية االست
إخبلل البنك بيذه االلتزامات غالبا إلى تسييل ميمة ارتكاب جريمة الت بييض عبر ، إذ يؤد ي لؤلموال

 قنواتيا المختمفة، بأي  شكل من األشكال.
ة   ر من قانون العقوبات، ال   389وبالن ظر إلى منطوق نص الماد  ذي يعتبر مرتكبا لجريمة مكر 

تبييض األموال كل  من يشارك في ارتكاب أي  من الجرائم المعتبرة تبييضا، وكل  من يساعد أو يسي ل 

                                                           
 .12/03من الن ظام رقم  25/03ة الماد   -1
ة  -2 د الماد  "ويتعي ن القيام بيذا اإلخطار بمجر د وجود الشبية حتى ولو تعذ ر  عمى أن و: 05/01من القانون رقم  20/02تؤك 

 تأجيل تنفيذ تمك العمميات أو بعد انجازىا".
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ر أن تكون البنوك شريكا في الجرائم المذكورة يستحق  وحت ى فاعبل أصميا ،1ذلك، فإن و ُيمكن تصو 
ي عائدات مشبوىة في حسابات تمسكيا، أو وذلك بقبوليا تمق  ، 2تطبيق عقوبة الفاعل األصمي عميو

إال  أن  ىذا الط رح يبقى غير قابل لمت سميم بو إال  إذا  ،تقوم بتحويميا مع عمميا بمصدرىا غير المشروع
توف رت أركان جريمة الت بييض في حق  البنك المخل  بتدابير الوقاية منيا أثناء تنفيذه لعممية الت حويل 

 مساءلتو في حال ثبوت العكس عن جرائم أخرى)الفقرة الث انية(. )الفقرة األولى(، ليتم  
 مدى توافر أركان جريمة الّتبييض في حق البنك:     -الفقرة األولى

، إال  إذا تبييضالالبنك المساىم في عممية الت حويل المشبوىة شريكا في جريمة  يكون ال 
البحث في توافر ركنيا  إلى جانب ،()أو اليبأن تشك ل أخطاؤه ركنيا الماد   ،أركانيا في حق و تحققت
 (.)ثانياالمعنوي 

 :مدى توافر الركن الماّدي لجريمة التبييض-أّوال
ومدى  تحديد ىذا الر كن في حد  ذاتويستدعي بيان مدى توافر الركن المادي لجريمة التبييض 

موك اإلجرامي فيياال إحدى صوراألفعال ال تي ارتكبياتشك ل  خطأ البنك عميو، بأن تكون انطباق   .س 
 تحديد الّركن الماّدي لجريمة تبييض األموال: -أ

ة  نة لمركن الماد ي لجريمة ر من قانون العقوبات مكر   389 حددت الماد  صور األفعال المكو 
ة  المكرسو  تبييض األموال المتعمق بالوقاية من تبييض  05/01من القانون رقم  02في الماد 

 .3األموال

                                                           
ة وذلك استنادا ل -1  من نفس قانون العقوبات. 42نص الماد 
 .من نفس القانون  44ة الماد   -2
 عمى أن و: "يعتبر تبييضا لؤلموال: 05/01من القانون رقم  02المادة  تنص   -3
أو تمويو المصدر  إخفاءتحويل األموال أو نقميا مع عمم الفاعل بأن يا عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة بغرض  -أ

مت منيا ىذه األموال عمى  مشروعغير ال لتمك األموال أو مساعدة أي  شخص متور ط في ارتكاب الجريمة األصمية ال تي حص 
 القانونية ألفعالو. اآلثارمن  اإلفبلت

الحقوق المتعم قة  أوحركتيا  أو إخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لؤلموال أو مصدرىا أو مكانيا أو كيفية الت صر ف فييا -ب
 إجرامية.بيا مع عمم الفاعل أن يا عائدات 

ل عائدات  أواكتساب األموال أو حيازتيا  -ج  إجراميةاستخداميا مع عمم الشخص القائم بذلك وقت تمق ييا بأن يا تشك 
ة  -د رة وفقا ليذه الماد  والت حريض  الت واطؤ في الت آمر عمى ارتكابيا والمساعدة أوالمشاركة في ارتكاب أي  من الجرائم المقر 

سداءعمى ذلك، وتسييمو و   المشورة بشأنو". ا 
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ة الثانية من قانون الت بييض فإن  ذلك لم ورغم تعديل   السموكُيؤث ر ذلك في صور  الماد 
ور التالية: وحصرتالذي  ،1بييضلمت   اإلجرامي  ىذه األخيرة في الص 

 تحويل األموال أو نقميا مع عمم الفاعل بأنيا عائدات إجرامية: -1
في الواقع يحمبلن معنيين إذا كان يبدو ظاىريا بأن  تحويل األموال مرادف لنقميا، فإن يما 

مغايرين، إذ يقصد بالن قل تحريك األموال ماديا وتغيير مكانيا كتيريبيا من دولة ألخرى، وغالبا ما 
، أم ا تحويل األموال، فُيقصد بو إجراء عمميات بغرض 2يكون ذلك عن طريق أشخاص محترفين

م ذلك بطريق بنكي بحيث تكون ىذه تغيير طبيعة األموال المترت بة عن جريمة إلى شكل آخر، وقد يت
موك ال ذي قد ينطبق عمى البنك، لكن شريطة أن حويل من حساب آلخر، وىو الس  العمميات بنكية كالت  

 يتوفر لديو عمم بمصدرىا غير القانوني.
    إخفاء أو تمويو الّطبيعة الحقيقية لألموال أو مصدرىا أو مكانيا أو كيفية الّتصّرف فييا  -2

 يا أو الحقوق المتعمقة بيا مع العمم بمصدرىا اإلجرامي:أو حركت
    ويقصد باإلخفاء الحيازة المستترة لؤلموال ال تي تجعل الغير غير مدرك لحقيقة مصدرىا  

، ليشمل كل  عمل من شأنو منع كشف حقيقة مصدرىا 3أو مكانيا أو طريقة الت صر ف فييا أو تحر كيا
شكال، وبأي ة وسيمة كانت سواء كان ىذا اإلخفاء سر ا أو عبلنية  غير المشروع، بأي  شكل من األ

حتى ولو تم  بطرق مشروعة
4. 

بعادىا عن مصدرىا   أم ا تمويو طبيعة األموال فيراد بو تغيير حقيقتيا، بتدويرىا بغية فصميا وا 
غير غير المشروع من خبلل مجموعة من العمميات المالية المعقدة والمتتابعة إلظيارىا عمى 

 .5حقيقتيا

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كمية الحقوق األموالكريمة تدريست، دور البنوك في مكافحة تبييض  -1

 .261، ص2014/ 01/12والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تاريخ المناقشة 
 .262صنفس المرجع،  -2
ولي، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر -3 ، 2001 ،ىدى حامد قشقوش، جريمة غسيل األموال في نطاق التعاون الد 

 .21ص
 .41، ص2004لبنان،  لمكتاب، بيروت،تبييض األموال جريمة ببل حدود، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة  سميمان، خالد -4
 .263، مرجع سابق، صكريمة تدريست -5
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اكتساب األموال أو حيازتيا أو استخداميا مع العمم الشخص القائم بذلك وقت تمقييا أنيا  -3
 تشّكل عائدات إجرامية:

ورة، فإن  تمق ي أموال من مصدر غير مشروع يعد  من قبيل الت بييض، سواء   واستنادا ليذه الص 
ض  الن ظر عن كون ىذه األموال ممموكة لمحائز أو تم  عمى سبيل الت مم ك أو لمجر د الحيازة فقط، بغ

 لمغير، مودعة في حساب جار أو في حساب وديعة.
ويمحق الت جريم ذاتو استخدام ىذه األموال في أي  غرض من األغراض، سواء كان مشروعا أم 

 .1ال، وذلك بشرط عمم الجاني وقت تمقيو ليا بمصدرىا غير المشروع
ورة في حق  البنك بسبب استبعاد فرضية عممو بمصدر ويبلحع ىنا صعوبة تحق ق ى ذه الص 
 األموال غير المشروعة وفت تحويميا.

أو الّتواطؤ أو الّتآمر عمى  22المشاركة في ارتكاب أّي من الجرائم المقّررة في الماّدة  -4
سداء المشورة ب  شأنيا:ارتكابيا أو محاولة ارتكابيا والمساعدة والّتحريض عمى ذلك وتسييميا وا 

ورة    ور الث بلثة األولى ال تثير إشكاال من حيث صياغتيا، فإن  ىذه الص  إذا كانت الص 
ي حقيقة نية المشر ع من ورائيا.  تستدعي الوقوف عندىا و تقص 

فعبلوة عمى عدم اكتفائو بالقواعد العام ة لمقانون الجنائي ال تي تعاقب عمى االشتراك والمحاولة   
موك اإلجرامي المذكورة في ، وتأك2في الجريمة يده عمى اعتبار المشاركة في أي ة صورة من صور الس 

ة الث انية من القانون رقم  أو محاولة ارتكابيا جريمة تبييض مستقمة في حد  ذاتيا  05/01نص  الماد 
ر بالمغة العربية يختمف عن الن ص الفرنسي ة األصمي المحر   فإن  المبلحع كذلك أن  نص  ىذه الماد 

مقارنة  ،ال ذي يعتبر أكثر انسجاما مع أحكام القانون الجنائي، ويعب ر بشكل أفضل عن نية المشر ع
 بو، بحيث يشير إلى أن و:" يعتبر تبييضا لؤلموال:

                                                           
 .264كريمة تدريست، مرجع سابق، ص -1
 .من قانون العقوبات 03رمكر   398و 42تانبموجب الماد -2
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ة، أو المساىمة في أية جمعية أو  -د المساىمة في ارتكاب أي  من الجرائم المقررة وفقا ليذه الماد 
أو اشتراك بتقديم المساعدة، العون أو بإسداء المشورة من أجل ارتكاب تواطؤ أو اتفاق أو محاولة 

 .1إحدى ىذه الجرائم"
ة   02إذ ُيستفاد منيا، بأن  المشر ع يجرم  المساىمة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في الماد 

العون  م يدسواء كانت المساىمة مباشرة، كالت حريض مثبل أو غير مباشرة، أي باالشتراك بتقدي
 والمساعدة الرتكابيا.

 إمكانية اعتبار اإلخالل بااللتزامات البنكية ركنا ماديا لجريمة الّتبييض: -ب
موك اإلجرامي المشك ل لمر كن الماد ي لجريمة الت بييض مستبعدة   ور الث بلثة لمس  إذا كانت الص 

إذ تبدو لموىمة الرابعة الصورة  الت حقق بالن سبة إلخبلل البنك بالتزاماتو، فإن  األمر يختمف بشأن
األولى أكثر مبلئمة لئلسقاط عمى سموكو ىذا، غير أن  الت مع ن فييا قد يؤد ي إلى العكس، بحيث ال 
يمكن الجزم بكون البنك المخل  بالتزاماتو قد قدم يد العون وبالت الي تكييف تصرف ذاك عمى أن و 

 بييض" ."اشتراك بتقديم يد العون في ارتكاب جريمة الت
إن  اعتبار البنك مرتكبا لجريمة التبييض من خبلل تقديمو المساعدة عمى ارتكاب أي من 

، يتوقف عمى مدى 05/01من القانون رقم  02 ةالجرائم المذكورة في الفقرات الثبلثة لنص الماد  
أو تسييل اعتبار اخبلل البنوك بالتزاماتيا المعروضة سابقا بمثابة مساعدة لمرتكبي ىذه الجرائم 

الرتكابيا، إذ أن  عدم الت حقق من ىوية العميل أو عدم االخطار بالشبية ُيسي ل عمى مرتكبي الجريمة 
 .2أمر تنفيذىا ومحو آثارىا، واالفبلت بالتالي من كل  متابعة أو عقاب

ميا البنك لمرتكب جريمة الت بييض  إن  ثبوت الوصف الجزائي لممساعدة ال تي ُيحتمل ان ُيقد 
ل تي تجعل منو شريكا فييا، يستنتج من قيامو بأفعال تؤد ي إلى ارتكابيا، وليس من النتيجة المترت بة وا

                                                           
 تي ورد فييا:ال   05/01 رقم /د من القانون 02ص الفرنسي لممادة ترجمة شخصية لمن   -1

"Est considéré comme blanchiment de capitaux : 

D- La participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, 

conspiration, tentative ou complicité par fourniture d’une assistante d’une aide ou de conseils en vue de sa 

commission". 
 
المجمة الجزائرية  المقررة لموقاية من تبييض األموال"،عبد الحق قريمس، "مدى مسؤولية البنوك عن االخبلل بااللتزامات  -2

 .    243، ص2012، 04لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية، عدد 
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االشتراك في الجرائم بفعل  وأن يتم  ، إذ يجب أن تكون ىذه االفعال ذات طابع ايجابي، 1عنيا
الجرائم االيجابية وال يمكن أن تصو ر أن تتم المساعدة في شكل امتناع أو اىمال، ألن يا من  ايجابي،

أو الناتجة عن ارتكاب فعل، ال تي يتطم ب ركنيا الماد ي وجود فعل أو نشاط ايجابي من جية القائم 
 بيا.

في حين يعد  إخبلل البنوك بالتزاميا بالتحقق من اليوية أو من عمميات الت حويل المنجزة 
نشاط ايجابي وىو يختمف تماما عن عن القيام ب اأو امتناع اسمبي اواإلخطار باالشتباه فييا، سموك

 . 2الركن الماد ي المتطم ب لممشاركة في تبييض األموال
بالتالي ال يمكن اعتبار البنك مساىما في ارتكاب جريمة التبييض بمجر د قعوده عن واجب 
مراقبة مصدر األموال غير الن ظيفة أو جية تحويميا، إذ ال يصح من الجانب القانوني اختزال فعل 

la simple abstentionساىمة في مجرد االمتناعالم
يأخذ صورة الفعل  ، بل يتعي ن أن3

 l’acte positifااليجابي
4. 

ال يغي ر من ىذه الن تيجة وجود بعض اجتيادات القضائية لمحكمة الن قض الفرنسية ال تي قبمت  
ات صالحة لمتطبيق عمى تأسيس مسؤولية الشريك عمى أساس االمتناع، إال  أن يا تبقى مجر د استثناء

ة بشأنيا والمتعمقة باالشتراك في ارتكاب الجريمة والقائم وضمن الحدود ال تي صدرت  الحاالت الخاص 
، والذي من غير الممكن أن يتم  في شكل فعل سمبي ىو االمتناع"المساعدة والعون" عمى

5. 
تنف ذ العمميات المشتبو في أي جزاء لمبنوك التي  لم يورد من جانب آخر، ُيبلحع بأن  القانون  

ارتباطيا باألنشطة االجرامية المنظ مة السي ما عمميات الت حويل، واألكثر من ذلك، أن و ال ُيمزميا 
، إذ أن  6باالمتناع عن تنفيذىا، إذا تعذر عمييا اخطار خمية االستعبلم المالي في الوقت المناسب

حت ى  ،الزاميا بالت دخ ل لمنع ارتكاب الجرائم المذكورةالزاميا بإخطار خمية االستعبلم المالي ال يعني 
                                                           

1
-Didier REBUT, "Manquement du banque à ses obligations professionnelles et commission de délit de 

blanchiment", Revue Banque et Droit, n°88, 2003, p.13. 
 .244ص ..."،"مدى مسؤولية البنوك ،عبد الحق قريمس -2

3
-Didier REBUT, "Blanchiment",Chronique Droit Pénal Bancaire, Revue Banque et Droit, n°115, septembre –

octobre 2007, p.48. 

  ،ولى، دارالفكر الجامعي، االسكندرية، مصرايياب مصطفى عبد الغني، الحماية الجنائية لؤلعمال البنكية، الطبعة األ -4
 .170، ص2011

5
-TGI Paris, 11

éme 
chambre, 11 juillet 2006, n9819669316, MP c./Y ; cité in : Didier REBUT,"Blanchiment", p.48. 

ة  -6  المشار إلييا سابقا. 05/01من القانون رقم  20/02الماد 
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تؤاخذ عن ىذه النتيجة بوصفيا شريكا، ولكن يا تتقي د في المقابل عقب إخطارىا خمية االستعبلم المالي 
بوجود االشتباه باالعتراض عمى الت نفيذ ال ذي ُتبم غ بو من قبل الخمية ذاتيا أو الجية القضائية 

ة  . 1المختص 
 كن المعنوي لجريمة التبييض:مدى توافر الرّ  -انيثا

بائن الذي تمتزم بو البنوك من تمقاء نفسيا عند فتح   بغض  الن ظر عن التحقق من ىوية الز 
الحسابات البنكية، فإن  التزاميا باالستعبلم حول العمميات غير المبررة اقتصاديا واالخطار بالشبية 

رات و اطيا بتبييض األموال تبو في ارتبعن عمميات الت حويل المش تمويل االرىاب، يستند إلى مبر 
ك واالشتباه دة بطبيعتيا، تقوم عمى فكرة الش  وىو أمر من شأنو الت أثير عمى امكانية  ،نسبية وغير مؤك 

 .  2البنك المخل بيذه االلتزامات كن المعنوي لجريمة تبييض األموال في حق  ثبوت الر  
ي نصي ال  تين يظير من خبلل تقص  ر من مكر   389، و05/01من القانون رقم  02ماد 

دا مختمف الجرائم ال تي تعتبر تبييضا، أن  المشر ع يجعل منيا جريمة  قانون العقوبات، الذ ين حد 
عمدية يشترط في مرتكبيا توافر القصد الجنائي، وىو ما يتجمى من خبلل تكرار عبارة "...مع عمم 

 بأن يا تشكل عائدات اجرامية". الفاعل ]عمم الشخص القائم بذلك[
واسقاطا ليذا الشرط عمى البنك المتدخل في عممية تحويل األموال، فإن و ينبغي لمتابعتو عن 
جريمة التبييض أن يتم  اثبات توافر الركن المعنوي ليا، بعممو بالمصدر غير المشروع لؤلموال 

ل، وتوافر إرادة لديو في تقديم العون  لة كعنصر أو  كعنصر  ،والمساعدة لمرتكبي ىذا الفعلالمحو 
 ثاني.

 لألموال:  المشروع بالمصدر غيرعمم البنك -أ
ل عنصر لمقصد الجنائي الذي ينبغي اثباتو في حق البنك في عممو بالمصدر غير   يتمثل أو 

مة من إحدى الجرائم المنصوص  ،المشروع لؤلموال ال تي ُيراد تمريرىا عمى حساباتو، وبكونيا متحص 
 ييا في القانون، أو بعممو بوجيتيا غير المشروعة كان تكون مخصصة لتمويل االرىاب. عم

                                                           
 .244ص ..."،البنوك"مدى مسؤولية  ،عبد الحق قريمس -1
 .245نفس المرجع، ص  ،عبد الحق قريمس -2
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ن لنفيذىا، في حال كون حساب اآلمر بيا ايتدخ ل في الغالب بنكعممية  وبما أن  الت حويل
و يستوي لتحقق ىذا العنصر في حق أي  منيما أن فإن   ،والمستفيد منيا عمى مستوى بنكين مختمفين

 ديو إم ا عمم بمصدرىا أو عمم بوجيتيا دون حاجة إلى اشتراطيما معا. يتوافر ل
والمقصود بالعمم بمصدر االموال أن يكون البنك عالما بارتكاب الجريمة األصمية التي  

لة، بحيث يكون التبييض جريمة تابعة ليا، وال يكفي مجر د افتراض  تحصمت منيا ىذه األموال المحو 
دا وحقيقيا، حتى عممو بيا الذي يستنتج  من اخبللو بالتزاماتو، بل ينبغي أن يكون ىذا األخير مؤك 

 .1يمكن اعتباره مشاركا في ارتكابيا
 توافر ارادة مساعدة مرتكب الجريمة األصمية: -ب

ال يكفي العتبار البنك مشاركا في جريمة التبييض مجر د اثبات عممو بالجريمة األصمية بل 
ليل عمى تو   افر االرادة لديو لمساعدة مرتكبييا دون االكتفاء فقط بإثبات اىمالو.يجب إقامة الد 

ذا كانت جريمة التبييض من الجرائم العمدية، فإن  اخبلل البنك بالتزاماتو المينية يتم غالبا بشكل  وا 
غير عمدي، نتيجة سوء تقديره لمدى مشروعية عممية الت حويل المطموب منو تنفيذىا، واعتقاده 

، مما يدفعو إلى عدم مباشرة اجراءات االخطار عنيا، وال يمكن تفسير ىذا السموك عمى أن و بقانونيتيا
 مساعدة متعمدة لمرتكبيا.

من جية أخرى، فإن  عنصر القصد المستخمص من اإلخبلل المتعمد باإلخطار ال يمكن أن 
مجر مةينطبق عمى القصد المستخمص من الرغبة في تقديم المساعدة لمرتكبي األفعال ال

2. 
وبالتالي، فإن و ال ُيمكن متابعة البنك عن المشاركة في ارتكاب جريمة التبييض لتخمف ركنييا 

 الماد ي والمعنوي، إال  أن  امكانية مساءلتو عن جرائم أخرى تبقى قائمة. 
 المساءلة الجزائية لمبنك المخل بتدابير الوقاية عمى أساس جرائم خاّصة: -الفقرة الثانية

مة في عممية الت حويل لممسؤولية الجزائية عن إذا ك  ان من المتعذ ر تحميل البنوك المتدخ 
 ،جريمة تبييض األموال تأسيسا عمى اخبلليا غير العمدي بااللتزامات المفروضة عمييا لمكافحتيا

فإن  اعفاءىا ىذا ليس مطمقا، بل يمكن مساءلتيا إذا تعم دت ذلك، بقصد منيا وبسوء ني ة، األمر 
رة ليا في ىذا الجانب، بحيث ُتطب ق عمى ا ة المقر  لذي يترت ب عنو اخضاعيا لمجزاءات الخاص 

                                                           
1
-Didier REBUT, "Manquement du banquier à ses obligations professionnelles",Op.Cit., p.15.  

2
-Ibid. 
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مستخدم البنك استنادا لمبدأ شخصية العقوبة، وعمى ىذا األخير كشخص معنوي، بمناسبة اخبللو 
ار العمدي بتدابير الوقاية من تبييض األموال )أو ال(، واخبللو بااللتزامات المترت بة عن االخط

بية) ثانيا(.  بالش 
 المسؤولية الجزائية عن االخالل العمدي بتدابير الوقاية من التبييض:  -أّوال

ة  عن االخبلل  صراحة مختمف صور العقاب 05/011من القانون رقم  34أوردت الماد 
بتدابير الوقاية من التبييض، مقيمة التفرقة في ذلك بين تمك التي يخضع ليا مستخدمو وأعوان 

نوك والمؤسسات المالية و بين تمك التي تمحق ىذه الييئات، وىو أمر منطقي إذ أن  وقوع ىذه الب
الجرائم إن ما يكون بسبب الخطأ العمدي لمقائمين عمى نشاطيا وال يمكن نسبتو ليذه االشخاص 

 المعنوية.
ة المذكورة فإن يا أفردت عقوبة   ي نص الماد  رامة المالية في الغ ممث مة من طبيعة واحدةوبتقص 

توقع عمى البنك ومستخدميو تطاليم في حال ثبوت وقوع ىذا االخبلل العمدي منيم، دون تعداد 
صوره مكتفية باإلحالة إلى المواد  الت ي تضم نتو، بحيث يتمحور حول عدم التحقق من ىويات 

ي جريمة مخالفة االعتياد الزبائن، أو جريمة مخالفة تدابير التحقق من العمميات ذات الط ابع غير
االلتزامات المتعمقة باالحتفاظ بالمستندات، وجريمة االمتناع عن وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة 

 الداخمية والتكوين المستمر لمستخدمين.
 حقق من ىويات الزبائن:جريمة عدم التّ  -أ

إلى   07يعتبر من صور االخبلل المقصود بتدابير الوقاية المنصوص عمييا في المواد من
 . يقع ىذا الجرم بتحقق ركنييا الماد ي والمعنوي.5/01من القانون رقم  14 والمادة 09

                                                           
ين غير عمى أن و: "يعاقب مسي رو وأعوان المؤسسات المالية والمؤسسات والم 05/01من القانون رقم  34تنص المادة  -1

رة تدابير الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب المنصوص عمييا في المواد   7المالية ال ذين ُيخالفون عمدا وبصفة متكر 
ر  10و   01مكرر 10مكرر و  10و  10و  9و  8و  دج  500 000، من ىذا القانون بغرامة مالية من  14و  02مكر 

دج  10 000 000المعنويون المنصوص عمييم في ىذه المادة بغرامة  من  دج ، ويعاقب األشخاص 10 000 000إلى 
د". دج 50 000 000إلى   ، دون االخبلل بعقوبات أش 
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ل في فعل االمتناع عن الت حقق من ىوية العمبلء أشخاصا  أو معنويين  طبيعيين كانوايتمث ل األو 
يات زبائن اعتياديين أو عابرين، واالحجام كذلك عن التحقق من ىويات اآلمرين الحقيقيين بعمم

 الت حويل والمستفيدين منيا.
أم ا الر كن الث اني فيتمث ل في عمم المستخدم بفرض القانون ليذا االلتزام عمى عاتقو ورغم ذلك 

ن لمر كن الماد ي لمجريمة. موك المكو   يحجم عن تنفيذه بسوء نية متعم دا القيام بالس 
أو قيامو بإت باع بعض الت دابير فقط  زام،وال يمكنو دفع المسؤولية عنو إال  بإثبات جيمو بيذا االلت

حقق من اليوية معتقدا بعدم وجود غيرىا، أو أن و أغفل القيام بيذا اإلجراء بسبب سيوه أو نسيانو لمت  
 ال غير.

 ابع غير االعتيادي:جريمة مخالفة تدابير الّتحقق من العمميات ذات الطّ  -ب
ة تقوم ىذه الجريمة نتيجة مخالفة البنكي لنص ال  .05/01من القانون رقم  10ماد 

نة لو، ال تي تترواح ما   تستند في قياميا عمى ركن مادي يمتاز بتعدد صور السموك االجرامي المكو 
لة ووجيتيا، محل العممية وىوية المتعاممين  بين عدم االستعبلم حول مصدر االموال المحو 

وحفظو؛ إلى جانب ركن معنوي أو قصد  وعدم اعداد تقرير سنوي بشأن ىذه العمميات، االقتصاديين
جنائي قائم عمى االرادة والن ية، يتجم ى في تعم د البنكي المكم ف بعممية الت حويل عدم االستعبلم عن 

في حين ينتفي ىذا القصد، إذا كان االخبلل   ،ىذه العمميات رغم وجود دالئل ومؤشرات عمى شبيتيا
ه جيمو بوجودىا أو ب تحميمو بو أصبل، أو بسبب اىمالو وسوء تقديره لمدى توافر بيذا االلتزام مرد 

 عامل معيا بحذر قبل قبول اتماميا.عممية الت حويل المنف ذة عمى المواصفات ال تي تستدعي منو الت  
 جريمة عدم حفظ المستندات: -ج

 دابير المشار إلييا فيمخالفة الت   05/01من القانون رقم  34ة ع بموجب الماد  جرم المشر  
ة  منو والمتعمقة بضرورة االحتفاظ بالوثائق المتعمقة بيوية الز بائن وبالعمميات المنفذة في  14الماد 

مطات 05رشيف خاص لمدة خمس )أ ( سنوات، فضبل عن وضع ىذه الوثائق تحت تصر ف الس 
ة وتمكينيا منيا.  المختص 
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ظ مرتكبيا كمية وعمدا بالوثائق الي، فإن  الر كن الماد ي ليذه الجريمة يتجمى في عدم احتفابالت  
ة تقل  عن تمك المحددة قانونا )خمس سنوات(، أو عدم وضعيا تحت  المذكورة، أو احتفاظو بيا لمد 

 مطات المختصة.تصر ف الس  
ة المد  عممو بوب ،مستخدم البنك بوجود ىذا االلتزام في ذم تو إدراكأم ا ركنيا المعنوي فيتحقق ب

يا، وبوجود التزام ممقى عمى عاتقو بضرورة قيامو بوضع الوثائق المحتفع المقررة عميو تنفيذه خبلل
 بيا تحت تصر ف السمطات المختصة مع اتجاه ارادتو إلى االمتناع عن ذلك.

جيمو بوجود ىذا االلتزام، أو قيامو بإتبلف الوثائق المتعمقة  ووفي حالة العكس، أي إثبات
ة خمس سنوات لبلحتفاظ بيا، أو لظنو بأن  حقق من العمميات والعمبلء معتقدا خبالت   طأ بانقضاء مد 

عامل وليس من يوم انتيائو، أو من تاريخ فتح الحساب مع العميل وليس حسابيا يبدأ من يوم بدء الت  
 .1إذ ال يقوم مجرد االعتقاد في ىذه الحاالت مقام العمم الفعميفإن و ال ُيعفى من المسؤولية، قفمو، 

اللتزام بوضع وتنفيذ برامج ضمان الرقابة الّداخمية والّتكوين المستمر جريمة مخالفة ا -د
 لممستخدمين:

ة  من القانون رقم  01مكرر 10وىي الجريمة التي قد تقع جراء المخالفة المقصودة لنص  الماد 
تمثل ركنيا الماد ي في امتناع القائمين عمى تسيير البنك في وضع برامج خاصة غرضيا ي، 05/01

اخمية والت كوين المستمر  لممستخدمين والعمل عمى تنفيذىا، في حين يتحقق الركن ضمان ا لر قابة الد 
 ا معاقب عميو قانونا.ذى مبأن  سموكي معمى القيام بذلك رغم عممي لدييمالمعنوي بإثبات وجود قصد 

قترافيا  المبلحع عمى ىذه الجزاء المخصص ليذه الجرائم أن و ال يطال مستخدمي البنك بمجر د ا
ل ضرورة أن تكون مخالفة الت دابير المذكورة قد تمت  ذلك أن  المشر ع أوقف ذلك عمى شرطين، األو 
عمدا، أم ا الثاني، وىو األغرب، أن تتم بشكل متكرر، بحيث ال يكفي ارتكاب الخطأ مر ة واحدة بل 

ة مر ات إلمكانية متابعتي فسح المجال أمام مستخدمي جزائيا، وىو ما ينجر  عنو  مينبغي تكراره عد 
البنوك لمخالفة أحكام ىذه المواد  واقتراف أكبر عدد ممكن من جرائم التبييض، حتى يمكن الت دخ ل 
بموجب ىذا الجزاء لوضع حد  لتعم د عون البنك المعني السماح بارتكاب الجرائم المذكورة، في حين 

                                                           
 .275كريمة تدريست، مرجع سابق، ص -1
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ل في تدابير الر قابة الداخمية وتيديد أن  المنطق يستدعي الت عجيل في وضع حد  لمظاىر االختبل
ارم اللتزاماتيم المينيةال ضماناأعوان البنوك بيذا الجزاء   .1حتراميم الص 

 الجرائم المتعمقة بإجراء االخطار بالشبية: -ثانيا
ال تتوقف مساءلة أعوان ومسي ري البنوك والمؤسسات المالية عند مجرد تنفيذىم اللتزاميم  

بل يتعد ى ذلك  ،وا أمرا بتنفيذىاتمق   بية تبييض في عمميات تحويل االموال ال تيباإلخطار بوجود ش
        إلى الزاميم بالتكتم عن افشاء أي  معمومة عن ىذا اإلجراء لمعميل سواء كان مصدر األمر 

 أو المستفيد منو، إذ يعتبر كل  سموك مخالف ليذين االلتزامين بمثابة جريمة معاقب عمييا قانونا.
 جريمة عدم االخطار بالشبية: -أ

رامة في تنفيذ االلتزام باإلخطار بشبية تبييض األموال ال تي قد يبلحع عون البنك ضمانا لمص   
رع أي  سموك سمبي يصدر عنو بامتناعو عن القيام بذلك طبقا لما  أو مسي ره دالئل عمييا، اعتبر المش 

رت عقوبتيا الما يفرضو ة عميو القانون جريمة، قر   .05/012من القانون رقم  32د 
ة المذكورة، فإن  جريمة االمتناع عن اخطار خمية االستعبلم المالي عن  بمقتضىو  نص الماد 

عمميات التحويل المشبوىة بالتبييض، تستدعي أن تتوافر في الممتنع الصفة القانونية المطموبة  
إلى كل  األشخاص المشار إلييم في ، والتي تنصرف "كّل خاضع"والتي عبرت عنيا باستعمال عبارة 

 . من نفس القانون، بحيث قد يكون أحد أعوان البنك أو مسي ريو 19و  04نصي المادتين 
ال يفرض عميو  شخص من األفعال صدرت ىذه إذا تتحقق ال الجريمة ىذه فإن   ،عميو وبناء

بية إلخطارالقانون االلتزام با  . 3بالش 
المذكورة، فإن يا لم تشترط أن يكون ىذا األخير ىو المكم ف بتنفيذ وبالن ظر إلى عمومية العبارة 

العممية المشبوىة، إن عمى مستوى بنك اآلمر أو عمى مستوى بنك المستفيد، مما يعني أن  أي  
                                                           

 .249..."، ص"مدى مسؤولية البنوك ،عبد الحق قريمس -1

ة  -2 خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة عن تحرير و/ أو "ُيعاقب كل   عمى أن و: 05/01من القانون رقم  32تنص الماد 
دج دون  10 000 000دج إلى  1 000 000إرسال اإلخطار بالُشبية المنصوص عميو في ىذا القانون بغرامة من 

 اإلخبلل بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى."
 األموال في الجزائر"، المجمة النقدية، "االلتزام باإلخطار بالشبية: دور ميم في مكافحة تبييض فريدة دحماني -3

،  كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر 02، المجم د 02لمقانون والعموم السياسية، العدد 
 . 283، ص2016
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دفة ويمتنع عمدا عن االخطار بيا، يشك ل موقفو ىذا ركنا  مستخدم يكتشف ىذه الشبية ولو بالص 
 ب خضوعو لحكم ىذا الن ص .ماديا ليذه الجريمة يوج

رادة لديو إلى اقتراف  توباتجاه إراد ،في حين يكتفى لمقول بتوافر ركنيا المعنوي وجود عمم وا 
الركن الماد ي لمجريمة مع عممو بو وبكون القانون يعتبر عدم اخطاره لخمية االستعبلم المالي عن 

 .عمييا قانوناجريمة في صورة مخالفة معاقب  عممية التحويل المشتبو فييا

وبمفيوم المخالفة فإن  العمم ينتفي بإثبات البنكي جيمو بانطواء العممية المنفذة عمى شبية 
تبييض أو خطئو في تقدير وجودىا، أو حتى االد عاء بنسيانو ارسال اإلخطار، تحت ضغط العمل 

، مادام 1ة وارسالووضيق الوقت، وىو ما يؤد ي بالت الي إلى البلمباالة في تحرير االخطار بالشبي
يو أو النسيان باإلمكان الت يرب من المسؤولية باالدعاء بالس 

2. 

 جريمة ابالغ العميل بإجراء االخطار: -ب
تحقيقا لمغاية من وراء فرض االلتزامات المتعمقة بالوقاية من التبييض عمى عاتق البنوك 

تيريب األموال الناتجة عن أي  نشاط  والمتمث مة في االكتشاف المسبق لجرائم التبييض والحيمولة دون 
ع من نطاق ىذه االلتزامات لتستمر إلى ما بعد اتمام اجراء االخطار  إجرامي، فإن  المشر ع قد وس 

لغيرىا  أية معموماتواعبلم خمية االستعبلم المالي بحالة الشبية، وذلك بمنع أعوان البنك بالتصريح ب
 من األشخاص السي ما العميل.

ومات المتعمقة باإلخطار وما يميو من متابعات من قبيل األسرار المينية لمبنك، ال تي تعد  المعم
ك ، بتبميغ خمية معالجة االستعبلم المالي فقط بالش  االمحافظة عمييا، إذ يتقيد بعدم افشائي عميويجب 

ة وسرية،  في وجود الشبية، وما يستدعيو ذلك من بميغ يحظر عميو توجوب اإلدالء بمعمومات خاص 
السيما العميل المعني بالعممية موضوع اإلخطار، سواء كان اآلمر بالت حويل أو المستفيد  غيرىا بيا،

 .، في حال تعم ق االشتباه بعممية تحويل بنكيمنو

                                                           
 لنيل مقدمة أطروحة ة،مقارندراسة  اإلسبلمية الشريعةزائري و الج قانون العقوبات في األموال تبييض جريمة جزول، صالح -1

، 1الحضارة االسبلمية، جامعة أحمد بن بمة، وىران و  اإلسبلمية العموم كمية وقانون، شريعة تخصص عموم،دكتوراه  درجة
 .168، ص2014/2015السنة الجامعية 

 .284فريدة دحماني، مرجع سابق، ص -2



 مسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ أوامر الّتحويل     الفصل األول                                          
 

117 
 

إن  ىذا المنع في الواقع امتداد في مضمونو اللتزام البنوك باحترام اعتراض خمية االستعبلم 
ساعة عمى تنفيذ عممية بنكية في حال مبلحظة شبيات قوية  72المالي بصفة تحف ظية ولمدة 

لتبييض األموال أو تمويل االرىاب، إذ تنتفي الغاية من ىذا االعتراض، إذا قام البنك المعني باطبلع 
نو من تيريب األموال المشبوىة ال تي كان ينوي  الز بون بمباشرة ىذا اإلجراء في حق و، مما قد يمك 

 تحويميا.
البنك بيذا الحظر، اعتبر المشر ع قيام أعوان ومسي ري الييئة المالية  مستخدميا لتقي د وضمان 

 ،النتائج المترت بة عنوبالقائمة بيذا االخطار بإببلغ الز بون صاحب األموال باتخاذ ىذا االجراء و 
ة  عقوبة أو بعقوبة أشد  أو أي ة  05/011من القانون رقم  33جريمة معاقب عمييا في نص الماد 

 تأديبية أخرى.
 إطبلع الممنوع المعمومات نطاقا المنع، توسيع ذضمانا لفعالية ى المشرعب لقد كان أحرى 

 أسفرت ولو وحتى االشتباه لحظة منذ المعمومات جميع لتشمل عمييا، العمميات أو صاحب األموال
 سمبية عنآثارا و  خطورة يقل   ال المعمومات بيذه اإلدالء أن ذلك تيا،صح   عدم عن التحريات
 .2الشبية في والتحقيق البحث عممية عنيا أسفرت التي بالنتائج المتعمقة المعمومات

وتعد ىذه الجريمة عمدية، يقوم ركنيا المعنوي بتحقق العمم لدى العون أو المسي ر في  
 يف سريتو عمى بالحفاظوالتزامو  بالشبية إخطار بوجودمؤسسة مالية أو أحد الخاضعين لئلخطار 

نتائجو، إذ ينتفي  أو اإلخطار ىذا وجود حول إببلغو إلى عمدا إرادتو تتجو ثم عنو، المخطر مواجية
ىذ الر كن إذا نتج اإلببلغ عن اىمال أو إذا لم يعمم العون المدلي بالمعمومات، بوجود ىذا اإلخطار 

 . 3من فرط االجراءات المتخذة لمتأك د من االشتباه
ائم امتداد العقاب عمييا إلى البنك كشخص معنوي، فعمى الرغم من والمبلحع بشأن ىذه الجر 

مساىمة مسيري وأعوان البنوك والمؤسسات المالية بأخطائيم الشخصية في االخبلل بالتدابير المقررة 
                                                           

ة  -1 رو وأعوان المؤسسات المالية والخاضعون ال ذين أبمغوا عمى أن و: "ُيعاقب مسي   05/01من القانون رقم  33تنص الماد 
بية، بوجود ىذا االخطار أو اطمعوه عمى المعمومات حول النتائج  عمدا صاحب األموال أو العمميات موضوع اإلخطار بالش 

و بغرامة يبية و بأي ة عقوبة تأدأدج، دون االخبلل بعقوبات أشد   20 000 000دج إلى  2 000 000من  ال تي تخص 
 ".أخرى 

 .171صالح جزول، مرجع سابق، ص -2
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لموقاية من تبييض األموال وما يمكن أن يمحقيم شخصيا بسبب ذلك من جزاءات جنائية، فإن  ذلك 
أو المؤسسة المالية كشخص  عمى مستوى البنك أن  ارتكاب جرائم تبييض يتم  ال ُيغي ر من حقيقة 

ويكون من المنطقي أن تتحم ل  بوسائل الن شاط ال تي توظ فيا من أجل تحقيق الر بح والفائدة ،و معنوي 
 قدرا من المسؤولية عن ذلك.البنوك 

سات ال تي ترتكب ليذا السبب نص  قانون الوقاية من تبييض األموال عمى اخضاع المؤس
رة لمعون المسي ر المخل بالتزاماتو المينية.  الجريمة عمى مستواىا لعقوبة غرامة أشد  من تمك المقر 

ويجد توقيع العقوبة المذكورة عمى البنوك والمؤسسات المالية عن االخبلل بااللتزامات المرتبطة 
ون الوقاية من تبييض األموال، والمتعمقة من قان 34/01بالتدابير الوقائية، والت ي تحيل إلييا المادة 

بائن واآلمر الحقيقي بتنفيذ العممية، عدم االستعبلم حول العمميات المفتقرة  بعدم التأك د من ىوية الز 
لمبررات اقتصادية، وعدم االحتفاظ بالوثائق المرتبطة بيذه الت دابير، مبرره في تكرارىا ليذه األخطاء 

يل عمى وجود خمل في تدابير الرقابة الداخمية، وعمى عدم احترام قواعد الحذر إذ أن  اعادة ارتكابيا دل
 سيير عمى مستواىا، مما يستوجب تحميميا المسؤولية عن ذلك.والحيطة في الت  

خص المعنوي  في حين ال يستدعي عدم االخطار بالشبية توقيع ىذا الجزاء في حق  الش 
1 . 

ة    من جانبين: اتستدعي الوقوف عندى 05/01رقم  من القانون  33إن  صياغة نص الماد 
ل دون  بتخصيص تطبيق الجزاء المذكور فييا عمى المؤسسات المالية فقط ااكتفاؤى -األو 

البنوك، رغم أن  ىذه األخيرة سيشمميا بديييا ىذا الجزاء أيضا بالن ظر إلى كونيا معنية بيذه 
ة المذكورةااللتزامات، إال أن  سيو المشر ع عن ذكرىا وعدم ا والت قي د  نتباىو عند صياغة نص الماد 

السي ما وأن و من طبيعة جزائية، ينبغي عدم التوسع  ،بحرفيتو قد يؤد ي إلى الت أثير عمى نطاق تطبيقو
 في تفسيره والتقي د فقط بما ورد فيو.

عتبارية ليس أن  توقيع ىذه العقوبة عمى البنوك والمؤسسات المالية باعتبارىا أشخاصا ا  -الثانية
ة  افي الواقع سوى تطبيق ر 18لحكم الماد  العقوبات، الذي أك د عمى خضوع  قانون من  01مكر 

مر ات الحد  األقصى  5األشخاص المعنوية لمعقاب الجزائي، إذ يعاقب بغرامة تساوي من مر ة إلى 

                                                           
 .251عبد الحق قريمس، "مدى مسؤولية البنوك..." ، مرجع سابق، ص -1
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رة لمشخص الطبيعي في القانون وال ذي يعاقب عمى الجريمة، وىو ا لحد  ال ذي تم ت لمغرامة المقر 
 مراعاتو بموجب ىذا الحكم.

في المقابل احتفع القانون لمقاضي بإمكانية فرض عقوبات أشد  عمى المؤسسة المالية  
ة  الث انيةتطبيق العقوبات المنصوص عمييا في الفقرة  المقصود بذلكالمخالفة، و  ر مكر   18من الماد 

تحت الحراسة القضائية وغيرىا وىي  عالوض ،المؤقتممثمة في حل الشخص المعنوي، الغمق 
عقوبات شبيية بتمك العقوبات الت أديبية التي تختص المجنة المصرفية بتوقيعيا في حق البنوك 
المخطئة، لذا يمكن أن تكون ليا فعالية أكبر في ضمان احتراميا االلتزامات الخاصة بالوقاية من 

حق ق الر دع المطموب بالن ظر إلى المبلءة ال تي تتمت ع ، ال ذي ال يتبييض األموال مقارنة بالجزاء المالي
 . 1بيا، السيما البنوك العمومية
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 انيالفصل الث  

فع الصادرة بالبطاقة  مسؤولية البنك عن تنفيذ أوامر الد 
 

تي سبقتيا في مقارنة ببقية الوسائل األخرػ ال   نسبيا جديدة دفع تعتبر بطاقات الوفاء وسيمة
جارية والبنكية بيف الكترونية تستعمل في تسوية المعامالت الت   تمتاز بكونيا آداة دفعيور، الظ  

 لمن قود.والبنوؾ اعتمادا عمى نظاـ الت حويل اآللي  األشخاص
فع و بطاقة  تشيد  لمعامالتاالجميور في تسوية  مف محتشماماال عاست في الجزائر االئتمافالد 
يكالنقود و مقارنة ب سنة جارؼ لت  امقانوف ل تعديمو عقبي المشرع ليا غـ مف تبن  فعمى الر   ،اتالش 
روؼ نظرا لعدـ توفير الظ  ت محدودة، ظم   قود في الوفاءكبديل لمن  جوء إلييا الم  أف  ثقافة  إال  ، 2005

بحيث انحسر استعماليا في تسوية المقتنيات والخدمات في بعض المراكز والمحالت  ،زمة لذلؾالال  
 حببطاقات الس   استعماؿالعمل عمى  اقتصرو وفي بعض الواليات الكبرػ فقط، التجارية الكبرػ، 

 .فقط اآللية قود مف الموز عاتسحب الن   في ،البنكيةو البريدية 
 المتعامميف االقتصادييف  مف طرؼ كل   مستقبال روع في تعميـ استخدامياغير أن و يتوقع الش  
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سمي في ر  االنطالؽ الب ،1تسوية مختمف الفواتيرفي  لممستيمكيفال ذيف يقد موف سمعا و/أو خدمات 
 ( بنكا جزائريا17وتوفيرىا عمى مستوػ أكثر مف سبعة عشرة ) الدفع االلكترونيخدمة العمل ب

ومطمع  2018نياية سنة  وتشجيع مختمف المؤسسات المالية وغير المالية زبائنيا عمى استعماليا،
نوعا مف االنتعاش السي ما في  الت عامل بالبطاقات االلكترونية عرؼيبحيث ُيفترض أف  ،2019سنة 

 ظل  المزايا ال تي توف رىا.
 طموحاتمجر د  ، تبقى2018األحكاـ المنصوص عمييا في قانوف المالية لسنة غير أف  ىذه 

أف  إال   2019أو أىداؼ نظرية يرمي المشر ع إلى تحقيقيا، فعمى الر غـ مف انقضاء سنة مستقبمية 
د بعد عمى أرض  .الواقع ليبقى بعيد المناؿ ىذا الت عميـ لـ يتجس 

                                                           
ة  -1 ، يتضمف 2017ديسمبر  27، المؤر خ في 17/11مف القانوف رقـ  111وتبدو ىذه النية مف خالؿ استقراء نص الماد 

ادر بتاريخ ، 76، الجريدة الرسمية، عدد 2018قانوف المالية لسنة  " يتعي ف  ؛ ال تي تنص  عمى أن و:2017ديسمبر 28الص 
د القواعد المطب قة عمى  2004يونيو  23، المؤر خ في 04/02عمى كل  متعامل اقتصادؼ بمفيـو القانوف رقـ  ال ذؼ يحد 

ـ سمعا و/ أو خدمات لممستيمكيف، أف يضع في متناولي ؿ والمتمـ، يقد  فع اإللكتروني الممارسات الت جارية المعد  ـ وسائل الد 
 بناء عمى طمبيـ.

ة ويعاقب عمييا بغرامة قدرىا خمسوف ألف دينار )  ( دج.50000كل إخالؿ بيذا االلتزاـ يشكل مخالفة ألحكاـ ىذه الماد 
ةيتعي ف عمى المتعا حكـ في في أجل أقصاه سنة واحدة مف تاريخ نشر ىذا ال مميف االقتصادييف أف يمتثموا ألحكاـ ىذه الماد 
 الجريدة الرسمية".

 :  ومقارنة بالصياغة الفرنسية لذات النص 
"Tout agent économique , au sens de la loi n°04/02 du 23 juin 2004, modifiée et complétée , fixant les règles 

applicables aux pratiques commerciales, qui offre des biens et /ou services à des consommateurs, doit mettre à la 

disposition du consommateur des terminaux de paiement électronique (TPE) pour lui permettre , à sa demande  

de régler le montant de ses achats par carte de paiement électronique."  

فع االلكتروني ذاتيافإن نا نقف عمى خطأ فاضح في النص األ   lesصمي يوحي بأف  المشرع ال يفر ؽ بيف وسائل الد 

instruments de paiement électronique   متيا بطاقة الدفع  الوسائل التقنية المعتمدةوبيف  la carte de paiement  وفي مقد 

 les terminaux de paiement électroniqueنً فً قراءحها أي األجهزة القارئت للبطاقاث أو ما ٌسمى بنهائٍاث الدفع اإللكخرو

 TPE  ليبقى المقصود ىو وضع االجيزة المذكور تحت تصرؼ المستيمكيف حسب الصياغة الصحيحة بالنص الفرنسي ،
بائف ىو نشاط  فع، ألف  وضع وسائل الدفع تحت تصرؼ الز  نيـ مف دفع أثماف مشترياتيـ باعتماد بطاقات الد  عمى نحو يمك 

لمبنوؾ والمؤسسات المؤىمة قانونا لذلؾ، كما ىو متعارؼ عميو، وليس لممتعامميف االقتصادييف مثمما أشارت إليو حصرؼ 
ة.   الماد 

ة المذكورة، أن يا منحت المتعامميف االقتصادييف أجال أقصاه سنة مف تاريخ نشر  مف جانب آخر يالحع عمى الماد 
وؿ عمى االجيزة القارئة لمبطاقات، وبالتالي اجبارية تعاقدىـ مع البنوؾ مف ىذا الحكـ في الجريدة الرسمية، مف أجل الحص

 .2019أجل الحصوؿ عمييا، مما يعني أف  تعميـ استعماؿ بطاقة الدفع في الوفاء يتوق ع نظريا أف ينطمق مع آفاؽ سنة 
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 المساوغ يصاحبو الكثير مف فع في الوفاء استخداـ بطاقة الد  فإف   ،ذلؾ وبغض  الن ظر عف 
 .لذلؾوعدـ تييئتيا  روؼ المناسبةالظ   انعداـنتيجة 

ـ الجيد في يالحع عدـ ،قنيةروؼ الت  فبالنسبة لمظ   فع االلكتروني الت حك   وبطء تنفيذ  ؛نظاـ الد 
 عمى مستوػ البنوؾ، وبالموازاة معيا، يقابميا نظاـ قانوني غير متكامل اييرىالعمميات وتسومعالجة 

استعماؿ ىذه اآلداة في الت عامل، جراء العممية والقانونية المرتبطة ب عوباتالص  ال يكفي لمواجية 
ل  غياب وما ينتج  ،اتجة عف استخدامياالعالقات القانونية المعق دة الن   رويؤط   ،يايحكمتنظيـ مفص 

مييد فضال عف عدـ الت   ،1جارؼ تيف فقط في القانوف الت  اكتفاء المشر ع بماد  ب عنيا مف مسؤوليات،
  غيير المفاجئ في األعراؼ المألوفة لدػ األشخاص بشأف عمميات البيع عامل بيا والت  الستقباؿ الت  

راء فع االلكتروني ،والش    .، التجارة االلكترونية وغيرىاالوفاء المؤج ل ،الد 
فع في الت    صدؼ ليا بالحلتستدعي الت   ةاشكاالت جم  يثير عامل إف  استخداـ بطاقة الد 

مف طرؼ حامميا أو مف طرؼ  جديدةاحتيالية أساليب  ابتداع حبوايصاستخداميا قد ساع نطاؽ ات  ف
، كالقرصنة االلكترونية لبياناتوواقتراؼ أعماؿ نصب واحتياؿ بواسطتيا، بغرض الت حايل  الغير،

  إلخ.أو استعماليا بعد انتياء تاريخ صالحيتيا... ،العثور عمييا أوذاتيا بعد سرقتيا  تزويرىا في حد  
عمى الن ظاـ عامل بيا يعتمد نظرا لكوف الت   ،في ذلؾ ىذه البطاقات قد تساىـ خصوصيةو 

ق البيانات والمعمومات، وال ذؼ تكوف فيو الن قود عبارة عف بيانات ورموز القائـ عمى تدف  المعموماتي 
يا االلكترونيةجرائـ المشف رة الكترونيا، يستطيع محترفو  ذلؾ مع سيولة  ،تغييرىا بعد اختراقيا وفك 

  سريتيا.لضماف  آمنة جر اء غياب آلية عالمية
إلى بالبطاقات ادرة وامر الص  في تنفيذ األ ث البنوؾتتري  ومخافة االشتراؾ في ىذه االفعاؿ 

ؿ(  ببا لممسؤوليةسل يمث   وىو ما ،دوف مبررأحيانا درجة رفضيا   .)المبحث األو 
فع بالبطاقة رغـ وجوب  دـقد يق وفي الحالة العكسية في مقابل ذلؾ، البنؾ عمى تنفيذ أمر الد 

 اني(.) المبحث الث   االمتناع عف ذلؾ ليتحم ل آثار ىذا الخطأ عمى جميع المستويات
 

 

                                                           
تاف  -1 ر 543الماد   جارؼ.مف القانوف الت   24رمكر   543و 23مكر 
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ل  بالبطاقة: مسؤولية البنك عن رفض الوفاء -المبحث األو 

عقد  الحامل لمعقد ال ذؼ يجمعو مع البنؾ وال ذؼ تختمف تسميتو فقيا ما بيف إثر إبراـ 
رجمت )وإن كانج الخ   le contrat d’adhésion 2أو عقد االنضماـ le contrat porteur 1الحامل

عميو احتراـ ما ورد فيو مف بنود انفرد  بيترت  البطاقة،  أو عقد اصدار ،حٍحت هً عقد اإلذعان(الص  
دة فيو روطالش  وفق عامل بيا التزاما بتمكينو مف الت   البنؾ بوضعيا، كما يقع عمى ىذا األخير  المحد 

 .3ت فق عميوالسي ما دفع ثمف مشترياتو وخدماتو في حدود المبمغ الم
حب اجر أو ادخاليا في آلة نياية الد فعغير أف  الحامل قد يفاجئ بعد تقديميا لمت    أو آلة الس 

تعر ؼ ستحالة المع الت صريح برفض تنفيذ األمر  ،أو رفضيا بإعادتيا إليو أو بإعادة اخراجيا
 رغـ توافر شروط ذلؾ لكوف البنؾ قد حرمو مف ىذه الخدمةأو  ،البطاقة الن ظاـ الموصوؿ بو عمى

ؿ(،  روط التي ألزمو البنؾ عمى الت قي د يواجو نفس الموقف في حاؿ اخاللو بالش   وقد)المطمب األو 
 )المطمب الث اني(. يذه الوسيمةرفضو تسوية معامالتو ب مصيره يكوف لبيا 

 
 

                                                           
 :التسمية مثالمف معتمدؼ ىذه  -1
فع اإللكترونية، دار الفكر الجامعي، القاىرة، مصر  - مصطفى كماؿ طو، أنور وائل بندؽ، األوراؽ الت جارية ووسائل الد 

 .357، ص2007
 اف، األردف فداء يحي أحمد الحمود، الن ظاـ القانوني لبطاقة االئتماف، الط بعة األولى، دار الثقافة لمنشر والت وزيع، عم   -

 .72، ص9111
يف عوض -2 العربية  البالد وتشريعات التجارة الجديد قانوف  في القانونية الوجية مف البنوؾ عمميات ،عمي جماؿ الد 

 دار األميف الطبعة األولى، ،سعودؼ، بطاقات االئتماف واألسس القانونية الناشئة عف استخداميا؛ دمحم توفيق 589ص
 . 25ص ،2001لمنشر، دوف مكاف نشر، 

فع بواسطة البطاقة بغية االستفادة مف خدمات الوفاء ال تي  حاملال ألف   االنضماـ بعقد العقد ىذا يسمى ينضـ  إلى نظاـ الد 
فع االلكترونية، الط بعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف  ميا البنؾ المصدر ليا؛ أحمد سفر، أنظمة الد  يقد 

 . 131، ص2008
اإلصدار  ،بعة األولى، المسؤولية الجزائية والمدنية، الط  االئتمافكميت طاؿ بغدادؼ، االستخداـ غير المشروع لبطاقة  -3

 .82، ص2009الث اني، دار الثقافة لمنشر والت وزيع، عم اف، األردف، 
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ل ر لموفاء بالبطاقة:-المطمب األو   الرفض غير المبر 
فع أمربغض  الن ظر عف سبب رفض البنؾ لتنفيذ  ادر إليو بموجب بطاقة الد  فإن و  ،الوفاء الص 

تقصيره في تنفيذ التزاماتو المنصوص عمييا في عقد االنضماـ تجاه  مترتب في الغالب عف
   .مف حسابو إلى حساب التاجر لألمواؿ االلكترونيحويل الت   وئبعدـ اجراوذلؾ  ،الحامل

 فعل إذا قاـ بتجميد البطاقة دوف اقتراؼ الحامل ألؼ   ق ىذا الخطأ مف جانب البنؾيتحق  
ؿ( تمس  إم ا األمر نتيجة أعطاب فنية وتقنية  أو بسبب إخفاقو في تنفيذ يستوجب ذلؾ)الفرع األو 

حب ذاتيا، أو شبكة الت شغيل وا فع أجيزة الس   .اني()الفرع الث  لن ظاـ المعتمد في الد 
ل   عامل بالبطاقة:رفض الوفاء بسب تجميد الت   -الفرع األو 

استعماليا والحصوؿ عمى المزايا التي توف رىا لو ماداـ عقد الحامل  يتمتع حامل البطاقة بحق  
 .سارؼ المفعوؿال ذؼ يربطو بالبنؾ 

جديد تمقائيا د بسنتيف قابمتيف لمت  ي تتحد  الت   ،البطاقةة صالحية ويبقى العقد كذلؾ طواؿ مد  
 ، ما لـ يتـ الغاؤىا.1تحتسب مف تاريخ إصدارىا وليس مف تاريخ تسميميا

ة يمكف لمحامل حسب االت   مف التسديد المؤج ل االستفادة  المبـر مع بنكو، فاؽوخالؿ ىذه المد 
le remboursement différé     فع ال  اشئة عف تنفيذ البنؾ ألوامر الن   أو المستحقات يوف لمد  تي الد 

 
 
 

                                                           
فع تبقى   -1 ة ابتداء رة بسنتيف مف تاريخ اصدارىا، المقد  صالحة طواؿ المدة المحددة مف البنؾ و بطاقة الد  تسرؼ ىذه المد 

 . لـ يتـ تجديدىا وال يجوز لحامميا استعماليا بعد انقضائيا ما ،ير ال ذؼ صدرت فيو البطاقةالش  مف 
ة  انقضت لتجدد تمقائيا كممابسنتيف،  ،نمية المحميةىبية لبنؾ الت  ولية الذ  بطاقة فيزا الد   صالحية دعمى سبيل المثاؿ تتحد  ف  المد 

عات بالعممة الصعبة عمى الموز  اإللكترونية والت حويل تسمح بإجراء العمميات  ،وسيمة دفع وسحبىذه البطاقة  تعد  المذكورة. و 
شبكة االنترنيت في جميع دوؿ العالـ؛ منشور عمى  وعمى، TPE إللكترونيةا ونقاط البيع DAB  أو موز عات السحب اآللية

  VISA.html-https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/Carte: موقع بنؾ الفالحة والتنمية الريفية

يفية؛ نقال عف موقع بنؾ CIB ة صالحية البطاقة الوطنية لمدفع والسحبوىي نفس مد   ادرة عف بنؾ الفالحة والت نمية الر  ، الص 
  idm=24bank.dz/?id=money_details&-http://www.badrالفالحة والتنمية الريفية: 

https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/Carte-VISA.html
http://www.badr-bank.dz/?id=money_details&idm=24


فع الصادرة بالبطاقةمسؤولية البنك عن تنفيذ أوامر الد                 اني                    ثالفصل ال  
 

270 
 

ة زمنية معي نة،ي يكوف  ما لـ ُيت فق عمى أف، 1ى آخر الشير مثالحت   تمقاىا منو بموجب البطاقة، لمد 
 .المكشوؼ عمى ىذا الت سديد

ةإف  استعماؿ الحامل لمبطاقة خالؿ  دة لو في عقد الش   ضمفصالحيتيا و  مد  روط المحد 
ر لعدـ تنفيذ  ،الحامل  .لمت اجرالوفاء بديونو بو في مواجيتو ملتزااال يدع لمبنؾ أؼ  مبر 
عد  إذ ي، فاؽحسب االت   ،2فتح اعتماد لوعف ػو أ ىذه األخيرة تنشأ إم ا عف استخداـ البطاقة 

 امتناعو عف ذلؾ خطأ يتحم ل مسؤوليتو.
بشكل    le blocage de la carteلبطاقةعمى تجميد ا وفي حاؿ اقدام خطأ البنؾق يتحق  و 
تياعدـ انتياء  رغـأثناء فترة صالحيتيا دوف إخطار مسبق لصاحبيا،  أو الغائيا ،فجائي  عدـ و  مد 

 
 
 

                                                           
ل تسمى   -1 يت سم   ،البطاقة في ىذه الحالة ببطاقة الخصـ أو االعتماد الشيرؼ، أو بطاقة االئتماف العادية أو الوفاء المؤج 

ؿ بالت سديد كذلؾ ألف  البنؾ ال يطالب حامل البطاقة ن ما يمنح، أو ال بأو  الفترة الواقعة ما  يتمث ل فيأجال فعميا في الوفاء،  ووا 
راء أو الخدمة و  حدوث تاريخ بيف  حصوؿ الوفاء فعال.تاريخ الش 

ف ىذه البطاقة حامميا مف استخداميا في المحالت الت جارية الفنادؽ ، أو لالستفادة مف الخدمات في مكاتب الطيراف ،تمك 
يتطم ب إصدارىا رؼ اآللي أو أنظمة الت حويل االلكتروني، ال قود مف أجيزة الص  والمطاعـ، كما يمكف استخداميا لسحب الن  

ن ما يكتفي  ،في األصل ؾقد ال يشترط وجود حساب لدػ البنو  ،أف يكوف لمحامل رصيد مسبق وكاؼ في حسابو الجارؼ  وا 
-25ة تتراوح ما يف خالؿ مد  ، بعد إرسالو كشفا شيريا بذلؾ ،البنؾ بمطالبتو بقيمة مشترياتو ومسحوباتو في نياية كل  شير

االئتماني، وفي حالة عدـ سداده ليا بعد فترة امياؿ  ائتمانا في حدود مبمغ معي ف يسمى بالخط  بحيث يمنحو البنؾ  يوما، 40
ذا لـ يقـ بالوفاء يطالب قضائيا، قصيرة، تفرض عميو فوائد  نقال عف:وتمغى عضوية حامميا وتسحب منو البطاقة؛  ،وا 

        غاؿ مؤتمر األعماؿ المصرفية بيف الشريعة مبارؾ جزاء الحربي، "بطاقات االئتماف"، مداخمة مقدمة في إطار أش -
وما  2158ص ،05، المجمد 2003ماؼ  12 -10والقانوف، كمية الشريعة والقانوف، جامعة االمارات العربية المتحدة، 

 بعدىا.
ظاـ البنكي كالن  كما ىو الحاؿ في بعض االنظمة   ،فاقا مستقال  ات   ووقد يتطمب فتح وعدا بالقرض، ىذا االعتمادقد يكوف  -2

ر بالن ظر ،وقد يمنح ىذا االعتماد آليا في أنظمة أخرػ  الفرنسي، خص، بحيث ال يتجاوز يقد  ثالثة أمثاؿ  إلى راتب الش 
  ؛ويرد  بأقساط شيرية، يتـ  تحديدىا وتنظيـ سدادىا عف طريق االتفاؽ بيف البنؾ والعميل يرؼ لمحاملاتب الش  الر  
  .38رجع سابق، ص، مفداء يحي أحمد الحمود -

-Jean -Louis RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.337. 
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بحيث يعد  ىذا الت جميد بمثابة  ،1االئتماني( أو الحد   )الخط   تفق عميوقف االئتماني الم  لمس   هتجاوز 
 .لمعقد مف طرؼ البنؾ أحادؼ الجانب فسخ

ؿ تجاوزال تسجيل بعد البنؾ لمبطاقة تجميد ،كما يعد  سموكا معيبا كذلؾ  يذه ل لمعميل األو 
، مثمما درجت البنوؾ عمى ات باعو، وتحذيره زمة إلخطارهخاذ االجراءات الال  دوف ات   العتبة مباشرة،

 .بناء عمى أمر مف البنؾ اجر أحيانامف طرؼ الت   ىاى حجز ليفاجئ برفض الوفاء لو وحت  
ارتكابو ليذا  إثر مباشرة جرػ العرؼ المصرفي عمى عدـ حرماف الحامل مف البطاقة عمميا
المستقبل تحت طائمة ايقاؼ  فيتكراره عدـ بوجوب استدعائو أو ال وتنبييو ضرورة الخطأ، و 
االئتماني كاف  الحد  قيمتيا  في قيامو بثالث عمميات سحب أو تحويل تفوؽ ثبت ، فإذا استخداميا

 .2دوف ابالغو تمقائيا البطاقة الغاءلمبنؾ 
أف  خطار مسبق لصاحبيا مف شأنوإقياـ البنؾ بالتجميد الت عسفي لمبطاقة دوف  بالت الي فإف   

مف  ، السي ما إذا تمك فطرفوجوع عميو بالت عويض مف ا قد يعر ضو لمر  يمحق ضررا بيذا األخير، مم  
ية مرتبطة بالجانب ل ،وائتمانوسمعتو وتشويو نية البنؾ في اإلضرار بو  اثبات عدـ وجود أسباب جد 

ر موقفو ذاؾ خصي أو الماد ؼ يمكف أف تبر   .3الش 
فع: -انيالفرع الث    اخفاق البنك في تنفيذ أمر الد 

ق ة تقنيات وأساليب عمى جانب كبير مف الد   اعتمادحب فع والس  عامل ببطاقات الد  ب الت  يتطم  
ية  ،عقيدوالت    4المعق دة والفنيةتقـو أساسا عمى استعماؿ أجيزة وعتاد يتناسب وتركيبتيا الماد 

                                                           
         وخدمات االئتماني الممنوح لحامل البطاقة بالمبمغ ال ذؼ يستطيع استخدامو في الحصوؿ عمى سمع الحد   سق فيُ  -1
د ىذا  المبمغ ال ذؼ يمكف لو سحبو مف الموز عات اآللية مف خالؿ إجراء عمميات وأ سحب نقدؼ خالؿ فترة معي نة، ويتجد 

  المبمغ تمقائيا في بداية كل  فترة؛ نقال عف:
اخمية في البنوؾ التجا - رية، الط بعة ثناء عمي القباني، الن قود البالستيكية وأثر المعامالت االلكترونية عمى المراقبة الد 

ار الجامعية، القاىرة، مصر،   .02، ص2006األولى، الد 
2
 مقابمة مع السيد كريـ حيرش، المشار إلييا سابقا. - 
 .349ؾ في مجاؿ الحسابات، مرجع سابق، صو عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبن -3
ة خاصة ىي البولي فينيل كموريد -4 ة لدنة، و le Polychlorure de vinyle (P.V.C) إذ تصنع مف ماد  يتـ تغميفيا  ؛ىي ماد 

؛ ايياب فوزؼ السقا، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات كيميائية حتى يمكف تثبيت البيانات المراد وضعيا عمييا بمواد
 .157، ص2007االئتماف، دار الجامعية الجديدة، االسكندرية، مصر، 
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وىي عبارة  في حيف تحمل أخرػ رقائق الكترونية، 1أف  بعضيا ذات أشرطة ممغنطةو خصوصا 
تي توجد في البطاقة الذ كية، تحتوؼ عمى جميع البيانات ال   كرةاشريحة الكترونية بداخميا ذ عف

ريط الممغنطيحمميا  رة جد   وبطاقات ذاكرة ،2الش  متطو 
في اسـ  تتمثل تحتوؼ عمى معمومات مشف رة ،3

 ذؼ يتـ  الحية، توقيع الحامل ال  الحامل، رقـ البطاقة، اسـ الجية المصدرة ليا، تاريخ انتياء الص  
ىويتو ، وال ذؼ يستطيع الت اجر مف خاللو الت أك د مف ريط المخصص لذلؾ خمف البطاقةعمى الش  

قراءتيا مف  يتـ  فؾ  شيفرتيا عندل 4الكترونيا ، تخز ف ومضاىاة توقيعو مع الت وقيع المرسل مف البنؾ
صة لذلؾاأل  .5ونيائيات البيع االلكتروني حب االلكترونيمة في أجيزة الس  ممث   ،جيزة المخص 

                                                           
ريط الممغنط ىو -1 ص عمى ظير البطاقة لتخزيف مجموعة مف البيانات االلكترونية المشفر ة  الش  يتـ  قراءتيا المكاف المخص 

بطاقات االئتماف في عقيمة مرشيشي، نقال عف: ؛ حمايتيا مف الت زويرل توتمت اضافوقد  بأجيزة قراءة البطاقات، الكترونيا
، تخصص قانوف، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية القانوف الجزائرؼ، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة الد   كتوراه في العمـو

 .35، ص2017جويمية  02جامعة مولود معمرؼ، تيزؼ وزو، تاريخ المناقشة 

قا، مرجع سابق، ص -2  .50ايياب فوزؼ الس 
ية عمى الر غـ مف أف  غالبية البطاقات أصبحت اآلف بطاقات ذات ذاكرة إال  أف  البعض منيا يحمل وصف  - البطاقة الذك 

وحتى وصف البطاقة حادة الذ كاء، وىي بطاقة ذات ذاكرة )أو رقيقة الكترونية( تت سـ بقدرتيا الفائقة عمى تحميل وتخزيف 
دة بشريحة قادرة عمى تخزيف  ة بحامميا، تحتوؼ عمى معالج دقيق، يسمح بتخزيف األمواؿ، وىي مزو  جميع البيانات الخاص 

ما يمكف تخزينو في البطاقات ذات األشرطة الممغنطة، لذا يمكف تشبيييا بكومبيوتر متنق ل ضعف  500بيانات تعادؿ 
ة برصيده وحدود  ة بحامل البطاقة، وكذا المعمومات الخاص  خصية الخاص  لقدرتيا عمى حمل كاف ة البيانات والمعمومات الش 

 مصروفاتو وبياناتو األخرػ؛ نقال عف:
، منير دمحم الجنبييي، البنوؾ االلكترونية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، القاىرة، مصر  ممدوح دمحم الجنبييي - 

 .67وما بعدىا؛ عقيمة مرشيشي، مرجع سابق، ص 53، ص2005
 .30ثناء عمي القباني، مرجع سابق، ص -3

ذا سم ط عمى ىذه تكتب ىذه المعمومات بشكل غائر عمى وجو البطاقة وظيرىا، بحيث يمكف قراءتيا بالعيو   دة، وا  ف المجر 
البيانات ضوء مف الم يزر عف طريق االجيزة اآللية المستخدمة في الت عامل يتـ  تحويميا إلى نبضات كيربائية، وتترجـ بعد 
ذلؾ بواسطة جياز الحاسب اآللي المستقبل إلى معمومات، وكم ما كانت الحروؼ والعالمات الموجودة عمى جسـ البطاقة 

 .158، صع سابققا، مرجقمت فرص تزويرىا؛ إيياب فوزؼ الس   كم ما نوعيا، فريدة مف

 .30ثناء عمي القباني، مرجع سابق، ص -4

 2007نشر، مكافوزيع، دوف شر والت  باعة والن  رطة لمط  ش  ال فع االلكتروني، مطابعبطاقات الد   ،حماية أيمف عبد الحفيع، -5
 .14ص
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إال   ،1حد  كبير عامل بمثل ىذا الن وع مف البطاقات تتضاءؿ إلىورغـ أف  نسبة الخطأ عند الت  
أو في  )الفقرة األولى( كخمل في نظاـ الوفاءأن يا غير مستبعدة، نتيجة حدوث اختالالت تقنية 

فع رؤد ؼ إلى اخفاؽ البنؾ في تنفيذ أواممف شأنيا أف ت ،انية()الفقرة الث   البطاقة ذاتيا والحاؽ  الد 
  .أضرار بأصحابيا

فع: -الفقرة األولى  الخمل في نظام الد 
حويل مف حساب الحامل إلى حساب ب في فشل عممية الت  قني المتسب  الخمل الت  وقوع  ُيالحع

ـ الخدمةالت   ة أسباب اجر أو مقد  بتعويض الحامل عف قد يتحمل البنؾ تبعاتو  األمر ال ذؼ )أو ال(، لعد 
رر ال    ذلؾ) ثانيا(.اء ؼ لحقو جر  ذالض 

فع:صو   -الأو    ر الخمل في نظام الد 
أو الضطراب  الوظيفي ألجيزة قراءة البطاقات األداءيحدث ىذا الخمل نتيجة قصور في  قد
 شغيل.بكة أو في نظـ الت  في الش  

فع و قراءة البطاقات: -أ   القصور الوظيفي ألجهزة الد 
ادر بموجب البطاقة تنفيذ أمريسج ل الخطأ في  فع الص  عند حصوؿ الخمل في نظاـ  الد 

 لمبطاقات  القارئةمستوػ االجيزة  وذلؾ عمى ، le dysfonctionnement du systèmeالوفاء،
معة رؼ جيزة الس  أأو  ،سواء كانت أجيزة طرفية متواجدة لدػ مقد مي الخدمة أو الس  حب أو الص 

 .بابيؾ اآلليةالش  و  قوداآللي لمن  
فرض عمى عاتق  2018قانوف المالية لسنة لمقتضيات العرؼ المصرفي، فإف  خالفا   

ؼ وضع األجيزة القارئة لمبطاقات تحت تصر  الزامية ، نيفالمتعامميف االقتصادييف مف تجار وممو  

                                                           
ية بقدرة  -1 ، بحيث تقل نسبة اتصالية عالية تمنحيا األفضمية عمى البطاقة ذات األشرطة الممغنطةتتمي ز البطاقة الذك 

الخطأ في تسوية المعامالت بيا، ويقصد بنسبة الخطأ ىنا عدد األخطاء أثناء تمرير كل  معاممة، إذ أف  نسبة الخطأ في 
ريط المغناطيسي تصل إلى   100طأ باستعماؿ البطاقة الذ كي ة تصل إلى لكل  مميوف معاممة، في حيف أف  نسبة الخ 250الش 
 مميوف لكل  معاممة؛ نقال عف:

دمحم ناصر اسماعيل، أمل حسف عمواف، تغريد جميل، "البطاقة الذكية وأثرىا عمى التقميل مف بعض المخاطر المصرفية "  -
 .87ص، 2013، جامعة بغداد، العراؽ، 37مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعة، عدد 
دد أشارت رابطة البطاقة االئتمانية ( في فرنسا إلى انخفاض حاالت الت زوير والخسائر (Cartes Bancairesوفي ىذا الص 

 .67منذ الشروع في استعماؿ البطاقة الذكية؛ عقيمة مرشيشي، مرجع سابق، ص %50إلى 
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اآلثار التي  متجاىال؛ نوا مف تسوية قيـ مشترياتيـ عف طريق بطاقات الد فعى يتمك  حت   ،المستيمكيف
 . أو مصدر البطاقة عمى البنؾ   le contrat fournisseurالت اجر عقد المور د أو اتفاقية  يرت بيا

فعوالعتاد الال   ألجيزةاباجر يمتـز مصدر البطاقة بتزويد الت  استنادا ليا،   زميف لعمل نظاـ الد 
ـ الخدمةلدػ الت    اتأجيزة قراءة البطاقات ووحدو  مثل البرامج المعموماتية الالزمة، 1اجر أو مقد 

دة بمحفظة الكترونية، تختمف وال   ،المناسبةط البيع االلكتروني اصاؿ الط رفية أو نقاالت   تي تكوف مزو 
فع عف  ،عف المحفظة اإللكترونية لمحامل، تسمح لو باستخداـ البطاقة عبر شبكة االنترنيت ومف الد 

 . 2طريق الت حويل االلكتروني
يمكنو باعة اليدوية وضع تحت تصر ؼ الت اجر آلة الط   ى البنؾعم ينبغيعالوة عمى ذلؾ 

كيفية استخداـ ىذه لمع توضيحو  ،3تعط ل وحدة االتصاؿ الط رفية في حاؿ كبديل جوء إليياالم  
  ة بصيانتيا.قنيات والمبادغ الخاص  األجيزة وتزويده بأحدث الت  

جيزة المطموبة تحت تصر ؼ ل البنؾ مصدر البطاقة مف التزامو ىذا بمجر د وضع األال يتحم   
ُيسأؿ كقاعدة عف أي ة أضرار  مى مدػ صالحيتيا لالستعماؿ، إذف عالمتعامل االقتصادؼ، بل يتوق  

 لمعمومات  وتقديم أو بسبب ،وتركيبياتنتج عف أخطاء فنية عائدة إلى سوء تصنيع ىذه األجيزة، 
 صيانتيا. وأكيفية تشغيميا  حوؿخاطئة وارشادات 

يدفع بكوف الخمل ف يحتج  بخطأ بائع ىذه األجيزة أو صانعيا، أو أف أيمكف لمبنؾ  وال 
ر منو.بل يمتـز  المد عى بو ُيعزػ إلى عيب خفي فييا،  بدفع الت عويض لممتضر 

 .4بدعوػ ضماف العيوب الخفية طبقا لمقواعد العامة لعقد البيع ى بائعياولو في المقابل الر جوع عم 
 خصيالش  الجياز أو الوحدة التي تعتمد عمى الحاسب عمى  مصطمح جياز القراءة يطمقو       

  .في المعالجة

                                                           
1
-Deen GIBIRILLA, "Carte de paiement" , Rep. Com. Dalloz, mai 2008,  p.21. 

دار  ،، الدفع بالنقود االلكترونية: الماىية والتنظيـ القانوني، دراسة تحميمية مقارنة، الط بعة األولىإبراىيـ لبيب أحمد السيد -2
  . 245، ص2009، الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر

ظاـ القانوني وآليات الحماية  الن  ؛  أسعد معادؼ الصوالحة، بطاقات االئتماف: 51دمحم توفيق سعودؼ، مرجع سابق، ص -3
 .122، ص2011سة الحديثة لمكتاب، بيروت، لبناف،بعة األولى، المؤس  الجنائية واألمنية، دراسة مقارنة، الط  

 مف القانوف المدني. 386إلى  379المواد  مف -4
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 Terminaux البيع االلكترونية أو نيائيات يةالطرف ةجيز األ أو وحدات االتصاؿ الط رفية أم ا

de Paiement Electronique TPE أو نقاط  الط رفية القارئة لمبطاقات أو األجيزة أو األجيزة
عمى  ؼ حتو ت أجيزة الكترونيةفيي رغـ اختالؼ تسميتيا،  Point Of Sale POS البيع االلكترونية
ذاتيا باالعتماد عمى شبكة البطاقات الذكية والكتابة عمييا تكتفي بقراءة  ،ابي المعالج الخاص  

 .1ات صاالت معموماتية
تمرير البطاقة عمى القارغ االلكتروني الموصوؿ مباشرة بالكومبيوتر خالؿ  فذلؾ م يتـ  و  

، أو قـ السر ؼ لمر   ووادخال بعد تقديميا مف الحامل، ،مستخدـ نقطة البيع ئيسي لمبنؾ مف طرؼالر  
ـ  قراءة بياناتيال تمريرىا بالقرب مف سطحو الخارجي،  .2خمف البطاقةريط الممغنط مف الش   يت

     صيد الخاص بالعميل بعد أف يقـو بإدخاؿ الرقـ بخصـ القيمة مف الر   الكومبيوتريقـو  
 الخاص بو، واضافتيا إلى رصيد حساب المتجر.رؼ مز الس  أو الر  

فع يتـ  قودأو أجيزة سحب آلي لمن  عات يمتـز البنؾ كذلؾ بوضع موز   ،إلى جانب نيائيات الد 
DAB Distributeur Automatique des Billetsالبنوؾ وضعيا تحت تصرؼ الز بائف خارج 

3
 

Guichet Automatique de Banque GAB لمبنؾوشبابيؾ آلية 
ومطابقة  صالحة لالستعماؿ ،4 

                                                           
 وما بعدىا. 98ايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق، ص -1

 .01ص ثناء عمي القباني، مرجع سابق، -2
، عف طريق ارساؿ اشارة تميفونية لمركز )خط أنترنيت(صاؿ الط رفية تمقائيا بواسطة خط تمفوني بالبنؾصل وحدات االت  وتت   -

  .99، ايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق، صبطاقات البنؾ المصدر لمحصوؿ عمى تفويض منو لتنفيذ العممية أو رفضيا

ة لممكننة في طصورة بسي، Automatic Taller Machine ATM والذؼ يسمى باإلنجميزية  قديةلألوراؽ الن   ع اآلليالموز   -3
 les pistes القطاع البنكي، فيو آلة أوتوماتيكية أو جياز موصوؿ بوحدة مراقبة الكترونية تقرأ المدارات )الدوائر( المغناطيسية

magnétiques     جوء إلى البنؾ باستخداـ بطاقتو دوف الم  ا يسمح لمحامل بسحب أموالو منيا لمبطاقة مم. 
ة   ساعة وطيمة أي اـ األسبوع. 24تتواجد الموز عات اآللية في البنوؾ، الشوارع والمحطات، وتعمل بدوف انقطاع مد 

ـ خدمات أكثر تعقيدا  ،فيو جياز أوتوماتيكي ،قديةالن   لألوراؽع لجياز الموز ع اآللي كل الموس  ىو بمثابة الش   -4 وأكثر يقد 
ؿ لكل حامل بطاقة  ،إلى امكانية سحب األمواؿ إلضافةافبتنو عا بالن سبة ليذا األخير،  العديد مف العمميات عف طريق يخو 

نظرا لكونو مصحوب بموحة مفاتيح، شاشة وطابعة  ...إلخ،بالتحويالت، معرفة الر صيديكات، القياـ البطاقات كطمب الش  
نو مف قراءة المدارات المغناطيسية لمبطاقة ال تي  بشبكة االت صاؿ عف طريق ت صلي الكومبيوتر الر ئيسي لمبنؾ، وىو ما يمك 

 تسمح بمعرفة العميل مف خالؿ الرقـ السرؼ، منشور عمى الموقع:
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/medchaib/chap1parti3.html 

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/medchaib/chap1parti3.html
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ؼ عمييا وقراءتيا عند ادراجيا في قارغ عر  تي أصدرىا وسم ميا لزبائنو، بحيث يمكنيا الت  لمبطاقات ال  
        أو تمريرىا عميو.   le lecteur des données البيانات

يوب مادية عبتيا بأعطاؿ عرضية نتيجة اصإلألجيزة المذكورة في حاؿ  ويحدث القصور الوظيفي 
ة بتصميميا . أو  اختالالت كيربائية أو قصور في أوامر الت شغيل المرتبطة بمغة البرمجة الخاص 

صير البنؾ في القياـ بعممية ناتج عف تق  la panne technique وقد يكوف الخمل التقني
وعدـ  عمل اآللة ب عنيا في الغالب تذبذب فيتي يترت  ال   مموز عات اآللية لمن قود،ل الد ورية صيانةال

كل المطموب منيا، أدائيا  تي تتـ مف خاللياكعدـ دقة تدويف المدفوعات ال   لوظيفتيا األساسية بالش 
 و نقميا خطأ إلى شخص آخر.أو فشميا في نقل وحدات الن قد االلكتروني إلى الت اجر المقصود أ

 شغيل:نظام الت   وأ الخمل في شبكة -ب
فع   ـ  يعتمد نظاـ الد  عمى الن ظـ المعموماتية وتقنية  ،عف طريق البطاقة االلكتروني ال ذؼ يت
  )الجياز الط رفي والموز عات    ارئة لمبطاقاتبيف األجيزة الق الرابطةاالت صاؿ االلكترونية  شبكات
سة لمؤس  يعرؼ بقاعدة البيانات المركزية  أو ما ،( ومركز ات صاؿ بيف البنوؾبابيؾ اآلليةوالش  

إلى حساب  صاؿ الذؼ يسمح بإجراء تحويل الكتروني مف حساب الحاملاالصدار، وىو االت  
 .1الت اجر

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 

 .55عقيمة مرشيشي، مرجع سابق، ص -1



فع الصادرة بالبطاقةمسؤولية البنك عن تنفيذ أوامر الد                 اني                    ثالفصل ال  
 

277 
 

 .1مباشرة أو بشكل غير مباشر وقد يتـ ىذا االتصاؿ 
  3شغيلأو عمى مستوػ نظاـ الت   2عمى مستوػ شبكة االت صاؿقد يسج ل  لذا فإف  أؼ  خمل 

 يؤد ؼ إلى عدـ تنفيذ األمر.
مخاطر عدـ شغيل وشبكة االتصاؿ يؤد ؼ إلى احتماؿ زيادة نظـ الت  إف  االرتباط القائـ بيف 

فع بسبب أخطاء يرتكبيا البنؾ المصدر ذاتو منيا:تي يتعر  ال   الوفاء،  ض ليا حممة بطاقات الد 
خالفا لما ينص  عميو الن ظاـ رقـ  ،وأمنومف طرفو شغيل المعتمد عدـ كفاءة نظاـ الت  -

فع 05/07 تي قد يتعر ض ليا ال  القرصنة احتماؿ خطر  يزيد مفا مم   ،4المتضم ف أمف أنظمة الد 

                                                           
خصي صاؿ مباشرة بحساب الحامليسمح لمجياز باالت     système on-lineصاؿ المباشرنظاـ االت   -1  أو بحاسوبو الش 

المشتريات، ويعطي الموافقة و أشبكة االنترنيت والت أكد مف توافر المبمغ الكافي في رصيده لتغطية قيمة الخدمة  بواسطة
د المعتمد .فقة مف عدموعمى اتماـ الص   مف مزايا ىذا  .في حاؿ الموافقة يقـو مباشرة بتحويميا مف حسابو إلى حساب المور 

 ؛ نقال عف: األسموب امكانية اكتشاؼ حاالت تزوير البطاقات
فع االلكتروني،  - مد حوالف، الن ظاـ القانوني لوسائل الد  مة لنيل شيادة الدكتوراه في القانوف، كمية عبد الص  أطروحة مقد 

نة الجامعية  جامعة ،الحقوؽ والعمـو السياسية  .53، ص2014/2015أبو بكر بمقايد، تممساف، الس 
تعر ؼ البطاقات المعتمدة عمى شبكة االنترنيت في عمميا أو المستخدمة عمى الخط  بالبطاقات أو المنتجات ذات  -

قائمة عمى برامج العقل االلكتروني؛ أحمد لبيب السيد، مرجع    les produits ou cartes à base de logicielsالبرمجيات 
 .146سابق، ص

يعتمد عمى األسموب غير االت صالي بشبكة االتصاالت، فالجياز    système off- lineأم ا نظاـ االتصاؿ غير المباشر  -
يوتر يعمل بشكل مستقل وغير متصل مباشرة بحساب العميل حامل البطاقة يحتوؼ ال ذؼ يتعامل مع بطاقة االئتماف بو كومب

 وما بعدىا. 111عمى برامج تشغيمية ولوـز منطقية لقراءة وفؾ شفرات ورموز البطاقة؛ ايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق، ص
مجموعة مف االجيزة االلكترونية   نقل وتبادؿ البيانات والمعمومات عف بعد بيف طرؽ " وتعر ؼ شبكة االت صاؿ بأن يا: -2

بكة وتعقيدىا بحسب نطاقيا الجغرافي، وبالتالي بحسب عدد المرتبطة مع بعضيا البعض، بحيث يختمف نطاؽ ىذه الش  
 .  106، صنفس المرجع؛ "االجيزة المت صمة بيا

د غالبية البطاقات حاليا  -3 التي  الممفات والذاكرة والوصوؿ لمبيانات إلدارة نظاـ تشغيلجات دقيقة، يمزميا وجود لبمعاتزو 
مثل مألوؼ ليس نظاـ تشغيل شغيل المعتمد لذلؾ فإف  نظاـ الت   ،بديييا المخز نة عمى مستواىا. تخدـ التطبيقات المختمفة

 مع أجيزة القراءة في مختمف التطبيقات.  ابرنامج صغير يتحكـ في البطاقة ويدير اتصالي وولكن   Windows زالويندو 

 2019يناير 21، تاريخ آخر تعديل2018أفريل  02تاريخ االطالع ، الموسوعة الحرة :نشور عمى موقع ويكيبيديام -
 04:23الساعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B0%D9%83%D9%8A%

D8%A9 

فع، ا، يتعم  2005ديسمبر  28، مؤرخ في 05/07نظاـ رقـ  -4 صادر بتاريخ ال، 37لجريدة الرسمية، عددق بأمف وسائل الد 
 .2006يونيو 04

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
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جيزة المرتبطة بيا مف آداء ألتراؽ البرامج لمنع شبكة االت صاؿ وااخو  نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات،
مف أجل الوصوؿ لمبيانات ، 1لذلؾ كالجدار الن ارؼ  ،مياميا، وذلؾ بتعطيل نظاـ الحماية المعتمد

ريقة ال تي عمى شيفرتيا باعتبارىا الط   عرؼوالت   ،االنترنيت(بكة المفتوحة )أثناء انتقاليا عبر الش  
وأرقاميا السر ية في كشف أرقاـ بطاقات االئتماف يستعمميا القراصنة

  معشراء الس  واستعماليا في ، 2
 .3والحصوؿ عمى الخدمات وخصـ قيمتيا مف حسابات العمالء أو الحممة الشرعييف ليا

وعدـ االسراع  تي تتطم بيا شبكات االت صاؿال   أو الد ورية ارئةيانة الط  ياوف في اجراء الص  لت  ا-
فع االلكترونيإ، فالبنؾ يستعيف في عطب قد يالحع بشأنيا في اصالح أؼ    تماـ عمميات الد 

وتربط بينو وبيف البنؾ  تربط بينو وبيف غيره مف البنوؾ بشبكة معموماتبواسطة البطاقات، 
ة، وعادة ما تسي ر شركات أخرػ غير البنؾ ىذه  المركزؼ أو بنؾ الجزائر مف أجل اجراء المقاص 

 .4بكات وتضمف األماف الالـز لياالش  
                                                           

ويعر ؼ الجدار الن ارؼ أو حائط المنع بأن و: "مجموعة مف األنظمة المعموماتية والبرامج ال تي توف ر سياجات أمنية بيف  -1
سة أو الحكومة االلكترونية، حت ى يتـ  إجبار جميع المعمومات ال تي بكة أو  شبكة االنترنيت وشبكة المؤس  تريد الد خوؿ إلى الش 

الخروج منيا، بالمرور عبر ىذا الجدار لمنع أؼ مخترؽ أو متطف ل مف الوصوؿ إلييا؛ عبد الفتاح بيومي حجازؼ، الحكومة 
 .220، ص2008االلكترونية بيف الواقع والطموح، الط بعة األولى، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، 

بكات ومنع االت صاالت الخارجية المرتبطة ويصن ف الجدار  - الن ارؼ مف بيف أىـ  األدوات األمنية المستخدمة في تأميف الش 
بكة، باإلضافة إلى قيامو بفمترة االت صاالت الخارجية لبعض الخدمات المتوف رة  بشبكة االنترنيت مف الوصوؿ إلى  داخل الش 

بكة االلكترونية، مم ا يجعمو بحق حائط د الخارجي األمامي لجياز الكومبيوتر الخاص  بالمتعامل، يعمل عمى  عمى الش  الص 
خصي؛ نقال عف:  منع الت مصص عمى معموماتو الشخصية بما فييا تمؾ المحتفع بيا عمى حاسوبو الش 

فع االلكترونية وآليات حمايتياأسماء،  كرواف - الجزء  ،30 ، العدد1مجمة حوليات الجزائر)الجزائر نموذجا("،  "وسائل الد 
ؿ، ديسمبر  .213ص، 2016 األو 

 .119ايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق، ص -2
قيق الفيديرالي في الواليات المتحدة األمريكية سنة  - بشأف قضية  2004ومف أمثمة ذلؾ، الت حقيق الذ ؼ قاـ بو مكتب التح 

ال تي ُتجرؼ  Data processors Internationalركة مالييف بطاقة وفاء مف ش 8اختراؽ أجيزة كمبيوتر تـ  خالليا سرقة أرقاـ 
عمميات تحويل مالية لشركات فيزا كارت، وماستر كارد وأميركف اكسبرس، ال تي تعر ضت الختراؽ في نظاـ العمل، مف 

ختراؽ طرؼ خارجي غير مصر ح لو بالد خوؿ لمن ظاـ، كما أعمنت شركتا فيزا وماستر كارد أف  قراصنة الكومبيوتر استطاعوا ا
ة بالبطاقتيف نيابة  2.2 مميوف حساب تابع ليما، وأن يـ استطاعوا تجاوز أنظمة تأميف الشركة التي تقـو بالتعامالت الخاص 

عف الت جار؛ عبد الفتاح بيومي حجازؼ، الن ظاـ القانوني لحماية الت جارة االلكترونية، الكتاب الثاني: الحماية الجنائية لنظاـ 
 . 132، ص2002ية، الط بعة األولى، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، التجارة االلكترون

 .341عبد الصمد حوالف، مرجع سابق، ص -3
 .22خطاء الكومبيوتر، مرجع سابق، صأشريف دمحم غناـ، مسؤولية البنؾ عف  -4
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رة أو تقنية اعتماد البنؾ عمى تقنيات  - واحدة مشتركة لمعديد مف أنظمة الت شغيل غير متطو 
بكات المرتبطة بيا عند أو األجيزة المستخدمة في ذلؾ، مم ا يؤد ؼ إلى تعطيل ىذه األنظمة والش  

 . 1حدوث أية مشكمة تتعم ق بالبرمجة أو البنية التحتية االلكترونية
الد عـ الفن ي  لتقديـ  Outsourcing البنوؾومثاؿ ذلؾ االعتماد عمى مصادر فنية خارج 

ية لمبنوؾ االلكترونيةزمة لصيانة الش  بشأف البنية األساسية الال    .2بكات وغيرىا مف األجزاء الماد 
تسير عمى  خاصةباعتماد شبكة  فع االلكتروني بواسطة البطاقة في الجزائر،ويتـ الد   

  SATIM   "ساتيـ" 3البنوؾف يالنقد اآللي والعالقات التمقائية ب تسييرىا شركةإدارتيا وضماف حسف 

d’Automatisation et de Transactions Interbancaire monétique Société ، تعرؼ
  Réseau Monétique Interbancaire RIMقدية البنكية المشتركة) البينبنكية( بالشبكة الن  

شركة  ومصالح، تتول ى عممية الر بط بيف الموز عات 4المتضم نة لحظيرة الموز عات اآللية لمبنوؾ
حب في كل  الموز عات اآللية المنتشرة في ساتيـ بواسطة شبكة ات صاؿ تسمح  بقبوؿ بطاقات الس 

                                                           
1
طبيقات المتغير، وكما لمممفات ونظاـ الت  ابتة نظاـ البنية الث   : يوجد نوعاف أساسياف مف أنظمة تشغيل البطاقات الذكية - 

ابتة البنية الث  نظاـ ، فنجد اذؼ يخدميطبيق ال  يعتمد اختيار نظاـ تشغيل البطاقة عمى الت   ىو الحاؿ مع أنواع البطاقات الذكية،
عة بتحديد المصن  ركة خزيف، وتقـو الش  جياز آمف لمحوسبة والت   ايعمى أن   ،البطاقات مف وعيعامل ىذا الن  الذؼ  ،لمممفات

 .كمفةالت   وقميمةابتة مثالية الممفات والصالحيات مقدما، وىذه المعايير الث  

اختبار وتشغيل تطبيقات مختمفة بشكل  وع مف نظـ التشغيل المبرمجيف عمى بناءيساعد ىذا الن   :يرطبيقات المتغ  نظاـ الت  و 
ر، ومف األمثمة عمى ذلؾ ترقية البطاقة بسيولة وبشكل متكر  طبيقات، يمكف شغيل عف الت  آمف، وبسبب انفصاؿ نظاـ الت  

 :اعميبشكل تف تطبيقاتياتغيير  رقية والحماية مف شبكة المحموؿ ويتـ  تي تستقبل حزمة الت  شريحة المحموؿ ال  
 2019يناير  21، تاريخ آخر تعديل2018أفريل  2تاريخ االطالع ، الموسوعة الحرة :نشور عمى موقع ويكيبيديام -

 04:23الساعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9 

بعة األولى، منشورات ة القانونية لممعامالت االلكترونية، دراسة مقارنة، الط  ساليب الحمايأاسماعيل دمحم سعيد أحمد،  -2               
 .247، ص7001الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 

 نميةوالت   بنؾ الفالحة الجزائرؼ، الوطني البنؾممثمة في  ،ىي شركة تابعة لثماف بنوؾ عمومية اشتركت في تأسيسيا -3
 المحمية التنمية بنؾ الجزائرؼ، عبيالش   القرض ،االحتياطو  وفيرلمت   الوطني ندوؽ الص   الخارجي، الجزائر بنؾ الريفية،

معمومات  :، بمبادرة مف التعاونية البنكية1995، تـ  تأسيسيا سنة الجزائرؼ  البركة بنؾ الفالحي، عاوف لمت   الوطني الصندوؽ 
 :2018أفريل  1"، تاريخ االط الع البنوؾ "ساتيـمقائية بف قد اآللي والعالقات الت  شركة الن   موقعمنشورة عمى 

dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29-https://www.satim  
 .203مرجع سابق، ص، أسماء كروان - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29
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حب كل  عمميات الس  والعمل عمى اتماـ ، 1 ابعة لمبنوؾ المشتركة في الشبكةراب الوطني والت  ة الت  كاف  
لة  . 2سواء كانت داخمية أو محو 

ـ  الت أك د  ،وفي سبيل ذلؾ تقـو بعممية مطابقة األرصدة، استالـ البيانات، مراقبتيا ومعالجتيا ث
ة الوفاء االلكتروني وا عادة ارساليا إلى الت اجر، وىو األمر ال ذؼ يستدعي منيا شحف  مف صح 

 .3درة لياأجيزتيا بمعمومات عف أرصدة وحسابات العمالء حاممي البطاقات مف خالؿ البنوؾ المص
بنكا  16مشاركا: بريد الجزائر إلى جانب ستة عشر (17تضـ  الشبكة حاليا سبعة عشر)

ة(  .4)سبعة بنوؾ عمومية و تسعة بنوؾ خاص 
وبالن ظر إلى كونيا تمعب دور المسي ر لعمميات السحب بطريق البطاقة، فإن يا تكوف مسؤولة 

وال ذؼ ينجر عادة  عف عطب  ،البنكيةبكة عف أؼ  اضطراب أو تذبذب يالحع عمى مستوػ الش  
 .5بكييصيب بعض التقنيات واألجيزة االرتباطية كالموز ع الش  

فع: -ثانيا  امكانية تحميل البنك المسؤولية عن الخمل في نظام الد 
فع نتيجة أيمحق العميل  و المستيمؾ في حاؿ اخفاؽ نظاـ الوفاء االلكتروني في اتماـ أمر الد 
كخسارتو ألرصدتو االلكترونية  ،لألجيزة المعتمدة في ذلؾ، العديد مف األضرارالقصور الوظيفي 

نو مف وحرمانو مف الحصوؿ عمى متطم باتو مف الس   ،نة عميياالمخز   مع والخدمات نتيجة عدـ تمك 
، وحت ى امكانية شير افالسو أو اعساره إذا توقف عف دفع سداد مدفوعاتو في الوقت المناسب

 .مستحقاتو
لتعويضو  سة االصدارو مؤس  أنو إثارة مسؤولية بنكو أؾ  أف  تعر ضو ليذه األضرار مف شوالش

 عنيا.

                                                           
 .203مرجع سابق، ص، أسماء كروان -1
مد حوالف، مرجع -2  .10صسابق،  عبد الص 
 .55قيمة مرشيشي، مرجع سابق، صع -3
 ": ف البنوؾ "ساتيـيمقائية بقد اآللي والعالقات الت  شركة الن   موقع -4

 https://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29     

5
 بكة ببعضيا البعضربط قطع الش   في دوره إذ يكمف ،المختمفة الموز ع الشبكي ىمزة وصل مركزية بيف أجيزة الشبكةعد ي - 

 .109ايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق، ص ؛وضماف ات صاليا

https://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29
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تي ص صراحة في عقود االنضماـ ال  إال  أف  البنوؾ تحتاط لمثل ىذه المواقف، مف خالؿ الن   
بائف   جر اء االختالالت  تمحق بيـتي استبعاد مسؤوليتيا واعفائيا مف األضرار ال   عمىتبرميا مع الز 

فع أو الس  أو األعطاؿ ال    بكة.ى الش  وحت   ،حبتي تصيب جياز الد 
د بعض البنوؾ في ىذا الش   تي استبعاد مسؤوليتيا بشكل كامل عف الخسائر ال  برط وتتشد 

فع ماداـ أف  ىذا الخمل خارج  ،دوف البحث في أسبابو ،تمحق الحامل عف الخمل الوظيفي لجياز الد 
سيطرتيا الكاممة، عمى اعتبار أف  البنوؾ ال تتحكـ في ىذه األجيزة وال في الشبكة بطريق عف 
 . 1مباشر

إف  مثل ىذا الشرط الذؼ تفرضو البنوؾ عمى زبائنيا الستبعاد مسؤوليتيا حياليـ عف الخمل 
فع فية، التي يستطيع القاضي ،في نظاـ الد  ابطاليا  يعد  مف قبيل الشروط غير العادلة أو الت عس 

بائف( بيا، إذ أف  الت مسؾ بكوف جياز قراءة البطاقة وحتى الش           بكةوعدـ الزاـ المستيمكيف)الز 
ر الكافي إلخالء  ،وأنظمة الت شغيل ليست تحت السيطرة المباشر لمؤسسة االصدار ليس بالمبر 
بتنفيذ  ،قد االنضماـبموجب ع، و ساحتيا بشكل مطمق مف المسؤولية، لبقائيا ممتزمة أماـ العميل

ـ  فع الص  أوامر الد   روط القانونية وفق الش   ادرة إلييا بموجب البطاقة، ماداـ تعاممو بيذه األخيرة قد ت
أجيزة سحب الز بائف  تحت تصر ؼ ياوضع ،دة لذلؾ، بحيث يندرج في سياؽ تنفيذ ىذا االلتزاـالمحد  

شبكة االتصاؿ وعدـ  عمل المعقوؿ مف استمرار وصرؼ صالحة لالستخداـ، وضماف الحد  
   اضطرابيا.

 المرت ب لمضرر:بب الس   البحث فيمنطقيا يستدعي تحميل البنؾ لممسؤولية 

                                                           
تسمية   تحت   Pay Cash استخداـ نظاـ أوردت بندا في عقد ، بحيث Cyber Mint ومثاؿ ذلؾ ما تذىب إليو شركة -1

 مسؤوليتيا عف الخسائر النا تجة عف أسباب خارجة عف سيطرتيا المباشرة: و،الفقرة الثانية منفي  أخمت المسؤولية، استبعاد
Exclusion de responsabilité7-2: "...En autre, PAY-CASH ne garantit pas que le fonctionnement de son site 

Web sera ininterrompu et sans erreur. PAY-CASH décline toute responsabilité pour les conséquences de toute 

Interruption ou erreur pour laquelle INET-CASH n'est pas responsable"; Disponible sur le site: 

http://www.paycash.eu/en/agb/ 

 

 

http://www.paycash.eu/en/agb/
http://www.paycash.eu/en/agb/
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فع، ف الس  افإذا ك -  dysfonctionnementبسبب خمل تقنيبب ىو سوء عمل نظاـ الد 
technique du systéme de paiement   ،  تي ة األضرار ال  كاف  عف  يتحم ل المسؤوليةالبنؾ  فإف

ـ مف الموز ع يختمف عف المبمغ ال ذؼ تصيب الحامل نتيجة ذلؾ،  كما في حالة كوف المبمغ المقد 
  بالكامل سحقيا وأ جزئيا وراؽ الن قديةطمب الحامل سحبو، أو في حاؿ قياـ الجياز بتمزيق اال

  les billets distribués sont الحصوؿ عمييا مف الموز عمف  قبل أف يتمك ف الحاملحت ى 

ravalés par le distributeur avant même que le titulaire puisse les récupérer1   
رؼ عميو شبيف ىذه األضرار واضطراب عمل ىذا الن ظاـ الذؼ ي ىناؾ صمة مباشرة ماداـ أف  

 .البنؾ
فع،  لصور أخطاء البنؾ ال تي تؤد ؼ إلى خمومف   ليذه الدورية عدـ صيانتو في نظاـ الد 

ـ  أ بإصالح أؼ  يعطل أو عطب يمحق بياالفورية المبادرة وعدـ ، الشبابيؾ اآلليةو الموز عات  ويت
ـ الخدمة المعتمد ؛اخطارىا بو أجيزة معيبة مف  ،أو ثبوت تسميمو مف األصل لمتاجر المور د أو مقد 

ية والت قنية يتعذ رالن   بصيانتيا الحقا  عدـ قيامووالت عر ؼ عمييا، أو  البطاقاتعمييا قراءة  احية الماد 
 .بعد استخداميا

في حاؿ قيامو بتعديل البطاقات وتغيير شكميا دوف تزويد  البنؾ المسؤولية أيضا،تحم ل وي 
عديل حتى ُيطالب بجياز جديد يتماشى وىذا اجر بأجيزة جديدة مطابقة ليا أو اعالمو بيذا الت  الت  

كل.  الش 
ة بو أؼ البطاقةأم ا إ - فع الخاص  رر ناتج عف سوء استعماؿ الحامل آلداة الد       ذا كاف الض 

ترتب عنو عدـ تعر فو عمييا  ،أد ت إلى احداث خمل فني طارغ بالجياز ،واستخداميا بصورة معيبة
وحت ى احتجازىا داخمو  ،أو باستعماؿ القوةمثال كإدخالو ليا بشكل غير صحيح  ،قراءتيا تعذ رو 

، فإف  البنؾ ال لمرات متتالية السر ؼ، وكتابتو بشكل خاطئ اوقوعو في غمط بشأف رقميبسبب 
  يتحم ل مسؤولية ذلؾ.

والن تيجة ذاتيا تتحقق في حالة سوء استعمالو لمجياز، بضغطو عمى األزرار بشكل عشوائي 
ر أو قيامو بتوجيو ضربات متتالية لمجياز مف األعمى، أو  تحريكو بقو ة وعنف عند تأخر ه في ومتكر 

                                                           
1
-Paul LECANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER , Op.Cit., p.227. 
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حب اآللي، أو بغرض استعادة البطاقة  قراءة البطاقة واتماـ العممية المطموبة السيما بشأف أجيزة الس 
 . حيف تأخر ه في اخراجيا

، فإف  البنؾ يتحم ل المسؤولية عف تعويض حامل البطاقة عف جميع األضرار التي تمحق لذا
فع مف الن احيتيف الت قنية و بو في حاؿ ثبوت عدـ سالمة   .1الفنيةنظاـ الد 

ذا كاف البنؾ يتحم ل عبء تعويض الحامل ال ذؼ يثبت وقوع ضرر بساحتو بسبب ىذا  وا 
في تقديـ خدمة الوفاء أو تقصير في صيانة األجيزة المستخدمة الجر اء  ،الخمل في نظاـ الوفاء

عمـ الحامل بوجود  بإثباتو ذلؾل مف يتحم   قد وفإن  تي التـز بتوفيرىا لزبائنو، ال   ،بواسطة البطاقات
يكوف قد أخطر الحامل بذلؾ عف طريق رسالة تظير ، كػأف 2في الن ظاـ بكل الوسائل المتاحةخمل 

فع أو بأي   تنب و  الجياز المعط ل ، ككتابة ورقة وتعميقيا فوؽ أخرػ مرئية وسيمة  ةعمى شاشة جياز الد 
بائف إلى عدـ استعمالو لكونو في حالة توق ف عف العمل.  الز 

في حاؿ وقوع الخمل عمى  البنؾ مف المسؤولية، ءافكذلؾ إلى اع 3كما ذىب بعض الفقو
خاذ كل  ، إذ يقع عمى ىذا األخير عبء صيانتو و ات  اجر واستعمالو لوبعد تسميمو لمت  مستوػ العتاد 
االلتزامات التي  في دائرةماداـ أف  ذلؾ يصن ف  ،متو مف أؼ عيبزمة لضماف سالالوسائل الال  

 عقد المور د عمى عاتقو.  يرت بيا
عف الخمل في شبكة االت صاؿ لكوف  وعمى الرغـ مف كوف البنؾ ليس مسؤوال بشكل مباشر

دؼ خدمات االنترنيت مثال ة ليذا الغرض، كمزو  إال  أن و يتحم ل  ،البنوؾ تتعاقد مع شركات خاص 
المسؤولية حياؿ عميمو، ليكوف لو الرجوع الحقا عمى المتسبب المباشر في ىذا الخمل عمى أساس 

 اخاللو بالتزاماتو التعاقدية الناشئة عف عقود الخدمات المبرمة بينو وبيف البنؾ.
 
 
 

                                                           
 مصر ،شريف دمحم غناـ، محفظة النقود االلكترونية، الط بعة األولى، رؤية مستقبمية، دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية -1

 .137، ص2007
2
-Patrice BOUTEILLER, "Cartes de paiement, Cartes de crédit", JCL. Banque-crédit-bourse, fasc.930, 8-2002, 

p.13. 
3
-Deen GIBIRILLA, Op.Cit., p.21. 
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 البطاقة: خمل فيبسبب فع عممية الد  اخفاق  -ةانيالفقرة الث  
حب في نظاـ الد  إلى جانب الخمل  فع، فإف  اخفاؽ البنؾ في اتماـ عممية الوفاء أو الس 

 .بحد  ذاتيا باستعماؿ البطاقة قد يعزػ إلى خمل في ىذه األخيرة
ية الماد   بسبب تركيبتيا cartes magnétiques  lesويصيب الخمل عادة البطاقات الممغنطة 

 وطبيعة المواد  المصن عة منيا.
 des pistesأشرطة أو مسالؾ ممغنطةعمى في وجييا الخمفي البطاقة الممغنطة  تحتوؼ 

magnétiques  ة بكل  عميل، يقـو الجياز بقراءتيا  تتضم ف بيانات الت عريف االلكترونية الخاص 
ا يحوؿ دوف ، مم  ، فإذا تعر ضت لمخمل لـ يكف بوسعو القياـ بذلؾ1وتنفيذ األمر ،والت عر ؼ عمييا

رورية أو تحويميا بشكل آلي صاحبيا سحب  . لمنقود الض 
أو تعريضيا  نتيجة تكرار استخداميا تتمفتمتاز ىذه األشرطة بحساسيتيا، إذ يمكف أف 

غير مالئمة  ظروؼمعي نة شديدة الحساسية ليا كالمغناطيس، أو استخداميا ضمف  أو مواد   لعوامل
ومحو البيانات الظاىرة عمييا، مما  زالة تمغنطياتؤد ؼ إلى ا كالحرارة الشديدة الرطوبة والبمل،

 وظيفتيا. أداءيجعميا أقل  فعالية في 
وقد تتمف البطاقة بالكامل مما يتطم ب ضرورة تغيير ىذه األشرطة أو اعادة طباعة البيانات 

 .أو تسميـ بطاقة جديدة رةالمتضر  
 la détérioration des pistesإلى الت مف ؾ الممغنطة لمبطاقةالالمس تعر ضإف  

magnétiques de la carte  رغـ التزاـ الحامل بالمحافظة عمييا واستعماليا في ظروؼ مالئمة 
منذ  غير صالحة لالستعماؿ بطاقة تسميـ حاممياقد يكوف سببا لتحميل البنؾ المسؤولية في حاؿ 

ددالمعايير الفنية المعموؿ بيا في ىذا أو تصميميا ، لـ يراعى عند تصنيعيا البداية السي ما  ،الص 
اعتماد مواد  سريعة الت مف دوف األخذ بعيف االعتبار ب ،صناعتيامف حيث المادة المستعممة في 
 . مدػ مقاومتيا لمعوامل المختمفة

                                                           
 2000عمي عماد الخميل، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، الط بعة األولى، دار وائل لمط باعة والن شر، عماف، األردف،  -1

 .22ص
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أو المنظ مات الدولية  سة المصدرة لياى ذلؾ المؤس  رغـ أف  البنؾ ليس ُمصن عا لمبطاقة، بل تتول  و 
يحدث بمناسبة حياؿ العميل عف أؼ  خطأ ماد ؼ  بشكل مباشر ، إال  أن و يبقى مسؤوالالراعية ليا

  .ذلؾ
كانفي ىذه المسؤولية عنو،  لو في المقابلغير أف   بخطأ الحامل واىمالو بعدـ حرصو  متمس 

أو لطمب بطاقة  شبابيؾ البنؾ لالستفسارالمبادرة بالت قد ـ إلى  أو ،1عمى المحافظة عمى البطاقة
 .عند بداية تمفيا أوعمى مستواىا  جديدة في حاؿ مالحظتو ألؼ  خمل

ال ذؼ نجـ  أو العطبالخمل  تمك ف حامل البطاقة مف اثبات أف  سببفي كل  األحواؿ، فإف   
ة ىذا يرت ب مسؤولي، خطأ البنؾ كاف بفعلقود حويل اآللي لمن  في تنفيذ عممية الت   االخفاؽ عنو

 .مواجيتوفي  األخير
ذؼ سببو رر المباشر والمتوق ع ال  الض  يتوقف في حدود تعويضو عف  لمسؤوليةا ال  أف  أثرإ 

عف ما فاتو مف ربح أو كسب، كما أف  دفع دوف أف يتجاوزه إلى تعويضو  ،2رفض الن ظاـ لبطاقتو
، كأف يشير وحت ى االعفاء منياىذا الت عويض يتوقف عمى غياب شرط الت خفيف مف المسؤولية 

مشترطا في المقابل تحديد مسؤوليتو  ،ده بتقديـ أفضل خدمة ممكنةبتعي  البنؾ في عقد الحامل 
رط ال ذؼ قد يعدـ 3بتعويض معي ف لكل خمل   كل  أثر لو في حاؿ صدور غش  مف البنؾ، وىو الش 

  أو ارتكابو لخطأ جسيـ طبقا لمقواعد العام ة لممسؤولية.
 
 
 
 

                                                           
1
-CA Versailles, 15 

e
 chambre B, 11 mai 2001: Juris-Data  n°2001-151038 ; cité par : Patrice BOUTEILLER, 

Op.Cit., p.13. 

، مجمة ميساف لمدراسات حسف عمواف لفتو، صداـ عبد الحسيف رميش، "الن ظاـ االلكتروني لممصارؼ االلكترونية" -2
 .289ص، 2016 ،30 عدد ،كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ، جامعة ميساف، العراؽ ،األكاديمية

 .291نفس المرجع، صحسف عمواف لفتو، صداـ عبد الحسيف رميش،  -3
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 ر لموفاء:المسؤولية عن الرفض المبر   -انيالمطمب الث  
را  ادر بموجب البطاقة مبر  فع الص  إذا استند إلى أسباب قانونا يكوف رفض البنؾ تنفيذ أمر الد 

دة مجموعة مف الحامل تفرض عميو تتجم ى في تمق يو لمعارضة صحيحة ومشروعة مف  ،محد 
ردااللتزامات في مواجية الت   ب عف االخالؿ بيا تحم مو المسؤولية في مواجية يترت   ،اجر أو المو 

 اجر عمى حد  سواء. الحامل والت  
في  فإن وتحييد البطاقة ورفض الوفاء بيا،  يستوجب ي المعارضة مف الحاملتمق   إذا كاف

 يا.جار بحدوثاخطار الت  المقابل يفرض عمى المصدر 
جار بذلؾ، وارساؿ القائمة المحي نة غير أف  البنؾ المصدر لمبطاقة قد يتياوف في اعالـ الت  

ؿ لالعتراضات إلييـ  (.ثاني)الفرع ال تير المرسمة إليو، ليفاجئ ىؤالء برفضو تسديد الفوا()الفرع األو 
لالفرع األ    اجر بوجود معارضة:عن عدم اخطار الت  المسؤولية  -و 
 التزاما عمى ىذا األخير بإخطار البنؾ حاممياالعقد المبـر بيف البنؾ مصدر البطاقة و  يمقي 

عمى  بغرض االعتراض عمى استعماليا، لينعكس ىذا االجراء ،في حاؿ ضياعيا أو سرقتيا
 مف أجل اخالءلى ممتـز بإخطار الت اجر المعتمد بيذه الواقعة إال ذؼ يتحوؿ  ،نفسوالتزامات البنؾ 

  لمسؤوليتو.
دابير يمتـز البنؾ المصدر بتنفيذ التزامو الت عاقدؼ حياؿ حامل البطاقة المتضم ف اتخاذ كل الت  
رورية، لمنع استخداميا بشكل غير مشروع، وذلؾ بإخطار الت   جار المناسبة واالجراءات الض 

بجميع المعارضات  في وقت مناسب، المعتمديف لديو والمتعامميف معو، فضال عف البنوؾ المراسمة،
ـ  ادراجيا في  قائمة محي نة تعرؼ بالقائمة مة لديو مف قبل حممة البطاقات، وال  المسج   وداء تي يت الس 

فع  1ييا البعضكما يسم   أو لالعتراضات، وداء لوسائل الد   .المرفوضةبالموائح الس 
، بحيث يتـ  تجميد العمل سمسمية لمبطاقات المشكوؾ فييااالرقاـ الت   ىذه القائمة تتضم ف 

  تي تحمل أي ا مف األرقاـ المذكورة، إلى غاية رفع المعارضة.بالبطاقات ال  

                                                           
فع االلكتروني، الطبعة األولى، دار -1 الميسرة  أمجد حمداف الجيني، المسؤولية عف االستخداـ غير المشروع لبطاقات الد 

 .115، ص2010األردف، ، عم اف
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في حاؿ عدـ تبميغيـ  ى في مواجية الحامل،وحت   ،المسؤولية حياؿ الت جارالبنؾ ويتحم ل 
ائعة والمسروقة، وعدـ توزيعيا عمييـ سواء كانوا الُمحي نة ال  بالقوائـ  تي يعد ىا دوريا لمبطاقات الض 

ديف باألجيزة اليدوية أو االلكترونية   . في الوفاء ، مم ا يؤد ؼ إلى قبوليـ لياPOSمزو 
إدراج  قيامو بنشر المعارضة أو تقصيره في عدـ ويجد نفس األثر سبيمو لمت طبيق، في حاؿ

1في نظاـ اإلعالـ اآللي وتحيينياالخاصة بالبطاقات محميا  المعطيات ليذه
نياية مف خالؿ أجيزة ، 

فع مبنؾ عمى عدـ قبوؿ المركزؼ ل كومبيوترالبرمجة ىذه األخيرة الموصولة بو  ،ابعة لوالت   الد 
حبعمى الغير استعماؿ البطاقة في  بحيث يتعذ ر ،الدفعالبطاقات المسروقة أو المفقودة في    الس 

 الوفاء اعتبارا مف ىذا اإلجراء. في أو
ل ،بالن ظر إلى تكمفتوخاذ ىذا الت دبير عف ات   عادة وتحجـ البنوؾ  عمى قتصارالا بحيث تفض 

دة، تي كانت محال  ألعماؿ احتياليةاجراء البرمجة بشأف البطاقات ال         الضائعة دوف تمؾ  مؤك 
  .2المسروقة أو

جار بالمعارضة ميما كانت الوسيمة المعتمدة في ذلؾ، إلى جانب عدـ إف  عدـ اخطار الت   
ؤد ؼ إلى استمرار ي ،لمحظورة أو العمل بياالبطاقات اادخاؿ  عمى رفض برمجة االجيزة اآللية

خص الذؼ عثر عمييا بحيث ال يقـو  استخداميا بصورة غير مشروعة مف طرؼ سارقيا أو الش 
 احتياليا مف طرؼ الغير. ستعمالياالالجياز بضبطيا وحجزىا ، مما يتعذ ر معو وضع حد  

عامل بالبطاقة المعترض عمى بالن ظر إلى أف  الت اجر لـ يتمقى أؼ  اخطار برفض الت  
حب وأجيزة نقاط الس  أجيزة جميع تعماليا، و بما أف  الجياز المركزؼ لمبنؾ لـ يعمل عمى برمجة اس

تنفيذا اللتزامو تجاه مصدرىا، ليقـو بعد ذلؾ  ياالبيع المت صمة بو عمى رفض البطاقة، فإن و سيقبم
وارساليا إلى مة المقد   اتأو الخدم ،المقتناة البضائعبقيـ  الفواتير سخ مفونُ بتحرير قسائـ البيع 

دة لو، ليتفاجئ برفضيا تسديد قيمتي عمى أساس  ،لو االجية المصدرة لمبطاقة ضمف اآلجاؿ المحد 
 .راضاعت عامل محل  أف  البطاقة المستعممة في الت  

                                                           
1
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFELET, Instruments de paiement et de crédit, 5

éme
 édition , p.452. 

فع، تنظيميا القانوني والمسائل الناشئة عف استعماليا، الط بعة  - 2 طارؽ دمحم حمزة، النقود االلكترونية كإحدػ وسائل الد 
 .449، ص7099بيروت، لبناف،  ،الحقوقيةمنشورات الز يف  األولى،
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عبء اثبات خطأ البنؾ بعدـ ارسالو لقائمة االعتراضات ى الت اجر يقع عم في ىذه الحالة
 .دة بواسطتيا لمبنؾ لدفعياالبطاقة وارساؿ فواتير بقيمة المشتريات المسد  كسبب دفع بو إلى قبوؿ 

 :تسديد الفواتيرعدم  مسؤولية البنك عن -الفرع الث اني
المصدر لمت اجر بتسديد قيمة الفواتير  البنؾ دبمقتضى عقد الت وريد المبـر بينيما، يتعي  

اخاللو عند قد يرفض الوفاء بيذا االلتزاـ في أحواؿ عديدة، السي ما  والمرسمة لو مف طرفو، غير أن  
بالتزامو باإلخطار بالمعارضة، بحيث يعد  رفضو دفع المبالغ المدرجة في الفواتير المسم مة لو مف 

 بيا.في عدـ ابالغو  الت اجر استمرارا  لخطئو
العقدؼ في مواجية الت اجر  وتقـو مسؤولية البنؾ المدنية عف عدـ تسديد الفواتير بجانبيا

 عمى حد  سواء. (،)الفقرة الث انية )الفقرة األولى(، كما تنعقد مسؤوليتو كذلؾ في مواجية الحامل
 اجر:المسؤولية العقدية لمبنك في مواجهة الت   -الفقرة األولى

ير إلى البنؾ عمى الر غـ مف قياـ الت اجر بتنفيذ التزاماتو في عقد الت وريد و قيامو بإرساؿ الفوات
رر بو.  إال  أف  ىذا األخير ال يقـو بتسديدىا، بسبب أو بدونو، مم ا ُيمحق الض 

فع تجاه الت اجرلذا  عند تمق يو منو فواتير البيع الموق ع عمييا مف  ال يمكف لمبنؾ مصدر البطاقة الد 
مف غير حامميا  كاف احتيالياقد  كنت محال  لممعارضة، وأف  استعماليا الحامل، بكوف البطاقة
رعي أؼ مف الغير أو كاف قد سواء كاف ىذا األخير قد قاـ بسرقتيا مف صاحبيا الحقيقي،  ،الش 

 . 1، طالما لـ يقـ بإخطاره بذلؾعثر عمييا بعد ضياعيا منو
فع  ف  ورغـ أ   حة،ال يفتقر إلى ىذا الد  ـ   ول الص  إال  في غير ىذه الظ روؼ،  االحتجاج بو ت

را في ىذه الحالة لرفض الوفاء لمت اجر، إذ أف  ىذا األخير ما كاف لال يعد  م أن و ، بدال البطاقة قبليبر 
  .مف الن قود في الوفاء، لو عمـ مسبقا بوجود معارضة مف طرؼ حامميا الحقيقي

                                                           
1
فع"، منشورات مركز 109دمحم توفيق سعودؼ، مرجع سابق، ص -  يرفي في وسائل الد  ؛ عادؿ البراىمي، "مسؤولية الص 

 .48، ص2000الد راسات القانونية والقضائية، دوف عدد، تونس العاصمة، تونس، 
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تماما كما في حالة رفض الت سديد رغـ  ،ىذه الحالة فيلذا فإف  مسؤولية البنؾ العقدية تقـو 
  مف أجل منع أؼ استعماؿ احتيالي لمبطاقة المفقودة  أفضل الوسائل وأسرعيا اتخاذه تقصيره في

 .1البطاقات المسروقة أو المفقودة وال تي قاـ حاممييا بإجراء المعارضة بشأنيابإعداد قائمة عدـ أو 
 غايةجر التزاما بتحقيق نتيجة أو المت   بسداد الفواتيرعتبر التزاـ البنؾ المصدر لمبطاقة ويُ 

obligation de moyen   ؾ حيالو بأؼ  دفع لمت را يرب مف تنفيذه ، ال يمكنو الت مس  ولو كاف مبر 
وماداـ أف  كال مف الت اجر والحامل قد قاما  ماداـ أف  ىذا األخير لـ يرتكب أؼ  خطأ مف جانبو،

 .2بتنفيذ التزاماتيما الت عاقدية حيالو
 مف حيث مايبين العقد المبـر يكمف في استقالؿ المعتمد اجرالزاـ البنؾ بالوفاء لمت   إف  

اثارة ما لحامل البطاقة مف دفوع  لولذا فإن و ال يجوز  ،الحاملبالبنؾ  عف العقد ال ذؼ يربط ،نشأتو
ضماف الوفاء ىو و لمت اجر  ت سديدالذؼ يستند إليو التزاـ البنؾ بالاألساس  ، كما أف  في مواجية الت اجر

 حاؿ ثبوت العكسفي  البنؾمسؤولية  مف ، ويجعل3الحامل قيـ فواتير دفعمجبرا عمى  ويجعل من
 .مسؤولية عقدية

معارضة  كوف البطاقة محل  لسواء  ،وفي حاؿ اصرار البنؾ عمى عدـ الد فع ألؼ  سبب كاف
ارتكابو انعداـ الر صيد في حساب الحامل، فإف  لمت اجر اثبات عدـ أو  ،أو لعدـ كفاية مقابل وفائيا

المقابل أف  فيمرفض، ولو لبب الموجب ألؼ  خطأ مف جانبو، ماداـ أف  البنؾ لـ يعممو مسبقا بالس  
رر ال ذؼ لحقو جر اء  بتعويضو عفيطالبو  معة  هتسديد عدـالض  سواء نتج  ،و الخدمة لوأقيمة الس 

براميا عمى تفويت صفقة معي نة كاف يعتمد في ا أوعف الحجز عمى أموالو مف طرؼ دائنيو 
 .4رصيده، أو المساس بسمعتو جر اء طمب دائنيو شير افالسو

                                                           
 .185، ص1999ولى، مكتبة الجالء، المنصورة، مصر، فايز نعيـ رضواف، بطاقات الوفاء، الط بعة األ -1
دمحم توفيق سعودؼ، مرجع  ؛94فداء يحي الحمود، مرجع سابق، ص ؛204كميت طالب البغدادؼ، مرجع سابق، ص -2

 .109صو  53سابق، ص
 .94ء يحي الحمود، مرجع سابق، صفدا -3

4-Jean –Louis  RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.342, n°343. 
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غير أف  حظوظ الت اجر في الحصوؿ عمى التعويض المطموب مف البنؾ قد تتضآؿ إذا لـ   
ؿ، بحيث يمكنو الت حم ل مف المسؤولية  ،تنعدـ في في حاؿ تقديـ ىذا األخير ما ُيثبت خطأ األو 

 :1حاالت منيا
اىر المعتمد بقبولو البطاقة في الوفاء دوف اجراء مضاىاة الت وقيع الظ   اجرلخطأ الت  اثباتو  -

 عمييا بتوقيع حائزىا عمى الفاتورة، أو عدـ بذلو الحرص الالـز في ذلؾ.
رعي، بحيث قبل البطاقة المعتمد بتواطؤه مع حامل البطاقة غير الش   اثبات سوء نية الت اجر -

 بذلؾ مف البنؾ. الر سمي غير االخطار بضياعيا وسرقتيا بطريق آخرفي الوفاء رغـ عممو 
 .اثبات عدـ قياـ البائع بتسميـ البضاعة محل الفوترة لحامل البطاقة -
اجر ال ذؼ حصل عمى رخصة امكانية تجاوز الحد  األقصى يمنع عمى البنؾ رفض الوفاء لمت  و 

العقدية لذلؾ ماداـ ىو مف قاـ بمنحو الت رخيص المسموح بو في العقد، فإف فعل تحم ل اآلثار 
 .2المذكور

أف  البنؾ يبقى ممتزما بسداد الفواتير لمت اجر حت ى ولو ضاعت البطاقة أو سرقت طالما لـ كما 
رقة في مواجي يقـ بإعالمو بذلؾ، وال يمكنو الت اجر المعتمد ال ذؼ  ةاالحتجاج بواقعة الضياع أو الس 

ل مف التزامو بالوفاءيجيل حدوثيا، حت ى يت ، إذ يكوف في الحامل بإجراء المعارضة قياـ قبل ،نص 
ىذه الحالة مسؤوال أماـ الت اجر، ليكوف لو الر جوع عمى حامل البطاقة ال ذؼ لـ يقـ بإجراء المعارضة 

 .3ومطالبتو بالت عويض
قف بحيث الس  د غير محد   مفتوحا وتبقى مسؤوليتو قائمة أيضا في حاؿ منحو الحامل اعتمادا

عف رفض  ال يمكنو رفض الوفاء بفواتيره ميما كانت قيمتيا، في حيف يتحمل المسؤولية جزئيا
 .4اذا كاف االعتماد محددتجاوزه الحامل إي لـ في حدود المبمغ الذؼ الوفاء

 
 

                                                           
 وما بعدىا. 192عقيمة مرشيشي، مرجع سابق، ص -1

2
 .193، صنفس المرجع - 
 .234كميت طالب البغدادؼ، مرجع سابق، ص؛  109 توفيق سعودؼ، مرجع سابق، صدمحم -3

4
 -Jean –Louis  RIVES-LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p. 336. 
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 المسؤولية العقدية لمبنك في مواجهة الحامل:-الفقرة الث انية
الت عاقدؼ المنصوص  في مواجية الحامل نتيجة اخاللو بالتزامو تثور المسؤولية العقدية لمبنؾ

رر ال   لمت اجرقيمة مشترياتو  بسدادالقاضي  ،عميو في عقد الحامل ذؼ يمحق المعتمد، وىذا جراء الض 
 ممـز بالوفاء لمت اجر بموجب عقد البيع المبـر بينيما.أؼ الحامل بو، عمى اعتبار أف  ىذا األخير 

داد فإذا لـ يقـ ال ، فإف  ليذا األخير الحق  في رفع دعوػ لمت اجر المعتمدبنؾ المصدر بالس 
 قضائية عميو يطالبو فييا بتنفيذ التزامو مع الت عويض بناء عمى عقد البيع الذ ؼ يجمعيما.

ض لممساس بسمعتو جر اء امتناع كما أف  الحامل كذلؾ قد يتعر ض إلى الحجز عمى أموالو أو يتعر  
 . 1ت سديدالبنؾ عف ال
عندما تتجاوز قيمة  ،مسؤولية البنؾ في مواجية الحامل عف رفض تسديد الفواتير وتنتفي

فع الحد  األقصى لالعتماد المرخ ص لو باستعمالو، إذ يكوف لو  مشتريات الحامل المرسمة إليو لمد 
حب المت فق عميو في العقد سقفلمت اجر في حدود قيمة  تسديدىافي  الحق    .فقط الس 

وعم ة ذلؾ أف  البنؾ عند وفائو لمت اجر يتصر ؼ بوصفو وكيال عف حامل البطاقة ال ضامنا لموفاء 
سديد الجزئي بدال عنو، لذا فإن و ال مناط لتحميمو المسؤولية العقدية حياؿ الحامل عف رفضو الت  

 .2االئتمانيلمفواتير فيما يجاوز السقف 
 

  الوفاء المعيب بموجب البطاقة:مسؤولية البنك عن  –انيالمبحث الث  
فة تفرض عميو   ضرورة احتراـ ارادة يعد  البنؾ وكيال عف حامل البطاقة، ومقتضى ىذه الص 
مو،  و إليو تنفيذ األمربموك  وفق الكيفية المطموبة والمتوق عة منو، تجن با ألية مسؤولية قد  الموج 

 يتحم ميا في مواجيتو. 
ذلؾ ينبغي عمى البنؾ أف يتقي د بمضموف األمر، وعدـ مخالفتو، وأف يتوخ ى  قولتحق  

 الحيطة والحذر في سبيل تنفيذه.

                                                           

 .109سعودؼ، مرجع سابق، ص توفيق دمحم1-
2
 -Jean -Louis  RIVES-LANGE, Monique  CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.336. 
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 عفو  المذكورمضموف األمر  يحدث أحيانا اف يخالف البنؾ إرادة العميل وأف يحيد عف
ر س يحترؼ ، بحيث ال يبذؿ العناية المتوق عة عادة مف ميني متمالحدود ال تي رسميا لو في تنفيذه

القياـ باألعماؿ المصرفية  بما في ذلؾ عمميات الوفاء المختمفة، بحيث يقدـ عمى تنفيذ أمر معيب 
 منذ البداية.

ادر بموجب البطاقة معيبا، إذا تـ  دوف مراعات البنؾ لإلجراءات   يعد  تنفيذ األمر الص 
ابقة عمى ذلؾ، سواء كاف األمر صادرا في ظروؼ عادية لـ يتمق    بشأنو ى البنؾ أي ة معارضةالس 

ؿ(، أو كانت الظ روؼ المحيطة بو تدفع عمى الشؾ  في مصدره  تستوجب وقف تنفيذه )المطمب األو 
 )المطمب الث اني(. الت نفيذمما يستوجب عدـ 

ل فع الصادر في ظروف عادية:الت   -المطمب األو   نفيذ المعيب لألمر بالد 
استخدامو لبطاقتو في سحب أموالو أو في تسوية معامالتو صادرا الن اتج عف العميل  أمريعد  

إال  أف  صدور  ،تنفيذهوقف بشأنو تستوجب ى البنؾ أي ة معارضة ذا لـ يتمق  إفي ظروؼ عادية، 
تبعا ، مف ات باع مجموعة مف االجراءاتالت اجر و  ال يعفي البنؾ األمر في مثل ىذه الظ روؼ،

تولمت أك د مف ، لمراحل تنفيذه معيبا قد يقع مف  الت نفيذيجعل بحيث أف  ارتكاب الخطأ ال ذؼ  ،صح 
ؿ  اجر باعتبارهالت    .1، ليصل بعدىا محر فا إلى البنؾلتنفيذهالمستوػ األو 

ة نسبتوبدوره لذا فإف  البنؾ ممـز بإعادة الت أك د   إلى  مف مدػ سالمة األمر بالد فع وصح 
ؿ تحم ل مسؤولية تحت طائمة  اني(عو بصالحية اصداره )الفرع الث  تمت  أو ، (حامل البطاقة )الفرع األو 

 .في ذلؾ الت قصير
ل فع -الفرع األو   :مراجعة الفاتورة بإهمال عدم تحقق البنك من سالمة األمر بالد 

فع واقعا في حق  البنؾ، إذا يعد  خطأ عدـ التأك د مف صحة األ  بالفاتورة بادر الوفاءمر بالد 
)الفقرة األولى(، ومراقبة مدػ  اىر عميياالظ  الحامل  توقيعبعدـ مراجعة  مراقبتيا إعادةدوف 

فقد يؤد ؼ ذلؾ إلى وفائو بفواتير ، انية()الفقرة الث   نظاميتيا، السيما مراجعة المبمغ المشار إليو فييا
 و مزورة يترتب عنو قياـ مسؤوليتو.أوىمية 

 

                                                           
 .352عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنؾ...، مرجع سابق، ص -1
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 الحامل:اهمال الت حقق من توقيع  -الفقرة األولى
ولى في ألالت حقق مف توقيع الحامل الظ اىر عمى الفاتورة المرسمة مف الت اجر ىو الخطوة ا يعد  

عند  والحذر مف مظاىر تنفيذ البنؾ لواجب الحيطة اومظير  ،لمت اجر الوفاء بيا مراجعتيا قبل مسار
 .1لت يق ف مف صدوره فعال منوا يضمف لو تنفيذ أمره

ـ  الت حقق مف صحة الت وقيع  موذج الظ اىر عمى مع الن   مطابقتومدػ  البحث في مف خالؿيت
لذا فإف  الخطأ  ،لعند ابراـ عقد الحام يحتفع بو البنؾ لديوأو مقارنتو بذلؾ الن موذج ال ذؼ ، 2البطاقة

المدنية)أو ال( والجزائية عف ، وقد يتحم ل المسؤولية ينسب إلى البنؾ في حاؿ اىمالو القياـ بذلؾ
 .ذلؾ)ثانيا(

 المسؤولية المدنية لمبنك: -أو ال
ـ  الت حقق يفترض منطقيا، مف طرؼ  مف صحة توقيع حامل البطاقة ومدػ نسبتو إليو أف  يت

أف تولى إليو عناية بالغة تفاديا لوقوع أؼ استعماؿ غير مشروع ، و قبل قياـ البنؾ بذلؾالت اجر 
في  عف الوفاء المعيب، المدنية يشتركاف في المسؤوليةسا يعني منطقيا أيضا أن يما مم   ،لمبطاقة

ة الت وقيع، أو القياـ بذلؾ بشكل سطحي،  مر عكس غير أف  األحاؿ عدـ الت أكد نيائيا مف صح 
 ذلؾ.

وقبل قبوليا في المخالصة بدال مف عند تقديـ البطاقة مف حامميا عمميا، يقع عمى الت اجر 
 .3ىاأف يطمب منو الت وقيع عمى الفاتورة ، ثـ  مقارنتو بذلؾ الموجود عمى ظير  ،الن قود

اجر يسعى وكوف الت   بازدحاـ العمل، تي يتـ فييا استظيار البطاقة،روؼ ال  وبالن ظر إلى الظ   
 بإلقاءمكتفيا  ،وقيع عمى الوجو المطموبق في الت  فإن و لف يدق   إلى ربح الوقت عند ممارستو لنشاطو،

ف  فحصو بالعيف المجر دة أكما وفي بعض األحياف ال يقـو بذلؾ مطمقا،  نظرة سريعة عميو،
نو مف اكتشاؼ  فلالموجود عمى البطاقة  تو بذلؾومقارن ـ  متقنا إذا كافالت زوير يمك  ببراعة مف  ، وت

ر  ولو بذؿ كل  جيده في سبيل ذلؾ.لعدـ خبرتو  طرؼ المزو 

                                                           
1
-Patrice BOUTEILLER, Op.Cit., p.12. 

2
-Deen GIBIRILLA, Op.Cit., p.90. 

3
-Françoise DEKEUWER-DEFFOSSEZ, Droit bancaire , 8

éme
 édition , Dalloz, Paris ,France , 2004, p.69. 
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  ببذؿ عناية  اوكونو التزاموقيعيف التزاـ الت اجر بمضاىاة الت  طبيعة فإف   عالوة عمى ذلؾ،
      سواء كانت عقدية في مواجية البنؾ ؛مدنيةمسؤوليتو اليجعل ، وليس بتحقيق نتيجة أو جيد

بذلو الجيد المطموب في ذلؾ  ،بمجر د اثباتو وبكل  الوسائل تنتفي ،أو تقصيرية في مواجية الحامل
 لـ يستطع مالحظة الت زوير. لوى و حت  

 حممة البطاقاتقيع افي حاؿ عدـ تدقيقو في تو  في حيف يعد  البنؾ مصدر البطاقة مخطئا،
وىو ما مف شأنو  جارتي أجراىا الت  قابة ال  أو قيامو بمراجعة سطحية لمفواتير المرسمة إليو، مكتفيا بالر  

امكانية اكتشاؼ عدـ نسبة الت وقيع الموجود  لمغير في ظل   تحميمو المسؤولية عف الوفاء ال ذؼ يتـ  
 .1عمى الفواتير لعميمو الحامل

واؿ  ،والجدير بالذ كر أف  اجراء مضاىاة توقيع الحامل الظاىر عمى الفاتورة  في طريقو إلى الز 
فع االلكترونيفي الوقت الحالي  كما ىو الحاؿ في عمميات الشراء عف  ،مع تعميـ اجراءات الد 
 مراقبة صحة جدولة الرقـ السرؼ  بواسطةواالستعاضة عنو بالت أك د مف ىويتو  طريق االنترنيت،

 وذلؾ جراء  le contrôle de la régularité de la tabulation du code confidentiel  2فقط
قميدية  تقنيات أكثر تطورا مف اآلليات المعتمدة في الوفاء بواسطة البطاقة الت   واستخداـ استحداث

الموصولة بنظاـ خاص  كية فع أو البطاقات جد الذ  كاستعماؿ تقنية اليواتف النقالة الذكية في الد  
رعي أو الحقيقي صاحبيا  ىوية عرؼ عمىالت  ب سمحي بواسطة البصمة أو تركيب العيف أو مسح الش 

 .الصورة، بحيث يقل  خطر تزويرىا أو استعماليا احتياليا مف غير الحامل
ـ  باعتماد الر قـ ، يُ إذف في مثل ىذه الحالةف عفى البنؾ مف المسؤولية عف الوفاء المعيب إذا ت
ر ؼ  مك ف الغير مف الوصوؿ إليو  المحافظة عميوفي  جسيـ ارتكاب العميل لخطأ ثبوت ، في حاؿالس 

 .3واستعمالو
 
 
 

                                                           
 .355، المسؤولية المدنية لمبنوؾ، مرجع سابق، ص سعبد الحق قريم - 1

2
-Deen GIBIRILLA, Op.Cit., p.90. 

3
-Jean STOUFFELET, Op.Cit., p .439. 
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 حدود المسؤولية الجزائية لمبنك: -ثانيا
ة توقيع الحامل الظاىر عمى  نظريا يتحم ل البنؾ المسؤولية المدنية مف عدـ الت أك د مف صح 

 إذا تـ  عف اىماؿ أو تقصير قص في الر صيدعويض لمحامل الحقيقي عف الن  الفاتورة بالتزامو بالت  
رؼ، كما يمكف مف ىذا األخير في المحافظة عمى البطاقة أو رقميا الس   أبشرط عدـ وقوع أؼ خط

 بإتخاذ البنؾ إلجراءات إدارية في حق و. ،اعتباره خطأ مينيا قد يتحمل مستخدمو مسؤوليتو
 امكانية تحميمو المسؤولية الجزائية عف ذلؾ.غير أف  الت ساؤؿ يطرح بشأف 

عيد الجزائي في حاؿ وفائو بفاتورة تحمل توقيعا يتوق ف تحميل البنؾ المسؤولية عمى  الص 
ـ  تذييمو بيا نتيجة احتياؿ الت اجر عمى حامميا، را، إم ا ت وتقميده لتوقيعو، أو بسبب قياـ الغير  مزو 

 بتزوير التوقيع أو بتزوير البطاقة بحد  ذاتيا إم ا بتواطؤ مع مستخدـ البنؾ أو دوف اشتراكو في ذلؾ.
فإف  البنؾ غالبا ما يكتفي، بالمراجعات التي أجراىا التاجر المعتمد لتوقيع  نظرا لثقتو فيو،

 الحامل دوف قيامو مر ة اخرػ بمضاىاتو.
ـ  اجر ذلؾ، عمى اعتبار أن و وقد يستغل الت   طريقة العمل عمى مستوػ البنؾ المتعاقد معو ب مم

رة.  لمت حايل عمى البنؾ وارساؿ فواتير تحمل تواقيع مزو 
ت اجر بتزوير توقيع الحامل إم ا بصفة شخصية أو بالت واطؤ مع البنؾ ذاتو، معتمدا يقـو ال

 عد ة صور. عمى أساليب احتيالية  تمارس عادة عمى صاحب البطاقة، تأخذ
بيع  أو فواتير عمى اشعارات أو وصوالت البطاقةيتحقق ىذا الت حايل مف خالؿ طباعة أرقاـ 

فع الخاص بو عمييا، وذلؾ بتمريرى عمى الجياز لطباعة  اخيالية دوف طباعة رقـ جياز نياية الد 
ىا إحدا ع الحامل عمى ، ويوق  فاتورةالبيع في معاممة سابقة، فيطبع أكثر مف  أو فاتورة اشعار

 .1إلى البنؾ لتحصيل قيميا ، ويقـو بتقديـ ىذه الفواتيرفيستنسخ توقيعو عمييا
تمرير البطاقة مرة أخرػ عمى جياز  بإعادةصل كذلؾ إلى تزوير توقيع الحامل بإقناعو وقد ي

ف مف قراءتيا تمك  يطل فيو مما يستدعي تكرار تمرير البطاقات عمييا حتى عقراءتيا مد عيا وجود 

                                                           
 وما بعدىا. 184صايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق،  -1
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ل عمى موافقتيف عمى البطاقة وبعمميتيف مختمفتيف، ليتولى عقب ذلؾ تقميد  ،1تنفيذ العمميةو  ليتحص 
 .2لمت حصيل إلى البنؾ منو في األصل، وارساليما ةالخالي ةالث اني الفاتورةتوقيعو ووضعو عمى 

دة كجريمة الت زوير وجريمة الن صب إف  ىذه األفعاؿ الص   ادرة عف الت اجر تشك ل جرائـ متعد 
ؿ، قد يكوف البنكي شريكا فييا ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لمفاعل األصمي، إذا اكتشف واالحتيا

تزوير الت وقيع لوجود امارت واضحة دالة عميو، يمكف لو مالحظتيا ببذؿ عنايتو في ذلؾ، تماما 
يؾ، وق  متغاضيا عف العيب ال ذؼ يعترييا.رغـ ذلؾ بقبوؿ الفاتورة  واميكما في حالة الش 

تواطؤ البنؾ مع الت اجر بموجب اتفاؽ مبـر بينيما عمى اصدار فواتير تحمل تواقيع وقد ي
في ىذه الحالة يعاقب البنكي  ،وىمية باسـ الحامل، يتولى البنؾ تسديدىا، مع اقتساـ مبالغيا بينيما

ة  مف قانوف العقوبات إلى جانب  221و  218بجريمة الت زوير المنصوص عمييا في نص الماد 
ة   .3مف قانوف العقوبات 372امكانية متابعتو بارتكاب جريمة الن صب المعاقب عمييا في نص الماد 

 بموجبنوف مكافحة الفساد المعاقب عمييا في قا متابعتو بارتكاب جريمة الرشوة عالوة عمى
ة الما ةو إذا كاف مستخدـ بنؾ عمومي  25/02د  في حاؿ ، البنؾ خاصا إذا كاف ،4منو 40/02 الماد 

 تمقيو لمقابل مادؼ عف تمكينو مف تحصيل مبالغ الفاتورة.
والمالحع أف  ىذه العقوبات تجد سبيميا لمتطبيق كذلؾ في حاؿ ثبوت اتفاؽ البنكي مع الغير 

، إذ يمكف لمغير باسمورعي لمبطاقة عمى الوفاء بالفواتير الصادرة قاـ بتزوير توقيع الحامل الش  ال ذؼ 
خرػ أعمى البطاقة واستبداليا برقعة  اىرإذا كاف محترفا نزع الرقعة األصمية لشريط الت وقيع الظ  

رةتحمل الت وقيع المراد إضافتو ة أماـ تزوير معنوؼ ، لنكوف في ىذه الحال5، باعتماد تقنيات جد متطو 
  لتوقيع الحامل.

                                                           
 .280سابق، ص ، مرجععبد الغني ايياب مصطفى -1
2
 .185ايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق، ص - 
، المجم د أ، جامعة 46ة"، مجم ة العمـو االنسانية، عددبف تركي ليمى، "الحماية الجنائية لبطاقات االئتماف الممغنط -3

 .20، ص2016قسنطينة، ديسمبر
 14، يتعمق بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، الجريدة الرسمية، عدد 2006فبراير  20، مؤرخ في06/01قانوف رقـ  -4

ادر بتاريخ  ؿ والمتمـ باألمر رقـ 2006مارس  08الص  ، الجريدة الرسمية  2010أوت  20، المؤرخ في 10/05، المعد 
 .2010سبتمبر  01، الصادر بتاريخ 50عدد 

 .23ميل، مرجع سابق، صعماد عمي الخ -5
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  عدم مراجعة مبمغ الفاتورة:-انيةالفقرة الث  
معة  تنفيذا لبنود العقد ال ذؼ يجمعو بالبنؾ مصدر البطاقة، يمتـز الت اجر بإعداد فاتورة بقيمة الس 

ال و الخدمة أ وطبيعة محل  المعاممة لوفق النماذج المسم مة لو مف البنؾ، تتضم ف تحديدا مفص 
فضال عف بيانات ومبمغيا الن قدؼ، بيا،  و الخدمة التي استعممت البطاقة في الوفاءأمعة الس  

ـ  ارساليا إلى البنؾ طالبا منو الوفاء والمعمومات الخاصة بالت   البطاقة، رقـ حساب العميل، اجر، يت
 .1بعد الت وقيع عمييا مف الحامل بيا،

الت اجر، بل ينبغي عميو  ال تي أجراىا مراجعةالال يكتفي بيتعي ف عمى البنؾ في المقابل، أف 
ة الت وقيع، ومف قيمة المبمغ الوارد في الفاتورة ، وببذؿ العناية   بتأن ي أيضا أف ُيعيد الت حقق مف صح 

رعة ال   إذ الحتماؿ تزويره، أو زيادة بعض األرقاـ إلى قيمتو، الال زمة في سبيل ذلؾ، تي أف  الس 
ف وقوعو في الغمط، بأف إمكانية عنو  ومعاينة الت وقيع، ال تنفي ىاالتاجر بتحرير تصاحب قياـ  يدو 

وىو مبمغا يتجاوز القيمة الفعمية لمسمعة المقتناة أو الخدمة المقد مة،  ،فييا عمدا أو مف باب الخطأ
ـ  الوفاء مف حساب العميل بمبمغ يفوؽ المبمغ  الفعمي الواجب األمر الذ ؼ قد ال ينتبو لو البنؾ، ليت

  دفعو.
ق مف بأف  العميل قد ارتكب خطأ بتوقيعو عمى الفاتورة دوف أف يتحق   ُيفترض في ىذه الحالة،

تي قد يد عي يرب مف المسؤولية ال  قيمة مبمغيا، بحيث يمكف لمبنؾ االستناد إلى خطئو ذلؾ لمت  
را بأف  وجود توقيع صحيح منسوب لمحامل عمى ؿ تحميميا لو،و  األ ظير الفاتورة ىو مف حممو  مبر 
 في قيمتو. تضخيـ  أو في تقديره مبالغة ةوعدـ وجود أي   ،ة المبمغ الوارد فييااالطمئناف لصح   مىع

ما بيف  ولـ يت خذ القضاء في فرنسا موقفا واحدا بشأف ىذه المسألة وتباينت أحكامو وقرارتو
تحمل مبمغا  موق عة توقيعا صحيحا مف الحامل، اجر بفاتورةلمت   معفي لمبنؾ مف المسؤولية عف وفائو

عمى أساس أف  مثل ىذا المبمغ ليس مف شأنو اثارة انتباه البنؾ والشؾ  في  ،ومضاعفا لقيمة مشتريات
ة الفاتورة صح 

تيف وبعممة أجنبية بقيمة  وما بيف مثال ،2 محم ل لو بالمسؤولية نتيجة قيامو بالوفاء مر 

                                                           
 وما بعدىا. 49؛ فداء يحي أحمد الحمود، مرجع سابق، ص124أسعد معادؼ الصوالحة، مرجع سابق، ص  -1

2
-Cass.com., 02 Décembre 1980 : RTD com.1981, p.578 ; cité par : François GRUA," Responsabilité civile du 

banquier : service de  caisse", p.09. 
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ل عمى ترخيص مف الت اجر بمضاعفة مبمغ المشتريات مئة مر ةالمشتريات، بعد أف قاـ  ، وتحص 
 .البنؾ المعني لقبوؿ البطاقة

ابع غير االعتيادؼ وغير بأف  البنؾ قد ارتكب خطأ بعدـ تحققو مف الط  إذ اعتبرت المحكمة  
 .le caractère anormale ou inhabituel des dépenses المألوؼ لممصاريف

فع ال  يستفاد مف موقف المحكمة ىذا، بأف   وبذلؾ  التزاـ البنؾ بالت أك د مف سالمة األمر بالد 
اه إلى تقدير مدػ مالئمة مبمغ المشتريات الوارد بل  يتوق ف عند مجر د الت حقق مف قيمة الفاتورة، يتعد 

ط عائدات العميل في االنفاؽ فييا مع متوس 
براـ عقد وبمناسبة اعمميا؛ ، خصوصا وأف  البنؾ 1

اتب األقصى ال ذؼ يتمقاه معتبرا إي اه كمرجع الر  يستعمـ حوؿ  ،الحامل وتمكيف الز بوف مف البطاقة
ا أقصى لقيمة الفواتير الت ي تصمو  في المستقبل، يثور  لتقدير متوسط نفقاتو أو أف يجعل قيمتو حد 

تيا في حاؿ َتجاُوزىا.  ؾ في صح   الش 
قف المحدد في بقيمة مشتريات تتجاوز الس  في حاؿ وفائو عد  مخطئا يُ نتيجة فإف  البنؾ وبال  
قف، غير أن و لـ يسبق لو تمق ي فواتير مماثمة ليا بمبالغ كبيرة في حدودأو ، 2عقد الحامل   ىذا الس 

ة األمر وحقيقة بية في مدػ صح  وكونو يثير الش   إذ أف  عدـ انتباىو إلى ضخامة مبمغ الفاتورة،
يستوجب عميو تحم ل قيمة الفاتورة لوحده، باعتباره  ،يعتبر خطأ عقديا منونسبتو فعال إلى الحامل، 

مو فع في حدود المبمغ ال ذؼ قصده موك  مم ا يجبره عمى  ،،أخل  بالتزامو كنائب عنو في الوفاء بالد 
ر إذا كاف ىو حق   لو في المقابلغير أف   .3تعويضو عف األضرار ال تي لحقتو العودة عمى المزو 
 الت اجر المعتمد أو أحد مستخدميو.

بتزوير مبمغ الفاتورة قبل  البنؾ أم ا إذا حصل الت زوير عمى مستوػ البنؾ نفسو بقياـ مستخدـ
اجر عمى اجرائو القيود المحاسبية المطموبة لموفاء بيا، وال ذؼ يكوف عادة نتيجة اتفاؽ بينو وبيف الت  

 يتابع عمى أساس ارتكابو لجريمة تزوير ،فإن و وفضال عف عودة البنؾ عميو بمبمغ الت عويضذلؾ، 
ما دامت الفواتير أو قسائـ البيع المثبتة عمييا العمميات المطموب سدادىا تسمـ في  محررات بنكية

                                                           
 .356مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية لمبنوؾ في مجاؿ الحسابات، عبد الحق قريمس،  -1

2
-Jean STOUFFELET, Op.Cit., p.445 

3
-Jean -Louis  RIVES-LANGE, Monique  CONTAMINE-RAYNAUD, Op. Cit., p.336. 

 



فع الصادرة بالبطاقةمسؤولية البنك عن تنفيذ أوامر الد                 اني                    ثالفصل ال  
 

299 
 

عيا عميو ، إلى جانب تعر ضو لمعقوبات الت أديبية التي يوق  صورة نماذج مطبوعة مسبقا مف قبل البنؾ
 البنؾ، وال تي قد تصل إلى فصمو الن يائي مف العمل.

 األمر: سمطة الحامل في اصدارحقق من عدم الت   -الفرع الث اني
أف  عيدات، يفترض في مف يمتـز بتنفيذىاعقد الحامل عمى حامل البطاقة جممة مف الت   ُيمقي 

الت أك د مف مدػ وتسميمو إي اىا  القدرة الكاممة عمى ذلؾ، لذا يقع عمى البنؾ قبل ابرامو فيو توافرت
 حية القانونية الستخداميا.بالصال تمت عو

ل البنؾ مصدر البطاقة مف ىذا االلتزاـ بمجر د تسميميا لمحامل، بل يبقى قائما في وال يتحم  
فع بواسطتيالذم تو عند تمق يو منو ألؼ  أمر  مف استمرار سمطة إصدار  تحق قوكاف  ى ولو حت   ،مد 

اؾ شب  أو لدػ الت اجر  عوبة، نظرا لكوف استخدامو لمبطاقة يتـ  األمر لدػ العميل أمرا في غاية الص  
 عمىبالت الي الوقوؼ عميو  السحب اآللي، بحيث ينعدـ أؼ ات صاؿ مباشر بينو وبيف البنؾ، ليتعذ ر

 .الت صر ؼ فيأىميتو 
ليذا الشرط جراء اصابتو بعارض مف عوارض األىمية لذا فإف  قيامو بالوفاء لشخص يفتقر  

، يجعمو انية()الفقرة الث   صدور حكـ بإفالسونتيجة )الفقرة األولى( أو  بسبب وفاتو مف باب أولىو 
 مسؤوال عف ذلؾ مسؤولية مدنية في مواجية الغير.

فع بعد  -الفقرة األولى     وفاة الحامل أو فقدانه األهمية:تنفيذ أمر الد 
خصييصن     ف عقد الحامل أو عقد االنضماـ، في دائرة العقود القائمة عمى االعتبار الش 

فييا، ومؤد ػ ىذه الميزة أف ينقضي العقد أىمية بالغة لمتعاقد مع البنؾ االحامل  لشخص تي يكوف ال  
تمقائيا بمجر د وفاتو

أي ة عممية دفع ناتجة عف استخداـ البطاقة  ، وىو ما يعني رفض البنؾ تسوية1
 بعد عممو بواقعة وفاة حامميا.

يؾ ة الوفاء ال ذؼ يتـ  عقب وفاة حامل الش          وعمى عكس اقرار المشر ع صراحة بصح 
، فإن و قد تغاضى عف تبياف األثر القانوني لمثل ىذه الواقعة عمى الوفاء 2أو افالسو بعد اصداره لو

                                                           
 .400سابق، ص؛ أسعد معادؼ الصوالحة، مرجع 968مرجع سابق، ص ثناء أحمد المغربي، - 1
ة  - 2 يؾ، فميس في ذلؾ  مف القانوف الت جارؼ عمى أن و: 504تنص  الماد  احب أىميتو أو توفي بعد اصدار الش  "إذا فقد الس 

يؾ".  أثر عمى الش 
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آلي الوكيل مف صفتو تمؾ الت ي تجر د وبشكل  قة، إال  أف  تطبيق القواعد العام ة لموكالةبموجب البطا
 وايقاؼ أي ة عممية متعم قة بيا. ،1في الوفاء كوكيل زواؿ صفة البنؾيؤد ؼ إلى  وفاة الموك لبمجر د 

ة عمى الحامل بموجب الفواتير المقد مة لو مف الت جار إف  قياـ البنؾ بدفع المبالغ المستحق  
يؤد ؼ إلى تحميمو  ،بعد واقعة وفاتو أو اعالمو بيا مف طرؼ ورثتو عممو بفقداف أىميتو أوبعد 

 أو مف ينوب عف ىؤالء الورثة بحيث يكوف ممزما بتعويض قيمتيا لمصمحة المسؤولية التقصيرية
أو بحقوؽ االشخاص ، 2أ أد ػ إلى المساس بحقوقيـ في الت ركةقد ارتكب خط باعتباره ،فاقد األىمية

 .الذؼ يممكوف حق الت صر ؼ في أمواؿ الحامل بعد فقدانو القدرة عمى الت صر ؼ
ىذا  إذ أف   في القواعد العام ة لموكالة، القانوني ىذا الخطأ أساسوتحميل البنؾ تبعات ويجد 

ـ  بعد انقضاء الوكالة في القواعد و  ،، مف جيةوخارج الحدود المرسومة لو لتنفيذىا ،الوفاء قد ت
ة بالبطاقة مف جية ثانية، ادر بموجب البطاقةالط  إذ أف   الخاص  فع الص  ة لألمر بالد    بيعة الخاص 

، بمجر د أؼ الت اجر المعتمد 3مف حيث أن و ال ينقل الر صيد المطابق لو لمصمحة المستفيد منو
مواؿ المراد الوفاء بيا في ذم ة الحامل إلى غاية األ ييكات بل تبقفي الش  اصداره كما ىو الحاؿ 

ما ينبغي عمى البنؾ عدـ القياـ بو في حالة الوفاة أو فقداف  ، وىواجراء القيد المديف بحسابو
 .4األىمية
رر لمض   يـاثباتعمى  ذوؼ المصمحةفي مواجية التقصيرية  ف تحميل البنؾ المسؤولية ويتوق   
في حساب أو  أصابيـ وكونو ناتج عف خطأ البنؾ بتصرفو في حساب مور ثيـ بعد وفاتو ال ذؼ
 .االىمية بعد ثبوت وجود العارض في حق و مفتقر

                                                           
ة  -1 "تنتيي الوكالة بإتماـ العمل الموكل فيو ]و  مف القانوف المدني بشأف واقعة الوفاة: 586وذلؾ ما أشارت إليو الماد 
ل بو[ أو بانتياء األجل المعي ف لموكالة، و تنتيي أيضاا ا أو الوكيل. ألصح الموك   بموت الموك 

ل" كما تنتيي الوكالة أيضا  .بعزؿ الوكيل أو بعدوؿ الموك 
 وما بعدىا. 92؛ فداء يحي أحمد الحمود، مرجع سابق، ص968ثناء احمد المغربي، مرجع سابق، ص -2

3
-François GRUA , Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit, p.190. 

 .353ص لية المدنية لمبنوؾ، مرجع سابق،عبد الحق قريمس، المسؤو  -4
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أو بالعارض ال ذؼ يعترؼ إثبات جيمو بوفاة الحامل  عاء عنو،يممؾ البنؾ لدفع ىذا االد   
فع  لذوؼ المصمحة، ليكوف 1ا إال  بعد تسديده الفواتيرموعدـ عممو بيأىميتو،          دحض ىذا الد 

د سوء نية البنؾ وتسديواثبات العكس  فقداف الحامل به الفواتير رغـ عممو دمف خالؿ تقديـ ما يؤك 
 قدرتو عمى الت صر ؼ.

 قو مف سمطة عميمو في االصدارتحم ل البنؾ لممسؤولية عف عدـ تحق   اشكاليةالمالحع أف  و 
ة ر أنظمة الوفاء ببطاقات االئتماف، ، أصبحت أقل حد  ـ  تقديـ الفواتير وتسديدىا آليا مع تطو  إذ يت

 .لمبنؾالمباشر  تقديميابطريقة إلكترونية دوف وجود فاصل زمني بيف استعماؿ البطاقة و 
رجة األولى، نظرا لتعاممو ، فإف  مسؤولية الت حقق مف أىمية الحامل تقع عمى الت اجر بالد  ليذا
فع لملمبنؾ  يكوف و عو، المباشر م ؾ بيذا الد  ، بل ومطالبة الت اجر بتعويضو حمل مف المسؤولية ت  الت مس 

يحل  محل  مف العودة أيضا عمى ، كما لوفواتيره لمصمحتوعف المبالغ ال تي دفعيا في سبيل تسديد 
 .2الحامل في حقوقو عمى أساس االثراء بال سبب

 حامل البطاقة:الوفاء في حال افالس  -انيةالفقرة الث  
الت صر ؼ في  صالحيةتجريده مف  إلى ، وبقوة القانوف الت اجرخص الش   شير افالسيؤدؼ 

، حماية لمصالح 3لوكيل المتصر ؼ القضائيإدارتيا، لينوب عنو في ذلؾ اعف  هيد وغل   أموالو  
با ألؼ  تصر ؼ قد يقـو بو المفمس بسوء نية اضرارا بيـ. ائنيف وتحس   جماعة الد 

موالو بعد صدور حكـ أمف الت صر ؼ في  ،بما في ذلؾ حامل البطاقة ،منع المديف يكي ف
لذا فقد ، حرماف لو مف أىمية اتياف الت صر فات المالية المختمفةبشير إفالسو بمثابة  يقر  قضائي 
 ا يثير الت ساؤؿ عفمم  ، 4ي يطاليا البطالف الوجوبيصرفات الت  وفاؤه بالبطاقة في قائمة الت  يصن ف 
  ىذه الحالة. التي يتحم ميا البنؾ في المسؤولية

تسديد الفواتير ز بيف يالت ميو  ،الن ظر إلى زمف الوفاءإف  الفصل في ىذا االشكاؿ يستدعي 
قبل صدور الحكـ بإفالس الحامل، وذلؾ ال  ال    بعده. ذؼ يتـ  ذؼ يتـ  

                                                           
ة  -1 فإف  أثر  "إذا كاف الن ائب والذؼ تعاقد معو يجيالف وقت العقد انقضاء النيابة، مف القانوف المدني: 76ذلؾ طبقا لمماد 

 حق ا كاف أو التزاما ُيضاؼ إلى األصيل أو خمفائو".العقد الذ ؼ يبرمو، 
2
-François GRUA , Les contrats de base de la pratique bancaire, Op.Cit, p. .910   

ة  -3  مف القانوف الت جارؼ. 244وذلؾ تطبيقا لنص الماد 
دة في -4 ة  المعد   .نفس القانوف  مف 247نص  الماد 
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صدور الحكـ بشير االفالس ابقة عمى إف  تنفيذ البنؾ ألمر صادر بالبطاقة، في الفترة الس  
فع ؛ والوفاء بديوف الت   يعد  مف  ،ابتة في الفاتورة المرسمة لواجر الث  أو ما يعرؼ بفترة الت وق ف عف الد 

لمصمحتو، وتعد  حال ة بالن ظر إلى غياب  الحامل الواجبة في ذم ةاألداء ة يوف الحال  قبيل تسديد الد  
يف في ذم ة ال ـ  ال   ،حامل وارساؿ الفواتير إلى البنؾ لدفع قيمتيافاصل زمني بيف نشوء الد   ذؼ يت

فع المعتمدة ل ناتج عف استعمالو، بشكل مباشر فع انوناقوسيمة مف وسائل الد        . وىي بطاقة الد 
ة  شروط بطالف الوفاء المنصوص لذا فإف    ال 1مف القانوف الت جارؼ  247عمييا في الماد 

وال ال تي أشارت إلييا نطاؽ حاالت البطالف الوجوبي مف  تتوافر في ىذه الحالة، لتستبعد بالت الي،
يبة لكونو تـ  في فترة الر   ة القانوف باطال بطالنا مطمقا بقو  وفاء البنؾ لمت اجر  ينبغي تبعا لذلؾ، اعتبار

فع ائنيف وال يتحم ل، بل يعد  صحيحا ونافذا في مواجية جماعة أو الت وقف عف الد  مسؤوليتو  البنؾ الد 
 .في مواجيتيـ

إف  افالس حامل البطاقة يعد  مف قبيل الحاالت الت ي بعد صدور الحكـ بشير االفالس، ف أم ا
 .واستعماليا، 2 تؤد ؼ وبشكل تمقائي إلى وضع حد  لسرياف اتفاؽ تسميـ البطاقة

وبصدور الحكـ بشير ىذه الحالة في حق و أؼ  االفالس، فإن و يفترض بالبنؾ العمـ بيا نتيجة   
 تبميغو بالحكـ .

ر إليو مف الز بوف دأمر دفع صا يترتب عمى تبميغ البنؾ بيذا الحكـ، امتناعو عف تنفيذ أؼ  
 جل أولو كانت مف ، بغض  الن ظر عف الغرض ال ذؼ استعممت البطاقة ألجمو حتى المفمس بعد ذلؾ

 تمبية احتياجاتو اليومية .
شراء مستمزماتو اليومية حتى ل حرماف الحامل المفمس مف استعماؿ البطاقة مفإف  الغاية 

واضافة  في الوفاء سييل الذؼ يمنحو لو البنؾرورية يكمف في الت خو ؼ مف امكانية استغالؿ الت  الض  
عوف بحق استعماؿ إذا كاف مف الز بائف الذيف يتمت  مصاريف جديدة تخصـ مف أمواؿ الت فميسة، 

                                                           
ة  ال -1 مف القانوف الت جارؼ: "ال يصح   247يندرج الوفاء في مثل ىذه الفرضية في الحالة المشار إلييا في نص  الماد 

فات.... ائنيف بما يمي مف الت صر  ؾ قبل جماعة الد  كل  وفاء لديوف حالة بغير الطريق الن قدؼ أو األوراؽ الت جارية    -الت مس 
 وسائل الوفاء العادية".أو بطريق الت حويل أو غير ذلؾ مف 

2
-Jean -Louis RIVES –LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.341. 
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ة ثالثيف يوما لمد  البطاقة رغـ عدـ وجود مقابل نقدؼ في الحساب، مع منحيـ ميمة لمت سديد المؤجل 
ائنيف، مم  أو لحيف تمويف الحساب ير،أو حتى نياية الش   رر المحالة عمى جماعة الد   .1ا يعود بالض 

ة الوفاء الذؼ تـ  لمصمحة الت جار بفواتير الحامل البنؾ بصح   ؾوفي كل  الحاالت، فإف  تمس  
دفع عف  وفتوق   بسبب ،سمطتو في الت صر ؼ في أموالو بتقييد المفمس استنادا لجيمو وعدـ عممو

ائنيف دحضووصدور حكـ قضائي يشير ىذه الحالة في حق و ديونو الت جارية  ، ُيمكف لجماعة الد 
ة   .2مف القانوف الت جارؼ  250/02باالستناد إلى نص  الماد 

ـ   ة المذكورة،االعتماد عمى  يت بطريق القياس عمى الحكـ الوارد فييا والمتعم ق   نص الماد 
ند ألمر، باعتبارىا وسائل دفع ، و  كوف البطاقة مف أدوات الوفاء أيضا، فإف  لبالسفتجة، الشيؾ والس 

 .ىذا الحكـ قابل لمت طبيق عمييا
دىاتي ائنيف مطالبة البنؾ قضائيا برد  المبالغ ال  يمكف لمد   وتأسيسا عمى ذلؾ ، اجر إلى لمت   سد 

فعأ  ليتـ اعادة بكل وسائل اإلثبات الممكنة، ،مواؿ الت فميسة، بعد اثبات عممو بواقعة الت وقف عف الد 
روع بعد ذلؾ إلى حساب الحامل وقيدىا فيو، والت نفيذ عمييا الحقا عند حصر أموالو والش   تحويميا 

  .في الوفاء بديونو
 مر ناتج عن االستعمال غير عادي لمبطاقة:أالمسؤولية عن تنفيذ  -انيالمطمب الث  

حاالت  فيأو ما يعرؼ باالستعماؿ االحتيالي  لالستعماؿ غير العادؼ تكوف البطاقة محال  
رعي وتمك ف مف الحصوؿ عمييا بشكل غير  عديدة، إم ا مف الغير ال ذؼ ال يحمل صفة حامميا الش 

 ضياعيا منو أو تجريده منيا  نتيجة ،قانوني نتيجة خروجيا مف حيازة صاحبيا دوف رضاه أو عممو
  بسرقتيا أو اختالسيا منو.عنوة 

ذىا البنؾ تتـ في االعتراض عمى أية عممية وفاء ينف   في ىذه األحواؿ يممؾ الحامل الحق  
في حاؿ لـ يشرع في ترتيب آثار المعارضة ، البنؾ مسؤولية ىذا الوفاء المحم  بواسطة البطاقة، 

ؿ(. عامل بالبطاقةوايقاؼ الت    )الفرع األو 
                                                           

 .354عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنؾ في مجاؿ الحسابات، مرجع سابق، ص -1
ة  -2 ائنيف أف ترفع دعوػ رد  الماؿ إلى الت فميسة  250/02تنص الماد  مف القانوف الت جارؼ عمى أن و: "غير أف  لجماعة الد 

ؿ مظير  يؾ وأو  حب، وكذلؾ ضد  المستفيد مف الش  حب ألجل الحساب، ضد  اآلمر بالس  فتجة أو في حالة الس  ضد  ساحب الس 
ليل عمى ند ألمر، بشرط إقامة الد  فع". لمس   أف  المطالب برد  الماؿ كاف عالما بالت وق ف عف الد 
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 ت اجرالبنؾ والى في حاؿ قياـ حامميا وحت   غير عادؼكما تعتبر البطاقة مستعممة استعماال 
 اني(.)الفرع الث   روط القانونية المحددة لذلؾباستخداميا خالفا لمش  

ل  ي معارضة في الوفاءتنفيذ األمر رغم تمق   -الفرع األو 
ادر بموجب البع اعتبر المشر   كمبدأ عاـ،  فع الص  باتا وغير قابل لمرجوع فيو، اقة طاألمر بالد 

مم ا يضفي عميو طابعا نيائيا، 
1

un ordre fermé et irrévocable،  فة ن و ال أومقتضى ىذه الص 
ائف بيا.مبنؾ يتضم  أصدره لصحيح سبق وأف يجوز لمحامل الغاء أمر   ف الوفاء بفواتيره لمصمحة الد 

ادرجوع في األمر الحية أؼ الر  ومف باب االستثناء يممؾ الحامل ىذه الص   في المقابل،   الص 
رط السابق في حاؿ  ايقاؼ أية عممية وفاءو ، إذ يمكنو اجراء معارضة لمبنؾ في حالة اختالؿ الش 

 دوف اعتبار ذلؾ خرقا لممبدأ المذكور ،استعماؿ البطاقة مف الغير في إصدار أوامر دفع اثباتو
ماداـ المشر ع قد اعترؼ لو بيا صراحة في معرض تحديده لحاالت المعارضة

2.  
فإف  البنؾ ممـز باتخاذ جممة مف  ،االستثناء )الفقرة األولى(يذا األخذ بشروط توافرت فإذا  

 االجراءات، يتحمل المسؤولية في حاؿ اخاللو بيا)الفقرة الث انية(. 
  توافر شروط المعارضة:-الفقرة األولى

معارضة صحيحة تستوفي شروطيا واجراءاتيا إلى انشاء التزاـ  قياـ الحامل بإجراء يؤد ؼ 
       منعا ألؼ  استخداـ احتيالي ليا في ذمة البنؾ مؤداه تجميد أو ايقاؼ عممية الوفاء بالبطاقة،

بإخطار التجار المعتمديف لديو بواقعة فقدىا أو سرقتيا، كما يمتـز بات خاذ ويستوجب ذلؾ مبادرتو 
 والشبابيؾ اآللية ليا، تفاديا لمسؤوليتو. زمة لذلؾ بإلغاء برمجة قبوؿ الموزعاتكل  الوسائل الال

ـ    ت وفق كيفية وشكل معينيف )أو ال(، مف ذلؾ، يتعي ف أف تكوف المعارضة قد تم   وحت ى يت
، وأف يكوف رجوع الحامل في أمره بسبب مناسب يذا االعتراض في وقتب اعالـ البنؾ تحقيق شأنيا
  )ثانيا(. قانونا رة لذلؾالحاالت المقر   توافر

 
                                                           

ة  -1 ر  543وذلؾ في نص  الماد  مف القانوف الت جارؼ: "األمر أو االلتزاـ المعطى بموجب البطاقة غير قابل لمرجوع  24مكر 
 فيو...".

فع إ -2 ة في شق يا الث اني إلى أن و: "وال يمكف االعتراض عمى الد  ال  في حالة ضياع أو سرقة البطاقة تشير نفس الماد 
 المصر ح بيما قانونا، أو تسوية قضائية أو افالس المستفيد".
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 احترام الحامل لكيفيات المعارضة: -أو ال
ى تكوف المعارضة منتجة آلثارىا يتعي ف عمى الحامل إخطار البنؾ في أجل مناسب ووفق حت  

د مسبقا في عقد االنضماـ عمى نحو شكلال الستعماؿ غير ل وضع حد  نو مف يمك   المطموب والمحد 
 .مبطاقةالقانوني ل

 أجل المعارضة: -أ
رضة اشريعات في عدـ تقييد الحامل بأجل معي ف ينبغي عميو اجراء المعتشترؾ جميع الت  

تي تكوف خالية مف ضمنو، وقد انعكس ىذا الفراغ عمى صياغة بنود عقد الحامل أو االنضماـ ال  
المصطمحات  جل  ، إذ أف  1أؼ تحديد حسابي دقيق لو، بسبب تعذ ر ذلؾ مف الناحية العممية

ادرة عف البنوؾ وحت   فع االلكتروني الص  ى في الت وصيات االوروبية المستخدمة في عقود بطاقات الد 
   و االخطار وذلؾأرعة في اجراء المعارضة المتعمقة بيذا المجاؿ تكتفي بإلزاـ الحامل بتحرؼ الس  

ة وجيزة، في الحال،"   .2"دون تأخير...أو  في مد 
إلى ذلؾ، فإف  الحامل ممـز بإجراء االعتراض عمى الوفاء بالبطاقة لدػ البنؾ عمى  استنادا 

اعتبارا مف  وذلك   immédiatement ou dans les meilleurs délaisالفور أو في أقصر اآلجاؿ
 احتياليا مف الغير.أو استعماؿ رقميا  ـ باستعماليالحظة ضياع البطاقة أو سرقتيا أو العم

فإف  تحديد األجل المناسب لممعارضة في حاؿ المنازعة القضائية يترؾ  ،الحاالت وفي كل  
 3مطة في ذلؾ، حسب ظروؼ كل واقعة عمى حدةعوف بمطمق الس  ذيف يتمت  لقضاة الموضوع، ال  

 la fréquenceالبطاقة  استخداـ وتيرةكالبحث في  ،4واستنادا إلى الظ روؼ الشخصية لكل حامل

                                                           
1
-Patrice BOUTEILLER, "Les relations juridiques entre banques et porteurs de carte", Banque stratégie, 

novembre 1999,  p.30. 

 .582عبد الصمد حوالف، مرجع سابق، ص - 2
3
-Patrice BOUTEILLER, Cartes de paiement, p.10. 

ة المناسبة إلجراء المعارضة في إحدػ القضايا بأن يا ذات اليـو الذؼ وصل فيو العميل إلى شقتو  - 4 ر القضاء المد  فقد قد 
ر ؼ:  واكتشف سرقة محتوياتيا، بما فييا بطاقة االئتماف ورقميا الس 

-Cour d’appel de Paris, 06 octobre 1998, D. 1998, Information rapide, p.242; Disponible sur le site : 

http://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information 

http://www.courdecassation.fr/publications_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information
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d’utilisation de la carte    ة الفاصمة بيف تمق ذؼ يظير العمميات يو كشف الحساب ال  والمد 
 .1ت بواسطة البطاقة والقياـ باالعتراضتي تم  االحتيالية ال  

إلجراء المعارضة، فإف  المشرع  بميمة زمنيةخروجا عمى ىذا المبدأ بعدـ تقييد الحامل و 
 حسب سببيا. قد فرض عميو احتراـ أجل زمني معي ف 2الفرنسي

ر المعارضة يكمف في سرقتيا أو ضياعيا، فإف  الحامل ممـز عمى اجراء  فإذا كاف مبر 
 المعارضة خالؿ أجل يوميف كحد  أقصى.

في حاؿ كاف سبب االعتراض ىو االستعماؿ االحتيالي لمعطيات البطاقة، دوف  أم ا
يحتسب مف تاريخ العممية المتنازع  ،ياإلجرائ( يوما 70أجل سبعيف )ب يتمت ع فإن وؼ، استعماليا الماد  

 ( يوما.120عمييا، لطمب الغائيا، مع امكانية تمديده اتفاقا إلى مائة وعشروف )
بب في ذلؾ يكمف في كوف اكتشاؼ الحامل  والمالحع أف  ىذا األجل طويل نسبيا، والس 

رقة أو الضياع األمر ال ذؼ أخذه المشر ع  لمعمميات المشتبو فييا يستدعي وقتا أطوؿ مف حالتي الس 
 الفرنسي بعيف االعتبار.

مى تذكرة عمميا، وإلثبات احترامو ليذا األجل، يمـز البنؾ الحامل بأف يحصل مف الت اجر ع
( يوما كحد  أقصى 90تسعيف)خالؿ مؤرخة لمعممية المتنازع عمييا، وكشف أو مستخرج الحساب 

رض عمييا، مع احتفاظو بتمؾ التذكرة إلى غاية انتياء أجل تممية المعابتداء مف تاريخ الع
 المعارضة.

 شكل المعارضة: -ب
ذؼ تتـ المعارضة كل ال  الش  ادرة عف مختمف البنوؾ في تحديد اختمفت عقود الحامل الص  

لطرفي عقد الحامل  هاختيار حرية  كل الالـز لذلؾ، وترؾوفقو، عمى أساس أف  القانوف لـ يبيف الش  
 أو االنضماـ.

ده لو البنؾ في العقد الذؼ يربطو بو  سواء  لذا ينبغي عمى الحامل مراعاة الشكل ال ذؼ يحد 
 .3شفييا أو كتابياكاف 

                                                           
1
-Cass.com., 27 janvier 1998 ; RD Bancaire et bourse 1998, p.57 ; Cité par : Patrice BOUTEILLER, Cartes de 

paiement, p.10.  
2
-Article L. 132-03 du code monétaire et financier Français. 

3
-G. RIPERT, R. ROBLOT, Op.Cit., p. 446. 
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   opposition verbaleبطريق شفييإم ا  ف لمحامل اجراء المعارضةواستنادا إلى ذلؾ يمك

بواقعة خروج البطاقة مف حيازتو ألؼ  أوقات العمل وبشكل مباشر ضمف شفاىة  بإخطار البنؾ
  سبب كاف، وحت ى عف طريق الياتف.

أم ا خارج أوقات عمل البنؾ، فإف  الت صريح يتـ  في ىذه الحالة عف طريق الياتف فقط مف 
ة  بتمق ي المعارضات  le service spécialخالؿ ات صاؿ العميل بالمصمحة المختص 

1
توػ سعمى م 

بالعميل مع ترؾ رقـ يمكف ليا االت صاؿ سا،  24/اس 24تي تعمل باستمرار لمدة وال   ،الوكالة البنكية
 .بواسطتو
في  حامل البطاقة المعارضة الشفوية بالياتف المقد مة إلى البنؾ مصدر البطاقة تفيد إف  

ومنع استخداميا بعد ذلؾ استخداما احتياليا وغير مشروع  في انتظار تأكيدىا كتابة، كسب الوقت
ة إذا تعم ق األمر  ر ؼ خاص  يا يشرع في ل، السي ما وأف  الحائز ببطاقة سحب مفقودة مع رقميا الس 

عات إذ يفترض أف ُيبادر البنؾ ببرمجة الموز   ،سرقتيااستخداميا مباشرة بعد عثوره عمييا أو 
عف اخطاره الت جار المعتمديف لديو والمتعامميف معو برفض  ،والشبابيؾ اآللية عمى رفضيا فضال

 .ممعارضاتبقائمة محي نة ل ـعف طريق تزويدى ،قبوليا في الوفاء
حاجة الحامل لدليل ممموس عمى اجرائو ليا، تفرض عميو ضرورة تأكيدىا بشكل إال  أف   
يرػ القضاء بأن يا كافية تي دوف أف يعتبر ذلؾ انتقاصا مف قيمة المعارضة بالياتف، ال   ،كتابي

لممسؤولية في حاؿ دوف حاجة إلى إجراء الحق، تحت طائمة تحميل البنؾ ، 2ولوحدىا لترتيب آثارىا
 .3ثبوت العكس وعدـ اعتداده بيا

ال تثير أؼ  اشكاؿ مف الن احية ميا مف حيث كونيا تفُض غير أف  المعارضة بشكل كتابي 
ذؼ يفتح الباب عمى مصرعيو فيي، ال  اريخ سريانيا، عكس االخطار الش  حديد تسبة لتبالن  العممية 

 .4حصوؿ االخطارال حصر ليا مف البنؾ في اثبات عاءات الد  

                                                           
1
-Paul LE CANNU, Thierry GRANIER, Richard ROUTIER, Droit commercial, Instruments de paiement et de 

crédit, Op.Cit., p.140. 
2
-CA Caen, 24 juin 1993, JCPG1993, IV, 2471 ;  Richard ROUTIER ,Obligations et responsabilités du banquier 

, Op.Cit., p.142. 
3
-Jean-Louis RIVES -LANGE, Monique CONTAMINE-RAYNAUD, Op.Cit., p.344, note 01. 

4
-Cass.com., 23 juin 1987, RTD.Com 1988, p.104, n°11, obs. : Michel CABRILLAC, Jean -Louis RIVES -

LANGE. 
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ـ    أو سرقتيا بواقعة فقدانياكتابة حامل البطاقة بإخطار البنؾ بقياـ المعارضة الكتابية  تت
ر ؼ، بتوجيو خطاب عادؼ أو رسالة  معطياتياأو استعماؿ  ،أو استعماليا االحتيالي كالرقـ الس 

مة مضمونة الوصوؿ مع اشعار باالستالـ مسج 
1. 

ذا كاف القضاء في فرنسا فوية مف أجل ترتيب اآلثار المرجوة منيا  يكتفي بالمعارضة الش   وا 
فإف  البنوؾ في الجزائر تتشدد في ذلؾ وتعتبرىا اجراء ناقصا يستدعي ترتيبو آلثاره بشكل كمي 

ـ  أذؼ يمكف بميغ الشفيي ال  تدعيمو بإجراءات اضافية أخرػ، بحيث تجبر الحامل عمى تأكيد الت    ف يت
بإجراء معارضة كتابية  البنؾ في أوقات العمل،  الحضور شخصيا إلى مقر  ب أو عف طريق الياتف

رسالة مضمونة الوصوؿ، بحيث يعتبر تاريخ وصوؿ ىذه الرسالة ىو نفسو  إم ا بإخطار عادؼ أو
 .2تاريخ اجراء المعارضة

ي تيا، ضرورة  بل بذلؾ، وال تكتفي البنوؾ  تشترط لقبوؿ المعارضة والت أك د مف مدػ جد 
رقة إلى بالض  أو وصل الت صريح  كوػ الش  المعارض نسخة مف  الحاملاستظيار  ياع أو الس 

 .3السمطات المعنية
 ق الحاالت القانونية لممعارضة:تحق   -ثانيا

، وكذا أو ضياعيا جارؼ سرقة البطاقةمف القانوف الت   24ر مكر   543ة اعتبرت الماد   
تي يجوز فييا االعتراض عمى الوفاء بالبطاقة ىي الحاالت ال   ،سوية القضائية أو افالس المستفيدالت  

 االحتيالي. استعماليامثمة في فرزىا الواقع العممي مأأضاؼ الييا الفقو حالة أخرػ 
 دة قانونا لممعارضة:الحاالت المحد   – أ

ع في استعماؿ حق وس  الحصر، رغبة منو في عدـ الت  أشار إلييا المشر ع عمى سبيل  
فع وما ينجر    عنو مف عدـ استقرار في تسوية المعامالت المالية.  االعتراض عمى الد 

سرقة البطاقة  :تيف ىمالادر بالبطاقة في حاراجع عف األمر الص  يمكف لحامل البطاقة الت   
 وضياعيا منو.

                                                           
 .112ص سابق،دمحم توفيق سعودؼ، مرجع  -1
 .583ص ،حوالف، مرجع سابقعبد الصمد  -2
 نفس المرجع، نفس الموضع. -3
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سرقة البطاقة أو ضياعيا إذ أف  نتيجتيما واحدة  ليست ىناؾ جدوػ مف الت فرقة بيف حالتي
رعي ليا ، حتى في حالة ضياعيا، لعدـ قياـ مف عثر 1وىي اعتداء الغير عمى حيازة مالكيا الش 

رطة محتفظا  لصاحبياعمييا برد ىا  أو تسميميا إلى البنؾ أو الجية المصدرة ليا أو إلى جياز الش 
رؼ اآلليأفي سحب الن قود مف  استخداميا احتماؿ كما أف   ،2بيا دوف استعماليا        جيزة الص 

ا.أو الوفاء بيا لدػ التجار بدال مف النقود،   وارد جد 
خروجيا الالإرادؼ مف حيازتو  فقده لمبطاقة و يقع عمى حامل البطاقة وبمجرد اكتشاؼليذا 

 ى يتـ  حت   ،البنؾمطات المختصة فضال عف اخطار أف يبادر بإخطار الس   ،أو ضياعيا ابسرقتي
  ايقاؼ كل استخداـ غير مشروع ليا.بغية ، 3اتخاذ االجراءات الالزمة لذلؾ، بإلغاء البطاقة
ريقة المتفق اجراء المعارضة في ىذه الحالة وفق الط   إف  الغرض مف تمكيف الحامل مف حق  

يؾ، بل سبة لمش  أف بالن  مثمما ىو الش   ،ة البطاقةال يكمف فقط في منع الوفاء بواسط عمييا مع البنؾ،
 .4عددىايا، بغض  الن ظر عف واسطتبإصدار أوامر بيا مف طرؼ الغير يرمي إلى تعطيل استعمال

ذا كاف الحامل ممزم عف  باإلبالغمبطاقة، فإن و ممـز كذلؾ رقة المادية لباإلبالغ عف الس   اوا 
لوحده نتيجة كتابة العميل لو عمى قـ ع الر  اق األمر بضيسواء تعم  رؼ وضياعو منو، سرقة رقميا الس  

خصي أو في  أو كاف مدرجا في ، دعامة ورقية أو مادي ة تي ىاتفو الذكي في الحالة ال  حاسوبو الش 
 . يتـ فييا الوفاء بطريق الياتف

لى إ ماعميي أو مف يعثر السارؽ إلى وصوؿ  ما،الياتف أو ضياعي الحاسوب أو ؼ سرقةتؤد   إذ 
رؼ  خصوصا ،ومعطياتيا بما في ذلؾ بيانات البطاقة ،وممفاتو بيانات الحامل إذا وذلؾ ، رقميا الس 

 .أىمل الحامل تأميف استعماليما بوضع كممة سر أو مرور
في محتويات  الت فتيشبعد  الجياز القارغ لمبطاقة،بإدخالو في  رؼ استخداـ الرقـ الس   يتـ  و 

طريق ، أو عف جر اء اىماؿ الحامل في المحافظة عميو ،محفوظا فيو إذا كافالياتف والوصوؿ إليو 

                                                           
رؼ اآللي، دراسة مقارنة"، مجمة دراسات  -1 ميند وليد الحداد، "االحتياؿ المعموماتي بواسطة بطاقات االئتماف وأجيزة الص 

 .1075، ص2016، جامعة األردف العالمية، عماف، األردف، 02، ممحق 43عمـو الشريعة والقانوف، المجمد 
 .15، صسابقليمى بف تركي، مرجع  -2

3
-Richard ROUTIER ,Obligations et responsabilités du banquier , Op.Cit., p.144. 
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ر  الياتف حب اآللي،  ؼنفسو، باالكتفاء بتمريره عمى جياز الص  سحب الن قود مف  حاؿ فيأو الس 
       الوفاء بقيمة الخدمات  حالة فييايات الطرفية أو بتمريره عمى الن   ،حساب الحامل القانوني

ريقة الحديثة في استخداـ ىذه الط  إذ أف   ،طريق االنترنيتراء عف ، وحتى لمش  أو المشتريات
البطاقات ال تتطمب الوقوؼ عمى ىوية الحامل أو صاحب الياتف مف طرؼ الت اجر وال الت أك د مف 

ل عمى  ، بل يفترض فيوصحتو توقيعو مف يممؾ الياتف بأن و مالكو الشرعي أو أن و قد تحص 
 .صاحب الحق  في استخداـ البطاقة، و بالت الي ترخيص منو باستعمالو

لـ يبذؿ العناية المطموبة منو في تأميف  إذافإف  الحامل يتحم ل مسؤولية ىذا الوفاء  لذا
 .1الغير مف الوصوؿ إلييا عخصية الخاصة بو، ومناالحتفاظ بالمعطيات الش  

 فإن يا قد جاءت غيرأم ا الحالة الثانية لممعارضة وىي التسوية القضائية أو افالس المستفيد، 
 توضيحبشكل عاـ دوف le bénéficiaire واضحة بسبب استعماؿ المشر ع لمصطمح المستفيد 

باعتبار كل   2ينصرؼ إلى الحامل والت اجر عمى حد  سواء يمكف أف لشخصو، إذ أف  ىذا الوصف
 .منيما يستفيد مف عممية تنفيذ البنؾ ألمر الحامل

باإلفالس، يكوف مف خالؿ البحث في الغاية مف إجراء خص المقصود إف  تحديد الش  
 .ظ رؼالمعارضة في مثل ىذه ال

ؿ مصطمح حامل البطاقة االمشر ع استعمب أولى كاف ،فإذا كاف المقصود ىو حامل البطاقة
يكات، وفي ىذه الحالة فإف  االعتراض سيتـ  أف بالن سبة لممعارضة عمى وفاء الش  مباشرة كما ىو الش 

ف طرؼ الوكيل المتصر ؼ القضائي كأثر مترت ب عف شير إفالسو دوف حاجة إلى الن ص تمقائيا م

                                                           
1
-Cass.com., 18 janv.7092, n°15-18102, ECLI:FR: CCASS:2017:CO00108, Caisse de Crédit mutuel de 

Wattignies c/ M. X, PBI (rejet pourvoi c/ Jur. proximité Lille, 17 mars 2015), Mme Mouillard, prés. ; SCP 

Célice, Soltner, Texidor et Périer, av. 

-Cass. com., 18 janv.7092, n° 15-26058, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00110, Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes 

c/ M. X, D (rejet pourvoi c/ CA Douai, 3 sept. 2015), Mme Mouillard, prés ; SCP Célice, Soltner, Texidor et 

Périer, SCP Ortscheidt, av.  
_Cass. com., 18  janv. 2017, no 15-18224, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00109, Caisse fédérale du Crédit mutuel 

Nord Europe c/ M. X, D (rejet   pourvoi c/ TI Lille, 15 déc. 2014), Mme Mouillard prés.; SCP Célice, Soltner, 

Texidor et Périer, av. 

-Cass. com., 18  janv. 2017, no 15-22783, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00111, Caisse fédérale du Crédit mutuel 

Nord Europe c/ Époux X et Association UFC Que Choisir, D (rejet pourvoi c/ TI Lens, 29 mai 2015), Mme 

Mouillard, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Nervo et 

Poupet, av.. 

-Cité par: Myriam  ROUSSILLE, "Utilisation frauduleuse du numéro de carte bancaire: le risque est pour la 

banque", Gazette du Palais, n°22, du 13 Juin 2017, p.55. 
2
-Michel JEANTIN, Paul LE CANNU, Op.Cit., p.131. 
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، كما أن و ال يتصو ر مف جية أخرػ أف يقـو حامل البطاقة باإلعتراض عمى الوفاء ال ذؼ سيتـ عميو
ماداـ أف  حق  االعتراض معترؼ لو بو حصريا دوف سواه مف  ،لمصمحتو في حالة شير إفالسو

 األشخاص.
، فإف  الغاية مف االعتراض تنتفي ىو الت اجر مف مصطمح المستفيد م ا إذا كاف المقصودأ

ـ  بالن سبة إلى دائنيو ماداـ أف  تسديد الفواتير  لمصمحتو، بعد حصوؿ الحامل عمى  ربشكل مباش يت
معة أو الخدمة الس 

1. 
ة واستنادا إلى ذلؾ، يبقى احتماؿ اعتبار الت اجر ىو المعني باإلفالس  ح  أقرب إلى الص 

بالن ظر إلى كوف المشر ع اعترؼ لحامل البطاقة فقط بالحق في إجراء المعارضة، وال يمكنو أف 
مع تقميد العربوف  2يتماشى حسب الفقو ىذا الت فسير يعترض عمى الوفاء لنفسو، ولكوف 

versement d’acompte داد الت جار في ال ذؼ يشترطو  ، le paiement anticipéالمسبق  أو الس 
ـ   فع عند افالسيـ ىي الط ريقة الواحدة  عتبرعف بعد، إذ ت البيوع والخدمات ال تي تت المعارضة في الد 

 .معة أو الحصوؿ عمى الخدمةالسترداد التسبيقات المدفوعة ليـ سابقا دوف تمقي الس  
 :من الغير االستعمال االحتيالي لمبطاقة :المكرسة عرفاالمعارضة  لةحا -ب

  رغـ أف  المشر ع لـ يعتبرىا مف بيف الحاالت المبيحة لممعارضة، خالفا لنظيره الفرنسي  
ال ذؼ كر سيا صراحة

في عقد الحامل الذ ؼ تبرمو مع ىذا األخير عمى  درجت إال  أف  البنوؾ، 3
 فييا اجراء المعارضة. ونمف الحاالت التي يمك بصورة احتياليةلمبطاقة الغير  ستعماؿ ااعتبار 

 محم و واستنادا إلى الط ريقة يأخذ صورا مختمفة بالن ظر إلى االستعماؿ االحتيالي لمبطاقة ،إف  
 . تي يتـ بياال  
 االستعمال االحتيالي لمبطاقة:محل  -1

، وقد ينصب عمى ذاتيا االستعماؿ االحتيالي لمبطاقة ينصرؼ إلى استعماليا في حد   إف  
رؼ.استعماؿ المعطيات الخاصة بيا ال   سيما رقميا الس 

                                                           
 .359ص ،عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوؾ، مرجع سابق -1

2-Christian GAVALDA, Jean STOUFFELET, Instruments de paiement et de crédit, 5
éme

 édition, p.444. 

3
-Article L.132-2 du code monétaire et financier Français. 
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ـ   جوء إلى أساليب غير بالم   مف طرؼ الغير االستعماؿ االحتيالي لمبطاقة في حد  ذاتيا يت
ادرة عنيـ بمثابة جرائـ أورد مشروعة ووسائل احتيالية معاقب عمييا قانونا،  بحيث تعد  األفعاؿ الص 

خص  الن صب واالحتياؿ؛، قميدالت  ، مثل خيانة األمانة، 1ليا القانوف عقوبات جزائية وسواء قاـ الش 
لف تبقى واحدة و  ف  العقوبةأ إذبذلؾ باعتباره فاعال أصميا أو بوصفو شريكا أو مساىما مع الغير 

 تختمف في الحالتيف. 
ذؼ وقد يتحقق كذلؾ مف خالؿ االستعماؿ االحتيالي لممعطيات المرتبطة باستخداـ البطاقة ال   

أعماؿ الغش واالحتياؿ التي تتـ عف طريق ات ال تي تقد ـ عف بعد، و والخدم يتـ  عف طريق البيوع
 الكترونيا باستعماؿ الشبكة العنكبوتية.

ل المحتاؿ إلى ل عميوالذؼ  ؛استعماؿ رقـ البطاقة وباعتماد ىذه األساليب يتوص  في  تحص 
 قبلفي تنفيذ عمميات دفع الكتروني لصالحو، يُ  أو باالحتياؿ االلكتروني؛ ،معاممة سابقة مع الحامل

فع بواسطة البطاقة دوف اشتراط تقديميا الماد ؼ وال الت حقق مف ىوية صاحبيا، لذا يكوف الد   فييا
 احتماؿ ارتكاب أعماؿ غش في الوفاء بيذا الط ريق كبير جدا.

ة بالبطاقةال تي ُتستخدـ في االستيالء عمى البيا االحتياليةيب ومف أشير األسال   :نات الخاص 
بإنشاء مواقع وىمية خاصة بشركات كبرػ، بحيث يعتقد الغير بأن و الموقع  :أسموب الخداع -
ة المالية، ،بما في ذلؾ البنوؾالخاص بيا  األصمي مما يسمح بتمقي  يتمق ف كل تعامالتيا خاص 

 .2األمواؿ ثـ اغالقو بعد ذلؾ
ة الت جسس: باستخداـ البرامج ال تي تتيح االطالع عمى البيانات والمعمومات الخاص   أسموب -

 ابالشركات الت جارية الكبرػ لمحصوؿ عمى أرقاـ بطاقات االئتماف المتعاممة بيا، ليعاد استخدامي
 .3بطريقة غير مشروعة

بمعمومات تفوؽ أسموب تفجير الموقع المستيدؼ: ويتـ  ذلؾ عف طريق تزويد الحواسيب  -
ىائل مف الر سائل االلكترونية، مم ا يؤد ؼ إلى ضغط شديد عمييا وعمى  طاقتيا الت خزينية، وبكـ  

                                                           
1
-Christian GAVALDA, Jean STOUFFELET, Instruments de paiement et de crédit, 5

éme
 édition, p.444. 

غير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات االئتماف الممغنطة، دار الن يضة العربية، القاىرة، مصر  - 2 جميل عبد الباقي الص 
 .36ص –35، ص1999

3
 .204ايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق، ص - 



فع الصادرة بالبطاقةمسؤولية البنك عن تنفيذ أوامر الد                 اني                    ثالفصل ال  
 

313 
 

بكة وتتبعثر المعمومات والبيانات المخز نة وتنتقل إلى جياز  برامجيا، فينفجر الموقع عمى الش 
 .1الكبرػ وشركات الطيراف الفاعل، وتستعمل ىذه الط ريقة عمى مواقع المؤسسات المالية والفنادؽ

تي يسعى والمالحع أف  مثل ىذه األساليب تشك ل تيديدا وخطرا عمى الت جارة االلكترونية ال  
 المشر ع إلى ارساء دعائميا، مما يستوجب عميو الت صد ؼ ليا بالتنظيـ.

 :االستخدام االحتيالي لمبطاقة من طرف الغير رصو   -2
بالحامل القانوني لمبطاقة وصاحب الحق في استعماليا شخص ليس يقصد بالغير ىنا كل 

لى استعماليا بشكل غير قانوني باعتماد أساليب غير إ، يسعى طبقا لالتفاؽ المبـر مع البنؾ
الت العب في نظـ المعالجة اآللية عف بعد أو  ،العبث ببياناتو بعدمشروعة كتعطيل الموز ع اآللي 

نو  طاقة المسروقة دوف رقميا السرؼ، أو االط الع عمى رقميا استخداـ الب مفارساؿ فيروس يمك 
 عمى شبكة األنترنيت بمناسبة ملء الحامل نموذج طمب الشراء في إطار ابرامو لعقد بيع الكتروني

 2... وغيرىا.واستعماليا في تحقيق أغراض شخصية
  :بأشكاؿ عديدة يقـو ىذا الغير باستعماؿ البطاقة استعماال احتياليا 

I-  عميها أو سرقتها العثورتزوير البطاقة بعد      : 
رعيأيتـ االستيالء عمى البطاقة عف طريق سرقتيا         و اختالسيا عنوة مف حامميا الش 

 أو ألقرب مركز لمشرطة أو لمبنؾ المصدر ليا إليوعمييا بيا وعدـ تسميميا  أو باحتفاظ مف يعثر
خصي أو بتسميميا لمغير ليذا الغرض، أو حت ى  ليقـو الحقا بتزويرىا إم ا بغرض استعماليا الش 

، إذ أف  مجر د احتفاظو بيا بعد حصولو عميو بطريق كوف لديو نية استعماليادوف أف تباحتفاظو بيا 
 الجنائي نحو القانوف  غير شرعي وقيامو عالوة عمى  ذلؾ بتزويرىا يعتبر مف قبيل أفعاؿ الغش  

 . ودليل عمى نيتو في استعماليا استعماال غير مشروع
وعمى اعتبار الت زوير تغيير لمحقيقة، فإن و يقع عمى البطاقة بتغيير ما بيا مف بيانات        

مة و  ومعمومات بالد رجة  يمحق ىذا األخير و  الشريط الممغنط، لذا فإن محفوظة عمى صور،مسج 
 .األولى

                                                           
 وما بعدىا. 04الخميل، مرجع سابق، صعماد عمي  -1

غير، مرجع سابق، ص -2  .213جميل عبد الباقي الص 
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 . منيا فقطعمى بعض  يقع عمى كل  أجزاء البطاقة أو جزئيا ،يكوف ىذا االستنساخ كميا وقد
ـ  الت زوير الكمي باصطناع البطاقة بالكامل بحيث يؤد ؼ إلى  طباعة وتقميد ما عمييا مف يت

  باعتماد تقنيات عالية ،..(حروؼ وعالمات وأشرطة ،كتابة ) اصطناع أو استنساخ بطاقة جديدة
  قاقيةريط الممغنط أو الشريحة الر  )العالمة المائية( والش   ثـ تغميف البطاقة ولصق اليولوغراـ

وشريط الت وقيع كل  حسب موضعو األصمي، ثـ  اصطناع الشريط الممغنط بالن سخ أو بالتشفير
1. 

بعض بيانات البطاقة كنزع الشريط الممغنط واستبدالو بشريط  لأم ا الت غيير الجزئي فيشم
 .يحمل نفس توقيع السارؽ أو ممتقط البطاقة 2آخر
II- :استعمال بطاقة مفقودة أو مسروقة 

رعي استعماليا في ىذه الحالة لسحب الن قود مف أجيزة ال يمكف لحامل البطاقة غير الش   
  ال يعممو عادة إال  حامميا الحقيقي.رؼ ال ذؼ رمزىا الس   بإدخاؿحب إال  الس  

االت صاؿ ىاتفيا  لذا فإن و قد يمجأ إلى وسائل احتيالية مف أجل الحصوؿ عميو، ومف ذلؾ
رؼ، مد   عيا القياـ ببعض بحامل البطاقة منتحال صفة مستخدـ البنؾ، ليحصل عمى رمزىا الس 

 .3االجراءات المتعمقة بيا
استعماؿ البطاقة لدػ الت جار فيبدو أكثر سيولة مف الحالة السابقة، لعدـ تطم ب ذلؾ  أم ا

ـ  توقيع الفاتورة. ر ؼ، بل يكتفى بتمريرىا عمى جياز نياية البيع ث  إدخاؿ رقميا الس 
روؼ التي يتـ بيا الوفاء لدػ الت اجر رعي، الظ  احتياؿ الحامل غير الش   سيولة ويساىـ في
ـ  ايقافيا بعد الت بميغ   أك دعميو الت حقق مف شخصيتو، كما أف  الت  بحيث يصعب  مف كوف البطاقة قد ت

 عف فقدىا أو سرقتيا قد يستغرؽ وقتا، ىذا الوقت يكوف كافيا إلتماـ عممية الوفاء.
ف عمى البطاقة بذلؾ الظ اىر  ىذا مف ناحية، ومف ناحية أخرػ، فإف  مضاىاة الت وقيع المدو 

رة ال يمك ف الت اجر مف اكتشاؼ تزويره، إلتقاف الجاني لو وتدر بو عميو، وعدـ خبرة البائع عمى الفاتو 
أو مستخدمو في ىذا المجاؿ، لذا فإف  مجر د تقديـ البطاقة لمت اجر كاؼ عمى تحقيق االحتياؿ

4. 
                                                           

  .282عقيمة مرشيشي، مرجع سابق، ص -1

 .192ايياب فوزؼ السقا، مرجع سابق، ص -2
 .1076ميند وليد الحداد، مرجع سابق، ص -3
 نفس المرجع، نفس الموضع. -4
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ـ   ب استعماليا كذلؾ بتواطؤ مع ىذا األخير بحيث يكتشف وجود تزوير في الت وقيع بسب وقد يت
 .عدـ اتقانو، وقيامو رغـ ذلؾ قبوؿ الوفاء بالبطاقة وعدـ تبميغ البنؾ مقابل الحصوؿ عمى أمواؿ

III-   رةاستعمال بطاقة مقم  :دة أو مزو 
 غرض معي فستعماليا في القد يكوف مستخدـ البطاقة في ىذه الفرضية ىو مف قاـ بتزويرىا 

حب أو لتسوية المعامالت  ،زو رت ألجمو سواء بغرض استخداميا في سحب الن قود مف أجيزة الس 
، وقد يقـو أحد يث يعد  ىذا الشخص مرتكبا لجريمتي تزوير واستعماؿ مزو رحلدػ الت جار، ب

األشخاص بتزوير بطاقة أو استنساخيا وتسميميا لمغير الستعماليا، كما تفعل بعض العصابات 
البنوؾ واالختراؽ غير المشروع لقاعدة  في عمميات القرصنة االلكترونية لمواقعاالجرامية المختصة 

 أنفسيـ عف طريق دفع مقابل مالي ليـ ، وقد يتـ ىذا االختراؽ بمساعدة مستخدمي البنوؾبياناتيا
 مف أجل تسييل ميمة ىذا االختراؽ. أو بتيديدىـ

بالتواطؤ مع مستخدـ  قد يتـ   طرؼ الغيراستعماؿ البطاقة احتياليا مف تجدر االشارة إلى أف  و 
نو  البنؾ أو الت اجر، ل عمى أؼ منيما أو منيما معا عمى تسييالت ومساعدات تمك  بحيث يتحص 

الخاصة  المعطياتالشخصية لمحامل و  البيانات قياـ المستخدـ بكشفكما في حالة  مف ذلؾ،
مف رؤية نموذج توقيعو، حتى يتسنى  ،أو تمكينولمغير الستعماليا استعماال غير مشروع  بالبطاقة
 لو تقميده.

أم ا الت اجر فإن و قد يقـو بالتواطؤ مع المحتاؿ بقبوؿ الوفاء لو بالبطاقة رغـ عممو بتزوير 
أو رغـ عممو بوجود معارضة بشأف استعماليا، بحيث يقـو بتغيير تواريخ الفواتير وجعميا  الت وقيع

 . إلخ..سابقة عمى تاريخ المعارضة.
رية بصورة شخصية، ومف ذلؾ  يالبنك وقد يقع االحتياؿ مف   استغاللو ليذه المعمومات الس 

 والمكم ف بحفظيا ألغراض شخصية بيدؼ الحصوؿ عمى األمواؿ مف حساب الحامل.
باستخداـ بطاقة  ،جياز نياية البيعبأم ا الت اجر فقد يحتاؿ عمى البطاقة مف خالؿ التالعب 

قاـ صاحبيا بنسيانيا لديو، عف طريق أو حتى  أوقف الت عامل بيا، مسروقة أو بم غ عف سرقتيا
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رة جراء عمميات بيع وىمية، بتذييل االشعارات المستخرجة منو بتوقيعات مزو   التحايل عميو وا 
 .1وتحصيل قيميا بعد ذلؾ مف البنؾ

تعماؿ بطاقتو استعماال احتياليا عف طريق تمقيو في كل  الحاالت، فإف  اكتشاؼ الحامل الس
البنؾ  فورا بإعالـ يمزمو بالمبادرةكشفا لحسابو يتضم ف العمميات االحتيالية التي أنجزت باسمو، 

ال  تحم ل الت  بذلؾ،    بعات المالية ليذه العمميات.وا 
ممعارضة لىذه الحالة في وبغض  الن ظر عف ذلؾ، فإف  الت ساؤؿ يطرح بشأف القيمة القانونية 

ة  التي تنص  عمييا البنوؾ في عقود الحامل، في ظل  عدـ تكريس المشر ع ليا قانونا في نص  الماد 
ر 543 دة بموجبيا، مما يعني  24مكر  مف الت قنيف الت جارؼ، واكتفائو حصريا بتمؾ الحاالت المحد 

 عدـ امكانية اضافة حاالت أخرػ إلييا.
وؾ ليذه الحالة في العقود المبرمة مع زبائنيا واشتراط اجرائيـ المعارضة الواقع أف  تبن ي البن

ره في رغبتيا  الت حم ل مف المسؤولية عف تقصيرىا في فرض رقابتيا عمى  فيبشأنيا يجد مبر 
فع إف لـ نقل العجز الن سبي ال ذؼ يعرفو القطاع  ،مع الت خم ف خصوصا ،2استعماؿ بطاقات الد 

ـ في العمميات البنكية االلكترونية.  المصرفي بشأف الت حك 
    اخالل البنك بالتزاماته عند تمقي المعارضة:-الفقرة الثانية

روط القانونية المذكورة سابقا أف ُيبادر يفترض بالبنؾ وبمجر د تمقيو لمعارضة مستوفية لمش   
إذ يكوف مخطئا في حاؿ ثبوت  ،ترتيب المعارضة آلثارىالت دابير واالجراءات الالزمة خاذ البات  

 .)ثانيا( خطائوأمتحم ال بذلؾ نتيجة  )أو ال( العكس
 ي المعارضة:أخطاء البنك عند تمق   -أو ال

بتحييد البطاقة أؼ الغاء برمجتيا عمى مستوػ نظاـ الوفاء إف  البنؾ يكوف مخطئا إذا لـ يقـ 
ر ؼ مف قائمة ذؼ ينتمي إليو البنؾ، بإلغاء الترقيـ الظ  بواسطة البطاقات ال   اىر لمبطاقة ورقميا الس 
ال يمكف لألجيزة القارئة ليا و بحيث يستحيل عمى الغير استعماليا بعد ذلؾ،  ،البطاقات المعتمدة

                                                           
 .157، مرجع سابق، صفايز نعيـ رضواف -1
 .148نفس المرجع السابق، ص -2
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فع لدػ التجار،  سواء عمى مستوػ الت عر ؼ عمييا وقراءة معطياتيا،  أو عمى مستوػ نقاط أجيزة الد 
 السحب اآللي لمنقود .

في المقابل، يمكف لمبنؾ ومراعاة لمصمحة العميل، أف يقـو بتسميمو بطاقة جديدة برقـ سرؼ 
 ائعة مف أجل استعماليا بدال عنيا في تسوية معامالتو المختمفة.جديد يختمف عف البطاقة الض  

إعالـ التجار المعتمديف بالمعارضات التي بأم ا الت دبير الثاني، فيتعمق بضرورة قياـ البنؾ 
و المسروقة أائعة تي يعد ىا دوريا لمبطاقات الض  وال   بالقوائـ المحينة ليا، ـيتمقاىا مف خالؿ تبميغي

مع إدراج ىذه المعطيات في نظاـ االعالـ اآللي وتحيينيا، بحيث يستحيل عمى الغير استخداـ 
 .1مف ىذا االجراءائعة اعتبارا و الض  أالبطاقة المسروقة 

تي نتجت عف استعماؿ البطاقة بشكل زيادة عمى ذلؾ، يمتـز البنؾ بعدـ الوفاء بالفواتير ال   
جل ذلؾ إذ يتعي ف عميو فحص تواريخيا أاحتيالي وغير مشروع، وىو التزاـ ببذؿ حيطة وحذر، ومف 

تبعا لذلؾ عف  ،واالمتناع، همييز بيف تمؾ المقد مة قبل تاريخ المعارضة وتمؾ الواردة إليو بعدوالت  
  أؼ عمى تزويرىا تسديد الفواتير المذكورة أخيرا، ألف  تاريخيا يعد  قرينة عمى صدورىا مف الغير

 .2في مواجية الحامل قيمة ىذه الفاتورة كاممة فإف أخل  بواجبو ىذا تحم ل مسؤولية
في المقابل يمكف لمبنؾ نفي المسؤولية عنو بإثبات سوء نية الحامل أو اىمالو الفادح 

ف أجيزة أمنو يأمتاللتزاماتو القانونية بالمحافظة عمى البطاقة في حد  ذاتيا أو في المحافظة عمى 
خصية أو بالمعطيات  بالبطاقةوبكونو قد تأخ ر في اعالـ البنؾ بكل استعماؿ غير مرخ ص  ،الش 

خصية المرتبطة بيا  .3الش 
 مسؤولية البنك عن االخالل بآثار المعارضة: -ثانيا 

د أف  تمق ي البنؾ لمعارضة صحيحة مف الحامل      بسبب سرقة بطاقتو  إذا كاف مف المؤك 
كل المت فق عميو مف شأنو أف يمزمو بترتيب آثارىا  ضمف أو ضياعيا، اآلجاؿ القانونية، ووفق الش 

أثر  فإف  اعالـ التجار بذلؾ و كل  االجراءات الالزمة لذلؾ، مف تحييد البطاقة والغاءىا،  واتخاذ
 .بحسب طبيعة الخطأ المنسوب إلى البنؾ اخاللو بيا يختمف

                                                           
 .366ص ،عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوؾ، مرجع سابق -1
 .111دمحم توفيق سعودؼ، مرجع سابق، ص -2

3
-Myriam  ROUSSILLE, Op.Cit., p.55. 
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 ل البنك لممسؤولية المدنية:يتحمحدود  - أ
يتحم ل البنؾ المسؤولية العقدية في مواجية الحامل كأصل في حاؿ اخاللو باإلجراءات 

ف يستعمل في ذلؾ كل  الوسائل أالبطاقة محل المعارضة مف الغير و  خداـاالحترازية لمنع است
حيحة مف الحامل  ، بحيث يتحم ل عبء1المتاحة لديو ـ  بعد تمق يو المعارضة الص  العمميات ال تي تت

 .2يو مف الحامل بعد ذلؾ، إذ تنتقل المسؤولية إلاستنادا لعقد الحامل المبـر بينيما
ـ  بعد إعالمو بالمعارض وتأسيسا عمى ذلؾ، فإف  البنؾ يكوف مسؤوال عف العمميات    ةال تي تت

ياع رقة أو الض    إذ يتحم ل الوفاء بالفواتير ال تي تصمو بعد إجراء الحامل ليا وا عالمو بواقعة الس 
ر في تطبيق اإلجراءات الالزمة في مثل ىذه الحالة، السي ما الغاء بر  مجتيا عمى ماداـ قد قص 

مستوػ أجيزة الوفاء، بحيث لو طب قت كما ينبغي مف طرفو لكانت كافية لمنع أية عممية تتـ 
ائعة أو المسروقة.  بموجب البطاقة الض 

بشكل  الفواتير ال تي يتمق اىا البنؾ بعد اعالمو بالمعارضة ناتجة عف استخداميامنطقيا تكوف 
رعي، احتيالي رة، الذا فإن ي مف غير حامميا الش  ال يثور أدنى شؾ   سوؼ تحمل ال محالة تواقيع مزو 

 في عدـ وفاء البنؾ بيا، فإف ثبت العكس، فإف  الوفاء سيكوف بخصـ قيميا مف ذم تو المالية.
ـ  إجراؤىا في فترة قريبة  أف  اإلشكاؿ ُيطرح بالن سبة غير  لتمؾ الفواتير الناتجة عف عمميات ت

ؾ حوؿ مدػ كونيا منسوبة فعال لصاحب البطاقة القانوني،  مف تاريخ المعارضة  إذبحيث يثور الش 
ة الت وقيع ال ذؼ تحممو ومطابقتو مع توقيع صاحب  يقـو البنؾ بالوفاء بيا دوف الت حقق مف صح 

إذ يخل في ىذه الحالة بالتزامو  ،3البطاقة، وأكثر مف ذلؾ تسويتو لفواتير خالية مف توقيع الحامل
الت حقق مف صحة التوقيع وقبل ذلؾ مف وجوده، مما يحم مو مسؤولية ىذا الوفاء في كوكيل مف 

 مواجية الحامل، والتزامو بالتعويض عف قيـ الفواتير المسددة في مثل ىذه الحاالت.
فع استعماال  إلى جانب ذلؾ، قد يقـو البنؾ بوفاء فواتير ناتجة عف استعماؿ الغير لبطاقة الد 

رة تزويرا متقنا تعذ رغير مشروع قبل تمق   عميو اكتشافو  يو المعارضة مف الحامل، تحمل تواقيع مزو 
     .4مما يفترض معو اعفاؤه مف المسؤولية في مواجية عميمو، ماداـ قد نف ذ التزامو بمراجعة الت وقيع

                                                           
1 -François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, p.196. 
2 -Michel JEANTIN, Paul LE CANNU, Op.Cit., p.126. 
3
-Ibid., p.121. 

4
-Richard ROUTIER, Obligations et responsabilités du banquier ,p.144. 
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والمالحع أف  ىذا الحل يخالف مقتضيات عقد الحامل التي تجعل البنؾ مسؤوال عف عمميات 
 1الوفاء ال تي تتـ بعد المعارضة بغض  الن ظر عف كونو قد راعى التزامو بمراجعة الفاتورة مف عدمو

ار والحممة الشرعييف لمبطاقات عمى حد  سواء في الحالة الت ي ال  ،كما أن و يؤد ؼ إلى اإلضرار بالت ج 
 يرتكب فييا ىؤالء أؼ  خطأ.

االعتماد  ،وفي الحاالت التي يتعذ ر فييا نسبة الخطأ إلى أؼ  مف الط رفيف 2ليذا يرػ الفقو
اه الت وزيع االت فاقي لممخاطر الن اجمة عف  ،عمى أساس آخر بعيد عف قواعد المسؤولية المألوفة مؤد 

ـ  بعد المعارضة، أم اباستعماؿ بطاقة الوفاء،  إذا  تحميل البنؾ مسؤولية الوفاء المعيب بالبطاقة إذا ت
ـ  قبل المعارضة فيتحم ل عبؤه الحامل.  ت

في المقابل، ذىب القضاء الفرنسي في الكثير مف أحكامو إلى جعل الحامل مسؤوال عف 
ـ  بعد المعارضة إذا ثبتت مساىمتو في  ثبوت احتياؿ ، ومف ذلؾ حدوثوالوفاء المعيب ال ذؼ يت

ي استعماليا في عمميات دفع وسحب الحامل بتصريحو بضياع البطاقة أو سرقتيا مع استمراره ف
إلى  ،لمصمحتو أو بالت واطؤ مع الغير، إذ يكوف عرضة لممتابعة الجزائية عف الت صريح الكاذب

 جانب العودة عميو مف البنؾ عف األضرار ال تي لحقتو.
 في الحالة التي يخطئ فييا في  ،المسؤولية أيضا إلى جانب البنؾ البطاقة حم ل حاملكما 

ائعة، بحيث يتقاسـ المسؤولية مع تحديد  بعدـ  ،الذؼ يعد  مخطئا بدوره ىذا األخيررقـ البطاقة الض 
بذلو العناية الالزمة في معالجة تصريح الحامل، إذ أف  استعمالو لتقنية االعالـ اآللي في اجرائيا 

بكل  سيولة أف يكشف لو الخطأمف شأنو 
3. 
ورة الشائعة في تحميل ا ىي ارتكابو لخطأ في المعيب  ية عف الوفاءلمسؤولا لحاملوتبقى الص 

ر ؼ   وثائق، إم ا بالن ظر إلى ظروؼ احتفاظو بيا كتركيا في حقيبة المحافظة عمى البطاقة ورقميا الس 
قـ السرؼ إلى جانب البطاقة في نفس الدرج معا داخل سيارتو المركونة أماـ منزلو، أو احتفاظو بالر  

 . 4انتباه المصوص إليو لفتمما 
 

                                                           
 . 368ص ،عبد الحق قريمس، المسؤولية المدنية لمبنوؾ، مرجع سابق -1

2
-François GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, p.192. 

3
-Ibid., p.196. 

4
-Ibid., p.195 
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 الجزائية:المسؤولية امكانية تحميل البنك  – ب
يصعب تحميل البنؾ المسؤولية الجزائية عف وفائو بقيـ فواتير أرسمت لو بعد المعارضة  

حب واالئتماف، ولصعوبة لغياب نظاـ قانوني خاص بالجرائـ ال تي قد ترتكب بواسطة بطاقات الس  
 ، في حق و.لقانوف العقوبات جزائيا عميو طبقا لمقواعد العام ةاثبات توافر أركاف الجريمة المراد توقيع 

توق ع المسؤولية الجزائية، بحيث ممث ال في مستخدمو،  ،رغـ ذلؾ، يمكف نظريا تحميل البنؾ
رة فاتورةبعميو العقوبة بشكل شخصي، في حاؿ قيامو بالوفاء  مع عممو بذلؾ، سواء كاف  مزو 

   ف وجود أمارات دالة عميو يمكف الوقوؼ عمييا بالعيف المجر دةالت زوير واضحا يستفاد عممو بو م
ر، نظير حصولو عمى مقابل  ورغـ ذلؾ يقبل سداد الفواتير لوجود تواطؤ مسبق بينو وبيف المزو 
مالي، أو كاف الت زوير متقنا مع عممو بذلؾ لكونو مف سي ل عمى الحامل غير الشرعي تزوير 

نو مف اتقاف تقميده.باطالعو عمى نموذج االتوقيع،   لت وقيع األصمي لصاحب البطاقة مم ا مك 
تحمل توقيع صاحبيا، لكف  البطاقة في المسؤولية في جانب البنكي إذا كانت الفاتورة  تقـوو 

رة مع عمم ـ تسييالت، لكونو مف وحد  ذاتيا مزو  ر مفل قد  قاعدة البيانات  إلى خوؿد  ال أجل ممزو 
ة بالبنؾ مم ا يس   لو تزوير البطاقة تزويرا كامال واستعماليا احتياليا، أو لكونو مف كشف  رالخاص 

خصية الخاصة بيا وبحامميا ر ؼ وىو ما مكن و مف استعماؿ ىذه  ،المعطيات الش  السيما رقميا الس 
 المعطيات استعماال احتياليا، معتمدا عمى شبكة االنترنيت.

ة أوصاؼ اجرامية  وتتداخل إم ا بكونو يا مستخدـ البنؾ سيتابع عمى أساىذه األفعاؿ لتأخذ عد 
 فيو.أو شريكا  فاعال أصميا

 يأخذ وكشفيا لو بغرض استعماليا استعماال احتياليا بيانات البطاقة لمغيرلإفشاء البنكي ف
 : يشك ل جريمتيفوصفيف عقابييف مختمفيف، وبالت الي 

ر الميني - انتياكا لمصمحة الغير،  بحيث يعتبر اتفاقو عمى كشف ىذه البيانات :جريمة افشاء الس 
ة ىاللتزامو القانوني بالمحافظة عمى أسرار مينتو، و  مف  301و جريمة معاقب عمييا في نص الماد 

 .قانوف العقوبات
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تيف  جريمة الر شوة:-  مف قانوف الوقاية 40/02و 25/02إذ يعتبر مرتكبا لجريمة الرشوة طبقا لمماد 
ة بالبطاقة ،مف الفساد ومكافحتو ، يتـ لقاء مقابل عمى اعتبار أف  افشاء البيانات والمعطيات الخاص 

ل عميو البنكي مف المحتاؿ   ، قد يكوف جزء مف األمواؿ المسحوبة مف حساب الحامل.مالي يتحص 
كنتيجة  مقد مة مف الغير قبوؿ مستخدـ البنؾ لبطاقات ائتماف مزورة أو مسروقة أو مفقودة أم ا

ة أوصاؼ ف التفاقو المسبق معو عمى ذلؾ  عقابية:يأخذ عد 
تيف  :جريمة استعماؿ محرر مزو ر- مف قانوف العقوبات  221و 218والمعاقب عمييا بموجب الماد 
 .ار إلييما سابقاشالم
 مف قانوف العقوبات. 372ضوء المادة  عمييا عمىجريمة الن صب المعاقب  -
الرشوة: و يتحقق ىذا الوصف في حاؿ ثبوت وجود اتفاؽ بيف البنكي والغير عمى قبولو جريمة -

رة ، شرط منحو مبمغا ماليا عف دفع فواتير ناتجة عف استعماؿ بطاقات مفقودة أو مسروقة أو مزو 
مة مف االستعماؿ االحتيالي  ذلؾ، أو تقاسـ األرباح معو، أو الحصوؿ عمى جزء مف األمواؿ المحص 

تيف لمبط مف قانوف الوقاية مف الفساد      40/02أو  25/02اقة، فيخضع ىذا االت فاؽ لحكـ الماد 
ومكافحتو، حسب طبيعة البنؾ المستخدـ لديو، سواء كاف بنكا مف بنوؾ القطاع العاـ أو بنكا 

ا.  خاص 
أخطاء وجدير بالذ كر، أف  ىذه األفعاؿ المجر مة المنسوبة إلى البنكي، تعد  في نفس الوقت 

مينية، اذا فإف  تعر ضو لمعقوبات الجزائية استنادا ألحكاـ المسؤولية الجزائية، ال يغني عف مساءلتو 
عيد الميني و توقيع العقوبات الت أديبية عميو مف قبل البنؾ.  عمى الص 

 المسؤولية عن الوفاء المعيب بموجب البطاقة دون معارضة: -انيالفرع الث  
مقرر مف الناحية القانونية لمحامل، حت ى يتمك ف مف منع استعماؿ إذا كانت المعارضة حق 

ر أف  الغير لمبطاقة استعماال احتياليا، فإف  االستعماؿ غير المشروع ليا دوف تمقي معارضة، ُيتصو 
  اجر أو حتى مف مستخدـ البنؾيقع مف الحامل نفسو وىو الوضع الغالب )الفقرة األولى( أو مف الت  

 انية(.) الفقرة الث  
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 المسؤولية عن الوفاء ببطاقة مستخدمة بشكل غير مشروع من الحامل: –الفقرة االولى 
    خالؿ فترة سرياف عقد الحامل  ، إذا تـ  امشروع يعد  استخداـ البطاقة مف طرؼ الحامل 

  والمقدرة بسنتيف كحد أقصى، وفي حدود المبمغ المتفق عميو سمفا بينو وبيف البنؾ مصدر البطاقة
لذا فإف  أؼ  اختالؿ في ىذيف الشرطيف يجعل مف استعماليا غير مشروع ولو تـ مف طرؼ الحامل  
وبالتالي فإف  قبوؿ تنفيذ األوامر الصادرة بموجبيا في ظل ىذه الظروؼ يعد خطأ مف البنؾ يتحمل 

 .في مواجية الت اجر مسؤوليتو
حب مف اوز الحامل لرصيده بالس  يتخذ االستعماؿ غير المشروع لمبطاقة عدة صور، منيا تج
حب اآللي، بحيث يقـو باستخداـ البطاقة وفق الش   كل المتفق عميو مع البنؾ ولكف خالؿ أجيزة الس 

مع تجاوز رصيده الموجود فعال في حسابو، مخالفا بذلؾ شروط العقد الذؼ يجمعو بالبنؾ وىو ما 
 .1عسفي لمبطاقةيعرؼ باالستعماؿ الت  

اجر وفاء عسفي لمبطاقة كذلؾ، قياـ الحامل بتقديـ البطاقة لمت  مف قبيل االستعماؿ الت     ويعد
 بقيمة مشترياتو مع عممو بعدـ كفاية رصيده لذلؾ. 

يندرج كذلؾ في سياؽ االستعماؿ غير القانوني لمبطاقة مف حامميا، استمراره في استخداميا 
اءات الالزمة الستردادىا مف شأنو أف يجعمو مسؤوال بعد الغائيا، بحيث أف  عدـ اتخاذ البنؾ لإلجر 

حياؿ الت اجر وممزما عمى الوفاء بالفواتير التي حرر ىا عميو، إذا كاف ىذا األخير جاىال بإلغاء 
 البطاقة طالما لـ يقـ البنؾ بإعالمو بذلؾ.

ائنيف بسبب مساىمتو في خمق م ظير كما يمكف أف يجعمو مسؤوال أيضا في مواجية بقية الد 
لمحامل، إذ أف  وفاءه بمعامالتو عف طريق البطاقة واستظيارىا بمناسبة كل معاممة  أو مزي ف كاذب

 يوحي ليـ بيساره ومف ثمة يمنحيـ ثقة لمت عامل معو.
 من التاجر ومستخدم البنك: المشروع لمبطاقةاالستعمال غير  –الفقرة الثانية 

رية لومف ذلؾ استغاللو  وقد يقع االحتياؿ مف البنكي بصورة شخصية،     ممعمومات الس 
المكم ف بحفظيا ألغراض شخصية بيدؼ الحصوؿ عمى األمواؿ مف حساب الخاصة بالبطاقة و 

ويتـ ذلؾ في حالة قياـ حامل  بقصد اختالس أمواؿ مف البنؾ، بيا ، أو في حالة تالعبوالحامل
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       حب س  لبتزوير مبمغ اشعار ا باؾو ايداع أمواؿ في حسابو، فيقـو عوف الش  أقة بسحب االبط
 .1و االيداع المميور بتوقيع الحامل لالستيالء عمى الفارؽ بيف المبمغ الحقيقي والوىميأ

كذلؾ بالت واطؤ مع حامل البطاقة عمى استخراج بطاقة سميمة بوثائق أو بمستندات  يتـوقد 
رة بحيث تبدو البطاقة سميمة، يستفيد صاحبيا بمعية مستخدـ البنؾ مف  قيمة المبالغ الموجودة  مزو 

  .    2تجاوز الحد المتفق عميو، أو رصيده في الحسابعند تمكينو مف  واألمر ذاتو ،في رصيد البطاقة
ر كذلؾ أف يشترؾ  مف أجل استخداـ البطاقة  العب مع صاحب البطاقةالت  في اجر الت  يتصو 

التاجر في االجراءات المتبعة لموفاء  يتحايلكمييما  حيث ل الت حايل نسبفي بصورة غير قانونية،
بإجراء  بيابالبطاقة، كأف يتفق مثال مع صاحب بطاقة منتيية الصالحية أو ممغاة عمى الت عامل 

بصرفيا مف البنؾ، مع اقتساـ الحصيمة بينيما،  القياـبيع متعددة بمبالغ بسيطة ثـ  عمميات
ويساعده في ذلؾ، أف  البنؾ المصدر لمبطاقة يسمح بإجراء المعامالت التي تتـ بواسطتيا دوف 

 جوع إليو في حالة المبالغ المالية الصغيرة نسبيا.الر  
 وقد يتفق التاجر مع حامل البطاقة أو مف دوف ىذا االتفاؽ، عمى التالعب في تشغيل
الجياز قارغ البطاقة بوضعيا عمى وضع االتصاؿ غير المباشر بحساب صاحب البطاقة عند 

مدػ كوف البطاقة محل معارضة ، بحيث يكتفي ىذا الن ظاـ بفحص off lineالبنؾ المصدر ليا 
فع دوف خضوعو لرقابة  عمى استعماليا مف عدمو فقط، كما يسمح لمتاجر بتسريع وتيرة اجراءات الد 

 .3ؾ المصدرنبحيث يتمك ف مف تجاوز سقف البطاقة دوف عمـ البالبنؾ، 
مف جانب آخر يتحمل البنؾ المسؤولية في حاؿ قياـ مستخدمو باستغالؿ مركزه واطالعو 
         عمى بيانات البطاقة الستعماليا بصورة غير قانونية سواء عف طريق التواطؤ مع الحامل

 .أو بالتواطؤ مع التاجر
يتحم ل عوف البنؾ نفس الجزاءات الخاصة بقيامو بتسييل عممية االستعماؿ في ىذه الحالة  

 االحتيالي لمبطاقة مف طرؼ الغير.
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أم ا البنؾ، فإن و يكوف مسؤوال في مواجية الت اجر عف الوفاء لو بقيـ الفواتير في الحاالت التي 
    ال يصدر فييا منو أؼ خطأ.
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 الخاتمة

 
عمى الرغم من وجود نية ظاىرة لدى المشّرع عمى تشجيع األفراد واألشخاص المعنوية عمى  

شيدىا العالم في ىذا ي يطورات التّ مواكبة لمتّ  كبديل لمنقود، ،بمختمف أنواعيا فع استعمال وسائل الدّ 
يوّفر المناخ القانوني  لم أّنوالمجال، واّلتي ال تزال الجزائر بعيدة كّل البعد عمى تحقيقيا، إاّل 

 المناسب لذلك. 
إّن التشجيع عمى التعامل بوسائل الّدفع السّيما االلكترونية منيا يعّد في ظّل الظروف 

    تجّنبا لمتضخم ،االقتصادية الراىنة وتزامنا مع صدور قانون الّتجارة االلكترونية حتمية البّد منيا
بغرض الّتحّكم من حجم الكتمة النقدية المتداولة في السوق خصوصا مع انييار قيمة العممة و 

 الوطنية.
التعامل بيذه األدوات في الوفاء يستدعي اصدار أوامر دفع بواسطتيا، وأن يتّم تنفيذ ىذه  إنّ 

 ر.األخيرة بكّل عناية من طرف متمقييا أي البنك، ودون أخطاء، طبقا إلرادة الُمصد
مر مّتنفيذ رغم أّن األالّتام ل إاّل أّن البنوك قد تقع في أخطاء كثيرة بمناسبة ذلك، سواء برفضيا

مسببة أضرارا لمّزبون مصدر  ، أو تأّخرىا غير المبّرر في ذلك،مستجمع لكّل شروطو القانونية
 .، ولممستفيد منو كذلكمراأل

بائن تشوبوىا ُيصدرىا بعض الزّ  عة،في المقابل، يمكن لمبنوك أن تتمقى أوامر غير مشرو 
 الّتأّكدالبنك  ينبغي عمى، بحيث شبية تزوير أو تقميد، أو بغرض ارتكاب عمميات تبييض لألموال

 الّتحقيقات المطموبة لذلك، فإذا تبّين لو عدم قانونيتيا، سواء من حيث مصدرىا إجراءب من صّحتيا
، أو تمّقيو اعتراضا أو عدم وجود مقابل ليا ،حقيقوتأو الغرض اّلذي يرمي صاحبيا من ورائيا إلى 

أن ُيبادر باّتخاذ االجراءات والّتدابير القانونية المفروضة عميو ، و أن يوقف كّل تنفيذ ليا عمييا،
حسب كّل حالة عمى حدة، تحت طائمة تعّرضو لممسؤولية المينية وحتى الجزائية، فضال عن 

 مواجية المتضرر من اخاللو بالتزاماتو ىذه. إمكانية تحممو لممسؤولية المدنية في
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في مجال رتكبيا تخطاء التي المقّررة لمسؤولية البنك عن األ القواعد عمىإاّل أّن المالحظ 
تنقيذ أوامر الّدفع لم ترتقي إلى مستوى تحقيق الغايات المذكورة ، وبعيدة كل البعد عن بموغ الدور 

 .لية بشكل عامالوقائي اّلذي تضطمع  بو أحكام المسؤو 
ففي الوقت اّلذي كان يتوقع  فيو من المشّرع أن يتدّخل ويعيد الّنظر في القواعد السارية  

ممثمة في الّتحويل وبطاقة الّدفع  ، المفعول والمنظمة لوسائل الّدفع خاصة االلكترونية منيا
ن ععن مساءلتيا  وتتشّدد بدّقة واستحداث مواد جديدة تبّين التزامات البنوك المينية في ىذا المجال

ّنو ال يزال يكتفي بما ىو مكّرس منيا عمى مستوى أإاّل تواكب المستجدات الحاصمة،  اخالليا بيا،
 .5002القانون الّتجاري منذ سنة 

ذا كان البحث في مسؤولية البنك ال يقتصر فقط عمى أحكام عن تنفيذه ألوامر الّدفع  وا 
القانون الّتجاري، باعتباره اإلطار اّلذي وردت ضمنو أدوات الّدفع، بل يستدعي البحث كذلك في 

، باعتبارىا أكثر ممّثمة في األنظمة والّتعميمات بنك الجزائر التي ُيصدرىاالنصوص القانونية 
الّصادرة عن بنك الجزائر مينية الوتصدر بغرض تنظيم نشاط البنوك، إاّل أّن الّنصوص صا، تخّص 

الوقاية من اصدار الشيكات من دون المتعّمقة ب، باستثناء تمك في ىذا المجال تكاد تكون منعدمة
اّلذي وضع ومكافحة االرىاب  مقابل وفاء ومكافحتيا، والّنظام الخاص بالوقاية من تبييض األموال

فقط عمى تنفيذ أوامر  تقتصرعممية بنكية، ال  عمى عاتق البنوك التزامات عامة بمناسبة تنفيذ أّية
 الّدفع. 

من نصوص قانونية رغم عدم كفايتيا، يالحظ وجود الكثير من  قائمواعتمادا عمى ما ىو 
    كيفية تنظيم المشّرع لبعض من التزامات البنوك في مجال أوامر الّدفع حيث الّثغرات سواء من

يبدو من خالليا وجود نوع من الّتسامح في تعاممو مع أو من حيث الجزاءات اّلتي خّصيا بيا، إذ 
البنوك ىذا من جية، ومن جية أخرى أّنو يرمي بالّدرجة األولى إلى حماية الغير عمى حساب 

يكات من دون مقابل وفاء، أو بمناسبة تنفيذ البنك لعمميات دفع زبون البنك، السيما في مجال الشّ 
عندما يتعمق األمر  محة الّزبائن أيضاصرة حماية مميمال في ذلك ضرو ، مشوبة بشبية تبييض

محصول عمى مصدرا ل مالكاممة عن ذلك، باعتبارىتحميميا المسؤولية و  يمبإخالليا بالتزاماتيا حيال
 .ألموال اّلتي تعتمد عمييا البنوك في القيام بنشاطياالودائع وا
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 يمكن الوقوف عمى ىذه النتيجة من عدة جوانب:و
يكات، يالحظ بأّن المشّرع  مة في الشّ التقميدية أو الكالسيكية الممثّ فعمى مستوى وسائل الّدفع  

أساء تنظيم الكثير من االلتزامات التي ينبغي عمى البنوك القيام بيا عند اكتشافيا اصدار شيك من 
 ك الجزائرنأو في مواجية ب ،دون مقابل وفاء سواء كانت ىذه االلتزامات في مواجية الّساحب

 . و تقصيرىا في ذلكأالمترتبة عن عدم تنفيذىا وتحديد الجزاءات 
 ومن صور ذلك:

  من حيث أجل  سوء تنظيم المشّرع إلجراء االستعالم عن الّزبون قبل تسميمو دفتر الّشيكات
 .عمى طمب االستعالم خاللو االستعالم عنو واألجل اّلذي ينبغي عمى بنك الجزائر ارسال رّده

  ن ابالغ بنك الجزائر بتسوية عارضعدم تقييد البنوك بأجل زمني يجب عمييا احترامو بشأ 
 ائمة مرتكبي عوارض الّدفع التي يمسكيا بنك الجزائر.الّدفع  حّتى ال يتّم تسجيمو اسمو في ق

   حرمان البنوك من حّق مطالبة بنك الجزائر بموافاتيا بالقائمة الّسوداء لألشخاص
 .والممنوعين من اصدار الّشيكات واجبارىا عمى انتظار موافاتيا بيا من طرف

   دوريا خالليا بقائمة الممنوعين من غفال مدة زمنية يجب عمى بنك الجزائر تبميغ البنوك ا
 االصدار.
  احب عن عدم اعالمو بحقو في تسوية العارض بعدم حيال السّ  اعفاء البنوك من المسؤولية

       ارسال أمر االيعاز مثمما اصطمح عميو المنّظم البنكي، أو ارسالو لو خارج اآلجال القانونية
 الو خاليا من بيان كيفية التسوية. ارس أو ،أو إرسالو دون مراعاة الّشكل المطموب

ية العارض حتى ال يتم تسجيمو باسم و واألمر ذاتو يالحظ بالّنسبة لعدم اعالمو بنك الجزائر بتس
 العميل في قائمة عوارض الّدفع التي يمسكيا بنك الجزائر.

   الجزائراقتصار مسؤولية البنك عن اعدم احترام اجراء االستعالم عن الّزبائن لدى بنك  
عمى اخالليا بيذا الواجب بشان الّزبون الجديد بمناسبة طمب فتح حساب جديد والحصول عمى أول 
دفتر لمّشيكات، بحيث تعفى من المسؤولية عن اخالليا بو بشأن زبون قديم لدييا ولو كان خاضعا 

 لممنع.
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   عدم االستعالم تحميل البنك المسؤولية إاّل عمى أساس نتيجة االستعالم ، وليس عن عدم
في حّد ذاتو، بحيث ال يعتبر مسؤوال في مواجية الحامل إاّل إذا تبّين بأّن باالستعالم كان سيؤدي 
إلى اكتشاف وجود زبونو في حالة منع من اإلصدار، فإذا لم يسفر عن ىذه الّنتيجة فال مجال 

 لمؤاخذتو.
  تي ترتكبيا بمناسبة توقيعيا لممنع من اصدار خطاء الّ ك من المسؤولية عن األو اعفاء البن

حب رغم أّن القانون يحتفظ لو بحق اصدار شيكات السّ  ،العميل كميا من استعماليا ابمنعييكات الشّ 
و في حالة الخطأ في تحديد نطاقو الشخصي بتوقيعو عمى أشخاص أيكات المصادق عمييا، والشّ 

يكات رغم الشّ  سحبشخاص في تطبيقو عمييم، أو العكس االبقاء عمى سمطة بعض األ ال يفترض
 منيا بتطبيق المنع البنكي من االصدار عمييم. موجوب حرماني

   المنع عدم تقرير مسؤولية البنك في حال ثبوت مباشرتو إلجراءات تسوية عارض الّدفع و
وفاء ىو تمقيو معارضة أو بسبب وجود عيوب البنكي في الفرضية التي يكون فييا سبب عدم ال

 شكمية في السند.
   ّاحب عن األخطاء التي اقترفيا اغفال وضع قواعد خاّصة بمسؤولية البنك في مواجية الس

بمناسبة اخاللو في حقو، واقتصاره عمى تحميمو المسؤولية الجزئية في مواجية حامل الّشيك و 
 . ببعض التزاماتو فقط ال جميعيا

   ذا كان يفترض تحميل البنك المسؤولية ولوحده عن اخالل البنك عند تمقي شيك من دون وا 
نّص عمى تضامن البنك مع باعتباره المتسبب في الّضرر، إاّل أّن المشّرع الجزائري  ،وفاءمقابل 

 .الساحب في دفع قيمة التعويض
  ا المجنة البنكية عمى البنوك عن عدم مالئمة الّتدابير والعقوبات الّتأديبية التي تفرضي

اخالليا بالتزاماتو المينية في مجال تنفيذ أوامر الّدفع، باعتبارىا اجراءات ذات طابع اداري تيدف 
ليس  أخطائيا، ال تعويض المتضررين من بالدرجة األولى إلى تقويم اآلداء المالي واالداري لمبنوك،

  ن االخالل بالتزاماتيا المينية.ع ردع البنوك مستقبالمن شأنيا 
لى إ، بالّنظر اأكثر سوءعمى مستوى وسائل الّدفع اآللية أو االلكترونية ، فإّن األمر  اأمّ 

خطاء لألوال   الوفاء الّصادرة بمقتضاىا ألوامر غياب تنظيم كمي اللتزامات البنوك بمناسبة تنفيذىا
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نسبتيا إذا تبّين  اوالمسؤولية التي يمكن التمسك بيا في مواجيتي، ترتكبيا بمناسبة ذلكاّلتي قد 
وىو ما أدى إلى االستعانة بآراء الفقو والقضاء المقارنين من أجل الّتأصيل ليا في ظل  ،إلييا

 غياب اجتيادات في ىذا المجال من طرف الفقو والقضاء الوطنيين. 
 ويمكن مالحظة ذلك من جوانب عديدة منيا: 
  مر الّصادر بموجب البطاقة  واأل لّتحويللتزامات الواجب عمى البنك منّفذ أمر االعدم بيان ا

مراعاتيا، واالكتفاء بتمك االلتزامات المينية المفروضة عميو بموجب قانون الوقاية من تبييض 
، وىي التزامات عامة يتقيد بيا بمناسبة تنفيذه لكل عممية األموال وتمويل االرىاب ومكافحتيما

 بنكية.
  خطأ يوجب  ليا واعتبار تجاوزه تنفيذ الّتحويل خالليايتم  معّينة عدم تقييد البنك بمّدة زمنية

، مّما ينجّر عنو صعوبة اثبات خطأ البنك في حال لسمطتو الّتقديريةوترك ذلك  ،قيام مسؤوليتو
 و حّتى في حال وقوع غمط من البنك في الّتنفيذ. أو الرفض غير المبّرر لموفاء، أالتأخر 
  لّتحويل في حالة الّتأخر غير المبّرر أو الّتجاوز عدم الزام البنوك بتعويض أطراف ا

 الاّلمعقول ألجل الّتنفيذ المتعارف عميو لدى البنوك.
   عدم تنظيم حاالت المعارضة في الوفاء بالبطاقة بشكل محكم السيما بالنسبة لحالة

 ء لو.االفالس وتحديد المقصود بالشخص المفمس واالشخاص الذين يمكنيم االعتراض عمى الوفا
   استبعاد حالة االستعمال االحتيالي لمبطاقة كسبب إلجراء الحامل ليا، مّما قد يوّسع من

  .فرضيات استخداميا بشكل غير مشروع
  غياب نظام خاص بالمسؤولية الجزائية لمبنك عن تنفيذه ألوامر دفع مشوبة بشبية تزوير      

تبييض قانون و  تبييض أموال، واالكتفاء بما ورد من أحكام عمى مستوى قانون العقوبات، أو
خطاء التي قد تنسب إلى البنك وىي األحكام التي قد تتالءم مع خصوصية بعض األ األموال،

 ل الّنظام المعموماتي في تنفيذىا.السيما تمك الناجمة عن استعما
   سواء من طرف  البطاقات واستعماليا استعماال احتياليا حكام جزائية خاصة بتزويرأغياب
تبين أركان الجرائم المقترفة في ىذه أو من قبل أطراف البطاقة، السيما أعوان البنوك،  الغير

 .والعقوبات المقررة ليا الحاالت
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 تخضع ذي حول الّنظام القانوني الّ  األطروحةوبالّنظر إلى االشكالية المطروحة في مقدمة  
فع، وما إذا كانت تكفي القواعد مسؤولية البنك عن اخاللو بالتزاماتو بمناسبة تنفيذه ألوامر الدّ لو 
ة لممسؤولية لضبطيا أو أّنيا تخضع لقواعد خاّصة تتناسب وخصوصية النشاط المصرفي العامّ 

ّن ل بأيمكن القو  وفإنّ ، وتراعي في نفس الوقت مصالح الّزبائن والغير المتّضررين من أخطائو
 .ياال تكفي لوحدىا لتنظيم ،السيما المدنية منيا ،القواعد العامة لممسؤولية

 وصففالمسؤولية البنكية تتسم بطابع خاص غير مألوف مقارنة بالقواعد العاّمة يستمد ىذا ال
، وتتدرج ىذه الخصوصية بدء رعة في الّتنفيذالمتسم بطابعو التقني والسّ  ،من خصوصية نشاطيا

ساىم في حين عراف المينية، تي فرض بعضيا القانون واألالّ  لمبنوك مينيةمن االلتزامات ال ابدء
القضاء في خمق الكثير منيا، مرورا بأخطائو اّلتي تعّد اخطاء مينية ذات مفيوم موّسع مقارنة 

، بحيث ، وصوال إلى كيفية تقدير الّضرر في ىذه المسؤولية في العديد من الحاالتبالخطأ العادي
ال تصمح األحكام العاّمة لممسؤولية لتأطيرىا سواء قواعد المسؤولية المدنية المنصوص عمييا في 

 .القانون المدني، أو قواعد المسؤولية الجنائية المكرسة في قانون العقوبات 
 التالية: االقتراحاتواستنادا لما سبق فإّنو يمكن تقديم 

   ّإجراء االستعالم  جعللمحامل يجب  أكبر حماية تأمينو يك كأداة وفاء زيادة لضمانات الش
إلييا لمحصول عمى دفتر  التزاما عاّما ينبغي عمى كّل البنوك القيام بو، بمناسبة أّي طمب ُيرفع 

الّشيكات سواء بمناسبة فتح حساب جديد أو لمواصمة تشغيل حساب قديم، وعدم اقتصاره عمى 
ة التبميغ بالقائمة المحينة بالممنوعين من تحديد مدّ  ، كما ينبغي أيضاالّزبائن الجدد الّراغبين

 .كبرأذي يمنح اجراءات الوقاية من اصدار الشيكات من دون مقابل وفاء قيمة األمر الّ  ،االصدار
   ّجراء المضاىاة إبمنيم  المكّمفينوتدريبيم زوير تكوين مستخدمي البنك في الكشف عن الت

 .أساليبوو  وعمى طرق اكتشاف مختمف أنواع
   ضرورة وضع قائمة وعمى سبيل المثال لألخطاء التي قد تقع فييا البنوك بمناسبة وفائيا

 جزاءات مالئمة ليا. تحديديكات من دون مقابل وفائيا و يكات السيما الشّ بالشّ 
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  ومع مركز المقاصة االلكترونية، وذلك بصورة  نسيق فيما بينياضرورة الزام البنوك بالت
يكات، لمعمل دورية، وأن تعمل عمى دراسة األخطاء المتكّررة اّلتي تكون سببا في عدم الوفاء بالشّ 

 عمى تالفييا مستقبال.
   من القانون التجاري  52مكّرر 255مراجعة الحمول التي قّدميا المشّرع في نّص المادة

يكات الصادرة عمى نماذج لم يتم استرجاعيا بعد توقيع المنع أو سّممت لمّزبون رغم والمتعمقة بالشّ 
والزامو عمى الوفاء لمحامل بكّل قيمة الشيك باعتباره صاحب حق ، كونو ممنوعا من االصدار

احب عن طريق الحمول محل الحامل في حقوقو العودة عمى السّ  ممتاز عمييا واقرار حقو في
راعي ييك، كما أّنو ، وىو حل يراعي بالّدرجة األولى مصمحة الحامل في اقتضاء قيمة الشّ ّصرفيةال

المركز القانوني لمبنك وكونو تاجرا يمتاز بالمالءة المالية مقارنة بالساحب مما يجعمو أقدر عمى 
 الوفاء بقيمتو.

  عين االعتبار خذ بأت  رةبية في حال تنفيذ البنوك ألوامر دفع مزوّ اوضع جزاءات عق
 .اآلن في الّتزويراألشكال المستحدثة التقنيات 
   صياغة مواد جديدة في القانون التجاري تتعمق بوسائل الدفع اآللية ممثمة في البطاقة

، مع مراعاة التقنيات والّتحويل تحدد التزامات البنك والمسؤوليات التي يتحمميا في حال مخالفتيا
ثيره من توما يمكن أن  ،مجال كالوفاء بطريق اليواتف النقالةالحديثة التي ظيرت في ىذا ال

 باستخدام  أو من يعثر عمى الياتف اشكاالت في حال سرقة ىذا الياتف أو ضياعو وقيام السارق 
 معطيات البطاقة عن طريق الياتف في عمميات احتيالية.

  و أق األمر بالبطاقة االقرار بمسؤولية البنك في حال وقوع خمل في أنظمة الوفاء سواء تعم
 بتعويض الزبائن عن األضرار التي تمحق بيم في مثل ىذه األحوال. وزامحويل والبالتّ 

   جيزة الكومبيوتر المستعممة في أتحميل البنك المسؤولية عن األخطاء التي تنسب إلى
وعالقتو بالضرر  بات خطأ البنكتنفيذ عمميات الّدفع والّتحويل، دون الزام العميل المتضّرر من اث

 مفترضا ومنسوبا لو بمجرد وقوعو من اآللة المستخدمة في التنفيذ. أالالحق بو واعتباره خط
   إعادة الّنظر في العقوبات والّتدابير الّتأديبية وعدم تعميم تطبيقيا عمى البنوك بمناسبة كّل

خطأ يقع منيا، بل ينبغي وضع عقوبات أخرى جديدة تتناسب وطبيعة المخالفة المرتكبة وتوكيل 
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انت ميمة تطبيقيا لمجنة المصرفية، كما يجب أيضا وضع قواعد تقّر بالمسؤولية الشخصية مدنية ك
أو جزائية، لمسّيري البنوك ومستخدمييا، يعترف من خالليا لألطراف المتضّررة بحقيا في المطالبة 

 بجبر األضرار التي لحقتيا.
   خذ بعين أت ،ام خاصة بالمسؤولية المدنية لمبنك عن تنفيذ أوامر الّدفعكوضع أحضرورة

رر من أخطائو، وتراعي كذلك االعتبار خصوصية مركزه بالّنظر إلى زبائنو وحتى الغير المتض
 .المسؤولية عمى أساس المخاطرالسيما أسس المسؤولية  االتجاىات الحديثة المعمول بيا بشأن

 
ع وأخذه عمى محمل الجّد  و يتعين عمى المشرع ضرورة االعتناء بمثل ىذا الموض وبشكل عام      

بّين فيو بشكل واضح  ي ،المسؤولية البنكية عن تنفيذ أوامر الّدفع كمحيبوضع نظام قانوني متكامل 
د الخطأ البنكي أو عمى األقل معايير اعتبار سموك البنك كذلك يالتزامات البنوك ومداىا، مع تحد

وىو ما  ،طبيعة العالقة التي تجمعو مع زبائنو والمراكز القانونية ليؤالء مقارنة بو مراعيا في ذلك
ميمة القضاء في  تيسيرعامل مع البنك، ومن شأنو كذلك عا من الحماية عند التّ نو  منحيممن شأنو 

الفصل في المنازعات المتعمقة بيذا الموضوع رغم قمتيا، مما يعود باإليجاب عمى نشاط البنوك 
 وعمى دفع وتيرة االقتصاد بشكل عام.
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 قائمة المصادر: -الأو  
 مغة العربية:بال   -أ

   الن صوص التشريعية:  -1
، يتضمن قانون العقوبات الجريدة 1966جوان  08، مؤرخ في 66/156مر رقم أ -

 ل ومتمم.، معد  1966جوان  10ادر في ، الص  48الرسمية، عدد 
، يتضم ن القانون المدني   الجريدة 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/58أمر رقم  -

 ، معد ل ومتمم.1975سبتمبر 30، الصادر في 78رسمية، عدد ال
، يتضم ن القانون التجاري، الجريدة 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/59أمر رقم  -

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30، الصادر في 101الرسمية، عدد 
، يحدد القواعد العامة المتعمقة 2000أوت  05، مؤرخ في 2000/03قانون رقم  -

 06، الصادر في 48المواصالت السمكية والالسمكية، الجريدة الرسمية، عدد بالبريد و 
 ، )ممغى(.2000أوت 

، يتعمق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية، 2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  -
 ، معد ل ومتمم.2003أوت  27، الصادر في 52عدد

، 66/156م األمر رقم ، يعد ل ويتم  2004نوفمبر  10، مؤر خ في 04/15قانون رقم  -
ادر بتاريخ 71المتضم ن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد  نوفمبر  10، الص 

2004. 
، يتعمق بالوقاية من تبييض األموال 2005فيفري  06، مؤرخ في 05/01قانون رقم  -

فيفري  09، الصادر في 11وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما، الجريدة الرسمية، عدد 
 و متمم.، معد ل 2005

مؤرخ في  75/59، يعد ل األمر رقم 2005فيفري  06، مؤرخ في 05/02قانون رقم  -
الصادر  11، المتضم ن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، عدد 1975سبتمبر  26
 .2005فيفري  09في 

 ، يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو2006فبراير  20، مؤرخ في 06/01قانون رقم  -
ادر بتاريخ 14سمية، عدد الجريدة الر   متمم.معد ل و ، 2006مارس  08، الص 

 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27، مؤرخ في 17/11أمر رقم  -
 .2017ديسمبر  28اريخ ادر بت، الص  76الجريدة الرسمية، عدد 
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ة بالبريد قواعد العامة المتعمق  يحدد ال ،2018ماي  10، مؤرخ في 18/04رقم  قانون  -
 .2018ماي 13ادر بتاريخ ، الص  27واالتصاالت االلكترونية، الجريدة الرسمية، عدد

ق بالت جارة االلكترونية، الجريدة تعم  ي، 2018مايو  10، مؤرخ في 18/05رقم  قانون  -
 .2018مايو  16ادر بتاريخ ، الص  28، عدد الرسمية

 الن صوص الت نظيمية: -2
        I - :المراسيم الت نفيذية 

د حاالت عدم تنفيذ حد  ي،  2004جوان  12خ في ، مؤر  04/175نفيذي رقم م تمرسو  -
 39شروط ذلك، الجريدة الرسمية، عدد و فع المستفيد منو، صك بريدي يقدمو لمد  

 .2004جوان  16في  الصادر
، يحدد الحد  المطبق عمى 2010يوليو  13، مؤرخ في 10/181مرسوم تنفيذي رقم  -

فع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية   عمميات الد 
 ، )ممغى(. 2010يوليو  14، الصادر بتاريخ   43الجريدة الرسمية ، عدد

، يحدد الحد  المطبق عمى 2015ونيو ي 16، مؤرخ في 153/ 15مرسوم تنفيذي رقم  -
فع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية   عمميات الد 

 .2015يونيو  22،الصادر بتاريخ 33الجريدة الرسمية، عدد
II   - :أنظمة بنك الجزائر 
يتعمق بالوقاية ومحاربة إصدار ، 1992مارس 22مؤرخ في  ،92/03نظام رقم -

عمى منشور ، غير منشور في الجريدة الرسميةممغى،  شيكات بدون مقابل وفاء،ال
 algeria.dz/legist1992.htm-of-http://www.bank:موقع بنك الجزائر

ريدة الج ،المقاصة بغرفة قيتعم  ، 1997نوفمبر 17 في مؤرخ ،97/03نظام رقم  -
 .1998مارس  25بتاريخ  ر، الصاد17الرسمية، عدد

 الفورية  ، يتعمق بالتسوية اإلجمالية2005أكتوبر  13، مؤرخ في 05/04نظام رقم  -
 15بتاريخ  ، الصادر02الجريدة الرسمية، عدد ، لممبالغ الكبيرة والدفع المستعجل

 .2006جانفي 

http://www.bank-of-algeria.dz/legist1992.htm
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بمقاصة الصكوك وأدوات يتعمق  ،2005ديسمبر  15، مؤرخ في 05/06نظام رقم  -
، الصادر بتاريخ 26الدفع الخاصة بالجميور العريض األخرى، الجريدة الرسمية، عدد 

 .206أفريل  26
الجريدة  ،، يتعمق بأمن وسائل الد فع2005ديسمبر  28، مؤرخ في 05/07نظام رقم  -

 .2006يونيو  04صادر بتاريخ ال، 37الرسمية، عدد 
يتعمق بترتيبات الوقاية من إصدار  ،2008يناير  20، مؤرخ في 08/01 نظام رقم -

 22الصادر بتاريخ  ،33عدد  الشيكات من دون رصيد ومكافحتيا، الجريدة الرسمية،
 .)معدل ومتمم(،2008يونيو 

 08/01، يعدل ويتمم النظام رقم 2011أكتوبر  19، مؤرخ في 11/07نظام رقم  -
ية من إصدار الشيكات من دون يتعمق بترتيبات الوقا ،2008يناير  20المؤرخ في 

 .2012فبراير 15بتاريخ  الصادر ،08عدد  رصيد ومكافحتو، الجريدة الرسمية،
، يتعم ق بالرقابة الداخمية لمبنوك 2011نوفمبر  28مؤرخ في  ،11/08نظام رقم  -

 .2012أوت  29، الصادر بتاريخ 47والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية ، عدد 
، يتعمق بالوقاية من تبييض األموال 2012نوفمبر  28مؤرخ في  ،12/03نظام رقم  -

فيفري  27الصادر بتاريخ  ،12وتمويل اإلرىاب ومكافحتيما، الجريدة الر سمية، عدد 
2013. 

، يحدد القواعد العامة المتعمقة  2013أفريل  08، المؤرخ في 13/01نظام رقم  -
 29الجريدة الرسمية، العدد بالشروط البنكية المطبقة عمى العمميات المصرفية، 

 .2013يونيو  02الصادر بتاريخ 
III   - :تعميمات بنك الجزائر 
تتضمن تحديد كيفيات تطبيق  ،1992نوفمبر  24، مؤرخة في 71/ 92تعميمة رقم -

يتعمق بالوقاية ومحاربة إصدار  ،1992 مارس 22المؤرخ في  92/03النظام رقم 
 منشورة عمى موقع بنك الجزائر ،)ممغاة(الشيكات بدون مقابل وفاء ومحاربتيا 

algeria.dz/legist1992.htm-of-http://www.bank 

 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/legist1992.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/legist1992.htm
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 بالمغة الفرنسية: -ب
     1-Textes législatifs: 

- La loi-type de la commission des Nations Unis pour le Droit de Commerce 

International " CNDDCI"sur les virements internationaux ,1992 ; en ligne 

sur le site internet : www.unictral.org/unictral/fr. 

- Code monétaire et financier Français ;en ligne sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0

00006072026  

     2-Textes réglementaires: 

- Instruction N°11/01, du 09 mars 2011, fixant les modalités 

d’application du règlement N°08/01du 20 janvier 2008, relatif au 

dispositif  de prévention et de lutte contre l'émission de chèques sans 

provision, en ligne sur le site de la Banque d’Algérie 

 http://www.bank-of-algeria.dz/legist2011.htm 

- Lignes directrices émises par la Banque d'Algérie le 23 

décembre 2015, relatives aux virements électroniques ;  publiées sur le 

site de la Banque d’Algérie :  

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm 

 
 قائمة المراجع: -ثانيا

 العربية:بالمغة  - أ
 الكتب: -1
إبراىيم لبيب أحمد السيد، الدفع بالنقود االلكترونية: الماىية والتنظيم القانوني، دراسة تحميمية  -

 . 2009مقارنة، الط بعة األولى، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر 

مصر، دون تاريخ  أبو سعد دمحم شتا، الخطأ المشترك، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، -
 نشر.

http://www.unictral.org/unictral/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026
http://www.bank-of-algeria.dz/legist2011.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist_fr.htm
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أبو فروة محمود دمحم، المسؤولية المدنية لمبنوك عن عمميات الت حويل االلكتروني، دراسة  -
 .2014مقارنة، الطبعة األولى، دار وائل لمن شر والت وزيع، عمان، األردن، 

دراسة مقارنة  ،ساليب الحماية القانونية لممعامالت االلكترونيةأ عيد أحمد،اسماعيل دمحم س -
 .2009الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

فع، الطبعة األولى - االصدار  ،البغدادي كميت طالب، االستخدام غير المشروع لبطاقة الد 
 .2009ألردن، الثاني، دار الث قافة لمنشر والتوزيع، عم ان، ا

دمحم، البنوك االلكترونية، الطبعة األولى دار الفكر  منير لجنبييياالجنبييي ممدوح دمحم،  -
 .2005الجامعي، القاىرة، مصر، 

فع االلكتروني  - الجيني أمجد حمدان، المسؤولية عن االستخدام غير المشروع لبطاقات الد 
 .2010األردن،  ،الطبعة األولى، دار الميسرة ، عم ان

الحمود فداء يحي أحمد، الن ظام القانوني لبطاقة االئتمان، الط بعة األولى، دار الثقافة لمنشر  -
 .1999والت وزيع، عمان، األردن، 

الخميل عمي عماد، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، الطبعة األولى، دار وائل لمط باعة  -
 .2000والن شر، عمان، األردن، 

، التحويل االلكتروني لألموال ومسؤولية البنوك القانونية، الطبعة الز ين سميمان ضيف هللا -
 .2012األولى، دار الث قافة لمنشر والت وزيع، عمان، األردن، 

السقا إيياب فوزي، الحماية الجنائية واألمنية لبطاقات االئتمان، دار الجامعة الجديدة   -
 .2007االسكندرية، مصر، 

ل، االيداع الن قدي، دراسة قانونية االيداع ال الشماع فائق محمود، - مصرفي، الجزء األو 
 .2011عم ان، األردن،  مقارنة، دار الث قافة لمن شر والت وزيع،

غير جميل عبد الباقي، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات االئتمان الممغنطة، دار  - الص 
 .1999الن يضة العربية، القاىرة، مصر، 

 دار ،األولى الط بعة اإللكترونية، المصرفية العمميات في سؤوليةالم منعيم، دي حازماالص   -
 .2003 األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر وائل
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ظام القانوني وآليات الحماية الجنائية واألمنية بطاقات االئتمان: الن   الصوالحة أسعد معادي، -
 .2011ان،بيروت، لبن ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،بعة األولىدراسة مقارنة، الط  

يك طبقا ألحدث تعديالت القانون الت جاري، الط بعة  - العائبي بشير، االمتناع عن الوفاء بالش 
 .    2010 دار الن يضة العربية، القاىرة، مصر، األولى،

يك - دراسة في الت شريعات المقارنة واتفاقية  ،العكيمي عزيز، انقضاء االلتزام الثابت في الش 
دة، الط   بعة األولى، الدار العممية الدولية ودار الث قافة لمن شر والتوزيع، عمان جنيف الموح 

 .2001األردن،

القباني ثناء عمي، النقود البالستيكية وأثر المعامالت االلكترونية عمى المراقبة الداخمية في  -
 .2006، القاىرة، مصرالبنوك التجارية، الطبعة األولى، الدار الجامعية، 

، الوسيط في شرح قانون التجارة المصري، الطبعة الخامسة، الجزء الثاني يحةالقميوبي سم -
 .2007 ،دار النيضة العربية، القاىرة، مصر

 مصر ،منشأة المعارف، االسكندريةالمصري دمحم محمود، أحكام الشيك مدنيا وجنائيا،  -
2000. 

 مصر ،، االسكندريةمنشأة المعارفدمحم محمود، أحكام الشيك مدنيا وجنائيا، المصري  -
2005. 

بربري مختار أحمد، قانون المعامالت التجارية )األوراق التجارية، عمميات البنوك  -
 .1995واإلفالس(، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 

القاىرة  ،بينساوي صفوت ناجي، القانون التجاري وعمميات البنوك، دار النيضة العربية -
 . 1993مصر،

 :الكتاب الثاني ،الفتاح بيومي، النظام القانوني لحماية الت جارة االلكترونية حجازي عبد -
االسكندرية  ،الفكر الجامعي الحماية الجنائية لنظام التجارة االلكترونية، الطبعة األولى، دار

 .2002مصر، 

دار الطبعة األولى،  ،حجازي عبد الفتاح بيومي، الحكومة االلكترونية بين الواقع والطموح -
 .2008الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، 
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ديوان المطبوعات  ،السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري، دون طبعة حداد إلياس، -
 .1982 الجزائر، الجامعية، الجزائر العاصمة،

الطبعة األولى، مكتبة  ،حشاد عبد المعطي دمحم، الشيك رؤية مصرفية وقانونية، الجزء األول -
 .2005مصر،  الدار العربية لمكتاب، القاىرة،

فع، - تنظيميا القانوني والمسائل الناشئة  حمزة طارق دمحم، النقود االلكترونية كإحدى وسائل الد 
 .2011لبنان، ،بيروت ،منشورات الز ين الحقوقية عن استعماليا، الط بعة األولى،

يك في القانون الجزائري المقارن خميفاتي عبد الرحمن، الحماية القانونية لممتعامل  - بالش 
 .2009الجزائر،  ،، دار الخمدونية  لمن شر والت وزيع، الجزائر العاصمةاألولىالط بعة 

( ذوابة دمحم عمر، ياممكي أكرم، عقد الت حويل المصرفي االلكتروني)دراسة قانونية مقارنة -
ل، دار الثقافة لمنشر والت   اإلصدارالطبعة األولى،   .2006عمان، األردن،  ،وزيعاألو 

سالم زينب، المسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية، دراسة مقارنة بين الت شريع المصري  -
 .2010 ،والت شريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر

 الطبعة ،سعودي دمحم توفيق، بطاقات االئتمان واألسس القانونية الناشئة عن استخداميا -
 . 2001، دار األمين لمنشر، دون مكان نشر األولى،

أنظمة الد فع االلكترونية، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت  ،سفر أحمد -
 .2008 ،لبنان

سميمان خالد، تبييض األموال جريمة بال حدود، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة لمكتاب  -
 .2004بيروت، لبنان، 

عبد الفتاح، طرق اكتشاف التزوير والمسؤولية عنو، الطبعة األولى، دار الكتب سميمان  -
 .2005القانونية، القاىرة، مصر، 

في ضوء أحكام القانون رقم  سميمان عبد الفتاح، استخدام الشيك ومشكالتو العممية وحموليا -
سينا، القاىرة بإصدار قانون التجارة، الطبعة األولى، مطابع ابن  المتعمق 1999لسنة  17

 .2007، مصر
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ورة، الط بعة  - يك الص  سميمان عز ة حمد الحاج، الن ظام القانوني لممصارف االلكترونية، الش 
 .2005األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

طو مصطفى كمال، أصول القانون التجاري، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية  -
 .2006 بيروت، لبنان،

فع اإللكترونية، دار الفكر  وائل، األوراق أنورطو مصطفى كمال، بندق  - الت جارية ووسائل الد 
 .2007الجامعي، القاىرة ، مصر، 

الطبعة األولى، دار  "الشيكات"، حسابات الصكوك ومسؤولية المصارف طوالبة مؤيد حسن، -
 .2004 وائل لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،

حماية بطاقات الدفع االلكتروني، مطابع لمشرطة لمطباعة والنشر  يمن،عبد الحفيظ أ -
 .2007، مكان نشروالتوزيع، دون 

دار الفكر  ،عبد الغني ايياب مصطفى، الحماية الجنائية لألعمال البنكية، الطبعة األولى -
 .2011الجامعي، االسكندرية، مصر، 

   الطبعة االولى ،امالت التجاريةعبد المنعم حمدي، العمميات المصرفية في قانون المع -
 دار النيضة العربية، القاىرة ، مصر، دون تاريخ.

  ، طبعة مكبرة ومنقحةعوض عمي جمال الدين، عمميات البنوك من الوجية القانونية -
 .1993المكتبة القانونية، القاىرة، مصر، 

ن التجارة الجديد عوض عمي جمال الدين، عمميات البنوك من الوجية القانونية في قانو  -
 .2000 ،القاىرة، مصر ،النيضة العربية وتشريعات البالد العربية، الطبعة الثالثة، دار

المنشورات الحقوقية  عيد إدوارد، األسناد التجارية، الجزء الثاني، الشيك، دون طبعة، -
 .2000 صادر، بيروت، لبنان،

، الط بعة األولى، دار الجامعة تقبميةرؤية مس شريف دمحم، محفظة النقود االلكترونيةغنام  -
 .2007، اإلسكندرية، مصر الجديدة،

دار مسؤولية البنك عن أخطا الكومبيوتر في الن قل اإللكتروني لمنقود،  غنام شريف دمحم، -
 .2010، مصر، اإلسكندريةالجامعة الجديدة، 
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لطبعة الثانية، دار ىومة  قارة آمال، الحماية الجزائية لممعموماتية في التشريع الجزائري، ا -
 .2007، العاصمة، الجزائر الجزائر

قشقوش ىدى حامد، جريمة غسيل األموال في نطاق التعاون الد ولي، دار النيضة العربية   -
 .2001القاىرة، مصر، 

عادل دمحم فريد، جرائم الحاسب اآللي االقتصادية، "دراسة نظرية وتطبيقية" نائمة  قورة -
 .2005الحقوقية، بيروت، لبنان،  منشورات الحمبي

"المسؤولية المينية لممصارف"، المجموعة المتخصصة في المسؤولية  كركبي طارق، -
 القانونية لممينيين، الجزء الثالث، المسؤولية المينية واإلعالمية والمصرفية والمحاسبية

 . 2000 ان،منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبن المين، والجزء الرابع سوسيولوجيا

 النظام القانوني لمشيك، دراسة فقيية قضائية مقارنة، الطبعة األولى زىير عباس،كريم  -
 .   1997 األردن، عمان، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع،

لفروجي دمحم، جرائم الشيك وعقوباتيا الجنائية والمدنية، الطبعة األولى، مطبعة النجاح  -
 .2005، المغرب، الجديدة، الدار البيضاء

، موسوعة أعمال البنوك، الكتاب األول، الجزء األول، طبعة جديدة، دون مراد عبد الفتاح -
 .مكان نشر، دون سنة نشر

األردن  ،نجم دمحم صبحي، قانون العقوبات الخاص، دار الثقافة لمتوزيع والنشر، عمان -
2006. 

الجامعية  المطبوعات دار مانة،األ وخيانة والنصب الشيك جرائم مجدي، مصطفى ىرجو -
 .1996، مصر، اإلسكندرية

 :الرسائل الجامعية -2
رسالة  ،مسؤولية المصرف عن الوفاء بقيمة الشيك الحكماوي عبد الغفار إبراىيم موسى، -

 .1992مصر،  كمية الحقوق، جامعة القاىرة، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،
تجاه الغير، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه عموم  بوخرص عبد العزيز، مسؤولية البنك -

 .2015/2016نابة، السنة الجامعية عفي الحقوق، كمية الحقوق، جامعة باجي مختار، 
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تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض االموال، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  -
تيزي وزو، تاريخ  ،مولود معمري  في القانون، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة

 .2014/ 01/12المناقشة 
 اإلسالمية الشريعةو  زائري الج العقوبات قانون  في األموال تبييض جريمة صالح، جزول -

 كمية وقانون، شريعة تخصص عموم، دكتوراه درجة لنيل مقدمة أطروحة مقارنة، دراسة
، السنة الجامعية 1مة، وىرانالحضارة االسالمية، جامعة أحمد بن بو  اإلسالمية العموم

2014/2015. 
كتوراه في قدحوالف حميمة، مسؤولية البنك بمناسبة الوفاء بالشيك، رسالة م - مة لنيل شيادة الد 

العموم، تخصص القانون الخاص، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد  
 .2015/2016تممسان، السنة الجامعية 

مد، - فع االلكتروني، أطروحة مقمة لنيل شيادة دالن ظام القانوني لوسائل ال حوالف عبد الص 
تممسان، الدكتوراه في القانون ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة أبو بكر بمقايد 

 .2014/2015السنة الجامعية 
قريمس عبد الحق، المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات، رسالة مقدمة لنيل درجة  -

الدكتوراه في قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة االخوة منتوري  
 .2010/2011قسنطينة، السنة الجامعية 

مرشيشي عقيمة، بطاقات االئتمان في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة  -
جامعة مولود معمري   ،سيةياالدكتوراه في العموم، تخصص قانون، كمية الحقوق والعموم الس  

 .2017جويمية  02تيزي وزو، تاريخ المناقشة 
 ،دراسة مقارنة، ةمسيردي سيد أحمد، الن ظام القانوني لممقاصة في المعامالت البنكي -

أطروحة مقد مة استكماال لمتطم بات نيل شيادة الدكتوراه في القانون الخاص، كمية الحقوق 
 .2017/2018نة الجامعية سر بمقايد، تممسان، الوالعموم السياسية، جامعة أبو بك
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 :المقاالت -3
اسماعيل دمحم ناصر، عموان أمل حسن، جميل تغريد، "البطاقة الذكية وأثرىا عمى التقميل من  -

، 37عدد ، بعض المخاطر المصرفية"، مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة
 .2013جامعة بغداد، العراق، 

يرفي في وسائل الد فع"، منشورات  - ركز الد راسات القانونية مالبراىمي عادل، "مسؤولية الص 
 .2000 ة، دون عدد، تونس العاصمة، تونس،والقضائي

"مسؤولية البنك بصدد الوفاء بالشيك حاضرا ومستقبال"، المجمة الجزائرية  الحارثي دمحم، -
 .1993، لسنة 02لمعموم القانونية، االقتصادية والسياسية، عدد 

رف اآللي  الحداد ميند وليد، - "االحتيال المعموماتي بواسطة بطاقات االئتمان وأجيزة الص 
، جامعة 02، ممحق 43دراسة مقارنة"، مجمة دراسات عموم الشريعة والقانون، المجمد 

 .2016األردن العالمية، عمان، األردن، 
ر الت وقيع"، مقال منشور ش مان، "مسؤولية البنك عن صرفيسم بن الحربش زىير - يك مزو 

ولية( مى الموقع االلكتروني لالقتصادية )ع جريدة العرب االقتصادية الد 
ttp://www.aleqt.com/2009/10/11/article_11692.htmlh 11، تاريخ الن شر األحد 

 . 2009 أكتوبر
صالح فايز، "مسؤولية البنك المسحوب عميو في ظل الشراري عبد هللا خضر، ميدات الح -

تطبيق نظام المقاصة االلكترونية لمشيكات في التشريع األردني"، مجمة جامعة حسين بن 
 .2017، عمان، األردن، آذار2، المجمد2طالل لمبحوث، العدد

المشتركة في نظام المقاصة  الشرايري قيس عنيزان، "أثر تنظيم العالقة بين البنوك -
يكات عمى تنفيذ التزاماتيا مع عمالئيا، دراسة تحميمية تأصيمية في القانون  االلكترونية لمش 

 .2009 ،، األردن13المجمد  ،1ة إربد لمبحوث والد راسات، العدد ماألردني"، مج
اسبة أداء قيمة من مسؤولية المسحوب عميو بمنالشماع فائق محمود دمحم، "الموانع القانونية  -

العدد  ،الشيك: دراسة في التطبيقات القضائية"، المجمة القانونية والقضائية لدولة قطر
 .2012الثاني، السنة الخامسة، مركز الدراسات القانونية والقضائية، قطر، مارس 

http://www.aleqt.com/2009/10/11/article_11692.html
http://www.aleqt.com/2009/10/11/article_11692.html
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د ت االئتمان الممغنطة"، مجم ة العموم االنسانية، عداطاقببن تركي ليمى، "الحماية الجنائية ل -
 .2016، المجم د أ، ،جامعة قسنطينة، ديسمبر 46

، ممحم باسم دمحم، "التنظيم القانوني لممقاصة االلكترونية لمشيكات بنت لشيب أسماء -
والعالقات القانونية الناشئة عنيا في القانون األردني"، مجمة دراسات عموم الشريعة 

 .2015ة، عمان، األردن، ، جامعة األردن العالمي40، المجم د  02والقانون، العدد 
يك"، مجمة االستاذ الباحث  ،حميمة حوالف - "المعارضة كسبب لرفض الوقاء بقيمة الش 

  كمية الحقوق والعموم السياسية ،07المجم د  ،01لمدراسات القانونية والسياسية، العدد 
 .2017تمبرجامعة دمحم بوضياف، المسيمة، سب

ميم في مكافحة تبييض األموال في  شبية: دور، "االلتزام باإلخطار بالدحماني فريدة -
كمية الحقوق ، 02، المجم د 02لمقانون والعموم السياسية، العدد  الجزائر"، المجمة النقدية

 . 2016 ،والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر
واألمر بتسوية  "مدى إمكانية الجمع بين إجراءي تسميم شيادة عدم الدفع قريمس عبد الحق، -

من القانون التجاري"، المجمة الجزائرية لمعموم  536ضرورة تعديل المادة  العارض:
 .2008، 04العدد  القانونية واالقتصادية والسياسية،

قريمس عبد الحق، "مدى مسؤولية البنوك عن االخالل بااللتزامات المقررة لموقاية من  -
 04عدد الوالسياسية  م القانونية واالقتصاديةتبييض األموال"، المجمة الجزائرية لمعمو 

2012. 
فع االلكترونية وآليات حمايتيا - مجمة حوليات  ،")الجزائر نموذجا( كروان أسماء، "وسائل الد 

ل، ديسمبر 30، العدد 1الجزائر  .2016، الجزء األو 
 ية""الن ظام االلكتروني لممصارف االلكترون صدام عبد الحسين، لفتو حسن عموان، رميش -

 العراق ،والعموم السياسية، جامعة ميسان كمية الحقوق  مجمة ميسان لمدراسات األكاديمية،
 . 2016 ،30 عددال
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 أعمال الممتقيات المنشورة: -4
"بطاقات االئتمان"، مداخمة مقدمة في إطار أشغال مؤتمر األعمال  الحربي مبارك جزاء، -

جامعة االمارات  ،ية الشريعة والقانون المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون، كم
 .، المجمد الخامس2003ماي  12-10العربية المتحدة، 

المغربي ثناء أحمد،" الوجية القانونية لبطاقات االئتمان"، مداخمة مقد مة في إطار أشغال  -
مؤتمر االعمال المصرفية االلكترونية بين الشريعة والقانون، كمية الشريعة والقانون، جامعة 

 .، المجم د الثالث2003ماي  12-10 ،ي، االمارات العربية المت حدةدب
  ك عن اصدار شيك بدون مقابل وفاء"المسؤولية المدنية لمبن" وقطة فاطمة الزىراء،ب -

مداخمة مقدمة في إطار أشغال الممتقى الوطني الثالث حول االصالحات البنكية في ظل 
ة، كمية الحقوق واآلداب والعموم االجتماعية التعديالت التشريعية والتحو الت االقتصادي

 .2010أفريل 15 –14، قالمة، يومي 1945ماي  08جامعة 
 االلكترونية:المواقع -5
 .algeria.dz/-of-bankhttps://www:موقع بنك الجزائر -
 http//:www.bdl.dz/arabe/visa-arabe.html: موقع بنك التنمية المحمية -
 :موقع بنك الفالحة والت نمية الريفية -
-http://www.badr bank.dz/?id=money_details&idm=24 

 العالقات التمقائية بين البنوك ساتيم:موقع شركة النقد اآللي و  -
dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29-://www.satimhttps 

 https://ar.wikipedia.org/wiki :موقع ويكيبيدا الموسوعة الحرة -
 
 :بالمغة الفرنسية -ب
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- BONHOMME Régine, Instruments de crédit et de paiement, 10
éme

 édition 
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éme
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- BONNEAU Thierry, Droit bancaire, 9
éme
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https://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.bdl.dz/arabe/visa-arabe.html
https://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29
https://www.satim-dz.com/?to=detail&id_cat=23&id_article=29
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 الملخــــــص

     Résumé 
 



 :ملخص

يعتبر لجوء األفراد إلى استعمال وسائل الدفع في تسوية المعامالت المختمفة من األمور 
الشائعة في العمل نظرا لمزاياىا. ويترجم ذلك بإصدار الشخص أوامر دفع إلى البنك ممسك 

 .بتنفيذهالذي يقوم  حسابو،
 طبيعتو خطية أو آليةروع في تنفيذ األمر، وميما كانت ق البنك قبل الش  تيقع عمى عا

ومشروعيتو، إلى  مجموعة من االلتزامات تتمثل في ضرورة التحقق من مصدر األمر، صحتو
 جانب مدى توافر الرصيد الكافي في الحساب.

 فإذا تأكد البنك من ذلك وجب عميو التنفيذ والوفاء لممستفيد. 
ا إذا تبي    األمر أو قيامو بتنفيذه رغم عدم ن العكس أي امتناع البنك عن الدفع رغم صحة أم 

ى بنك الجزائر وحت   توافر شروطو القانونية، فإنو يعتبر مخطئا ومسؤوال في مواجية زبونو، المستفيد
 ى تأديبية.البنك تبعا لذلك أحكام المسؤولية المختمفة، مدنية جزائية وحت   وتطبق في حق  

 

Résumé: 

Le recours des individus aux moyens de paiement pour régler leurs 
différentes transactions est un acte très courant dans le milieu du travail en 
raison des avantages qu’il apporte. Cela se traduit par l’émission d’un ordre de 

paiement à la banque qui détient le compte, et qui va l’exécuter. 

Avant l’exécution de l’ordre de paiement, quelle que soit sa nature, écrite 

ou automatique, la banque doit respecter un nombre d’obligations qui se 
caractérisent par la nécessité  de vérifier l’origine de l’ordre, sa validité et sa 
légalité, et de s’assurer que le compte est suffisamment alimenté. 

  Après ces vérifications, la banque est tenue d’exécuter l’ordre et de 
payer le bénéficiaire. Cependant, si le contraire s’avère juste et que la banque  

s’abstient de payer  malgré la validité de l’ordre, ou si elle l’exécute malgré 
l’absence des conditions juridiques requises, elle sera considérée comme fautive 

et responsable envers le client, le bénéficiaire et la Banque d’Algérie, et  sera  de 
ce fait, soumise aux dispositions des différents types de responsabilité, civile, 

pénale et même disciplinaire.    

 


