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  ملخص:

ور ىذه األخَتة ىذا ادلقال أحكام الوديعة النقدية البنكية لدى البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية وذلك من خالل توضيح ماىيتها و ص يعاًف
الوديعة النقدية  مبحثُت باعتبارمن خالل  واإلسالمية وذلكباإلضافة اىل اآلثار ادلًتتبة عن ابرام العقد لدى كل من البنوك التقليدية )الربوية( 

 ا.اختالف مدهتا وشكلها وادلعيار ادلعتمد يف تصنيفه األخَتة، علىالبنكية تشكل ادلصدر الرئيسي ألموال وموارد ىذه 

اثاره القانونية بالنسبة ألطرافو شأنو يف ذلك شأن سائر العقود  صحيحا، رتبفالوديعة النقدية البنكية أيا كانت صورهتا، ومىت أبرم العقد 
تعامل عقد وديعة النقود التزامات وحقوق متقابلة يف ذمة كل من العميل ادلودع والبنك ادلودع لديو، مع مراعاة طبيعة البنك ادل األخرى فَتتب

 تقليدي أو اسالمي ،ذلك أن طبيعة البنك ومبدأ وأسلوب عملو لو دور يف حتديد االثار ادلًتتبة عن العقود اليت يربمها. معو: بنك
 اإلسالمية، التشريع اجلزائري. التقليدية البنوكالبنوك  الوديعة النقدية البنكية، الكلمات المفتاحية:

Abstract :    
This essay tackles definition of Cash Deposit Bank and their types and effects on all 

Conventional Banks (usury) and Islamic Banks through two sections. By considering, 

Cash Deposit Bank is the primary source of funds and the resource of this latest 

.Whatever its duration, form and standard used in its classification.  

  When a valid contract entered into, howsoever its forms, Cash Deposit Bank results 

legal consequences for its parties as other contracts. Also Cash Deposit contract results 

engagements and rights for both depositor and depository. 

   With account, the nature of Bank, we’re dealing with Conventional or Islamic Bank. 

That’s why, the nature, principle, and method of its work play a big role to define the 

effects resulted from a concluded contract. 
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 مقدمة: 

تعترب البنوك من أىم ادلؤسسات االقتصادية خاصة يف ظل االنفتاح على اقتصاد السوق،ومن أكثرىا انتشارا وتأثَتا يف معظم 
االقتصاديات ،شلا أكسب القطاع البنكي أمهية اسًتاتيجية باعتباره احملرك األساسي دلختلف القطاعات االقتصادية األخرى.ذلك 

ارد الالزمة لتمويل نشاطها،ما يسمح بتطور االقتصاد ودعم القدرة التمويلية لو،خاصة وأن مدى تطور أهنا حتصل منو على ادلو 
النظام البنكي وفعاليتو أصبح مؤشرا يعكس الوضع االقتصادي للدولة.وىذا ما جيعل البنوك يف حاجة دائمة لألموال لتتمكن من 

يكون البنك تقليديا باعتباره منشأة مالية تتخذ شكل شركة مسامهة تأدية الوظائف ادلخولة ذلا قانونا ويستوي يف ذلك أن 
وحتًتف القيام بالعمليات ادلصرفية هبدف حتقيق الربح وتتعامل يف سبيل ذلك بالفائدة اليت تعترب ركيزة العمل فيو،أو بنكا اسالميا 

 ائدة.يقوم بدوره بذات األعمال لكن يراعي مبادئ الشريعة اإلسالمية وال يتعامل بالف

لذلك فإن أىم العمليات ادلصرفية وأكثرىا مرد ودية وتوفَتا للسيولة للبنك ىي الودائع اليت حتتكر البنوك شلارستها دون سائر   
 11-73( من األمر 77ادلؤسسات األخرى، كامتياز تنفرد بو منحو ذلا ادلشرع اجلزائري مبوجب قانون النقد والقرض يف ادلادة )

 .74-17ألمر ادلعدل وادلتمم با

دلا كانت الوديعة النقدية البنكية دتثل ادلصدر الرئيسي اخلارجي ألموال البنك،إذ يتمكن من خالل األموال اليت يتلقاىا من   
العمالء من القيام بالنشاط ادلنوط بو ومواجهة االلتزامات ادللقاة على عاتقو،خاصة وأن توفر السيولة لديو يعترب مسألة حياتية 

 لو،وتدعم ثقة واطمئنان اجلمهور للتعامل معو.بالنسبة 

فإن ىذا ما يقودنا للتساؤل عن االطار القانوين الذي نظم بو ادلشرع اجلزائري الوديعة النقدية البنكية خاصة وأن نشاط البنك   
ك تقليدي أو يعتمد بشكل أساسي على أموال ادلودعُت.وعن مدى خضوعها لنفس األحكام إذا تعلق األمر باإليداع لدى بن

بنك إسالمي،وىل أن للطبيعة اخلاصة للبنوك اإلسالمية تأثَتا على ىذه األخَتة وجتعل ذلا خصوصية وأحكاما خاصة،ال سيما 
 فيما يتعلق بأنواعها وكذا االثار اليت تًتتب على ابرام عقد الوديعة النقدية البنكية لديها ؟

الل زلورين خصصنا احلور األول لتحديد مفهوم الوديعة النقدية البنكية وعليو سنحاول اإلجابة عن ىذه اإلشكالية من خ  
 كية.وصورىا لدى كل من البنوك التقليدية واإلسالمية.أما احملور الثاين فتناولنا فيو االثار ادلًتتبة عن ابرام عقد الوديعة النقدية البن

 المحور األول:مفهوم الوديعة النقدية البنكية وصورها:

لوديعة النقدية البنكية من أىم العمليات اليت دتارسها البنوك،وتتلقى مبقتضاىا األموال من عمالئها ،لتتمكن من القيام تعترب ا  
مبختلف عملياهتا االئتمانية وتطبيقا لذلك فإن دراسة الوديعة النقدية يقتضي التعرض دلفهومها وشروط تكوين العقد أوال ،مث إىل 

 عتمد يف تصنيفها يف ثانيا.التطرق لصورىا وادلعيار ادل

 أوال:مفهوم الوديعة النقدية البنكية:
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إن حتديد مفهومها يقتضي توضيح ادلقصود بالوديعة النقدية البنكية،انطالقا من تقدمي تعريف ذلا  وحتديد كيفيات نشأة  
  الرأي.العقد،باإلضافة اىل حتديد طبيعتها القانونية اليت أثَتت بشأهنا العديد من االختالفات يف

 تعريف الوديعة النقدية البنكية:-أ

 لقد تعددت التعاريف اليت أعطيت للوديعة النقدية البنكية وألجل االحاطة هبا سنتطرق للبعض منها على سبيل ادلثال :  
ادلودعة لديو ىي عقد مبقتضاه يسلم العميل مبلغا من النقود للبنك ويًتتب على ىذا العقد الذي خيول خيول البنك ملكية النقود 

والتصرف فيها مبا يتفق ونشاطو ادلهٍت،مع التزامو برد مبلغ الوديعة  للعميل يف ادليعاد احملدد حسب االتفاق والذي قد يكون عند 
 (. 1الطلب أو بعد أجل معُت)

ٍت ،على أن يتعهد ىذا كما عرفت على أهنا:النقود اليت يعهد هبا األفراد أو اذليئات اىل البنك واليت يستخدمها يف نشاطو ادله
 (2االخَت بردىا أو برد مبلغ مساو ذلا اليهم أو إىل شخص اخر معُت لدى الطلب أو بالشروط ادلتفق عليها.)

( 3) ،ادلتعلق بالنقد والقرض2773أوت  26 ادلؤرخ يف 11-73( من األمر67ىذا وعرفها ادلشرع اجلزائري يف ادلادة )  
(:" تعترب أمواال متلقاة من اجلمهور األموال اليت يتم تلقيها من 4) 2717أوت  26دلؤرخ يف ا  74-17وادلعدل وادلتمم باألمر 

 الغَت ال سيما يف شكل ودائع،مع حق استعماذلا حلساب من تلقاىا ،بشرط اعادهتا..."

إيداع أموالو لدى الطرف وعليو تستخلص شلا سبق أن الوديعة النقدية البنكية ىي اتفاق بُت طرفُت العميل ادلودع الذي يقوم ب  
 االخر وىو البنك ادلودع لديو،الذي يتقرر لو حق استعماذلا مع االلتزام بردىا يف تاريخ زلدد أو عند الطلب. 

 تكوين عقد الوديعة النقدية البنكية:-ب

ن ىذا يستلزم توافر الشروط دلا كانت الوديعة النقدية البنكية عقد يتم بُت البنك وادلودع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا،فإ  
ادلوضوعية العامة اليت تقوم عليها سائر العقود األخرى،فضال عن ضرورة توافر شروط موضوعية خاصة تتطلبها الطبيعة القانونية 

 اخلاصة ذلذا العقد.
 الشروط الموضوعية العامة:-1
وىي  الرضا،األىلية، احملل ،السبب، نلخصها كما  (5من القانون ادلدين ) 98إىل  59نص عليها ادلشرع اجلزائري يف ادلواد   

 يلي: 

 الرضا:-1-1

األصل يف العقود الرضائية أي يكفي البرامها اتفاق ارادة الطرفُت ،ويتجسد الرضا يف عقد الوديعة يف تقدمي ادلودع طلب   
أن يكون الرضا موجودا بل ال بد أن يكون االيداع وتعترب موافقة البنك ادلودع لديو على طلب االيداع مبثابة القبول .وال يكفي 

 (.6صحيحا خاليا من عيوب اإلرادة،وإال كان العقد قابال لإلبطال)
( لكن ىذا ال 7إال أنو جرت العادة أن تكون عقود الودائع البنكية مطبوعة حتتوي الشروط ادلنظمة لعملية تلقي األموال )  

 خيرجها عن طبيعتها كعقود رضائية.
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 األهلية:-1-2

ال يكفي الرضا وحده البرام العقد بل جيب أن يكون صادرا عن ذي أىلية سواء كان شخص طبيعي أو معنوي،فسن األىلية   
سنة كاملة،لكن أجاز قانون النقد والقرض للعميل القاصر فتح  19( من القانون ادلدين ب 47للشخص الطبيعي حددتو ادلادة )

 (8سنة كاملة أن يسحب مبالغ من مدخراتو دون ىذا التدخل) 16و بعد بلوغ حساب توفَت دون تدخل وليو الشرعي،وديكن

(يكتسبها من تاريخ اكتسابو الشخصية 9( من القانون التجاري)549أما عن أىلية الشخص ادلعنوي فإنو حسب ادلادة )   
ة ادلمثل القانوين لو وحدود ادلعنوية من يوم قيده بالسجل التجاري وعلى البنك التأكد من صحة اجراءات التأسيس ومن صف

(وينطبق نفس األمر بالنسبة للطرف ادلودع لديو )البنك( باعتباره شخصا معنويا وينشأ يف شكل شركة مسامهة 17سلطاتو)
 ادلعدل وادلتمم. 11-73( من األمر  83حسب نص ادلادة )

 المحل:-1-3

الف للنظام العام وإال كان باطال حسب نص ادلادة (.جيب أن يكون مشروعا غَت سل11ىو الشيء الذي يرد عليو العقد)  
( من القانون ادلدين.خاصة بالنظر اىل انتشار ظاىرة تبييض األموال اليت تعترب البنوك احملور واألداة فيها إلضفاء ادلشروعية 93)

 على األموال غَت ادلشروعة.

تلقاىا البنك من اجلمهور على سبيل الوديعة ،حسب ما وعليو ينصب زلل عقد الوديعة النقدية البنكية على األموال اليت ي  
 من نفس ادلادة استثٌت: 72،إال أن الفقرة 74-17ادلعدل وادلتمم باألمر  11-73( من األمر 67نصت عليو ادلادة )

ء رللس االدارة بادلائة من رأس ادلال وألعضا 5األموال ادلتلقاة أو ادلتبقية يف احلساب والعائدة دلسامهُت ديلكون على األقل -
 وللمديرين.

 األموال الناجتة عن قروض ادلسامهة-

 ومل يعتربىا أمواال متلقاة من اجلمهور،وبالتايل ال ديكن اعتبارىا زلال لعقد الوديعة.  

 السبب:-1-4

و من وراء من القانون ادلدين،والسبب ىو الدافع الباعث الذي يقصد ادلتعاقدين الوصول الي 98اىل  96نصت عليو ادلواد   
 (،وجيب أن يكون مشروعا وغَت سلالف للنظام العام واآلداب العامة وإال كان العقد باطال .12التزامو)

فالدافع الذي يقصد ادلودع الوصول اليو قد يكون هبدف احملافظة على أموالو من الضياع أو السرقة أو الرغبة يف االدخار   
و،فالسبب غالبا يكون الرغبة يف احلصول على األموال دلباشرة نشاطاتو التمويلية ال سيما واالستثمار.أما بالنسبة للبنك ادلودع لدي

 (.13االقراض قصد تشجيع االدخار للمسامهة يف خدمة االقتصاد)

 الشروط الموضوعية الخاصة:-2
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ية خاصة تتمثل يف الشكلية إن عقد الوديعة النقدية البنكية يتطلب إضافة اىل توفر الشروط ادلوضوعية العامة شروطا موضوع  
 وكيفية اثبات ىذا العقد.

 الشكلية:-2-1

تعترب الشكلية من الشروط ادلوضوعية اخلاصة،إذ ال ديكن ابرام العقد دون اخلضوع إلجراءات شكلية وىي الزمة يف كل وديعة  
رام العقد،فيقوم البنك بإعداد استمارة أيا كان نوعها.فالغالب ىو أن يتقدم العميل الراغب يف ايداع أموالو إىل البنك بطلب اب

خاصة مطبوعة حبسب نوع احلساب ادلراد فتحو.ومبوافقة ادلصرف على طلب ابرام عقد الوديعة ادلقدم من العميل يبادر اىل 
مباشرة مجلة من االجراءات أمهها مسك سجل يثبت فيو التفاصيل ادلتعلقة بالوديعة كتاريخ االيداع،رقم الوديعة،بيانات 

(فهذه الشكلية الزمة قبل فتح 14دلودع...كما يقوم بتنظيم بطاقة لكل مودع تتضمن البيانات وادلعلومات الشخصية عنو)ا
 احلساب،أثناء االيداع والسحب،فكل عملية ذلا شكلية معينة.

 ؤل عن كيفية اثباتو.فإذا كان عقد الوديعة النقدية البنكية يستلزم شكلية معينة،فإن الطبيعة اخلاصة لو تدعو إىل التسا  

 اثبات عقد الوديعة النقدية البنكية:-2-2

(من القانون التجاري.شلا يعٍت جواز 72إن أعمال البنوك تعترب من األعمال التجارية حبسب ادلوضوع حسب نص ادلادة )  
وادلستندات اليت يتم  ( من القانون التجاري.خاصة الوثائق37اثبات ادلعامالت البنكية بكافة طرق االثبات حسب ادلادة )

حتريرىا عند اجراء االيداع أو السحب كالوصوالت مثال اليت يوقعها ادلودع وادلستخدم الذي يتلقى النقود ادلسلمة من قبل ىذا 
 (.15) األخَت تنفيذا ذلذه العملية

 الطبيعة القانونية للوديعة النقدية البنكية:-ج 

لية االيداع النقدي لدى البنوك بُت اعتبارىا وديعة عادية،وديعة ناقصة وأخرى عقد لقد اختلفت االراء فيما يتعلق بتكييف عم  
 قرض نوضحها كما يلي:

 الوديعة النقدية البنكية وديعة عادية:-1

ذىب جانب من الفقو إىل القول بأن الوديعة النقدية البنكية ىي وديعة عادية ختضع ألحكام القانون ادلدين،الذي عرفها يف   
 ( منو بأهنا:"عقد يسلم مبقتضاه ادلودع شيئا منقوال إىل ادلودع 597ادة ) نص ادل

لديو على أن حيافظ عليو دلدة وعلى أن يرده عينا".وبالتايل ال حيق للمودع لديو االنتفاع منها ألنو ملزم باحملافظة عليها وردىا 
 وراء تلقيو بعينها.وىذا ما ال يتفق مع مفهوم الوديعة البنكية،ألن البنك يهدف من

لتلك النقود اىل استخدامها،والتصرف فيها مع التزامو برد مثلها أو قيمتها وليس الوديعة عينها،وذلك عند طلبها من أصحاهبا أو 
 (.16عند حلول األجل ادلتفق عليو)

 عة عادية.فالبنك يف الوديعة البنكية يضمن للمودع حقو يف اسًتداد مثل ما أودعو من نقود وعليو فهي ليست ودي  
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 الوديعة النقدية البنكية وديعة شاذة )ناقصة(:-2

يف حُت يرى جانب اخر من الفقو أن الوديعة النقدية البنكية ىي وديعة ناقصة وىي اليت يأذن يف اطارىا ادلودع للبنك   
ا يساويها أو ما دياثلها يف (إال أن الوديعة الناقصة حتتم على ادلودع لديو االحتفاظ مب17باستخدامها على أن يرد ما دياثلها)

(إال أن ىذا الرأي انتقد بدوره ذلك أن حق البنك يف دتلك 18خزائنو حتسبا ألي طلب سحب أو اسًتداد من أصحاهبا)
(وإال ترتب عن ذلك تقييد حرية 19األموال ادلودعة واستعماذلا على أساس أنو مأذون لو بذلك،يسقط عنو االلتزام باحلفظ)

أموالو وتعطيل نشاطو التمويلي واالئتماين.وعليو فكرة الوديعة الناقصة ال ديكن تصورىا إال يف نوع واحد من البنك يف توظيف 
 الودائع البنكية أال وىو الوديعة ادلخصصة لغرض معُت واليت سيتم التطرق اليها فيما سيأيت.

 الوديعة النقدية البنكية عقد قرض: -3

ىي عقد قرض،ويتضمن انتقال ملكية ادلبالغ ادلقرضة من ادلقرض اىل ادلقًتض،والذي يلتزم يرى أصحاب ىذا الرأي أن الوديعة   
بدوره برد مثلها ال عينها.أي أن ادلودع يقرض البنك ادلودع لديو مبالغ من النقود ويتملكها ويتحمل خطر ىالكها بقوة قاىرة،فال 

(.وال 27ب االسًتداد وما يكون ذلا من حقوق اجتاه العميل ادلودع )تربأ ذمتو من التزامو بالرد،وديكنو التمسك بادلقاصة بُت طل
( من القانون ادلدين تنص على أنو:"إذا  598يعترب البنك مرتكب جلردية خيانة األمانة إذا تعذر عليو ردىا خاصة وأن ادلادة ) 

يف استعمالو،اعترب العقد قرضا".كما أن كانت الوديعة مبلغا من النقود أو شيء اخر شلا يستهلك وكان ادلودع لديو مأذونا لو 
الفقو االسالمي دييل اىل اعتبارىا عقد قرض،واإلسالم مل حيرم القرض ولكنو حرم الزيادة على أصلو وقيمتو مقابل األجل الذي 

رض يفًتض (.إال أن ىذا الرأي أيضا مل يسلم من النقد فعقد الق21يستفيد فيو البنك منها،لصبح يف ىذه احلالة القرض ربويا)
 وجود أجل لرد ادلبالغ ادلقًتضة،يف حُت أن الوديعة البنكية قد تكون واجبة الرد لدى الطلب.

ويف ىذا الصدد صلد أن القضاء الفرنسي قد تأثر هبذا االختالف بشأن حتديد الطبيعة القانونية للوديعة،ومل يستقر ومل يأخذ 
كية يف بعض األحكام ألحكام الوديعة العادية ادلنظمة مبوجب األحكام بإحدى النظريات السابقة،بل إنو أخضع الوديعة البن

العامة يف القانون ادلدين وذلك يف قرار صادر عن زلكمة النقض الفرنسية.وقرر يف أحكام أخرى أهنا عقد قرض ووديعة شادة 
صة بُت البنك والعميل ادلودع وذلك يف قرار اخر صادر عن زلكمة االستئناف بباريس،حيث أقرت يف نزاع يتعلق بطلب ادلقا

بأحقية البنك يف التمسك بادلقاصة ضد ىذا األخَت وىو بذلك يكون قد طبق ىنا النظرية اليت تقول بأن الوديعة البنكية يف عقد 
 (22قرض.)

يها صفات وىذا ما جيعل من الصعوبة مبكان احلسم يف حتديد الطبيعة القانونية الوديعة النقدية البنكية،ذلك أهنا جتتمع ف
النظريات السابقة.وعلى الرغم من ذلك فإننا نرى بأهنا عقد ذو طبيعة خاصة ألن الوديعة العادية ذلا أحكامها اخلاصة،وكذلك 

.فالوديعة 74-17ادلعدل وادلتمم باألمر  11-73( من األمر 66القرض باعتباره عملية مصرفية قائمة بذاهتا حسب ادلادة )
ديد اطارىا القانوين ،وجزء مهم من اثاره اىل قواعد القانون البنكي وعادات وأعراف ادلهنة ادلصرفية، البنكية ختضع فيما خيص حت

 فتتضح ىذه اخلصوصية أساسا يف االثار ادلًتتبة عن ابرام العقد واليت سنوضحها الحقا.

 ثانيا:صور الوديعة النقدية البنكية :
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حسب الوظيفة اليت تؤديها واذلدف الذي يسعى اليو كل من العميل ادلودع  تتخذ الوديعة النقدية البنكية صورا عديدة ختتلف
والبنك ادلودع لديو من عملية االيداع،وسنحاول من خالل ىذا ادلطلب التطرق إىل ىذه الصور لدى البنك التقليدي ومقارنتها 

 مبثيلتها لدى البنوك االسالمية.

 يدية :صور الوديعة النقدية البنكية في البنوك التقل-أ

تعددت ادلعايَت ادلعتمدة يف تصنيف الوديعة النقدية لدى البنوك التقليدية،لكن يبقى االجتاه الفقهي األكثر اعتمادا ،ىو الذي   
يصنف الوديعة النقدية وفق معيارين:حسب موعد اسًتدادىا إىل وديعة حتت الطلب،وديعة ألجل ،وديعة بشرط اإلخطار 

 التصرف فيها اىل:وديعة عادية ووديعة سلصصة لغرض معُت.ادلسبق،وحسب حرية البنك يف 

 الوديعة النقدية من حيث موعد استردادها :-1

(،كان ينص على ىذه الودائع ،وعدد أنواعها ،وذلك يف 23ادلتعلق بنظام البنوك والقرض ادللغى ) 12-86إن القانون رقم   
اليت جتمعها مؤسسات القرض يف شكل ودائع يف حسابات فورية ،أو  ترتب األموال "( منو اليت تنص على أنو : 34نص ادلادة )

 "ذات اشعار مسبق أو أجل مسمى...

 وعليو فالوديعة النقدية حسب موعد اسًتدادىا تنقسم اىل :  

 الوديعة النقدية تحت الطلب :-1-1

نح البنك فائدة على ىذا النوع من وىي تلك اليت يكون فيها للعميل حق اسًتدادىا والسحب منها يف كل وقت، وعادة ال دي 
(.فالبنك يكون مطالبا باالحتفاظ يف خزانتو مببالغ كافية دلواجهة طلبات السحب على ىذا 24الودائع ألنو مقيد يف استعماذلا )

 (   25النوع من الودائع )

 فاع عملياتفالودائع حتت الطلب تعترب مصدرا دتويليا مهما للبنك خاصة وأهنا تتميز بعدم الثبات وارت

 السحب فيها مقارنة باألنواع األخرى،كما سيأيت بيانو.

 الوديعة النقدية ألجل :  -1-2

ىي عقد يقوم مبقتضاه العميل بوضع أموالو لدى البنك وتوظيفها ،ويكون ذلك بالتزام ادلعٍت باألمر أي العميل بأن ال يطالب   
(،شلا يعطي للبنك حرية كبَتة يف استخدامها باطمئنان حىت 26ق عليها )هبا ويًتكها لدى البنك وحتت تصرفو طيلة ادلدة ادلتف

(.لكن قد حيدث أن يضطر العميل اىل سحب الوديعة قبل حلول 27حلول تاريخ استحقاقها، مقابل سعر فائدة مرتفعة نسبيا )
 ودائع.األجل ، يف ىذه احلالة يفقد حقو يف الفائدة ادلتفق عليها،وادلقررة على ىذا النوع من ال

 الوديعة النقدية بشرط اإلخطار المسبق : -1-3
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ىي وديعة غَت زلددة ادلدة،لكن ال جيوز للمودع اسًتدادىا إال بعد اخطار البنك مبدة معينة يتم االتفاق عليها يف العقد ادلربم   
يقوم البنك باستعمال األموال (.وىذا النوع من الودائع جاء وسطا بُت الودائع حتت الطلب والودائع ألجل ، حيث 28بينهما )

 ادلودعة لديو مبوجب االتفاق مع العميل ،

وعليو يتفق ىذا النوع من الودائع مع  والغرض من اشًتاط اإلخطار ادلسبق ىو دتكُت البنك من تأمُت ادلبالغ الالزمة للرد،  
انتظار حلول تاريخ استحقاق معُت.كما الودائع حتت الطلب يف كوهنا غَت زلددة ادلدة وديكن السحب منها يف أي وقت دون 

تتفق مع الوديعة ألجل يف كون البنك يدفع فائدة عليها، كما ديلك احلرية يف استعماذلا ،ذلك ألن شرط اإلخطار ادلسبق دينحو 
 ب.فرصة ومهلة تدبَت وتأمُت السيولة الالزمة دون أن يضطر اىل االحتفاظ يف خزائنو مببالغ مالية دلواجهة طلبات السح

 الوديعة النقدية من حيث حرية البنك في التصرف فيها :-2

 تصنف الوديعة النقدية  حسب ىذا ادلعيار اىل:وديعة عادية ووديعة سلصصة لغرض معُت.    

 الوديعة العادية : -2-1

( حفاظا على 29ىي اتفاق بُت البنك والعميل على ايداع أموال لديو، دون أن يكون للعميل أىداف أخرى سوى االيداع )  
أموالو من الضياع أو السرقة،فيكون للبنك حق دتلك ادلبالغ ادلودعة وحق التصرف فيو واستعماذلا كما يشاء دون قيد أو شرط 

 (.37،مقابل دفع نسبة فائدة عليها )

 الوديعة المخصصة لغرض معين :-2-2

،ونظمت أحكامها،وىي اتفاق بُت البنك 74-17ادلعدل وادلتمم باألمر  11-73( من األمر 73نصت عليها ادلادة )  
 والعميل يتم مبوجبو ايداع أموالو لديو،ليس هبدف االيداع فقط ،وإمنا استعماذلا يف غرض معُت ،كما

يدل عليو امسها.فقد يكون اذلدف منها االكتتاب يف أسهم شركة معينة أو شراء أسهم وسندات وغَتىا كما تشَت الفقرة األوىل  
 ( .73من ادلادة )

وعليو مىت تبُت أن ىدف العميل من تسليم األموال ليس اإليداع فقط ،فإن الوديعة خترج ىنا من صورهتا العادية اليت تعترب فيها 
ال تعترب ودائع يف مفهوم ادلادة  "( بقوذلا: 73(،كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من ادلادة )31قرضا،وتصبح وديعة شاذة )

 ."ا ألصحاهبا أعاله بل تبقى ملك 67

 ( السالفة الذكر بأن ىذه الودائع :  73وتضيف ادلادة )  

 ال تنتج فوائد. -

 تبقى مودعة لدى بنك اجلزائر يف حساب خاص إىل حُت توظيفها يف الغرض ادلخصص ذلا . -

 تتطلب ابرام عقد بُت ادلودع وادلودع لديو يوضح كيفية وجهة التوظيف. -



  -أحكام الوديعة النقدية البنكية لدى البنوك التقميدية والبنوك االسالمية  -لمياء حدرباش، ، ندير زماموش
 

  
   2012 مبرسبت/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     244

شهر على األكثر من تاريخ أول دفع يؤديو ادلسامهون.إذا مل تتحقق ادلسامهة أو أصبحت غَت شلكنة أ 6تتم ادلسامهة يف أجل  -
ألي سبب كان ،فيجب على البنك اعادة األموال اليت تلقاىا ووضعها حتت تصرف أصحاهبا يف أجل أسبوع يلي التحقق من 

 عدم امكانية ادلسامهة. 

وظيف حىت ولو مل تتحقق ادلسامهة،باإلضافة اىل عمولة سنوية حتصل عليها مقابل تأخذ البنوك وادلؤسسات ادلالية عمولة ت -
 توظيفها.

 صور الوديعة النقدية في البنوك االسالمية : -ب

تتلقى البنوك االسالمية نوعان من الودائع تصنف حبسب تاريخ استحقاقها ،كما يف البنوك التقليدية وىي : ودائع حتت   
 ية.الطلب وودائع استثمار 

 الودائع النقدية تحت الطلب : -1

 (.32ىي عبارة عن مبالغ يودعها أصحاهبا يف البنك اإلسالمي بغرض احلفظ، وللمودع احلق يف أن يسحب منها مىت أراد )  

لب حيث أن الفقو االسالمي أمجع على اعتبار الودائع عقد قرض،واإلسالم مل حيرم القرض، ولكنو حرم الربا،فالودائع حتت الط  
عقد يلتزم مبوجبو ادلقًتض برد يف البنك االسالمي تعترب عقد قرض حسن قابل للرد عند الطلب،وىذا األخَت ىو عبارة عن 

ادلبالغ ادلقرضة عند هناية ادلدة ادلتفق عليها دون أن تدفع عنو فوائد ودون أن يكون للمقرض احلق يف ادلشاركة يف األرباح أو 
 (33) .قيمة القرض اخلسائر الناجتة عن استثمار

 ومن خصائصها أهنا:    

 ودائع ال تستحق أية أرباح وال حتتمل أية خسائر.  -

 يضمن البنك االسالمي كامل قيمة الوديعة. -

 يفوض ادلودع البنك حبرية التصرف يف الوديعة ما دام ضامنا ذلا. -

 للمودع حرية السحب منها مىت أراد. -

 ( .34ل خدمة ىذه احلسابات اجلارية )جيوز للبنك تقاضي عمولة مقاب -

وعليو فإن الودائع حتت الطلب يف البنوك االسالمية تتساوى مع الودائع حتت الطلب يف  البنوك التقليدية وتتطابق معها يف   
 خصائصها وصفاهتا وأمهيتها.

 الودائع االستثمارية:-2
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ىي أموال يتم ايداعها من قبل أصحاهبا بقصد استثمارىا يف سلتلف ادلشاريع،وال حيق ألصحاهبا السحب منها خالل ادلدة   
 (.35ادلتفق عليها مع البنك ادلودع لديو،ويف حال السحب قبل حلول األجل يفقد صاحبها حقو يف ادلشاركة بالربح )

عقد يف البنوك التقليدية ، وخترج من مفهوم القرض وتكيف بأهنا عقد مضاربة ،أي إن الودائع االستثمارية تقابل الودائع ألجل 
 اشًتاك بُت أرباب رأس ادلال وبُت أىل اخلربة يف االستثمارات،فيقدم رب ادلال مالو،ويقوم ادلضارب باالستثمار ويقدم اخلربة

يف حالة التقصَت والتعدي أو يف حالة سلالفة شروط (،وال يضمن البنك االسالمي الوديعة االستثمارية ،وال أرباحها إال 36)
(،خالفا للوديعة ألجل لدى البنوك التقليدية أين يكون اسًتداد مبلغ الوديعة مضمونا،فضال على منح الفائدة اليت 37العقد )

 تكون زلددة سلفا بغض النظر عن نتائج عمل البنك.

ئة عن الوديعة ألجل ىي عالقة مديونية لصاٌف ادلودع يف ذمة البنك ادلودع كما أن العالقة بُت البنك التقليدي وادلودع الناش   
 لديو، حيث يلتزم ىذا األخَت برد مثل ادلبالغ ادلودعة يف تاريخ استحقاقها، باإلضافة إىل الفائدة الثابتة احملددة مسبقا.

ثمارية ليست عالقة مديونية، فالبنك ال يلتزم برد يف حُت أن العالقة بُت البنك اإلسالمي وادلودع والناشئة عن الوديعة االست  
 الوديعة يف تاريخ استحقاقها، ذلك أن أصحاهبا قبلوا ادلشاركة يف ادلخاطرة وحتمل الربح واخلسارة، فأودعوا أمواذلم للمضاربة فيها.

بل يتحدد العائد وفقا لطبيعة  كما أن البنك ال يدفع فائدة عنها ،ألن البنك االسالمي ال يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء،   
 (.38االستثمار ومدتو،ووفقا لنتائج توظيف ىذه األموال )

 تنقسم ىذه الودائع االستثمارية إىل نوعُت:    

 ودائع استثمارية سلصصة أو مقيدة.  -

 ودائع استثمارية مطلقة أو عامة. -

 الودائع االستثمارية المخصصة أو المقيدة :-2-1

األموال اليت يودعها أصحاهبا لدى البنك االسالمي رغبة منهم يف استثمارىا يف مشروع زلدد أو غرض  تعرف بأهنا تلك  
معُت:جتاري،عقاري،زراعي...،فيتوىل البنك استثمارىا بصفتو مضاربا ،ويقوم بتوظيفها حسب االتفاق ،وعلى ضمانة أصحاهبا 

صحاب ىذه الودائع والبنك ادلودع لديو حسب النسب ادلتفق عليها الذين يتحملون سلاطر االستثمار،ويتم توزيع األرباح بُت أ
مسبقا،أما يف حالة حدوث خسارة فيتحملها أصحاب ىذه الودائع ادلخصصة ،بشرط عدم وجود تقصَت أو تعدي من البنك 

 (.39اإلسالمي )

 أما بالنسبة للسحب من ىذه الودائع فهو غَت مسموح خالل فًتة االستثمار.  

 ئع االستثمارية المطلقة أو العامة :الودا -2-2

يهدف أصحاب ىذه الودائع إىل ادلشاركة يف العمليات االستثمارية اليت يقوم هبا البنك اإلسالمي، هبدف احلصول على عائد   
(47.) 
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ألجل لدى البنوك  البنك ال يدفع فوائد عليها، ويف حالة اخلسارة فإن البنك ال يضمن مبلغ الوديعة، وال العائد خالفا للودائع  
التقليدية. فيقوم البنك بصفتو وكيال عن ادلودعُت باستثمار ىذه الودائع ادلطلقة، ويقوم يف هناية مدة االستثمار بتوزيع األرباح 

 (.41ادلستحقة على أصحاهبا، ويأخذ حصتو كمضارب، بعد خصم ادلصاريف اليت حتملها مبناسبة عملية االستثمار )

 ع االستثمارية ادلطلقة اىل: يقسم الفقو الودائ 

 ودائع استثمارية توفَتية. -

 ودائع استثمارية ألجل. -

 ودائع استثمارية خاضعة إلشعار مسبق. -

 الودائع االستثمارية التوفيرية :    -2-2-1

ادلشاركة يف  ىي عبارة عن تلك األموال اليت يودعها أصحاهبا لدى البنك، واليت يقصد منها تشجيع صغار ادلستثمرين على  
 عمليات االستثمار.

تتفق ىذه الودائع مع الودائع حتت الطلب يف امكانية السحب منها يف أي وقت ،لكن ختتلف عنها يف إمكانية احلصول على    
دة العائد الناتج عن توظيفها،كما أن البنك ال يدفع عليها فوائد زلددة مسبقا،ذلك أن البنك االسالمي ال يتعامل كمبدأ بالفائ

 أخذا أو عطاء.

 الودائع االستثمارية ألجل:     2-2-2

دتثل األموال اليت يودعها أصحاهبا لدى البنك دلدة معينة ، حيث ال حيق ذلم السحب منها إال بعد انقضاء ادلدة احملددة،وىذا   
نسبة من األرباح ادلتفق عليها يف (،يف مقابل حصولو على 42ما جيعلها دتتاز بالثبات ،شلا دينح البنك حرية أكرب يف توظيفها )

 هناية مدة االستثمار.

ىي ودائع حيق ألصحاهبا السحب منها مىت شاءوا ،شريطة تقدمي  الودائع االستثمارية الخاضعة إلشعار مسبق:  -2-2-3
ية،مع مراعاة إشعار للبنك قبل السحب مبدة معينة،وىي تتطابق بذلك مع الودائع اخلاضعة إلشعار مسبق لدى البنوك التقليد

 عدم حصول أصحاهبا على فوائد مقابل استثمارىا.

إن الوديعة النقدية البنكية ،أيا كانت صورهتا ، ومىت أبرم العقد صحيحا ومستوفيا لشروطو ،فإنو وكسائر العقود األخرى يرتب   
 ل دراستنا يف احملور التايل.ثاره القانونية بالنسبة ألطرافو : العميل ادلودع والبنك ادلودع لديو،واليت ستكون زلآ

كل عقد أبرم صحيحا واستوىف مجيع أركانو،رتب اثاره القانونية بالنسبة  المحور الثاني : آثار عقد الوديعة النقدية البنكية:
ألطرافو،وكذلك ىو احلال بالنسبة لعقد الوديعة النقدية البنكية،الذي يًتتب على ابرامو حقوقا والتزامات يف ذمة كل من 

 دلتعاقدين:العميل ادلودع والبنك ادلودع لديو سواء كان بنكا تقليديا أو إسالميا،واليت سنتطرق اليها كالتايل:ا
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يلتزم العميل ادلودع يف عقد الوديع النقدية البنكية بنقل ملكية النقود  :النقدية البنكية بالنسبة للمودع أوال: آثار عقد الوديعة
 مقابل ذلك لو احلق يف اسًتداد تلك األموال ادلودعة.زلل العقد وتسليمها للبنك،ويف 

 االلتزام بنقل ملكية النقود المودعة وتسليمها للبنك:-أ

(  457إن نقل ملكية النقود اليت يتم ايداعها للبنك ىو أول التزام يقع على عاتق العميل ادلودع ،وىو ما نصت عليو ادلادة )  
 ."عقد يلتزم بو ادلقرض أن ينقل إىل ادلقًتض ملكية مبلغ من النقود......"( بقوذلا : 43من القانون ادلدين )

وانتقال ملكية األموال ادلودعة ال يتم إال بالتسليم الفعلي وليس مبجرد ابرام العقد ،فالتسليم ليس ركنا يف عقد الوديعة النقدية   
تسليم ىو وضع النقود حتت تصرف البنك مهما كان األسلوب (.وال44،وإمنا التزاما تبعيا لنقل ادللكية اليت ال تتم إال بإدتامو )

فقد تتم عملية التسليم عرب عدة طرق،سواء بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة عن طريق شيك أو إصدار أمر بالتحويل ادلصريف... 
(45.) 

ك أن األمر خيتلف إذا كان التعامل مع ىذا االلتزام يًتتب عن عقد الوديعة النقدية اليت يكون فيها ادلودع لديو بنكا تقليديا،ذل  
بنك إسالمي،أين يكون ادلودع ملزما بتسليم األموال ادلودعة للبنك،دون نقل ملكيتها إليو ألن ىذا األخَت يف ىذه احلالة يعمل 

بالنسبة للوديعة  (.أما46بصفتو مضاربا بتلك األموال ،ووكيال  عن أصحاهبا إذا تعلق األمر بطبيعة احلال بالوديعة االستثمارية )
حتت الطلب فيلتزم العميل بتسليم األموال للبنك وكذا نقل ملكيتها لو،ألهنا تكيف على أهنا قرض حسن كما سلف 

 الذكر،وهبذا ال خيتلف التزام العميل فيها سواء كان ادلودع لديو بنك تقليدي أو إسالمي.

دية حقا للعميل يتمثل يف اسًتداد تلك األموال ادلودعة حسب يرتب عقد الوديعة النق الحق في استرداد النقود المودعة:-ب
الطريقة ادلنصوص عليها يف العقد، وتبعا لنوع الوديعة، فإذا تعلق األمر مثال بوديعة حتت الطلب ، فهنا حيق ألصحاهبا السحب 

ذا كانت الوديعة ألجل، فهنا ال منها مىت شاءوا دون احلاجة اىل انتظار أجل معُت أو تقدمي اشعار مسبق، لكن األمر خيتلف إ
 ديكن اسًتدادىا إال بعد حلول تاريخ استحقاقها.

وكمبدأ عام فإن حق العميل يف اسًتداد األموال ادلودعة أيا كانت الصورة ادلعتمدة يف إيداعها)وديعة حتت الطلب،   
موال إذا كان ادلودع لديو بنكا استثمارية...( يكون مؤكدا ومضمونا من طرف البنك مهما كانت نتائج توظيف تلك األ

تقليديا،ألن أىم التزام يقع على ىذا األخَت ىو ضمان الوديعة وفوائدىا يف كل األحوال، كما سيأيت بيانو.يف حُت يكون حق 
رتبطا العميل ادلودع يف اسًتداد ما أودعو لدى البنك االسالمي احتماليا ،ألنو يتحمل سلاطر االيداع،ويكون اسًتداده ألموالو م

 بنتائج توظيفها،وىذا ما خيلق نوع من التوازن والتكافؤ بُت طريف العقد.

 ثانيا: آثار عقد الوديعة النقدية البنكية بالنسبة للبنك :

 إن عقد الوديعة النقدية يرتب يف ذمة البنك ادلودع لديو رلموعة من االلتزامات تتمثل يف:    

دفع فوائد عنها، واليت تقابلها حقوقا لو ىي: دتلك األموال ادلودعة وحق استعماذلا، واليت تسلم األموال ادلودعة، االلتزام بردىا و 
 سنوضحها كما يلي:
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 التزامات البنك المترتبة عن عقد الوديعة النقدية البنكية : -أ

 يرتب عقد إيداع النقود كما سلف الذكر التزامات يف ذمة ادلودع لديو صلملها كاآليت:  

 تسلم األموال المودعة :االلتزام ب -1

( من  591األموال ادلودعة التزام البنك ادلودع لديو بتسلمها،حيث تنص ادلادة ) ادلتمثل يف تسليم يقابل التزام العميل ادلودع  
 ".على ادلودع لديو أن يتسلم الوديعة "القانون ادلدين على أنو: 

(، مهما كان األسلوب ادلتبع يف ذلك. وىذا 47دع حتت تصرفو )ويكون ذلك باالستيالء ادلادي عليها، بعد أن يضعها ادلو 
 االلتزام يقع على عاتق ادلودع لديو سواء كان بنكا اتقليديا أو إسالميا.

 االلتزام برد األموال المودعة :-2

مهور تعترب أمواال متلقاة من اجل"  على أنو: 74-17ادلعدل وادلتمم باألمر  11-73( من األمر 67تنص ادلادة )   
 ". بشرط إعادتها...،

وعليو فإن االلتزام برد األموال ادلودعة ىو التزام يقع على عاتق البنك ادلودع لديو ،إذا كان بنكا تقليديا ذلك أن البنك   
اإلسالمي ال يضمن مبلغ الوديعة وال أرباحها،إال يف حالة التقصَت أو التعدي أو يف حالة سلالفة شروط العقد ،على عكس 

ديعة يف البنك التقليدي أين يكون اسًتداد مبلغ الوديعة مضمونا ومؤكدا بغض النظر عن عمل البنك ونتائجو،باستثناء الودائع الو 
حتت الطلب اليت تتساوى فيها مسؤولية البنكُت التقليدي واإلسالمي والتزامهما يف رد مثلها ،ألهنا تعترب يف نظر البنوك 

أن االلتزام بالرد يكون إىل العميل شخصيا أو إىل من ديثلو قانونا كالوكيل أو الورثة يف حالة االسالمية قرض دون فائدة. كما 
وفاتو،أيا كان األسلوب ادلعتمد يف ذلك،سواء كان تسليم مادي مباشر لألموال أو اصدار شيك...، كما أن أجل رد األموال 

 (.48ادلودعة خيضع لنوع الوديعة نفسها )

 فوائد :االلتزام بدفع ال -3

،مل تنص على التزام البنك بدفع فائدة عن األموال ادلودعة 74-17ادلعدل وادلتمم باألمر  11-73( من األمر 67إن ادلادة ) 
أن ىذا ال دينع من ذلك إذا مت االتفاق على أن األموال ادلودعة تنتج فوائد، واليت يكون ىدف البنك منها ىو  للمودع إاللديو 

جيوز دلؤسسات القرض يف حالة  "( من القانون ادلدين أجاز ذلك بقولو: 455وأن ادلشرع يف ادلادة ) ادلدخرات خاصةجلب 
.  والفائدة ىي ما يلتزم بو "إيداع أموال لديها أن دتنح فائدة حيدد قدرىا مبوجب قرار من الوزير ادلكلف بادلالية لتشجيع االدخار 

 ون يف ذمتو للدائن ألجل معُت.  ادلدين يف مقابل االنتفاع مببلغ من النقود يك

أن البنوك  تقليدي ذلكواحلديث عن االلتزام بدفع فوائد للمودع مقابل إقراضو أموال للمودع لديو ، يعٍت أننا نتعامل مع بنك  
يعة اإلسالمية الشر  عطاء ألناالسالمية وألهنا تعمل وفقا دلبادئ الشريعة االسالمية ،فإهنا ال تتعامل بالربا أو الفائدة أخذا أو 

 حترم التعامل بالربا.
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ا لذا فااللتزام بدفع الفوائد ال يعترب أثرا مًتتبا عن ابرام عقد الوديعة النقدية ،إال اذا كان الشخص ادلودع لديو بنكا تقليديا.  أم  
 نسبة ومبلغ ىذه الفائدة فيختلف باختالف نوع الوديعة ،وكذا أجل استحقاقها.  

 لمترتبة عن عقد الوديعة النقدية:ثانيا: حقوق البنك ا

 مثلما يرتب عقد الوديعة النقدية البنكية التزامات تقع على عاتق ادلودع لديو،فإهنا بادلقابل دتنح لو حقوقا تتمثل يف :  

 تملك األموال المودعة واستعمالها لحسابه الخاص : -

بنك ادلتعامل معو أي ادلودع لديو،فإذا كنا أمام عملية إيداع إن حق البنك يف دتلك األموال ادلودعة خيتلف باختالف طبيعة ال  
أحقية البنك يف دتلك ىذه األموال مقررة من حلظة التسليم الفعلي ذلا،دون حاجة للنص على ذلك يف  تقليدي فإنلدى بنك 

الوديعة  حقاقها باستثناءاستلو مبوجب ذلك حرية التصرف فيها واستعماذلا إىل حُت حلول تاريخ  بينهما ويكونالعقد ادلربم 
 ال ديلك البنك توظيفها إال يف الغرض الذي خصصت ألجلو ،كما سبق وذكرنا. معُت واليتادلخصصة لغرض 

 يًتتب على دتلك البنك التقليدي النقود ادلودعة لديو وحقو يف استعماذلا نتائج تتمثل يف:   

ألمانة يف حالة استهالكو للنقود ادلودعة لديو، ولو أصبح البنك يف وضع * ال يتعرض البنك ادلودع لديو إىل احلكم جبردية خيانة ا
 ال ديكنو من تنفيذ التزامو بالرد.

تطبيقا لقاعدة ىالك الشيء على مالكو، ومبا أن  أجنيب وذلك* حتمل البنك تبعة ىالك الوديعة حىت لو كان ىذا اذلالك بسبب 
وبالتايل  .القاىرة... كالسرقة القوةاطر احلوادث والظروف اليت تؤدي إىل فقداهنا  البنك أصبح مالكا للوديعة فإنو يتحمل تبعة سل

 (.49ال تربأ ذمتو من التزامو بالرد )

تكيف العالقة بُت البنك ادلودع لديو والعميل ادلودع على أهنا عقد مضاربة كما  إسالمي أينأما إذا كنا بصدد التعامل مع بنك   
تثمارية ،حبيث يشكل العميل ادلودع صاحب ادلال والبنك ادلضارب ، فيتوىل البنك توظيفها بصفتو ىو احلال يف الوديعة االس

مل يوجد تقصَت أو تعدي من البنك .فال ضمان عليو ألن  توظيفهمامضاربا على ضمانة أصحاهبا الذين يتحملون سلاطر 
 يتحملها العميل ادلودع نفسو باعتباره ادلالك. نا بلوذكر يف حالة التقصَت أو التعدي كما سبق  إليو إالملكيتها مل تنتقل 

برد  خسارة ويلتزميتحمل نتائج استثمارىا من ربح أو  ذلا، فإنو وباعتباره مالكاالبنك  الطلب فإنأما اذا كانت الوديعة حتت  
 (.     57مثلها ألصحاهبا يف كل الظروف )

 خاتمة:

مل يكرس قواعد ونصوص خاصة حتكم الوديعة النقدية البنكية، فنجد أن  يتضح من خالل ىذه الدراسة أن ادلشرع اجلزائري
قواعد ىذا العقد موزعة ومتناثرة بُت نصوص قانون النقد والقرض، وكذا األحكام العامة  يف القانون ادلدين الذي ينظم الوديعة 

د والقرض مثال،خاصة بالنظر إىل األمهية العادية فحسب.لذا كان جيدر بادلشرع أن ينظمها يف وعاء قانوين واحد كقانون النق
 واخلصوصية اليت تتميز هبا الوديعة النقدية البنكية.
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كما تبُت لنا أيضا من خالل ادلقارنة بُت صور الوديعة النقدية البنكية واآلثار ادلًتتبة عنها يف كل من البنك التقليدي    
ال بالنسبة للوديعة حتت الطلب اليت تتطابق أحكامها سواء كان البنك واإلسالمي،أنو ورغم التشابو ادلوجود بينهما ،كما ىو احل

 ادلودع لديو بنك تقليدي أو إسالمي.إال أن ىناك العديد من االختالفات أمهها:

االختالف يف طبيعة تكوين ىذه الودائع ،حيث أن معظمها يف البنوك االسالمية ىي ودائع استثمارية، بينما يف البنوك  - 
 فتمثل الودائع ألجل. التقليدية

أن البنوك التقليدية دتنح فوائد عن األموال ادلودعة لديها على اختالف صورىا،فهي تضمن الوديعة والفائدة عنها احملددة  - 
سلفا،وىذا ما قد يكون سببا الهنيار البنك واقتصاد الدولة ككل،إذا عجز البنك عن رد تلك ادلبالغ ادلودعة ألصحاهبا أيا كان 

ذلك.يف حُت أن البنوك اإلسالمية ذات الطبيعة اخلاصة وباعتبارىا تعتمد على مبدأ تقاسم الربح واخلسارة،فهي ال تضمن سبب 
الوديعة وال تتعامل بالفائدة أصال ألهنا تعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وهبذا تكون ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلودعون 

 و ادلودعون يف بنك تقليدي.لديها أكرب مقارنة مبا يتعرض ل

ثار ادلًتتبة عن عقد الوديعة النقدية البنكية على الدور يف حتديد ا -تقليدي أو إسالمي -كما اتضح لنا أيضا أن لطبيعة البنك    
ف يف أغلبها، ادلتعاقدين ،واليت تتشابو يف بعض منها كالتزام العميل ادلودع بالتسليم الفعلي لألموال للبنك ادلودع لديو. لكن ختتل

 والشيء الذي يفسر ويربر ذلك ىو التباين يف ادلبادئ واألسس اليت يعمل وفقها كل من البنك التقليدي واإلسالمي خاصة.

ومن مت فإن اآلثار اليت يرتبها عقد الوديعة النقدية البنكية ادلربم مع بنك تقليدي ختتلف إمجاال عن تلك اليت يرتبها عقد الوديعة   
لبنكية ادلربم مع بنك إسالمي،خاصة بالنسبة لدفع الفوائد،وكذا االثار ادلًتتبة عن انتقال ملكية األموال ادلودعة من عدمو النقدية ا

ذلذا فعلى ادلشرع اجلزائري وضع إطار قانوين خاص وموحد بالوديعة النقدية البنكية،نظرا لطبيعتها  ال سيما حتمل تبعة ىالكها.
 يعة العادية اليت نظمها ادلشرع بأحكام خاصة يف القانون ادلدين.كما أنو اخلاصة وادلتميزة عن الود

وبالنظر اىل االختالف ادلوجود بُت أحكام الوديعة البنكية لدى البنوك التقليدية والبنوك االسالمية،فإنو جيدر بادلشرع وضع نظام 
بادلقارنة مع البنوك التقليدية،وينظم سلتلف عملياهتا قانوين خاص بعمل البنوك االسالمية يتماشى ويتناسب مع طبيعتها اخلاصة 

 مبا يف ذلك الودائع.
 قائمة الهوامش والمراجع                   

اكدال ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،دراسة يف اطار  75( زلمد اليونسي ،التزامات البنك يف عقد ايداع النقود ،جامعة زلمد 1)
 15،ص 2777،2771دراسات ادلعمقة،فرع قانون خاص،قانون االعمال ،دبلوم ال

 .35،ص 1993( مجال الدين عوض،عمليات البنوك من الوجهة القانونية،2)
 .73، ص2773أوت  27،ادلؤرخة يف 52( اجلريدة الرمسية العدد 3)
 .11،ص2717سبتمرب  71، ادلؤرخة يف 57( اجلريدة الرمسية العدد 4)
ماي  13ادلؤرخ يف  75-77يتضمن القانون ادلدين ادلعدل اىل غاية القانون  رقم  1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  58-75 األمر رقم (5) 

 .  78،اجلريدة الرمسية العدد 2777
 ( وما بعدىا من القانون ادلدين(.81( وذلك حسب نص ادلادة )6)
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 .23، االسكندرية ، دار الفكر اجلامعي ،ص2777عة ( منَت زلمد اجلنبيهي،شلدوح زلمد اجلنبيهي،أعمال البنوك، طب7) 
 السالف الذكر. 74-17ادلعدل وادلتمم باألمر  11-73من األمر  119( ادلادة 8)
،ادلتضمن القانون 1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  59-75،ادلعدل وادلتمم لألمر رقم 2775فيفري  76ادلؤرخ يف  72-75رقم  ( األمر9)

 . 11عدد التجاري،جريدة رمسية ال
( نايت جودي مناد،النظام القانوين لضمان الودائع ادلصرفية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانون،فرع قانون األعمال،جامعة 17)

 .39، ص2777،2776بومرداس،
 .73دار الثقافة،ص، 2711 ةاجلزء األول، طبع -دراسة قانونية مقارنة-( زلمود فائق الشماع ، اإليداع ادلصريف واإليداع النقدي 11)
 .76( ادلرجع نفسو،ص12)
 .76( ادلرجع نفسو،ص13)
 .94،97( ادلرجع نفسو،ص 14)
العقود البنكية بُت مدونة التجارة والقانون البنكي،دراسة حتليلية نقدية يف ضوء القاون ادلغريب والقانون ادلقارن واالجتهاد  ( زلمد لفروجي،15)

 .183ص ،دار النجاح اجلديدة،الدار البيضاء،72رة الدولية،طبعة القضائي ونشرات غرفة التجا
 .181،ص2717( زلمد زلمود العجلوين،البنوك االسالمية:أحكامها،مبادئها،تطبيقاهتا ادلصرفية،الطبعة الثانية،دار ادلسَتة،األردن ،16)
 .279صار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،، د2773،الوجيز يف العقود التجارية والعمليات ادلصرفية، طبعة (ىاين دويدار17)
 .197، ،ص2775،2776( أمحد بركات مصطفى،العقود التجارية وعمليات البنوك،مركز نشر وتوزيع الكتاب اجلامعي،الطبعة األوىل،مصر،18)
 19( زلمد زلمود العجلوين،ادلرجع السابق،ص19)
 .191( أمحد بركات مصطفى،ادلرجع السابق،ص27)
 2777يم ىندي،،شبهة الربا يف معامالت البنوك التقليدية واإلسالمية "دراسة اقتصادية وشرعية"،ادلكتب العريب احلديث،االسكندرية،(منَت ابراى21)

 .63،ص
 .185( زلمد لفروجي،ادلرجع السابق،ص22)
،ص 1986أوت  27،ادلؤرخة يف  34دد ،اجلريدة الرمسية الع1986أوت  19ادلتعلق بنظام البنوك والقرض ،ادلؤرخ يف  12-86( القانون رقم 23)

1425. 
 . 276( ىاين دويدار،ادلرجع السابق ،ص 24)
 . 371، دار الفكر العريب،  االسكندرية ،ص  2775مصطفى كمال طو،عمليات البنوك، طبعة ( 25)
 23،24( زلمد اليونسي،ادلرجع السابق ،ص 26)
 .216ريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاىرة، ص ،دار غ2771مدحت صادق،أدوات وتقنيات مصرفية، طبعة ( 27)
 (.36.37(مجال الدين عوض ،ص 28)
، االسكندرية ، دار الفكر اجلامعي ،ادلرجع 2777منَت زلمد اجلنبيهي ، شلدوح زلمد اجلنبيهي ، منَت زلمد اجلنبيهي،أعمال البنوك، طبعة  (29)

 . 14السابق، ص
  . 15( ادلرجع نفسو،ص37)
و اليت يأذن فيها ادلودع للبنك ادلودع لديو باستخدامها على أن يرد لو مثلها ،إال أهنا حتتم على البنك االحتفاظ مبا يساويها يف خزائن( وىي تلك 31)

 حتسبا ألي طلب اسًتداد،شلا يعطل ويقيد حرية البنك يف توظيف تلك األموال.
  .183( زلمد زلمود ادلرجع السابق، ص 32)
  .63دي ،ادلرجع السابق ، ص( منَت ابراىيم ىن33)
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 .186زلمد زلمود العجلوين ،ادلرجع السابق،ص 
 . 186(زلمد زلمود العجلوين،ادلرجع السابق،ص 34) 
( عبد القادر قائد سعيد اجمليدي،مسؤولية البنوك االسالمية عن خدماهتا ادلصرفية وأعماذلا االستثمارية، الطبعة األوىل،دار الفكر 35) 

 .174،ص  2715رة ،والقانون،ادلنصو 
اسًتاتيجية مواجهتها، الطبعة األوىل، عامل الكتاب احلديث، -حتديات العودلة–أمحد سليمان خصاونة، ادلصارف االسالمية :مقررات بازل  (36)

 .81،األردن ،ص 2778
  . 5( عبد اجمليد تيماوي ،مداخلة  بعنوان نظم محاية الودائع يف البنوك االسالمية،األردن ،ص 37)
 .43،44ص فائق زلمود الشماع ،ادلرجع السابق، (38)
 .29،37منَت ابراىيم ىندي،ادلرجع السابق، ص (39)
 (47)Farouk bouaakoub ,l’entreprise et le financement bancaire, casbah, 

edition,alger,2000,page273. 
  .72( أمحد سليمان خصاونة، ادلرجع السابق،ص 41)
 .  73خصاونة ،ادلرجع السابق،ص أمحد سليمان ( 42)
ماي  13ادلؤرخ يف  75-77، يتضمن  القانون ادلدين ادلعدل إىل غاية القانون  1975سبتمرب  26ادلؤرخ يف  58-75( األمر رقم 43)

  . 73،ص 2777ماي  13،ادلؤرخة يف 31،اجلريدة  الرمسية العدد 2777
  .  57،دار بلقيس، اجلزائر، ص  2779زائري، طبعة الوجيز يف القانون البنكي اجل ( أمحد بلودنُت،44)
  . 55( ادلرجع نفسو ،ص45)
 .177ادلرجع السابق، ص  عبد القادر قائد سعيد اجمليدي، (46)
 .55ادلرجع السابق،ص ( أمحد بلودنُت،47)
 . 57ص  ادلرجع السابق، ( أمحد بلودنُت،48)
 . 179ص  ادلرجع السابق، (فائق زلمود الشماع،49)
حبث مقدم دلؤسسة ضمان الودائع يف ادلملكة األردنية اذلامشية،  ( منذر قحف، ضمان الودائع يف ادلصارف االسالمية يف األردن،57)

 .78ص ،2775نوفمرب،


