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 شكر و تقدير
و الصالة و السالم عمى  الحمد هلل الذي وفقني إلنجاز ىذه المذكرة،  

صفوة خمقو و خاتم أنبيائو و رسمو سيدنا محمد عميو أزكى الصالة و 
   التسميم
 و بعد: 

يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الفاضل بممامي عمر الذي   
و   تكرم عمي بقبول اإلشراف عمى ىذه المذكرة رغم انشغاالتو و ضيق وقتو

ن يكون جيده ىذا في ميزان حسناتو.أسأل اهلل ّعز وجل أ  
لجنة المناقشة عمى تفرغيم لقراءة ىذا  أعضاء كما أتقدم بالشكر إلى  

 العمل المتواضع. 
     3أتقدم كذلك بامتناني و شكري إلى كل أساتذة كمية الحقوق سطيف  
  
و إلى عمال مكتبة الكمية و عمى رأسيم السيد الخير.     

يد ىويري ناصر الذي قدم لي يد العون كما ال أنسى بالشكر الس
المساعدة. و   
 



 
 
 
 

 إىداء
ثمرة جيدي المتواضع إلى التي جعل اهلل الجنة تحت أقداميا، و التي أىدي 

 ضحت بكل ما لدييا من أجل سعادتنا أمي الغالية.
إلى والدي.   
إلى صاحب الفضل عمي بعد اهلل عز وجل أخي مزيان و زوجتو.   
عمي بشيء أختي العزيزة سامية. إلى التي لم تبخل   
إلى أخي الصغير يونس.   
إلى زوجي سندي و مصدر ثقتي، و إلى عائمتو الكريمة.   

إلى كل صديقاتي و زمالئي، و إلى كل من قدم لي يد العون و المساعدة 
 إلتمام ىذا العمل حتى و لو بالكممة الطيبة و االبتسامة الصادقة.
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 مقدمة
نظرا لمتطورات الكبيرة التي يشيدىا العالم والتي يصطمح عمييا حاليا بالعولمة التي أثرت      

عمى مختمف القطاعات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، فإنو أصبح لمبنوك دور فعال 
وحيوي حيث أضحى من غير الممكن االستغناء عن خدماتيا، بالنظر إلى الوظيفة 

بيا البنوك وىي منح االئتمان، حيث تعمل عمى ازدىار الحقل اإلستراتيجية التي تقوم 
 التجاري والصناعي من خاللو. 

وقبل قيام البنك بوظيفتو االيجابية المتمثمة في منح االئتمان الذي يتجمى من خالل    
مختمف االعتمادات، فإنو يقوم بعممية سمبية تتمثل في تمقي الودائع النقدية من الجميور، إذ 

لذلك تعتبر الوديعة ن لمبنك أن يعتمد عمى موارده الخاصة في القيام بوظيفتو، ال يمك
وىذا ما  ،الرئيسي ألموال البنك التجاري وشريان الحياة بالنسبة لوالمصرفية النقدية المصدر 

بحيث ال يحق لغيرىا أن يضطمع بميمة تمقي األموال من  ،1دعا إلى تسميتيا ببنوك الودائع
المعدل  11-03ما أكده المشرع الجزائري من خالل قانون النقد والقرض وىذا  ،الجميور

منو عمى أن :" البنوك مخولة دون  00حيث نصت المادة   ،042-10والمتمم بالقانون رقم 
 ،أعاله بصفة مينتيا العادية." 66إلى  66سواىا بالقيام بجميع العمميات المبينة في المواد  

ي األموال من الجميور وعمميات القرض وكذا وضع وسائل وتتمثل ىذه العمميات في تمق
دارة ىذه الوسائل.  3الدفع تحت تصرف الزبائن وا 

من نفس القانون عمى أنو :" ال يمكن لممؤسسات المالية  01وتأكيدا لذلك نصت المادة    
وال إدارة وسائل الدفع  أو وضعيا تحت تصرف زبائنيا وبإمكانيا  ،تمقي األموال من العموم

  القيام بسائر العمميات األخرى."

                                                 
 ،الطبعة األولى ،الجزء الثاني  ،األوراق التجارية و عمميات البنوك ،شرح القانون التجاري ،د/عزيز العكيمي  - 1

 . 363ص ، 2007،عمان
 04-10المعدل و المتمم باألمر ،52ج.ر عدد ،متعمق بالنقد والقرض 26/08/2003مؤرخ في  ،03/11رقم  اآلمر  -  2

 .11ج.ر عدد  ،2010أوت  26مؤرخ في 

 .11-03من قانون النقد و القرض  66المادة  - 3
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ليذا يمكن القول بأن لمبنك وظيفتين أساسيتين وىما: وظيفة سمبية تتمثل في تمقي الودائع     
 والتي تمكنو من أداء الوظيفة االيجابية المتمثمة في منح االئتمان.،من الجميور 

وعمى ىذا األساس عرفت البنوك عمى أنيا: الوسيط الذي يقوم بقبول الودائع من المذين     
 1ىم في حاجة إلييا.من شكل قروض لويقدميا في  ،لدييم فائض في األموال

كما تم تعريفيا عمى أنيا :" منشأة مالية تتاجر بالنقود وليا غرض رئيسي ىو العمل    
وبين مجاالت  ،تسعى لمبحث عن مجاالت االستثماركوسيط بين رؤوس األموال التي 

 2االستثمار التي تسعى لمبحث عمى رؤوس األموال".
حيث قيل أن تاريخ أول نشاط مصرفي  ،ويعود ظيور البنوك والمصارف إلى قرون طويمة

وأن أول قطعة نقدية معمومة  ،قبل الميالد في بابميون 1000في العالم يرجع إلى عام 
إال أن التنظيم المصرفي 3،قبل الميالد في ليديا بآسيا الصغرى 660التاريخ ترجع إلى عام 

عندما أحيا ازدىار التجارة في  ،لم يظير إلى حيز الوجود إال في أواخر العصور الوسطى
 وباألخص مدن البندقية وجنوا وبرشمونة. ،المدن اإليطالية نظم المصارف

ابين الذين ر حيث ترجع نشأة البنوك في المراحل األولى إلى نشأة الصيارفة والصاغة الم   
كان يتجو إلييم التجار المذين حققوا فائضا نقديا كبيرا من خالل عممياتيم التجارية المختمفة 

مقابل عمولة تدفع ليؤالء الصيارفة و  ،إليداع أمواليم أو ما يممكون من معادن نفيسة
فيما كان المودعون يتحصمون عمى شيادات  ،و التجار نظير حفظيا وحراستيا الصاغة

 طرفوتتضمن تعيدا من المودع لديو برد األمانة عند طمبيا من  ،مثبتة لقيمة ودائعيم
وكانت ىذه الشيادات في بداية األمر  ،كما تم توضيحو في اإليصال ،المودع في الحال

وتزايد ثقة المتعاممين في  ،ولكن مع مرور الوقت ،اسمية يتم تداوليا عن طريق التظيير
أصبحت ىذه الشيادات لحامميا يتم تداوليا بمجرد التسميم دون الحاجة لمتنازل  ،المودع لدييم

                                                 
1 - http://www.startimes.com/F.aspx?t=33765043. 
2  - http://www.sci-dz.com/Forum2/index-php?showtopic=897 
3  - http://yaaah.ibda3.org/t101-topic. 
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ومع تزايد التعامل بيذه الشيادات الحظ المودع لدييم أن قدرا ضئيال من  ،أو التظيير
ومن ىنا ظيرت فكرة  ،الشيادات التي يصدرونيا ال يعود أصحابيا  الستالم ما أودعوه

استغالل ىذه الودائع العاطمة بإقراضيا لمن يريد استثمارىا فبدأ ىؤالء الصاغة يقرضون من 
باإلضافة إلى تحويل الودائع أو جزء منيا من  ،دائع لدييم ومن بعض الو  ،أمواليم الخاصة

مقابل حصوليم عمى فوائد أعمى من تمك التي  ،حساب إلى آخر وفاءا اللتزامات المودعين
ولقد أدى ظيور الشريعة اإلسالمية إلى إحداث تغيرات  1،كانوا يدفعونيا ويستفيدون بالفرق

فقد عممت عمى الحفاظ عمى ثورة األمة  ،ديةشاممة في المعامالت االجتماعية و االقتصا
حيث  ،ألن اإلسالم جاء شامال لكل مرافق الحياة بما فييا البنوك ،اإلسالمية من الضياع
إذ يعتبر المودعون فييا ،2تستند في معامالتيا عمى الشريعة اإلسالمية ،أنشأت بنوك إسالمية

عمما أنيم  ،ستثمارات وفي نتائجيافيم يساىمون في مخاطر اال ،في عالقة مشاركة مع البنك
نما تفرض ليم حصة في األرباح  ال يحصمون عمى عائد ثابت كالفائدة المحددة مسبقا وا 

أما الودائع  ،وىذا بالنسبة لمودائع االستثمارية ،المحققة من المشروعات التي يموليا البنك
الوضع في البنوك  التي تكون لدى الطمب فإن أصحابيا ال يتمقون فوائد عنيا مثمما ىو

ويعود السبب ،3لذلك يعتبرون في نظر البنوك اإلسالمية بأنيم مقرضون بدون فوائد ،التقميدية
واعتبار المودعين في عالقة  ،في عدم منح فوائد بشكل مسبق عن الودائع االستثمارية

تعمق إلى أن السياسة النقدية في اإلسالم تقوم عمى تحريم الربا سواء  ،مشاركة مع البنك
 األمر بتحقيق أىداف إنتاجية أو استيالكية.

 ،كما كان لظيور الدولة الحديثة دورا ىاما في تغير األوضاع االقتصادية خاصة في أوربا   
وبتالي أصبح لممصارف دور فعال في التنمية االقتصادية و الصناعية حيث كان النظام 

والنظام النقدي العالمي قبل الحرب العالمية األولى يقوم عمى أساس قاعدة  ،المصرفي
                                                 

1 - http://www.sci-dz.com/Forum2/index-php?showtopic=897 

 . 2ص ،بدون سنة مناقشة،بن خدة  يوسفجامعة الجزائر ،رسالة ماجستير،الودائع المصرفية،أ /نبيل سيام  - 2
 . 257 ،2000،بيروت  ،المركز الثقافي العربي  ،الطبعة األولى ،البنوك اإلسالمية  ،د/عائشة الشرقاوي المالقي  - 3
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ألن النقد الذىبي عجز عمى  ،لكن بعد الحرب العالمية الثانية انيارت ىذه القاعدة  ،الذىب
بريتون "مما أدى إلى ظيور عممة جديدة وىي الدوالر استنادا لنظام  ،تمويل الحركة التجارية

بنظام اقتصادي جديد وجاء مؤكدا عمى القوة االقتصادية لمواليات المتحدة و الذي أتى  "وودز
األمريكية والتي كان ليا دور ميم في إنعاش االقتصاد العالمي وبذلك أصبح الدوالر 

ليذا أصبحت الدولة تفرض التعامل بالنقود الورقية وتحدد  ،األمريكي ىو العممة الرئيسية
وتجدر اإلشارة إلى أن ميمة إصدار النقود توكل إلى البنك  ،عمميات إصدار النقود وكميتيا

قانون النقد والقرض عمى أنو  36بما فييا الجزائر حيث نصت المادة  ،1المركزي ألي دولة
:" يصدر بنك الجزائر العممة النقدية ضمن شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم 

 أدناه...". 62من المادة  وفقا لمفقرة أالمتخذ 
وبالرغم من أن البنوك المركزية في أية دولة ىي التي تضطمع لوحدىا بميمة إصدار    

فإن البنوك التجارية  ،النقود القانونية أي أوراق النقد التي تتسم بقوة إجراء غير محدودة
تستطيع أيضا دون ما قصد أن تخمق نوعا أخر من وسائل الدفع وىي التي تسمى بنقود 

و استخدام الشيكات في الوفاء بااللتزامات  ،الل قبوليا لمودائع الجاريةوذلك من خ ،الودائع
ويتقبل األفراد ىذه النقود  ،وكذا ممارستيا لعمميات اإلقراض ومنح االئتمان ،اتجاه الغير

بحيث تعتبر الثقة و األمان و االطمئنان العامل الرئيسي  ،لمجرد ثقتيم في الجياز المصرفي
لذلك يبقى عامل  ،الذي يدفع األفراد إلى إيداع ممتمكاتيم لدى المصرفلمنشاط المصرفي و 

و الدليل عمى ذلك أن أول شكل من  ،الثقة الشرط األساسي لمتعامل بين البنك وعمالئو
أشكال التعامل المصرفي قد ظير وتطور في األماكن التي توحي بالثقة و األمان وىي 

قة بين  البنك و العميل المودع تنشأ عن طريق إبرام و تجدر اإلشارة إلى أن العال ،2المعابد
العميل بمقتضاه مبالغ إلى البنك الذي يمتزم برد قيمتيا  يسمم ،عقد الوديعة المصرفية النقدية

عند الطمب أو عند حمول اآلجال المتفق عميو سواء كان الرد لمعميل ذاتو أو ألي شخص 
نقدية في مقدمة العمميات المصرفية التي تعود أخر يعينو وبذلك تعتبر الوديعة المصرفية ال

                                                 
 .3ص ،الرسالة السابقة ،نبيل سيامأ/ - 1

2 -  http://www.startimes.com/f.aspx?t=33765043 
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فمن خالل ىذه الودائع يتشجع األفراد  ،بالفائدة عمى كل من االقتصاد الوطني والبنك والمودع
باإلضافة إلى استعمال ىذه األموال في  ،عمى االدخار و بالتالي التقميل من ظاىرة التضخم

الممنوح من البنك لممستثمرين مما يحقق من خالل االئتمان  ،مختمف المجاالت االقتصادية
 1التنمية االقتصادية. 

أما بالنسبة لممودع فإن عممية اإليداع تجنبو خطر ضياع ىذه األموال أو سرقتيا وتمكنو    
من االستفادة من خدمات البنك والحصول عمى التسييالت االقراضية واالئتمانية، و كذا  

حيث يعتبر الحساب البنكي وسيمة تعامل  2،ية اإليداعلفوائد الناتجة عن عممالحصول عمى ا
و تتأكد ىذه  ،ضرورة قمما يمكن االستغناء عنيا سواء بالنسبة لممينيين أو األفراد العادين

األىمية بالنظر إلى الصعوبات البالغة التي يمكن أن يتعرض إلييا أي شخص يحرم من ىذه 
الخدمة في إدارة و تسيير نشاطو الميني أو حتى شؤون حياتو اليومية إلى جانب الحرمان 

ل التي ال يكون لألفراد منفذا إلييا في الغالب إال من خال ةمن العمميات و الخدمات البنكي
 3الحساب البنكي.

في حين يعتبر تمقي الودائع النقدية الوظيفة األولى بالنسبة لمبنك ألنيا الوسيمة التي     
4تمكنو من منح االئتمان.

 

ندرة الدراسات القانونية في العمميات التي تقوم  إلى اختياري ليذا الموضوع في سببالو يعود 
باإلضافة إلى قصور التشريع  ،االقتصاديميا عمى الجانب ظواقتصار مع بيا البنوك،

الجزائري في تنظيم ىذه العمميات، وعدم النص عمييا في القانون التجاري بالرغم من اعتبارىا 
حيث اكتفى بالنص عمييا بشكل  ،منو 02عمل تجاري بحسب الموضوع وفقا لنص المادة 

  مقتضب في قانون النقد و القرض
لندرة نجد أن ىذه العمميات واسعة االنتشار في المجال وفي مقابل ىذا القصور وىذه ا  

 العممي. 

                                                 
     .362ص ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي - 1

 .362ص  ،المرجع نفسو  - 2

 ،كمية الحقوق و العموم السياسية ،رسالة دكتوراه ،وك في مجال الحساباتندنية لمبمالمسؤولية ال ،قريمس عبد الحقد/  - 3
 .12ص  ،غير منشورة ، 2011 ،جامعة منتوري قسنطينة

 .362ص  ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي - 4
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ناىيك عن اإلشكاليات التي يطرحيا ىذا الموضوع و التي تتمثل في قيام و ارتكاز النشاط 
الميني لمبنوك عمى الودائع المصرفية النقدية و التي تعتبر عصب الحياة بالنسبة ليا من 

لكن بالرغم من الدور المتعاظم  ،و منحيا كائتمان لزبائنياخالل قيام ىذه البنوك  بإستثمارىا 
ى الذي تمعبو ىذه الودائع في تفعيل النشاط االقتصادي فإنيا يمكن أن تشكل من جية أخر 
أو  ،خطرا كبيرا سواء عمى أطراف ىذه العالقة و ىما العميل المودع و البنك المودع لديو

 عمى المجتمع و االقتصاد الوطني ككل. 
 مى ىذا األساس تندرج تحت ىذه اإلشكالية عدة تساؤالت تتمثل فيما يمي: و ع
 لمبنك؟. االئتمانيةما مدى تأثير الوديعة المصرفية النقدية عمى الوظيفة  -
اآلثار و  ما مدى تكريس المشرع الجزائري لمقواعد التي تحكم الوديعة المصرفية النقدية -

 المترتبة عنيا؟. 
يطرح ىذا الموضوع إشكالية أخرى تتجمى من خالل الخاصية الجوىرية لموديعة  كما   

و التي تتمثل في ممكية المبالغ المودعة إلى البنك المودع لديو بحيث يصبح  ،المصرفية
بيذه المبالغ مما يدفعنا إلى طرح عدة تساؤالت و المتمثمة فيما  دائنالعميل المودع مجرد 

 يمي: 
 مع أحكام الوديعة المدنية؟. حكام الوديعة المصرفية النقدية ما مدى تطابق أ -
و ما ىي األحكام التي يمكن تطبقيا  ،ما ىي الطبيعة القانونية لموديعة المصرفية النقدية؟ -

    الوديعة المصرفية النقدية؟.  ألحكامفي ظل غياب تنظيم تشريعي دقيق 
مع االعتماد عمى  ،الوصفي و التحميمي و قد تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج   

 المنيج المقارن كمما أمكن ذلك. 
 و لإلجابة عن اإلشكاليات و التساؤالت المطروحة قسمت ىذا البحث كما يمي:   
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 ماىية الوديعة المصرفية النقدية  الفصل األول:   
 مفيوم الوديعة المصرفية النقدية المبحث األول:     
 ك و العميلتكوين العالقة بين البن الثاني: المبحث     
 أثار عقد الوديعة المصرفية النقدية الفصل الثاني:   

 التزامات و حقوق أطراف عقد الوديعة المصرفية النقدية المبحث األول:     
 المسؤولية المترتبة عن عقد الوديعة المصرفية النقدية المبحث الثاني:     
 خاتمة.    
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 الفصل األول
 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية

تعد الوديعة المصرفية النقدية من أىم العمميات التي تقوم بيا البنوك حيث تعتبر وىي    
بصدد القيام بيذه الميمة بمثابة الوسيط بين أصحاب الفائض المالي الذين يتوجيون إلييا 

ين يسعون لمحصول عمى قروض و بين أصحاب العجز المالي الذ ،إليداع نقودىم
واعتمادات من قبل ىذه البنوك التي تعتمد عادة في منحيا ليذا االئتمان عمى ودائع 

 1عمالئيا.

لقد أولت معظم التشريعات اىتماما بالغا بعقد الوديعة المصرفية النقدية حيث أفردت ليا و  
في  2لتجاري،نصوص خاصة و مفصمة، سواء في قانون خاص بالبنوك أو في قانونيا ا

حين اكتفت تشريعات أخرى بتعريف الوديعة في القانون المدني، مع إدراج بعض النصوص 
 المتفرقة و المتعمقة بالوديعة المصرفية النقدية في قوانين مختمفة. 

 ،الوديعة المصرفية النقدية ىي عبارة عن عالقة بين العميل المودع و البنك المودع لديوو  
عن طريق إبرام عقد اإليداع بين الطرفين، وذلك وفق األركان و الشروط  و التي يتم تكوينيا

المنصوص عمييا في القانون المدني، و في نفس الوقت يقوم البنك بفتح ما يسمى بحساب 
 3الوديعة المصرفية النقدية بإتباع مجموعة من اإلجراءات.

وديعة المصرفية النقدية و لمتوضيح أكثر حاولنا التطرق في ىذا الفصل إلى مفيوم عقد ال
 من خالل تعريفيا و تحديد بعض أنواعيا، و كذا الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من

                                                 
 . 363ص ، ،المرجع السابقد/عزيز العكيمي -1
 ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ،راق التجارية و العمميات المصرفيةاألو  ،د/ طالب حسين موسى-2

 .211ص  ،2011،عمان
 .23ص  ،2000 ،مصر ،دار الفكر الجامعي ،أعمال البنوك ،ممدوح محمد الجنبييي ،د/د/ منير محمد الجنبييي -3
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العقود، باإلضافة إلى الحديث عن الجدل الفقيي حول الطبيعة القانونية ليذا العقد و موقف 
 المشرع الجزائري من ذلك. 

وذلك من خالل دراسة  ؛لبنك و العميلكما تناولنا بالدراسة كيفية تكوين العالقة بين ا   
باإلضافة إلى الحديث عن فتح  أركان عقد الوديعة المصرفية النقدية و كيفية إثباتو،

الحساب الذي يتزامن مع إبرام ىذا العقد، وذلك بتحديد اإلجراءات التي يقوم بيا البنك في 
 بة عن ذلك. و اآلثار المترت ،سبيل فتح الحساب، وكيفية تشغيمو و أسباب قفمو

 لدراسة ىذه النقاط قسمنا ىذا الفصل إلى مبحثين: و  

  مفيوم الوديعة المصرفية النقديةالمبحث األول: 

 تكوين العالقة بين البنك و العميل المبحث الثاني: 
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 المبحث األول

 الوديعة المصرفية النقدية مفيوم

وليست مجرد إجراء  ،بين البنك والعميل تعتبر عمميات اإليداع النقدي تصرفات قانونية   
  ،ما يشاء ثم استردادىا وقت ، مادي يقتصر عمى تسميم العميل لمنقود إلى موظف البنك

 1أو حسب ما تم االتفاق عميو.
لذلك البد من التعرف عمى ىذه العممية القانونية من خالل التطرق إلى التعريفات المتعددة    
كما  ن ليذا العقد خصائص وصفات تميزه عن غيره من العقود،والتي تتفق جميا عمى أ ليا،
لموديعة المصرفية النقدية العديد من األنواع والتي تختمف باختالف الزاوية التي ينظر  أن
 2. امني
نظرا لتميز الوديعة المصرفية النقدية بمجموعة من الخصائص باعتبارىا عمل مصرفي و  

ول طبيعتيا القانونية، فيناك من اعتبرىا وديعة تامة تقوم بو البنوك؛ فإن الفقو اختمف ح
العامة المنصوص عمييا  في القانون المدني، في حين اعتبرىا جانب  دتطبق عمييا القواع

آخر من الفقو بأنيا وديعة شاذة ألن البنك ال يمتزم برد عين الوديعة إنما برد مثميا، أما الرأي 
را النتقال ممكية المبالغ المودعة من العميل إلى البنك الثالث فقد ذىب إلى اعتبارىا قرضا نظ

 3بمجرد اإليداع .
أمام ىذه االختالفات الفقيية التي حاولت وضع عقد الوديعة المصرفية النقدية في قالب و  

فقد اتجو جانب أخر من الفقو إلى القول بخصوصية ىذا العقد،  من قوالب القانون المدني ،
 4ائما بذاتو تطبق عميو العادات واألعراف المصرفية .واعتباره عمال مصرفيا ق

                                                 
 .168ص،2000،القاىرة،ة دار النيضة العربي،عمميات البنوك ،د/عبد الرحمن السيد قرمان  -1

 ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،اإلصدار الرابع ،الطبعة األولى ،األوراق التجارية والعمميات المصرفية ،د/أكرم ياممكي  -2
 .291-289ص،2009،عمان

 ،النشر بمد نبدو  ،المكتبة القانونية ،مكبرة ةطبع ،البنوك من الوجية القانونية تعمميا ،جمال الدين عوضعمي  د/ -3
 .41-39ص ،1994

  ، 2006،مصر ،المكتب الجامعي الحديث،عمميات البنوك وفقا لقانون التجاري العماني ، د/عادل عمي المقدادي  -4
 .13ص 
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 :ولمتوضيح أكثر ارتأينا تقسيم ىذا المبحث إلى ثالث مطالب 
 :تعريف الوديعة المصرفية النقدية وتحديد بعض أنواعيا.المطمب األول -
:خصائص الوديعة المصرفية النقدية وتميزىا عن بعض العقود المطمب الثاني -

 المشابية.
 .الطبيعة القانونية لموديعة المصرفية النقدية ثالث:المطمب ال -

 المطمب األول
 تعريف الوديعة المصرفية النقدية وتحديد بعض أنواعيا

سنتطرق إلى مختمف ىذه  كتم تعريف الوديعة المصرفية النقدية تعريفات متعددة، لذل   
في ذلك موقف المشرع  اأو من الناحية القانونية، بم التعريفات سواء من الناحية الفقيية،

 :ليذا جاء تقسيم ىذا المطمب عمى النحو التالي و    الجزائري.
 تعريف الوديعة المصرفية النقدية. الفرع األول: -
 تحديد بعض أنواع الوديعة المصرفية النقدية. الفرع الثاني: -

 الفرع األول
 تعريف الوديعة المصرفية النقدية

المصرفية النقدية البد من الوقوف عند مختمف التعريفات لمعرفة المعنى الدقيق لموديعة    
 من جية أخرى. نالتي قيمت في شأنيا من قبل الفقياء من جية، والمشرعي

 مليذا سنتناول بالدراسة في ىذا الفرع تعريف الوديعة المصرفية النقدية من الناحية الفقيية، ث
في التشريع الجزائري، والتشريعات  نتطرق إلى التعريفات التي جاءت بيا النصوص القانونية

 المقارنة.
 التعريفات الفقيية  :الفقرة األولى

  قبل التطرق إلى المعنى االصطالحي لموديعة المصرفية النقدية البد من تعريفيا لغويا.



 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية                       الفصل األول       
 

12 

 

 تعريف الوديعة المصرفية النقدية لغة :أوال
أسماء األضداد تستعمل  وىي من وتطمق عمى العين المودعة ، عىي اسم لإليدا الوديعة   

أودعتو ماال أي دفعتو إليو ليكون وديعة عنده "في إعطاء المال لحفظو وفي قبولو إذ يقال 
 ." ويقال أيضا أودعتو ماال بمعنى قبمت منو ذلك المال ليكون وديعة عندي

.فمعنى الوديعة في المغة إذا ىو ما وضع عند غير مالكو ليحفظو   
1 

تسميط المالك غيره لوديعة و اإليداع، حيث يعرف اإليداع عمى أنو ىناك من يميز بين او  
 .داللة صراحة أوعمى حفظ مالو 

 2أمين لحفظو.د أما الوديعة فيي المال المودع عن
 

 تعريف الوديعة المصرفية النقدية من الناحية االصطالحية :ثانيا
يمكن  يرفية النقدية، والتتعددت التعريفات التي جاء بيا الفقياء بشأن الوديعة المص   

تقسيميا من الناحية النظرية إلى التعريفات التي جاءت بالمعنى الضيق لموديعة المصرفية 
 التي أعطت ليا معنى واسع من جية أخرى.  كالنقدية من جية، وتم

 المعنى الضيق لموديعة المصرفية النقدية  -أ  

، وىما العميل المودع سواء كان 3ن أو أكثريقصد بيا ذلك العقد الذي يتم إبرامو بين طرفي   
كما يمكن إبرامو  ،4والبنك المودع لديو من جية أخرى شخص طبيعي أو معنوي من جية ،

 5وىو ما يعرف بالحساب المشترك. ،عمالء من جية والبنك من جية أخرىبين عدة 

                                                 
 . 126 -125ص، المرجع السابق، د/عائشة الشرقاوي المالقي  -1

 .126 -125صالمرجع نفسو،  -2

 ،المؤسسة الحديثة لمكتاب،الجزء األول ،السوق المالية و  يات المصرفيةالعمم،خميل اليندي -أنطوان الناشف د/ د/ -3
 .72ص، 1998، بيروت

دار اإلسراء ،الطبعة األولى ،التشريعات المالية والمصرفية من الوجيتين النظرية و العممية  ،د/خالد إبراىيم التالحمة -4
 .100ص،  2004،عمان،لمنشر والتوزيع

 .189ص،المرجع السابق،مانعبد الرحمن السيد قر  د/ -5
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والذي  1د المصارفالمتبادل يقوم المودع بتسميم مبمغ من النقود إلى أح دبمقتضى ىذا العقو  
، ويخول ىذا العقد لمبنك حق التصرف 2يمتزم برده لدى الطمب أو وفقا لمشروط المتفق عمييا

في المبالغ المودعة، ومرد ىذا الحق يعود إلى أن ىذا األخير يكتسب ممكية ىذه النقود مما 
لممودع  امثمي و التصرف فييا بما يتفق ونشاطو، وفي المقابل يمتزم برد ،يسمح لو باستعماليا

 3طبقا لشروط العقد ،إما دفعة واحدة أو عمى دفعات.
وانتقال ممكية المبالغ المودعة إلى البنك يجعل من ىذا األخير إذا مجرد مدين لمعميل  

برصيد الحساب،ألنو من الناحية العممية يتم تقييد األموال المودعة لدى البنك في الجانب 
 4الدائن لمعميل.

جانب من الفقو يرى بأن عقد الوديعة ال يؤدي إلى انتقال ممكية النقود،إنما  إال أن ىناك   
تبقى لصاحبيا الذي تخمى عن التصرف فييا، ونقل ىذا الحق وبشكل مؤقت إلى البنك الذي 

 5يكون لو حق استعماليا في حدود عمميات السحب المحتممة من قبل أصحابيا.
التشريعات جسدت الرأي األول الذي يقضي بانتقال  إال أن ىذا االتجاه مستبعد ألن معظم   

 الممكية في معظم نصوصيا وىذا ما سنتطرق إليو الحقا.
كما يذىب بعض الفقو في تعريفو لموديعة المصرفية النقدية إلى القول بأن الفائدة عنصر من 

ئدة إذ يتعيد المصرف بموجب عقد الوديعة المصرفية النقدية بدفع فا 6،عناصر ىذا العقد

                                                 
 بحرالمتوسطمنشورات ،الطبعة األولى ،الجزء الثالث ،عمميات المصارف ،الكامل في قانون التجارة ،إلياس ناصيف/د -1

 .353ص، 1983،بيروت باريس ،ومنشورات عويدات

بيروت ، الحقوقيةمنشورات الحمبي ، الطبعة األولى ، القانون التجاري ،عمي البارودي -مصطفى كمال طود/ د/ -2
 . 633ص، 2001

 .73-72ص،  المرجع السابق، خميل اليندي  -أنطوان الناشف  د/ د/ -3

 .73-72ص المرجع السابق، خميل اليندي  -أنطوان الناشف  د/ د/  -4

 .26-25ص،2010،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة السابعة،تقنيات البنوك ،د/الطاىر لطرش  -5

 .170ص،المرجع السابق،بد الرحمن السيد قرمانع د/ -6
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ابتداء من اليوم الذي يمي كل إيداع إن لم يكن يوم عطمة، ولغاية النيار الذي يسبق إعادة 
 1كل مبمغ ما لم يكن ىناك اتفاق مخالف .

كونيم ال  في حين لم يتطرق بعض الفقياء في تعريفيم ليذا العقد لعنصر الفائدة،   
م عمى إمكانية غياب يعتبرونيا عنصرا من عناصر فتح الحساب؛ مما يدل حسب رأيي

 2عنصر الفائدة من حساب الودائع.
  :باإلضافة إلى ذلك فقد تم تعريفيا تعريفا ماديا باالعتماد عمى محل العقد حيث قيل بأنيا   

الييئات إلى البنك،والتي يستخدميا في نشاطو الميني  األفراد أو تمك النقود التي يعيد بيا
رد مبمغ مساوي ليا إلى المودع أوالى شخص أخر معين عمى أن يتعيد ىذا األخير بردىا،أو 

 3لدى الطمب أو بالشروط المتفق عمييا.
من خالل مجمل ىذه التعريفات يمكن القول بأن عقد الوديعة المصرفية النقدية قائم عمى و  

من خالل تسميمو لمنقود إلى  ،4فكرتين أساسيتين وىما فكرة الحفظ التي ييدف إلييا العميل
وفكرة االستثمار التي تتجسد في استثمار ىذه النقود، واستعماليا من قبل البنك بما  البنك،
اكبر احتياجاتو والمتمثمة في منح االئتمان المصرفي، وذلك بقيامو بمنح ىذه الودائع  ويوفر ل

 5لعمالئو. أو اعتمادات كقروض
 المعنى الواسع لموديعة المصرفية النقدية  -ب 

اسع لموديعة المصرفية النقدية ،أو الوصف االقتصادي ليا أن ىذه يقصد بالمعنى الو    
 6األخيرة ال تقتصر عمى النقود التي يتم تسميميا من قبل العميل إلى البنك تنفيذا لعقد الوديعة

                                                 
 .353ص،المرجع السابق،إلياس ناصيف د/ -1

، 1997 ،لبنان، المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع،الطبعة األولى ،النظام القانوني لمتجارة ،د/ىاني محمد دويدار -2
 .315ص

 .35ص، المرجع السابق،جمال الدين عوضعمي  د/ -3

 .355ص، المرجع السابق،د/إلياس ناصيف  -4

 .100ص، المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -5

 .35ص، المرجع السابق،جمال الدين عوضعمي د/  -6
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،إنما تتعداه إلى كل القيم والمبالغ التي يكون العميل دائنا بيا في مواجية البنك بمناسبة 
مع العميل يقوم بفتح حساب  ت، ألن البنك عندما يدخل في معامال1عمميات منجزة لصالحو

والذي يغذى من مصادر متعددة،  ،ليذا األخير يسمى بحساب الوديعة أو حساب الشيكات
 اإليداع النقدي المباشر،أو بناتج شيكات حصميا البنك لمصمحة عميمو،بفإما أن يكون 

، كما يمكن أن تكون ناتجة 2ساب لصالحوأو أوامر تحويل نفذت لو، أو اعتماد قيد في الح
عن أرباح وفوائد، أو عن أوراق تجارية تم استعادتيا،أو قيم منقولة تم بيعيا ...إلى غير ذلك 

 3من المصادر المتعددة.
فالوديعة المصرفية النقدية حسب ىذا المعنى تشمل كل ما يكون لمعميل في دفاتر البنك    

فيي إذا تأخذ حكم  ،لتي تعرف بالنقود القيدية أو الكتابيةدون نظر إلى مصدر ىذه النقود ا
الوديعة المصرفية العادية، مما يسمح لمعميل أن يتصرف فييا كما يتصرف في ىذه 

 د، بالرغم من أن ىذه النقود جاءت بمناسبة عمميات قانونية أخرى وليس تنفيذا لعق4األخيرة
 5الوديعة.

 ة التعريفات القانوني :الفقرة الثانية
اختمفت التشريعات في تنظيميا ألحكام الوديعة المصرفية النقدية فيناك من أفرد ليا تعريفا    

خاصا بيا وحدد أحكاميا، وىناك من اكتفى بتعريف الوديعة بالمعنى الدقيق في القانون 
المدني دون أن يعرف الوديعة المصرفية النقدية.ليذا سنتطرق إلى بعض التعريفات التي 

 ثم نتعرف عمى موقف المشرع الجزائري. التشريعات المقارنة، جاءت في
  

                                                 
1  - Philippe Delebecque، Michel Germain، Traité de droit commercial، Tame 2، 17 e 

éditio.L.G.D.J ،paris،2004،p302. 

 .36 -35ص، المرجع السابق،جمال الدين عوضعمي   د/ -2
3  - Philippe Delebecque، Michel Germain، op.cit، p302. 

 .36ص، المرجع السابق،جمال الدين عوض عمي د/ -4

5 - Philippe Delebecque، Michel Germain، op.cit، p302. 
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 :التشريعات المقارنة:أوال
اتجيت العديد من التشريعات إلى تعريف الوديعة المصرفية النقدية في قانونيا التجاري،    

 أو في قانون خاص بعمميات البنوك.
 :وسنتعرف عمى البعض منيا كالتالي 

 :القانون العراقي -أ

وديعة النقود عقد يخول بمقتضاه "من قانون التجارة العراقي عمى أن  239المادة نصت 
المصرف تممك النقود المودعة فيو والتصرف فييا بما يتفق ونشاطو الميني مع التزامو برد 

  1".مثميا لممودع 
 :القانون المصري -ب

يخول البنك ممكية وديعة النقود عقد "من قانون التجارة المصري عمى أن 301نصت المادة 
النقود المودعة والتصرف فييا بما يتفق ونشاطو، مع التزامو برد مثميا لممودع طبقا لشروط 

 2".العقد
 :القانون العماني  -جـ

وديعة النقود "قانون تجارة عماني الوديعة المصرفية النقدية عمى أنيا 339عرفت المادة    
والتصرف فييا بما يتفق ونشاطو الميني مع  عقد يخول البنك ممكية النقود المودعة لديو

 3".التزامو برد مثميا لممودع ويكون الرد بذات نوع العممة 
يتضح من ىذه التعريفات بأن الوديعة المصرفية النقدية تتميز بخاصية مميزة تتمثل في أن    

طو المصرف يكتسب ممكية النقود المودعة لديو، بحيث يحق لو التصرف فييا لحاجيات نشا

                                                 
 .289ص، المرجع السابق،د/أكرم ياممكي  -1

دار ،الطبعة األولى ،األوراق التجارية والعمميات المصرفية ،ممحم  باسم محمد -بسام حمد الطراونةد/  د/ -2
 .405ص، 2010،األردن،المسيرة

 .11ص، المرجع السابق، د/عادل عمي المقدادي -3
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قانون  115،وىذا ما نصت عميو المادة 1الخاص عمى أن يمتزم برد مبمغ مماثل لممودع
حيث جاء فييا "إن المصرف الذي يتمقى عمى سبيل  ؛في فقرتيا األولى يالتجارة األردن

الوديعة مبمغا من النقود يصبح ممكا لو، ويجب أن يرده بقيمة تعادلو دفعة واحدة أو عمى 
 لممودع،أو بحسب الشروط أو المواعيد أو اإلخبار المسبق  دفعات عند أول طمب

 3من قانون التجارة المبناني . 702، كما نصت عمى ذلك المادة 2المعين في العقد "
 :موقف المشرع الجزائري :ثانيا
اكتفى  الم يضع المشرع الجزائري تعريفا واضحا ودقيقا لموديعة المصرفية النقدية، إنم   

من خاللو عمى بعض أنواع الودائع من بينيا  صوالنفي القانون المدني،  بتعريف الوديعة
 وديعة النقود.

نجد أن المشرع الجزائري تطرق لموديعة  11-03لكن بالرجوع إلى قانون النقد والقرض و  
 المصرفية النقدية لكن بشكل مختصر وغير دقيق.

 :تعريف الوديعة في القانون المدني الجزائري  -أ

عمى غرار التشريعات  كشرع الجزائري تعريفا لموديعة في القانون المدني، وذلضع المو  
منو والتي نصت عمى أن "الوديعة عقد يسمم بمقتضاه  590، وىذا بموجب المادة ةالمقارن

 4المودع شيئا منقوال إلى المودع لديو عمى أن يحافظ عميو لمدة وعمى أن يرده عينا".
القانوني ال يتفق مع عقد إيداع  اأن عقد الوديعة المدنية بمفيومي استنادا ليذه المادة يتبينو  

،ألن البنك ال يمتزم بمجرد حفظ  5من حيث النتائج العممية المترتبة عن اإليداع خاصةالنقود 

                                                 
 .72ص ،المرجع السابق ،خميل اليندي -أنطوان الناشف د/ د/ -1

 .289ص، المرجع السابق،د/أكرم ياممكي  -2

 .72ص، المرجع السابق ،يل الينديخم -أنطوان الناشف  د/د/ -3

 .290 ص، 2007 ،الجزائر ،دار اليدى ،القانون المدني نصا و تطبيقا ،نبيل صقر -د/د/ أحمد لعور-4

 .353ص، المرجع السابق ،د/الياس ناصيف  -5
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الشيء المودع ورده عينا ؛إنما يكون لو بموجب عقد الوديعة سمطة استغاللو والتصرف في 
 1شاطو مع التزامو برد ما يماثميا لممودع.المبالغ المودعة بما يتفق ون

والتي جاءت تحت عنوان بعض أنواع  جزائري قانون مدني 598بالرجوع إلى المادة و  
شيئا  والودائع نجد أن المشرع الجزائري نص عمى أنو "إذا كانت الوديعة مبمغا من النقود، أ

 2بر العقد قرض".آخر مما يستيمك وكان المودع لديو مأذونا لو في استعمالو اعت
فالمشرع الجزائري اعتبر أن الوديعة التي يكون محميا مبمغا من النقود مع اإلذن لممودع    

"قرض االستيالك ىو :قانون مدني 450والذي عرفو بموجب المادة  ا؛لديو باستعمالو قرض
عقد يمتزم بو المقرض أن ينقل إلى المقترض ممكية مبمغ من النقود أو أي شيء مثمي 

 3خر،عمى أن يرد إليو المقترض عند نياية القرض نظيره في النوع و القدر والصفة ".آ
الممكية  ابما أن عقد القرض من عقود التمميك فإن وديعة النقود حسب ىذه المادة تنتقل فييو  

 4لممودع لديو، ويكون لو الحق في أن يتصرف فييا عمى أن يرد قدرىا العددي.
 اأن يكون المودع لديو مأذونا لو في استعمال النقود المودعة، وىذ أنو اشترط في ذلك إال   

ما ال يتفق مع الوديعة المصرفية النقدية؛ إذ أن المصرف ال يحتاج إلى إذن من المودع 
 5الستعمال النقود بل يتمقاىا كمالك حين القبض.

مييا في فرق أساسي بين وديعة النقود المنصوص ع حسب رأي البعض فيذا إذا يعتبر   
قانون مدني جزائري وبين الوديعة المصرفية النقدية المنصوص عمييا في  598المادة  

                                                 
 .236ص، 2007،مصر،دار الجامعة الجديدة،المعامالت التجارية،القانون التجاري ،د/المعتصم باهلل الغرياني  -1

 .290ص  ،المرجع السابق ،نبيل صقر -د/د/ أحمد لعور -2

مؤرخ  07/05والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم ،  75سبتمبر  26مؤرخ في  58-75األمر رقم  -3
 .2010/2011الطبعة األولى  ،2007مايو سنة  13في 

 .365،المرجع السابق، /عزيز العكيميد -4

 .212ص، المرجع السابق،حسين موسىد/طالب  -5
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والتي يتضح منيا أن الخصيصة الجوىرية لموديعة المصرفية  ،التشريعات التجارية المقارنة
 1النقدية تتمثل في انتقال الممكية إلى البنك دون أن يحتاج ىذا األخير إلى إذن من المودع.

 :من تعريف الوديعة النقدية المصرفية 11 -33موقف قانون النقد و القرض  -أ

بالرجوع إلى قانون النقد و القرض نجد أن المشرع الجزائري حدد العمميات المصرفية    
يمي " تتضمن العمميات المصرفية تمقي األموال  منو والتي تنص عمى ما 66بموجب المادة  

دارة ىذه من الجميور وعمميات القرض، وك ذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 
 الوسائل".

يتبين لنا من نص ىذه المادة أن المشرع الجزائري أشار إلى الودائع المصرفية النقدية من    
 67خالل ما اصطمح عميو بتمقي األموال من الجميور والتي عرفيا بدوره بموجب المادة 

"تعتبر أمواال متمقاة من الجميور األموال التي  :قانون النقد والقرض حيث نصت عمى أنو 
يتم تمقييا من الغير السيما في شكل ودائع مع حق استعماليا لحساب من تمقاىا بشرط 

 إعادتيا.
 غير أنو ال تعتبر أمواال متمقاة من الجميور في مفيوم ىذا اآلمر

في %5 مكون عمى األقلاألموال المتمقاة أو المتبقية في الحساب و العائدة لمساىمين يم -
من الرأسمال ،وألعضاء مجمس اإلدارة و المديرين واألموال الناتجة عن قروض المائة 

2المساىمة."
 

أن المشرع الجزائري لم يعرف  11-03من القانون  67يتضح لنا من استقراء المادة    
ن الجميور بأنيا الوديعة المصرفية النقدية بشكل مباشر ودقيق، إنما عرف األموال المتمقاة م

 أموال متمقاة من الغير والتي تكون في شكل ودائع.

                                                 
 .365،المرجع السابق،/عزيز العكيميد-1

 04-10المعدل و المتمم باألمر ،52ج.ر عدد ،متعمق بالنقد والقرض 26/08/2003مؤرخ في  ،03/11اآلمر رقم  -2
 .11ج.ر عدد  ،2010أوت  26مؤرخ في 
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ىذا عمى خالف التشريعات المقارنة التي جاءت بتعريف دقيق، و مباشر لموديعة و  
المصرفية النقدية وذلك بالنص عمى أنيا النقود التي يعيد بيا العميل إلى البنك تنفيذا لعقد 

 1الوديعة.
المتمقي إعادة  نص المشرع بموجب ىذه المادة عمى أنو يجب عمى باإلضافة إلى ذلك فقد   

 ىذه األموال ،إال أنو يمكن القول بأن عبارة "إعادتيا" التي استعمميا المشرع لم تكن دقيقة 
و السبب في ذلك أنو منح لممودع لو حق استعماليا، وىذا ما يدل عمى أن المودع لديو ال 

ضبط في ، إنما ما يعادلو أو يماثمو، وىذا ما جاء باليمكن لو أن يرد ذات الشيء المودع
 التشريعات المقارنة

 الفرع الثاني

 أنواع الوديعة المصرفية النقدية
تتعدد تقسيمات الوديعة المصرفية النقدية وتختمف أنواعيا وذلك حسب الزاوية التي ينظر   

 2منيا.
 لذلك سنتناول بالدراسة أىم ىذه التقسيمات .

 تقسيم الوديعة المصرفية حسب موعد استردادىا :لىالفقرة األو 
 تنقسم الوديعة المصرفية النقدية حسب موعد استردادىا إلى ثالث أنواع.

 الوديعة لدى الطمب أو لدى االطالع :أوال
والتي تسمى كذلك بالوديعة الجارية من أكثر الودائع المصرفية  تعتبر الوديعة لدى الطمب،   

 وىي عبارة عن اتفاق بين البنك  ،4جزء األكبر من موارد البنكحيث تمثل ال ،3شيوعا

                                                 
 .35ص، المرجع السابق،الدين عوض جمالعمي  د/ - 1

 .291ص، المرجع السابق ،ياممكي د/ أكرم  -2

 .101ص، المرجع السابق،د/خالد إبراىيم التالحمة  -3

 .12ص، المرجع السابق،لجنبيييممدوح محمد ا -منير محمد الجنبييي د/ د/ -4
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و العميل يودع بموجبو ىذا األخير مبمغا من النقود لدى البنك عمى أن يكون لو الحق في 
 2، دفعة واحدة،أو عمى دفعات عند الطمب وبحسب رغبتو.1سحبو 

د إذا جاوز مبمغا معينا تجدر اإلشارة إلى أن طمب البنك من العميل ميمة لتمبية طمب الر  و 
 3ال يغير من طبيعة الوديعة بأنيا لدى الطمب.

نو   ،ألنيا تمكنيم من  4عادة ما تعتبر الوديعة لدى الطمب النوع المفضل لدى المودعي
حيث يستعممونيا كأداة لتسوية ب5؛مواجية احتياجاتيم الطارئة التي ال يعرف ليا ميعاد

ىذا الغرض عادة ما يسمم  ةمر التحويل المصرفي؛ ولتمبيالتزاماتيم عن طريق الشيكات،أو أوا
 6البنك لمعميل دفتر شيكات.

ن     أما في ما يتعمق بالفوائد فإن البنك عادة ما ال يمنحيا عن ىذا النوع من الودائع، وا 
،وذلك 7مقيد في استعماليا وال يستغميا عمى النحو األمثلألنو منحيا فإنيا تكون ضئيمة 

لالحتفاظ دوما بكميات كبيرة من النقود لتمبية طمبات السحب المفاجئة من بسبب اضطراره 
 8العمالء.

بالرغم من أىميتيا بالنسبة  لمبنك باعتبارىا مصدر لمتمويل االستثمارات التي تدر من  و 
وذلك نظرا لممخاطر  ،إال أنيا ال توفر لو االطمئنان في استخداميا بالكامل ،9ورائيا األرباح

                                                 
 .147ص، 1996،مصر، المكتب العربي الحديث،الطبعة الثالثة،إدارة البنوك التجارية ،د/منير إبراىيم ىندي  -1

 .405ص، المرجع السابق،باسم محمد ممحم -م حمد الطراونة د/بسا -2

 .37-36ص، المرجع السابق،د/جمال الدين عوض -3

 .12ص، المرجع السابق، الجنيييممدوح محمد -منير محمد الجنييي د/ د/ -4

 .174ص ،المرجع السابق ،د/عبد الرحمن السيد قرمان -5

 ،2001،لبنان ،منشورات الحمبي الحقوقية، ىالطبعة األول،ن التجاري القانو ،عمي البارودي  -مصطفى كمال طود/ د/ -6
 .634ص 

 .316ص ، السابق المرجع،د/ىاني محمد دويدار -7

 .292ص، المرجع السابق، د/أكرم ياممكي -8

 .149ص، المرجع السابق ،د/منير إبراىيم اليندي -9



 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية                       الفصل األول       
 

22 

 

إلى ضرورة إيجاد حمول ووضع  ادعده من جراء ىذا النوع من الودائع، وىذا ما التي تيد
 لتجنب ىذه المخاطر. تاحتياطا

 المخاطر الناتجة عن الوديعة لدى الطمب -أ

إذا ما انيالت عميو  ؛1يؤدي استعمال البنوك لألموال المودعة إلى العديد من المخاطر   
 3صناديقو المبالغ الكافية لتمبية ىذه الطمبات.، ولم يكن في 2طمبات استرداد الودائع

األمر الذي يؤدي بو إلى اإلفالس، إال أن ىذا الخطر ال يتحقق عادة إال في أوقات األزمات 
 االقتصادية و السياسية التي يفقد فييا العمالء ثقتيم في البنوك؛ مما يدفعيم إلى التزاحم

فال تواجو البنوك الحرج المشار  تزمايم دفعة واحدة ،أما في غير ىذه األعسحب ودائل
 4بشأن ذلك. ةإليو،وذلك نظرا لالحتياطات المتخذ

 االحتياطات المتخذة لتفادي إفالس البنوك وتوقفيا عن دفع ديونيا -ب

تعمل البنوك لتفادي المخاطر الناتجة عن طمب سحب الودائع دفعة واحدة مما يؤدي إلى    
ل ىذه الودائع إال في العمميات القصيرة األجل التي عجزىا عن الدفع ،إلى عدم استعما

تضمن ليا توفر السيولة النقدية؛ التي تمكنيا من تفاد المخاطر المحتممة ،كما أنيا تعوض 
ثم إن خبرة البنك  الودائع التي تردىا إلى أصحابيا من الودائع التي تتمقاىا من غيرىم،

 ائع التي تسحب من صندوقو كل يوم .وتجربتو تمكنو من معرفة القدر التقريبي لمود

5ياباإلضافة إلى ذلك فإن المشرع يفرض رقابة صارمة عمى البنوك في استخدام ودائع  
 

ما  ابحيث اتجيت معظم التشريعات إلى إنشاء مؤسسات ضمان الودائع المصرفية، وىذ   
نظمو  يوالذ، 11-03من قانون النقد والقرض 118 تبناه المشرع الجزائري بموجب المادة 

                                                 
1 - Philippe Delebecque، Michel Germain،op.cit،p302.   

 .364ص ، السابق المرجع، د/عزيز العكيمي -2
3 - Philippe Delebecque، Michel Germain،op.cit،p302. 

 .364ص، المرجع السابق،د/عزيز العكيمي -4

 .364ص، المرجع نفسو  -5
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و المتعمق بنظام ضمان الودائع  04/03/2004مؤرخ في  04/03بموجب النظام رقم 
1المصرفية.

 

البنوك  04/03من النظام  02من قانون النقد و القرض و المادة  118إذ ألزمت المادة    
بأن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية ،حيث يتعين عمى كل بنك أن يدفع 

عمى األكثر من مبمغ الودائع، ويقوم  1%ندوق الضمان عالوة ضمان سنوية نسبتيا إلى ص
المجمس كل سنة بتحديد مبمغ ىذه العالوة كما يحدد مبمغ الضمان األقصى الممنوح إياه كل 

وتجدر اإلشارة بأن ودائع شخص ما لدى نفس البنك ولحاجيات ىذه المادة تعتبر  مودع ،
ن كان  ت بعمالت مختمفة.وديعة وحيدة حتى وا 

كما أن الضمان ال يمكن استعمالو إال في حالة توقف البنك عن الدفع وذلك ميما كان نوع 
 أي نوع أخر . الوديعة التي عجز عن دفعيا سواء كانت لدى الطمب أو

 2في حين ال يغطي الضمان المبالغ التي تسبقيا البنوك فيما بينيا.
ائع يتم تسييره من قبل شركة ضمان الودائع؛ وىذا اإلشارة بأن صندوق ضمان الود تجدرو  

 .04/03من النظام  1فقرة  6حسب نص المادة 
البنوك  يتمثل المورد الوحيد ليذه الشركة في العالوة السنوية التي تدفعيا البنوك وفروع و  

وتحسب حسب المبمغ اإلجمالي لمودائع بالعممة الوطنية  األجنبية العاممة في الجزائر،
وفي  عمى األكثر، 1 %ديسمبر من كل سنة، وتكون نسبتيا في حدود 31مة بتاريخ المسج

المصرفية  حالة إخالل البنوك بيذا االلتزام تقوم شركة ضمان الودائع المصرفية بإعالم المجنة
واتخاذ  ليا كل المعمومات الالزمة لمساعدتيا عمى تقدير اإلخالل المبمغ بو؛ مبذلك، وتقد

 03.3-04من النظام رقم  17ص عمييا في المادة العقوبات المنصو 

                                                 
 .93ص،الرسالة السابقة، أ /نبيل سيام  -1

 .11-03قانون النقد و القرض  -2

 .97ص، الرسالة السابقة ،نبيل سيام  أ/-3
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إلى تعويض مودعي  03-04من النظام  03ييدف نظام ضمان الودائع حسب المادة و  
وىذا حتى ال يتعرض االقتصاد الوطني ألزمة مالية بسبب إفالس بعض  البنوك المعسرة ،

 البنوك التجارية مثل الخميفة بنك .
ستعمال ىذا الضمان فإنو يتمثل في توقف البنك عن فيما يتعمق بالشرط األساسي الو  

بدراسة الوضع المالي لمبنك والتصريح بعدم وجود الودائع في  إذ تقوم الجنة المصرفية1؛الدفع
أثبتت لممرة األولى بأن البنك لم يدفع وديعة مستحقة  أن تكون قد ديوم، بع 21اجل أقصاه 

شعار شركة ضمان الودائع بمعاينة عدم توفر يقوم بإ مألسباب مرتبطة بوضعيتو المالية، ث
 2الودائع.

لكي يتم تعويض المودعين يقوم البنك بإرسال رسالة مسجمة إلى كل المودعين يخبرىم فييا و  
الالزمة  تكما يوضح ليم اإلجراءات الواجب إتباعيا و المستندا ،بعدم توفر ودائعيم لديو
 3لالستفادة من التعويض.

من التعويض لدفع  ضمان الودائع بمراجعة قائمة المودعين المستفيدين بعدىا تقوم شركة   
أشير ابتداء من التاريخ الذي صرحت فيو المجنة المصرفية بعدم توفر  6 فوائدىم في أجل

ويمكن لمجنة  ،أو التسوية القضائية عمى البنك أو من تاريخ الحكم باإلفالس الودائع،
 4حدة.المصرفية أن تجدد ىذا األجل مرة وا

وقد حددت  ال يقوم صندوق ضمان الودائع بتعويض كل مبمغ الوديعة،إنما جزء منو فقط،و  
لمتعويض لكل مودع بستمائة ألف دينار ويتم  ىالحد األقص 04/03من النظام  08المادة 

ىذا التعويض بالعممة الوطنية بالسعر المعمول بو في التاريخ الذي أعمنت فيو المجنة 

                                                 
 . 103ص  ،المرجع نفسوأ/  -1

 .04/03من النظام  13المادة  -2

 .04/03من النظام  14المادة  -3

 .04/03من النظام  15المادة  -4
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م توفر الودائع ،أو في تاريخ الحكم باإلفالس و التسوية القضائية ،وىذا المصرفية عن عد
 04/03.1من النظام  16حسب المادة 

 
 الوديعة ألجل :ثانيا

 2يعتبر ىذا النوع من الودائع األقل شيوعا من الوديعة لدى الطمب.
 يجوز الوديعة ألجل ىي عبارة عن اتفاق بين البنك والعميل عمى تحديد ميعاد بحيث الو  

 يتم االتفاق عمى أن يكون ىذا األجل بالساعات  دلمعميل أن يسترد وديعتو قبل حمولو، وق
 3أو الشيور أو السنين تبعا لحجم الوديعة وأىميتيا. األيام أو
تعد الوديعة ألجل النوع المفضل لدى البنك ألنو يتمتع بحرية كبيرة في استخداميا في و  

ارية المختمفة طوال الفترة المتفق عمييا، دون أي تيديد من مشروعاتو التجارية، و االستثم
 5وليذا السبب يكون سعر الفائدة فييا مرتفعا نسبيا.4،العميل بطمبيا

أن ىناك بعض البنوك تمجا لمتيسير عمى عمالئيا تقديرا منيا لما قد يطرأ  تجدر اإلشارةو  
 ودائعو إذا ما طمب ذلك، فتمكن العميل من استرداد عمى حياتيم من ظروف ومستجدات ،

أن ىذا سيؤثر حتما عمى قيمة الفائدة  إال وكان لو مبررات كافية ومقنعة إلدارة البنك،
 6المستحقة لمعميل.

  

                                                 
 .105-104ص ، الرسالة السابقة ،نبيل سيام -1

 .634ص، المرجع السابق،عمي البارودي  -مصطفى كمال طو د/ د/  -2

 .175ص، ع السابقالمرج، د/ محمد السيد قرمان  -3

 .13ص، المرجع السابق، ممدوح محمد الجنبييي -د/منير محمد الجنبييي  د/ -4

 .634ص، المرجع السابق، عمي البارودي -مصطفى كمال طو د/د/ -5

 .175ص، المرجع السابق، د/محمد السيد قرمان  -6
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 الوديعة بشرط اإلخطار المسبق:ثالثا 
 الحل الوسط بين الودائع لدى الطمب  قأو اإلنذار المسب تعتبر الوديعة بشرط اإلخطار   

إنما يتم االتفاق فييا عمى ضرورة  وىي عبارة عن ودائع غير مقترنة بأجل 1،و الودائع ألجل
 قيام المودع بإشعار البنك بردىا بعد مدة معينة من تاريخ إشعاره،ويتم االعتماد في تحديد مدة 

 2أطول. اإلشعار عادة عمى مبمغ الوديعة، فكمما كانت الوديعة أكبر كانت مدة اإلشعار
المسبق ىو إعطاء البنك فرصة لتدبير النقود المطموب  الغرض من شرط اإلخطارو  

أو كانت الوديعة ألجل وسمح لمعميل باستردادىا  كبير، غإذا كان المبم خاصة؛ استردادىا 
 لذلك تعتبر المدة الممتدة بين اإلخطار  قبل حمول األجل بشرط اإلخطار المسبق ،

 3.و االسترداد مقررة لمصمحة البنك ، ويمتزم بيا العميل
أن الفوائد التي تمنح عن ىذا النوع من الودائع يرتفع سعرىا كمما طالت المدة الالحقة  كما   

من الفائدة  لعمى اإلخطار، وىي عمى كل حال أعمى من فائدة الوديعة لدى الطمب، وأق
 4الممنوحة لموديعة المقترنة بأجل.

 
 البنك في استعماليا الفقرة الثانية: تقسيم الوديعة المصرفية النقدية حسب حرية

 ويشمل ىذا التقسيم صورتان ىي الوديعة العادية و الوديعة المخصصة لغرض معين.
 أوال: الوديعة العادية

 ىي الوديعة التي ال يرد عمى ممكية البنك ليا أي شرط أو قيد يحد من تصرفو    
ا في مختمف ، حيث يتممك مبمغيا؛ ويكون من حقو أن يستثمرى5أو استخدامو لتمك الودائع

                                                 
 .364ص ، المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -1

 .102ص ، المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -2

 .176ص ،المرجع السابق ،د/محمد السيد قرمان -3

 .37ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ - 4

 .15ص ،المرجع السابق ،ممدوح محمد الجنبييي ،د/منير محمد الجنبييي -5
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 ،1العمميات و األنشطة التي يقوم بيا، عمى أن يردىا لممودع حسب الشروط المتفق عمييا
، وتكون مستحقة الوفاء إما  2ضاإلقرا فيي التي تكون األموال التي يستعمميا في عمميات

 3جل معين، أو بشرط اإلخطار المسبق.أبمجرد الطمب، أو بعد 
 عين ثانيا: الوديعة المخصصة لغرض م

تختمف الوديعة المصرفية النقدية المخصصة لغرض معين ، اختالفا كبيرا عن الوديعة    
، بل إلى تمكين البنك 4العادية، ذلك أن العميل ال ييدف من خالليا إلى حفظ النقود فقط 

، 5من تنفيذ عمل آخر لحسابو بحيث تكون ىذه النقود المودعة ىي الوسيمة لتنفيذ ىذا العمل
، ويكون ىذا التخصيص إما 6إذا يقوم بتخصيص مبمغ الوديعة لتحقيق غرض معين  فالعميل

أو فوائد  األسيم لمصمحة المودع كما في الشركة التي تخصص النقود المودعة لموفاء بأرباح
لدى  ،من العميل بغرض توظيفيا في شكل مساىمات أمواالالبنك تمقي  عند أو 7السندات،
يات القانونية كما في األسيم و سندات االستثمار و حصص وفقا لكل الكيف ،مؤسسة ما

إذ ال تعتبر ىذه األموال ودائع في  ،الشركات و الموصين في شركات التوصية أو سواىا
كما  ،و ال ينتج عنيا فوائد ،ألصحابياقانون النقد و القرض بل تبقى ممكا  67مفيوم المادة 

ات خاصة بكل توظيف مزمع إلى غاية يجب أن تبقى مودعة لدى بنك الجزائر في حساب
ما 8،لذلك تخضع ىذه العمميات ألحكام الوكالة ،توظيفيا لمصمحة  أن يكون التخصيص وا 

آخر، وىذا ما نصت عميو المادة ب يتم تخصيص رصيد حساب لضمان حسا البنك كأن

                                                 
 .367ص ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي -1

 .37ص ،ابقالمرجع الس ،جمال الدين عوضعمي  د/ -2

 .367ص ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي -3

 .15ص ،المرجع السابق ،ممدوح محمد الجنبييي ،د/منير محمد الجنبييي -4

 .37ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ -5

 .367ص ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي -6

 .634ص ،المرجع السابق ،عمي البارودي -د/مصطفى كمال طو - 7
 . 11 -03قانون النقد و القرض  73المادة  - 8
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لدى يمكن أن تكون الحسابات المفتوحة  "من قانون النقد و القرض و التي جاء فييا   120
ويمكن تخصيصيا كضمانة لفائدة البنوك فردية أو جماعية مع تضامن أو بدونو أو شائعة، 

مد يجمد بصفة كما يمكن أن يكون لمصمحة الغير كما في مقابل الوفاء بشيك معت ".البنك
 1.مؤقتة لصالح الحامل

تي تتضح فكرة تخصيص النقود لتحقيق غرض معين من إرادة الطرفين الصريحة ، أو الو  
تكشف عنيا ظروف الحال ، وبما أن تخصيص المبالغ المودعة لغرض معين ليس ىو 

أن يقيم الدليل إما بمحرر واضح في معنى األصل فإن عمى العميل الذي يدعي التخصيص 
 التخصيص،أو باالستعانة بقرائن.

اعتبارىا متى قام ىذا الدليل خرج العقد عن معنى الوديعة المصرفية في صورتيا المألوفة بو  
اقرب إلى عقد   ىامل""قرضا يتممك البنك بموجبيا النقود، إنما تصبح حسب رأي الفقيو 

الوديعة الذي ينظمو القانون المدني، و ىذا ما يؤدي إلى ترتيب مجموعة من النتائج؛ حيث 
يتحمل العميل نتائج القوة القاىرة  باعتبار أن البنك غير مالك لما تحت يده، وال تقع 

 وال يكون مجال لبراءة ذمة البنك بالتقادم،  صة بين الطرفين ويجب ردىا بذاتيا،المقا
 2أو السقوط المبرئ.

إال أن جانب آخر من الفقو يرى بأن البنك يتممك المبالغة المودعة مما يمكنو من عدم    
ألن ىذا الحل  االحتفاظ بالمبالغ المودعة ذاتيا لتحقيق الغرض الذي خصصت لو الوديعة،

 3عميو أن يحتفظ دائما بمبمغ كافي لتحقيق ىذا الغرض. نير عممي، ولكغ
ومتى تمكن من ذلك يكون قد وفى بالتزامو اتجاه العميل، سواء تم ذلك بالنقود المودعة 

إذا عجز البنك عن تنفيذ أما  4،ذاتيا، أو تمك التي احتفظ بيا لمقيام بالعمل المطموب منو

                                                 
 .634ص ،المرجع السابق ،عمي البارودي -د/مصطفى كمال طو -1

 .186ص ،المرجع نفسو ،د/ جمال الدين عوض -2

 .187ص  ،المرجع نفسو -3

 .16ص ،المرجع السابق ،ممدوح محمدالجنبييي،د/منير محمد الجنبييي -4
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عد خائنا لألمانة باعتباره  1؛ود المودعة أو بمبمغ كافي لذلكالعمل بسبب عدم احتفاظو بالنق
 2وكيل عن العميل.

قد اختمف الفقو حول مركز البنك وحكم المبالغ التي تكون في يده بعد تنفيذ العمل الذي و  
إذا لم يكن لمعميل حساب في "إلى القول أنو:"ىامل"خصصت لو الوديعة؛ فقد ذىب الفقيو 

غبتو في ترك الثمن وديعة لدى البنك فإن بقاء الثمن عنده يعتبر البنك ولم يفصح عن ر 
ن كانت المسالة ترجع إلى قصد الطرفين وعمى العكس من ذلك ذىب  ،."وديعة مخصصة، وا 

 جانب أخر من الفقو إلى اعتبار البنك مالك ليذه النقود ألنو األصل في الودائع المصرفية،
ة وقت تكميف البنك بالعمل بما يكفي الستبعاد وذلك ما لم يفصح العميل عن رغبة مخالف
 عالقة القرض بينيما ، وىو أمر نادر عمميا.

لذلك يرى جانب توفيقي بأن البنك يعتبر مالك مفترض ليذه المبالغ، ما لم يقم دليل مخالف 
 3عمى معنى آخر في قصد الطرفين.

 
األشخاص  : تقسيم الوديعة المصرفية النقدية عمى أساس عددةالفقرة الثالث
 المالكين ليا

يمكن تقسيم الوديعة المصرفية النقدية حسب عدد األشخاص الذين فتح ليم الحساب إلى    
 وديعة فردية و وديعة مشتركة أو جماعية 

من قانون النقد و القرض حيث جاء  120وىذا ما نص عميو المشرع الجزائري بموجب المادة 
 فييا: 

                                                 
 .187ص ،السابقالمرجع ’ د/جمال الدين عوض -1

 .102ص ،المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -2

 . 189 -188ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ -3
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 توحة لدى البنوك فردية أو جماعية مع تضامن أو بدونو " يمكن أن تكون الحسابات المف 
 1شائعة، ويمكن تخصيصيا كضمانة لفائدة البنك.". أو

 أوال:الحساب الفردي 
ىو حساب الوديعة الذي يفتحو البنك لشخص واحد، و الذي يعتبر المالك الوحيد ليذا و  

 سواء بطريقة مباشرة  الحساب، فال يجوز سحب المبالغ النقدية المودعة فيو إال من قبمو
أو غير مباشرة،ما لم يقم بتوكيل أي شخص أخر بيذه الميمة، وفي ىذه الحالة يمتزم البنك 

 2بالتأكد من صحة التوكيل.
وتجدر اإلشارة أن البنوك تسمح لمعميل الواحد، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي بفتح 

تعتبر في األصل مستقمة عن  أو لدى فروعو المختمف التي أكثر من حساب لدى بنك واحد،
أن البنوك تقوم عادة بإدراج شرط يقيم االرتباط بين جميع الحسابات  بعضيا البعض،إال

 حيث تعتبر بمثابة حساب واحد في عالقة البنك بالعميل.
 3كما أن مبدأ استقالل الحسابات ال يعتبر استثناءا عمى مبدأ وحدة الذمة.

 الحساب المشترك ثانيا:
ىذا النوع من الحسابات في انجمترا خاصة بين األزواج، عمى عكس ما ىو الحال  يكثر   

إذ من النادر المجوء إليو بسبب الرقابة الدقيقة التي فرضت عميو نظرا الستخدامو  في فرنسا؛
 .كوسيمة لمتحايل عمى النظام المالي لمزواج، وعمى ضرائب التركات

  

                                                 
 .11-03قانون النقد والقرض - 1
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ويتم ذلك بطمب  1،بدأ، يفتحو شخصان أو أكثرويعرف بأنو حساب إيداع دائن من حيث الم
حيث يشترط البنك حضورىم جميعا عند فتح الحساب لمحصول عمى  ،من قبل جميع أطرافو

 3كما يشترط أن يكونوا متمتعين جميعا باألىمية الالزمة لمتعاقد. 2،نموذج توقيعيم
لعدة أشخاص ال  فالحساب المشترك يتم فتحو عادة عندما تكون الوديعة النقدية ممك   

 مال شائع. ييجمعيم كيان قانوني، كأن يكونوا ورثة أو شركاء ف
األصل أن يتم تحديد نصيب كل واحد من أصحاب الحساب في العقد تفاديا لمحجز عمى و  

إذا لم يتم ىذا التحديد عد ىذا الحساب شائعا، و الحصص فيو متساوية  اأحدىم أو وفاتو، أم
من القانون  713، وىذا ما يفيم من نص المادة 4مى خالف ذلكبينيم، ما لم يقم دليل ع

 5المدني الجزائري.
في حالة الخالف بين أصحاب الحساب المشترك يجب عمى البنك أن يقوم بتجميد و  

الحساب من تاريخ تبميغو بالخالف إلى غاية الفصل فيو بحكم قابل لمتنفيذ، وال يحق لو 
اصة ألحد أصحاب الحساب المشترك إال بالموافقة الخطية إجراء المقاصة بين الحسابات الخ

 7يجب توفره لرفع السرية المصرفية عنو. الذي نفس الشرطىو  و 6،لجميع الشركاء
كما يجوز لدائني أصحاب الحساب المشترك أن يوقعوا الحجز عمى حصة مدينيم في ىذا   

ز عمى حصة المحجوز الحساب طبقا لقواعد حجز ما لممدين لدى الغير، ويقتصر الحج
عميو، وذلك من يوم إبالغ البنك بالحجز، إذ يمتزم ىذا األخير بمجرد تبميغو بالحجز بوقف 

                                                 
 .77ص ،المرجع السابق ،ينديخميل ال -د/أنطوان الناشف -1
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السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز عمييا، وفي حالة تأخره عن القيام 
 1بذلك يمتزم بتعويض الحاجز عن األضرار التي لحقت بو.

المشترك بدون تضامن، والحساب المشترك المتضامن، حيث  يجب التمييز بين الحسابو  
يتميز األول بأن تشغيمو يتم من قبل أي من أصحاب الحساب بمفرده بما في ذلك سحب 
المبالغ منو، كما أن وفاة احد أصحابو يؤدي إلى انتقال الممكية ىذا الحساب حكما إلى 

الحساب المشترك المتضامن فإنو الشريك المتبقي دون المرور بقواعد الحصر اإلرث، أما 
، وذلك ما لم يتم االتفاق  2يتميز بأن تحريكو يتم بتوقيع جميع أصحاب الحساب متحدين

عمى خالف ذلك، فعادة ما يتم االتفاق في عقد فتح الحساب عمى تعيين واحد أو أكثر من 
لمحساب، مع  أصحابو يكون لو حق السحب منو ويعتبر في مواجية البنك كأنو المالك الوحيد

االتفاق عمى حق كل واحد منيم في السحب من الحساب كأنو حسابو الشخصي، ويعرف 
عندما يكشف   مىذا الشرط بالتزام أصحاب الحساب ضامنين متضامنين، ويتجمى ىذا االلتزا

رصيد الحساب عن دائنيو لصالح العمالء، ففي ىذه الحالة تبرأ ذمة البنك في مواجية جميع 
وفي الحالة العكسية فإن البنك يحق لو  اب المشترك بأن يدفع ألي واحد منيم،أصحاب الحس

 3الرجوع عمى أي من أصحاب الحساب.
كما أن ممكية ىذا الحساب ال تنتقل إلى المتبقي عمى قيد الحياة، بل يصبح ممكا ليذا  

 4األخير وورثة المتوفى.
يؤدي إلى اعتبار الرصيد  باإلضافة إلى ذلك فإن شير إفالس أحد أصحاب الحساب   

  5الدائن بكاممو لمشريك المفمس، ما لم يتم إثبات العكس.
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 الفقرة الرابعة: تقسيم الوديعة المصرفية النقدية حسب إمكانية تداوليا.
  يمكن تقسيم الوديعة المصرفية النقدية من ىذا المنظور إلى شيادات اإليداع من جية   

 ر التوفير وشيادات االستثمار من جية أخرى.و الوديعة النقدية العادية ودفت
 أوال: شيادات اإليداع

ىي صورة حديثة من صور الودائع المصرفية النقدية ألجل، والتي ظيرت ألول مرة في    
النوع من  ا، ولقد انتشر ىذ1966ثم انتقمت إلى إنجمترا سنة ،1911الواليات المتحدة سنة 

 1عالم، وذلك نظرا لما تحققو من فوائد لحامميا.الودائع بشكل سريع في معظم أنحاء ال
وشيادات اإليداع ىي عبارة عن وثيقة استثمار يصدرىا البنك وتتميز بأنيا قابمة لمتداول عمى 
عكس األنواع األخرى، لكونيا لحامميا أو متضمنة شرط اإلذن، إذ يتعيد فييا البنك بأن 

مع فوائده في موعد استحقاق معين في مبمغا من المال قد أودع لديو ، ويتعيد أن يرده 
 2الشيادة، فيي إذا عبارة عن إيصال إيداع يتضمن تعيد البنك برد المبمغ.

تتمتع ىذه الشيادات بالسيولة الكاممة إذ يمكن لمعميل صاحب الشيادة الحصول عمى و  
قبل  ، بالرغم من أنيا صادرة ألجل محدد إذ ال يمكن مطالبة البنك بيا3قيمتيا في أي وقت

، لذلك يمكن بيعيا في السوق المالية، أو رىنيا لدى المصارف لمحصول عمى 4حمول األجل
 قروض.

يحقق ىذا النوع من الشيادات فائدة مرتفعة لمعميل الذي أودع مبالغ نقدية مقابل شيادات و  
غ ، وذلك متى كان سعر الفائدة في السوق مرتفعا، ألن سعر الفائدة الممنوح عن مبم5اإليداع
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الشيادة ال يكون محدد بشكل مسبق، بل يتحدد عمى أساس سعر الفائدة الجاري في السوق 
 وقت استحقاق الفائدة.

وبالرغم من قابمية ىذه الشيادات لمتداول إذا كانت لحامميا، فإنو ال يمكن اعتبارىا ورقة 
ة بسعر السوق، وسعر الفائد تجارية، ألن قيمتيا غير معروفة وىذا بسبب ارتباط ىذه القيمة ،

كما أن ىذه الشيادات، والتي تكون لحامميا تمكن العميل من استثمار نقوده مع إخفاء 
 1اسمو.

ويمكن تداوليا في سوق األوراق المالية أو بواسطة مؤسسات مالية خاصة تقوم بتحديد سعر 
 2البيع و الشراء يوميا، وكذا نسبة الفائدة.

 
 يعة التوفير وشيادات االستثمار.ثانيا: الوديعة النقدية العادية وود

تتفق ىذه األنواع الثالث في أنيا غير قابمة لمتداول، وىذا ما يميزىا عن شيادات    
أن كل نوع من ىذه األنواع ينفرد بمجموعة من األحكام و الخصائص مما  ، إال3اإليداع

 يجعمو مختمفا عن بقية األنواع.
 الوديعة المصرفية النقدية العادية: - أ

ي التي سبق دراستيا و تعريفيا بأنيا عقد يمتزم بمقتضاه المودع بأن يسمم إلى البنك ى   
مبمغا من النقود؛حيث يمتزم برد قيمتيا عند الطمب أو بحسب الشروط واآلجال المنصوص 

، ويتم ذلك إما عن طريق السحب النقدي،أو الشيكات أو عن طريق التحويل 4عمييا في العقد
 5المصرفي.

                                                 
 .40صالمرجع نفسو،  -1
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لوديعة المصرفية النقدية العادية في مختمف التقسيمات التي تم بيانيا سواء من وتتجسد ا
حيث وقت االسترداد أو من حيث حرية البنك في التصرف فييا أو من حيث عدد األشخاص 

 إلى غير ذلك. المالكين ليا...
 وديعة التوفير: -ب

خرين عمى إيداع إلى تشجيع صغار المد فتيد 1،ىي نوع خاص من الودائع النقدية   
مدخراتيم لالستفادة من مزايا ىذا النوع من الحسابات، والذي تغمب عميو الصفة االدخارية، 

 2إذ يعتبر أصدق تمثيل لالدخار الشعبي في المجتمع.
يتم ىذا النوع بإيداع مبمغ من النقود لدى المصرف الذي يسمم المودع دفترا شخصيا يكون و  

ويكون غير قابل لمتحويل إلى شخص أخر،سواء  ،3أو السحببمثابة سند إلثبات اإليداع 
يعترف بأي حامل لمدفتر،إال إذ أن البنك ال  بالتظيير،أو التنازل ألنو حساب شخصي؛

الشخص الذي صدر باسمو أو ورثتو أو وكالئو، أو باسم األشخاص الذين صدر الدفتر 
 .4ركباسميم أو وكالئيم، أو ورثتيم  إذا كان حساب التوفير مشت

 كما أنو ال يجوز إيداع المبالغ النقدية وال سحبيا، إال عن طريق إبراز دفتر التوفير    
 5،حيث تدون فيو جميع عمميات اإليداع و السحب ،اصدرهالمصرف الذي  أو االدخار إلى

  6ال يمكن استعمال الشيك في سحب ىذا النوع من الودائع.إذ 
صحة التسجيالت التي تتم فيو قبل مغادرة البنك يجب عمى صاحب الحساب أن يتأكد من و  

ال تحمل مسؤولية إىمال ىذا الواجب.  وا 
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في حالة وجود اختالف بين دفتر التوفير ودفاتر البنك فإن ىذه األخيرة ىي التي تكون و  
 1المرجع النيائي.

د، ويتم أما فيما يتعمق بالفوائد فإنيا تتحدد حسب األحوال االقتصادية و السياسية لمبال   
حسابيا عمى الرصيد الموجود في كل شير، وتضاف في بطاقة العميل الموجودة لدى البنك، 
وقبل نياية السنة المالية بشير يتقدم العميل لمحصول عمى ىذه الفوائد، إما نقدا أو بقيدىا 

 في الدفتر.
ك من يرى فينا ىذا وقد اختمفت اآلراء الفقيية حول الفوائد في حالة وفاة صاحب الحساب،

 وجوب وقف سريان الفوائد من تاريخ وفاتو، وذلك عمى أساس أن الدفتر خاص بصاحبو
 وليس لورثتو إال فتح حسابات ليم إن شاءوا ذلك.

في حين يرى جانب أخر أنو يتم مواصمة احتساب الفوائد حتى تنتيي إجراءات تصفية     
 2التركة.

 
إذا تم  اتحقاقيا، ولم يتقدم العميل لصرفيا، أمسنوات عمى اس 5وتتقادم ىذه الفوائد بمرور 

تقييدىا في دفتر العميل، أو دفاتر البنك فإنيا تصبح جزء من رأس المال، وبتالي ال تسقط 
 3سنة من وقت االستحقاق. 15 وسنوات إنما تخضع لمتقادم الطويل، وى 5بمضي 

 شيادات االستثمار: -جـ
مصرفية النقدية، والتي استحدثت في أوائل ىذا ىي عبارة عن صورة من صور الودائع ال   

 4ثم استعممت فيما بعد كوسيمة إلصالح ما دمرتو الحرب. القرن بيدف تمويل الحرب،
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 إذ ال يجوز بيعيا،  ىي عبارة عن ورقة اسمية تثبت الحق في المبمغ المودع لدى البنك،و  
طريقة أخرى، وذلك بيدف  أو تحويميا، أو التنازل عنيا، أو خصميا، أو التصرف فييا بأي

 حماية صاحب الشيادة من احتماالت فقدىا، أو أي احتمال أخر من احتماالت فقدىا، 
 1أو إساءة استخداميا.

لكل شخص طبيعي كامل األىمية الحق في استغالل شيادات  وتجدر اإلشارة إلى أنو  
ت االستثمار، االستثمار، أما إذا كان الشخص قاصرا فإن ذلك ال يمنعو من شراء شيادا

 2بشرط أن يتم ذلك عن طريق وليو أو وصيو. 
 أنواع.وتتميز ىذه الشيادات بعدة خصائص، كما أنيا تنقسم إلى عدة 

 خصائص شيادات االستثمار -1

بالرغم من أن ميعاد استحقاقيا في  يتمتع ىذا النوع من الشيادات بالسيولة الكاممة،   
ريخ شرائيا ،إال أنو يمكن سحبيا في أي وقت األصل يكون بعد مضي عشر سنوات من تا

أما إذا كانت قيمتيا كبيرة جدا، فإن صاحبيا ال  أشير من يوم إصدارىا، 6بشرط مرور 
 يتمكن من استردادىا بكامميا بعد مضي ستة أشير، إنما يحق لو استرداد جزء منيا فقط

لقيمة المتبقية، ويكون حيث يسترجع البنك الشيادة األصمية ويعطي لممدخر شيادة أخرى با
 3تاريخ استحقاقيا بعد مضي عشر سنوات.

وفي حالة مرور ىذا األجل، ولم يطالب صاحب الشيادة بقيمتيا فإن حقو في الزيادة أي  
سنة من تاريخ استحقاقيا إلى  15الفائدة يضيع، كما يؤدي عدم مطالبتو بقيمة الشيادة لمدة 

 4سقوطيا بالتقادم.
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رتفاع العائد، إذ يصل سعر الفائدة عمى شيادات االستثمار التي ال يضطر كما أنيا تتميز با
أصحابيا إلى استرداد قيمتيا قبل حمول أجميا، والتي تحتسب ابتداء من أول الشير الذي 
اشتريت فيو؛ حتى ولو كان تاريخ شرائيا أخر يوم في الشير إلى أعمى سعر يمكن ألي 

الفوائد الناتجة عنيا تكون و  أن ىذه الشياداتمدخر الحصول عميو في السوق، خاصة و 
 1معفاة من جميع الضرائب ورسوم الدمغة، كما ال يجوز الحجز عمييا.

 أنواع شيادات االستثمار: -2

 ىناك عدة أنواع لشيادات االستثمار ومن بينيا: 

 شيادات ذات قيمة متزايدة -

الفائدة التي تستحق كل ستة ىي شيادات االستثمار التي ال يتحصل فييا المدخر عمى    
نما تضاف إلى أصل قيمة الشيادة إلى أن ينتيي أجميا بعد  أشير، سنوات، أو إلى أن  10وا 

 يقرر صاحبيا استردادىا.
 شيادات استثمار ذات عائد جاري -

يحق لممدخر في ىذا النوع أن يتحصل عمى الفوائد كل ستة أشير فتبقى بذلك قيمة    
ي زيادة في نياية المدة، وتعمل البنوك عمى تشجيع المدخرين عمى الشيادة ثابتة دون أ

وبذلك  2االحتفاظ بودائعيم ألطول مدة ممكنة بمنح فوائد كبيرة عن ىذا النوع من الشيادات،
يحتفظ بيا لمدة عشر سنوات، إال أنو يجوز لممدخر استردادىا في أي وقت، بشرط أن يرد 

3و لم يحتفظ بيا لمدة عشر سنوات.جزء من الفوائد التي تحصل عنيا ألن
 

  

                                                 
 .  163 -162ص، المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي د/ -1

  .174ص، المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  - 2

 .41ص ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/ -3
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 شيادات استثمار ذات جوائز -

ييدف ىذا النوع إلى تشجيع صغار المدخرين الذين قد ال يجد أحدىم أي إغراء في سعر    
، وال يجوز لممدخر في ىذا النوع أن يطالب 1ميما ارتفع بسبب ضآلة مدخراتيم ةالفائد

رصيد المدخرات، وتجري بذلك القرعة عمى أرقام بالفائدة إال بعد مرور ربع سنة عمى جممة 
 2الشيادات ثم يصرف ألصحاب الشيادات الفائزين جوائز معتبرة.

  

                                                 
 .175ص ، المرجع السابق،وضجمال الدين ععمي  د/ -1

 .42ص ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -2
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 المطمب الثاني
 خصائص الودائع المصرفية النقدية وتميزىا عن بعض العقود المشابية

ا يتميز عقد الوديعة المصرفية النقدية بمجموعة من الخصائص و التي تميزىا عن غيرى   
 من العقود األخرى.

لذلك سنتطرق إلى خصائص الوديعة المصرفية النقدية في الفرع األول، ثم نميزىا عن بعض 
 العقود المشابية ليا في الفرع الثاني.

 الفرع األول
 خصائص الوديعة المصرفية النقدية

 إذ يعتبر عمل حصري لممصارف ؛يتسم عقد الوديعة المصرفية النقدية بعدة خصائص   
ىو عقد رضائي بموجبو تنتقل ممكية المبالغ المودعة إلى البنك، و الذي يعتبر بالنسبة إليو و 

 عمل تجاري في كل األحوال.
 الفقرة األولى: الوديعة المصرفية النقدية عمل حصري لممصارف

من قانون  70، حيث نصت المادة 1تعتبر الوديعة المصرفية النقدية عمل حصري لمبنوك   
البنوك مخولة دون سواىا لمقيام بجميع العمميات المبينة في المواد  :"قرض عمى أنالنقد و ال

من قانون النقد والقرض بصفة مينتيا العادية، وىي تمقي األموال من الجميور،  68إلى  66
 "وعمميات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة ىذه الوسائل.

ال يمكن لممؤسسات  :"من قانون النقد والقرض عمى أنو 71تأكيدا لذلك نصت المادة و  
المالية تمقي األموال من العموم وال إدارة وسائل الدفع، أو وضعيا تحت تصرف زبائنيا، 

 و في ىذا الصدد صدر قرار عن مجمس الدولة  2،"وبإمكانيا القيام بسائر العمميات األخرى

                                                 
مجد المؤسسة ،ترجمة عمي مقمد،الجزء الثاني ،الطبعة األولى ،المطول في القانون التجاري ،ر.روبمو-د/جورج ريبير -1

 .548ص ، 2008،لبنان ،الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع

 . 11-03قانون النقد و القرض  -2
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 فصل في قضية بين يونين بنك  و الذي 2129تحت رقم  2000 -05 -08و المؤرخ في 
و قد جاء فيو" حيث يعاب  10 -90و قد صدر ىذا القرار في ظل القانون  ،و بنك الجزائر

من  115لمقتضيات المادة عمى يونين بنك أنيا تمقت بصفتيا مؤسسة مالية و مخالفة 
 ،أمواال من الجميور في حسابات جارية أدت إلى تسميم دفاتر شيكات 10 -90القانون  

حيث أن الطاعنة تتمسك بأن األمر يتعمق بعمميات تابعة لنشاطيا الرئيسي بمفيوم المادة 
فإن المؤسسات المالية كما  115حيث أنو طبقا لمقتضيات المادة  ،من القانون المذكور 116

من الجميور بخالف البنوك  األموالبنك ال يتمكن من تمقي  نىو الحال بالنسبة إلى يوني
البنوك  أنعمى  116حيث أنو عندما نصت المادة  ،ن ذلك نشاطيا الرئيسيالتي تجعل م

 استثنىمثل المؤسسات المالية تستطيع القيام ببعض العمميات التابعة لنشاطاتيا فإن القانون 
ن ىذا األخير يعد تمقي األموال من الجميور ألمن العمميات التابعة لممؤسسات المالية 

الوجو المثار من  استبعادوك و أنو يتعين بناءا عمى الظروف نشاطا رئيسيا بالنسبة لمبن
و تجدر اإلشارة أن  ،1الطاعنة و القول أن قرار المجنة المصرفية قانوني في ىذه المسألة."

من قانون  71و  70المذكورة في ىذا الحكم تقابميا عمى التوالي المواد  116و  115المواد 
 92من النظام  02و المادة  قانون تجاري 474ادة و لكن بالرجوع إلى نص الم ،11 – 03
و المتعمق بالوقاية و مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد نجد أن المشرع الجزائري  03/ 

 حدد من خالليا  المسحوب عميو في الشيكات في إحدى المؤسسات التالية: البنوك 
 صمحة الودائع أو مالمالية أو مصالح الصكوك البريدية  المنشآتو المؤسسات أو 

 70و من جية أخرى أكد من خالل المواد  ،و األمانات أو الخزينة العامة أو قباضة مالية
قانون النقد و القرض السالفة الذكر أن المؤسسات المالية ال يحق ليا تمقي األموال  71و 

 إنما اعتبر ذلك حكرا ،من الجميور وال إدارة وسائل الدفع أو وضعيا تحت تصرف زبائنيا
إذ أنو يعتبر من جية  قض الذي وقع فيو المشرع الجزائريو من ىنا يظير التنا ،عمى البنوك

                                                 
 .2006 ،الجزائر ،دار ىومة ،المدونة البنكية الجزائرية ،مقتبس من كتاب  حسين مبروك  - 1
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  ،المؤسسات المالية من بين المؤسسات التي يمكن أن تكون مسحوبا عمييا في الشيكأن 
 ينص عمى أن ىذه المؤسسات ال يحق ليا أن تدير وسائل الدفع  و من جية أخرى 

لذلك يبقى  ،و يعتبر الشيك وسيمة من بين ىذه الوسائل ،أو تضعيا تحت تصرف زبائنيا
       1.؟السؤال مطروح حول مصير الشيك الذي يسحب عمى مؤسسة مالية

 الفقرة الثانية:الوديعة المصرفية النقدية عقد رضائي
 2،المصرفية النقدية عقد رضائي يخضع لمقواعد العامة في االلتزاماتالوديعة يعتبر عقد    

  3،التسميم حيث ال يعتبر  النعقاده تطابق اإليجاب و القبول بين البنك والعميل، إذ يكفي
 4و الكتابة ركن من أركان ىذا العقد.

كيا تفمعظم التشريعات لم تضع شكال معينا، وال إجراء محدد النعقاد ىذا العقد، و إنما تر    
 يا بشرط عدم إلرادة المتعاقدين، إذ يحق ليما االتفاق عمى كل ما يحقق مصالح

  5،مخالفة النظام العام واآلداب العامة
من التعميمة  10إال أن المشرع الجزائري جاء بخالف ذلك حيث اشترط من خالل المادة  

أن يتم فتح حساب الوديعة ألجل استنادا لمحرر مكتوب يوجيو البنك إلى العميل  07 – 95
 المودع و شروط اإليداع يحدد فيو المبمغ 

 من أىمية ىذا الشرط فإن المشرع الجزائري حصره في حساب الودائع ألجل  و بالرغم
  

                                                 
 195ص  ،  2010، الجزائر ،دار ىومة، الطبعة الثالثة ،الوجيز في شرح األوراق التجارية،د/ بمعيساوي محمد الطاىر - 1
– 196. 

 .101ص ،المرجع السابق ،خالد إبراىيم التالحمة د/ -2

الطبعة  ،المجمد األول ،العقود الواردة عمى عمل،الوسط في شرح القانون المدني الجديد ،الرزاق أحمد السنيوريعبد  د/ -3
 .686ص، 1998،لبنان،منشورات الحمبي الحقوقية،الجديدة ةالثالث

 .290ص ، المرجع السابق ،د/أكرم ياممكي -4

 .173ص ،المرجع السابق، السيد قرمان عبد الرحماند/  -5
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ألنو ال يوجد أي مبرر معقول لحصر شرط الكتابة في الحساب  ،و ىذا ما يعاب عميو
 1ألجل.
إال أن ىناك جانب من الفقو يضفي عمى ىذا العقد صفة اإلذعان، وذلك بسبب قيام    

عمى نماذج مطبوعة مسبقا؛ بحيث ال يبقى لمعميل سوى البنوك عادة بتحديد شروط العقد 
، لكن ىذا الرأي مردود عميو إذ يرى جانب أخر من 2قبوليا أو رفضيا دون حق مناقشتيا

الفقو أنو ال يمكن اعتباره من عقود اإلذعان لمجرد ما جرى عميو العمل المصرفي من إدراج 
روط عمى جميع الودائع التي تتعاقد شروط العقد عمى نماذج معدة مسبقا، وسيران ىذه الش

عمييا، وذلك عمى األقل لتعدد البنوك في كل مكان، واحتمال اختالف الشروط المعتمدة من 
 3قبميا في ىذا الشأن.

 الفقرة الثالثة: انتقال ممكية المبالغ المودعة إلى البنك
ديعة النقدية التي من القانون المدني أن الو  598اعتبر المشرع الجزائري بموجب المادة    

يسمح فييا لممودع لديو باستعماليا قرضا، والذي يعتبر بدوره من عقود التمميك، لذلك تتميز 
الوديعة المصرفية النقدية بخاصية جوىرية، وىي انتقال ممكية المبالغ المودعة إلى البنك 

 4بحيث يكون لو حق التصرف فييا كما يشاء عمى أن يمتزم برد قدرىا العددي.
  من قانون النقد والقرض. 67ىذا ما يفيم كذلك من المادة و  

 الفقرة الرابعة : الوديعة المصرفية النقدية عمل تجاري
من القانون التجاري الجزائري عمى أنو " يعد عمال تجاريا بحسب  02نصت المادة    

 موضوعو:

                                                 
 .124ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحق - 1

 .200ص ، المرجع السابق ،د/عائشة الشرقاوي المالقي -2

 .291ص ،المرجع السابق، د/أكرم ياممكي -3

 .364ص  ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي -4
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 1....".......كل عممية مصرفية أو عممية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة.....
بما أن الوديعة المصرفية النقدية تعتبر عممية مصرفية من بين العمميات التي تقوم بيا و  

 2البنوك فإنيا تعتبر دائما عمال تجاريا بحسب موضوعو بالنسبة لمبنك.
أما العميل المودع فال تعتبر بالنسبة إليو عمال تجاريا إال إذا كان تاجرا وكانت الوديعة    

 3قدية لحاجات تجارتو.المصرفية الن
 

 الفرع الثاني
 تميز عقد الوديعة المصرفية النقدية عن بعض العقود المشابية ليا

تتصف الوديعة المصرفية النقدية بمجموعة من الخصائص والصفات، مما يميزىا عن    
 باقي العقود المشابية ليا، كعقد الوديعة المدنية وعقد تأجير الخزائن الحديدية وعقد وديعة

 األوراق المالية....إلى غير ذلك.
 الفقرة األولى: تميز الوديعة المصرفية النقدية عن الوديعة المدنية

من القانون المدني عمى  590عرف المشرع الجزائري الوديعة المدنية بموجب المادة    
ة أنيا:" عقد يسمم بمقتضاه المودع شيئا منقوال إلى المودع لديو، عمى أن يحافظ عميو لمد

وعمى أن يرده عينا". يتبين من ىذا التعريف أن الوديعة المصرفية النقدية تتفق مع الوديعة 
المدنية في أن كالىما عقد يسمم بمقتضاه المودع شيئا منقوال إلى المودع لديو، إال أنيا 

 4تختمف عنيا من حيث المحل وما ترتبو من التزامات.

                                                 
- 05القانون رقم ب المتمم ، المعدل وو المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 – 75مر رقم  األ -1

 .8ص  2005  -02 – 09المؤرخة في  11ج. ر. رقم  ، 2005فبراير  06مؤرخ في  02

 .14ص ،المرجع السابق ،د/عمي المقدادي -2

الحمبي  تمنشورا ،الطبعة األولى ،البنوك تعمميا ،العقود التجارية ،ساإلفال ،القانون التجاري ،د/محمد السيد الفقي-3
 .358ص ،2010 ،لبنان ،الحقوقية

 .361ص  ،المرجع السابق ،د/محمد السيد الفقي -4
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يكون دائما مبمغا من النقود، أما الوديعة المدنية فإن إذ أن محل الوديعة المصرفية النقدية    
محميا يمكن أن يكون نقودا كما يمكن أن يكون شيئا آخر منقول، كما أن المودع لديو في 
ال عّد خائنا لألمانة،  الوديعة المدنية يمتزم بحفظ الشيء المودع ورده عينا إلى المودع، وا 

يعة المصرفية؛ إذ تنتقل ممكية المبالغ المودعة وىذا عكس ما ىو عميو الحال بالنسبة لمود
إلى البنك، الذي يكون لو حق التصرف فييا، و استعماليا في أنشطتو ومشاريعو دون حاجة 

عن الوديعة النقدية  حسب رأي البعض إلذن من المودع، وىذا ما يميزىا بشكل أدق
ضرورة حصول المودع من القانون المدني التي اشترطت  598المنصوص عمييا في المادة 

لديو عمى إذن من المودع لكي يتمكن من استعمال النقود المودعة لديو في حين ال يحتاج 
، وفي مقابل كل ىذا ال يمتزم 1البنك إلى ىذا اإلذن ألنو يتمقى النقود كمالك ليا حين القبض

 2البنك برد ذات المبمغ إنما ما يعادلو فقط.
مسك بالمقاصة إذا كانت الوديعة مدنية وىذا ما جاء في تجدر اإلشارة أنو ال يجوز التو  

من القانون المدني الجزائري، عمى عكس الوديعة المصرفية النقدية حيث يمكن  299المادة 
 3إجراء المقاصة بين ما يودعو المودع وبين ما يترتب في ذمتو من ديون لممصرف.

 
 عن وديعة األوراق الماليةالفقرة الثانية: تميز الوديعة المصرفية النقدية 

تعرف وديعة األوراق المالية عمى أنيا عقد بموجبو يتسمم البنك أوراقا مالية لممحافظة    
دارتيا مقابل أجر عمى أن يقوم بردىا عينا عند الطمب، أو وفقا لمشروط المتفق  عمييا وا 

 4عمييا.

                                                 
 .212ص ،السابق المرجع ،حسين موسىد/طالب  -1

 .371ص ، المرجع السابق، د/محمد السيد الفقي -2

ة لمنشر و دار الثقاف ،الطبعة األولى ،المجمد الرابع  ،عمميات البنوك ،الموسوعة التجارية المصرفية ،د/محمود الكيالني -3
 .85ص، 2009،األردن ،التوزيع

 .111ص، المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -4
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وديعة األوراق المالية في  يتضح من ىذا التعريف أن الوديعة المصرفية النقدية تتفق مع   
أن كالىما يتم عن طريق إبرام عقد رضائي بين البنك والعميل، وبموجبو يتم فتح حساب ليذا 

 األخير،إال أنيما يختمفان من حيث محل العقد، و االلتزامات المترتبة عنو.
البنك، في فمحل الوديعة المصرفية النقدية يكون دائما مبمغا من النقود تنتقل ممكيتو إلى    

حين يكون محل وديعة األوراق المالية كما ىو ظاىر من تسميتيا أوراقا مالية، ال تنتقل 
بل يمتزم بحفظيا، وردىا عينا إلى المودع، ما لم يكن ىناك اتفاق خطي  ،1ممكيتيا إلى البنك

 2بينيما يتضمن إعطاء الحق لمبنك في التصرف في ىذه األوراق،و إرجاع أوراق من نوعيا.
ىناك من الفقو من يرى في ىذه الحالة األخيرة، أنيا تتفق مع الوديعة النقدية ألن البنك و  

و ، إال أنو ال يمكن األخذ بيذا الرأي ألن 3يتصرف في الشيء المودع ويمتزم برد مثم
، 4االختالف يبقى قائما، إذ ال يحتاج البنك إلى إذن من العميل لمتصرف في الوديعة النقدية

 5ا ىو عميو الحال في وديعة األوراق المالية.عمى عكس م
في حالة اتفاق العميل و البنك عمى قيام ىذا األخير بإدارة ىذه األوراق وقبض أرباحيا، و  

فإن البنك في ىذه الحالة ال يعتبر مجرد مودع لديو، إنما يصبح وكيل عن العميل في إدارة 
النقدية متى كانت  المصرفية عقد الوديعة، وىي النقطة التي يمكن أن تتفق مع 6ىذه األوراق

مخصصة لغرض معين إذ يعتبر البنك في ىذه الحالة بمثابة الوكيل عن العميل المودع 
 7لمقيام بالغرض الذي خصصت لو الوديعة النقدية.

                                                 
 .371ص ،المرجع السابق ،د/ عزيز العكيمي -1

 .411ص ، المرجع السابق ،باسم محمد ممحم –د/بسام حمد الطراونة  -2

 .411ص ،المرجع السابق ،باسم محمد ممحم –بسام حمد الطراونة  د/ -3

 .212ص  ،المرجع السابق ،طالب حسين موسى د/ -4

 .411ص ،المرجع السابق ،باسم محمد ممحم  -بسام حمد الطراونة د/ -5

 .111ص ،المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -6

 .187ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ -7
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كما تختمف الوديعة النقدية عن وديعة األوراق المالية، في أن البنك ىو الذي يتمقى األجرة    
في حين يقع عميو عادة التزام دفع  1،اإليداع المتعمقة باألوراق المالية و إدارتياعن عممية 

 2الفوائد فيما يتعمق بالوديعة النقدية والتي تختمف قيمتيا حسب نوع الوديعة.
 الفقرة الثالثة: تميز الوديعة المصرفية النقدية عن تأجير الخزائن الحديدية

مع تأجير الخزائن الحديدية في أن كالىما يتم بإبرام عقد تتفق الوديعة المصرفية النقدية    
رضائي بين البنك والعميل، حيث يعتبر ىذا العمل في كال العقدين تجاريا دائما بالنسبة 

 3إذا كان تاجرا أم ال.ما لمبنك، ويختمف بالنسبة لمعميل حسب
 إال أنيما يختمفان في محل العقد و االلتزامات المترتبة عنو.

ل عقد الوديعة المصرفية النقدية يتمثل في المبالغ النقدية التي يقوم العميل بإيداعيا فمح   
 4لدى البنك، إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة.

أما محل عقد تأجير الخزائن الحديدية فال ينحصر في النقود إنما يمكن أن يكون    
ك من األشياء التي يرغب مجوىرات، أو مستندات ووثائق ميمة، أو وصايا إلى غير ذل

العميل في إخفائيا، و االحتفاظ بسريتيا، ألن الخاصية المميزة لمخزائن الحديدية أنيا تضمن 
لمعميل السرية التامة لألشياء الموجودة فييا، وىذا حتى بالنسبة لمبنك؛ حيث ال يعمم باألشياء 

مكن فتحيا إال عن طريق الموجودة فييا، كما ال يمكنو اإلطالع عمييا ألن الخزانة ال ي
مفتاحين بحيث يكون أحدىما لدى العميل، و األخر لدى البنك، الذي يمتزم بتمكين العميل 
من استخدام الخزانة بطريقة تحول دون عمم أحد بمحتوياتيا، بما في ذلك البنك حتى ال 

، 5مو ليايكون عمى عمم باألشياء التي أضافيا، أو سحبيا العميل من الخزانة أثناء استخدا

                                                 
 .379ص ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي -1

 .87ص ،المرجع السابق ،نيد/محمود الكيال -2

 .231158ص  ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/ -3

 .371ص  ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي - 4

 .155ص ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/ -5
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وىذا ما ال يمكن أن نجده في الوديعة المصرفية النقدية، أين يكون البنك عمى عمم تام بقيمة 
المبالغ المودعة، بل يعتبر تحديدىا شرط من شروط إبرام العقد؛ حيث يقوم البنك بتدوين 
غ قيمتيا في الجانب الدائن من حساب العميل، أو في دفتره كما يكون عمى عمم تام بالمبال

إذ يقوم البنك بتدوين ذلك في الجانب المدين من حساب العميل أو في  ؛التي يسحبيا العميل
 1دفتره إذا كانت الوديعة وديعة توفير.

كما أن البنك يمتزم بموجب عقد الوديعة بدفع فوائد لمعميل المودع، وذلك حسب االتفاق    
ائن الحديدية أجرة من العميل في حين يتمقى بموجب عقد تأجير الخز 2،أو العرف المصرفي

لقاء تمكينو من استغالل الخزينة الحديدية، وتختمف ىذه األجرة باختالف حجم الخزانة، ومدة 
  3االنتفاع بيا.

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 .373ص ،المرجع السابق ،د/ إلياس ناصيف -1

 .30ص ، المرجع السابق ،د/عمي المقدادي -2

 .155ص ،لسابقةالرسالة ا ،أ/نبيل سيام -3
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 المطمب الثالث
 الطبيعة القانونية لموديعة المصرفية النقدية

فية النقدية، ألنيا مزيج حول الطبيعة القانونية لموديعة المصر  ءاختمفت وجيات نظر الفقيا   
حيث تجمع صفات ال تعود كميا إلى نظام واحد، ويرجع السبب في  من نظم قانونية متعددة،

 1ذلك إلى حرية األطراف في وضع الشروط التي تناسبيم.
لذلك سنتطرق إلى مختمف ىذه اآلراء الفقيية التي قيمت في الطبيعة القانونية لموديعة    

الفرع األول، ثم سنتناول بالدراسة موقف المشرع الجزائري في الفرع  المصرفية النقدية في
 الثاني.

 الفرع األول
 اختالف اآلراء الفقيية حول الطبيعة القانونية لموديعة المصرفية النقدية

الزال الجدل القديم الذي ثار حول الطبيعة القانونية لموديعة المصرفية النقدية قائما    
 وقد تردد الفقو بين أربع نظريات أساسية لتحديد ىذه الطبيعة وىي: 2ذا،ومستمرا إلى يومنا ى

 3وديعة بالمعنى الدقيق، وديعة شاذة أو ناقصة، قرض استيالك، الطبيعة الخاصة.
 الفقرة األولى: نظرية الوديعة بالمعنى الدقيق

كل من كانت ىذه النظرية سائدة في ظل القانون الفرنسي القديم، وكان من أنصارىا    
 4"، وىما من أشير فقياء ىذه الحقبة من الزمن.Dumoulin"" و الفقيو Pothier الفقيو"

 
 

                                                 
 .103ص ،المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -1

2  - Philippe Delebecque، Michel Germain،op.cit، p 303. 

 .39ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ - 3

 
 .319ص ،المرجع السابق ،د/ىاني محمد دويدار -4
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 أوال: مضمون النظرية 
يعتمد أصحاب ىذه النظرية عمى تغميب فكرة الحفظ، ومن بينيم الفقيو ريبير الذي يعتبر    

عة، والذي أن اليدف األساسي من عقد الوديعة ىو حفظيا فيكون العقد بذلك عقد ودي
بمقتضاه يتسمم المودع لديو من المودع شيئا منقوال ويمتزم بحفظو ورده، وال يحق لممودع لديو 
أجرا، عمى حفظ الوديعة، إال إذ اتفق الفريقان عمى العكس، ويجب عمى المودع لديو أن يرد 

 1الوديعة عينيا، و الممحقات التي سممت إليو معيا بالحالة التي تكون عمييا.
 2البنك حسب ىذه النظرية يكون ممزم بحفظ المبمغ ذاتو ورده لممودع.ف   
يسمح لو  ال ألن ممكية الشيء المودع حسب ىذه النظرية ال تنتقل إلى المودع عنده، مما   

و أي  ، كما ال يحق لو أن يدفع بالمقاصة بين التزامو بالرد،3باالنتفاع بو وال التصرف فيو
ما لم 4،باالسترداد، كما يبرأ لو ىمك الشيء المودع بقوة قاىرةحق لو قبل المودع المطالب 

 5يكن ىالك الشيء المودع ناتج عن تفريط المودع لديو في حفظو.
، خاصة من 6إال أن ىذه المبادئ الخاصة بعقد الوديعة  ال تنطبق عمى الوديعة المصرفية 

 لعديد من االنتقادات.، ليذا وجيت ليا ا7حيث النتائج العممية المترتبة عمى اإليداع
 ثانيا: االنتقادات الموجية ليذه النظرية

جيت ليذه النظرية العديد من االنتقادات، والسبب في ذلك أن الوديعة المصرفية النقدية و 
 التي تظير من خالل ما يمي:و  ،8تختمف عن الوديعة في القانون المدني في عدة جوانب

                                                 
 .353ص ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -1

 .39ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ - 2

 .212ص  ،المرجع السابق ،د/عائشة الشرقاوي المالقي -3

 .39ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ -4

 .112ص  ،المرجع السابق ،د/عائشة الشرقاوي المالقي -5

 .39ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي د/ -6

 .303ص  ،ع السابقالمرج ،د/إلياس ناصيف -7

8  - François Grua، LES CONTRATS DE BASE DE LAPRATIQUE BANCAIRE، 
Editionslitec، Paris، 2000، p 123. 
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دي ىو إعطاء حق التصرف في األموال المودعة أن الخاصية األساسية لإليداع النق -أ 
، إذ يقوم ىذا األخير باستعماليا ألن القصد من إبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية 1لمبنك

ىو نقل ممكية النقود لمبنك المودع لديو لمتصرف فييا، واستخداميا، وال يبقى عميو سوى التزام 
2دع حسب االتفاق.وحيد وىو رد المبالغ المودعة لديو إلى المو 

 

لذلك ال يمكن أن يثور من الناحية العممية جدل حول حق البنك في استعمال النقود ، إذ    
أن المودع ال يعبأ بقيام البنك باستعمال األموال المودعة، و السبب في ذلك أن ىدفو في 

نما يصحبو إما االستمرار في استع مال النقود حفظ األموال المودعة ال يأتي بمفرده أبدا، وا 
صدار أوامر لمبنك  كما لو كان العميل حائزا ليا فيستطيع إصدار شيكات عمى الحساب، وا 
ما الرغبة في استغالل النقود، بل قد تأتي ىذه الرغبة دون أي غرض  إلجراء نقل مصرفي، وا 

 في حفظ النقود.
   3لمودعة مقرر لو.كما أن البنك من جانبو قد ال يقبل الوديعة إال إذا كان استغالل النقود ا

وبما أن البنك يحق لو استعمال الشيء المودع فإنو ال يمكن مطالبتو برد عين النقود ألنيا  
 4من األشياء التي ال يمكن إرجاعيا عينا، إنما بما يعادليا فقط.

لذلك يرى جانب من الفقو أن الوديعة المصرفية النقدية ال يمكن أن تكون وديعة عادية، إال 
رط المودع عمى البنك أن يحفظ لو أموالو بعينيا، أو عندما تكون وديعة مخصصة إذا اشت

لغرض معين، وتتحقق ىذه الحالة من الناحية العممية عندما ال يتمقى المودع فوائد عن 
 5أموالو، إنما ىو الذي يعطي لمبنك أجرة عمى الخدمة التي يؤدييا لصالحو.

                                                 
1  - Christian Gavalda – jean stoufflet، Droit Bancaire،8°édition par j.stoufflet،édition 

LITEC ،Paris،2010. 

 .17ص ،المرجع السابق ،محمد الجنبييي ممدوح  -د/ منير محمد الجنبييي -2

 .325-324ص ،المرجع السابق ،ىاني محمد دويدار/د -3

4  - François Grua،op.cit.p 123. 

 .213ص  ،المرجع السابق ،د/عائشة الشرقاوي المالقي -5
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ون دائما لدى اإلطالع، إنما يمكن تحديد تاريخ معين أن الوديعة المصرفية النقدية ال تك -ب
الستعادة األموال عمى عكس الوديعة في القانون المدني التي يجب فييا عمى المودع لديو 

 1أن يردىا متى طمبيا المودع؛ حتى ولو تم تحديد تاريخ معين الستعادتيا في العقد.
اء المقاصة، وذلك عمى عكس أن الوديعة في معناىا القانوني ال تخضع إلجر  -ج    

الوديعة المصرفية النقدية التي يمكن فييا لمبنك أن يقوم بإجراء المقاصة بين ما يودعو 
 2العميل، وبين ما يترتب في ذمتو من ديون لممصرف.

 الفقرة الثانية: نظرية الوديعة الشاذة أو الناقصة 
اصة أمام وضوح الفرق بينيا وبين نظرا لالنتقادات الموجية لنظرية الوديعة العادية، خ    

 الوديعة المصرفية النقدية؛ فإن الفقو التقميدي ذىب إلى القول بأن ىذه األخيرة إن لم 
 3ناقصة. ية أو كاممة فإنيا وديعة شاذة أوتكن وديعة عاد

 أوال: مضمون النظرية 
باالستعمال، الوديعة الشاذة ىي االتفاق الذي يسمم بموجبو شخص إلى أخر شيئا ييمك     

ويصرح لو باستيالكو عمى أن يرد لو شيئا مماثال عند أول طمب لو، حيث يتممك المودع 
لديو بموجب ىذا االتفاق المال المودع ويمتزم فقط برد مثمو، وذلك عمى خالف الوديعة 

 4العادية التي ال يتممك فييا المودع لديو إطالقا.
 ثانيا: االنتقادات الموجية إلى النظرية 

 ةجيت العديد من االنتقادات لمرأي القائل بأن لموديعة المصرفية النقدية نفس أثار الوديعو  
 العادية ما عدا انتقال ممكية المبالغ المودعة إلى البنك.

                                                 
1  - François Grua،op.cit.p 123. 

 .85ص  ،المرجع السابق ،د/محمود الكيالني -2

 .361ص، المرجع السابق، الفقي  د/محمد السيد -3

 .40ص ،المرجع السابق، جمال الدين عوضعمي  د/ -4
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حيث ال يحق لمبنك إذا حسب ىذه النظرية أن يدفع بالمقاصة بين الوديعة وما قد يكون لو 
ال  من حقوق قبل المودع، كما يمتزم بحفظ ما يعادل النقود المودعة لردىا عند الطمب، وا 

أعتبر مرتكبا لجريمة التبديد وخيانة األمانة، وكل ىذه النتائج تتعارض مع القواعد المستقرة 
، والتي تمكن البنك من تممك األموال المودعة واستعماليا بحيث ال 1لممعامالت المصرفية

، لذلك ال يمكن القول بأن ىذه العممية وديعة 2ةيبقى لمعميل في مواجية البنك سوى حق دائني
، وذلك حتى في حاالت الوديعة المخصصة لغرض معين حيث يمكن االعتماد في 3ناقصة

 4تفسير العالقة بين البنك والعميل عمى أساس أخر وىو الوكالة.
 

 الفقرة الثالثة: نظرية قرض االستيالك
ويستيوي  5،قرض بين المودع والمصرفيرى جانب من الفقو أن إيداع النقود ىو عقد    

6ىذا التحميل غالبية الفقو الفرنسي.
 

 أوال: مضمون النظرية
تعتبر الوديعة المصرفية النقدية حسب ىذه النظرية قرضا، وىو عقد يمتزم بموجبو     

المقرض أن ينقل إلى المقترض ممكية مبمغ من النقود عمى أن يرد إليو عند نياية القرض 
داره، فالمودع إذا يقوم بإقراض المصرف مبمغا من النقود، بحيث يقوم ىذا األخير مثمو في مق
و ، والمتمثل في منح االئتمان، فيو ييدف إلى 8، في القيام بدوره األساسي7باستخدام

 الحصول عمى ما يقرضو لمغير عن طريق االقتراض دون أن يمجأ إلى رأسمالو.
                                                 

 .361ص ،المرجع السابق ،د/محمد السيد الفقي-1

2  - Philippe Delebecque ، Michel Germain، op.cit، p 304. 

 .377ص ، المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي -3

 .362ص  ،المرجع السابق ،د/محمد السيد الفقي -4

 .355ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -5

6
 . 40ص  ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضد/ عمي  -
 .74ص،المرجع السابق ،خميل اليندي -د/أنطوان الناشف-7

 .354ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف-8



 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية                       الفصل األول       
 

54 

 

التي يمنحيا البنك، فإذا لم تقرر لو فائدة فحسبو ما  كما أن لممودع مصمحة تتمثل في الفائدة
 1يجنيو من حفظ مالو.

قرض أن البنك يتممك النقود  عبارة عن ينتج عن القول بأن الوديعة المصرفية النقديةو  
، وال يقع عمى عاتقو أي التزام بالحفظ وىذا ما يميزه عن الوديعة الناقصة التي يمتزم 2المودعة

ن يحتفظ بمبمغ مساوي لممبالغ المودعة، كما أن البنك باعتباره مقترض بموجبيا البنك بأ
يتحمل خطر ىالك األموال بقوة قاىرة، ويحق لو كذلك أن يتمسك بالمقاصة بين طمب 

 . 3االسترداد وما يكون لو من حقوق قبل المودع
تكيف بأنيا  تجدر اإلشارة إلى أن ىناك جانب من الفقو يرى بأن الوديعة المصرفية النقديةو  

قرض من خالل الرجوع إلى نية المتعاقدين، والتأكد من أنيا اتجيت إلى السماح لمبنك 
باستعمال األموال المودعة، أما إذا لم تتجو إرادة العميل إلى منح اإلذن لمبنك باستعمال 

 .4األموال المودعة؛ فإنيا ال تكيف بأنيا قرض إنما تعتبر وديعة بالمعنى الدقيق

 

 االنتقادات الموجية إلى النظرية ثانيا:
جيت العديد من االنتقادات ليذا الرأي، حيث قيل بأن الوديعة المصرفية النقدية قد ال تمنح و  

عنيا فوائد، في حين أن القرض يفترض منح فائدة لممقترض، كما أن الوديعة المصرفية 
يفترض لزاما أجال النقدية تكون واجبة الرد لدى الطمب في األصل، في حين أن القرض 

 5لمرد.
إال أن ىذه االنتقادات تم الرد عمييا بأن وجود األجل ليس شرطا في القرض، كما أن     

 الفائدة ال تعد من خصائصو.
                                                 

 .41-40ص ،المرجع السابق، جمال الدين عوضعمي  د/-1

 .320ص ،رجع السابقالم ،د/ىاني محمد دويدار-2

 .41ص ،المرجع السابق، جمال الدين عوضعمي  د/-3

 .45 - 44ص ،المرجع السابق، جمال الدين عوضد/ عمي  -4

 .639،المرجع السابق ،عمي البارودي -د/مصطفى كمال طو -5
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ىذا الرأي باعتباره أن فكرة القرض ال تنسجم مع القوانين التي  الفقيو "جورج ريبار"كما انتقد 
 1ادم لمدولة؛ إذ أن المقترض  ال يبرأ بالتقادم.تقضي بأيمولة الودائع التي تسقط بالتق

باإلضافة إلى ذلك فإن القول بأن شخص يمول البنك أو يقرضو مجانا عادة ماال تكون 
مقبولة من الناحية المنطقية، كما انتقد ىذا التحميل عمى أساس أنو ال ينطبق عمى الودائع 

 2المخصصة لغرض معين.
 الخاصة الفقرة الرابعة: نظرية الطبيعة 

 أن الوديعة المصرفية النقدية من العقود ذات الطبيعة الخاصة الفقياءيرى فريق أخر من 
 حيث ال تندرج تحت أي قالب من قوالب القانون المدني التعاقدية.

ويرجع البعض ىذه الطبيعة الخاصة، إلى اليدف األساسي لعقد اإليداع والذي يتمثل في 
أن البنك يعفي العميل من حمل ىذه النقود مع إمكانية  ، إذ3االستعمال المطمئن لمنقود

استعماليا خاصة عند تعاممو مع الغير، حيث يسمح لو بتسوية العديد من الديون عن طريق 
 قبول الوفاء بالشيكات المسحوبة عمى الحساب، أو إجراء عمميات التحويل المصرفي.

 4لعمميات االئتمانية المختمفة.كما يحق لمبنك استعمال ىذه النقود لحسابو الخاص في ا
باإلضافة إلى ذلك فإن ىناك من يشير إلى انعدام الجدوى من البحث عن تكيف لموديعة     

المصرفية النقدية، ألن األعراف المصرفية تولت تنظيمو عمى نحو تفصيمي؛ إذ أن القضاء 
ة في القانون يحترم ما شرعو العرف المصرفي من أحكام مخالفة ألحكام الوديعة الوارد

المدني، مثل إمكانية وقوع المقاصة بين المبالغ المودعة وحقوق البنك في مواجية العميل، 
 1974.5وىذا ما جاء في حكم محكمة استئناف باريس سنة 

                                                 
 .41ص ،المرجع السابق،جمال الدين عوضعمي  د/-1

2  - François Grua،op.cit.p 123. 

 .356ص  ،المرجع السابق ،يفد/إلياس ناص-3

 . 331 – 330ص  ،المرجع السابق ،ىاني محمد دويدار -4

 .321-320ص نفسو،المرجع  -5
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كما يتجمى ذلك في أن المحكمة العميا الفرنسية تجنبت إعطاء تكيف محدد لموديعة     
ساطة بأن العميل المودع يعتبر دائن لمبنك، وىذا ما كان المصرفية النقدية، وفضمت القول بب

 1من القانون المدني الفرنسي والتي تحكم استعادة الودائع. 1937منصوص عميو في المادة 
بأن الوديعة المصرفية  1945مارس  15كما قررت محكمة النقض الفرنسية في حكم    

جوع إلى قصد المتعاقدين في كل حالة ليس ليا ذات الطبيعة في كل األحوال، وأنو يمزم الر 
 عمى حدا.

فتحديد طبيعة العقد حسب ىذا الرأي تكون بالرجوع إلى إرادة الطرفين التي يستقل    
 بالكشف عنيا قاضي الموضوع، عمى أن يبين العناصر التي يعتمد عمييا في تكيفو.

أن العقد في  فال""أما في حالة عدم إمكانية الكشف عن قصد المتعاقدين فيرى األستاذ 
 2األصل وديعة، في حين يرى األستاذ "ليسكو" أن العقد يعتبر قرضا.

 
 الفرع الثاني

 موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية لموديعة المصرفية النقدية
من القانون المدني الجزائري بأنو: "إذا كانت الوديعة مبمغا من النقود  598نصت المادة    

 خر مما يستيمك وكان المودع لديو مأذونا لو في استعمالو اعتبر العقد قرضا".أو أي شيء أ
من القانون المدني الجزائري يمكن القول بأنيا تطبق عمى الوديعة  598باستقراء المادة     

المصرفية النقدية؛ باعتبار أن ىذه األخيرة عبارة عن مبمغ من النقود يسمح لممودع لديو وىو 
من قانون النقد و القرض  67وىذا ما نصت عميو المادة  3الحالة أن يستعمميا،البنك في ىذه 

                                                 
1  - François Grua،op.cit.p 123. 

 .46-45،المرجع السابق،جمال الدين عوض/ عمي د -2

 القانون المدني الجزائري.  -3
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بأن األموال المتمقاة من الجميور ىي األموال التي يتم تمقييا من الغير  فييا "والتي جاء 
 1السيما في شكل ودائع، مع حق استعماليا لحساب من تمقاىا بشرط إعادتيا......".

 ي قد فصل في الطبيعة القانونية ليا واعتبرىا قرضا.وبيذا يكون المشرع الجزائر 
 726ىذا ما جاءت بو معظم التشريعات المقارنة كالقانون المدني المصري في المادة و  

 2إلى غير ذلك.....232، والقانون الميبي في المادة 402والقانون السوري في المادة 
ار صادر عن المحكمة العميا إال أن القضاء الجزائري وقع في تناقض وذلك من خالل قر 

حيث اعتبرت أن الوديعة البنكية يمكن أن تكون وديعة عادية تطبق عمييا القواعد، العامة 
كما يمكن أن تكون وديعة شاذة أو ناقصة حيث عرف ىذه األخيرة بأنيا إيداع مبمغ مالي 

البنك ممزما برد لدى البنك الذي يكون لو حق استغاللو مقابل فوائد سنوية لممودع وال يكون 
المال المودع بعينو بل بمثمو ويكون مالكا ليذا المبمغ، وفي ىذا الصدد ذىب إلى القول أن 

من القانون المدني، وىنا يظير وجو التناقض،إذ  598ىذا األمر تم حسمو بموجب المادة 
تي وال 598برر رأيو في اعتبار الوديعة البنكية وديعة شاذة باالعتماد عمى نص المادة 

 3الوديعة قرضا.اعتبرت ىذه 
ن و   استنادا لما تقدم يمكن القول بأن الوديعة المصرفية النقدية تعتبر في الحقيقة قرضا، وا 

تعود إلى  ةكان العمل قد جرى عمى وصفيا بالوديعة النقدية؛ فذلك راجع العتبارات تاريخي
لبنوك تدفع فوائد كانت االقرون الوسطى لدرء الخطر الكنسي لمقرض بالفائدة حينما 

 4.لممودعين
بما أن الوديعة المصرفية النقدية تعتبر قرضا فال مجال لتطبيق أحكام الوديعة عمييا، و  

ونتيجة لذلك فإنو يجوز الدفع بالمقاصة بين الوديعة والحق الذي يكون لمبنك عمى المودع، 

                                                 
 . 11 – 03قانون النقد و القرض   -1

 .47ص، المرجع السابق،ل الدين عوضجماعمي د/  -2

 . 40ص  ، 19/01/2012صادر بتاريخ  498889،ممف رقم  ،القسم األول ،الغرفة الجنائية ،قرار المحكمة العميا -3

 .639ص ،المرجع السابق ،عمي البارودي  -د/مصطفى كمال طو -4
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ميو الرد لممودعين، كما ال يجوز اعتبار البنك مرتبكا لجريمة خيانة األمانة إذا تعذر ع
باستثناء الوديعة المخصصة لغرض معين، إذ يمتزم البنك بموجبيا بأن يحتفظ بمبمغ معادل 

 1لما تسممو عمى وجو الوديعة لمقيام بالغرض المعين.
إال أنو تجدر اإلشارة إلى أن بعض الفقو يري بأن الوديعة النقدية التي تم تكييفيا بأنيا    

ريعات في قانونيا المدني، و من بينيا المشرع الجزائري و التي قرض من قبل معظم التش
 المصرفية عن الوديعةديو مأذونا لو باستعماليا؛ تختمف يشترط فييا أن يكون المودع ل

ال يحتاج إلى إذن من المودع الستعمال النقود بل يتمقاىا كمالك حين النقدية؛ ألن البنك 
 قانون مدني  598المواد من خالل استقراء   نتقاداالإال أنو يمكن الرد عن ىذا  2،القبض

قانون مدني العتبار الوديعة التي  598المادة  اشترطتفقد  ،من قانون النقد و القرض 67و 
يكون محميا مبمغا من النقود قرضا أن يكون المودع لديو مسموحا لو باستعمال المبالغ 

لقرض حيث نصت عمى حق البنك في قانون النقد و ا 67و ىو ما كرستو المادة  ،المودعة
لذلك يمكن القول أن الوديعة  ،استعمال األموال التي يتمقاىا من الجميور مع شرط إعادتيا

قانون  598المصرفية عبارة عن قرض و ذلك نظرا لتوفر الشروط التي نصت عمييا المادة 
 ،ارة عن مبالغ نقديةألن الوديعة المصرفية النقدية عب ،3فييا العتبار ىذا العقد قرضا مدني

  4.سمح لممودع لديو و ىو البنك باستعماليا بموجب نص قانوني
 
 
 

  
                                                 

 .639ص ،المرجع نفسو -1

 .212ص، المرجع السابق، د/طالب حسين موسى -2

 و أن يأذن لممودع لديو باستعمالو. ،تتمثل ىذه الشروط فيما يمي: أن يكون محل العقد مبمغا من النقود - 3

 . 11 -03قانون النقد و القرض  67المادة  - 4



 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية                       الفصل األول       
 

59 

 

 المبحث الثاني
 تكوين العالقة بين البنك و العميل

تنشأ العالقة بين البنك والعميل عن طريق إبرام عقد يسمى بعقد الوديعة المصرفية النقدية، 
 نقود لدى البنك.     يقوم العميل بإيداع مبمغ من ال هوالذي بمقتضا

ألن التطبيق األساسي 1،وبمجرد إبرام ىذا العقد يقوم البنك بفتح ما يسمى بحساب الوديعة
إذ يعتبر من أىم الحساب التي  لعقد الوديعة المصرفية النقدية يتجسد في فتح ىذا الحساب،

عة المصرفية حيث تصب فيو تمك المبالغ المودعة بموجب عقد الودي 2،يتم فتحيا لدى البنوك
وتسجل فيو كل المعامالت التي تتم بين البنك والعميل، سواء تعمق األمر بإيداع  3،النقدية

 4النقود أو سحبيا.
واستنادا لما تقدم يمكن تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين، بحيث نتطرق إلبرام عقد الوديعة 

ثباتو في المطمب األول، ثم نتناول بالدراسة فتح الوديعة المصرفية النقدية  المصرفية النقدية وا 
 المطمب الثانيفي 

 المطمب األول
ثباتو  إبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية وا 

تعتبر الوديعة المصرفية النقدية من أىم العمميات التي تقوم بيا البنوك، والتي تتم عن طريق 
 5إبرام عقد بين العميل المودع والبنك المودع لديو.

                                                 
 .23ص ، المرجع السابق  ،ممدوح محمد الجنبييي  -منير محمد الجنبييي/د/ د -1

2  - MEMENTO Pratique - Francis LEFEBVRE، Droit Commercial،15° édition، Edition 

Francis LEFEBVRE  ،Paris،2007 ،p792. 

3  - François Grua ،op.cit.p 123. 

4  - MEMENTO Pratique- Francis LEFEBVRE ،op.cit.p792. 

 .23ص ،السابق المرجع ،الجنبييي محمد ممدوح-الجنبييي محمد د/ د/منير-5
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ا المطمب إلى كيفية إبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية من خالل لذلك سنتطرق في ىذ
دراسة األركان التي يقوم عمييا وىذا في الفرع األول، ثم نتعرف عمى كيفية إثبات عقد 

 الوديعة المصرفية النقدية في الفرع الثاني.
 الفرع األول

 عقد الوديعة المصرفية النقدية أركان
يعة المصرفية النقدية إبراما صحيحا منتجا ألثاره، يجب أن تتوفر لكي يتم إبرام عقد الود   

فيو األركان الموضوعية العامة التي يجب أن تتوفر في كل عقد وىي: الرضا الصادر من 
 1ذي أىمية والمحل والسبب.
 الفقرة األولى: الرضا

ادة معبر عنيا يقصد بالرضا تطابق إرادة الطرفين البنك والعميل، بشرط أن تكون ىذه اإلر    
2من ذي أىمية، وال يشوبيا أي عيب من العيوب التي تفسد الرضا.

 

 شروط االنعقاد  أوال:
يعتبر عقد الوديعة المصرفية النقدية من العقود الرضائية التي يكفي النعقادىا تطابق    

ركن من ، إذ ال يعتبر الشكل المكتوب شرطا النعقاده، كما ال يعتبر التسميم 3إرادتي الطرفين
إال أن المشرع الجزائري استثنى الودائع ألجل من ىذا الحكم؛ بحيث اشترط أن يتم  4،أركانو

 5إبرام العقد المتعمق بيا في شكل مكتوب.

                                                 
 .370ص ،قالمرجع الساب ،د/عزيز العكيمي -1
 .371ص ،المرجع نفسو -2

 .406ص ،المرجع السابق ،باسم محمد ممحم –د/ د/بسام حمد الطراونة  -3

 .358ص ،المرجع السابق ،د/محمد السيد الفقي -4

 .124ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحق - 5
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يقصد بتطابق إرادتي الطرفين توافق اإليجاب والقبول، وذلك طبقا لما ىو منصوص عميو و  
إذ  ؛سواء تم ذلك بشكل صريح أو ضمني في القواعد العامة المتعمقة بالتعبير عن اإلرادة

 1يشترط في ىذا الصدد أن تتجو إرادة الطرفين إلى قصد واحد.
تجدر اإلشارة إلى أن الفقو اختمف حول اعتبار ىذا العقد من عقود اإلذعان، فيذىب و  

جانب إلى إضفاء صفة اإلذعان عمى ىذا العقد، في حين يتجو جانب أخر إلى إنكار ىذه 
 . الصفة عميو

ويعتبر أن قيام البنك بإدراج شروط العقد بشكل مسبق عمى مطبوعات ال يغير من الطبيعة 
 2الرضائية لو.

في حالة قبول العميل ليذه الشروط فإن البنك ال يحق لو تعديل العقد دون رضا العميل، و  
بإخطار  كما أن التعديالت التي تطرأ عمى الئحة البنك أثناء سريان العقد ال تؤثر عميو إال

العميل بيذه التعديالت وقبولو بيا، أما إذا رفضيا فال يحق لمبنك تعديل العقد بإرادتو 
 3المنفردة.

جدير بالذكر أن ىذا العقد يمكن أن يثير إشكالية القانون الواجب التطبيق إذا كان أحد و  
ة حول األطراف أجنبيا، وفي ىذا الصدد يمكن القول أنو بالرغم من االختالفات الفقيي

عمى العقد المبرم الطبيعة القانونية لموديعة المصرفية النقدية فإن قانون البنك ىو الذي يطبق 
 بشأنيا. 

فإن تم تكيفيا عمى أنيا قرض، فإن عقد القرض المصرفي الدولي يخضع دون شبية إلى    
 قانون المصرف.

                                                 
 .687-686ص  ،المرجع السابق ،د/عبد الرزاق أحمد السنيوري -1

 .407،المرجع السابق ،باسم محمد ممحم –الطراونة د/ د/بسام حمد  -2

 .24ص ،المرجع السابق ،ممدوح محمد الجنبييي -د/ د/منير محمد الجنبييي -3



 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية                       الفصل األول       
 

62 

 

ن تم تكيفيا عمى أنيا وديعة، فإن قانون دولة البنك يبقى واجو   ب التطبيق ألن عقد الوديعة ا 
 1يحكمو قانون مكان اإليداع.

كما أن اتجاه جانب من الفقو إلى اعتبارىا عممية أصمية ليا ذاتيتيا الخاصة ال يغير من    
فكرة تطبيق قانون البنك وذلك لعدة أسباب من بينيا: أن األداء المميز أو المحوري لعممية 

كما أن معظم الدول تخضع الودائع المصرفية  ومكاتبو، اإليداع المصرفي يتم في منافذ البنك
 إلى قوانين البوليس ذات التطبيق الضروري، والتي تيدف إلى حماية مدخرات المودعين.

باإلضافة إلى ذلك فإن عمل آليات البنك وكذا الحجز عمى الوديعة ال يمكن أن يتم إال    
 2وفق قانون الدولة التي يوجد فييا ىذا البنك.

بما أن المشرع الجزائري اعتبر أن الوديعة النقدية التي يسمح فييا لممودع لديو باستعماليا و  
بأنيا قرض؛ فإنو يمكن القول بأن القانون الجزائري ىو الذي يطبق عمى الودائع التي يتم  
إيداعيا في البنوك التي تمارس نشاطيا في الجزائر سواء كان العميل جزائري أو أجنبي، 

 3ان البنك جزائري أو فرع لبنك أجنبي ألن ىذا األخير يخضع إلى القانون الجزائري.وسواء ك
 ثانيا: شروط الصحة

يشترط لتحقيق الرضا بين البنك والعميل أن يكون صحيحا خاليا من العيوب، وأن يكون 
 4صادر عن ذي أىمية قانونية.

 
  

                                                 
 .86ص  ،المرجع السابق ،د/محمود الكيالني -1

 ،2007 ،مصر ،دار الجامعة الجديد ،ىالطبعة األول ،قانون العمميات المصرفية الدولية ،د/عكاشة عبد العال  -2
 .244ص

قانون مدني جزائري:"..... غير أنو إذا مارست األشخاص االعتبارية األجنبية نشاطا في الجزائر فإنيا  10المادة  -3
 تخضع لمقانون الجزائري".

 .171ص ،المرجع السابق ،د/ محمد السيد قرمان - 4
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 األىمية: - أ

و بين البنك والعميل فإن األىمية المطموبة بما أن عقد الوديعة المصرفية النقدية يتم إبرام
 قانون يجب أن تتوفر في كال طرفي العقد.

 أىمية البنك  -1

العتبار البنك متمتع باألىمية القانونية لمقيام بكافة العمميات البنكية بما في ذلك تمقي    
برام عقود متعمقة بيذه العمميات ن فإنو يجب توفر مجموعة م 1،الودائع من العمالء وا 

 الشروط.
أن يتم تأسيسو في شكل شركة مساىمة وفق الشروط واألحكام المنصوص عمييا في  -

وأن تتمتع ىذه الشركة بالشخصية المعنوية وذلك بقيدىا في  2،القانون التجاري الجزائري
 من القانون التجاري الجزائري. 549السجل التجاري؛ وىذا حسب المادة 

قانون النقد والقرض حيث جاء فييا " يجب أن تؤسس من  83وىذا ما قضت بو المادة  
 البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لمقانون الجزائري في شكل شركات مساىمة.....".

يجب أن يتحصل مؤسسو ىذا البنك قبل إنشائو عمى ترخيص من مجمس النقد والقرض  -
بنوك األجنبية التي من قانون النقد والقرض، ونفس الشرط ينطبق عمى ال 82حسب المادة 

 3ترغب في فتح فروع ليا في الجزائر.
لمحصول عمى ىذا الترخيص يقدم الممتمسون لمجمس النقد والقرض برنامج النشاط و  

واإلمكانيات المالية والتقنية التي يعتزمون استخداميا، وصفة األشخاص الذين يقدمون 
مسيرين الرئيسيين، ومشروع القانون األموال، مع ضرورة تبرير مصدرىا، كما يقدمون قائمة ال

 4األساسي لمشركة األجنبية، وكذا التنظيم الداخمي حسب الحالة.

                                                 
 .23ص ،المرجع السابق ،ممدوح محمد الجنبييي -د/ د/ منير محمد الجنبييي  -1

 من القانون التجاري الجزائري. 609إلى  595المواد  -2

 .11-03من قانون النقد والقرض   85 -82المواد  -3

 .11-03من قانون النقد والقرض  91المادة  -4
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يجب عمى البنك أن يحصل عمى اعتماد يمنح لو بمقرر من محافظ بنك الجزائر، وينشر  -
 1ىذا المقرر في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ود القانوني لمبنك، وبتالي تمتعو باألىمية القانونية التي تسمح لو بإبرام ولمتأكد من الوج
مختمف العقود المتعمقة بالعمميات البنكية؛ يمكن الرجوع إلى قائمة البنوك التي يتم نشرىا كل 

من  93سنة في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ وىذا حسب المادة 
، كما يمكن الرجوع إلى قيود السجل التجاري لمتأكد من تمتعو 2و القرض قانون النقد

 3.بالشخصية المعنوية
 أىمية العميل -2

ال يمكن لمبنك أن يقوم بفتح حساب ودائع إال لمعميل الذي يتمتع بالشخصية القانونية 
 4المطموبة، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي.

 أىمية العميل كشخص طبيعي:  -
قو حول األىمية المطموبة إلبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية، وذلك تبعا اختمف الف   

 5الختالفو حول طبيعتيا القانونية.
فالرأي الذي اتجو إلى اعتبارىا وديعة ناقصة يكتفي بتوفر أىمية اإلدارة في العميل، في    

الجزائري  لمشرع، وبما أن ا6حين يشترط الفقياء الذين يكيفونيا بأنيا قرض أىمية التصرف

                                                 
 . 11 – 03 من قانون النقد والقرض 92المادة  -1

 .48ص ،الرسالة السابقة ،نبيل سيامأ/ -2

 الجزائري.من القانون التجاري  549المادة -3

4  - Christian Gavalda – jean stoufflet  ،  op.cit.p202. 

 .49ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ -5

 .171ص ،المرجع السابق، السيد قرمان عبد الرحماند/  -6
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من القانون المدني أن الوديعة النقدية قرض فإن األىمية المطموبة  589اعتبر بموجب المادة 
 1سنة كاممة. 19إلبرام ىذا العقد في األصل ىي األىمية الكاممة وىي 

وبتوفر ىذه األىمية القانونية فإن األشخاص الطبيعية ميما كانت جنسيتيم يحق ليم أن 
ديعة؛ إذ أن اإلعاقة الجسدية ال تمثل أي عائق ما دام الشخص المعاق قادر يفتحوا حساب و 

عمى الحضور إلى البنك لمتوقيع عمى األوامر التي يصدرىا )أوامر التحويل المصرفي، 
 2الشيك....(.

من القانون  43أما بالنسبة لفاقد األىمية وناقصيا فإنو يخضع في األصل حسب المادة    
حوال إلى أحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة ضمن الشروط ووفقا المدني، وبحسب األ

لمقواعد المقررة في القانون، ألن كل شخص أىل لمتعاقد ما لم يطرأ عمى أىميتو عارض 
 من القانون المدني. 78يجعمو ناقص األىمية، أو فاقدىا بحكم القانون وىذا حسب المادة 

 عمى ما يمي: ق مدني 79وفي ىذا الصدد نصت المادة 
" تسري عمى القصر وعمى المحجور عمييم وعمى غيرىم من عديمي األىمية أو ناقصييا 

 3قواعد األىمية المنصوص عمييا في قانون األسرة".
فإذا ما كان الشخص قاصرا غير مرشد فإن فتح حساب وديعة لو يكون مبدئيا بمبادرة من    

ل في األب؛ إذ تكون لو صفة المسؤول القانوني وليو أو المسؤول عنو قانونا وعادة ما يتمث
عمى أموال القاصر، ويكون ىو المعروف في مواجية الغير؛حيث يعتبر فتح حساب الوديعة 
من األعمال التي ال يحتاج فييا الولي إلى ترخيص، وتتوقف سمطة التمثيل القانوني ليذا 

 4لرشد.الولي في تشغيل حساب وديعة القاصر ببموغ ىذا األخير سن ا

                                                 
يكون كامل  ،يومن القانون المدني الجزائري:" كل شخص بمغ سن الرشد متمتعا بقواه العقمية ولم يحجر عم 40المادة  -1

 ( سنة كاممة."19األىمية لمباشرة حقوقو المدنية. وسن الرشد تسعة عشر)

2  - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p203. 

 من القانون المدني الجزائري.  79-78- 43المواد  -3

4  - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p203-204. 
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إال أن المشرع الجزائري وتشجيعا منو لممدخرين الصغار ورغبة منو في نشر ثقافة    
االدخار في كل فئات المجتمع بما في ذلك فئة األطفال، فإنو يسمح لمقصر بفتح دفاتر 
توفير دون تدخل من ولييم الشرعي، كما مكنيم من سحب مبالغ من مدخراتيم دون ىذا 

 توفر شرطين: التدخل لكن مع ضرورة
 سنة كاممة. 16بموغ ىذا القاصر سن  -1
عدم وجود اعتراض من وليو الشرعي بوثيقة تبمغ حسب أصول تبميغ العقود غير  -2

 1القضائية.
 2أما القاصر المرشد فيحق لو القيام بجميع العمميات البنكية بما في ذلك فتح الحساب.   

ية، أو الذي حدد لو قيم فإن موظف البنك وفيما يتعمق بالشخص الموضوع تحت نظام الوصا
من  427يقع عميو التأكد من حضور ىذا الوصي أو القيم حسب الحالة، وقد نصت المادة 

القانون المدني الفرنسي عمى أن الوصي يجب أن يتحصل عمى تصريح من قاضي 
 الوصاية، أو من مجمس العائمة من أجل فتح حساب توفير لمموضوع تحت الحماية، 

 3تعديل ىذه الحسابات، أو فتح حسابات أخرى.أو 
تجدر اإلشارة إلى أن العقد الذي يبرمو العميل الذي يكون تحت ضغط اضطراب عقمي و  

يمكن إبطالو؛ إذا أثبت المعني، أو من ييمو األمر أن ىذا االضطراب العقمي كان موجود 
 أثناء إبرام العقد.

البنك يجب عميو أن يتصرف بحذر، وعناية إذ حتى في حالة العتو غير الدائم فإن موظف و  
يجب عميو في حالة الشك في الحالة العقمية لمعميل أن يمتنع عن فتح الحساب ما لم يتم 

                                                 
 .49ص  ،سالة السابقةالر  ،نبيل سيام -1

2  - Christian Gavalda – jean stoufflet ، op.cit.p205. 

3   - Stephane piedeliévre-Emmanuel putman  ، Droit bancaire ، edition 

ECONOMICA،Paris،2011،p 240-241-242. 
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العاطفية  تتعين وكيل لو أو وضعو تحت نظام حماية قانونية، أما االكتئاب واالضطرابا
 1فإنيا ال تؤثر عمى األىمية التعاقدية لمشخص.

ة لممتزوجين فإن كل من الزوجين يمكن لو أن يقوم بفتح أي نوع من أنواع أما بالنسب   
الحسابات بما في ذلك حساب الوديعة النقدية، دون حاجة إلى رضا الزوج أي الطرف 
األخر، إذ يعتبر صاحب الحساب معروفا لدى البنك، ويتمتع بكامل الحرية في التصرف في 

البنك ال يمكنو أن يعيد  الرابطة الزوجية، فموظفالنقود التي أودعيا، وىذا حتى بعد فك 
 2النقود المودعة إال لصاحب الحساب، وفي حالة قيامو بغير ذلك تقوم مسؤوليتو.

 أىمية العميل كشخص معنوي -
إذا كان طالب فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية شركة، أو جمعية فإنو يجب عمى    

 3لمشركة أو الجمعية، ومن إجراءات التأسيس و صحتيا.البنك أن يتأكد من العقد التأسيسي 
كما يتعين عميو أن يتأكد من سمطات، و صالحيات الشخص الذي يستعمل حساب    

 4الشخص المعنوي سواء عند فتح الحساب، أو عند كل تغير لممثمو القانوني.
عنوية، فإنو في حالة ما إذا كانت الشركة في طور التأسيس ولم تكتسب بعد الشخصية المو  

يمكن أن يفتح ليا حساب بطمب من مؤسس أو عدة مؤسسين، إذ يعتبر ىذا الحساب مفتوح 
لصالح أشخاص طبيعية وىم المؤسسين، مع إمكانية استعادة ىذه األعمال من قبل الشركة 

من القانون التجاري  549بعد اكتسابيا لمشخصية المعنوية وىذا ما نصت عميو المادة 
 الجزائري.

 5ي ىذه الحالة ال يجوز سحب ىذه المبالغ إال من قبل الممثمين القانونيين ليذه الشركة.فو  

                                                 
1  - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p205. 
2  - Stephane piedeliévre - Emmanuel putman ،op.cit.،p242. 

 .50ص ،الرسالة السابقة ،أ/ نبيل سيام -3

4  - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit،p209. 

 .50ص ،الرسالة السابقة ،نبيل سيامأ/   -5



 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية                       الفصل األول       
 

68 

 

إال أن القضاء يذىب إلى القول بأن مسؤولية ىؤالء المؤسسين تبقى قائمة في حالة فتحيم    
 1حساب لشركة ذات مشروع وىمي، أو أن أنظمتيا بدون أي قيمة.

يمجأ في تأسيسيا إلى االدخار العمني، فإن القانون  أما بالنسبة لشركة المساىمة التي   
التجاري يفرض أن تودع األموال الناتجة عن االكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين و المبالغ 

لذلك يمكن لمؤسسي  2التي يدفعيا كل مكتتب لدى موثق، أو مؤسسة مالية مؤىمة قانونا،
كي تصب فيو المبالغ المحصل عمييا من الشركة أن يقوموا بفتح حساب لدى أحد البنوك ل

 عممية االكتتاب. 
أما إذا تعمق األمر بالشركة الفعمية، أو شركة المحاصة فإنو ال يمكن فتح حساب ليذا    

النوع من الشركات؛ ألنيا ال تتمتع بالشخصية المعنوية، غير أنو عادة ما يتم فتح حساب 
 بأسماء أشخاص طبيعية سواء كانوا شركاء  ودائع، لمعمميات المتعمقة بيذه الشركات لكن

 3أو مسيرين.
في حالة ما إذا كانت الشركة في طور التصفية فإنو يمكن أن يكون ليا حساب بنكي يسير و  

تحت توقيع المصفى، ألن شخصيتيا المعنوية تستمر ألغراض التصفية، لذلك يمكن 
و الدائنين في حساب خاص لممصفي أن يقوم بإيداع األموال التي ستوزع بين الشركات، 

4لدى أحد البنوك.
 

 

 خمو اإلرادة من العيوب -ب 

باإلضافة إلى ضرورة تطابق إرادتي العميل و البنك، وتوفر األىمية المطموبة قانونا فإنو    
 يجب أن يكون ىذا الرضا خاليا من العيوب التي تفسده.

                                                 
1  - Stephane piedeliévre - Emmanuel putman، op.cit.p243. 

 قانون تجاري جزائري. 598المادة  -2

3  - Christian Gavalda – jean stoufflet op.cit.p210-211. 
4  - IBID.P210-211. 
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يطالب بإبطال ىذا العقد، وذلك إذ يجوز لممتعاقد الذي شاب إرادتو عيب من العيوب أن    
 1تطبيقا لمقواعد العامة؛ نظرا لعدم وجود نصوص خاصة بعقد الوديعة.

 الغمط  -1

من القانون المدني الجزائري عمى أنو يجوز لممتعاقد الذي وقع في غمط  81نصت المادة     
 جوىري وقت إبرام العقد أن يطالب بإبطالو.

غمط جوىريا، ويكون كذلك إذا ما وقع في صفة لمشيء فيشترط إلبطال العقد أن يكون ال    
 2من القانون المدني. 82يراىا المتعاقدان جوىرية، أو في شخص المتعاقد وىذا حسب المادة 

تطبيقا ليذه القواعد فإنو يمكن إبطال عقد الوديعة المصرفية النقدية؛ إذا ما وقع غمط في و  
يل أنيا لدى الطمب ألنو ييدف من عممية صفة الشيء مثل نوع الوديعة كأن يعتقد العم

اإليداع إلى استعمال أموالو في مختمف أنشطتو، ومتى يشاء دون أن يتحمل عبئ حمميا، 
ناىيك عن التسييالت المقدمة من قبل البنك )الشيكات، التحويل المصرفي....(، في حين 

قراضيا لمغير دون يعتقد البنك بأنيا وديعة ألجل لكي يتمكن من استعماليا في مشروعات و، وا 
 أن يكون متخوفا من طمب العميل لودائعو في أي وقت.

كما يمكن أن يقع الغمط بشكل معاكس كأن يعتقد العميل بأنيا وديعة ألجل لكي يتحصل    
عمى فوائد معتبرة، في حين يعتقد البنك بأنيا لدى الطمب و بتالي ال يكون ممزما بدفع فوائد 

 عنيا.
يكون الغمط في نوعيا كذلك؛ إذ يعتقد العميل بأنيا وديعة مخصصة لغرض  كما يمكن أن   

معين، في حين يفيم البنك بأنيا وديعة عادية، ألن التزامات البنك تتغير إذا كانت الوديعة 
لغرض معين، حيث يمتزم باستعمال النقود المودعة لمقيام بالغرض المحدد من قبل العميل، 

                                                 
 .694ص ،المرجع السابق ،السنيوري عبد الرزاقأحمد  د/ -1

 من القانون المدني الجزائري. 82-81المادة  -2
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ن ىذا األخير، لذلك يكون خائن لألمانة إذا لم يقم بتخصيص مبمغ ألنو يعتبر بمثابة وكيل ع
 فالغمط إذا في ىذه الحالة يعتبر في صفة جوىرية في العقد. 1،الوديعة
باإلضافة إلى ذلك فإن الغمط يمكن أن يكون في شخص المودع، أو في صفة من     

بار الشخصي، إال أن قيام صفاتو؛ مما يؤدي إلى إمكانية إبطال العقد ألنو قائم عمى االعت
البنك بمجموعة من اإلجراءات أثناء فتح الحساب السيما ما يتعمق بمراقبة ىوية العميل يقمل 

 2.من فرص حدوث ىذا الغمط
 اإلكراه: -2

  3،يعيب اإلكراه اإلرادة في عقد الوديعة النقدية المصرفية كما يعيبيا في بقية العقود   
، و اإلكراه يمكن 4ضغط اإلكراه أن يطمب إبطال العقدإذ يجوز لمشخص الذي تعاقد تحت 

أن يصدر من المتعاقد األخر، كما يمكن أن يكون من غير المتعاقدين، وفي ىذه الحالة 
يجب عمى المتعاقد المكره الذي يطمب إبطال العقد أن يثبت بأن المتعاقد األخر كان يعمم 

 5.بيذا اإلكراه، أو كان من المفروض حتما أن يعمم بو
 التدليس: -3

 6يؤدي التدليس كذلك إلى إبطال عقد الوديعة المصرفية النقدية ألنو يعيب اإلرادة.   
والتدليس ىو استعمال الغش و الحيمة لدفع الطرف الثاني لمتعاقد، بشرط أن تكون ىذه الحيل 

 جسيمة، ولوالىا لما تعاقد الطرف األخر.

                                                 
 .187ص ،المرجع السابق ،د/ جمال الدين عوض -1

 .50ص ،الرسالة السابقة ،أ/ نبيل سيام -2

 .694ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنيوريأحمد  د/ -3

 قانون مدني جزائري. 88المادة  - 4

 قانون مدني جزائري. 89المادة  -5

 2001،جامعة الجزائر ،فرع العقود و المسؤولية ،رسالة ماجستير ،دراسة لعقد الوديعة النقدية المصرفية ،نسيمة مالكأ/  -6
 /2002 . 
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كما يمكن أن تصدر من الغير، وفي ىذه ويمكن أن تصدر ىذه الحيل من المتعاقد األخر 
أو أنو كان من المفروض  ،بوالحالة يجب عمى الطرف المدلس أن يثبت عمم الطرف األخر 

 1أن يعمم بيذا التدليس.
 االستغالل: -4

ىو الحالة التي تكون فييا التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل    
العقد، أو مع التزامات المتعاقد األخر، وىذا بسبب استغالل ىذا  عميو ىذا المتعاقد بموجب

 2األخير لطيشو البين أو ىواه الجامح.
في ىذا الصدد يمكن لمبنك أن يستغل طيش العميل، أو ىواه الجامح لمحصول عمى أرباح و  

 وفوائد فيقوم بتحديد أجل طويل لموديعة، وفي المقابل يمنح لو فوائد ضئيمة. 
 لثانية: المحلالفقرة ا

يجب أن يكون لعقد الوديعة المصرفية النقدية محال ممكنا، ومعينا، ومشروعا شأنيا في    
ال كان العقد باطال.  3ذلك شأن بقية العقود األخرى، وا 

 من القانون المدني عمى أنو: 93فقد نصت المادة 
آلداب العامة كان باطال "إذا كان محل االلتزام مستحيال في ذاتو أو مخالف لمنظام العام أو ا

بطالنا مطمقا"، كما يجب أن يكون معينا فإن لم يكن بذاتو وجب أن يكون معينا بنوعو 
ال كان العقد باطال وىذا حسب المادة   4من القانون المدني. 94ومقداره، وا 

محل عقد الوديعة المصرفية النقدية ىو الشيء المودع؛ والذي يتمثل في المبالغ النقدية و  
ي يتم إيداعيا لدى البنك من قبل العميل سواء كان اإليداع مباشر؛ إذ يتسمم البنك المبمغ الت

النقدي مباشرة من العميل، أو من أي شخص أخر لصالح ىذا األخير، كما يمكن أن يتم في 
                                                 

 القانون المدني الجزائري.  من 87-86المادة  -1

 قانون مدني جزائري.  90المادة  -2

 .371ص ،المرجع السابق ،د/ عزيز العكيمي -3

 قانون مدني جزائري.   94-93المادة  -4
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وقت الحق كأن ينفذ البنك أمر تحويل مصرفي صادر من أحد عمالئو لصالح ىذا العميل، 
ىذا المحل مستقبميا كأن يعيد العميل إلى البنك أن يقوم بتحصيل قيمة  كما يمكن أن يكون

 1ورقة تجارية، أو أرباح أسيم، أو فوائد سندات، ثم إيداع ىذه المبالغ النقدية في حسابو.
 2قد سمح المشرع الجزائري أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبميا ومحققا.و  

نقدي محدد القيمة، ويتم ذلك عند اإليداع وىذا وفي ىذه الحاالت يجب أن يكون المبمغ ال
بإتباع إجراءات بنكية معروفة جرى عمييا العرف المصرفي، إذ يتسمم العميل إيصاال من 

 3البنك يثبت فيو استالمو لممبمغ وتاريخ التسميم، ومقدار المبمغ باألرقام الحسابية وبالحروف.
لمبالغ تتحدد عن طريق المبمغ المدون في أما في حالة اإليداع غير المباشر فإن ىذه ا   

أمر التحويل المصرفي الصادر لمصمحة العميل، أو من خالل المبمغ المحدد في الورقة 
يداعيا في حساب العميل.  التجارية، أو في السندات التي كمف البنك بتحصيل قيمتيا وا 

مو بالمبالغ وفي ىذا الصدد عادة ما يقوم البنك بإرسال إخطار لمعميل يتضمن إعال 
 4المحصمة لصالحو.

 باإلضافة إلى ذلك فإنو يجب أن يكون ىذا المبمغ النقدي غير مخالف لمنظام العام    
 5و اآلداب العامة كأن تكون النقود مزورة.

 

 الفقرة الثالثة: السبب 
، وىو الغرض المباشر المقصود من العقد، ويختمف سبب 6ىو الباعث الدافع لمتعاقد   

 بالنسبة لمعميل حسب األوضاع؛ فقد يكون بيدف حفظ األموال من الضياع  التعاقد

                                                 
 .371ص ،المرجع السابق ،د/ عزيز العكيمي -1

 قانون مدني جزائري.  92المادة  - 2

 .53ص ،الرسالة السابقة ،أ/ نبيل سيام -3

 .371ص ، المرجع السابق ،/ عزيز العكيميد -4

 قانون مدني جزائري.  93المادة  -5

 .696ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق السنيوريأحمد  د/ -6
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من قانون النقد و القرض عمى  120أو السرقة، وقد يكون بيدف ادخارىا، كما نصت المادة 
 1أنو يمكن أن يكون بقصد الحصول عمى إئتمان من البنك بضمان مبمغ الوديعة.

ة إلى رغبتو في استثمار المبالغ النقدية المودعة أما بالنسبة لمبنك فإن سبب تعاقده يرجع عاد
في مختمف أنشطتو وعممياتو ، باإلضافة إلى تشجيع االدخار لمحد من مساوئ التضخم 

 2النقدي؛ مما يساعد عمى تنمية وتطوير االقتصاد الوطني.
 يجب أن يكون سبب عقد الوديعة المصرفية النقدية مشروعا، وغير مخالف لمنظام العام و 
ال كان باطالو  فإذا قام العميل بإيداع مبالغ نقدية محصمة من عمميات  3،اآلداب العامة، وا 

خفاء مصدرىا عد سبب العقد غير مشروع. ،تبييضياغير مشروعة بيدف   وا 
من القانون المدني أن كل التزام مفترض أن لو سببا مشروعا ما لم  98قد نصت المادة و  

السبب المذكور في العقد ىو السبب الحقيقي، ما لم تثبت  يقم الدليل عمى غير ذلك، ويعتبر
تم إثبات ىذه الصورية فعمى من يدعي أن العقد لو سببا أخر مشروعا أن  فإنصوريتو، 
 يثبت ذلك.

في ىذا الصدد يمتزم العميل الذي قام بإبرام عقد وديعة النقود لسبب غير مشروع أن يثبت و  
 4خالف ذلك.

 الفرع الثاني
 د الوديعة المصرفية النقديةإثبات عق

تندرج الوديعة المصرفية النقدية ضمن العمميات التي تقوم بيا البنوك، وليذا تعتبر عمال 
من القانون التجاري  02تجاريا في كل األحوال بالنسبة لمبنك، وذلك حسب نص المادة 

                                                 
 .11-03قانون النقد والقرض  -1

 .372ص ، المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي -2

 من القانون المدني. 97المادة  - 3

  جزائري.قانون المدني ال 98المادة   -4
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 فية الجزائري التي تنص: "يعد عمال تجاريا بحسب موضوعو......... كل عممية مصر 
 .1أو عممية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة،...."

أما بالنسبة لمعميل فال يكون تجاريا إال إذا كان ىذا العميل تاجرا، وأبرم ىذا العقد    
 2ألغراض تجارتو.

أما في غير ذلك فإن العقد يعتبر مدني بالنسبة إليو إذ يودع نقوده لدى البنك ألسباب    
 3رية.ومصالح شخصية وليست تجا

 الفقرة األولى: إثبات عقد الوديعة المصرفية النقدية في مواجية البنك
باعتبار عقد الوديعة المصرفية النقدية عمل تجاري فإن العميل يحق لو أن يثبت ىذا    

العقد في مواجية البنك بكافة طرق اإلثبات، وذلك عمال بمبدأ حرية اإلثبات في المواد 
 من القانون التجاري الجزائري. 30يو المادة وىذا ما نصت عم4،التجارية

من الناحية العممية عادة ما يعتمد العميل في إثباتو لعقد الوديعة عمى اإليصال الذي يقدمو و  
لو البنك عند اإليداع في حالة اإليداع المباشر، ولكي يمتزم البنك بيذا اإليصال عادة ما 

إال أن مشكمة اإلثبات  5سمطة في توقيعو.يشترط أن يتم توقيعيا من قبل عدة أشخاص ليم 
ال تطرح إذا كانت الوديعة ألجل ألن المشرع اشترط أن يتم فتح حساب ىذا النوع من الودائع 

يمكن االعتماد عمى اإلخطارات التي يرسميا إلى العميل في شكل مكتوب.و في غير ذلك 
ذا فإن فتح حساب باسم باإلضافة إلى ى6،بحصول اإليداع في حالة اإليداع غير المباشر

العميل، وتقديم دفتر شيكات لو يعتبر بمثابة دليل عمى أن اإليداع قد تم، ألن إيداع النقود 

                                                 
 القانون التجاري الجزائري. -1

2  -  Philippe Delebecque، Michel Germain، op.cit، p 305 

 .24ص ،المرجع السابق ،ممدوح محمد الجنييي،د/د/ منير محمد الجنييي -3

 .356ص ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -4

 .52ص ،المرجع السابق ،د/جمال الدين عوض -5

 .372ص ،المرجع السابق ،يد/عزيز العكيم  -6
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، ويتجمى ىذا الدليل من خالل التسجيالت التي تتم في العمود 1يؤدي دائما إلى فتح الحساب
 2الدائن من ىذا الحساب.

عقد الوديعة المصرفية النقدية، إذ أنو يتمتع بالرغم من أن العميل غير مقيد عند إثباتو لو  
بحرية اإلثبات، فإن ىذا ال يعني أنو ال يواجو صعوبات في الحصول عمى ىذا الدليل؛ 

الدفع اآللي وذلك في  خاصة عندما يتعمق األمر باإليداع الذي يتم من خالل منفذ أو طابور
 Trésor de يمية )كنز الميل( "، وىي التي تسمى الخزائن الم3ساعات غمق الوكالة البنكية

nuit."4 
تتجمى ىذه الصعوبات في أن الوصل الذي تصدره ىذه اآللة ليس لو أي قيمة ثبوتية ألن، و  

المبمغ الوارد فيو يتم التصريح بو من قبل المودع نفسو، لذلك فإن القضاة يمكن أن يقبموا 
ائل اإلثبات التي يكون ىو باألدلة األكثر دقة، إذا كان القانون يحرم في أصمو كل وس

 5المسؤول عن جمبيا.
تجدر اإلشارة إلى أن ىناك من التشريعات من استثنى إثبات الوديعة المصرفية النقدية من و  

قاعدة حرية اإلثبات في المواد التجارية واشترط أن يتم إثباتيا بوثائق خطية وىذا ما جاء في 
 6من القانون التجاري المبناني. 307المادة 

 الفقرة الثانية: إثبات العقد في مواجية العميل
تختمف كيفية إثبات عقد الوديعة من قبل البنك في مواجية العميل حسب ما إذا كان     

 العميل تاجرا أو ال.
  

                                                 
1  -  Philippe Delebecque، Michel Germain، op.cit، p 305. 

 .554ص ،المرجع السابق ،ر.روبمو-د/د/جورج ريبير -2

3  -  Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p221. 
 .554ص ،المرجع السابق ،ر.روبمو-د/د/جورج ريبير -4

5  -  François Grua،op.cit.p 123. 
 .356ص ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف -6
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 أوال: إذا كان العميل غير تاجر أي شخص مدني
 1ني الجزائري.من القانون المد 333يكون البنك مقيد في إثباتو ليذا العقد حسب نص المادة 

 ثانيا: إذا كان العميل تاجرا
يحق لمبنك أن يثبت العقد في مواجية العميل بكافة طرق اإلثبات عمال بمبدأ حرية    

من قانون تجاري إذا كان ىذا العميل تاجرا،  30اإلثبات في المواد التجارية؛ حسب المادة 
 وكان إيداع أموالو بغرض استعماليا في نشاطاتو التجارية.

 فعقد الوديعة المصرفية النقدية ال يعد تجاريا بالنسبة لمعميل إال بتوفر شرطين:
: أن يكون العميل تاجرا أي أنو يمارس عمال تجاريا بصفة دائمة حسب ما الشرط األول -أ

من القانون التجاري، سواء كان ىذا العمل التجاري بحسب  1ىو منصوص عميو في المادة
 الموضوع أو بحسب الشكل.

أن يكون الغرض من اإليداع ىو تمويل أعمالو التجارية، فيكون بذلك  الشرط الثاني: -ب
 عمال تجاريا بالتبعية.

وفي غير ىذه الحالة يعتبر العمل مدنيا كما في القاعدة العامة؛ ألن تجارية عقد الوديعة 
 2المصرفية النقدية تتوقف عمى شخص المودع، و الغرض من اإليداع.

  

                                                 
دينار  100.000إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمتو عن  ،من القانون المدني :"في غير المواد التجارية 333المادة  -1

فال يجوز اإلثبات بالشيود في وجوده أو انقضائو ما لم يوجد نص يقضي بغير  ،جزائري أو كان غير محدد القيمة
 ....."ذلك.

 .55ص ،الرسالة السابقة ،أ/  نبيل سيام-2
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 ثانيالمطمب ال
 فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية

  1،ال يمكن دراسة عقد الوديعة المصرفية النقدية بشكل منعزل عن اتفاقية الحساب
ومن الناحية العممية عادة ما يتم إبرام  ،2ألنيا تعتبر التطبيق األساسي و الواقعي ليذا العقد

 3عقد الوديعة وفتح الحساب بشكل متزامن وبعقد واحد.
فإن  4،ا أن عقد الوديعة المصرفية النقدية من العقود القائمة عمى االعتبار الشخصيوبم 

ىذا يقودنا إلى البحث عن مدى تمتع الشخص بالحق في الحساب وىذا في الفرع األول، ثم 
 نتناول بالدراسة مراحل حساب الوديعة المصرفية النقدية.

 الفرع األول
 النقديةالحق في فتح حساب الوديعة المصرفية 

يثبت الواقع العممي أن مختمف فئات المجتمع أصبحت بحاجة إلى فتح حساب    
وذلك نظرا لمتسييالت التي يستفيد منيا العميل؛ حيث تمكنو من استعمال نقوده دون 5،ودائع

، خاصة أمام التطورات االقتصادية، واالجتماعية التي تفرض السرعة 6أن يتحمل عبئ حمميا
 في التعامل.

فاألصل أن الشخص لو مطمق الحرية في القيام بفتح حساب ودائع، إال أن ىذا المبدأ يرد    
عميو استثناء؛ بحيث يجب عمى بعض الفئات بموجب القانون أن تفتح حساب ودائع، وىو ما 
يمكن أن يتعارض مع حق البنك في رفض فتح الحساب استنادا لمبدأ قيام ىذا العقد عمى 

                                                 
1  -  François Grua،op.cit.p 124. 

2  -  MEMENTO Pratique- Francis LEFEBVRE  ، op.cit.p 792. 

 .371ص ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف/د -3

 .61ص ،المرجع السابق ،عبد الحميد الشواربي/د -4

5  -  Christian Gavalda – jean stoufflet  ،  op.cit.p199 

 .186ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان د/ عبد الرحمان  -6
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ذلك سوف نتطرق إلى حرية العميل في فتح حساب الوديعة المصرفية ، ل1االعتبار الشخصي
 النقدية، ثم نتحدث عن مدى تمتع البنك بالحق في رفض فتح الحساب.

 الفقرة األولى: حرية العميل في فتح الحساب 
يتمتع الشخص بكامل الحرية في اختيار البنك الذي يقدم إليو طمب فتح حساب الوديعة    

 ية، سواء كان ىذا الشخص طبيعي أو معنوي.المصرفية النقد
إال  ناىيك عن ذلك فاألصل أنو ال يوجد أي التزام عمى عاتق الشخص بفتح حساب ودائع   

أن القانون يستثني بعض الفئات من ىذا المبدأ، ويمزميا بفتح حساب ودائع، وىذا ما جاء بو 
حيث ألزم كل تاجر مقيد في ، 1940أكتوبر  22من قانون  06المشرع الفرنسي في المادة 

 السجل التجاري بأن يقوم بفتح حساب ودائع لدى إحدى البنوك، أو مركز الشيكات البريدية.
كما أن الميني الذي يقوم بفتح حساب خاص ألغراض مينتو، ونشاطو يستفيد من ذلك 

 ة كل من يمارس مين الوكال عاتق كما يقع ىذا االلتزام عمى ،2السيما في حاالت الحجز
 وضع األموال المرتبطة بيذا النشاط في يفرض عمييمبحيث  ،أو الوساطة لمصمحة الغير

و المحضرين  ،نفس الوضع بالنسبة لمموثقينو ى و ،حسابات بنكية أو لدى الخزينة
المتضمن تنظيم مينة  04 -91من القانون  85بحيث نصت المادة  و المحامين ،القضائين
لمحامي الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عميو فتح حساب عمى ما يمي :" إن ا المحاماة

كما تتجمى  ،مصرفي خصيصا و عميو أن يودع فيو جميع المبالغ المتعمقة بتمك العمميات."
  3تحويل األموال بالعممة الصعبة بين الجزائر و الخارج في حالةفتح الحساب  ضرورة

م كل شركة خاضعة لمقانون الجزائري باإلضافة إلى ذلك فإن قانون النقد و القرض ألز  و
مصدرة أو حائزة المتياز استثمار في األمالك الوطنية المنجمية منيا أو الطاقوية بفتح 

كما تمزم بإجراء جميع عممياتيا  ،حساباتيا بالعمالت األجنبية لدى بنك الجزائر و إبقائيا لديو
                                                 

1  -  thierry  bonneau، Droit bancaire، 8° édition ، Montchrestien،Paris 2009،p 134. 

2  -  Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p199- 200. 

 .26 - 25، المرجع السابق، قريمس عبد الحق د/ - 3
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يل و المتضمن فتح الحساب لكن تجدر اإلشارة أن طمب العم 1بواسطتو و بيذه العمالت.
ك يمكن لطالب فتح الحساب أن يبمغ بنك الجزائر يقابل بالرفض من قبل البنك لذل أنيمكن 

من  119بيذا الرفض لكي يحدد لو بنك لفتح حساب الوديعة لديو وىذا ما نصت عميو المادة 
ادة يتبن و من خالل ىذه الم 11،2 – 03المعدل لقانون النقد و القرض  04 -10القانون 

إال  ،حساب وديعة امتالكأن المشرع الجزائري قد جسد و بشكل صريح حق الشخص في 
    بحق البنك في رفض طمب فتح الحساب.ضمنيا أنو من جية أخرى اتجو إلى االعتراف 

 الفقرة الثانية: حق البنك في رفض فتح الحساب  
قية قائمة عمى االعتبار يحق لمبنوك أن ترفض فتح حساب الودائع ألن ىذه االتفا   

الشخصي، وبتالي فإن مسؤوليتيا ال تقوم إال في حالة التعسف في رفض طمب فتح 
 الحساب، وىذا ىو الوضع الذي كان سائدا من قبل.

إال أن ىناك العديد من التشريعات التي تداركت ىذا الوضع، وذلك تفاديا منيا لحرمان    
لحق ألي شخص في فتح حساب ودائع الشخص من فتح حساب ودائع؛ حيث أعطت ا

من  171اعترف من خالل المادة و من بينيا المشرع الجزائري حيث  3بموجب القانون،
 نص  لكن من جية أخرىالممغى بالحق في الحساب  10 – 90القانون النقد و القرض 

يمكن لكل ": و قد جاء في ىذه المادة مايمي ،و بشكل ضمني عمى حق البنك في الرفض
و بسبب ذلك ليس لو أي حساب مصرفي  ،رفضت لو عدة بنوك فتح حساب وديعةشخص 

يمكن لمبنك  ،أن يطمب من البنك المركزي أن يختار لو إحدى البنوك لفتح حساب لديو
" إال أن ىذا الحكم تم االستغناء عنو المعني أن يحدد خدمات الحساب بعمميات الصندوق.

م تدارك ىذا الوضع في التعديل األخير لقانون لذلك ت ،بدون أي مبرر 11-03في األمر 
                                                 

 .11 -03من قانون النقد و القرض 130المادة  - 1

و المتعمق بالنقد و  11 -03، المعدل و المتمم لالمر 11ج.ر عدد  ،2010أوت  26مؤرخ في  04-10األمر  - 2
 القرض.

3  -  Stephane piedeliévre -Emmanuel putman،op.cit.p237. 
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منو عمى أنو:" بغض  119؛ حيث نصت المادة  04 -10النقد و القرض بموجب القانون 
النظر عن حاالت منع دفاتر الصكوك و حاالت الممنوعين من البنك يمكن لكل شخص تم 

من بنك رفض فتح حساب ودائع لو من قبل عدة بنوك و ال يممك أي حساب أن يطمب 
 الجزائر أن يعين لو بنك لفتح مثل ىذا الحساب.

و تجدر  1المتعمقة بفتح الحساب في عمميات الصندوق." و يمكن البنك أن يحصر الخدمات 
ب فإنو حصر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري بالرغم من تكريسو لحق الشخص في الحسا

بنك الجزائر لفتح ىذا الحساب و سمح لمبنك الذي يحدده  ،ىذا الحق في حساب الوديعة
باقتصار خدماتو في عمميات الصندوق التي تمثل الحد األدنى لمخدمات المقدمة لمعميل من 

  ،من جية أخرى و ال تشكل بالنسبة لمبنك أي مخاطر ألنيا تتم عمى شبابيك البنك ،جية
ة البنك في خاصة و أن الفقو يعتبر أن مسأل ،و بذلك يكون المشرع قد تفيم تخوف البنوك

 37حالة رفضو لفتح حساب بنكي منافيا لمبدأ حرية التجارة و الصناعة الذي كرستو المادة 
و كذا مبدأ حرية التعاقد الذي يعترف بحرية كل شخص في أن يرفض التعاقد  2،من الدستور

  3م قبول أي طمب يرده ليذا الغرض.و بعد ،مع أي شخص أخر
من قانون المالية  312حيث جاء في نص المادة ،الحكم نفس  جسده المشرع الفرنسيقد  و 

و النقود أن كل شخص طبيعي، أو معنوي مقيم في فرنسا، وليس لو حساب ودائع لو الحق 
 فتح حساب لدى البنك الذي يختاره.

 يكفي لكي يثبت عدم امتالكو لحساب ودائع أن يقدم تصريحا شرفيا بذلك.و  

                                                 
 .23ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحق  د/ - 1

الجريدة الرسمية عدد  1996/ 12/ 07المؤرخ في  438 – 96الصادر بالمرسوم الرئاسي  ،1996نوفمبر  28ور دست - 2
 المعدل و المتمم. ،1996/ 12/  08مؤرخ في  76

 . 24 ،13ص  ،المرجع نفسو - 3
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العميل لطمب فتح الحساب، فإنو يمتزم بتبرير ىذا وفي حالة رفض البنك الذي اختاره 
عالم طالب فتح الحساب بو عن طريق رسالة موصى بيا.  1الرفض، وا 

كما يجب أن يخطر العميل بحقو في إعالم بنك فرنسا بيذا الرفض؛ لكي يحدد لو بنك    
في غضون أخر بالقرب من إقامتو، أو في أي مكان يختاره، ويقوم بنك فرنسا بيذا االختيار 

 2يوم عمل واحد بحيث يتسمم فيو الوثائق المطموبة.
باإلضافة إلى ذلك فإن البنك الذي تم تحديده من قبل بنك فرنسا ال يمكنو أن يرفض فتح    

ال تعرض لعقوبات جزائية ، كما ال يحق لو أن يقوم بقفل الحساب إال بمالحظة 3الحساب وا 
 4يوم عمى األقل قبل قفمو. 45سا بميمة مكتوبة ومبررة يخطر بيا العميل وبنك فرن

 الفرع الثاني
 مراحل حساب الوديعة المصرفية النقدية

يمر حساب الوديعة المصرفية النقدية بثالث مراحل وىي قيام البنك بفتح الحساب من خالل 
 إتباع مجموعة من اإلجراءات، ثم يمييا مرحمة تشغيل الحساب، وبعدىا قفل الحساب.

 
 فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية الفقرة األولى:

سبق وأن تطرقنا في المطمب األول إلى األركان العامة التي يجب أن تتوفر إلبرام عقد 
 5الوديعة المصرفية، والذي يتزامن مع فتح الحساب حيث يتمان عادة بنفس العقد.
برام العقد وفتح لذلك سنتطرق في ىذه الفقرة إلى اإلجراءات التي يقوم بيا البنك في سبيل إ

 الحساب.
                                                 

1  -  Stephane piedeliévre -Emmanuel putman،op.cit،p 237. 

2 - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit،p 221. 

3 - Stephane piedeliévre -Emmanuel putman، op.cit.p 238. 

4 - Christian Gavalda – jean stoufflet  ،  op.cit،p 238. 

 .375لياس ناصيف، المرجع السابق، صإ/ د -5
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 أوال: التأكد من ىوية العميل و عنوانو
يتجمى رضا العميل من خالل إطالع موظف البنك عمى العديد من الوثائق، والتأكد من    

عدة معمومات وذلك من أجل مراقبة ىوية العميل؛ بما في ذلك التحقق من مدى أىميتو إلبرام 
ليو في المطمب األول، كما يقوم بالتأكد من العنوان ىذا العقد وىي التي سبق التطرق إ

   المصرح بو من قبل العميل.
وتختمف ىذه اإلجراءات و الخطوات التي يقوم بيا البنك بحسب ما إذا كان العميل شخص 

و المتعمق  01 -05من القانون  07. و ىذا ما نصت عميو المادة 1طبيعي أو معنوي
 2ويل اإلرىاب و مكافحتيا.بالوقاية من تبيض األموال و تم

 اإلجراءات المتبعة بالنسبة لمشخص الطبيعي  -أ
يمكن لمشخص الطبيعي أن يفتح حساب وديعة نقدية بمفرده، كما يمكن أن يشترك مع عدة 

 أشخاص في فتح الحساب.
 الحساب الفردي:  -1

يجب عمى موظف البنك وىو بصدد فتح حساب ودائع لشخص طبيعي أن يتأكد من     
، ويتم ذلك من خالل اإلطالع عمى كل الوثائق التي تثبت ذلك والتي 3ىوية العميل وعنوانو

يجب أن تكون رسمية، ومصحوبة بصورة شمسية لو، سواء كانت بطاقة تعريف، أو رخصة 
و في  4سياقة، أو جواز سفر....مادام ظاىر ىذه البطاقة يبين أنيا صحيحة وغير مزورة.

عمى ما يمي:" يتم التأكد من  01 –05من القانون  02فقرة   07ىذا الصدد نصت المادة 
 سارية الصالحية متضمنة لمصورة...".  ،ىوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصمية

                                                 
1 - Stephane piedeliévre -Emmanuel putman،op.cit،p 239. 

يتعمق بالوقاية من تبيض  ،2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27ي مؤرخ ف 01 – 05قانون رقم  - 2
 األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتيا.

 
3 - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p 219. 

4 - Ibidem، p218. 
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إال أن ىناك بعض الوثائق ال يمكن قبوليا كوسيمة لمتأكد من ىوية العميل ومن بينيا   
ء إلى فريق أو جمعية حتى ولو كانت مرفوقة بطاقة الحماية االجتماعية، بطاقة االنتما

 1بصورة، البطاقات المينية، البطاقة القنصمية حتى ولو كانت مرفوقة بصورة.
فإن موظف البنك يقوم بالتأكد من مختمف المعمومات  المطموبة موثائقلبعد تقديم العميل 
 الواردة فييا وىي:

 ،بطاقة المقدمة، و الييئة التي صدرت عنيااسم العميل، لقبو، تاريخ ومكان ميالده، رقم ال   
ذا كان العميل تاجرا فإن البنك يتأكد كذلك من قيده في السجل التجاري؛ وذلك باإلطالع  وا 

2عمى وصل التسجيل.
 

كما يجب عمى البنكي أن يتأكد من صحة الوكالة إذا ما عين العميل وكيال عنو لفتح     
 كل الوكالء  01 – 05من القانون  07و في ىذا الصدد تمزم المادة  ،الحساب

و المستخدمين الذين يعممون لحساب الغير أن يقدموا فضال عن الوثائق المذكورة أعاله 
التفويض بالسمطات المخولة ليم باإلضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية و عنوان 

 الحقيقيين.  لأصحاب األموا
ية العميل فإنو يجب عميو أن يتأكد  كذلك من باإلضافة إلى التزام البنكي بالتأكد من ىو     

العنوان المقدم من قبل العميل وذلك بيدف التحقق من أن ىذا األخير لو ارتباط حقيقي ودائم 
 3بالعنوان المصرح بو.

  

                                                 
1 - Patrice bouteiller -Emmanuel jouffin- Francois ribay، l’exploitant de Banque et le Droit، 
4° edition،revue banque edition، Paris 2008 

2 - MEMENTO Pratique - Francis LEFEBVRE، op.cit، p793. 

3 - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p 219. 
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يتمتع موظف البنك بحرية في اختيار طريقة المراقبة، إال أنو من الناحية العممية عادة ما و  
، ويعتبر عدم رجوع ىذه الرسالة قرينة 1الة إلى العنوان المصرح بويتم عن طريق إرسال رس

  2عمى صحة مكان اإلقامة المصرح بو من قبل طالب فتح الحساب.
عمى أن التأكد من  01 – 05القانون من  07ائري فقد نص بموجب المادة أما المشرع الجز 

لفرنسي لألشخاص الذين ليس العنوان يكون بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.وقد سمح القانون ا
ليم مقر ثابت ويرغبون في االستفادة من الخدمات البنكية بتحديد إقامتيم في مركز النشاط 

 3االجتماعي أو لدى جمعية معتمدة، والتي تعطي لو شيادة إقامة.
 4تجدر اإلشارة أن البنك غير ممزم بمعرفة أخالق عميمو أو المينة التي يمارسيا.و  

ن كل ىذه المعمومات يقوم البنكي بتدوينيا عمى النموذج الخاص بذلك، كما يقوم بعد التأكد م
 5بتدوين اسم العميل في السجل الخاص بفتح الحسابات والسجل اليجائي.

من  07و ىذا ما نصت عميو المادة  6وعمى موظف البنك أن يحتفظ بكل ىذه المعمومات.
تفاظ بنسخة من كل وثيقة  كما يجب حيث نصت عمى أنو  يتعين االح 01 – 05القانون 

كما يجب عمييا أن تمكن السمطات المختصة  ،تحين ىذه المعمومات سنويا و عند كل تغيير
بعد غمق الحسابات أو وقف  ،ذلك خالل فترة خمس سنوات عمى األقل و من ىذه الوثائق

 .   01- 05من القانون  14عالقة التعامل وىذا حسب المادة 
 مشتركة:  الحسابات ال -2
يتبع موظف البنك وىو بصدد فتح ىذا الحساب كل الخطوات المتعمقة بمراقبة ىوية    

، بعدىا تدون ىذه المعمومات عمى وذلك لكل عميل عمى حدا العميل والتي سبق بيانيا،
                                                 

1 - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p 218. 

2 - MEMENTO Pratique - Francis LEFEBVRE، op.cit، p792. 

3 - Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p 218.   
4 - Ibidem، p218. 

 .373ص ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف/د -5

6 - MEMENTO Pratique- Francis LEFEBVRE، op.cit، p792 . 
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النموذج الخاص بالحساب المشترك، ويتم التوقيع عميو من قبل أصحاب الحساب جميعا، ثم 
ك بتحديد نوعية الحساب المشترك حسب رغبة أصحابو، وذلك بعد أن يقوم يقوم موظف البن

بتوضيح جوىر ىذه األنواع سواء تعمق األمر بممكيتو أو بتحريكو أو مصيره عند وفاة 
 1أحدىم.

تجدر اإلشارة إلى أنو يمكن لواحد من ىؤالء العمالء أن يقوم بيذه الميمة إذا ما تم توكيمو و  
  2من قبل البقية.

 اإلجراءات المتبعة بالنسبة لمشخص المعنوي:   -ب
يقع  بنكيعندما يكون طالب فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية شخص معنوي فإن ال   

عمى عاتقو التزام التأكد من شخصيتو القانونية، وأن إنشاؤه تم وفق األشكال و الشروط 
في السجل التجاري، حيث يطمب  المطموبة قانونا، خاصة ما تعمق باإلشيار القانوني والقيد

أشير عمى األقل لكي يطمع  3موظف البنك تقديم مستخرج السجل التجاري يعود تاريخو إلى
من خاللو عمى المعمومات الواردة فيو ويتأكد من صحتيا وىي تسمية الشخص المعنوي، 

طات ، ومدى تمتعيم بكل السم3شكمو القانوني، عنوان مقره االجتماعي، ىوية المسيرين
 .4القانونية أو التنظيمية لمقيام بتمثيل الشخص المعنوي وتسييره والتوقيع عمى تعيداتو

أما فيما يتعمق بالشركة في طور التأسيس فإن حساب الودائع يفتح باسم أشخاص طبيعية    
طالعات المعتادة بالنسبة وىم المؤسسين، فموظف البنك في ىذه الحالة يقوم بإجراء اإل

الحساب كشخص طبيعي، وتجدر اإلشارة إلى أن مسؤولية ىؤالء المؤسسين تبقى لطالب فتح 

                                                 
 .373ص ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف/د - 1

2 - MEMENTO Pratique- Francis LEFEBVRE، op.cit، p793. 

3
  - Christian Gavalda، op.cit.p 219.   

4
  - Stephane piedeliévre-Emmanuel putman، op.cit، p 243. 
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 قائمة إذا ما أقدموا عمى فتح حساب والشركة ليس ليا أي خزينة أو أن مشروعيا وىمي 
  1أو أن أنظمتيا ليس ليا أي قيمة.

و تجدر اإلشارة أن إثبات شخصية الزبائن غير االعتياديين يتم حسب الشروط المنصوص 
  01.2 – 05من القانون  07مييا في المادة ع

 ثانيا: الحصول عمى نموذج من توقيعات العميل 
يطمب البنك من العميل عند فتح الحساب أن يودع نماذج من توقيعاتو، وفي حالة تعيينو    

ألن فتح الحساب يفترض حق  3،لوكالء عنو فيجب عميو أن يودع نماذج عن توقيعاتيم
ن طريق الصراف اآللي، أو عن طريق تحرير شيكات، ولتفادي العميل في السحب ع

المسؤولية يقوم موظف البنك بالتأكد من صحة توقيع العميل من خالل مطابقتو مع نماذج 
 4التوقيع المحفوظة لديو.

يمكن القول أن التأكد من صحة توقيع العميل من خالل مطابقتو بنماذج التوقيع الموجودة و  
 5مانة أساسية لكال الطرفين العميل والبنك.لدى البنك تعتبر ض

 ثالثا: التوقيع عمى اتفاقية فتح الحساب 
ن في البنك يبعد القيام بكل الخطوات المطموبة لفتح حساب الودائع يأخذ توقيع المسؤول   

عمى أوراق المعاممة وفقا لتخطيط المعمول بو من قبل اإلدارة في مذكرة خاصة بفتح 
قوم العميل بإيداع مبمغ الوديعة ويقدم لو البنك في المقابل وصل يثبت بعد ذلك ي6،الحساب

ولكي يتمكن العميل من سحب ىذه المبالغ، واستعماليا في معامالتو يقوم 7،ىذا اإليداع

                                                 
1 - Stephane piedeliévre-Emmanuel putman،op.cit.p 243. 

 . 01 – 05قانون   08المادة   - 2

3 - Christian Gavalda، op.cit.p 219. 

 .105ص  ،المرجع السابق ،خالد إبراىيم التالحمة/ د -4

5 - Christian Gavalda، op.cit.p 219. 

 .373ص  ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف/ د -6

 .371ص ،المرجع السابق ،العكيمي عزيز/ د -7
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دارة ىذه الوسائل ، وتتمثل ىذه 1موظف البنك بوضع وسائل الدفع تحت تصرف العميل وا 
 شخص من تحويل أموالو ميما يكن السند الوسائل في كل األدوات التي تمكن كل 

 2أو األسموب التقني المستعمل.
 أما إذا تم االتفاق بين البنك و المودع عمى أن يتم التعامل عمى الحساب بواسطة الشيكات، 

ألزم المشرع الجزائري في ىذا الصدد كل من البنوك والييئات المالية المؤىمة قانونا باإلطالع 
وذلك قبل تسميم دفتر الشيكات  ،ة المبالغ غير المدفوعة لبنك الجزائرفورا عمى فيرس مركزي

، وليذا الغرض تم إنشاء جياز مركزية المبالغ غير المدفوعة ضمن ىياكل بنك 3إلى زبائنيا
  02-92الجزائر بموجب النظام رقم 

من  1حيث يجب عمى كل الوسطاء الماليين االنضمام إلى ىذا الجياز وىذا حسب المادة 
منو عمى المقصود بالوسطاء الماليين في مفيوم ىذا النظام  2ىذا النظام، كما نصت المادة 

     كل البنوك و المؤسسات المالية والخزينة العامة و المصالح المالية التابعة لمبريد 
 ،تتولى تسييرىاو  سائل دفعو  المواصالت و أية مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبون و

بمجموعة من الميام من بينيا تبميغ الوسائط الماليين وكل سمطة أخرى  ويقوم ىذا الجياز
-92من النظام   03معنية دوريا بقائمة عوائق الدفع وما يترتب عمييا من متابعات )المادة 

02.)4 
والمتعمقة  03-92في نفس السياق نصت المادة األولى من نظام مجمس النقد والقرض رقم و  

كات بدون مؤونة ومكافحة ذلك عمى أن ىذا النظام ييدف إلى إقامة بالوقاية من إصدار الشي
جياز لموقاية من مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة يشارك فييا الوسطاء الماليين، حيث 

                                                 
 .11-03من قانون النقد والقرض  66المادة  - 1

 .11-03من قانون النقد والقرض  69المادة  -2

 مكرر من القانون التجاري الجزائري. 526 -3

جريدة رسمية عدد  ،يتضمن تنظيم مركزية المبالغ غير المدفوعة وعمميا ،1992مارس  22مؤرخ في  02-92نظام رقم  -4
 .1993فيفري  7مؤرخ في  8



 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية                       الفصل األول       
 

88 

 

يقوم ىذا الجياز بمركز المعمومات المتعمقة بعوائق دفع الشيكات لعدم وجود أو عدم كفاية 
ن لغرض اإلطالع عمييا السيما عند تسميم دفتر الشيكات المؤونة وتبميغيا لموسطاء الماليي
 1من النظام ذاتو. 3األول لزبونو وىذا حسب المادة 

أن تطمع عمى القائمة المحينة  8مكرر  526لذلك يجب عمى البنوك بموجب المادة    
مؤىمة لمممنوعين من إصدار الشيكات والتي يبمغيا بنك الجزائر إلى البنوك والييئات المالية ال

قانونا بشكل منتظم، حيث تمتزم باالمتناع عن تسميم دفتر شيكات لطالب فتح الحساب الذي 
يكون اسمو مدرجا في ىذه القائمة، باإلضافة إلى ذلك فإنيا تمتزم بطمب إرجاع نماذج من 

من  10مكرر  526وىذا حسب المادة  الشيكات التي لم يتم استعماليا من قبل الزبون المعني
 03.3-92من النظام  10، وكذا المادة 2ن التجاريالقانو 

وىو الحكم الذي ذىب إليو المشرع الفرنسي إذ ألزم البنك بالرجوع إلى ممف الممنوعين من 
 4إصدار الشيكات لكي يتأكد من أن اسم عميمو غير مدرج فييا.

 

  

                                                 
ن مؤونة يتعمق بالوقاية من إصدار الشيكات بدو  1992مارس  22مؤرخ في  03-92نظام مجمس النقد والقرض رقم  -1

 . )الممغى(ومكافحة ذلك

 من القانون التجاري. 10مكرر 526المادة  ،8مكرر 526المواد  -2

المتعمق بالوقاية من إصدار الشيكات بدون مؤونة ومكافحة ذلك :" بمجرد تبميغ بنك  03-92من النظام  10المادة  -3
أعاله أو بقرار قضائي يمنع الوسطاء الماليين عن  9و  8الجزائر بقائمة الممنوعين من إصدار الشيكات تطبيقا لممادتين 

يجب عمى الوسطاء  ،تسميم دفتر الشيكات لكل زبون يكون قد اتخذ أحد الزمالء ضده إجراء منع تسميم دفتر الشيكات
 الماليين أن يطمبوا نماذج الشيكات التي لم يكن قد تم إصدارىا.

ية أو حسابات الشيكات التي قد تحتفظ بيا الزبون المعني لدى ينطبق منع إصدار الشيكات عمى كل الحسابات الجار 
 المؤسسة".

4 - Christian Gavalda، op.cit.p 219. 
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 الفقرة الثانية: تشغيل الحساب 
يداع المبال    ، والتي 1غ النقدية تبدأ عممية تشغيل الحساببعد االتفاق عمى فتح الحساب وا 

، ألنو من الطبيعي أن ترد عمى ىذا 2يقصد بيا إجراء التعامل عميو بالسحب و اإليداع
لذلك يقوم البنك بقيد ىذه  ،الحساب الكثير من العمميات الدائنة والمدينة خالل فترة وجوده
، حيث تقيد 3مقسمة إلى جانبينالعمميات بدقة في دفاتر مخصصة ليذا الغرض والتي تكون 

قيمة الودائع و المبالغ التي تستحق لممودع عمى المصرف في الجانب الدائن، وتقيد 
 4المسحوبات والمبالغ التي تترتب عمى المودع في الجانب المدين من حسابو.

نما تو   ضل تجدر اإلشارة إلى أن الحقوق المقيدة في الحساب ال تفقد ذاتيتيا بمجرد قيدىا، وا 
عكس  ، واستقالليا، وبالنتائج القانونية الخاصة بيا، وىذا عمى5كل عممية محتفظة بطبيعتيا

الحساب الجاري الذي تفقد العمميات المقيدة فيو كيانيا الذاتي لتشكل بمجموعيا كال ال يتجزأ 
 6إذ ال يعتد إال بالرصيد النيائي.

ناء تشغيل الحساب فإنو يمكن أن يطرأ باإلضافة إلى عمميات السحب و اإليداع التي تتم أثو  
 عمى الحساب أثناء تشغيمو مجموعة من العمميات كأن يتم الحجز عمى ىذا الحساب 
أو تجميده، كما يمكن أن تكون ىناك أخطاء عمى القيود التي يجر بيا البنك وىو بصدد 

 القيام باإليداع أو السحب وىذا ما يستدعي تصحيحيا.
يمكن أن يقوم بإجراء المقاصة بين ما يودعو العميل ومالو من  ناىيك عن ذلك فإن البنك
 حقوق لو قبل ىذا األخير.

  
                                                 

 .377ص ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -1

 . 199ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان عبد الرحماند/ -2

 .106ص ،المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -3

 .377ص  ،المرجع السابق ،اصيفإلياس ن/د -4

 .199ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان /عبد الرحماند -5

 .378ص  ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف/د -6
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 أوال: عمميات اإليداع
، ويتم ذلك إما بطريقة مباشرة 1جرت العادة عمى قيام العميل بتمويل حسابو لدى البنك   

اع غير وىو ما يعرف باإليداع المباشر، أو بطريقة غير مباشرة وىو الذي يسمى باإليد
 2المباشر.

 اإليداع المباشر -أ
، أو من أي 3يكون اإليداع مباشر عندما يستمم البنك سيولة نقدية من قبل العميل مباشرة   

، وفي مقابل ذلك يعطيو البنك إيصاال يحمل اسمو وعنوانو 4شخص أخر لحساب العميل
ادة في إثبات عمميات ، ويفيد ىذا اإليصال ع5ورقم حسابو والتاريخ الذي تمت فيو العممية

6اإليداع.
 

 اإليداع غير المباشر -ب
 من بينيا: يتم اإليداع غير المباشر وفق عدة طرق

خالل تنفيذ البنك لألمر الصادر من : ويتم ذلك اإليداع عن طريق التحويل المصرفي -1
 من أحد عمالئو بنقل مبمغ من حسابو إلى حساب العميل الذي يقع اإليداع لمصمحتو.

ويتم ذلك في الحالة التي يعيد فييا العميل إلى البنك  إليداع من قبل البنك ذاتو:ا -2
، كما أن قبول البنك لطمب تقديم 7بتحصيل قيمة ورقة تجارية أو أرباح أسيم أو فوائد سندات

                                                 
 .83ص ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/  -1

2 - Christian Gavalda، op.cit. p 220. 

3 - Ibidem،. p 220. 

 .371ص ،المرجع السابق ،العكيمي عزيز/د  -4

 .83ص  ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/ -5

 .371ص  ،المرجع السابق ،العكيمي عزيز/د -6

 .371ص ،المرجع نفسو -7
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االئتمان لمعميل وصب مبمغ االئتمان في حساب ىذا األخير يعتبر بمثابة إيداع غير 
 1مباشر.

العميل من إثبات ىذه العمميات عادة ما يقوم البنك بإخطاره بكل مبمغ يقيد  لكي يتمكنو  
 2لصالحو في الحساب.

 ثانيا: عمميات السحب   
البنك ىو استعماليا في  فيعادة ما يكون اليدف الذي يرمي إليو العميل من إيداع نقوده    

يع التصرف في رصيد ، لذلك يستط3مختمف أنشطتو ومعامالتو دون أن يتحمل عبء حمميا
، مع ضرورة توفر مجموعة من 4حسابو الدائن من خالل السحب منو وفق عدة طرق

 5الشروط لكي يتمكن من القيام بيذا السحب.
 شروط السحب من حساب الودائع: -أ

 لكي يتمكن العميل من سحب نقوده من الحساب البد أن تتوفر مجموعة من الشروط:
 البنك دائنا:  أن يكون رصيد العميل لدى -1
لكي تتمكن من القيام بالتزاميا بإرسال  الحساب بشكل دوريتقوم البنوك بوقف تشغيل    

ومقدار الرصيد  ،بيان دوري بالحساب لمعميل يتضمن صورة من الحساب بعد أخر قطع لو
،  إشعارو  ،بإرسال بيان دوري بالحساب لمعميل وذلك كل ثالثة أشير ويتم 6المرحل

، إال أن ىناك بعض التشريعات التي تمتزم  7األربعة الموالية لمقيام بيا األيامالل بالعمميات خ

                                                 
1 - Christian Gavalda، op.cit. p 220. 

 .371ص  ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي -2

 .186ص  ،المرجع السابق ،السيد قرمان عبد الرحمان د/ -3

 .378ص  ،لمرجع السابقا ،د/إلياس ناصيف -4

 . 25-24ص  ،المرجع السابق ،ممدوح محمد الجنبييي -د/منير محمد الجنبييي -5

 .25ص  نفسو،المرجع   - 6
 .134ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحق د/ - 7
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، وييدف البنك من إرسال ىذا البيان إلى 1البنوك بإرسال كشف شيري بالحساب إلى المودع
ألن األصل في حساب الودائع أن ، 2تمكين العميل من الوقوف عمى مركزه المالي بالبنك

مبنك بصفة دائمة فعقد الوديعة ال يترتب عنو حق ليذا األخير بسحب يكون العميل دائنا ل
، إال أن ىذا المبدأ يرد عميو 3المبالغ من حساب الوديعة ما لم يكن متمتعا بيذه الصفة

استثناء حيث يمكن أن يصبح رصيد المودع مدينا بسبب قيام البنك بعمميات لصالح المودع 
ىذا األخير فورا بيذه الوضعية دون أن ينتظر موعد  وفي ىذه الحالة يمتزم البنك بإخطار

 4إرسال اإلخطار الدوري ببيان الحساب.
يتضمن ىذا اإلخطار إعالن وتحذير لمعميل بعدم التعامل عمى ىذا الحساب قبل أن يودع و  

 فيو ما يكفي لتسوية تعامالتو.
وقت الناسب، فإنو يمتزم أما إذا أخل البنك بيذا االلتزام، ولم يقم بإخطار العميل في ال   

 بتعويض األضرار التي تصيب العميل من جراء ذلك.
يخضع إلى  وعالقة سببية بينيما ولية البنك بوجود خطأ منو، وضرر،تقدير مدى مسؤ و  

السمطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتي تأخذ في اعتبارىا الظروف المحيطة بالعميل، 
ذ ينبغي أال يعتبر مجرد عدم اإلخطار خطأ يوجب ومدى عممو بمركز حسابو من عدمو؛ إ

نما يجب إخضاع كل ذلك لما تقرره القواعد العامة لممسؤولية العقدية.  5التعويض، وا 
تجدر اإلشارة إلى أن البنك لكي يتمكن من إرسال البيان الدوري بالحساب لعميمو يقوم و  

لعرف المحمي، ثم يقوم بحساب بوقف الحساب في اآلجال المتفق عمييا، أو التي يقضي بيا ا
الفوائد المستحقة عنو، ويضيفيا إلى الحساب والذي يشكل رصيده مع الفوائد المستحقة  

                                                 
 .146ص ،الرسالة السابقة ،/ مالك نسيمةأ -1

 .24ص  ،جع السابقالمر  ،ممدوح محمد الجنبييي -د/د/  منير محمد الجنبييي -2

 .25ص  ،المرجع نفسو -3

 .200ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان عبدالرحماند/  -4

 .201ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان عبد الرحماند/ -5
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رصيدا جديدا، والذي ينقل إلى الفترة الموالية، ويستمر البنك بالقيام بيذا اإلجراء بشكل دوري 
 1إلى غاية قفمو بصورة نيائية.

 2صرفية النقدية بعد انتياء ىذه المدة المؤقتة.كما يستمر تشغيل حساب الوديعة الم
 أن يتم التعامل في الفرع الذي فتح فيو الحساب -2

غالبا ما يكون لمبنك الواحد عدة فروع تتوزع عمى أماكن مختمفة، لذلك يشترط عمى     
 العميل المودع أن يقوم بعمميات اإليداع، والسحب في الفرع الذي قام بفتح الحساب فيو، إال
أن البنك يمكن أن يتفق مع عمالئو عمى مخالفة ىذا الشرط ؛ وذلك بالسماح لمعميل 

، وىذا كمو 3بالسحب من أي فرع من فروعو حتى ولو لم يكن الفرع الذي تم فتح الحساب فيو
تيسيرا عمى العمالء من جية، ومن جية أخرى ال يطرح ىذا الوضع أي صعوبة بالنسبة 

اضر؛ نظرا لمتطور اليائل في مجال االتصاالت اإللكترونية بين لمبنك خاصة في وقتنا الح
 4فروع البنك، وبين البنوك بعضيا البعض سواء في الداخل أو في الخارج.

 طرق السحب من حساب الودائع:  -ب
يستطيع العميل المودع أن يتصرف برصيد حسابو الدائن والسحب منو وفق عدة طرق،     
نقدي، أو السحب عن طريق الشيك، أو السحب عن طريق السحب ال التي تتمثل فيو 

، ويقوم بذلك إما بنفسو، أو عن طريق توكيل شخص لمقيام بأعمال 5التحويل المصرفي
السحب، وفي ىذه الحالة يجب عمى موظف البنك أن يتأكد من صحة التوكيل وىوية الوكيل 

 6وسمطاتو.
  

                                                 
 .382ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -1

 .88ص ،الرسالة السابقة ،أ/ نبيل سيام-2

 .25ص  ،المرجع السابق ،الجنبييي ممدوح محمد -د/د/منير محمد الجنبييي -3

 .200ص ،المرجع السابق ،السيد قرمانعبد الرحمان د/ -4

 .378ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -5

 .84ص ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -6
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 السحب النقدي: -1
، حيث 1بالسحب من حسابو عن طريق خزينة البنك مباشرة يقوم العميل في ىذه الحالة    

يمجأ بنفسو، أو عن طريق وكيمو المفوض بموجب وكالة قانونية إلى البنك لطمب سحب 
المبمغ الذي يحتاجو؛ وذلك بمأل المطبوعات الخاصة بيذا الغرض والمعتمدة من قبل 

ب بواسطة الصندوق، ثم يقوم المصرف والتوقيع عمييا ليقوم المصرف بتسميمو المبمغ المطمو 
بتدوين ىذه القيود في الحساب، أما إذا كان الحساب توفيري فإن المسحوبات تقيد عمى دفتر 

 2التوفير، ويوقع عمى القيد موظفين مخولين بالتوقيع.
وتجدر اإلشارة إلى أن السحب النقدي ال يثير مشاكل في التعامل؛ خاصة إذا تمت المناولة 

يحتاج ا، أما إذا تم عن طريق أدوات السحب األوتوماتيكية الحديثة فاألمر إلى العميل يدوي
 3إلى تنظيم فني وتشريعي دقيق لحجية البيانات المسجمة بواسطة ىذه اآلالت.

 السحب بواسطة الشيك: -2
باإلضافة إلى طريقة السحب النقدي، فإن المودع يمكن لو أن يتعامل عمى حسابو     

 يو، والذين يحق ليم الحصول عمى قيمتيا مباشرة من خزينة البنك، بإصدار شيكات لدائن
 4أو تداوليا عن طريق التظيير.

لكي يتمكن العميل من استعمال الشيك لمسحب من حسابو يجب أن يكون العقد المبرم بينو و  
وبين البنك يتضمن اتفاق عمى التعامل بالشيك، وبموجب ىذا االتفاق فإن العميل المودع 

دفتر شيكات صادر من البنك، لكي يستعممو في سحب المبالغ المودعة وذلك بتوجيو يستمم 
،أو سحب شيك عمى المصرف ألمر شخص ألمر نفسوشخصيا إلى المصرف وسحب شيك 

                                                 
 .207ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان ناعبد الرحمد/ -1

 .378ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -2

 .207ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان ناعبد الرحم/د -3

 .207ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان ناعبد الرحمد/ -4
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، بعد أن يتأكد من أىمية 1معين، وعمى البنك أن يدفع قيمة الشيك في جميع ىذه الحاالت
النموذج المودع لدى البنك، وفي حالة ما إذا كان حامل الشيك وصحة التوقيع، وتطابقو مع 

الشخص معنوي فإن البنك يجب عميو أن يتحقق من تمتع ممثمو أو نائبو بالسمطات التي 
 2تخولو القيام بيذه األعمال.

يمتزم البنك بالحيطة عند إعطاء العميل دفتر الشيكات؛ وذلك لتجنب إساءة استعمالو، و  
عناية في اختيار  ببذل ر عميل جيد حسن السمعة، وىو التزامحيث يجب عمى البنك أن يختا

العميل عند فتح الحساب، لذلك يسأل البنك في حالة تضرر الغير من إساءة استخدام الشيك 
 من قبل العميل الذي قصر في التحري عنو عندما فتح لو حساب الوديعة.

 3شيك.إال أن البنك ال يتحمل مسؤولية أخطاء العميل في استعمال ال
 السحب عن طريق التحويل المصرفي:     -3

، والتي تعتبر 4يمكن التعامل عمى حساب الودائع عن طريق أوامر التحويل المصرفي    
من أىم صور الوفاء عن طريق القيود الحسابية دون الحاجة إلى النقل المادي لمنقود، لذلك 

 5تسمى بالنقود القيدية.
أ عالقة مديونية بين شخصين ، لكل منيما حساب في ذات عادة ما يجري ذلك عندما تنشو  

المصرف، أو في مصرف أخر، فبدال من أن يقوم المدين منيما بسحب مبمغ من حسابو 
ليدفعو إلى الدائن الذي يمجأ بدوره إلى المصرف إليداعو في حسابو، فإن العميل المودع 

حدد من حسابو إلى حساب دائنو، المدين يوجو أمر إلى البنك من أجل نقل أو تحويل مبمغ م

                                                 
 .379ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -1

 .84ص ،الرسالة السابقة ،أ/ نبيل سيام-2

 .208-207ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان ناعبد الرحمد/ -3

 .208ص ،،المرجع السابق ،مانالسيد قر  ناعبد الرحمد/ -4

 .335ص  ،المرجع السابق ،د/ىاني محمد دويدار -5
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الذي يعتبر أنو  اآلمرفيقوم المصرف بتنفيذ ىذا األمر، وذلك بإنقاص رصيد حسابو المودع 
 1سحب المبمغ الذي أمر بتحويمو، وقيد ذلك المبمغ في حساب المستفيد من ىذا األمر.
ة توقيع وفي حالة تأخر البنك عن تنفيذ أمر التحويل المصرفي، أو عدم تأكده في صح

 ر بالتحويل، فإنو يسأل عن األضرار الالحقة بعميمو.اآلمالمودع 
ويتم التحويل المصرفي وفق صورتان، وفي كمتا الحالتين يجب تحديد تاريخ، ومكان التحويل 

 2المصرفي لما لذلك من أىمية.
 صور التحويل المصرفي -
                                           يتم التحويل وفق صورتان: 
تتم عممية التحويل المصرفي وفق ىذه الصورة بواسطة بنك واحد، وىي  الصورة األولى: 

المدين، والمستفيد الدائن في مصرف واحد، إما  من اآلمرالحالة التي يكون فييا حساب كل 
 3في ذات الفرع، أو في فرعين مختمفين ليذا البنك.

بين حسابين لممودع نفسو في المصرف، كأن كما يمكن أن تتم عممية التحويل المصرفي 
يكون لو حساب لتجارتو أو مينتو، وحساب أخر لعممياتو الشخصية، أو كأن يكون شخصا 

 4معنويا لو عدة فروع ولكل فرع حساب خاص.
بواسطة مصرفين، وىذا متى كان  في ىذه الصورة يتم التحويل المصرفي  الصورة الثانية:

صرف، وحساب المستفيد في مصرف أخر، وقد يكون الحسابين بالتحويل في م اآلمرحساب 
 5ر بو.ألمباسم شخص واحد، لكن لدى بنكين أي أن المستفيد من النقل المصرفي ىو نفسو ا

                                                 
 .381-380ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصف -1

 .382-381ص  ،المرجع نفسو -2

 .84ص ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -3

 .381ص ،المرجع السابق ،د/ إلياس ناصيف -4

 .488ص  ،المرجع السابق،محمد السيد الفقي -د/ عمي البارودي -5



 ماىية عقد الوديعة المصرفية النقدية                       الفصل األول       
 

97 

 

تتم ىذه العممية بتمقي البنك األول ألمر من عميمو بنقل مبمغ من حسابو إلى حساب و  
األمر بإجراء القيد، وذلك بخصم المستفيد من مصرف أخر، حيث يقوم البنك الذي تمقى 

ر بالتحويل وقيده في الحساب الدائن في بنك العميل المستفيد، وذلك آلمالمبمغ من حساب ا
بإخطار ىذا األخير أي بنك العميل المستفيد بيذا التحويل، ليقوم بإجراء القيد في الحساب 

تفيد عن طريق الحساب المفتوح لديو، وىكذا تنتقل النقود من حساب اآلمر إلى حساب المس
 2ويتم ذلك بضبط القيود بواسطة غرفة المقاصة .1،القائم بين المصرفين

 تاريخ ومكان التحويل المصرفي -
من المتفق عميو عرفا وفقيا وقضاءا أن التحويل المصرفي يتم في وقت إجراء القيد عمميا    

 ويل.في كل من الحسابين بشرط عدم اعتراض العميل المستفيد من التح
الرجوع عن يبقى باستطاعتو العممية أىمية بالغة ألن المودع لتحديد التاريخ الذي تمت فيو و  

، كما تتجمى أىمية تحديد تاريخ التحويل في حالة إفالس المودع تصرفو قبل ىذا التاريخ
 اآلمر، أو البنك ألن صحة ىذا التحويل تتوقف عمى ىذا التاريخ.

ي فيتمثل في المصرف الذي أجرى العممية، أما إذا تم أما عن مكان التحويل المصرف
 3التحويل بين مصرفين مختمفين فإن مكان التحويل المصرفي ىو مركز مصرف المستفيد.

 ثالثا: العمميات القانونية التي تطرأ عمى الحساب أثناء تشغيمو 
يات القانونية، يرد عمى حساب الوديعة المصرفية النقدية أثناء تشغيمو مجموعة من العمم    

إذ يمكن لدائني العميل المودع أن يوقعوا حجزا عمى ىذا الحساب مما يؤدي إلى ضرورة 

                                                 
 .488ص  ،المرجع نفسو -1

 .381ص ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف - 2

 .381ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -3
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 ، كما يمكن أن يخطأ البنك في القيود التي يجرييا وىو بصدد عمميات اإليداع، 1تجميده
 2و السحب مما يستدعي منو ضرورة تصحيحيا.

اء المقاصة بين المبالغ المودعة وما يكون باإلضافة إلى ذلك فإنو يحق لمبنك ألن يقوم بإجر 
  3.لو من حقوق قبل العميل المودع

 الحجز عمى حساب الوديعة المصرفية النقدية    -أ

تتمثل الخاصية المميزة لموديعة المصرفية النقدية في انتقال ممكية المبالغ المودعة إلى     
لذلك يصبح العميل المودع مجرد  4،البنك الذي يقوم باستعماليا بما يتفق ونشاطو الميني

 5وديعة النقود التي أودعيا لديو كما ونوعا. عمى مثلدائن لمبنك وصاحب حق 
نتيجة لما تقدم فإنو يحق لدائني العميل المودع الحجز عمى الوديعة النقدية التي تكون و  

ة واإلدارية تحت يد البنك، وذلك طبقا لألحكام المنصوص عمييا في قانون اإلجراءات المدني
والمتعمقة بحجز ما لممدين لدى الغير، والذي يمكن أن يكون احتياطيا حيث يضمن لمحاجز 
التنفيذ عمى الوديعة المصرفية النقدية؛ إذا تم تثبيت الحجز االحتياطي بحكم قضائي وأصبح 

، إذ يجب عمى الحاجز أن يقوم بتثبيت الحجز، وذلك برفع دعوى تثبيت في 6معو تنفيذيا
يوم من توقيع الحجز االحتياطي وذلك تحت طائمة بطالن اإلجراء، وىذا حسب  15ف ظر 

 7من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 662المادة 

                                                 
 .209ص ،المرجع السابق ،السيد قرمان عبد الرحمند/ - 1

 .382ص ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -2

 .164ص ،الرسالة السابقة ،أ/ مالك نسيمة -3

 .107ص ،المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -4

5 - François Grua،op.cit.p 127. 

 . 379، ص 2011، الطبعة الثانية، موفم لمنشر، الجزائر واإلدارية الجديدقانون اإلجراءات المدنية  ،عبد السالم ذيب/د -6

مؤرخة  44جريدة رسمية عدد  ،المدنية و اإلداريةيتضمن قانون اإلجراءات  ،فيفري 25مؤرخ في  09-08القانون رقم  -7
 .2008جويمية  26في 
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، أما 1تجدر اإلشارة إلى أن الحجز يشمل جميع حسابات العميل التي تكون في بنك واحدو  
ثره إال بالنسبة لمفرع الذي عينو إذا كانت ىذه الحسابات في عدة فروع فإن الحجز ال ينتج أ

، لذلك يجب عمى الحاجز الذي يرغب في الحجز عمى جميع 2الحاجز، وتضمنو أمر الحجز
كل فرع يرغب في  الحجز قبلحسابات العميل والمتواجدة في فروع مختمفة أن يتخذ إجراءات 

 3تقرير الحجز لديو.
أجنبية قابمة لمتداول، فإنو يجب عمى وفي حالة ما إذا كانت المبالغ المحجوز عمييا بعممة 

المحضر القضائي أن يبين نوعيا ومقدارىا، ويقوم بتحويميا في بنك الجزائر مقابل قيمتيا 
 4ليوفى بقيمة المصاريف و الدين لمحاجز.

بما أن البنك يعتبر شخص أجنبي عن النزاع الذي ثار بين الدائن الحاجز والعميل و  
لى توقيع الحجز عمى الوديعة المصرفية النقدية ليذا العميل فإنو المحجوز عميو، والذي أدى إ

يجب تبميغ البنك تبميغا رسميا بأمر الحجز باعتباره محجوز لديو، وىو األمر الذي يؤدي إلى 
 5ترتيب مجموعة من اآلثار.

 تبميغ البنك بأمر الحجز:  -1
قضائي مع تسميم نسخة من يتم تبميغ البنك بأمر الحجز تبميغا رسميا عن طريق محضر     

أمر الحجز لمممثل القانوني لمبنك، والتنويو بذلك في محضر الحجز عمى إعذار البنك بعدم 
التخمي عمى الوديعة المحجوز عمييا، وعدم تسميميا إلى المدين أو غيره إال بصدور أمر 

 6مخالف.

                                                 
 .68ص ،المرجع السابق ،د/عبد الحميد الشواربي -1

 .09-08من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  671المادة  -2

 .68ص ،المرجع السابق ،د/عبد الحميد الشواربي - 3

 .09-08واإلدارية من قانون اإلجراءات المدنية  695المادة  -4

  .381-379ص ،المرجع السابق ،د/عبد السالم ذيب -5

 .09-08 ،من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 669المادة  -6
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ل المدين والبنك أما إذا كان الحجز تحفظيا فإن دعوى تثبيت الحجز ترفع ضد العمي    
المحجوز لديو؛ إذ يعتبر ىذا األخير طرفا في الدعوى ألن األموال المحجوز عمييا تحت 

ادر عنيا ال يرتب أثرا ، إال أن الحكم الص1يده، لذلك ال يمكنو طمب إخراجو من الخصومة
2إال فيما يتعمق بتثبيت الحجز. في مواجيتو

 

 
 أثار تبميغ البنك بأمر الحجز -2

تبر تبميغ البنك باعتباره محجوز لديو بأمر الحجز في أجل ثمانية أيام من صدوره يع    
، لذلك يجب عمى البنك أن يقدم 3بمثابة إنذار لو بتقديم تصريح عن المبالغ المودعة لديو

 تصريحا مكتوبا يحدد فيو مقدار المبمغ الموجود لديو، وتسميمو إلى المحضر القضائي، 
م التالية لتبميغو بأمر الحجز، مرفقا اخالل أجل أقصاه ثمانية أيأو إلى الدائن الحاجز 

مرفقا بنسخ وقعت بالمستندات المؤيدة لو، ويبين فيو جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن 
 4من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 677منيا، وىذا ما نصت عميو المادة 

ريح في اآلجال المحددة، فإنو يترتب عن ذلك في حالة تقاعس البنك وعدم تقديم ىذا التصو  
من قانون اإلجراءات المدنية  672قيام مسؤوليتو المدنية والمينية، وىذا حسب المادة 

واإلدارية، إذ يجوز الحكم عميو بالمبمغ المحجوز عميو لصالح الدائن الحاجز بواسطة دعوى 
 لتصريح مخالف لمحقيقة، استعجاليو، كما أنو يتعرض لنفس العقوبة في حالة تقديمو 

قانون  679أو إخفاء األوراق الواجب إيداعيا لتأييد التصريح، وىذا استنادا لنص المادة 
 5اإلجراءات المدنية واإلدارية.

                                                 
 .381ص  ،المرجع السابق ،د/عبد السالم ذيب -1

 .09-08 ،من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 673المادة  -2

 ت المدنية واإلدارية.من قانون اإلجراءا 672المادة  -3

 .382-381ص ،المرجع السابق ،د/عبد السالم ذيب -4

 .379 ،المرجع نفسو -5
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تجدر اإلشارة إلى أن الحجز عمى الوديعة النقدية لمعميل ال يؤدي إلى قفل حسابو، إنما و  
، أو غيره إال 2تسميم األموال المودعة إلى العميل، وذلك بامتناع البنك عن 1إلى تجميده فقط

بصدور أمر مخالف،كأن يتم تثبيت الحجز بمنح سند تنفيذي لمدائن الحاجز بمباشرة التنفيذ 
عمى ودائع العميل لدى البنك؛ إذ يكمف كل من الدائن الحاجز، والعميل، والبنك في ىذه 

شرة أيام من تاريخ التبميغ الرسمي الحالة بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه ع
من أجل الفصل في المبمغ المالي المحجوز، فإذا كان تصريح البنك يؤكد وجود مبمغ الدين، 
يصدر رئيس المحكمة أمر بتخصيص المبمغ المطموب في حدود أصل الدين، والمصاريف 

محجوز عميو أقل المترتبة عنو، ويأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك، أما إذا كان المبمغ ال
من مبمغ الدين فإن العميل يبقى ممزما بتكممة باقي المبمغ لمدائن الحاجز وىذا ما نصت عميو 

 3قانون إجراءات مدنية و إدارية. 684المادة 
من  121أما إذا كان البنك دائنا لمعميل الذي تم الحجز عمى رصيد حسابو فقد نصت المادة 

 4ن البنك يتمتع بحق االمتياز عمى الدائنين اآلخرين.عمى أ 11-03قانون النقد و القرض 
 الخطأ في القيود وكيفية تصحيحو:   - أ

يقوم البنك عادة بخدمات وعمميات مصرفية لصالح عميمو كتحصيل قيمة األوراق     
التجارية، أو قيمة األوراق المالية التي بيعت، ونتيجة ليذه األعمال ينشأ اإليداع بقيد 

ستندات وقيود محاسبية في الجانب الدائن لحساب العميل، ويتم ىذا بعد وذلك  بم ،محاسبي
 5اعتمادا الموظف المسؤول مع إخطار العميل بذلك.

                                                 
 .67ص ،المرجع السابق ،د/عبد الحميد الشواربي -1

 .107ص ،المرجع السابق ،د/خالد إبراىيم التالحمة -2

 .383ص  ،المرجع السابق ،د/عبد السالم ذيب -3

 .91ص  ،قةالرسالة الساب ،أ/ نبيل سيام -4

 .139ص  ،الرسالة السابقة ،أ/مالك نسيمة - 5
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إال أن البنك يمكن أن يخطأ وىو بصدد إجراء ىذه القيود كما يمكن أن يخطأ في إجراء     
لحساب، األمر الذي القيود خالل مختمف عمميات السحب، و اإليداع التي تتم طيمة تشغيل ا

يستدعي ضرورة تصحيحيا والذي ال يمكن أن يتم بمحو الخطأ، أو شطبو، أو حكو؛ إنما 
، فالقيد العكسي إذا يؤدي إلى إلغاء 1بإجراء قيد عكسي يذكر فيو بأنو مصحح لمقيد الخاطئ

 2ىذا القيد الخاطئ ويبطل األثر القانوني لو.
لقيود المعاكسة، وذلك بعدم إجراء قيود بقيمة وتعمل البنوك غالبا عمى تفادي إجراء ا

 3الشيكات و السندات واألوراق المسممة إليو إال بعد تحصيل قيمتيا.
 المقاصة:   – ـج

نص المشرع الجزائري عمى حق المدين في التمسك بالمقاصة بين ما ىو مستحق عميو    
 ط وىي:لدائنو، وما ىو مستحق لو اتجاىو، وذلك بتوفر مجموعة من الشرو 

 أن يكون موضوع كل من الدينين نقودا، أو مثميات متحدة النوع والجودة. -1
 أن يكون كل منيما ثابتا، وخاليا من النزاع. -2
أن يكون كل منيما مستحق األداء، وصالح لممطالبة بو أمام القضاء، وال يؤثر عمى  -3

اء بسبب الميمة الممنوحة التمسك بحق المقاصة اختالف سبب الدينين، أو تأخر ميعاد الوف
 4من قبل القاضي، أو التي تبرع بيا الدائن.

من القانون المدني جاءت بمجموعة من الحاالت التي ال يجوز التمسك  299إال أن المادة 
شيئا مودعا، أو معار لالستعمال وكان  الدينين فييا بالمقاصة ومن بينيا:" إذا كان أحد

 5مطموبا رده".

                                                 
 .382ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -1

 .139ص  ،الرسالة السابقة ،أ/ مالك نسيمة - 2

 .382ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف - 3

 قانون مدني جزائري. 297المادة  - 4

 قانون مدني جزائري. 299المادة  - 5
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لمادة يمكن القول بأن المودع لديو في الوديعة المدنية ال يجوز لو التمسك من خالل ىذه ا   
وىذا عكس ما ىو عميو الحال بالنسبة لموديعة المصرفية  1،بالمقاصة في مواجية المودع

النقدية، إذ يجوز فييا لمبنك أن يتمسك بالمقاصة بين ما يودعو المودع، وبين ما يترتب في 
 2ذمتو من ديون لممصرف.

ما يحق لمبنك أن يتمسك بالمقاصة في مواجية المستفيد من شيك أصدره المودع الساحب ك
بعد إجراء المقاصة بينو، وبين البنك حتى ولو كان حامل الشيك يجيل ذلك، ألن الشيك في 
ىذه الحالة يعتبر بدون رصيد، فإصدار الشيك ال يؤدي إلى تمميك المستفيد أكثر مما يممك 

 3الساحب.
 قفل الحساب: ثالثا: 
، بوضع حد نيائي لمعمميات، و القيود 4قفل الحساب ىو عممية إنياء العقد المتعمق بو    

التي تجري فيو وذلك بقصد التصفية النيائية لو لمحصول عمى قيمة الرصيد المستحق إما 
 5لمبنك، أو لمعميل.

 6ر.ويتم ىذا القفل ألسباب مختمفة؛ الشيء الذي يؤدي إلى ترتيب عدة أثا
 أسباب قفل الحساب -أ

تتعدد أسباب قفل حساب الوديعة المصرفية النقدية، والتي يمكن تقسيميا إلى أسباب عامة 
 7وىي إرادية و أسباب خاصة، والتي تكون غير إرادية.

 
  

                                                 
 .  212ص ،المرجع السابق ،ين موسىد/طالب حس -1

 . 85ص  ،المرجع السابق ،د/محمود الكيالني -2

 .116-115ص ،المرجع السابق ،جمال الدين عوضعمي  د/ -3

 .383ص  ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف د/  -4

 .487ص ،المرجع السابق ،محمد السيد الفقي –عمي البارودي  د/ - 5

 .384-383ص  ،السابقالمرجع  ،إلياس ناصيف د/ - 6

 .88ص  ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/ -7
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 األسباب العامة لقفل حساب الوديعة المصرفية النقدية  -1
 تتمثل ىذه األسباب فيما يمي:

 د أجل لمحساب.اتفاق الطرفين عمى تحدي -

يمكن أن يتم االتفاق بين المودع والمصرف عند فتح الحساب عمى تحديد أجل انتيائو، 
 1فيقفل الحساب عندئذ بحمول األجل.

 قفل الحساب بإرادة الطرفين أو بإرادة أحدىما. -

في حالة عدم االتفاق عمى تحديد أجل لمحساب، فإنو يمكن لمطرفين أن يتفقا عمى قفمو وىو 
كما يمكن قفمو باإلرادة المنفردة ألي من الطرفين بشرط 2،الغالب في قفل الحساباتالوجو 

إخطار الطرف األخر في المواعيد المتفق عمييا، أو التي جرى بيا العرف، أو في ميعاد 
 3مناسب.

فالعميل يمكنو أن يقوم بقفل الحساب بصفة صريحة عن طريق تقديم طمب، أو بطريقة     
، وبذلك يوقف كل تعامل مع 5ب رصيده الدائن أو يدفع رصيده المدين، كأن يسح4ضمنية
، أما إذا تعمق األمر بحساب التوفير فإن العميل يجب أن يترك مبمغ معين في 6البنك

الحساب لكي يبقى غير مقفل، فإذا ما قام العميل بسحب كل المبالغ الموجودة في الحساب 
 7ذلك سببا لقفمو. دون أن يترك الحد األدنى المطموب منو عدّ 

كما يمكن لمبنك من جية أخرى أن يضع حد لمحساب بإرادتو المنفردة التي يعمنيا     
لممودع طالبا منو قبض رصيده الدائن، أو تسديد رصيده المدين، وعادة ما يمجأ المصرف 

                                                 
 .383ص  ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف د/ -1

 .383ص  السابق،المرجع  د/ إلياس ناصيف، -2

 .233ص  ،المرجع السابق ،د/المعتصم باهلل الغرياني -3

 .89ص  ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/  -4

 .383ص  ،رجع السابقالم ،إلياس ناصيف د/ - 5

 .89ص  ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/ -6

 .169ص  ،الرسالة السابقة ،مالك نسيمة أ/ -7
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إلى ىذا التصرف عندما تنعدم ثقتو في عميمو، أو عندما يكون بصدد وقف العمل في أحد 
 1عو، وتصفية أعمالو فيو فيمجأ إلى قفل الحسابات الموجودة فيو بصورة جماعية.فرو 
، يسببو لمعميل من جراء ىذا القفل تجدر اإلشارة إلى أن البنك يكون مسؤوال عن كل ضررو  

 2وذلك في حالة عدم التزامو باالتفاق، أو باألعراف المصرفية.
 ء عممية معينة.قفل حساب الوديعة النقدية المصرفية بانتيا -

فيقفل  يمكن أن يتم التعامل بين البنك والعميل عمى أساس عممية واحدة ال تتميز بصفة الدوام
 3الحساب بانتياء ىذه العممية.

 الخاصة    األسباب -2

خاصة لقفمو نظرا لقيام ىذا العقد  أسبابالعامة لقفل الحساب توجد  األسباب إلى باإلضافة
4عمى االعتبار الشخصي.

 

 أىميتوفقدان  أووفاة العميل  -

 لقفل حساب الوديعة المصرفية النقدية اإلراديةغير  األسبابتعتبر وفاة العميل سببا من 
ن أ، حيث يجب عمى البنك 5ورثتو إلى المتوفىوبالتالي تتنقل الحقوق التي كانت لمعميل 

ليم  صيتيم حتى يتمكن من التعامل معيم، كما أن المصرف ال يسمحشخ يتعرف عمى
 6بالسحب من ىذا الحساب إال بعد إجراء القسمة.

، والتي تتعمق 1978قد عرضت في ىذا الصدد قضية عمى محكمة النقض الفرنسية سنة و  
المعاش، وكانت  ىذا األخير عمىباستمرار تشغيل الحساب رغم وفاة العميل، حيث كان 

في ذلك حتى بعد وفاتو، ىيئة التأمينات تدفعو لو عن طريق حاسبو في البنك، واستمرت 
                                                 

 .383ص  ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف د/ -1

 .89ص  ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/ -2

 .383ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -3

 .170ص  ،الرسالة السابقة ،أ/مالك نسيمة -4

 .89ص  ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -5

 .170ص  ،الرسالة السابقة ،أ/مالك نسيمة -6
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شير من وفاتو، األمر الذي دفعيا إلى رفع دعوى أمام  15حيث لم تعمم بذلك إال بعد مرور 
المحكمة مطالبة من خالليا البنك برد المبالغ التي دفعتيا لو بغير وجو حق، فرفضت 

رثة؛ لذلك ؤدي إلى انتقال الحقوق إلى الو يالمحكمة ىذه الدعوى مبررة ذلك بأن وفاة العميل 
عمى ىيئة التأمين أن تطالبيم بذلك، إال أن ىذه األخيرة طعنت في الحكم، ووصل األمر إلى 

وبينت أن البنك كان بمثابة وكيل لمعميل ألنو كان يتمقى مبمغ المعاش،  ،محكمة النقض
وبوفاة الموكل تنقضي الوكالة قبل دخول مدفوعات ىيئة التأمينات، كذلك يضل المبمغ في يد 

عميو رده إلى من دفعو، كما أنو إذا صح عمل البنك بسبب جيمو لوفاة العميل؛ فإنو و  لبنك،ا
 1عميو أن يثبت ذلك، واستنادا لما تقدم أقرت محكمة النقض الفرنسية ذلك.

إال أن ىناك بعض التشريعات تستثني حساب الوديعة النقدية من ىذا الحكم، وتذىب     
ستمر في حالة وفاة المودع، وذلك وفقا لشروط العقد، ما لم إلى القول بأن عقد الوديعة ي

يطمب الورثة استردادىا قبل حمول أجميا، ويبرر ىذا الحكم بأن كال الطرفين يستفيد من بقاء 
 2الوديعة بما في ذلك دائني التركة لذلك ال داعي لمتسرع في قفل الحساب في ىذه الحالة.

سببا لقفل الحساب فإن فقدانو ألىميتو يؤدي كذلك إلى باإلضافة إلى اعتبار وفاة العميل و  
 3قفل الحساب؛ حيث يجب أن يتدخل وليو، أو وصيو ليفتح لو حساب جديد.

 قفل الحساب بسبب انحالل الشخصية المعنوية -
إذا كانت الوفاة من األسباب المؤدية لقفل الحساب بالنسبة لمشخص الطبيعي، فإن     

 4ة تعتبر في المقابل سببا لقفل حساب الشخص االعتباري.انحالل الشخصية المعنوي
  

                                                 
 .170ص  ،الرسالة السابقة ،أ/مالك نسيمة -1

 .233ص  ،المرجع السابق ،د/المعتصم باهلل الغرياني -2

 .89ص  ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -3

 . 172ص  ،الرسالة السابقة ،أ/مالك نسيمة -4
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، والذي يكون نتيجة 1فالشخصية المعنوية لمشركة مثال كشخص اعتباري تنحل بانقضائيا 
لعدة أسباب، بحيث تختمف باختالف نوع الشركة إال أن ىناك بعض األسباب المشتركة بين 

شركة؛ والذي ال يمكن أن يتجاوز مدة جميع أنواع الشركات وىي : انقضاء العقد المؤسس لم
 2سنة، أو انقضاء الغرض الذي أنشأت من أجمو. 99

 أما بقية األسباب فإنيا تختمف حسب ما إذا كانت الشركة شركة أشخاص، أو شركة أموال.
 بالنسبة لشركة األشخاص:   -

شركاء ، لذلك يؤدي وفاة أحد ال3يقوم ىذا النوع من الشركات عمى االعتبار الشخصي    
، كما أن إفالس أحد 4إلى انقضائيا ما لم يكن ىناك شرط مخالف في القانون األساسي

الشركاء، أو منعو من ممارسة مينتو التجارية، أو فقدان أىميتو يؤدي إلى انحالل الشركة ما 
، 5لم ينص القانون األساسي عمى استمرارىا، أو يقرر باقي الشركات ذلك بإجماع اآلراء

لى ذلك فإن عزل مدير، أو عدة مديرين بإجماع أراء الشركات في شركة التضامن باإلضافة إ
يؤدي إلى حل الشركة، ما لم ينص عمى استمرارىا في القانون األساسي، أو أن يقرر 

 6الشركاء اآلخرين عمى حل الشركة باإلجماع.
-562واد تعتبر األسباب المؤدية إلى انحالل شركة التضامن والمنصوص عمييا في المو  

 7قانون تجاري ىي نفس األسباب المؤدية إلى انحالل شركة التوصية البسيطة. 563
  

                                                 
 قانون تجاري جزائري. 546المادة  -1

 .90ص  ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -2

 .90ص  ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام- 3

 قانون تجاري جزائري. 562المادة  -4

 قانون تجاري جزائري.  563المادة - 5

 قانون تجاري جزائري. 559المادة  -6

 ري.قانون تجاري جزائ 10مكرر 563المادة  -7
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أما شركة المحاصة فإنيا ال تتمتع بالشخصية المعنوية، وال تكون إال في العالقة الموجودة 
 1بين الشركاء؛ حيث ال تكشف لمغير، وال تخضع لإلشيار، ويمكن إثباتيا بكل الوسائل.

 :شركات األموال
ينقضي ىذا النوع من الشركات بحمول أجميا، أو إفالسيا، أو الحجز عمييا، أو استحالة     

 2الغرض الذي أنشأت من أجمو، كما أنيا تنقضي باندماج عدة شركات في شركة واحدة.
باإلضافة إلى ذلك فإنو يجوز لممحكمة أن تتخذ قرار بحل شركة المساىمة بناءا عمى     

 7انخفض عدد الشركاء إلى أقل من الحد األدنى المطموب قانونا وىو طمب كل معني إذا 
شركاء، منذ أكثر من عام،إال أنو يجوز لممحكمة أن تمنح لمشركة أجل ستة أشير لتسوية 

 3الوضع.
قانون تجاري عمى أنو يجب أن يكون رأسمال شركة المساىمة  594كما نصت المادة     

ى األقل، إذا ما لجأت الشركة لعمنية االدخار، ومميون في ماليين دينار جزائري عم 5بمقدار 
 حالة المخالفة.

ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبمغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة 
تساوي المبمغ المذكور في المقطع السابق، إال إذا تحولت في ظرف نفس األجل إلى شركة 

 ذات شكل أخر.
كل معني باألمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثميا وفي غياب ذلك، يجوز ل

 بتسوية الوضعية.
المحكمة في الموضوع  الذي تبت فيوتنقضي ىذه الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم و  

 ابتدائيا.

                                                 
 قانون تجاري جزائري. 1مكرر 795المادة  -1

 .91ص  ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام - 2

 قانون تجاري جزائري. 19مكرر 715المادة  -3
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أما بالنسبة لمشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ فإنيا ال تنحل نتيجة الحظر عمى أحد     
يسو أو وفاتو، إال إذا تضمن القانون األساسي شرطا مخالفا في ىذه الحالة الشركاء، أو تفم

األخيرة، أما في حالة خسارة ثالث أرباع رأس مال الشركة؛ فإنو يجب عمى المديرين استشارة 
 1الشركاء لمنظر فيما إذا كان يتعين إصدار قرار بحل الشركة.

نوية لمشركة المنحمة تستمر بالقدر الالزم بما أن المشرع الجزائري يعتبر أن الشخصية المعو  
لمقيام بأغراض التصفية، و إلى غاية انتيائيا، فإنو يمكن القول بأن حساب ىذه الشركة ال 
يقفل إال بعد تصفيتيا نيائيا، إال أن القضاء الفرنسي يرى بأن البنك في ىذه الحالة يقوم بقفل 

 2لقانوني لمقيام بأعمال التصفية.حساب الشركة، ويفتح حسابا جديدا باسم ممثميا ا
، فإن انحالل شخصيتو بسبب انقضائو ألي سبب 3بما أن البنك عبارة عن شركة مساىمةو  

 4من األسباب السالفة الذكر و المتعمقة بشركات األموال يؤدي كذلك إلى قفل الحساب.
 بسبب اإلفالس الحسابقفل  -

إلى قفل الحساب، إذ تجمد أموالو  يؤدي إفالس العميل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي
، كما أن حساب الوديعة المصرفية النقدية يتم قفمو بسبب إفالس البنك  وتصبح ممكا لدائنيو

أو تصفيتو أو شطبو من قائمة البنوك وعميو أن يقوم بقفل الحساب من وقت صدور الحكم 
 5باإلفالس.

 أثار قفل حساب الوديعة المصرفية النقدية - ب

 قفل حساب الوديعة المصرفية النقدية فيما يمي:تتمثل أثار 
  

                                                 
 جزائري. قانون تجاري 589 -1

 .173ص ،الرسالة السابقة ،أ/مالك نسيمة -2

 .11-03قانون النقد والقرض  83المادة  -3

 .488ص  ،الرجع السابق ،لسيد الفقيمحمد ا -د/عمي البارودي -4

 . 90 -89ص ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -5
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 تحديد الرصيد النيائي لمحساب   -1
، والذي يكون عادة 1عند القفل الحساب يعمد المصرف إلى تصفية بيان رصيده النيائي    

لصالح العميل في حساب الودائع، إذ يعتبر دينا قابال لألداء وتسري عميو الفوائد القانونية 
، وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا الرصيد ال يعتبر نيائيا إال بالموافقة 2لسدادعند التأخير في ا

 3.الصريحة، أو الضمنية لممودع

  مراجعة الحساب   -2

تكون نتيجة التصفية نيائية إما باتفاق الطرفين أي البنك والعميل، أو بموجب حكم       
طأ مادي، أو خطأ في قضائي لذلك ال يجوز إعادة النظر في ىذه النتيجة إال إلصالح خ

 4عممية الحساب، أو تكرار ألحد القيود، أو ترك أحدىما أو في حالة السيو.
 سنة من يوم قفل الحساب ويسري لصالح 15أما التقادم فإنو يخضع لمقواعد العامة أي    

  .5الدولة
 
 
 
 

  

                                                 
 .384ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -1

 .488ص  ،الرجع السابق ،محمد السيد الفقي -د/عمي البارودي -2

 .384ص  ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -3

 .70ص ،المرجع السابق ،د/عبد الحميد الشواربي -4

5
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  خالصة الفصل
 عظم التشريعات المقارنةيتبين من خالل العناصر التي تم دراستيا في ىذا الفصل أن م   

أحكام مفصمة  و أولت اىتماما بالغا بالوديعة المصرفية النقدية؛ حيث أفردت ليا نصوص
في قانونيا التجاري, أو قانون خاص بالبنوك, و تتفق معظم التعريفات التي جاءت فييا 

مبالغ عمى الخاصية المميزة لموديعة المصرفية النقدية؛ و المتمثمة في انتقال ممكية ال
المودعة إلى البنك الذي يمتزم برد ما يعادليا عند الطمب, أو حسب االتفاق, أما المشرع 
الجزائري فمم ينص صراحة عمى انتقال ممكية المبالغ المودعة إلى البنك؛ إنما اكتفى 
بالنص عمى حق المتمقي في استعمال ىذه المبالغ مع شرط إعادتيا كما اكتفى بالنص 

من قانون النقد و القرض عمى أن الحسابات يمكن أن تكون فردية  120من خالل المادة 
أو جماعية؛ في حين أن لموديعة المصرفية النقدية العديد من األنواع و التي تختمف 

 باختالف الزاوية التي ينظر منيا. 
تجدر اإلشارة إلى أن البنك ال يعتبر مجرد مودع لديو في الوديعة المخصصة لغرض  و 

نما يعتبر وكيل عن العميل في تأدية الغرض الذي خصصت لو الوديعة, كما أن معين؛ إ
من قانون النقد والقرض   71 70المشرع الجزائري وقع في تناقض عندما نص في المواد 

عمى أن المؤسسات المالية ال يحق ليا تمقي األموال من الجميور و ال إدارة وسائل الدفع 
من  474نص من جية أخرى من خالل المواد  أو وضعيا تحت تصرف زبائنيا, و

عمى أن ىذه المؤسسات  03/ 92من نظام بنك الجزائر  02القانون التجاري و المادة 
 يمكن أن تكون مسحوبا عميو عند إصدار الشيك   

أما فيما يتعمق بالطبيعة القانونية لموديعة المصرفية النقدية فإن معظم التشريعات    
ا قرض لذلك قيل أن اختالف الفقو بيذا الشأن لم يعد لو ما يبرره, إال فصمت فييا واعتبرتي

أن ىذا الوضع لم يمنع بعض الفقياء من القول أن ىذا العقد سبق المشرع واحتل مكانو 
 الواقعي قبل أن ينظم قواعده وأحكامو و تسميتو. 

ق لمبنك في يعتبر الفقو أن ىذا العقد قائم عمى االعتبار الشخصي؛ مما يعطي الح و 
رفض طمب فتح الحساب, إال أنو يمكن القول أن ىذا المبدأ يتناقض مع ما ذىبت إليو 
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معظم التشريعات في إعطاء الحق ألي شخص سواء كان طبيعي أو معنوي في فتح 
 الحساب.

كما تجدر المالحظة أن قيام البنك بخدمة صندوق العميل تتجسد في مرحمة تشغيل الحساب, 
 حساب ألي سبب من األسباب التي تم ذكرىا تنقضي العالقة بين البنك و بقفل ىذا ال

 و العميل.
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  الفصل الثاني
 آثار عقد الوديعة المصرفية النقدية:

تتكون العالقة بين البنك وطالب فتح حساب الوديعة عن طريق إبرام عقد الوديعة    
بحيث يتضمن  ،عمييا قانوناالمصرفية النقدية طبقا لمشروط و األحكام العامة المنصوص 

ىذا العقد كافة الشروط التي اتفق عمييا العميل و البنك فيما يخص كيفية التعامل عمى ىذا 
 ،1إذ ال يحق ألي منيما أن يخرج عن أحكام ىذا العقد باعتباره شريعة المتعاقدين ،الحساب

نونية سواء لمعميل انعقادا صحيحا ينتح عن ذلك مجموعة  من اآلثار القا ،وبمجرد انعقاده
 المودع أو لمبنك المودع لديو .

تجدر اإلشارة إلى أن ىذه اآلثار القانونية تختمف عن تمك اآلثار المنصوص عمييا في و  
نظرا لتميز الوديعة المصرفية النقدية  ،القانون المدني و المتعمقة بالوديعة بالمعنى الدقيق

 عنيا بمجموعة من الخصائص و الميزات.
ك يمكن تطبيق أحكام القرض المنصوص عمييا قانونا عمى ىذا العقد واآلثار المترتبة لذل   
وذلك نظرا لمتكيف القانوني لموديعة المصرفية  ،بدال من أحكام الوديعة بالمعنى الدقيق ،عنو

النقدية الذي اتجيت إليو معظم التشريعات وكرسو في قوانينيا ومن بينيا المشرع الجزائري 
 2قرضا. يااعتبرتحيث 

تتمثل ىذه اآلثار القانونية في حقوق والتزامات كال الطرفين من جية وقيام مسؤوليتيا من و  
 جية أخرى في حالة توفر شروطيا.   

مجرد إبرام عقد الوديعة المصرفية ينتج أثر أساسي وميم تنبثق عنو مجموعة من اآلثار بف   
الوقت الخاصية المميزة لموديعة المصرفية  ويعتبر ىذا األثر في نفس ،األخرى لكال الطرفين

مما يجعل العميل المودع  ،النقدية وىي انتقال ممكية المبالغ المودعة إلى البنك المودع لديو

                                                 
 قانون مدني جزائري. 106المادة  - 1

 قانون مدني جزائري. 598المادة  - 2
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مجرد دائن لمبنك بيذه المبالغ المودعة حيث يحق لو أن يسترد ىذه المبالغ حسب ما تم عميو 
ى يقرىا لو ىذا العقد والتي يستوفييا من باإلضافة إلى مجموعة من الحقوق األخر  1،االتفاق

سواء تمك التي  ،البنك المودع لديو الذي تفرض عميو من جانب أخر التزامات كثيرة ومتعددة
أو تمك التي تفرضيا عميو  ،تترتب عن عقد الوديعة المصرفية النقدية بعد تمام إبرامو

ذ توجو الشخص إلى البنك لتقديم إنما من ،النصوص القانونية حتى قبل إتمام إبرام ىذا العقد
 وقبول البنك ليذا الطمب. ،طمب فتح حساب الوديعة

إال أن آثار عقد الوديعة المصرفية النقدية ال تتوقف عند حقوق والتزامات األطراف إنما    
والتي يمكن أن تكون مسؤولية مدنية سواء عقدية  ؛تتعداه إلى قيام مسؤوليتيما عن ىذا العقد

كما يمكن أن تكون مسؤولية األطراف  ،وذلك متى توفرت أركانيا وشروطيا ،أو تقصيرية
مسؤولية جنائية متى قام أحدىم بمناسبة ىذا العقد بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عمييا 

  2.قانون بغيرأمن بير او تدأقانونا ألنو ال جريمة وال عقوبة 
ا الفصل إلى مبحثين بحيث نتناول بالدراسة لمتفصيل أكثر في ىذه النقاط حاولنا تقسيم ىذو  

 ثم نتطرق إلى مسؤوليتيما في المبحث الثاني.  ،في المبحث األول حقوق والتزامات األطراف
 
 
 
   

  

                                                 
  .364ص  ،المرجع السابق ،د/عزيز العكيمي - 1

مؤرخة  49، ج.ر 1966يونيو  08مؤرخ في  156 – 66الصادر بموجب األمر رقم  من قانون العقوبات. 1المادة  - 2
فبراير سنة  25الموافق  1430صفر  29مؤرخ في  01 -09، معدل و متمم بالقانون رقم 1966 – 06 -11 في

 .1966 – 03 – 08مؤرخة في  15، ج. ر 2009
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 المبحث األول
 التزامات وحقوق األطراف

فإن ذلك يؤدي إلى ترتيب  ،بما أن عقد الوديعة المصرفية النقدية من العقود المتبادلة   
  وىما العميل المودع من جية 1،ن الحقوق و االلتزامات لكال طرفي ىذا العقدمجموعة م

الذي يتمتع بحق استرداد المبالغ التي قام بإيداعيا بموجب ىذا العقد عمى أن يتم ذلك في  و
باإلضافة إلى حق الحصول عمى الفوائد بشرط أن يتم االتفاق عمى  ،اآلجال المتفق عمييا

  لعميل بموجب ىذا العقد من مختمف الخدمات التي يقدميا لو البنككما يستفيد ا 2،تمقييا
  ،المتمثمة في تنفيذ أوامر العميل كالوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة عميو من العميل و

أو تنفيذ أوامر التحويل المصرفي التي يتمقاىا من ىذا األخير إلى غير ذلك من التسييالت 
تعتبر التزامات تقع عمى عاتق البنك بمجرد إبرام عقد التي يقدميا البنك لعمالئو و التي 

 ،3دون حاجة إلى إبرام عقد أخر يمزم البنك بتقديم ىذه الخدمات ،الوديعة المصرفية النقدية
  كما يضمن ىذا العقد لمعميل عدم تدخل البنك في العمميات التي يقوم بيا عمى حسابو

في مقابل ىذه الحقوق يمتزم  4،ف ذلكو االلتزام بسريتيا ؛ما لم ينص القانون عمى خال
العميل بمجموعة من االلتزامات وفقا لمقواعد العامة، بحيث يمتزم بتسميم المبالغ النقدية المتفق 

كما يجب أن يمتزم بضمان الوفاء بيذه المبالغ إذا كان التسميم غير مباشر  ،عمى إيداعيا
طريق توكيل البنك لتحصيل قيمة كأن يكون عن طريق الشيك أو التحويل المصرفي أو عن 

كما يضمن خمو  ،أوراق تجارية و من ثم إيداعيا في الحساب الذي فتح بموجب ىذا العقد
 5،ىذه النقود من العيوب حيث يمتزم باستبداليا بنقود سميمة إذا ما تعمد إخفاء ىذه العيوب

                                                 
 .357ص  ،المرجع السابق ،إلياس ناصيف/ د - 1

 .357ص  نفسو،المرجع  - 2

 .64ص  ،المرجع السابق ،د/ عمي جمال الدين عوض   - 3

 .103ص  ،المرجع السابق ،خميل اليندي  -وان الناشف د/ أنط - 4

 .333 -332ص،د/ىاني محمد دويدار المرجع السابق - 5
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برم العقد فإن العميل وبما أن ممكية البالغ المودعة تنتقل إلى البنك المودع لديو بمجرد ا
يتم االتفاق بينيما عمى  المودع ال يحق لو أن يتعرض لمبنك عند استخدامو ليذه النقود ما لم

وبذلك تعتبر ىذه االلتزامات الممقاة عمى عاتق العميل  حقوقا مقررة لفائدة البنك  1،غير ذلك
ية النقدية إلى الحصول ألن ىذا األخير ييدف من إبرامو لعقد الوديعة المصرف ،المودع لديو

إذ ال يعتمد عمى رأسمالو في القيام  ،عمى السيولة النقدية الستخداميا في منح االئتمان لزبائنو
بأنشطتو و استثماراتو المختمفة؛ إنما يعتمد عمى ودائع عمالئو خاصة الودائع ألجل ألنو 

مقاصة عندما يطالبو كما يمكنو ىذا العقد من الدفع بال 2،ليا استخدامويكون مطمئن عند 
و في مقابل ىذه الحقوق يمتزم العميل بالتزامات كثيرة  3،لعميل باسترداد المبالغ المودعةا

ومتعددة سواء تمك المقررة لفائدة العميل أو تمك المقررة لحماية المجتمع و حتى لحماية البنك 
 ل.يعتبر قبمة لمراغبين في تبيض األموا األخيرفي حد ذاتو خاصة أن ىذا 

و حقوق  التزامات ولمحديث أكثر عن ىذه العناصر سنتناول بالدراسة من خالل ىذا المبحث
 ثم نتطرق إلى التزامات وحقوق العميل في المطمب الثاني. ،البنك في المطمب األول
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 المطمب األول
 التزامات وحقوق البنك

عدة التزامات عمى عاتق  يرتب عن عقد الوديعة المصرفية النقدية كما سبقت اإلشارة   
ليذا سنتطرق إلى التزامات البنك في  ،كما يمنحو من جية أخرى مجموعة من الحقوق ،البنك

 ثم نتناول بالدراسة حقوقو في الفرع الثاني. ،الفرع األول
 الفرع األول
 التزامات البنك

رام عقد يقع عمى عاتق البنك مجموعة من االلتزامات وىو بصدد القيام بإجراءات إب   
وفتح الحساب الذي يؤدي بدوره إلى ترتيب التزامات أخرى طوال  ،الوديعة المصرفية النقدية

لى غاية قفمو وانتياء العالقة بين طرفي العقد. ،فترة تشغيل الحساب  وا 
  الفقرة األولى: التزامات البنك أثناء القيام بإجراءات فتح الحساب 

د القيام بإجراءات فتح الحساب مجموعة من يقع عمى عاتق موظف البنك وىو بصد   
 االلتزامات والتي تتمثل فيما يمي :

يجب عمى موظف البنك أن يعمم طالب فتح الحساب بالشروط العامة لتكوين العقد  -أوال
و يعتبر ىذا االلتزام طبقا لمقواعد العامة بمثابة تدبير وقائي لحماية التراضي  1وفتح الحساب.

 في حالة لجوء المتعاقد معو إلى سموك التستر  ،ل إرادة أي متعاقدحيث يحول دون اختال
  ،و الكتمان عمى المعمومات التي يكون ليا تأثير عمى قراره بشأن إبرام العقد من عدمو 
  ،و بوفاء البنك بالتزامو ىذا يكون قد استجابة لمقتضيات حسن النية في التعاقد من جية

و الذي يقتضي من كل شخص يريد إبرام عقد ما أن  ،و لمبدأ النزاىة العقدية من جية أخرى
من خالل إطالعو عمى كل المعمومات  ،بنزاىة   ويتصرف مع من يرغب في التعاقد مع

                                                 
1
 - MEMENTO Pratique- Francis LEFEBVRE، op.cit.p792. 
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يمكنو من التعبير بشكل أفضل عن إرادتو  مما ،الضرورية مرتبط بالمسائل األساسية لمعقد
و قد تم تأكيد ىذا االلتزام من خالل عدة  ،1نو من حقوق و التزاماتفيو و لما قد ينشأ ع

الذي يمكن تطبيقو عمى البنوك باعتبارىا عون  02 – 04نصوص قانونية من بينيا القانون 
حيث يتم تطبيق ىذا االلتزام من الناحية الفعمية وفقا لنص  ؛اقتصادي  يقوم بتقديم خدمات

و التي جاء فييا " يتعين عمى العون  306 - 06من المرسوم التنفيذي  04المادة 
االقتصادي إعالم المستيمكين بكل الوسائل المالئمة بالشروط العامة و الخاصة لبيع السمع 

إبرامو". و باإلضافة إلى ىذه  و و / او تأدية الخدمات و منحيم مدة كافية لفحص العقد 
لتزام من خالل تحديده لمقواعد األحكام فان المنظم البنكي كرس و بشكل صريح ىذا اال

 – 94العامة المتعمقة بشروط البنوك المطبقة عمى العمميات المصرفية بموجب أحكام النظام 
الذي يشكل  03 -09و التي أدرجت بعد إلغاء النظام المذكور ضمن أحكام النظام ، 132

في  07-95ميمة في الوقت الحالي اإلطار الخاص اللتزام البنوك باإلعالم و قد صدرت التع
و التي يستمر العمل بيا إلى حين صدور  ،ظل النظام الممغى لبيان كيفيات تطبيق أحكامو

المذكور  03-09من النظام  07نصت المادة  زامتاإللوتأكيدا ليذا  ،نص أخر بدال منيا
 المؤسسات المالية أن تبمغ زبائنيا و الجميور بالشروط التي و عمى أنو " ينبغي عمى البنوك

و خاصة معدالت الفائدة الفعمية اإلجمالية  ،تطبقيا بعنوان العمميات المصرفية التي تقوم بيا
 عمى ىذه العمميات. 
أن تطمع زبائنيا عمى الشروط المتعمقة باستعمال  ،عند فتح الحساب ،كما يستمزم عمييا

 ،مبنك و الزبونالحساب و أسعار الخدمات المختمفة التي يسمح بيا و االلتزامات المتبادلة ل

                                                 
  .119 ص ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحق أ/ - 1

و المتضمن القواعد  1994-11-6مؤرخ في   72جريدة رسمية عدد  1994يونيو  2مؤرخ في  13-94النظام رقم  - 2
 العامة المتعمقة بشروط البنوك المطبقة عمى العمميات المصرفية.
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المتعمقة بفتح الحساب أو في مستندات ترسل ليذا  االتفاقيةو تدون ىذه الشروط في 
      1الغرض".

وىذا ما نصت  ،و التأكد من عنوانو ،يمتزم موظف البنك بالتدقيق في ىوية المودع  -ثانيا
  لماليةحيث جاء فييا :"يجب عمى البنوك و المؤسسات ا 01-05قانون  07المادة  عميو
 أن تتأكد من ىوية وعنوان زبائنيا قبل فتح حساب  ،المؤسسات المالية المشابية األخرى و

أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصاالت أو تأجير صندوق أو ربط أية عالقة عمل 
  2أخرى".

يجب عمى موظف البنك أن يحتفظ بالمعمومات التي اطمع عمييا وىو بصدد التأكد  -ثالثا
والمتمثل في مراقبة  ،ة العميل لكي يتمكن من إثبات قيامو بااللتزام الواقع عمى عاتقومن ىوي

بعد غمق  ،وذلك خالل فترة خمس سنوات عمى األقل ،الوثائق و المعمومات المتعمقة بالعميل
  ،3الحسابات أو وقف عالقة التعامل

 4إذ عادة ما يحتفظ البنك بصور طبق األصل من ىذه الوثائق.
 وىو بصدد مراقبة ىوية العميل  ،يجب عمى موظف البنك أن يكون متفطنا وحريص -رابعا

و مكافحة ظاىرة  و القيام بإجراءات فتح الحساب و الغرض من فرض ىذا االلتزام ىو تجنب
 5غسيل األموال و تمويل العمميات اإلرىابية.

 

                                                 
  . 123، 122 ص ،المرجع السابق د/ قريمس عبد الحق، - 1

  . 01 – 05قانون  07المادة  - 2

االحتفاظ  ،:"يتعين عمى البنوك و المؤسسات المالية و المؤسسات المالية المشابية األخرى01-05قانون  14المادة  -3
 بالوثائق اآلتي ذكرىا وجعميا في متناول السمطات المختصة.

ائن وعناوينيم خالل فترة خمس سنوات عمى األقل بعد غمق الحسابات أو وقف عالقة الوثائق المتعمقة بيوية الزب -1    
  التعامل.......".  

4- Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p218. 

  
5- Stephane piedeliévre -Emmanuel putman op.cit.p240. 
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 1إعالم مصمحة الضرائب بفتح حساب الوديعة المصرفية النقدية. -خامسا
 الفقرة الثانية:التزامات البنك أثناء تشغيل الحساب

فإنو يقع عمى عاتق موظف البنك مجموعة  ،بمجرد إبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية   
 وذلك طوال فترة تشغيل الحساب وتتمثل ىذه االلتزامات فيما يمي: ،من االلتزامات

 قبول اإليداع: -أوال
النقدية لمعميل حسب العرف المصرفي السائد أن يقوم  يجيز عقد الوديعة المصرفية    

و العالقة بينو وبين البنك  2،بإيداع مبالغ عمى دفعات طالما كان حساب الوديعة مفتوحا
 4يكون االتفاق عمى إيداع مبمغ من النقود مرة واحدة. ألن الغالب أال 3،الزالت مستمرة

 أو من جانب شخص أخر من الغير يستوي األمر أن يكون اإليداع من جانب العميل و  
إذ يمكن أن تكون  ،و الذي تكون بينو وبين العميل عادة عالقة يراد تسويتيا بيذا اإليداع

وبما أن البنك ال يعتبر وكيل عن العميل  ،وفاءا لقرض قدمو لو أو أداء الثمن أو تبرعا...
عميمو يقبل ىذا المبمغ  فإن البنك الذي يتمقى مبمغا من الغير لحساب ،في تمقي الوفاء عنو

 ،وذلك بعد قيام البنك بإخطاره بذلك ،بشرط قبول العميل لمقيد الذي تم صراحة أو ضمنا
وبتالي يرتب الوفاء الحاصل من الغير  ،ويعتبر سكوت العميل بعد إخطاره بالقيد رضا منو

لمبمغ يعاد إلى أما إذا اعترض ىذا األخير عن القيد الذي تم فإن ا ،أثاره في عالقتو بالعميل
وال يبقى لمغير الذي قدم المبمغ المرفوض إن كانت لو شكوى من  ،من قدمو إلى البنك

ألن البنك يعتبر غريب  ،الرفض إال تقديميا لمعميل طبقا لما بينو وبين ىذا الغير من عالقة
اإليداع وينبثق عن التزام البنك بقبول  5،عنو وال يحق لو إلزامو بقبول المبمغ لصالح العميل

                                                 
1
- Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit.p220. 

  .87ص ،المرجع السابق ،محمود الكيالني/ د -2

  .56ص  ،المرجع السابق ،عمي جمال الدين عوض/ د -3

  .87ص ،المرجع السابق ،محمود الكيالني/ د -4

 .57-56ص  ،المرجع السابق ،عمي جمال الدين عوض/ د -5
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ألن السماح لمعميل  ،التزام أخر ىو احترام البنك لحركة الحساب بين اإليداع و السحب
يقابمو من جية أخرى إمكانية االتفاق عمى تمكين  ،بإيداع ما يشاء من النقود في حسابو

إال أن التزام البنك باحترام حركة  ،العميل من سحب المبالغ التي يحتاجيا في أي وقت
اإليداع و السحب يرتبط بنوع محدد من حسابات الودائع وىي الحسابات لدى  الحساب بين

    1الطمب.
 

 خدمة صندوق العميل: -ثانيا
وذلك بتنفيذ  ،يمتزم البنك كما سبق الذكر بخدمة صندوق عميمو طوال فترة تشغيل الحساب   

يمتزم البنك في ىذا و  ،إذ يقوم بدفع قيمة الشيكات التي يسحبيا ىذا األخير عنو ،أوامر عميمو
و باإلضافة إلى ذلك فإنو يقوم بتنفيذ أوامر التحويل  ،الصدد بمنح دفتر شيكات لمعميل

وقد أشار  2،كما يحصل ما يكون لمعميل من مبالغ يطمب إدخاليا في الحساب ،المصرفي
لتزام في مادتو الرابعة إلى ىذا اال 1941القانون الفرنسي المنظم لمبنوك و الصادر في يونيو 

في  -أن: " وديعة النقود في البنك تتضمن التزامو بخدمة خزينتو وبوجو خاص أن يدفع
 األوامر الصادرة من العميل في صورة شيكات  -حدود مقدار الوديعة الممكن التصرف فيو

وأن يتمقى  ،لصالح العميل أو لصالح الغير ،أو أوامر تحويل مصرفي أو أي وسيمة أخرى
 أو التي يقوم بتحصيميا سواء كان باتفاق مع العميل  ،التي تدفع لصالحو كل المبالغ

 3أو بمقتضى المادة وأن يضيفيا إلى وديعتو".
كما يقوم البنك وىو بصدد االلتزام بخدمة صندوق العميل بإرسال بيان دوري بالحساب    

  4لمقيام بيااألربعة الموالية  األيامبالعمميات خالل  إشعارو  ،لمعميل وذلك كل ثالثة أشير

                                                 
  .327ص ،المرجع السابق ،ىاني محمد دويدار/ د -1

 .141ص ،قةالرسالة الساب ،مالك نسيمة -2

 .64ص  ،المرجع السابق ،عمي جمال الدين عوض /د -3

 . 134ص  ،المرجع السابق ،أ/  قريمس عبد الحق - 4
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 1إال أن ىناك من يعتبره مجرد خدمة ثانوية ال ترقى لتكون التزاما رئيسيا.
 

 التزام موظف البنك بالفطنة و اليقظة أثناء تشغيل الحساب -ثالثا
نظرا لمدور الفعال الذي يجب أن تمعبو البنوك في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل     

فقد تم تعزيز وتأكيد التزامو باليقظة و الفطنة أثناء تسييره  ،وكذا التيرب الضريبي ،اإلرىاب
لحساب الوديعة المصرفية النقدية؛ بحيث يعتبر بمثابة التزام حقيقي تنبثق عنو عدة التزامات 

مما يسمح لو بإجراء رقابة صارمة عمى كل  ؛أخرى تقع كميا عمى عاتق موظف البنك
 ،أو ذات مبالغ مرتفعة بشكل غير معتاد ،عقدة منياالعمميات التي يقوم بيا العميل خاصة الم

وبتالي يمكنو مطالبة العميل بكل  ،أو التي لم يتم تقديم تبرير اقتصادي لمشروعيتيا
وىو األمر الذي أكدتو  2،وموضوع العممية ،المعمومات المتعمقة بمصدر ومصير ىذه األموال

 .01-05من القانون  10المادة 
من  19إلخطار بالشبية الذي ألزمت بو البنوك بموجب المادة ىذا ما يعرف بواجب او  

 01.3-05القانون 
تعزيزا ليذا االلتزام فإن البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابية األخرى و  

سنوات عمى  5ممزمة باالحتفاظ بالوثائق المتعمقة بالعمميات التي أجرىا الزبائن خالل فترة 
 4يذ العممية.بعد تنف ،األقل
كما يتجسد التزام البنك بالفطنة و اليقظة أثناء تشغيل الحساب من خالل قيامو بإخطار    

ويقوم  ،مركزية المستحقات غير المدفوعة عن الشيكات بدون رصيد التي أصدرىا عمالؤه

                                                 
 .327ص ،المرجع السابق ،ىاني محمد دويدار/ د -1

2 -  Stephane piedeliévre-Emmanuel putman op.cit.p247. 

ية و المصالح المالية لبريد لالبنوك والمؤسسات الما –لشبية :" يخضع لواجب اإلخطار با01-05من القانون  19المادة  -3
  الجزائر والمؤسسات المالية المشابية األخرى........".

 .01-05من القانون  14المادة  - 4
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 بشرط أال ،إذا ما أرتكب عارض الدفع عمى مستواه 1،باسترجاع دفاتر الشيكات المتبقية لدييم
المحددة  بعد تمقيو ليذا األمر المرسل  اآلجاليبدي  الساحب أي مبادرة لتسوية العارض في 

عما إذا كان طالب فتح الحساب قد  باالستعالمو يمتزم من جية أخرى  ،إليو من قبل البنك
أتخذ في حقو تدبير المنع من إصدار الشيكات من قبل أحد البنوك أو المؤسسات المالية 

   2ند تقديم الشخص لطمب فتح الحساب.ع ،المؤىمة
 االلتزام بالسرية المصرفية: -رابعا
بحيث يعرف األول بسر المينة والذي  ،يعتمد العالم عمى نوعين من السرية المصرفية   

وفيما  ،ينص عميو القانون من حيث موجبات المين لمحفاظ عمى السر بالنسبة لكل منيما
عمى العادات المتبعة في عمميات المصارف التي تعتبر يتعمق بالبنوك فإن األمر يرتكز 

بحيث يحق لمزبون أن  ،ومؤتمنة عمى كتمان العمميات التجارية التي تقوم بيا ،نفسيا أمينة
يعتمد عمى أمانة صاحب المصرف وموظفيو لمحفاظ عمى سرية أي عممية تجارية يجرييا 

بتعويض الضرر عند إفشاء ىذا كما يحق لو أن يطالب  ،معو عمى أساس أنو أمر تعاقدي
أما النوع الثاني فإنو  ،ويعتمد عمى ىذا النوع من السر المصرفي في معظم دول العالم ،السر

بحيث يمنع كشف حساب أي زبون ميما بمغت  ،يمتاز بالتشديد في كتمان السر المصرفي
  3وميما اشتدت الضغوط. ،أموالو حدود المشبوه

التميز بين كل من التكتم المصرفي والسرية المصرفية؛ بحيث  كما يتجو الفقو كذلك إلى   
يقصد بالتكتم المصرفي االلتزام الممقى عمى عاتق البنك بعدم إفشاء األسرار المصرفية التي 

إال أن األساس القانوني  ،آلت إليو بحكم وظيفتو أو في معرض ىذه الوظيفة والمتعمقة بزبائنو
قانوني يقضي ص إذ ال يوجد أي ن ،عريقة في القدموتقاليد  ليذا االلتزام يستند عمى أعراف

                                                 
 والتضمن تنظيم مركزية المبالغ غير المدفوعة. 02-92من النظام رقم  4المادة  - 1

 . 292،  109ص عبد الحق، المرجع السابق، قريمس أ/  - 2

 .103ص ، المرجع السابق ،خميل اليندي-د/ أنطوان الناشف - 3
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 بذلك مما ال يسمح لمزبائن المتضررين من عدم التزام البنك بالتكتم المصرفي من مالحقتو 
  1جزائيا ألنو ال عقوبة بدون نص في الميدان الجزائي.

م إفشاء األسرار ىذا عمى عكس التزام السرية المصرفية الذي يتمثل في التزام المصرف بعدو  
بموجب نصوص قانونية صريحة تفرض التكتم  ،وظيفتو أو في معرضياالتي آلت إليو بحكم 

 2وتعاقب عمى اإلفشاء بدون عذر غير مشروع.
تعتمد الجزائر عمى النوع األول من السرية المصرفية وىو سر المينة وذلك من خالل و  

 ،باب الرابع تحت عنوان السر المينيالذي نص عمييا في ال ،11-03قانون النقد والقرض 
منو والتي نصت عمى األشخاص الممزمين بالسرية المصرفية من  117وىذا بموجب المادة 

 و عن السمطات المعفاة من ىذه السرية من جية أخرى. ،جية أخرى
 األشخاص الممزمين بالسرية المصرفية:  -أ
لميني تحت طائمة العقوبات قانون النقد و القرض:"يخضع لمسر ا 117نصت المادة  

 المنصوص عمييا في قانون العقوبات:
كل عضو في مجمس إدارة وكل محافظ حسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي  -

 طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدمييا.
ص كل شخص يشارك أو شارك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لمشروط المنصو  -

 عمييا في ىذا الكتاب....". 
 السمطات المعفاة من السر المصرفي: -ب 

مع مراعاة األحكام الصريحة  ،تمزم بالسر من قانون النقد والقرض:"... 117نصت المادة 
 جميع السمطات ما عدا ،لمقوانين

 السمطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة والمؤسسات المالية. -  
                                                 

 ،لبنان ،منشورات الحمبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،نظريات في القوانين المصرفية واإلدارية والمدنية ،د/ نعيم مغبغب - 1
 .29ص  ،2008

 .29ص  المرجع نفسو، - 2
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 ة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي.السمط -  
السيما في  ،السمطات العمومية الممزمة بتبميغ المعمومات إلى المؤسسات الدولية المؤىمة -  

 إطار محاربة الرشوة وتبييض األموال وتمويل اإلرىاب.
ادة المجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب ىذه األخيرة طبقا ألحكام الم -  

 1أعاله." 108
 االستثناءات الواردة عمى االلتزام بالسر المصرفي -ج

إذ ال يحتج بو في مواجية  ،يرد عمى التزام البنك بالسر المصرفي العديد من االستثناءات
 كما أن ىناك حاالت محددة يعفى فييا البنك من ىذا االلتزام. ،أشخاص وىيئات محددة

 حتج في مواجيتيم بالسر المصرفي:_ األشخاص والييئات الذين ال ي1
ألن السرية المصرفية مقررة لمصمحتو وال  ،أو ممثمو القانوني،العميل صاحب الحساب -

ويدخل في ىذا الحكم كل من الوصي أو القيم عمى  ،يمكن أن يجابو بيا نفسو
   2العميل.

 3.ورثة العميل وكذا الشركاء في الشركة -
 تمعب ىذه السمطات دور فعال في تنظيم السوق  سمطات الضبط النشاط االقتصادي: -

 ،4و مراقبتو لذلك ال يمكن االحتجاج بالسر المصرفي في مواجية كل من مجمس المنافسة
و تذليال لكل  وىذا تسييال لميمتيا ،و كذا لجنة تنظيم عمميات البورصة و مراقبتيا

   5التي تحتاجيا.العقبات التي يمكن أن تحول بينيا و بين الحصول عمى المعمومات 

                                                 
 من قانون النقد والقرض. 117المادة  - 1

 .305 ،300ص ،المرجع السابق ،د/ إلياس ناصيف - 2

 ،األردن ،دار وائل،الطبعة األولى ،الجزائية عن إفشاء السر المصرفي المسؤولية ،عبد الودود أبو عمرد/ محمد  - 3
 .83 ،80 ،79ص  ،1999

 :" ... دون أن يمنع من ذلك بحجة السر الميني."  03- 03من األمر  51/01المادة  - 4

 .  206 – 205ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحقأ/  - 5
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ال يحتج بالسر المصرفي في مواجية وكيل التفمسة سواء كان المفمس  وكيل التفمسة: -
أو البنك المودع لديو حيث استقر االجتياد القضائي المبناني في عدة  ،ىو العميل المودع

 1قرارات لو عمى رفع السرية المصرفية في حالة إفالس البنك.
بالسر المصرفي في مواجية إدارة الضرائب وىذا ما أكدتو  ال يحتج إدارة الضرائب: -

قانون اإلجراءات الجبائية والتي نصت عمى أنو:" تيسيرا لمراقبة التصريحات  53المادة 
بالضرائب المكتتبة إما من قبل المعنيين أو من قبل الغير يتعين عمى جميع المصرفيين 

ق اإلطالع من قبل أعوان التسجيل أن والقائمين بإدارة  األموال وغيرىم الخاضعين لح
الدفاتر التي  ،يقدموا عند كل طمب من أعوان الضرائب الذين ليم رتبة مراقب عمى األقل

نص عمى مسكيا القانون التجاري وكذا جميع الدفاتر والوثائق الممحقة ومستندات 
 2اإليرادات والنفقات."

ذلك من  حماية االقتصاد الوطني و  تمعب إدارة الجمارك دور فعال في إدارة الجمارك: -
 االقتصادخالل الصالحيات الممنوحة ليا في مجال التحري عن الجرائم الواقعة عمى 

ليا  االعترافإال من خالل  او التي ال يمكنيا القيام بي ،الوطني داخل اإلقميم الجمركي
بالسر البنكي  لذالك ال يمكن االحتجاج ،بإمكانية الوصول إلى المعمومات المرتبطة بيا

و الذين حددتيم  عمى ىذه المعمومات اإلطالعفي مواجية األعوان الذين يثبت ليم حق 
  ،من قانون الجمارك و ىم  األعوان الذين ليم رتبة ضابط مراقب عمى األقل 48المادة 

 3و أعوان الجمارك المكمفين بميمة قابض.
  في مواجية المجنة المصرفية بالسر المصرفي االحتجاجال يمكن  المجنة المصرفية: -
و يعود السبب في ذلك إلى أن  4من قانون النقد والقرض. 109المادة  ىذا ما أكدتو  و

                                                 
 .107ص ،المرجع السابق ،خميل اليندي ،أنطوان الناشفد/ د/ - 1

 .202عبد الحق قريمس،الرسالة السابقة، ص/ د - 2

 .  203ص  المرجع نفسو، - 3

 من قانون النقد والقرض:".....ال يحتج بالسر الميني تجاه المجنة". 109المادة  - 4
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المجنة المصرفية تمعب دور فعال في مراقبة احترام البنوك و المؤسسات المالية لألحكام 
  1.معاينتياالتشريعية و التنظيمية المطبقة عمييا و المعاقبة عمى اإلخالالت التي تتم 

و المؤسسات  يتمتع بنك الجزائر بإمكانية طمب المعمومات عن زبائن البنوك بنك الجزائر: -
 المالية دون أن يكون بوسع ىذه األخيرة أن تتمسك بالسر البنكي في مواجيتو و ذلك من

ذىب إليو المشرع البنكي في منح الحق لبنك الجزائر في اإلطالع عمى كل  خالل ما
  ،يا ليذا الغرضئت الضرورية لعممية المراقبة التي يديرىا بواسطة مركزيات ينشالمعموما

 02/ 117و تحديدا مركزية المخاطر و مركزية المستحقات غير المدفوعة  ألن المادة 
قانون النقد و القرض لم تشر إلى حقو في اإلطالع في حالة مباشرتو لممراقبة لحسابو 

 2امو بيذه المراقبة لحساب الجنة المصرفية. الخاص إنما نصت عمى ذلك عند قي
بأنيا  01-05ق  4المادة  الييئة المختصة في مكافحة غسيل األموال والتي عرفتيا -

خمية معالجة االستعالم المالي. حيث ال يمكن االعتداد بالسر الميني في مواجية ىذه 
  3األموال.الييئة نظرا لمغرض الذي أنشأت من أجمو و ىو مكافحة ظاىرة غسيل 

تم إنشاء ىذه الييئة من أجل دعم  الييئة الوطنية لموقاية من الفساد و مكافحتو : -
 ،و مجابية كل السموكات التي يمكن ليذه الظاىرة أن تتجمى فييا ،سياسة مكافحة الفساد

لذلك ال يمكن لمبنك أن يجابو طمب الييئة لمعمومات عن عممية ما بالتزامو بالسر الميني 
أن كل رفض متعمد  01-06من القانون  21/02لمشرع إعتبر بموجب المادة ألن ا

وغير مبرر  لتزويد الييئة بالمعمومات و / أو الوثائق المطموبة يشكل جريمة إعاقة السير 
 4الحسن لمعدالة في مفيوم ىذا القانون. "

  

                                                 
 .186ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحق أ/ - 1

 186ص  ،المرجع نفسو - 2

3
 :" ال يمكن االعتداد بالسر الميني أو السر البنكي في مواجية الييئة المتخصصة".01-05من القانون  22المادة  - 

 . 191،193ص  ،المرجع السابق ،أ/  قريمس عبد الحق - 4
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 _ حاالت رفع السرية المصرفية:2
 عدة حاالت:يعفى البنك من التزام السرية المصرفية في 

صدور إذن خطي من صاحب الشأن أو ورثتو أو الموصى ليم برفع السرية  -
 1المصرفية.

االستعالم المصرفي عن حالة العميل: حيث جرت العادة المصرفية عن تبادل البنوك  -
 ،لكن ما تعمق بالجانب المدين منيا ،فيما بينيما لممعمومات المتعمقة بحسابات الزبائن

 2ئنة ال يمكن الكشف عن سريتيا إال بإذن من العميل.ألن الحسابات الدا
من قانون العقوبات والمتعمقة بإفشاء  301الشيادة أمام القضاء: نصت المادة  -

األسرار عمى أنو يجب عمى الموظفين اإلدالء بالشيادة أمام القضاء دون التقيد بالسر 
 3الميني.

 4األموال. في حالة الشبية في أن إيداع األموال تم بيدف تبييض -
    5الحجز عمى أموال العميل. -
إذا كانت الوديعة المصرفية النقدية مخصصة لغرض  احترام تخصيص الوديعة: -خامسا

ألنو يعتبر وكيل عن العميل في القيام  6،معين فإن البنك ممزم باحترام تخصيص الوديعة
ي حالة عدم احترامو لذلك يعتبر البنك خائنا لألمانة ف ،بالغرض الذي خصصت لو الوديعة

 7ليذا التخصيص.

                                                 
  .106دي، المرجع السابق، صخميل الين-د/د/ أنطوان الناشف -1

  .344د/ إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص -2

  قانون العقوبات الجزائري. 301المادة  -3

  .01-05من القانون  11-10المواد  -4

  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 677المادة  -5

6
- François Grua، op.cit.p 133.  

7
- Philippe Delebecque، Michel Germain، op.cit، p133.  
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  1االلتزام بتنفيذ أوامر الحجز عمى حساب الوديعة المصرفية النقدية. -سادسا
 

 رد مبمغ الوديعة : -سابعا
مما  2تتميز الوديعة المصرفية النقدية بانتقال ممكية المبالغ المودعة إلى البنك المودع لديو   

 3حيث ال تبرأ ذمتو إال بعد وفائو بدينو لمعميل. ،يجعمو مدينا لمعميل برصيد الحساب
ناىيك عن  ،وكذا موعد ومكان الرد ،لذلك سنتعرف عمى محل الوفاء و الوسائل التي يتم بيا

 الموانع التي قد تكون سببا المتناع البنك عن الوفاء.
 محل الوفاء ووسائمو:    -أ

ن النقود برده لممودع بقيمة تعادلو دفعة يمتزم البنك الذي يتمقى عمى سبيل الوديعة مبمغا م   
 دون اعتبار لمتغيير الطارئ عمى قيمتيا في الفترة بين اإليداع  4،واحدة أو عمى دفعات

 5و الرد.
 من القانون المدني  الجزائري حيث جاء فييا: 95وىذا ما نصت عميو المادة 

دون أن يكون  ،مذكور في العقدالتزم المدين بقدر عددىا ال ،" إذا كان محل االلتزام نقودا   
وىو الحكم الذي أكدتو  ،الرتفاع قيمة ىذه النقود أو النخفاضيا وقت الوفاء أي تأثير"

وذلك في قضية البنك الوطني ضد  06/05/2010المحكمة العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 
أن البنك ال حيث أكدت المحكمة العميا  ،ومن معيا CACTالشركة ذات المسؤولية المحدودة 

 6يتحمل مسؤولية القرار الحكومي بتخفيض قيمة الدينار الجزائري.

                                                 
  قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية. 684المادة  -1
  .640عمي البارودي، المرجع السابق، ص -د/ مصطفى كمال طو -2

3 - Philippe Delebecque، Michel Germain، op.cit، p307.   
  .358ص  ،المرجع السابق ،د/ إلياس ناصيف -4

  .57ص ،المرجع السابق ،د/ عمي جمال الدين عوض -5

 .246ص  ،2011 ،العدد الثاني ،مجمة المحكمة العميا ، 06/05/2010قرار بتاريخ  620925ممف رقم  -6
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ن تم اإليداع بالعممة األجنبيةو   فإنو يحق لممودع استرداد المبمغ بالعممة الوطنية بعد  ،ا 
وباعتبار البنك ممزم برد المال لدى أول طمب من  1،تحويميا بالسعر الرائج يوم االسترداد

إذا ما  مسؤوال عن تعويض األضرار الالحقة بالعميل من جراء ىذا التأخير المودع فإنو يكون
ويكون التعويض معادل  ،طرأ انخفاض في أسعار العممة األجنبية بالنسبة لمعممة الوطنية

أو في يوم  ،أو في يوم تقديم الدعوى ،لفرق العممة عمى أساس سعرىا في يوم اإلنذار
  2االستحقاق.

 
وذلك  3تسميم النقود المودعة سواء لمعميل المودع نفسو أو ممثمو القانونيتبرأ ذمة البنك بو  

أو عن  ،قيامو بالسحب النقدي من خزينة البنك مباشرة إما عن طريق توجيو إلى البنك و
كما تبرأ ذمة البنك  4،طريق وفاء البنك بقيمة الشيك الذي حرره العميل المودع ألمر نفسو

ام  برد األموال المودعة إلى الغير الذي يحدده المودع سواء عن في مواجية المودع إذا ما ق
أو توجيو أمر لمبنك بإجراء تحويل مصرفي لشخص  ،طريق تحرير شيك ألمر ىذا الغير

ليذا تعتبر كل أوامر الدفع التي يرسميا العميل إلى البنك طريقة لرد األموال  ،محدد
ب العميل لنقوده المودعة يعتبر وسيمة لرد كما أن تمسك البنك بالمقاصة عند طم 5،المودعة

 6الوديعة المصرفية النقدية.

                                                 
 .358ص  ،المرجع السابق ،د/ إلياس ناصيف -1

 .358المرجع نفسو، ص -2

3
- François Grua، op.cit.p 127.    

 .379-378ص  ،المرجع السابق ،د/ إلياس ناصيف -4

5
- François Grua، op.cit.p 127. 

6
 .55 ص،السابقالمرجع  ،عبد الحميد الشواربي - 
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في ىذا الصدد يمتزم البنك بالتأكد من سالمة الشيك المقدم إليو والتحقق من أنو يتضمن و  
قانون  472و المنصوص عمييا في المادة  1،كافة البيانات المشترطة قانونا إلنشاء الشيكات

 2تجاري.
 الرد:موعد ومكان  -ب
وذلك  يمتزم البنك برد الوديعة المصرفية النقدية في الموعد المتفق عميو بينو وبين العميل   

حيث يجب عميو ردىا لدى أول طمب لمعميل إذا كانت وديعة لدى  ،حسب نوع الوديعة
أما إذا كانت وديعة بشرط اإلخطار المسبق فإن البنك  ال يمتزم بردىا إال بعد قيام  ،الطمب
أما بالنسبة لموديعة ألجل معين فإن البنك يكون ممزما بردىا في  ،يل بإخطاره مسبقاالعم

وفي حالة تأخر  4،حيث ال يحق لمعميل مطالبة البنك بردىا قبل ىذا الموعد 3،الموعد المعين
فإن البنك يكون  ،البنك عن رد الوديعة بعد طمبيا من قبل العميل حسب ما تم االتفاق عميو

ما لم يثبت أن ىذا التأخير راجع  5،عويض األضرار الناجمة عن ىذا التأخيرمسؤوال عن ت
 6ألسباب أجنبية عنو.

أما إذا لم يتم  ،يتم رد الوديعة المصرفية النقدية في المكان المتفق عميو بين البنك و العميلو  
البنك وىو موطن المدين والذي يتمثل في فرع  ،االتفاق فإن الرد يتم حسب القواعد العامة

                                                 
  .238ص ،الجزائر،2010 ،دار ىومة،الطبعة الثالثة ،الوجيز في شرح األوراق التجارية،د/ بمعيساوي محمد الطاىر -1

 :"يحتوي الشيك عمى البيانات اآلتية:"472المادة  -2
 ،نص السند نفسو بالمغة التي كتب بياذكر كممة شيك مدرجة في  -1
 ،=أمر غير معمق عمى شرط بدفع مبمغ معين -2
 ،اسم الشخص الذي عميو الدفع ) المسحوب عميو( -3
 ،بيان المكان الذي يجب فيو الدفع -4
  توقيع من أصدر الشيك) الساحب(."   -6 ،بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانو -5

 .640لبارودي، المرجع السابق، صعمي ا -د/د/ مصطفى كمال طو -3
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إذ يجب أن يدفع الشيك في ،الذي يتم االتفاق عمى سحب ودائعو منو عن طريق الشيكات
 1الفرع الذي أصدر الدفتر باعتباره ىو الذي يمسك الحساب ويحتفظ لديو بالرصيد.

 موانع رد الوديعة المصرفية النقدية: -ج
 الت.يمتنع البنك عن الوفاء بقيمة الوديعة المصرفية النقدية في عدة حا

 الحاالت التي يكون التعامل فييا بالشيك: -1
 تتمثل ىذه الحاالت فيما يمي:

 عدم رد الوديعة المصرفية النقدية بسبب عيوب في الشيك: -
ال يمتزم البنك برد الوديعة المصرفية النقدية إال بعد أن يتأكد من أن الورقة المقدمة إليو    

وعمى  ،ا صادرة من الساحب صاحب الحسابأي أني ،عبارة عن شيك بالمعنى الصحيح
ويمكن أن يتفق العميل مع البنك عمى أن ىذا األخير ال يدفع قيمة الشيك  ،رصيد قائم وكافي

األمر الذي يسيل عمى البنك كشف  ،إال إذا كان مسحوبا عمى ورقة من الدفتر الذي أصدره
كما يتعين عمى البنك  ،أرقاميا ألنو يعمم مقدما شكل الشيكات التي سمميا لمعميل و ،التزوير

أي تتضمن  2،أن يتأكد من أن الورقة المقدمة تتوفر عمى شروط الشيك بالمعنى القانوني
 قانون تجاري جزائري. 472كافة البيانات اإللزامية المنصوص عمييا في المادة 

فيو أو الشيك الذي تخمف  ،لذلك يمتنع البنك عن الوفاء بشيك صادر عن غير الساحب    
 3بيان من البيانات اإللزامية.

 عدم رد الوديعة المصرفية النقدية بسبب المعارضة في وفاء الشيك: -
 ،والتي يمكن أن تصدر من الساحب ،يمتزم البنك الذي يتمقى معارضة في الوفاء بالشيك   

يمتزم  كما ،أن يمتنع عن الوفاء لمحامل بقيمة الشيك فور عممو بيذه المعارضة ،أو من دائنيو

                                                 
 .61ص ، المرجع السابق ،د/ عمي جمال الدين عوض -1
 .85، 81ص  نفسو،المرجع  -2
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بل يقوم بتجميد رصيد الحساب تحت يده إلى غاية  ،من جية أخرى بعدم ردىا إلى الساحب
  1أو من جانب القضاء بناءا عمى طمب حامل الشيك. ،رفع المعارضة من جانب المعارض

 عدم رد الوديعة المصرفية النقدية بسبب الدفوع ضد العميل أو حامل الشيك: -
 2،ويخمص المسحوب عميو من التزامو بالوفاء ،حق حامل الشيكالدفع ىو كل سبب ييدد    

 ومن بين ىذه الدفوع:
 الدفع بالمقاصة: -
كما يحق لو أن يتمسك بيا في  3،يحق لمبنك أن يتمسك بالمقاصة في مواجية العميل   

وذلك إذا ما تمت  ،مواجية حامل الشيك الذي أصدره العميل ولو كان الحامل يجيل وقوعيا
أما إذا وقعت المقاصة بين المسحوب  ،إصداره مما أدى إلى انقضاء الرصيد أو نقصانوقبل 

فميس لممسحوب  ،ثم قام ىذا األخير بتظيير الشيك إلى حامل آخر ،عميو ضد الحامل
كما ال يحق كذلك لمبنك أن  ،عميو)البنك( أن يتمسك بيذه المقاصة عمى الحامل الجديد

القة التي أدت إلى إصدار الشيك ألنيا غريبة عن الشيك يتمسك عمى الحامل ببطالن الع
   4وتخص عالقة غير ظاىرة .

باإلضافة إلى ذلك فإنو ال يحق لمبنك أن يتمسك عمى الحامل بما لو من دفوع مبنية عمى    
ما لم يكن الحامل وقت حصولو عمى الشيك يعمم بالدفع المستمد من ىذه  ،عالقتو بالمظير

وبذلك يمكن القول أن البنك يحق لو أن  ،تبر في ىذه الحالة سيء النيةألنو يع ،العالقة
يتمسك بالمقاصة وكافة الدفوع األخرى بشرط أن تجد مصدرىا في العالقة الشخصية 

 5المباشرة بينو وبين الحامل الذي يطالبو بالوفاء.
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 عدم وجود الرصيد أو عدم كفايتو: -
ساسي لتنفيذ البنك اللتزامو برد الوديعة المصرفية يعتبر وجود الرصيد وكفايتو الشرط األ   

أما إذا لم يكن ىذا الرصيد موجودا فإن البنك ال يكون ممزما بالوفاء لمعميل أو لمغير  ،النقدية
 الذي يحدده.

 ،تجدر اإلشارة إال أن العميل يمكن أن يصدر شيك أو عدة شيكات لفائدة شخص معينو  
ففي ىذه الحالة يعتبر  ،1شيك واحد تقدم بو المستفيد منوويكون رصيده غير كافي لموفاء ب

أما بالنسبة لمحامل فال يجوز لو أن يرفض الوفاء  ،الرصيد بالنسبة لمساحب في حكم المعدوم
لذلك  2،قانون تجاري 505الجزئي عمى قدر الرصيد الموجود و ىذا ما نصت عميو المادة 

كما يحق لمبنك  ،لضامنين بالقدر الباقي لويحتفظ بالشيك ليباشر رجوعو عمى الساحب أو ا
 ،أن يدون عمى الصك واقعة وفاء ىذا المبمغ باإلضافة إلى المخالصة التي يستكتبيا المستفيد

أما إذا كان الرصيد غير كافي لموفاء بعدة شيكات صادرة لفائدة شخص واحد فإن البنك يقوم 
ألن الساحب بيذا اإلصدار يكون قد  ،هبالوفاء بالشيك الذي يحمل التاريخ السابق في إصدار 

وكل شيك صادر بعد ذلك عمى نفس الحساب  ،تصرف في الرصيد و أخرجو من ذمتو
إال أن  ،فإن لم يكن ىناك رصيد أخر كان ىذا الشيك بدون رصيد ،ينصب عمى رصيد أخر

رف البنك يمكن أن يفي بقيمة الشيك لمحامل برغم من أن ىذا الشيك بدون رصيد وىو ما يع
حيث تتمخص  ،وقد عرضت ىذه المسألة عمى القضاء الفرنسي ،بالوفاء عمى المكشوف

 ،وقائع القضية في أن بنك قام بدفع شيك لمعميل لم يكن لو رصيد وشكا العميل من ذلك
وأن العميل  ،فتمسك البنك بأنو بفعمو ىذا أنقض العميل من عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

إال أن الفقو يرى بأن تبريرىا غير كاف وقد  ،لمحكمة ىذا التبريرفقبمت ا ،لم يصبو أي ضرر

                                                 
  .100-99 ،94ص  المرجع نفسو،د/  - 1
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ال تقبمو المحكمة في مناسبات أخرى؛ ألن الوفاء عمى المكشوف يفسر عمى احتمالين وىي: 
ما أن البنك كان فضوليا عن العميل. ،إما عبارة عن اعتماد منحو البنك لمعميل  1وا 

عميل لتصرف البنك لمقول بوجود قرض ويتجسد لألخذ باالحتمال األول البد من قبول الو  
وسحبو العميل عمى حساب لو يمكن  ،ذلك إذا ما حرر الشيك باختيار واع وبدون غمط

طمب إعطاءه  -بيذا–أمكن القول أن العميل  ،السحب منو بطريقة الشيك عمى المكشوف
لقرض عمى ويكون لو الرجوع بقيمة ا ،و البنك عندما دفع الشيك قبل ىذا الطمب ،قرض

أما إذا كان سحب الشيك بال رصيد من باب الغمط  ،العميل سواء تحقق لمعميل منو فائدة أوال
من العميل فال محل لمقول أنو طمب من البنك إقراضو قيمتو؛ إذ الفرض أنو يضن أن لمشيك 

وىو استناد ضعيف  ،فال يكون أمامو سوى االستناد إلى الفضالة متى أثبت شروطيا ،رصيدا
 ساس ضئيل الحصيمة.األ
أو بعضو وجب أن يخطر  ،تجدر اإلشارة أن البنك متى دفع شيكا عمى المكشوف في كموو  

  2الساحب فورا بيذا الدفع ليتدبر أمره.
 عدم رد الوديعة المصرفية النقدية بسبب طارئ عمى العميل الساحب:  -
لكن  ،ي صدر لفائدتو الشيكال يؤثر وفاة الساحب أو فقدان أىميتو عمى حق المستفيد الذ   

و الذي يكون من عمميتين: تحرير الشيك تنفيذا التفاق  ،يجب التعرف عمى معنى اإلصدار
أما إذا  ،فإن لم يسمم إليو لم يكن ىناك إصدار ،أو حرر بعممو ،بين الساحب و المستفيد

ميم حاصال و التس ،حرر بعممو وأخطر الساحب أنو يحرره وأرسمو إليو اعتبر اإلصدار تاما
 ؛حكما؛ فإن توفي الساحب بعد ىذا اإلصدار ال يمكن أن تظير قيمة ىذا الشيك في تركتو

ألنو يعتبر حق لممستفيد حيث يحق لو أن يستوفي قيمتو متى تقدم بو دون اعتبار لوفاة 

                                                 
 .100-99 ،94 ،صالمرجع السابق ،د/ عمي جمال الدين عوض  -1
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فإن مقابل الوفاء يبقى في ذمة  ،أما إذا حصمت الوفاة قبل اإلصدار بيذا المعنى ،الساحب
 وال يكون لممستفيد حق عميو. الساحب

في حالة ما إذا تمقى المستفيد ىذا الشيك عمى سبيل الوكالة فإن وفاة الساحب ال يمنع و  
   2قانون تجاري. 495وىذا ما نصت عميو المادة  1،وفاءه
إال أنو تجدر اإلشارة إلى أن البنك يحق لو أن يرفض الوفاء بشيك كان ساحبو وقت    

بالرغم من أن الحق  ،أو أن إرادتو يشوبيا عيب من عيوب اإلرادة ،دا لألىميةالتوقيع عميو فاق
الرفض لمبنك يعود إلى  حقوالسبب في منح  ،في المطالبة بالبطالن مقصور عمى الساحب

  3أن مثل ىذا الوفاء من جانبو ال يبرئو أمام الساحب.
 رفية:حاالت أخرى يمتنع فييا البنك عن رد الوديعة النقدية المص -2

 تتمثل ىذه الحاالت فيما يمي:
 الحجز عمى رصيد الوديعة المصرفية النقدية -
وال ألي شخص أخر يحدده وميما  ،يمتزم البنك بتجميد الحساب وعدم رد الوديعة لمعميل   

كانت الوسيمة المستعممة سواء كان شيك أو أمر تحويل مصرفي....إلى غاية الفصل في 
 4بيت الحجز أو رفعو.الدعوى المرفوعة إما بتث

 تقادم الوديعة: -
عمى أن البنوك يسمح  1977جانفي  3من القانون الفرنسي الصادر في  2نصت المادة    

 ،سنوات  10أو بأي مطالبة منذ  ،ليا بقفل حساب عميميا الذي لم يقم بأي عممية عميو
وحفظيا  ،لودائعوألزمت البنك بإيداع كل المبالغ المسجمة في ىذا الحساب لدى صندوق ا

                                                 
 .242 ص ،المرجع السابق ،د/ بمعيساوي محمد الطاىر -1
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   .241ص ،المرجع السابق ،د/ بمعيساوي محمد الطاىر -3
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سنة  30ويرى الفقو أن مدة  1،حيث تصبح بعد ذلك ممكا لمدولة،سنة 30حتى انتياء ميمة 
إنما لصالح  ،تعتبر بمثابة مصادرة أكثر منيا تقادم ألنيا ليست مقررة لمصمحة البنك المدين

 من أن وقد حاولت المذكرة اإليضاحية لمقانون الفرنسي تبرير ىذا الحكم بأنو بدال 2،الدولة
تؤول ىذه الديون إلى الشركات فإنيا يجب أن تؤول إلى الحكومة باعتبارىا ممثمة لممصمحة 

وليس في ىذا أي ضرر لتمك البنوك  ،وىي أجدر بالمال الذي ال يطالب بو أصحابو ،العامة
  3أو الشركات.

 ثامنا: دفع الفوائد:
المشرع الجزائري في تكيف الوديعة  ومن بينيا ،إذا سممنا بما ذىبت إليو معظم التشريعات   

فإن األصل في ىذا األخير أنو غير  ،التي يكون محميا مبمغا من النقود عمى أنيا قرض
 ،قانون مدني جزائري 454وىذا ما نصت عميو المادة  4،منتج لمفوائد ألنو من عقود التبرع
ائري جاء باستثناء قانون مدني نجد أن المشرع الجز  455إال أنو بالرجوع إلى نص المادة 

حيث نصت ىذه المادة عمى أنو:" يجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع  ،عمى ىذا المبدأ
أموال لدييا أن تمنح فائدة يحدد قدرىا بموجب قرار من الوزير المكمف بالمالية لتشجيع 

 االدخار".
ن ىناك اتفاق ما لم يك ؛يتضح من ىذه المادة أن البنك غير ممزم في األصل بدفع فوائد   

وتسري ىذه الفوائد من اليوم الذي  ،أو وجد عرف محمي ،بينو وبين العميل المودع عمى ذلك
وىذا عمى خالف  ،يمي كل إيداع إن لم يكن يوم عطمة إلى اليوم الذي يسبق رد أي مبمغ

  5الحساب الجاري الذي تسري فيو الفوائد بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق خاص.

                                                 
1
- Philippe Delebecque، Michel Germain، op.cit، p309.  

2
-  François Grua، op.cit، p132. 
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 ،وودائع التوفير ،ا يتم االتفاق عمى ذلك في الودائع ألجل و الودائع بإشعار سابقعادة مو  
فإن تم االتفاق بين  1،أما الودائع التي ترد بمجرد الطمب فالغالب ىو عدم دفع الفوائد عمييا

 ،البنك عمى دفع الفائدة فإن ىذا األخير يكون ممزما بدفعيا بالسعر المتفق عميوو  العميل
   2تجاوز السعر القانوني المحدد بموجب أحكام القانون.بشرط عدم 

الصادر عن البنك  03-09من النظام رقم  05/01في ىذا الصدد نصت المادة و  
والمحدد لمقواعد العامة المتعمقة بشروط البنوك المطبقة عمى العمميات المصرفية  ،المركزي

 ن تحدد معدالت الفائدة الدائنة عمى أن البنوك و المؤسسات المالية يحق ليا وبكل حرية أ
غير أنو يجوز  ومستوى العمالت المطبقة عمى العمميات المصرفية ،و المدينة وكذا معدالت

لبنك الجزائر أن يحدد ىامشا أقصى يستوجب احترامو من قبل البنوك و المؤسسات المالية 
بق عمى الودائع ألجل وبذلك يمتزم البنك بتحديد سعر الفائدة المط ،بالنسبة لعمميات القروض

مع ضرورة احترام الكيفيات المقررة لحسابيا و المواعيد  ،لحظة فتح الحساب الذي يأوييا
و يمكن أن يتفق البنك و العميل عمى التسديد المسبق لمفوائد المستحقة  ،الدورية لتسديدىا
من  13لكن مع ضرورة توفر الشرطين المنصوص عمييما في المادة  ،عن الودائع ألجل

  ،ألف دينار جزائري 500وىما أن يكون المبمغ المودع أقل أو يساوي  07-95التعميمة 
   3و أن يتم اإليداع لفترة تقل أو تساوي سنتين.

 الفقرة الثالثة: التزامات البنك عند قفل الحساب:
  التزامات:يمتزم البنك عند قفل الحساب بعدة    
ويبقى  ،و في قفل الحساب إذا كان غير محدد المدة: يمتزم البنك بإخطار العميل برغبتأوال

  البنك ممزما بيذا اإلخطار حتى لو قام العميل بسحب كل المبالغ المودعة في الحساب
ألن ىذا األخير يبقى محتفظا في ظل عدم تعبيره عن رغبتو  ،ايقاف كل العمميات عميو و

                                                 
  .110-109د/خالد إبراىيم التالحمة، المرجع السابق، ص -1
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شفاىة بحقو  أوك كتابة في قفل الحساب بشكل واضح و صريح من خالل إشعار البنك بذل
  1في إعادة  تفعيل الحساب و إجراء عمميات سحب و إيداع جديدة.

 2: تصفية الحساب وتحديد الرصيد النيائي.ثانيا
: رد المبالغ المتبقية في الحساب و الفوائد الناتجة عنيا بعد تحديد الرصيد النيائي ألنيا ثالثا

 3د القانونية عند التأخير في سداده.تعتبر دينا قابال لألداء تسري عميو الفوائ
بعد أن يوافق العميل صراحة أو ضمنيا عمى نتيجة تصفية الحساب يمتزم البنك بعدم رابعا: 

  ،أو تكرار ألحد القيود ،أو خطأ في عممية الحساب ،مراجعتو إال لتصحيح خطأ مادي
 4أو السيو. ،أو ترك أحدىما

 5مميات التي قام بيا العميل عمى الحساب.: االحتفاظ بالوثائق المتعمقة بالعخامسا
 6: إعالم مصمحة الضرائب بقفل الحساب.سادسا

 الفرع الثاني:
 حقوق البنك

لكن   يقع عمى عاتق البنك التزامات عديدة وكثيرة ،بإبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية   
المبالغ  حيث يعتبر حق التصرف في ؛من جية أخرى يمنح ىذا العقد لمبنك عدة حقوق

كما يحق لو بموجب ذات العقد أن  ،المودعة اليدف األساسي لمبنك من إبرام ىذا العقد
إذا ما كانت بينيما  ،يتمسك بالمقاصة في مواجية العميل الذي يطالب باسترداد وديعتو

 7عالقة مديونية.
                                                 

 . 51 ، 50ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحق د / - 1
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 .70المرجع السابق، صد/عبد الحميد الشواربي،  -4
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6
- Christian Gavalda – jean stoufflet، op.cit، p220. 
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 الفقرة األولى: حق التصرف في المبالغ المودعة
مما يعطي لو الحق في 1،الوديعة يصبح البنك مالكا ليابمجرد إبرام العقد و استالم    

ألنو من حق المالك أن يتصرف في  2،التصرف في ىذه المبالغ بما يتفق ونشاطو الميني
لذلك ال يمتزم البنك بالمحافظة عمى الشيء المودع لديو ورده بذاتو لممودع؛ بل إن  ،ممكو

مة الودائع الموجودة لديو ألن تجربتو تسمح لو البنك ال يمتزم باالحتفاظ بسيولة نقدية تعادل قي
بمعرفة القدر الذي ينبغي أن يحتفظ بو في خزائنو لمواجية طمبات السحب اليومية من 

إذ دون ىذا االستثمار ال  ،أما الباقي فيستثمره في عممياتو المصرفية المختمفة ،المودعين
يعتبر مالكا ليذه الوديعة فإن  وبما أن البنك 3،يكون لمبنك أي مصمحة في قبول الودائع

ما لم تكن ىذه الوديعة  4،واستخداميا في نشاطو الميني ال يعتبر خيانة أمانة ،استثماره ليا
حيث يجب عمى البنك أن يحتفظ بيذه المبالغ لتأدية الغرض الذي  ،مخصصة لغرض معين

 5خصصت لو.
 الفقرة الثانية: حق البنك في التمسك بالمقاصة:

نما قيمتيا  ،البنك في عقد الوديعة المصرفية النقدية ممزما برد ذات الوديعة ال يكون    وا 
بحيث يصبح مجرد مدين برد ما يعادل قيمة المبالغ  6،العددية نتيجة لتممكو ليذه المبالغ

مما يسمح لو إذا ما أصبح دائنا لممودع أن يتمسك في مواجيتو بالمقاصة بين  ؛المودعة
 7ودينو في ذمة العميل المودع. المبالغ المودعة لديو
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 المطمب الثاني:
 التزامات وحقوق العميل

يرتب عقد الوديعة المصرفية النقدية حقوق والتزامات لمعميل المودع كما يرتبيا لمبنك     
 المودع لديو.

 وبتالي التصرف فييا كما يشاء ،فمكي يتمكن البنك من تممك ىذه األموال المودعة
يجب عمى العميل  ،وباستثمارىا بما يعود بالفائدة عميو ،ختمف أنشطتوباستعماليا في م

مما يمكنو في المقابل من الحصول  ،المودع أن يقوم بكل االلتزامات المفروضة عمى عاتقو
 .عمى حقوقو الناتجة عن ىذا العقد

الفرع بالدراسة حقوقو في  ثم نتناول ،لذلك سنتطرق إلى التزامات العميل في الفرع األول   
 .الثاني

 الفرع األول
 التزامات العميل المودع

والتي تعد في  ،يمتزم العميل المودع بموجب عقد الوديعة المصرفية النقدية بعدة التزامات   
 وتتمثل ىذه الحقوق فيما يمي: ،1نفس الوقت حقوقا لمبنك المودع لديو

 الفقرة األولى: تسميم المبمغ المتفق عمى إيداعو لمبنك
وىذا ما  ،تبر تسميم النقود المتفق عمى إيداعيا التزاما حقيقيا في ذمة العميل المودعيع   

قانون مدني التي تنص عمى  451وكذا المادة  ،2قانون النقد والقرض 67يفيم من المادة 
أنو:" يجب عمى المقرض أن يسمم إلى المقترض الشيء الذي يشتمل عميو العقد وال يجوز لو 

 ظيره إال عند انتياء القرض...".أن يطالبو برد ن
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ىذا عمى عكس الوديعة الكاممة والتي يكون فييا المودع لديو ىو الممزم بالتسمم وىذا ما و  
قانون مدني حيث جاء فييا:" عمى المودع لديو أن يستمم  591ذىبت إليو المادة 

 .1الوديعة..."
بتسميم النقود المتفق عمييا في  لذلك يمتزم العميل المودع في الوديعة النقدية المصرفية   

ويتم  ،والمكان المحدد في العقد وبنفس مقدار ونوع العممة التي تم االتفاق عمييا ،2الميعاد
وال يعتبر  ،التسميم بعدة طرق فقد يكون نقدا أو بواسطة شيك مسحوب عمى مصرف أخر

ال إذا استمم البنك قيمة العميل المودع في ىذه الحالة قد نفذ التزامو بتسميم مبمغ الوديعة إ
 .3الشيك من المسحوب عميو

لذلك يسري تاريخ اإليداع منذ تاريخ استالم النقود المدونة في الشيك أو منذ قيدىا في    
كما يمكن أن يتم تسميم الوديعة عن طريق المقاصة بين دين المصرف ودين  ،الحساب
تجدر و  5لح العميل وسيمة لمتسميمويعتبر كذلك التحويل المصرفي الذي يكون لصا ،4المودع

 .6اإلشارة إلى أن عقد إيداع النقود ال يتم إذا كان التسميم مربوطا بأجل أو موقوف عمى شرط
 

 الفقرة الثانية: التزام العميل بضمان الوفاء لمبنك وخمو النقود من العيوب:
قانون  453 وىذا ما نصت عميو المادة ،يمتزم العميل بضمان خمو النقود من العيوب   

فال يمزمو أن يرد  ،واختار المقترض استفاء الشيء ،مدني:" إذا ظير في الشيء عيب خفي
 إال قيمة الشيء المعيب.
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ما  ،أما إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب    فمممقترض أن يطمب إما إصالح العيب وا 
 .1استبدال الشيء المعيب بشيء خال من العيوب."

 ،التي يمكن أن تكون عن طريق نقود ورقية ،لضمان عمى كيفية التسميمتتوقف صورة ىذا او  
إال أن البنوك يمكن  ،وفي ىذه الحالة يمكن أن يعترض البنك عن ىذه األوراق إن كانت تالفة

عمى أن تقوم باستبداليا ألن البنك المركزي يسمح باستبدال أوراق  ،أن تقبل ىذه األوراق
وباإلضافة إلى ذلك فإن العميل يضمن عدم تقديمو  ،دود معينةجديدة باألوراق التالفة في ح

 لنقود مزورة.
فإن العميل يضمن استفاء البنك  ،أما إذا تم تقديم النقود عن طريق تظيير أحد الشيكات   

فإن لم يتحصل  ،ألن ذمتو ال تبرأ إال إذا حصل البنك عمى النقود الورقية ذاتيا ،بقيمة الشيك
 وع عمى العميل بوصفو مظيرا يضمن الوفاء بقيمة الشيك.عمييا جاز لو الرج

وفي ىذه الحالة يضمن العميل  ،كما يمكن أن يتم التسميم عن طريق التحويل المصرفي   
أما إذا كان ىذا الرصيد  ،لمبنك وجود رصيد دائن بالحساب الذي تحولت منو قيمة الوديعة

الوديعة التي حددىا العميل جاز لمبنك الرجوع مدينا أو كان دائنا ولكنو ال يكفي لتغطية قيمة 
كما يمتزم من جية أخرى بضمان الوفاء لممستفيد من شيك حرره حتى ولو أفمس البنك ،2عميو

 .3المسحوب عميو
 

 4الفقرة الثالثة: عدم التعرض لمبنك في استخدام المبالغ المودعة
ي نشاطو الميني كيفما وأن يستثمرىا ف ،يحق لمبنك أن يتصرف في األموال المودعة   
ألن البنك يعتبر  ،لذلك يمتزم العميل بعدم التعرض لو عند استخدامو ليذه الودائع ،يشاء
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صاحب ىذه األموال ومالكيا وليس وكيال عن العميل لذلك ال يبقى ليذا األخير إال حق 
 ،معينما لم تكن ىذه الوديعة مخصصة لغرض  ،المطالبة باستردادىا في الوقت المتفق عميو

إال ألداء الغرض الذي  ،إذ ال يحق لمبنك في ىذه الحالة أن يتصرف في المبالغ المودعة
لذلك يحق لمعميل أن يعترض عمى استخداميا ألي غرض أخر من غير  ،1خصصت لو

 الغرض الذي خصصت لو.
 

   2الفقرة الرابعة: مراعاة اإلجراءات المتفق عمييا في حالة إيداع أو سحب الوديعة
فإن كانت وديعة  ،متزم العميل بإتباع إجراءات السحب و اإليداع حسب نوع الوديعةي   

بشرط اإلخطار المسبق فعمى العميل أن يقوم بإخطار البنك قبل المطالبة بالوديعة حسب 
فإن العميل يمتزم بتقديم دفتر التوفير عند  ،أما إذا كانت وديعة توفير ،الميمة المتفق عمييا

   3اع وقيد ىذه العمميات فيو والتوقيع عميو.أو إيد ،كل سحب
 الفرع الثاني

 حقوق العميل المودع
إذ يحق لو أن  ،تعتبر التزامات البنك المودع لديو حقوقا مقررة لمصمحة العميل المودع   

يتمتع بالخدمات التي يقدميا عادة البنك بمناسبة ىذا العقد والتي تعرف بخدمة صندوق 
حقو بموجب عقد الوديعة المصرفية النقدية أال يتدخل البنك في  كما يكون من ،العميل

مما يستتبع حقو في سرية ىذه العمميات وعدم إفشائيا  ،العمميات و النشاطات التي يقوم بيا
والتي سبق بيانيا في التزام البنك بالسرية  ،إال في الحاالت التي ينص عمييا القانون صراحة

 المصرفية.
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ك فإن العميل المودع يعتبر دائنا لمبنك بالمبالغ المودعة و الفوائد المتفق باإلضافة إلى ذلو  
 لذلك يعتبر استرداد الوديعة والفوائد الناتجة عنيا حقا مقررا لصالحو. ،عمييا
 

 الفقرة األولى: االستفادة من الخدمات المقدمة من طرف البنك:
ضمنيا بخدمة صندوق العميل في استقرت العادة المصرفية عمى قيام تعيد البنك تعيدا    

وفي ىذا الصدد  ،نفس الوقت الذي يقوم فيو بفتح حساب الوديعة المصرفية النقدية لعميمو
وىو عممو  ،ذىب أحد الفقياء الفرنسيين إلى القول بأن البنك يقوم بخدمة صندوق عميمو

االتفاق بينيما ويدخل ذلك ضمنيا في  ،إذ يعتبر الحد األدنى الذي يقدمو لمعميل ،األساسي
 ،عمى فتح حساب الوديعة

وينفذ لو أوامر الوفاء بديونو عن طريق دفع  ،بحيث يتمقى البنك الوديعة النقدية لمعميل
والتي تكون ثابتة في  ،ويحصل لو حقوق لدى الغير ،أو أوامر التحويل المصرفي ،الشيكات

 كما يتمقى لحسابو ما يدفعو الغير لصالحو. ،أوراق تجارية
 1941.1ا ما أكده القانون الفرنسي المنظم لمبنوك والصادر سنة وىذ
 

 الفقرة الثانية: عدم تدخل البنك في نشاطات العميل وضمان سرية عممياتو: 
كما يعترف  ،يعترف القانون لمعميل بحقو في عدم تدخل البنك في العمميات التي يقوم بيا   

تمد عمى أمانة صاحب المصرف حيث يحق لو أن يع ،لو بضمان سرية ىذه العمميات
إال أن ىذه الحقوق ترد عمييا  ،2وموظفيو لمحفاظ عمى سرية العمميات التجارية التي يجرييا

والتي تسمح لمبنك بالتدخل في العمميات التي يقوم  ،استثناءات وذلك بموجب نصوص قانونية
خير بتقديم تبريرات حيث يحق لو أن يطالب ىذا األ ،والتي يشتبو في مشروعيتيا ،بيا العميل
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من  10وىذا ما نصت عميو المادة  ،اقتصادية عن مصدر ىذه األموال أو عن مصيرىا
 :"إذا تمت عممية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة  01-05القانون 

يتعين عمى البنوك والمؤسسات  ،أو تبدو أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو محل مشروع
أو المؤسسات المالية المشابية األخرى االستعالم حول مصدر األموال ووجيتيا وكذا المالية 

 محل العممية وىوية المتعاممين االقتصاديين. 
 1من ىذا القانون". 22إلى  15يحرر تقرير سري ويحفظ دون اإلخالل بتطبيق المواد من    

بالعمميات التي يجرييا مع البنك كما ينص القانون عمى إمكانية إفشاء أسرار العميل المتعمقة 
 2عمى حسابو وذلك في الحاالت السالفة الذكر.

 
 الفقرة الثالثة: استرداد الوديعة 

كما يمكن أن يتم ردىا إلى  ،أو ممثمو القانوني ،يتم استرداد الوديعة من المودع نفسو   
مقررة عند وذلك بحسب الصيغة ال ،شخص أخر من الغير بناء عمى أمر من العميل المودع

أو بمقتضى العرف كالدفع مثال لحامل شيك مسحوب من المودع  عمى  ،فتح الحساب
كما يجوز كذلك لوكيل المودع الحائز عمى وكالة صحيحة أن يسترد قيمة المبالغ  ،المصرف
أما إذا كان المودع شخصا معنويا فإن استرداد المبالغ المودعة يتم من قبل  ،المودعة

 مو وفقا لمقانون والنظام التأسيسي لمشخص المعنوي.الشخص العامل باس
في حالة وفاة العميل المودع فإن الوديعة ترد إلى الورثة المعنيين في حكم إعالن الوفاة و  

  3وحصر اإلرث.

                                                 
  والمتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ومكافحتيا. 01-05قانون من ال 10المادة  - 1

  .وىي االستثناءات الواردة عمى التزام البنك بالسر المصرفي -2

  .358ص ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -3
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أما إذا كانت الوديعة ألجل فإن ىناك من التشريعات من يجيز استمرار الوديعة وفقا    
ثة باستردادىا قبل حمول أجميا إذ يعتبر ذلك حقا مقرر ما لم يطالب الور  ،لشروط العقد
إال أن استمرار الوديعة عمى النحو المتفق عميو مع العميل المتوفى يحقق  ،لمصمحتيم

حيث ال يمتزم البنك برد الوديعة فور وفاة المودع مما  ،مصمحة لمبنك والورثة في ذات الوقت
كما أن استمرار العقد يجعل من حق  ،فرة لديوقد يتسبب في التأثير عمى كمية السيولة المتو 

وذلك حتى يقرروا مصير ىذا العقد إما  ،الورثة الحصول عمى العائد المتفق عميو مع المورث
 .1باالستمرار أو باسترداد الوديعة قبل حمول أجميا

تجدر اإلشارة إلى أن حق العميل المودع في استرداد الوديعة يبقى قائما حتى في حالة و  
ألن المصرف يتسمم المبالغ المودعة عمى سبيل الممكية؛ مما يجعمو يتحمل تبعة  ،كياىال

 ،أو وقوع حوادث مفاجئة ،مخاطر الحوادث و الظروف التي تؤدي إلى فقدانيا كالسرقة مثال
 .2وغيرىا من الحوادث ،أو قوة قاىرة كالحرب أو المصادرة الحكومية

 451اليالك بالتسميم حيث نصت المادة  أما المشرع الجزائري فقد ربط تبعة   
ذا تمف الشيء قبل تسميمو إلى المقترض2قفرة  كان اإلتالف عمى المقرض."  ،:"....وا 
تجدر اإلشارة إلى أن البنك يمكن أن يوافق عمى منح عميمو تسبيقات عمى الودائع ألجل  و 

نو يحصل في مقابل أإال  ،إال بحمول األجل المتفق عميو استردادىاألن ىذه األخيرة ال يمكن 
ىذه التسبيقات عمى فوائد يتم حسابيا بزيادة نقطة مئوية إلى نسبة الفائدة المطبقة الحساب 

  3. 07– 95من التعميمة  15و ىذا ما نصت عميو المادة  ،ألجل
 

  

                                                 
 .181 ،المرجع السابق ،د/عبد الرحمان السيد قرمان -1

 .359ص ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -2

 .136ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحقد/  - 3
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 الفقرة الرابعة: الحق في تمقي الفوائد    
لفائدة المتفق عمييا في العقد نظير حق بمجرد تسميم العميل لمنقود المودعة يبدأ حقو في ا   

وتضاف الفائدة المستحقة في نياية أجل الوديعة إلى  ،البنك في استعمال النقود المودعة لديو
حيث يشكل األصل والفائدة مبمغا جديدا تجب عنو فائدة إذا أعيد ربط الوديعة  ،أصل المبمغ
من اليوم الذي ينتيي فيو التزام البنك  وينتيي سريان الفوائد ،وفق ما تقدم بيانو ،ألجل جديد
فإذا تخمف عن تنفيذ التزامو برد الوديعة والفوائد يمزم بدفع فوائد عن التأخير وفقا  ،برد الوديعة

  1لمقواعد العامة سواء من حيث سعرىا أو تاريخ استحقاقيا.
إذا كانت تجدر اإلشارة إلى أن العميل يستفيد من الفائدة المتفق عمييا بغض النظر و  

وىذا عمى عكس ما ىو عميو  ،المشروعات التي استعممت فييا الوديعة مربحة أو خاسرة
 الحال بالنسبة لمبنوك اإلسالمية التي تخضع استعمال األموال المودعة لقاعدة الغنم بالغرم

حيث يعتبر العمالء المودعين في  ،وال تقبل الكسب إال إذا واجو احتمال الخسارة والربح
 ،فيم يساىمون في مخاطر االستثمارات وفي نتائجيا ،مشاركة مع البنك المودع لديو عالقة

نما تفترض ليم حصص في  ،إذ ال يحصمون عمى عائد ثابت كالفائدة المحددة مسبقا وا 
 .2األرباح المحققة من المشروعات التي يموليا البنك

دع فائدة عن وديعة النقود يذىب الفقيو السنيوري إلى القول بأنو يجوز أن يتقاضى المو و  
 .3ويعتبر أن ىذه الفائدة بمثابة ثمار الشيء المودع ،التي كيفيا القانون المدني أنيا قرض

 
 
 
 

                                                 
  .376د/عزيز العكيمي، المرجع السابق، ص -1

  .257-256د/عائشة الشرقاوي المالقي، المرجع السابق، ص -2
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 المبحث الثاني:

 المسؤولية المترتبة عن عقد الوديعة المصرفية النقدية:
الذي  ،النقديةتنشأ العالقة بين البنك والعميل عن طريق إبرام عقد الوديعة المصرفية    

حيث تعتبر التزامات كل طرف حقوقا مقررة  ،يؤدي إلى نشوء التزامات في ذمة كال طرفيو
 لمصمحة الطرف األخر.

لذلك يؤدي إخالل أحد األطراف بالتزاماتو أو باإلضرار بالطرف األخر إلى قيام    
وعين: مسؤولية والتي يمكن أن تكون مسؤولية مدنية وتنقسم ىذه األخيرة إلى ن ،مسؤوليتو
بحيث تنشأ األولى عن إخالل أحد األطراف ببنود العقد أو عدم  ،ومسؤولية تقصيرية ،عقدية

أما الثانية فإنيا تنشأ بسبب قيام شخص بخطأ كان السبب في  ،تنفيذه أو تأخيره في ذلك
 تضرر شخص أخر.

تكون عن تبييض  كما يمكن أن تترتب عن ىذا العقد المسؤولية الجنائية والتي يمكن أن   
كما تترتب عن تزوير الشيك أو عن إصداره بدون  ،األموال أو عن إفشاء السر المصرفية

 وكذا عن خيانة األمانة. ،رصيد
باإلضافة إلى ىذين النوعين من المسؤولية فإنو يوجد نوع أخر من المسؤولية عن ىذا و  

ولمتفصيل في ىذه األنواع  ،بيةالعقد باعتباره عمل مصرفي؛ وىي المسؤولية المصرفية التأدي
بحيث نتناول في المطمب األول  ،من المسؤولية حاولنا تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين

 ثم نتطرق إلى مسؤولية العميل في المطمب الثاني. ،مسؤولية البنك
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 المطمب األول

 مسؤولية البنك عن عقد الوديعة المصرفية النقدية
مات الممقاة عمى عاتقو بموجب عقد الوديعة المصرفية النقدية فإنو إذا أخل البنك بااللتزا   

أما إذا اقترف خطأ تسبب في ضرر لمعميل فإنو يسأل عن  ،يسأل عن ذلك مسؤولية عقدية
 ذلك مسؤولية تقصيرية وىذا طبقا لمقواعد العامة.

إلى ذلك  وباإلضافة ،كما يمكن أن يسأل البنك مسؤولية جنائية إذا ما توفرت شروطيا   
 .1فإن قانون النقد والقرض نص عمى إمكانية مسألة البنك مسؤولية مصرفية تأديبية

 الفرع األول
 المسؤولية المدنية لمبنك

تنقسم المسؤولية المدنية إلى نوعين وىما المسؤولية العقدية وىي التي نصت عمييا المادة    
 124منصوص عمييا بموجب المادة والمسؤولية التقصيرية وىي ال ،من القانون المدني 106

 قانون مدني جزائري .
 

 الفقرة األولى: المسؤولية العقدية لمبنك:
لقيام المسؤولية العقدية لمبنك البد من توفر شروط أساسية مما يؤدي إلى تطبيقيا في    

 العديد من الحاالت .
 أوال: شروط قيام المسؤولية العقدية لمبنك 

 ة لمبنك في األصل إذا توفرت أركانيا الثالث وىي الخطأ العقدي تقوم المسؤولية العقدي   
مما يمكن البنك من درأ المسؤولية عن نفسو إذا أثبت أنو لم  ،و الضرر والعالقة السببية

                                                 
 .64-62ص ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -1
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 أو إذا استطاع أن ينفي عالقة السببية بين خطئو العقدي أي عدم تنفيذ العقد ،يخطأ
كما أن القواعد العامة تقضي بأن  ،بالعميلوبين الضرر الذي لحق  ،أو التأخر في ذلك

البنك كشخص معنوي يسأل في ىذه الحالة مسؤولية شخصية إذا كان الخطأ قد صدر عن 
ويسأل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو عن األخطاء  ،ممثمو القانوني أو عن وكيل عنو

تابع قد وقع أثناء تأدية التي يرتكبيا موظفوه غير الممثمين لو قانونا شريطة أن يكون خطأ ال
 .1الوظيفة أو بسببيا أو بمناسبتيا

من القانون المدني الجزائري والتي جاء فييا:" يكون  136ىذا ما نصت عميو المادة و  
المتبوع مسؤوال عن الضرر الذي يحدثو تابعو بفعمو الضار متى كان واقعا منو في حالة 

 تأدية وظيفتو أو بسببيا أو بمناسبتيا.
قق عالقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعو متى كان ىذا األخير يعمل تتحو  

 2لحساب المتبوع".
إال أنو تجدر اإلشارة إلى أن ىناك من خرج عمى حكم القواعد العامة في المسؤولية    

ومن بينيا القضاء  ،المنصوص عمييا في القانون المدني فيما يتعمق بمسؤولية البنك
ويرجع السبب في ذلك إلى أن البيئة التجارية وباألخص العمل المصرفي يحتاج  ،ريالمص

وكذا توفير الثقة واألمان لممتعاممين مع البنوك حتى ولو أدى ذلك  ،إلى قواعد خاصة تناسبو
لذلك أخد القضاء المصري بمسؤولية  ،لمخروج عمى ما ىو مستقر عميو في البيئة المدنية

حيث أسست مسؤولية البنك عن الضرر فقط واعتبرتو الركن الوحيد  ،عةالمخاطر وتحمل التب
وليس عمى العميل إال إثبات ىذا الضرر الذي لحقو سواء وقع لو من  ،الموجب لمسؤوليتو

أو من جراء أداء البنك اللتزامو ولم يكن ىذا الضرر  ،جراء خطأ البنك طبقا لمقواعد العامة
ا التشديد في مسؤولية البنوك فقد اتجيت ىذه األخيرة إلى ونتيجة ليذ ،ناتج عن خطأ العميل

                                                 
 ،2002-1999 ،مصر ،دار أبو المجد لمطباعة ،المسؤولية الجنائية عن األعمال البنكية ،د الشربينيد/غادة عما -1

  .310ص

 قانون مدني جزائري. 136المادة  -2



 الوديعة المصرفية النقديةآثار                           الفصل الثاني          
 

152 

 

ومع ذلك يجوز لمعميل أن يرجع عمى  ،إبرام اتفاقيات مع العميل تخفف من مسؤوليتو العقدية
البنك رغم وجود شرط اإلعفاء من المسؤولية؛ إذا أثبت أن الضرر الذي أصابو كان من 

 .1جراء غش البنك أو خطئو الجسيم
 قات المسؤولية العقدية لمبنك:ثانيا: تطبي

وذلك  بتوفر شروط المسؤولية العقدية فإن البنك يكون ممزما بالتعويض لمعميل المتضرر   
 في عدة حاالت نذكر من بينيا:

يكون البنك مسؤوال مسؤولية عقدية إذا أنيى العقد بإرادتو المنفردة وقبل انتياء مدتو دون  -أ
أو قام بتنفيذ العقد تنفيذا سيئا أو بطريقة  ،ضرر لمعميلوترتب عن ذلك  ،سند من القانون

كما تقوم مسؤوليتو في حالة عدم إخطاره  لمعميل برغبتو غي   .2مخالفة لمعرف المصرفي
 3قفل الحساب إذا كان ىذا األخير غير محدد المدة.

ا بعد طمبيا التأخير في رد الوديعة: إذا تأخر البنك عن رد الوديعة و الفوائد الناتجة عني -ب
من العميل حسب ما تم االتفاق عميو فإنو يكون مسؤوال عن تعويض األضرار الناتجة عن 

 . 4ىذا التأخير
المسؤولية عن عدم تنفيذ أوامر العميل: يكون البنك مسؤوال عن تعويض األضرار التي  -ج

مر التحويل كأوا ،أو تأخره في ذلك ،تمحق بالعميل في حالة عدم تنفيذ ألوامر ىذا األخير
كما  ،5أو عدم تسديد قيمة الشيكات التي سحبيا العميل برغم من توفر الرصيد ،المصرفي

يكون مسؤوال عن تعويض العميل في حالة قيامو بالوفاء بقيمة الشيكات بالرغم من سيولة 
 .6الوقوف عمى التزوير الواقع فييا

                                                 
 .312-310ص ،المرجع السابق ،د/غادة عماد الشربيني -1

 .530ص ،المرجع السابق ،د/عبد الحميد الشواربي -2

  50ص  ،السابق المرجع ،أ/ قريمس عبد الحق - 3

 .29ص ،المرجع السابق ،د/عمي المقدادي -4

 .530ص ،المرجع السابق ،د/عبد الحميد الشواربي -5

 .364ص ،2010،المغرب ،دار اآلفاق العربية لمنشر والتوزيع ،الدليل العممي في المنازعات البنكية ،د/نبيل أبو مسمم -6
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مع خطأ البنك فإن القضاء يذىب أما إذا كان الوفاء بشيك ناتج عن اجتماع خطأ العميل    
ويكون توزيع الضرر عمييما بحسب جسامة الخطأ الذي  ،إلى إقرار المسؤولية عمى كمييما

 وقع من كل واحد منيما. 
لكن تجدر اإلشارة إلى أنو يمكن أن يتم الوفاء بشيك مزور دون أن يكون الخطأ ال من و  

فيما يتعمق بتحديد الطرف الذي يتحمل فاختمفت اآلراء الفقيية  ،المصرف وال من العميل
إال أن القضاء الفرنسي ذىب إلى إرساء أساس حديث لمسؤولية البنك في ىذه  ،المسؤولية

 . 1المسألة وفرق بين حالتين
وىو ممزم بردىا في الوقت  ،إذا كان البنك مودع لديو وتمقى الوديعة الحالة األولى: -1

 ،و قبل العميل برد الوديعة ولو لم يثبت خطأ في جانبوففي ىذه الحالة ال تبرأ ذمت ،المحدد
إذ ال يجوز لمعميل أن يطالب البنك  ،فمسؤولية البنك ىنا ال تتعدى رد المبالغ المودعة

 بالتعويض ما لم يثبت خطأ ىذا األخير.
إذا كان البنك مجرد وكيل يقوم عمى خدمة خزينة العميل من تحصيل الحالة الثانية:  -2

   2نو ال يسأل إال إذا أثبت العميل خطأه في تنفيذ عقد الوكالة.فإ ،ووفاء
باإلضافة إلى ذلك فإن المسؤولية العقدية لمبنك تقوم في حالة عدم صرف قيمة الشيك و  

إذا كانت تخالف حقيقة  ،أو لممعمومات التي يعطييا عن العميل ،بسبب خطأ في حساباتو
ن تحصيل قيمة شيك طمب العميل تحصيمو حتى كما تقوم في حالة تأخره ع ،مركزه المالي

 .3فتعذر تحصيل قيمتو ،أصيب المدين بضائقة مالية
إذا أوقع دائن  المسؤولية العقدية لمبنك بمناسبة الحجز عمى الوديعة المصرفية النقدية: -د

 ،العميل حجزا عمى الودائع التي تكون تحت يد البنك وفقا لقواعد حجز ما لممدين لدى الغير
و أصاب العميل  ،ن البنك يكون مسؤوال إذا لم يخطر العميل بذلك أو تأخر عن إخبارهفإ

                                                 
 .70-69ص ،الرسالة السابقة ،نبيل سيام أ/ -1

 .70-69ص  لمرجع نفسو،ا-2

 .552ص ،المرجع السابق ،د/عبد الحميد الشواربي -3
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كما تقوم مسؤوليتو إذا كان العميل بعد  ،أو عدم اإلخطار ،ضررا من جراء ىذا التأخير
ورغم ذلك قام  ،أو بعدم االعتداد بو وأعمن البنك بيا ،الحجز قد أقام دعوى برفع الحجز

  1قر بو الحاجز.البنك بالوفاء بما أ
 

 المسؤولية التقصيرية لمبنك::الفقرة الثانية
وكذا بعض األحكام القضائية في بعض الدول  ،يذىب االتجاه الحديث في القانون المقارن   

إلى األخذ بالمسؤولية الموضوعية فيما يتعمق بمسؤولية البنك وىي مسؤولية المخاطر وتحمل 
مدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية عمى أساس حيث أسست مسؤولية البنك ال ،التبعة

فالمسؤولية العقدية و التقصيرية تتفق  ،2وليس عمى أساس الخطأ والضرر معا، الضرر فقط
إال أنيما  ،وىذا أخذا بمسؤولية المخاطر وتحمل التبعة ،في أن الركن الوحيد ليا ىو الضرر

يعتبر العقد ىو أساس وسبب إذ  ،يختمفان من حيث األساس الذي تقوم عميو كل منيما
 ،إذا ما أخل بااللتزامات الممقاة عمى عاتقو بموجب ىذا العقد ؛مسألة البنك مسؤولية عقدية

 3.أما المسؤولية التقصيرية فال تنشأ عن وجود عقد يربط بينيما ،أو تأخر في تنفيذىا
 أوال: أساس قيام المسؤولية التقصيرية لمبنك: 

 ،صيرية في مجال البنوك إذا لم يكن ىناك عقد يربط البنك بالعميلتنعقد المسؤولية التق   
فالمسؤولية التقصيرية لمبنك إذا تنشأ إذا لم  ؛ضرر ىذا األخير من جراء تصرفات البنكتو 

أو كان  ،أو كان ىناك عقد باطل أو تقرر بطالنو ،يكن ىناك عقد أصال بين البنك والعميل
 ،العميل لم يكن من جراء إخالل بإلتزام ناشئ عنو عقد صحيح ولكن الضرر الذي وقع عمى

 .4بل نشأ بسبب اإلخالل بالتزام قانوني
                                                 

 .531-530ص السابق، المرجعد/ عبد الحميد الشواربي،  -1

 .311-310ص ،المرجع السابق ،غادة عماد الشربينيد/ -2
 .62 ص ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -3

  .313ص ،المرجع السابق ،د/غادة عماد الشربيني -4
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 ثانيا: تطبيقات لممسؤولية التقصيرية لمبنك:
 يسأل البنك مسؤولية تقصيرية في عدة حاالت نذكر من بينيا:   
ذلك  إذا تصرف موظف البنك تصرف ال يعد إخالال بالتزام تعاقدي وترتب من جراء -أ

فإن البنك  ،ضرر لمعميل كأن يعتدي عميو موظف البنك بالضرب أو بالقول في مقر البنك
في ىذه الحالة يكون مسؤوال مسؤولية تقصيرية وبتالي يكون ممزما بالتعويض لمعميل 

 .1المتضرر
يسأل البنك مسؤولية تقصيرية إذا كان العقد باطال وترتب من جراء تصرف البنك بسبب  -ب

 .2ألن العقد الباطل أو الذي تقرر بطالنو ال ينتج أثار ،لعقد ضرر لمعميلتنفيذ ا
يعتبر البنك مسؤول مسؤولية تقصيرية إذا ما قام برد المبالغ المودعة إلى الورثة قبل أن  -ج

 . 3مما يجعمو ممزما بالتعويض لمصمحة الضرائب ،يتأكد من أنيم سددوا ضريبية التركات
لية تقصيرية تمزمو بالتعويض لمشخص الذي يتضرر من إىمال كما يسأل البنك مسؤو    

 إذا ما ارتكب ىذا األخير أعمال ؛البنك لمتدقيق في ىوية الشخص الذي يطمب فتح الحساب
 . 4تحايمية عن طريق فتح الحساب 
في حالة إصدار عميمو لشيك بدون  في مواجية الغير ية تقصيريةكما يسأل البنك مسؤول -و

 و ىي : 15مكرر 526البنك قد اخل بالواجبات المشار إلييا بموجب المادة رصيد و يكون 
تسميم دفتر شيكات لشخص خاضع لممنع من إصدار الشيكات حسب أحكام المادتين  -

 . 9مكرر  526و  3مكرر  526
 النماذج المتبقية بحوزة المعني بعد تبميغو بالمنع الصادر في حقو.  باستردادعدم المطالبة  -

                                                 
  .531ص ،د/عبد الحميد الشواربي: المرجع السابق -1

  .63ص ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -2
  .550ص ،المرجع السابق ،د/عبد الحميد الشواربي -3

 .360ص ،المرجع السابق ،د/إلياس ناصيف -4
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عنو لدى مركزية المستحقات غير  االستعالمميم دفتر شيكات لزبون جديد دون تس -
 .  01 – 08من النظام  12األولين بموجب المادة  االلتزامينالمدفوعة. و قد تم تأكيد 

ممزما   15/05مكرر 526حسب نص المادة  االلتزاماتلذلك يكون البنك الذي أخل بيذه 
لم يبرر أن عممية فتح  ما ،لمحامل بسبب عدم التسديد  بدفع التعويضات المدنية الممنوحة

و تسميم نماذج  ،الحساب تمت وفق اإلجراءات القانونية و التنظيمية المتعمقة بفتح الحساب
و ىو نفس  ،لتزامات القانونية و التنظيمية الناتجة عن عوارض الدفعو كذا اال ،الشيكات

 1.  01 -08من النظام  13الحكم الذي أكدتو المادة 
إذا أوقع دائن العميل حجزا عميو تحت يد البنك فإن ىذا األخير يكون ممزما بتجميد  -ز

ويحق لمدائن الحاجز أن يرجع  ،وعدم صرف مبالغ منو لمغير أو لمعميل ،حساب العميل
كما يكون  ،2عمى البنك بالتعويض إذا أصابو ضرر من جراء ىذه مخالفة البنك ليذه القاعدة

من  684و  679 ،لية تقصيرية في الحاالت المنصوص عمييا في المادتينمسؤوال مسؤو 
ق إ ج م إد عمى ما  679حيث نصت المادة  ،قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري

أو قدم  ،أعاله 677يمي:" إذا لم يصرح المحجوز لديو بما عنده كما ىو مبين في المادة 
وراق الواجب إيداعيا لتأييد التصريح جاز الحكم عميو تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى األ

وذلك  ،بالمبمغ المحجوز من أجمو لصالح الدائن الحاجز الذي حصل عمى سند تنفيذي
 بدعوى استعجاليو.

ويمكن الحكم عميو  ،يجب في جميع األحوال إلزام المحجوز لديو بالمصاريف القضائيةو  
 3يره في تقديم التصريح."بالتعويضات المترتبة عمى تقصيره أو تأخ

 قانون إجراءات مدنية أو إدارية حيث جاء فييا : 689قد أكدت ذلك المادة و  

                                                 
 . 310ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحق أ/ - 1

 .531ص ،ابقالمرجع الس ،د/عبد الحميد الشواربي -2
 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.  679المادة  -3
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لى غاية جمسة  ،"...إذا لم يقدم المحجوز لديو التصريح بما في ذمتو بعد التبميغ الرسمي وا 
دين ولو في ىذه الحالة حق الرجوع عمى الم ،يمزم بدفع المبمغ المطموب من مالو ،التخصيص
   1بما دفعو."

إعالم العميل طالب فتح  بالتزاميسأل البنك مسؤولية تقصيرية في حالة عدم تقيده  -ح
يفرض عمى البنك قبل   االلتزامالحساب بكل المعمومات التي يجب أن يعممو بيا ألن ىذا 

 2ة.إتمام إبرام العقد لذلك يسأل البنك عن ىذا الخطأ مسؤولية تقصيرية وليس مسؤولية عقدي
 االستعمالكما يعتبر البنك مسؤول مسؤولية تقصيرية في مواجية الغير في حالة  -ط

و الذي يكون البنك قد فتحو بالرغم من  ،و غير المشروع لمحساب من قبل العميل ،الضار
بما في ذلك عممو أو تحققو من أن  ،حصولو عمى نتائج سمبية بشأن تحققو من ىوية العميل

   3ن إصدار الشيكات.ىذا األخير ممنوع م
 الفرع الثاني

 المسؤولية الجنائية لمبنك
فإنو يمكن  ،باإلضافة إلى المسؤولية المدنية لمبنك بمناسبة عقد الوديعة المصرفية النقدية   

وذلك متى توفرت األركان العامة ليذه األخيرة والتي تتمثل في  ،أن يسأل مسؤولية جنائية
 يأتيو الرجل العادي المتبصر في الظروف التي أحاطت ال ،الخطأ وىو عيب يشوب السموك

والمصمحة  وىو األمر المترتب عمى السموك بالنسبة لمحق ،وركن الضرر ،بارتكاب الجريمة
أما الركن الثالث  ،والذي يتمثل في االنتقاص من ذلك الحق أو تمك المصمحة ،محل الحماية

 ية بين السموك اإلجرامي والنتيجة.فيو العالقة السببية وىي عالقة مادية أو موضوع

                                                 
 قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 689المادة  - 1

 . 116ص  ،المرجع السابق ،قريمس عبد الحقأ/ - 2

 . 114 – 113ص  ،المرجع نفسو - 3
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باإلضافة إلى ىذه األركان فإنو البد أن تتوفر مجموعة من الشروط لكي يتحمل البنك و  
 .1المسؤولية الجنائية والتي تقوم في العديد من الحاالت

 
 الفقرة األولى: شروط تحمل البنك لممسؤولية الجنائية   

 ال بد أن تتوفر عدة شروط وىي:لكي يتحمل البنك المسؤولية الجنائية    
يشترط في الشخص الذي يرتكب ىذا الفعل المجرم أن يكون عضوا في أوال: شرط الصفة: 

أي أن يكون مرخصا لو بالتعبير عن إرادة البنك ألن ىذا األخير ال يمكنو أن يرتكب  ،البنك
الشرط شرط ويندرج ضمن ىذا  ،الفعل اإلجرامي إال عن طريق أعضاء طبيعيين مكونين لو

ألن القانون األساسي لمبنك يمكن أن يشترط شكال معينا لمتعبير عن إرادتو كاشتراط  ،الشكل
 وبأغمبية معينة. ،صدور قرار معين من الجمعية العامة

فإنو يشترط أن يكون الفعل المجرم  ،: باإلضافة إلى شرط الصفةثانيا: شرط االختصاص
فإذا كان الفعل خارج  ،دود المرخص بياصادر عن العضو صاحب االختصاص وفي الح

إنما يسأل العضو عن تجاوز  ،حدود اختصاص العضو فال يسأل البنك عن خطأ العضو
 . 2حدود اختصاصو

الجنائية أن يكون ىناك مصمحة  البنك المسؤولية يشترط لكي يتحملثالثا: شروط المصمحة: 
ميو بأي مصمحة فيسأل مرتكب ىذا فإذا كان الفعل ال يعود ع ،لمبنك من ىذا الفعل المجرم

 الفعل وحده عنو.
إذا لم تتوفر الشروط السالفة الذكر فإن ذلك ال يعني انتفاء المسؤولية الجنائية لمبنك  رابعا:

ألن ىذه األخيرة يمكن أن تنعقد حتى ولو تخمفت ىذه الشروط؛ وذلك متى كان البنك ميمال 
أو أن  ،ك المتعمقة بالتفتيش والرقابة غير فعالةفي الرقابة و اإلشراف كأن تكون أجيزة البن

                                                 
  .135ص ،المرجع السابق ،د/غادة عماد الشربيني -1

  .161 ،155ص ،المرجع نفسو -2
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أو الحيمولة ،يقصر البنك في اتخاذ اإلجراءات الالزمة عند وقوع المخالفة لمعاقبة مرتكبييا
 .1دون تكرارىا منو أو من الموظفين

 
 الفقرة الثانية: تطبيقات المسؤولية الجنائية لمبنك: 

 الحاالت نذكر من بينيا: يسأل البنك مسؤولية جنائية في العديد من   
 أوال:المسؤولية الجنائية لمبنك عن تبييض األموال:

تعد البنوك المستيدف الرئيسي في عمميات غسيل األموال لما تمعبو من دور كبير في    
لذلك كان من البدييي أن تتوجو أنشطة غاسمي األموال القذرة  ،تقديم الخدمات المصرفية

ة من العمميات المصرفية حتى تتمتع ىذه األموال بصفة عمى أمل إجراء سمسم ،إلييا
ومن بينيا المشرع الجزائري تشدد من التزامات  ،وىذا ما جعل أغمب التشريعات،2مشروعة

وفي ىذا الصدد ،وذلك بسن قوانين تيدف إلى الوقاية منيا ،البنوك لتفادي وقوع ىذه الجريمة
شاء ىيئة متخصصة تضطمع بتحميل بإن 05/01قام المشرع الجزائري بموجب القانون 

ومعالجة المعمومات التي ترد إلييا من قبل السمطات المؤىمة وكذلك اإلخطارات بالشبية التي 
حيث تقوم ىذه  3من ىذا القانون 19و الييئات المذكورة في المادة  ،يخضع ليا األشخاص

البيانات التي تسمح كما تقوم بجمع كل المعمومات و  ،الييئة بتقديم وصل اإلخطار بالشبية
وتقوم بإرسال  ،باكتشاف مصدر األموال أو الطبيعة الحقيقية لمعمميات  موضوع اإلخطار

الممف إلى وكيل الجميورية المختص طبقا لمقانون في كل مرة يحتمل فييا الوقائع المصرح 
صصة كما يمكن ليذه الييئة المتخ ،4بيا مرتبطة بجريمة تبييض األموال أو تمويل اإلرىاب

                                                 
 .168 ،164ص،المرجع السابق ،غادة عماد الشربيني  -1

 ،السنة العاشرة ،كمية شرطة دبي ،مجمة األمن والقانون ،العولمة وأثارىا في تطور الجريمة ،د/عمر محمد خير الحاج -2
 .29ص ،م2002ه يناير  1422شوال  ،العدد األول

 .05/01من القانون  15المادة  -3

 .05/01نون من قا 16المادة  -4
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عمى تنفيذ أي عممية بنكية ألي شخص طبيعي  ،ساعة 72أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة 
ويسجل ىذا اإلجراء  ،أو معنوي تقع عميو شبيات قوية لتبييض األموال أو تمويل اإلرىاب

إال أنو ال يمكن اإلبقاء عمى التدابير التحفظية التي ،1عمى اإلشعار بوصل اإلخطار بالشبية
حيث يمكن لرئيس  ،إال بقرار قضائي 72يئة المتخصصة بعد انقضاء مدة تأمر بيا الي

محكمة الجزائر بناءا عمى طمب ىذه الييئة وبعد استطالع رأي وكيل الجميورية لدى محكمة 
 أو يأمر بالحراسة القضائية المؤقتة عمى األموال والحسابات  ،الجزائر أن يمدد ىذا األجل
من قانون الوقاية من  16نفس السياق نصت المادة  وفي ،2و السندات موضوع اإلخطار

الفساد و مكافحتو عمى أنو:" دعما لمكافحة الفساد يتعين عمى المصارف و المؤسسات 
بما في ذلك األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقدمون  ،المالية غير المصرفية

أن تخضع  ،ما لو قيمةخدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل األموال أو كل 
لنظام رقابة داخمي من شأنو منع وكشف جميع أشكال تبييض األموال وفقا لمتشريع و التنظيم 

 3المعمول بيما."
وذلك في حالة  ،لذلك يسأل البنك جنائيا بصفة غير مباشرة إذا ما ارتكبت ىذه الجريمة   

والمتعمقة  01-05صة القانون خا ،بموجب القوانين ،عدم تقيده بااللتزامات المفروضة عميو
كما يسأل عن ىذه الجريمة في حالة ارتكابو  ،بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

وبذلك يتعرض  أو عممو بأن عممية إيداع النقود كانت بيدف تبييضيا ،أو مساىمتو فييا ،ليا
 البنك وموظفوه لمعقوبات المنصوص عمييا قانونا.

  

                                                 
 .05/01من قانون  17المادة  -1
 .05/01من قانون  18المادة  -2

مارس  8مؤرخة في  14يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو )ج ر  ،2006فبراير سنة  20مؤرخ في 01-06قانون رقم  -3
2006.) 
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 سأل فييا البنك جنائيا عن تبييض األموال: الحاالت التي ي -أ
كما يمكن أن يسأل  ،يمكن أن يسأل البنك عن جريمة تبييض األموال باعتباره مرتكبا ليا   

عنيا إذا ما قام العميل المودع بارتكابيا نتيجة لعدم قيام موظفيو بااللتزامات المفروضة عمى 
 عاتقيم لموقاية من تبييض األموال.

بنك في حالة عدم اتخاذه التدابير الوقائية من تبييض األموال وتمويل مسألة ال -1
 اإلرىاب:

يعاقب مسيرو و أعوان البنوك والمؤسسات المالية و المؤسسات المالية المشابية األخرى    
الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة تدابير الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب 

وىذا ما نصت عميو  01-05من القانون  14و 10و 9و 8و 7واد المنصوص عمييا في الم
 1.من ذات القانون 34المادة 
اشترط لقيام المسؤولية الجنائية أن تتم مخالفة األحكام المنصوص  01-05فالقانون    

 عمييا في المواد المذكورة عمدا وبصفة متكررة.
 تتمثل ىذه الحاالت فيما يمي:و  
 01-05من القانون  8و 7راءات المنصوص عمييا في المواد عدم قيام البنك باإلج -

 وتتمثل ىذه اإلجراءات فيما يمي:
 * التأكد من ىوية وعنوان الزبائن قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم 
أو إيصاالت أو تأجير صندوق أو ربط أية عالقات أخرى وذلك باإلطالع عمى وثيقة رسمية 

وكذا اإلطالع عمى وثيقة رسمية  ،لصورة الزبون كشخص طبيعي سارية الصالحية متضمنة
أما إذا كان الشخص معنوي فيتم ذلك عن طريق اإلطالع  ،تثبت صحة العنوان المقدم منو

وبأن لو وجودا فعميا أثناء إثبات  ،عمى قانونو األساسي وأية وثيقة تثبت تسجيمو أو اعتماده
 شخصيتو. 

                                                 
 .01-05قانون  34المادة  -1
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سواء كان الشخص طبيعي أو معنوي وتحين ىذه  * االحتفاظ بنسخة من كل وثيقة
 1.المعمومات سنويا وعند كل تغير ليا

* التأكد من ىوية وعنوان الوكالء والمستخدمين الذين يعممون لحساب الغير بنفس الطريقة 
 ،المتبعة بشأن الزبائن باإلضافة إلى ضرورة اإلطالع عمى التفويض بالسمطات المخولة ليم

 .2ي تثبت شخصية وعنوان أصحاب األموال الحقيقيينوكذا الوثائق الت
 .3يتقيد البنك بيذه اإلجراءات سواء كان الزبائن اعتياديين أو غير اعتياديينو  
: حيث ألزمت ىذه المادة البنوك والمؤسسات 01-05من القانون  9مخالفة أحكام المادة  -

أكدىا من أن الزبون يتصرف المالية والمؤسسات المالية المشابية األخرى في حالة عدم ت
أو الذي يتم  لحسابو أن تستعمم بكل الطرق القانونية من ىوية اآلمر بالعممية الحقيقي

 01.4-05قانون  34التصرف لحسابو وفي حالة عدم قياميا بذلك تسأل حسب نص المادة 
 .01-05من قانون  10مخالفة أحكام المادة  -
-05قانون  10جراءات المنصوص عمييا في المادة يسأل البنك في حالة عدم اتخاذه لإل   
 ،والتي تقضي بأنو إذا تمت عممية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة ،01

أو أنيا ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع يتعين عمى البنوك أو المؤسسات 
وكذا  ،م حول مصدر األموال ووجيتياالمالية أو المؤسسات المالية المشابية األخرى االستعال

ويجب عمى ىذه المؤسسات أن تقوم بتحرير  ،محل العممية وىوية المتعاممين االقتصاديين
  01.5-05من القانون  22إلى  15تقرير سري يحفظ دون اإلخالل بتطبيق المواد 

 :01-05من القانون  14مخالفة أحكام المادة  -

                                                 
  .01-05قانون  7المادة  -1

 .01-05من القانون  07المادة  -2

 .01-05من القانون  08المادة  -3

 .01-05من القانون  09المادة  -4

 .01-05من القانون  10المادة  -5
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والتي تقضي أنو:  ،01-05قانون  14ه بأحكام المادة يسأل البنك في حالة عدم تقيد   
االحتفاظ  ،"يتعين عمى البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابية األخرى

 بالوثائق اآلتي ذكرىا وجعميا في متناول السمطات المختصة:
بعد  ،قل( سنوات عمى األ5الوثائق المتعمقة بيوية الزبائن وعناوينيم خالل فترة خمس) -1

 غمق الحسابات أو وقف عالقة التعامل.
 ،( سنوات عمى األقل5الوثائق المتعمقة بالعمميات التي أجراىا الزبائن خالل فترة خمس) -2

 .1بعد تنفيذ العممية
 عدم اإلخطار بالشبية: -

والتي تيدف إلى  01-05من القانون  14 ،10 ،9 ،8 ،7باإلضافة إلى أحكام المواد     
فإن إلزام البنك باإلخطار بالشبية يعتبر كذلك تدبيرا وقائيا  ،من تبييض األموال الوقاية

عمى األشخاص الممزمين بيذا اإلخطار حيث  19وقد نصت المادة  ،لتفادي ىذه الجريمة
 جاء فييا:" يخضع لواجب اإلخطار بالشبية:

ية سات المالية المشابالبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤس -
 األلعاب والكازينوىات . والتعاضديات والرىانات و الصرف األخرى وشركات التأمين ومكاتب

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مينتو باالستشارة و/أو بإجراء عمميات إيداع  -
ى السيما عمى مستو  ،أو مبادالت أو توظيفات أو تحويالت أو أي حركة لرؤوس األموال

  2المين الحرة وخصوصا مين المحامين والموثقين...".
ىذا االلتزام والتي نصت أنو:"دون اإلخالل بأحكام  01-05من قانون  20قد أكدت المادة و  

من قانون اإلجراءات الجزائية يتعين عمى كل األشخاص الطبيعيين والمعنويين  32المادة 
المتخصصة بكل عممية تتعمق بأموال يشتبو إبالغ الييئة  ،أعاله 19المذكورين في المادة 

                                                 
  .01-05من قانون  14المادة  -1

 .01-05من قانون  19المادة  -2
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أنيا متحصمة من جناية أو جنحة السيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات 
 العقمية أو يبدو أنيا موجية لتمويل اإلرىاب.

يتعين القيام بيذا اإلخطار بمجرد وجود الشبية حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تمك العمميات و  
 إنجازىا. أو بعد 

يجب إبالغ كل معمومات ترمي إلى تأكيد الشبية أو نفييا دون تأخير إلى الييئة    
    1المختصة...".

 مسألة البنك في حالة ارتكابو لمجريمة أو عممو بيا أو مساىمتو فييا: -2
يسأل البنك عن جريمة تبييض األموال بصفة مباشرة إذا ما قام بارتكابيا حسب ما ىو    

 ويعتبر كذلك في الحاالت التالية: ،01-05قانون  2عميو في المادة  منصوص
بغرض  ،إذا ما قام البنك بتحويل النقود المودعة ونقميا مع عممو بأنيا عائدات إجرامية -

إخفاء أو تمويو المصدر غير المشروع لتمك النقود أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 
 عمى اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعالو. ،متمكاتالجريمة التي تحصمت منيا ىذه الم

 إذا ما قام البنك بإخفاء أو تمويو الطبيعة الحقيقية لمممتمكات أو مصدرىا أو مكانيا  -
 أو كيفية التصرف فييا أو حركتيا أو الحقوق المتعمقة بيا مع عممو بأنيا عائدات إجرامية.

تيا أو استخداميا مع عممو وقت تمقييا أنيا أو قام بحياز  ،إذا اكتسب البنك الممتمكات -
  عائدات إجرامية.

تتجسد ىذه الحالة في حالة قبول البنك لودائع عميل مع عممو بأنيا أموال قذرة ألن ممكيتيا و  
 تنتقل إليو ويقوم باستخداميا في نشاطو الميني. 

  

                                                 
 .01-05من قانون  20المادة  -1



 الوديعة المصرفية النقديةآثار                           الفصل الثاني          
 

165 

 

  ،أو تواطأ ،المادةإذا قام البنك بمشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا ليذه  -
أو حرض عمى ذلك أو سيميا أو ساىم ،أو حاول ارتكابيا أو ساعد ،أو تآمر عمى ارتكابيا
 . 1بإسداء المشورة بشأنيا

 العقوبات المقررة: -ب 
 أو قام بارتكابيا  ،إذا لم يتخذ البنك التدابير الوقائية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

من القانون  2بيا حسب الحاالت المنصوص عمييا في المادة أو ساىم فييا أو كان عالما 
 فإنو يتعرض لمعقوبات التالية: 05-01
إذا لم يقم البنك باتخاذ التدابير الوقائية من جريمة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب  -1

 34من ىذا القانون: يعاقب حسب المادة  14 ،10 ،9 ،8 ،7والمنصوص عمييا في المواد 
 منو:
 رو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية المشابية األخرى الذين يخالفون عمدا وبصفة مسي

دج إلى 50000تدابير الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب بغرامة من  ،متكررة
 دج. 1000000

  تعاقب ىذه المؤسسات أي البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابية
 . 2دج دون اإلخالل بعقوبات أشد5000000دج إلى 1000000بغرامة  ،األخرى

 اإلخالل بواجب اإلخطار بالشبية:  -2
 يعاقب عن اإلخالل بيذا الواجب في حالتين:

:" يعاقب كل خاضع يتمنع عمدا 01-05ق  32: نصت عمييا المادة الحالة األولى -
 ،يو في ىذا القانونعن تحرير و/أو إرسال اإلخطار بالشبية المنصوص عم ،وبسابق معرفة

                                                 
 .01-05قانون  2المادة  -1

 .01-05قانون  34المادة  -2
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دون اإلخالل بعقوبات أشد وبأية عقوبة  ،دج 1000000دج إلى  100000بغرامة من 
   1تأديبية أخرى."

:" يعاقب مسيرو 01-05من القانون  33والتي نصت عمييا المادة  الحالة الثانية: -
 موال وأعوان الييئات المالية الخاضعون لإلخطار بالشبية الذين أبمغو عمدا صاحب األ

أو العمميات موضوع اإلخطار بالشبية بوجود ىذا اإلخطار أو أطمعوه عمى المعمومات حول 
دون اإلخالل بعقوبات  ،دج 2000000دج إلى  200000بغرامة من ،النتائج التي تخصو

  2وبأي عقوبة تأديبية أخرى." ،أشد
 ارتكاب جريمة تبييض األموال: -3
 ،طريق األشخاص الطبيعيين المسيرين لو وموظفين لديو يتم التعبير عن إرادة البنك عن   

عمى ،3أو محاولة ارتكابيا ،وبتالي تطبق العقوبات المنصوص عمييا قانونا في حالة ارتكابيا
وعمى البنك باعتباره شخص  ،ىؤالء المسيرين و الموظفين كأشخاص طبيعيين من جية

 معنوي من جية أخرى.
 
: يعاقب ىؤالء األشخاص باعتبارىم ظفي وأعوان البنوكالعقوبات المقررة لمسيري ومو  -

أشخاص طبيعيين يمكن أن يرتكبوا ىذه الجريمة بمناسبة إبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية 
والتي جاء ،من قانون العقوبات عمى ىذه العقوبات 1مكرر 389وقد نصت المادة 

وبغرامة  ،سنوات 10نوات إلى فييا:"يعاقب كل من قام بتبييض األموال بالحبس من خمس س
 دج. 3000000دج إلى  1000000من 

                                                 
 . 01-05ن قانو  32المادة  -1

 .01-05قانون  33المادة  -2

قانون العقوبات:" يعاقب عمى المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص عمييا في ىذا القسم  3مكرر  389المادة  -3
 بالعقوبات المقررة لمجريمة التامة".
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 1مكرر عمى الجريمة المنصوص عمييا في ىذه المادة." 60تطبق أحكام المادة    
عمى ىؤالء األشخاص إذا ما  1مكرر  389وتشدد العقوبات المنصوص عمييا في المادة 

أو إذا  ،أو في حالة العود ،يم ىذهتمت ىذه الجريمة نتيجة لمتسييالت التي تتيحيا ليم مينت
 2تم ارتكابيا من قبل عصابة إجرامية.

 حيث جاء فييا: 2مكرر  389ىذا ما نصت عميو المادة و  
" يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض األموال عمى سبيل االعتياد أو باستعمال التسييالت 

( سنوات إلى 10عشر)بالحبس من  ،التي يمنحيا نشاط ميني أو في إطار جماعة إجرامية
 دج. 8000000دج إلى  4000000عشرين سنة وبغرامة من 

 3مكرر عمى الجريمة المنصوص عمييا في ىذه المادة". 60تطبق أحكام المادة    
 

وباإلضافة إلى ىذه العقوبات يمكن أن تطبق عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميمية 
مكرر  389ن العقوبات وىذا ما نصت عميو المادة من قانو  ،94المنصوص عمييا في المادة 

 من ذات القانون. 5
 العقوبات المقررة لمبنك كشخص معنوي:      -
يعاقب البنك عن ىذه الجريمة باعتباره شخص معنوي عن ارتكاب موظفيو ليذه الجريمة    

يانيا ألن وذلك في الحاالت التي سبق ب ،بمناسبة إبراميم لعقد الوديعة النقدية المصرفية
                                                 

 قانون العقوبات. 1مكرر  389المادة  -1

المتعمق بالوقاية من تبيض  2005فيفري  06المؤرخ في  01 – 05دنش رياض، قراءة في قانون  -أ/ شراد صوفيا  -2
 ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،مجمة المنتدى القانوني األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتيا،

 .41ص ،2005 ،جوان ،العدد الثاني ،قسم الكفاءة المينية لممحاماة

 لعقوبات.قانون ا 2مكرر  389المادة  -3

الحرمان مه ممارسة  1الحجس الماوىوي : فيما يمي قانون العقوبات 9المادة  تتمثل العقوبات المنصوص عمييا في -4

المىع المؤلث مه ممارسة 1مصادرة الجسئية لألمىالال1المىع مه اإللامة 1جحديد اإللامة ة1المدوية والعائليالحمىق الىطىية و

 1شيكات و/أو اسحعمال بطالات الدفعالحظر مه إصدار ال 1اإللصاء مه الصفمات العمىمية1ق المؤسةةإغال 1مهىة أو وشاط

وشر أو جعليك حكم أو 1سحب جىاز الةفر 1جعليك أو سحب رخصة الةيالة أو إلغاؤها مع المىع مه اسحصدار رخصة جديدة

 لرار اإلداوة.
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قانون مدني  136البنك يتحمل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعو حسب نص المادة 
 والتي جاء فييا: 7مكرر  389لذلك يتعرض لمعقوبات المنصوص عمييا في المادة ،1جزائري

مكرر  389" يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عمييا في المادتين 
 وبات اآلتية:بالعق 2مكرر 389و  1
غرامة ال يمكن أن تقل عن أربع مرات الحد األقصى لمغرامة المنصوص عمييا في  -

 من ىذا القانون. 2مكرر  389و 1مكرر 389المادتين 
 مصادرة الممتمكات والعائدات التي تم تبييضيا. -
 مصادرة الوسائل والمعدات التي استعممت في ارتكاب الجريمة. -
تحكم الجية القضائية المختصة  ،و حجز الممتمكات محل المصادرةإذا تعذر تقديم أ   

ويمكن لمجية القضائية أن تقضي باإلضافة إلى  ،بعقوبة مالية تساوي قيمة ىذه الممتمكات
 ذلك بإحدى العقوبتين اآلتيتين:

 
 ( سنوات.5المنع من مزاولة نشاط ميني أو اجتماعي لمدة ال تتجاوز خمس ) - أ
 2."حل الشخص المعنوي -ب

لكي يتمكن البنك من تفادي ىذه العقوبات يجب أن يثبت أنو قد بذل أقصى درجات و  
ويكون إثبات بذل ىذه العناية بإبراز أمور معينة تكشف  ،العناية الالزمة لمنع غسيل األموال

عن حذر البنك واحتياطاتو وحسن نيتو مثل عدم تورط موظفيو وقيادتو المصرفية في نشاط 
ومدى  ،كما يثبت اتخاذه لإلجراءات الوقائية المعتادة لمواجية ىذه الجريمة ،غسيل األموال

وكذا مدى التزامو بإمساك  ،تعاونو مع السمطات المختصة بالكشف عن العمميات المشبوىة
 3السجالت التي تبين التحويالت البرقية لمنقود.

                                                 
 قانون مدني جزائري. 136المادة  -1

 العقوبات الجزائري. قانون 7مكرر  389المادة  -2

 .68ص ،2001 ،مصر ،دار الجامعة الجديد لمنشر ،دور البنوك في مكافحة غسيل األموال ،د/جالل وفاء محمدين -3
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 ثانيا: المسؤولية الجنائية لمبنك عن إفشاء السر الميني:
البنك مسؤولية جنائية عن إفشائو ألسرار عميمو المودع و المتعمقة بودائعو  يسأل   

متى توفرت أركان ىذه المسؤولية مما يؤدي إلى تطبيق  ،والعمميات التي يجرييا عمى حسابو
 العقوبات المنصوص عمييا قانونا.

 أركان جريمة إفشاء السر الميني:  - أ
وىما الركن  ،يجب توفر ركنين ،اء السر المينيلقيام المسؤولية الجنائية عن جريمة إفش   

 والركن المعنوي. ،المادي
ىو و  في فعل اإلفشاء ،يتمثل الركن المادي لجريمة إفشاء السر المينيالركن المادي:  -1

أو غير مباشرة إعالم الغير بكل أو جزء من  ،كل فعل إرادي يترتب عميو بطريقة مباشرة
 ل اإلفشاء بالوسائل التالية:ويتم فع ،الواقعة التي تعد سرا

 ،إعطاء الغير بيانات أو معمومات سرية متعمقة بالعميل المودع أو حساباتو أو ودائعو -
أو بناءا عمى  ،ويتحقق ذلك بأن يقوم من تمقاء نفسو بتقديم ىذه المعمومة السرية إلى الغير

ويمكن  ،يذه البياناتأو بنشر ىذه المعمومات بوسيمة من شأنيا إعالم الغير ب ،طمب الغير
 1أن يتم ىذا اإلفشاء شفاىة أو ضمنا.

وذلك إذا سمح موظف البنك  ،تمكين الغير من اإلطالع عمى البيانات والمعمومات السرية -
ويتحقق ذلك إما  ،والمعمومات السرية المتعمقة بالعميل المودع ،لمغير باإلطالع عمى البيانات

و لمغير ليطمع عمييا لمعرفة حجم رصيد العميل بسموك ايجابي كأن يمنح البنك سجالت
كما يمكن أن يتحقق اإلفشاء بسموك سمبي من قبل موظف البنك المؤتمن عمى  ،المودع
فال يحول بينو وبين ذلك  ،كأن يشاىد شخص من الغير يطمع عمى سجالت البنك ،السر

 عمى الرغم من استطاعتو. 

                                                 
 2003لسنة  88الحماية الجنائية لسرية معمومات البنوك عن عمالئيا في ضوء القانون رقم  ،د/إبراىيم حامد طنطاوي - 1

 . 50-47ص ،2005 ،مصر ،ربيةدار النيضة الع ،دراسة مقارنة
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ويتفق الفقو  ،أي توفر نية اإلفشاء لدى الفاعل وىو توفر القصد الجنائيالركن المعنوي:  -2
والقضاء عمى أن القصد الجنائي المتطمب لقيام ىذه الجريمة ىو القصد الجنائي العام الذي 

فالقصد  يتحقق بإرادة إفشاء السر مع العمم بمضمونو؛ إذ ال يشترط توفر نية اإلضرار
فيجب أن يعمم المتيم بأن  ،مم واإلرادةالجنائي العام ليذه الجريمة يقوم عمى عنصرين ىما الع

 ،وأن مينتو تفرض عميو ىذه السرية ،وأن لمواقعة السرية طابعيا الميني ،الواقعة صفة سرية
  1كما يجب أن يعمم أن اإلفشاء قد تم في غير الحاالت المصرح بيا قانونا.

 العقوبات المقررة ليذه الجريمة : -ب
وبات عمى العقوبات المقررة في حالة إفشاء السر من قانون العق 301نصت المادة    

الميني بصفة عامة حيث جاء فييا: " يعاقب بالحبس من شير إلى ستة أشير وبغرامة من 
دج األطباء والجراحون والصيادلة والقابالت وجميع األشخاص  5000دج إلى  500

 مى أسرار أدلى بيا إلييم المؤتمنين بحكم الواقع أو المينة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة ع
 "....و أفشوىا في غير الحاالت التي يوجب عمييم فييا القانون إفشاءىا ويصرح ليم بذلك

 : فالعقوبات المقررة ليذه الجريمة ىي 
 أشير. 6الحبس من شير إلى  -1
 2دج. 5000دج إلى  500الغرامة من  -2

 ثالثا: المسؤولية الجنائية عن خيانة األمانة:
أل البنك عن جريمة خيانة األمانة إذا ما ارتكبيا موظفوه بمناسبة عقد الوديعة يمكن أن يس   

 .يعرضيم لمعقوبات المنصوص عمييامما  ،المصرفية النقدية المبرم بينو وبين العميل المودع
  

                                                 
 .54- 47ص المرجع نفسو، -1

 قانون العقوبات. 301المادة  -2
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 :الحالة التي يسأل فييا البنك عن جريمة خيانة األمانة - أ
باعتباره  ،ما تصرف في األموال المودعةال يعتبر البنك في األصل خائنا لألمانة إذا     

فإن صفة البنك في ىذه الحالة  ،أما إذا كانت الوديعة مخصصة لغرض معين ،مالكا ليا
 ،إذ يعتبر وكيال عن العميل في تأدية الغرض الذي خصصت لو ىذه النقود المودعة ،تتغير

المودعة لغير الغرض إذ ما تصرف في النقود  ،مما يجعمو عرضة لممسألة عن خيانة األمانة
 1الذي خصصت لو ىذه الوديعة.

 العقوبات المقررة: -ب
 ،قانون عقوبات جزائري عمى العقوبات المطبقة في حالة خيانة األمانة 376نصت المادة    

والتي تطبق عمى موظف البنك باعتباره وكيال عن العميل في تأدية الغرض الذي خصصت 
ي: " كل من اختمس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا و قد جاء فييا ما يم ،لو الوديعة

 أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أي محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما 
 أو إبراء لم تكن قد سممت إليو إال عمى سبيل اإلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرىن 

ر أجر بشرط ردىا أو تقديميا أو الستعماليا أو عارية االستعمال أو ألداء عمل بأجر أو بغي
أو الستخداميا في عمل معين وذلك إضرارا بمالكييا أو واضعي اليد عمييا أو حائزييا يعد 
مرتكبا لجريمة خيانة األمانة ويعاقب بالحبس من ثالثة أشير إلى ثالث سنوات وبغرامة من 

 دينار. 20000إلى  500
مى الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق يجوز عالوة عمى ذلك أن يحكم عو  

وبالمنع من اإلقامة وذلك لمدة سنة عمى األقل وخمس سنوات عمى  14الواردة في المادة 
  2األكثر...".

                                                 
1  - Philippe Delebecque، Michel Germain،op.cit،p306-307. 

 قانون عقوبات جزائري. 376المادة  -2
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قانون عقوبات عمى أنو:" يجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر  378كما نصت المادة    
 ألمانة:دج إذا وقعت خيانة ا 200000سنوات والغرامة إلى 

 من شخص لجأ إلى الجميور لمحصول لحسابو الخاص أو بوصفو مديرا أو مسيرا -
أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي عمى األموال أو أوراق مالية عمى سبيل 

  1الوديعة أو الوكالة أو الرىن...".
 رابعا: المسؤولية الجنائية لمبنك عن تزوير الشيك 

بنك بتزوير شيك مقدم إليو لسحب وديعة العميل فإن ذلك يعد تزويرا في إذا قام موظف ال   
والذي يعاقب عميو قانون العقوبات بالحبس والغرامة مع  ،المحررات التجارية والمصرفية

من  14إمكانية حرمان الجاني من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عمييا في المادة 
وبة في عدة حاالت من بينيا الحالة محل الدراسة ذات القانون كما يمكن مضاعفة ىذه العق

قانون  219وىذا ما نصت عميو المادة  ،وىي أن يكون مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف
في  216عقوبات :"كل من ارتكب تزوير بأحد الطرق المنصوص عمييا في المادة 

إلى خمس سنوات المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة 
 دينار. 20000إلى  500وبغرامة من 

يجوز عالوة عمى ذلك أن يحكم عمى الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق و  
 وبالمنع من اإلقامة من سنة إلى خمس سنوات عمى األكثر.  14الواردة في المادة 

ولى إذا كان يجوز أن يضاعف الحد األقصى لمعقوبة المنصوص عمييا في الفقرة األو  
 2مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف...".

  

                                                 
 قانون عقوبات جزائري. 378المادة  -1

 قانون عقوبات. 219المادة  -2
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خامسا: المسؤولية الجنائية لموظف البنك في حالة قيامو باستعمال األموال المودعة 
 لمصمحتو الخاصة أو حجزىا أو تبديدىا بغير وجو حق:  

ا نص قانون النقد والقرض عمى قيام مسؤولية موظف البنك سواء كان رئيسا أو مديرا عام   
وذلك في حالة قيامو باستعمال األموال المودعة لمصمحتو  ،أو عضو في مجمس اإلدارة

سنوات وبغرامة مالية  10سنوات إلى  5حيث يعاقب بالحبس من  ،الخاصة وعن سوء نية
 1ماليين دج دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة. 10ماليين دج إلى  5من 
و باختالس أو حجز أو تبديد األموال المودعة بغير وجو كما تقوم مسؤوليتو في حالة قيام   
ماليين  5 من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة منحيث يعاقب في ىذه الحالة بالحبس  ،حق

 ماليين دج. 10دج إلى 
كما يمكن أن يتعرض زيادة عمى ذلك إلى الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق    

وذلك لمدة سنة عمى  ،والمنع من اإلقامة ،قوباتقانون ع 14المنصوص عمييا في المادة 
  2سنوات عمى األكثر. 5األقل و 

 
أما إذا تجاوزت قيمة األموال المختمسة أو المبددة أو المحجوزة عمدا بدون وجو حق ما    

 50مميون دج إلى  20فإنو يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة  ،ماليين دج أو تفوقو 10يعادل 
  3قانون النقد والقرض. 133نصت عميو المادة  وىذا ما ،مميون دج

  

                                                 
 النقد والقرض.قانون  131المادة  -1

 قانون النقد والقرض. 132المادة  -2

 .64-63ص ،الرسالة السابقة ،أ/نبيل سيام -3
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 الفرع الثالث
 المسؤولية المصرفية التأديبية

باإلضافة إلى المسؤولية المدنية والجزائية فإن المسؤولية اإلدارية تقع عمى موظف البنك    
لذلك سنتعرف عمى الييئة المخول ليا إقرار ىذه  ،1وىو نوع من العقاب ذي طابع تأديبي

 وبتالي العقوبات المقررة في حالة قيام ىذه األخيرة. ،ليةالمسؤو 
 الفقرة األولى: الييئة المختصة في إقرار العقوبات التأديبية:

 من قانون النقد والقرض:  105نصت المادة    
 " تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صمب النص *المجنة* وتكمف بما يأتي:

لية لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات الما -
 عمييا.

 المعاقبة عمى اإلخالالت التي تتم معاينتيا. -
تفحص المجنة شروط استغالل البنوك والمؤسسات المالية وتسير عمى نوعية وضعياتيا    

 وتسير عمى احترام قواعد حسن سير المينة.  المالية.
 ي يرتكبيا أشخاص يمارسون نشاطات البنك كما تعاين عند االقتضاء المخالفات الت   

وتطبق عمييم العقوبات التأديبية المنصوص  ،أو المؤسسة المالية دون أن يتم اعتمادىم
   2عمييا في ىذا األمر دون المساس بالمالحقات األخرى الجزائية والمدنية."

يا كما تقوم بفرض فالمجنة المصرفية إذا تختص بمراقبة البنوك في حالة إخالليا بالتزامات   
من  97و في ىذا الصدد نصت المادة  ،ية المنصوص عمييا في ىذا القانونالعقوبات التأديب

قانون النقد و القرض عمى أنو:" يتعين عمى البنوك و المؤسسات المالية وفق الشروط 

                                                 
 .64ص  المرجع نفسو، -1

 قانون النقد والقرض. 105المادة  -2
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 احترام مقاييس التسيير الموجية لضمان سيولتيا  ،المحددة بموجب نظام يتخذه المجمس
 رتيا عمى الوفاء تجاه المودعين و الغير و كذا توازن بنيتيا المالية. و قد
تطبيق اإلجراء  ،يترتب عمى مخالفة الواجبات المقررة بموجب أحكام ىذه المادة و 

 1."من ىذا األمر 14المنصوص عميو في المادة 
 منو عمى 33-32حيث نصت المادتين  01-05تم تأكيد ذلك من خالل القانون  كما   

 2إمكانية تطبيق عقوبات تأديبية باإلضافة إلى العقوبات الجزائية التي نصت عمييا.
 الفقرة الثانية: العقوبات التأديبية 

من قانون النقد والقرض والتي جاء فييا:" إذا أخل  114نصت عمى ىذه العقوبات المادة    
مقة بنشاطو أو لم يذعن ألمر بنك أو مؤسسة مالية بأحد األحكام التشريعية أو التنظيمية المتع

 يمكن لمجنة أن تقضي بإحدى العقوبات اآلتية: ،أو لم يأخذ في الحسبان التحذير
 اإلنذار. -1
 التوبيخ. -2
 المنع من ممارسة بعض العمميات وغيرىا من أنواع الحد من ممارسة النشاط. -3
 التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعين قائم باإلدارة مؤقتا أو عدم تعينو. -4
إنياء ميام شخص أو أكثر من ىؤالء األشخاص أنفسيم مع تعين قائم باإلدارة مؤقتا  -5

 أو عدم تعينو.
 سحب االعتماد." -6

ما  ،يمكن لمجنة أن تقضي إما بدال عن ىذه العقوبات المذكورة أعاله ،زيادة عمى ذلكو   وا 
 يمزم البنك  بعقوبة مالية تكون مساوية عمى األكثر لمرأسمال األدنى الذي ،إضافة إلييا

 تقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة.".و  أو المؤسسة المالية بتوفيره.

                                                 
 .11 -03قانون النقد و القرض  97المادة  - 1

 .01-05قانون   33-32المواد  -2
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 المطمب الثاني
 مسؤولية العميل عن عقد الوديعة المصرفية النقدية

والتي يمكن أن تكون  ،يترتب عن عقد الوديعة النقدية المصرفية قيام مسؤولية العميل   
سواء كانت  ،لية والمنصوص عمييا في القانون المدنيمتى توفرت شروط ىذه المسؤو  ،مدنية

كما يمكن أن تكون مسؤولية العميل المودع مسؤولية جنائية متى قام  ،عقدية أو تقصيرية
إذا كان ىذه الفعل المجرم الذي ارتكبو مرتبط  ،بارتكاب جريمة يعاقب عمييا بعقوبات جزائية

 بعقد الوديعة المصرفية النقدية.
 ،وذلك بتقسيمو إلى فرعين ،مسؤولية العميل المودع من خالل ىذا المطمب سنتطرق إلىو  

والتي تنقسم بدورىا إلى  ،بحيث نتناول بالدراسة في الفرع األول المسؤولية المدنية لمعميل
ثم نتناول بالدراسة المسؤولية الجنائية  ،نوعين وىي مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية

 لثاني.لمعميل المودع في الفرع ا
 الفرع األول

 المسؤولية المدنية لمعميل المودع
 تنقسم المسؤولية المدنية طبقا لمقواعد العامة في القانون المدني إلى نوعين:

والتي تنشأ في حالة عدم قيام العميل بتنفيذ االلتزامات  ،وىي مسؤولية عقدية من جية
مما أدى إلى  ،أو تأخره في تنفيذىا ،المفروضة عميو بموجب عقد الوديعة المصرفية النقدية

وىي التي تقوم بسبب ارتكاب العميل  ،ومسؤولية تقصيرية من جية أخرى ،1اإلضرار بالبنك
 .2لخطأ أدى إلى اإلضرار بالبنك

  

                                                 
 قانون مدني جزائري. 176المادة  -1
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 الفقرة األولى: المسؤولية العقدية لمعميل المودع
وال تعديمو إال باتفاق فال يجوز نقضو  ،يعتبر القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين   

حيث يجب تنفيذ ىذا العقد طبقا لما اشتمل عميو  1،أو لألسباب التي يقرىا القانون ،الطرفين
 2وبحسن نية.

  ،لذلك يؤدي عدم تنفيذ العميل لعقد الوديعة المصرفية النقدية كما جاء في ىذا األخير   
مما يسمح بمساءلة  ،توفر أركانيالكن بشرط  ،أو تأخر في تنفيذه إلى قيام مسؤوليتو العقدية

 العميل طبقا لقواعد ىذه المسؤولية.
 المسؤولية العقدية لمعميل: أركانأوال: 
 المسؤولية العقدية فيما يمي: أركانتتمثل    
ويستوي  وىو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامو التعاقدي أو تأخر في تنفيذه الخطأ العقدي: -أ 

 خير فيو عن عمد أو إىمال من المدين.في ذلك أن يكون عدم التأ
: يعتبر الضرر ركن لقيام المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية أو عقدية وىو الضرر -ب 

األذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصمحة مشروعة أو بحق من حقوقو 
 والمصمحة المشروعة إما أن تكون مادية أو أدبية.

ي لقيام المسؤولية العقدية بحيث يجب أن يترتب عن الخطأ فالضرر إذا ىو الركن الثان   
 العقدي ضرر يصيب الدائن لعدم تنفيذ المدين اللتزامو التعاقدي أو التأخير فيو.

: ىي أن يكون الخطأ العقدي الذي قام بو البنك ىو السبب في الضرر العالقة السببية -ج
 .3الذي لحق بالعميل

  
                                                 

 قانون مدني جزائري. 106المادة  -1

 قانون مدني جزائري. 107المادة  -2

 ،311ص ،2112 ،الجزائر ،دار اليدى لمنشر و التوزيع ،الواضح في شرح القانون المدني ،د/محمد صبري السعدي  -3
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 دية لمعميل المودع:ثانيا: تطبيقات لممسؤولية العق
يمكن مسألة العميل المودع طبقا لقواعد المسؤولية العقدية في عدة حاالت نذكر من    

 بينيا:
 في حالة وجود عيب خفي في النقود المودعة: -أ

تقوم المسؤولية العقدية لمعميل المودع في حالة تعمده عمى إخفاء ىذه العيوب الخفية    
 541وىذا طبقا ألحكام المادة  ،كل األضرار الالحقة بوحيث يمتزم بتعويض البنك عن 

وىذا باإلضافة إلى التزامو  ،1من ذات القانون 452قانون مدني والتي أحالت إلييا المادة 
 2باستبدال ىذه النقود بنقود سميمة خالية من العيوب.

 في حالة استحقاق النقود المودعة: -ب
وديعة التي يكون محميا مبمغا من النقود يسمح فييا بما أن المشرع الجزائري يعتبر أن ال   

قانون مدني ىي التي تطبق في  452فإن أحكام المادة  ،3لممودع لديو باستعماليا قرضا
والتي تحيل بدورىا إلى تطبيق أحكام العارية والمنصوص  ،حالة استحقاق النقود المودعة

لذلك فإن العميل المودع ال يمتزم وتطبيقا  ،وما بعدىا قانون مدني 583عمييا في المادة 
بالضمان في حالة استحقاق النقود المودعة إال في حالتين وىي أن يكون بينو وبين البنك 

وبذلك يمتزم العميل المودع بتعويض  ،أو أن يتعمد إخفاء سبب نزع اليد ،اتفاقا عمى الضمان
  4قانون مدني. 541وىذا ما نصت عميو المادة  ،البنك عن كل األضرار الالحقة بو

  

                                                 
 غير أنو إذا تعمد إخفاء العيب  ،يو كذلك في العيوب الخفيةقانون مدني جزائري:"....ال ضمان عم 2/ف 541المادة  -1

 أو ضمن سالمة الشيء منو يمزمو تعويض المستعير عن كل ضرر يسببو ذلك."  

 قانون مدني جزائري. 453المادة  -2

 قانون مدني جزائري. 598المادة  -3

إال أن يكون ىناك اتفاق  ،الشيء المعارقانون مدني جزائري:" ال ضمان عمى المعير في استحقاق  1/ف541المادة  -4
 عمى الضمان أو يكون المعير قد تعمد إخفاء بسبب نزع اليد."
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 في حالة ىالك النقود محل الوديعة: -جـ
يؤدي إبرام عقد الوديعة النقدية إلى انتقال ممكية النقود المودعة إلى البنك حيث تعتبر    

لذلك يؤدي ىالكيا إلى عدم إمكانية الحديث عن وجود وديعة  ،ىذه النقود محال ليذا العقد
ذا أراد أن يستمر ىذا العقد بينو وبين البنك أن وبذلك يجب عمى العميل إ ،مصرفية نقدية

إال أن تحمل العميل  ،يضمن ىذا اليالك وذلك بإيداع نقود أخرى بدال من النقود التي ىمكت
ألن المشرع  ،تبعة اليالك قائم عمى شرط وىو أن يقع اليالك قبل تسميم النقود إلى البنك

حمل العميل المودع تبعة اليالك بعد تسميميا لذلك ال يت ،الجزائري ربط تبعة اليالك بالتسميم
  1إلى البنك ألن ىذا األخير ىو الذي يتحمميا في ىذه الحالة.

 في حالة المطالبة باسترداد الوديعة قبل حمول أجميا:  -د
يمتزم العميل المودع في الوديعة ألجل بعدم المطالبة باستردادىا إال عند حمول األجل    

فإنو يكون قد أخل بالتزام من االلتزامات  ،لة مخالفتو ليذا االتفاقوفي حا ،المتفق عميو
مما يؤدي إلى قيام مسؤوليتو  ،المفروضة عميو بموجب عقد الوديعة المصرفية النقدية

وىذا بسبب كسر  ،حيث يكون ممزما في ىذه الحالة بدفع ما يسمى بغرامة التخسير ،العقدية
ىذه الغرامة بخصم الفائدة المدينة من تاريخ كسر  وتكون ،الوديعة أي سحبيا قبل موعدىا

الوديعة؛ وحتى تاريخ استحقاق الوديعة أو حمول أجميا من الفائدة الدائنة من تاريخ اإليداع 
 2وحتى تاريخ استحقاقيا أو حمول أجميا. ،أو ربط الوديعة

 
  

                                                 
ذا تمف الشيء قبل تسميمو إلى المقترض  كان اإلتالف عمى المقرض."2قانون مدني ف  451المادة  -1  :" ...وا 

 .408ص ،المرجع السابق ،باسم محمد ممحم -بسام حمد الطراونة -2
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 :الفقرة الثانية: المسؤولية التقصيرية لمعميل المودع
والتي  مسؤوال مسؤولية تقصيرية ال بد أن تتوفر أركان ىذه المسؤوليةلكي يكون العميل    

ومع ذلك يمكن أن يعفى العميل من ىذه  ،نصت عمييا القواعد العامة في القانون المدني
 المسؤولية وذلك في عدة حاالت.

 أوال: شروط قيام المسؤولية التقصيرية لمعميل
فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئو  قانون مدني عمى أنو:" كل 124نصت المادة    

 يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض." ،ويسبب ضررا لمغير
 من خالل ىذه المادة يمكن القول أن مسؤولية العميل ال تقوم إال بتوفر األركان التالية:   
: ىو أي فعل يرتكبو العميل أو أي امتناع منو أو إىمال أو عدم حيطتو يؤدي إلى الخطأ -أ
كأن يقوم العميل  ،1إلضرار بالبنك دون أن يكون ليذا الخطأ عالقة بالعقد المبرم بينيماا

 .نك وأجيزتو كأجيزة الدفع اآللي..أو أن يتمف أو يخرب معدات الب ،بضرب موظف البنك
 والتي تكون السبب في اإلضرار بالبنك.  ،إلى غير ذلك من األخطاء التي يرتكبيا العميل

ذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصمحة مشروعة أو بحق ىو األالضرر:  -ب
 من حقوقو.

وىي أن يكون الخطأ الذي ارتكبو العميل ىو السبب في الضرر الذي العالقة السببية:  -جـ
 2لحق بالبنك.

تجدر اإلشارة أن استعمال العميل ألي نوع من حقوقو بطريقة تعسفية يعتبر خطأ يوجب و  
مكرر قانون  124في اإلضرار بالبنك وىذا تطبيقا لنص المادة  التعويض إذا ما تسبب

 3مدني.
                                                 

ة دار الثقاف ،الطبعة األولى ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي ،ر سمطانأنو  -1
 .302-299، ص2007لمنشر و التوزيع، األردن، 

 .333ص المرجع نفسو، -2

 مكرر قانون مدني جزائري. 124المادة  -3
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 ثانيا: الحاالت التي يعفى فييا العميل من المسؤولية التقصيرية:
تطبيقا لمقواعد العامة في القانون المدني يمكن أن يعفى العميل من قيام مسؤوليتو    

لحاصل لمبنك وتتمثل ىده الحاالت وبتالي ال يكون ممزما بالتعويض عن الضرر ا ،التقصيرية
 فيما يمي:

 إذا كان العميل قاصرا غير مميز: -أ
وىذا ما نصت عميو  ،لكي يتحمل الشخص المسؤولية التقصيرية ال بد أن يكون مميزا   

قانون مدني جزائري والتي جاء فييا:" ال يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثو  125المادة 
   1ىمال منو أو عدم حيطتو إال إذا كان مميزا".بفعمو أو امتناعو أو بإ

 إذا ارتكب العميل الخطأ ألسباب خارجة عن إرادتو: -ب
إذا استطاع العميل أن يثبت أن الضرر الذي أصاب البنك قد نشأ عن سبب ال يد لو فيو    

فإنو ال يكون ممزما  ،أو بسبب خطأ البنك أو الغير ،أو قوة قاىرة ،كالحادث المفاجئ
  2بشرط أال يكون ىناك نص قانوني أو اتفاق بينيما بخالف ذلك. ،عويض الضرربت
كما أن العميل ال يكون ممزما بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا إذا استطاع أن يثبت    

وىذا  ،ضررا أكبر محدقا بو أو بغيره مبنك أو ارتكبو ليتفادىلأن الضرر الذي تسبب فيو 
  3قانون مدني جزائري. 130تطبيقا لنص المادة 

 
 حالة الدفاع الشرعي: -جـ
إذا ما أحدث ضرر  ،وبتالي يعفى من التعويض ،ال تقوم المسؤولية التقصيرية لمعميل   

أو عن نفس الغير أو عن مالو  ،لمبنك وىو في حالة دفاع شرعي عن نفسو أو عن مالو
ر مسؤوال عن ىذه الحالة فإن وبما أنو ال يعتب ،بشرط أال يتجاوز في دفاعو القدر الضروري

                                                 
 جزائري. قانون مدني 125المادة  -1

 جزائري. انون مدنيق 127المادة  -2

 قانون مدني جزائري. 130المادة  -3
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إال أن القاضي يمكن لو أن يحدد لو تعويضا يمتزم بدفعو  ،األصل أال يكون ممزما بالتعويض
 1قانون مدني جزائري. 128وىذا تطبيقا ألحكام المادة  ،عند االقتضاء

 
 الفرع الثاني

 المسؤولية الجنائية لمعميل المودع
ة جنائية إذا ما ارتكب عمال غير مشروع يرتب يعتبر العميل المودع مسؤوال مسؤولي   

  2القانون عمى ارتكابو عقوبة أو تدبير احترازيا.
فالعميل يمكن أن يرتكب أي فعل غير مشروع يعاقب عميو القانون وىو بصدد التعامل    

 الذي فتحو لدى البنك المودع لديو. ،عمى حساب الوديعة المصرفية النقدية
ل ىذا الفرع إلى بعض الجرائم التي يمكن أن يرتكبيا بمناسبة ليذا سنتطرق من خال   

 امتالكو ليذا الحساب.
 الفقرة األولى: المسؤولية الجنائية لمعميل المودع عن جريمة تبييض األموال

يمكن أن يسأل العميل مسؤولية جنائية عن جريمة تبييض األموال الرتباط ىذه األخيرة    
وبتالي تقوم مسؤوليتو عن ىذه الجريمة إذا ما توفرت  ،مصرفيفي غالب األحيان بالنظام ال

 .01-05قانون  2أركانيا والتي يمكن استخالصيا من المادة 
 

 أوال: عالقة تبييض األموال باإليداع المصرفي:
يعمل غاسمو األموال بصورة مستمرة عمى استخدام النظام المصرفي لتغطية عوائد    

ا الصفة الشرعية عن طريق االتجاه مباشرة إلى غسيل أمواليم أنشطتيم اإلجرامية و إعطائي

                                                 
 قانون مدني جزائري. 128المادة  -1

، 2006، األردنى، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، الطبعة األول ،القسم العام ،قانون العقوبات ،محمد صبحي نجم -2
 .110ص
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يداع ىذه  ،عبر النظام المالي و المصرفي وذلك من خالل فتح حساب لدى أحد البنوك وا 
حيث  ،واستخدام ىذا الحساب من خالل العديد من العمميات المصرفية ،األموال القذرة فيو

المرحمة األولى  ،في حساب وديعة لدى البنكتعتبر ىذه الخطوة وىي إيداع األموال القذرة 
والتي تبدأ بقيام غاسمي األموال بمحاولة  ،وتسمى مرحمة اإلحالل ،من مراحل غسيل األموال

إدخال األموال النقدية المتأتية من نشاط غير مشروع إلى النظام المصرفي و المؤسسات 
وذلك بنقميا إلى  ،في يدي مالكيا أو الصغيرة ،المالية بيدف التخمص من كمية النقود الكبيرة

 المكان اآلمن كالبنوك.
لذلك يسأل العميل مسؤولية جنائية إذا ما قام بفتح حساب وديعة بغرض تبييض األموال    

  1المودعة.
 ثانيا: أركان جريمة تبييض األموال والعقوبات المقررة ليا:

مى تجريم غسيل األموال كجريمة عممت التشريعات الحديثة ومن بينيا التشريع الجزائري ع   
مستقمة عن الجريمة التي نتجت عنيا األموال التي يتم تبييضيا وتتكون ىذه الجريمة من 

 متى قام يعرض مرتكبيا إلى العقوبات المقررة قانونا. ،نيركنين أساسي
 أركان جريمة تبييض األموال: -أ

 والركن المعنوي. ،تتمثل أركان جريمة تبييض األموال في الركن المادي   
 يتمثل الركن المادي في ثالث عناصر:الركن المادي:  -1
: ىي الجريمة األصمية التي أنتجت األموال غير النظيفة مثل جرائم العنصر األول -

 المخدرات.
: ىو السموك المكون لمجريمة والذي يتمثل في الحاالت المذكورة في المادة العنصر الثاني -
 تي عرفت تبييض األموال ويتمثل ىذا السموك في حيازة أو اكتساب وال 01-05قانون  2

                                                 
دار  ،اإلسالمي وبعض التشريعات الدولية والوطنية دراسة موجزة وفقا لممنظور ،عمميات غسيل األموال ،ىاني السبكي -1

 .97-85ص ،2008،بدون بمد النشر ،الجامعة الجديدة
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ويندرج ضمن ىذا العنصر التحريض  ،أو استخدام األموال المتحصمة عن الجريمة األصمية
 عمى ىذه الجريمة أو المساىمة فييا. 

 : وىو محل الجريمة أي األموال أو عائدات النشاط غير المشروع.العنصر الثالث
يتمثل في العمم بمصدر األموال غير المشروعة فجريمة غسيل األموال  عنوي:الركن الم -2

من الجرائم العمدية التي تستوجب اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكابيا كما يتطمب توافر عمم 
الجاني بكون األموال أو العائدات التي يقوم بحيازتيا أو إخفائيا ىي من مصدر غير 

 1مشروع.
 العقوبات المقررة: -ب
إذا ارتكب العميل جريمة تبييض األموال يعاقب العميل المودع بالعقوبات المنصوص    

 والتي تختمف حسب ما إذا كان العميل شخص طبيعي  ،عمييا في قانون العقوبات
فإذا كان شخص طبيعي جزائري فإنو تطبق عميو العقوبات المنصوص عمييا في  ،أو معنوي
 5.2مكرر 389والمادة  2مكرر  389و  1مكرر  389المواد 
والتي نصت  6مكرر  389أما إذا كان العميل شخص أجنبي فتطبق عميو أحكام المادة    

عمى ما يمي:" يجوز الحكم بالمنع من اإلقامة عمى اإلقميم الوطني بصفة نيائية ولمدة 
عمى كل أجنبي مدان بإحدى الجرائم المنصوص عمييا في  ،( سنوات عمى األكثر10عشر)
 3.".2مكرر  389و  1مكرر  389تين الماد
أما إذا كان العميل شخص معنوي فإنو تطبق عميو العقوبات المنصوص عمييا في المادة    

 .7مكرر  389
  

                                                 
 .35ص دمش رياض، المرجع السابق، –شراد صوفيا  -1

 .من ىذا المبحث األول طمبىي نفس العقوبات التي تمت دراستيا في الم -2

 قانون العقوبات الجزائري. 6مكرر  389المادة  -3
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 الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية لمعميل المودع بمناسبة التعامل بالشيك:
خدمو الساحب في يعتبر الشيك صك مكتوب في صورة أمر بالوفاء لدى اإلطالع يست   

ومن بينيا حساب الوديعة  ،سحب نقوده من حسابو لدى البنك لصالحو أو لصالح الغير
 1حيث يستخدم الشيك السترداد النقود المقيدة فيو من مصادر عدة.

ليذا يمكن أن يرتكب العميل أي جريمة من الجرائم التي تقع عمى الشيك كأن يقوم    
كما يسأل العميل في حالة  ،م من عممو بعدم وجود الرصيدأو أن  يصدر شيكا برغ ،بتزويره

 تقديم الشيك كضمانة.
 أوال: المسؤولية الجنائية لمعميل عن الشيك المزور: 

كما يسأل في حالة  ،تقوم المسؤولية الجنائية لمعميل في حالة قيامو بتزوير أو تزييف شيك   
ويعاقب في ىذه الحاالت بالحبس  ،ما إذا قبل استالم شيك مزور أو مزيف مع عممو بذلك

   2من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد.
 ثانيا: المسؤولية الجنائية لمعميل المودع عن الشيك بدون رصيد:

يعتبر العميل مرتكبا لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد إذا ما توفرت أركان ىذه الجريمة    
 ي الركن المادي والركن المعنوي.وى
 أركان جريمة إصدار الشيك بدون رصيد: -أ

 تتمثل أركان ىذه الجريمة في الركن المادي والركن المعنوي   
: يتحقق الركن المادي إذا ما توفرت حالة من الحاالت المذكورة في الركن المادي -1

 قانون عقوبات وىي: 374الفقرة األولى من المادة 
 بسوء نية شيكا ال يقابمو رصيد قائم وقابل لمصرف. إذا أصدر -
 إذا كان الرصيد أقل من قيمة الشيك الذي سحبو. -

                                                 
 .191ص  ،1ىامش ،المرجع السابق ،معيساوي محمد الطاىرب -1
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 إذا قام بسحب الرصيد كمو أو بعضو بعد إصدار الشيك. -
 1إذا منع البنك المسحوب عميو من صرف الشيك. -
: تعتبر جريمة إصدار الشيك من الجرائم العمدية لذلك يجب أن الركن المعنوي -2

أي عممو وقت إصدار الشيك  ،افر القصد الجنائي فييا وىو سوء نية الساحبيتو 
بمعنى انصراف نية الساحب عند تحرير الشيك إلى عدم دفع  ،بانعدام الرصيد

 2قيمتو.
 العقوبات المقررة في حالة إصدار الشيك بدون رصيد -ب
إلى خمس سنوات إذا ارتكب العميل ىذه الجريمة فإنو يتعرض لعقوبة الحبس من سنة    

 وبغرامة ال تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد.
يتعرض العميل لنفس ىذه العقوبات إذا ما قبل أو ظير شيكا صادر في الظروف المشار و  

 3مع عممو بذلك. 1فقرة  374إلييا في المادة 
 ضمانة:ثالثا: المسؤولية الجنائية لمعميل المودع في حالة إصداره لمشيك ك

لذلك يعاقب العميل المودع بالحبس من سنة إلى  ،يعتبر الشيك أداة وفاء ال أداة ائتمان   
 خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن قيمة الشيك إذا ما قام بإصدار أو قبول أو تظيير شيك 

  4أو اشترط عدم صرفو فورا بل جعمو كضمانة.
 
 
 
 

                                                 
 قانون عقوبات. 1فقرة  374المادة  -1
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 قانون عقوبات. 374المادة  -3
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 خالصة الفصل 
ىذا الفصل أن البنك المودع لديو يقع عمى عاتقو التزامات حتى قبل تمام  يتبين من خالل   

و بالتالي يؤدي عدم التقيد  بيا إلى  ،إبرام العقد و ىي التي تعرف بااللتزامات قبل التعاقدية
كما يسأل جنائيا  ،مسائمتو مسؤولية تقصيرية إذا ما تضرر العميل أو الغير من جراء ذلك

فعل الضار إذا ما نص القانون عمى عقوبات جنائية لمثل ىذا الفعل عن ارتكابو ليذا ال
لكن في مقابل ىذه  ،ناىيك عن االلتزامات األخرى التي تقع عميو بمجرد إبرام العقد ،المرتكب

التي يمتزم  و االلتزامات المتعددة فإن البنك يقوم باستخدام ىذه الودائع في نشاطو الميني
 .و كذا عدم تعرضو لو عند استخدامو ليا ،ان سالمتياو ضم ،العميل بتسميميا لو

بحيث ال يمتزم البنك  ،الفوائد الممنوحة لمعميل ال تعتبر من مستمزمات العقد أنكما يتضح    
 بدفعيا إذا لم يكن ىناك اتفاق بينو و بين العميل عمى منحيا.
  توفرت شروطيا متى وذلك ،و بتمام إبرام ىذا العقد يمكن أن تقوم مسؤولية الطرفين

بحيث تؤسس مسؤولية البنك عمى نظرية  ،سواء كانت مسؤولية مدنية أو جنائية ،أركانيا و
 في حين تطبق القواعد العامة فيما يتعمق بمسؤولية العميل.  ،المخاطر

كما يتضح من خالل ىذه الدراسة أن صفة البنك و التزاماتو و بالتالي مسؤوليتو تتغير إذا    
ديعة مخصصة لغرض معين بحيث يعتبر البنك مجرد و كيل عن العميل في ما كانت الو 

مما يؤدي إلى اعتباره خائنا لألمانة إذا ما قام  ،تأدية الغرض الذي خصصت لو الوديعة
      باستخداميا في  غير الغرض الذي خصصت لو.
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 خاتمة

حيث تعتبر  ؛يتضح من خالل ىذه الدراسة أن الوديعة المصرفية النقدية سيف ذو حدين   
فيي ال  ،التي تستعمميا في نشاطيا الميني ،من جية شريان الحياة بالنسبة لمبنوك التجارية

ألنو يمعب  ،لعمالئيا و القيام بمشاريعيا االستثمارية االئتمانتعتمد عمى رأس ماليا في منح 
استعمال ىذه الودائع من قبل البنوك قفزة و بذلك يحقق  ،ئنيوتزاماتو قبل دالدور الضمان ال

و ذلك من خالل تعدد المشاريع االستثمارية التي  ،نوعية في االقتصاد الوطني ألي دولة
 ا.  يمجأ معظم القائمين عمييا إلى البنوك لمحصول عمى االئتمان الذي يمكنيم من القيام بي

فعممية اإليداع المصرفي تشكل سمسمة مترابطة تبدأ من قيام العميل بإيداع نقوده لدى    
الذي يقوم بدور الوسيط بين ىؤالء المودعين  ،و حصولو عمى فوائد من ىذا األخير ،البنك

 ،من جية و بين أصحاب العجز المالي الذين يبحثون عن ممول لمشاريعيم من جية أخرى
تمك التي يمنحيا لممودعين و التي تتمقاىا و بالنفع من خالل فرق الفائدة بين مما يعود عمي

و بذلك تعم الفائدة عمى  ،أو المستفيدين من اإلعتمادات التي تمنحيا ،من المقترضين
لكن من جية أخرى يمكن أن تكون ىذه  ،المجتمع ككل بسبب ازدىار الحقل االقتصادي

ة بأكمميا إذا ما عجزت البنوك عن رد المبالغ المودعة لدييا الودائع سببا النييار اقتصاد دول
استراتيجيات ناجحة  إتباعأو بسبب عدم  ،سواء بسبب سوء استعمال ىذه الودائع ،مالئيالع

لمواجية طمبات  الالزمةحتياطات اال اتخاذفي تسيير المشاريع التي تقوم بيا خاصة عدم 
و التي تتزايد خاصة في أوقات األزمات و االضطرابات السياسية التي تشكل  ،المودعين

لذلك يعتبر توجييم  ،و جمع ممتمكاتيم استردادىمعا في نفوس المودعين؛ مما يدفعيم إلى 
جميعا إلى البنوك إلى البنوك السترداد ودائعيم أمر منطقي في ىذه الظروف األمر الذي 

ع ديونيا؛ نتيجة لعدم قدرتيا عمى مواجية الكم اليائل لطمبات يؤدي إلى توقف البنوك عن دف
و بإفالس ىذه البنوك تنقطع تمك السمسة المترابطة  ،المودعين و المتعمقة باسترداد ودائعيم
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الوطني؛ مما يجعل ىذا األخير في  لالقتصادألن الجياز المصرفي يعتبر أكبر مسير 
التي أصابت  االقتصادية األزمةذا األمر و أكبر دليل عمى ى ،وضعية ال يحسد عمييا

و ىذا ما دفع بمعظم  ،و التي امتدت تداعياتيا إلى االقتصاد العالمي ككل ،اليونان
  ،التشريعات بما فييا الجزائري إلى إنشاء صندوق ضمان الودائع تساىم فيو كل البنوك

 ك. وكذا تجنب إفالس البنو  ،لمودعينو ذلك لضمان الحد األدنى من حقوق ا
و باإلضافة إلى ما تقدم فإن الجياز المصرفي يعتبر قبمة لمعتادي اإلجرام البنكي خاصة    

عمى عاتق  الممقاة االلتزاماتو ىذا ما دفع المشرع الجزائري إلى تشديد  ،مبيضي األموال
بل تستمر بعض ىذه االلتزامات  ،البنوك منذ قبوليا لطمب فتح الحساب و إلى غاية قفمو

إذ يجب عمى البنك أن يحتفظ بكل الوثائق المتعمقة بالعمميات التي  ،قفل الحساب حتى بعد
كما يبقى  ،من إجراء العممية األقلقام بيا العميل عمى الحساب لمدة خمس سنوات عمى 

ما لم  ،بالحساب الذي كان مفتوحا لديو حتى بعد قفمو البنك ممزما بسرية المعمومات المتعمقة
 يكن ىناك استثناء من االستثناءات الواردة عمى السرية المصرفية.

بالعميل بغض النظر عن  إضرارهأو  ،و بالتالي يؤدي عدم تقيد البنك بيذه االلتزامات   
 أساسسواء المسؤولية المدنية و التي تقوم عمى  ،العقد الذي يجمعيما إلى قيام مسؤوليتو

ية الجنائية مت قام البنك بمناسبة ىذا العقد بإحدى الجرائم أو المسؤول ،نظرية المخاطر
المنصوص عمييا إما في قانون العقوبات أو قانون النقد و القرض أو قانون الوقاية من 

 حتى في قانون الوقاية من الفساد  أو ،تبيض األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتو
الذي يمكن أن تقوم مسؤوليتو عن ىذا عميل و ىو نفس الوضع بالنسبة لم ،و مكافحتو          

  ،و ذلك طبقا لمقواعد العامة ،العقد والتي يمكن أن تكون مدنية عقدية كانت أو تقصيرية
أو قيامو التي ترد عمى  ،أو مسؤولية جنائية خاصة في حالة قيامو بجريمة تبيض األموال

 الشيكات.
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ية النقدية تتم عن طريق إبرام عقد بين كما يتضح من خالل ىذه الدراسة أن الوديعة المصرف 
إال أنيا تختمف عنيا اختالفا جوىريا ألن المودع  ،و العميل مثميا مثل الوديعة المدنية كالبن

في  ،لألمانةلديو في ىذه األخيرة يمتزم بحفظ الشيء المودع و رده عينا و إال كان خائنا 
الخاصية الجوىرية لموديعة المصرفية  ممكية المبالغ المودعة إلى البنك انتقالحين يعتبر 

و من ضمنيا المشرع الجزائري إلى اعتبارىا  ،معظم التشريعات إلى اتجيتلذلك  ،النقدية
 خاصة  ،مى عقد الوديعة المصرفية النقديةقرضا؛ مما يسمح بتطبيق أحكام ىذا األخير ع

بحيث اكتفى بالنص عمييا في قانون النقد  ،بالغا اىتماماو أن المشرع الجزائري لم يولي ليا 
من  20بحسب الموضوع بموجب المادة  تجارياو اعتبرىا عمال  ،و القرض بشكل مقتضب

باإلضافة إلى النص عمى بعض االلتزامات الممقاة عمى عاتق البنك  ،القانون التجاري
  20 -20قانون بمناسبة ىذا العقد و الجزاءات المترتبة عن عدم التقيد بيا من خالل ال

كما يتم تطبق األنظمة  ،و المتعمق بالوقاية من تبيض األموال و تمويل اإلرىاب و مكافحتو
 و التعميمات الصادرة عن بنك الجزائر و المتعمقة بيذا الشأن.

و نتيجة لما تقدم فإنو يجب القيام بالعديد من الجيود و ذلك من أجل االستفادة من    
بحيث يجب عمى  ،و تفادي المخاطر التي قد تنجر عنيا ،فية النقديةايجابيات الوديعة المصر 

وكذا تحسين  ،أن تقوم بكل ما في وسعيا لتطوير سياستيا في إدارة و تسير مشاريعيا البنوك
و استعمال وسائل متطورة في ذلك كتمكينيم من خدمة الدفع  ،كيفيات التعامل مع عمالئيا

لزبائن المتعمقة بالحساب المفتوح لدييا عن طريق و كذا تمقي أوامر وطمبات ا ،اآللي
كما يجب عمى  ،عمى إيداع أمواليم لدييا األفراد ى تشجيعو ىذا ما يساعد عم ،االنترنت

المستفيدين من االئتمان الذي تمنحو البنوك من خالل ىذه الودائع أن يقوموا باستثمارىا في 
و ذلك لضمان التوازن الموجود  ،تفق عميويمتزموا بردىا في الوقت الم أنو  ،مشاريع مربحة

 و التي يستفيد منيا في نياية األمر المجتمع ككل.  ،بين مختمف ىذه المصالح
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و بذلك يجب عمى المشرع الذي ييدف من خالل األحكام و القوانين التي يصدرىا إلى 
المصرفية و الوديعة  ،أن يولي اىتماما أكبر بالعمميات المصرفية عموما ،حماية المجتمع

أو من خالل إدراج أحكام مفصمة  ،سواء من خالل قانون النقد و القرض ،النقدية خصوصا
 الذي اعتبرىا عمال تجاريا بحسب الموضوع.    ،بشأنيا في القانون التجاري
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 .2999 ،األردن ،دار وائل،األولى
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منشورات  الطبعة األولى ،نظريات في القوانين المصرفية واإلدارية والمدنية ،د/ مغبغب نعيم -19
  .1228،لبنان ،الحمبي الحقوقية
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الطبعة  ،الجزء الثالث،عمميات المصارف ،الكامل في قانون التجارة ،إلياسناصيف  /د -32
 .2983 ،بيروت باريس ،ومنشورات عويدات المتوسط بحرمنشورات  ،األولى 

 ،مصادر االلتزام في القانون المدني األردني دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي ،سمطان أنورد/ -32
 .1227 ،األردن ،دار الثقافة لمنشر و التوزيع ،الطبعة األولى

 ،المكتبة القانونية ،طبعة مكبرة ،عمميات البنوك من الوجية القانونية ،جمال الدينعوض  د/ -31
 .2994 ،بدون بمد النشر

دار الجامعة  ،الطبعة األولى ،قانون العمميات المصرفية الدولية ،د/عكاشة عبد العال  -33
 .1227 ،مصر ،الجديد

 ،التوزيعو  دار الثقافة لمنشر ،الطبعة األولى ،القسم العام ،قانون العقوبات ،صبحي محمد نجم -34
 .1226،األردن

 موفم لمنشر ،الطبعة الثانية ،قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجديد ،ذيبد/عبد السالم  -35

 .1222الجزائر 

 

- B- Les ouvrages en Français: المراجع باللغة األجنبية                                   

1- Christian Gavalda – jean stoufflet، Droit Bancaire،8°édition par j. 

stoufflet،édition LITEC ،Paris،2010. 

2-  François Grua، LES CONTRATS DE BASE DE LAPRATIQUE 

BANCAIRE، Editions litec، Paris، 2000، p 123. 
3-  MEMENTO Pratique- Francis LEFEBVRE، Droit Commercial،15° édition، 
Edition Francis LEFEBVRE  ،Paris،2007. 
4-  Patrice bouteiller-Emmanuel jouffin- Francois ribay، l’exploitant de Banque et 

le Droit، 4° edition،revue banque edition، Paris 2008. 
5-  Philippe Delebecque، Michel Germain، Traité de droit commercial، Tame 2، 
17e éditio.L.G.D.J ،paris،2004. 
6-  Stephane piedeliévre-Emmanuel putman،Droit bancaire،edition 

ECONOMICA،Paris،2011. 
7-   thierry bonneau، Droit bancaire، 8° édition،Montchrestien،Paris 2009. 
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 الرسائل واألطروحات الجامعية: -ج

 ،فرع العقود و المسؤولية ،رسالة ماجستير ،دراسة لعقد الوديعة النقدية المصرفية ،أ/ مالك نسيمة -2
 .1221/  1222،جامعة الجزائر

بدون سنة ،جامعة الجزائر يوسف بن خدة ،رسالة ماجستير،الودائع المصرفية،أ /نبيل سيام  -1
 مناقشة.

كمية الحقوق و  ،رسالة دكتوراه ،المسؤولية المدنية لمبنوك في مجال الحسابات ،قريمس عبد الحق  -3
 .غير منشورة ، 1222 ،وري قسنطينةجامعة منت ،العموم السياسية

  :المجالت -د
 1222 ،العدد الثاني ،قسم الوثائق ،مجمة المحكمة العميا -2

 .1221 ،العدد الثاني ،قسم الوثائق ،مجمة المحكمة العميا -1

 المتعمق 1225 فيفري 26 في المؤرخ 22 – 25 قانون في قراءة ،رياض دنش - صوفيا شراد/ أ -3
 محمد جامعة ،القانوني المنتدى مجمة ،مكافحتيا و اإلرىاب تمويل و األموال تبيض من بالوقاية
 ،جوان ،الثاني العدد ،لممحاماة المينية الكفاءة قسم ،السياسية والعموم الحقوق كمية ،بسكرة خيضر
1225 . 

كمية شرطة  ،مجمة األمن والقانون ،العولمة وأثارىا في تطور الجريمة ،خير الحاج محمد عمر د/ -4
 .م1221يناير  ـى2411شوال  ،العدد األول ،السنة العاشرة ،دبي

 المواقع اإللكترونية: -هــ
1- http://www.sci-dz.com/Forum2/index-php?showtopic=897. 

2- http://www.startimes.com/F.aspx?t=33765043. 

3- http://yaaah.ibda3.org/t101-topic.  

4- http://www.startimes.com/f.aspx?t=33765043. 

 

 النصوص القانونية : -ز
  الدساتير    

/ 21/ 27المؤرخ في  438 – 96الصادر بالمرسوم الرئاسي  ،2996نوفمبر  18دستور  -
 المعدل و المتمم. ،2996/ 21/  28مؤرخ في  76الجريدة الرسمية عدد  2996

 

 
 
 

http://www.sci-dz.com/Forum2/index-php?showtopic=897
http://www.startimes.com/F.aspx?t=33765043
http://yaaah.ibda3.org/t101-topic
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  و القوانيناألوامر 

 ،1666 – 06 -11مؤرخة في  46ج.ر  ،1666يونيو  00مؤرخ في  156 – 66رقم األمر  -
 ،2006فبراير سنة  25الموافق  1430صفر  26مؤرخ في  01 -06معدل و متمم بالقانون رقم 

 . 1229 – 03 – 00مؤرخة في  15ج. ر 

والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون  ، 75سبتمبر  16مؤرخ في  58-75رقم  األمر -
 .1222/1222الطبعة األولى  ،1227مايو سنة  23مؤرخ في  27/25رقم 

المعدل و  ،و المتضمن القانون التجاري 2975سبتمبر  16المؤرخ في  59 – 75األمر رقم   -
 – 29المؤرخة في  22ج. ر. رقم  ، 1225فبراير  26مؤرخ في  21- 25المتمم بالقانون رقم 

 .8ص  1225  -21

المعدل و ،51ج.ر عدد ،متعمق بالنقد والقرض 16/28/1223مؤرخ في  ،23/22اآلمر رقم  -
 .22ج.ر عدد  ،1222أوت  16مؤرخ في  24-22المتمم باألمر 

و  22 -23المعدل و المتمم لالمر  ،22ج.ر عدد  ،1222أوت  16مؤرخ في  24-22 األمر -
 المتعمق بالنقد و القرض.

 -21 – 29المؤرخة في  22) ج. ر. رقم  ، 1225فبراير  26مؤرخ في  21- 25القانون رقم  -
و  2975سبتمبر  16المؤرخ في  59 – 75عدل و المتمم لألمر رقم  الم ،( 8ص  1225

 تم جمعو من طرف مبروك حسين. ،المتضمن القانون التجاري
 24يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو )ج ر  ،1226فبراير سنة  12مؤرخ في 22-26 قانون رقم -

 (.1226مارس  8مؤرخة في 

جريدة  ،يتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ،فيفري 15مؤرخ في  29-28رقم  القانون -
 .1228جويمية  16مؤرخة في  44رسمية عدد 

 

 الداخلية : األنظمة 

 ،يتضمن تنظيم مركزية المبالغ غير المدفوعة وعمميا ،2991مارس 11مؤرخ في  21-91نظام رقم  -
 .2993فيفري  7مؤرخ في  8جريدة رسمية عدد 

يتعمق بالوقاية من إصدار  2991مارس  11مؤرخ في  23-91نظام مجمس النقد والقرض رقم  - 
 الشيكات بدون مؤونة ومكافحة ذلك.

-22-6مؤرخ في  271مؤرخ  71جريدة رسمية عدد  2994يونيو  1مؤرخ في  23-94رقم  النظام -
 و المتضمن القواعد العامة المتعمقة بشروط البنوك المطبقة عمى العمميات المصرفية. 2994
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 ملخص الرسالة 

مجرد تصرف بسيط يتمثل في  أنيا األولىتبدو الوديعة المصرفية النقدية لموىمة    
 توجو الشخص إلى البنك إليداع نقوده، و ذلك بإبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية 
و فتح حساب تصب فيو ىذه النقود، إال أنيا في حقيقة األمر تؤثر بشكل كبير عمى 

 االئتمانيةحيث تعتبر الوسيمة التي تمكن البنوك من القيام بوظيفتيا  مختمف الجوانب
من عدة خدمات ال يمكن أن يتحصل عنيا  االستفادةمن جية، و تمكن العميل من 

بعيدا عن فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية من جية أخرى، كما يستفيد المجتمع 
 وك من ىذه الودائع.من مختمف المشاريع االستثمارية التي تموليا البن

يمكن أن  و بالرغم من ىذه التأثيرات اإليجابية لموديعة المصرفية النقدية فإنو   
و ذلك إذا لم يتقيد أي طرف بااللتزامات الممقاة عمى عاتقو،  يكون ليا تأثيرات سمبية،

أو إذا استعمميا كوسيمة الرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عمييا قانونا خاصة جريمة 
 ض األموال، أو الجرائم التي ترد عمى الشيك ؛ مما يؤدي إلى قيام مسؤوليتو.تبي

Résumé  

           Du premier coup , il parait que le dépôt bancaire monétaire n’est 
qu’un simple acte consistant à l’orientation de la personne vers la banque 
pour déposer son argent et ce par la conclusion de l’acte de dépôt 
bancaire monétaire et l’ouverture d’un compte ou son argent sera 
déposé, mais il a en effet plusieurs effets sur de nombreux cotés, du fait 
qu’il est le moyen permettant aux banques à accomplir leur fonction 
fiduciaire d’une part, et permettant au client de bénéficier de plusieurs 
services qu’il ne peut pas obtenir sans avoir ouvert le compte de dépôt 
bancaire monétaire, d’autre part. 

En outre la société bénéficie de plusieurs projets d’investissement 
financés par les banques à partir de ces dépôts. 

         Malgré les effets positifs du dépôt bancaire monétaire, il pourra avoir 
des effets négatifs si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui 
lui incombent et l’utilise comme moyen pour commettre l’un des crimes 
prévus notamment le crime blanchiment d’argent, ou les crimes relatifs 

aux cheque. 


