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التحويل البنكي

مقدمة:
نظ ار لسعي اإلنسان المستمر إلى تحسين ظروف معيشته ،فإن احتياجاته المتزايدة
دفعته تدريجيا إلى تطوير قدراته على اإلنتاج ،ومن تم جاء تقسيم العمل في اتجاه
التخصص في اإلنتاج محققا بذلك فائضا عن حاجاته الشخصية ،فانتقل بذلك من
االقتصاد المنغلق إلى اقتصاد منفتح ،يسمح بتداول فائض اإلنتاج بين مختلف األفراد
والمجتمعات ،في إطار ما يسمى ب – اقتصاد المبادالت -هذا األخير الذي حتم عليه
إيجاد وسيط يسهل من خالله عمليات المبادالت ،فاهتدى إلى فكرة التبادل النقدي.
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فالقطاع البنكي الذي يقوم بهذه المبادالت و العمليات يلعب دو ار حيويا في
مختلف األنظمة االقتصادية بما له من تأثير إيجابي فيها ،ويزداد هذا الدور مع مرور
األيام نتيجة التطورات التي تط أر على االقتصاد الوطني من جهة ،واالقتصاد الدولي من
جهة أخرى ،وعلى اعتبار البنوك العمود األساسي للنشاط البنكي ،وباعتبارها شركات
تجارية تسعى لتحقيق الربح ،فإنها تقوم بدور حيوي في إطار تعزيز وتنمية األنشطة
االقتصادية ،نظ ار لحجم وتوسع العمليات التي تقوم بها ،ففتح الحسابات البنكية ومنح
القروض ،وتلقي الودائع من زبنائها ،كلها عمليات تطبع النشاط البنكي ،وتعزز المكانة
التي يحتلها داخل المجتمعات.
ومن أبرز العمليات التي تقوم بها األبناك ،والتي تعرف انتشا ار واسعا ،واقباال
متزايدا باستمرار ،بفضل التطورات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ،نجد عملية
التحويل البنكي ،باعتبارها وسيلة من وسائل الدفع بصفة تقنية تتسم بالتلقائية والسرعة
في اإلنجاز.

 -1محمد قدوس ،أساسيات في اإلقتصاد النقدي ،طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة مكناس طبعة  ،2003ص.11-10:
1

التحويل البنكي

فعملية التحويل البنكي يمكن القيام بها من قبل أي شخص كيفما كانت طبيعته
سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا وسواء كان شخصا عاما أو شخصا خاصا،
وكيفما كان نوع الحساب البنكي الذي تتم هذه العملية في إطاره ،سواء كان حسابا
باإلطالع أو حسابا للودائع.
وقد نظم المشرع المغربي هذه العملية في المواد ،من المادة  519إلى المادة
 523من مدونة التجارة ،2وكذلك المادتين  1و 6من القانون رقم  3103.12المتعلق
بمؤسسات اإلئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وتظهر أهمية دراسة هذا الموضوع من ناحيتين :الناحية النظرية والناحية العملية،
فمن الناحية النظرية ،تتجلى أهميته في كون عملية التحويل تعد من أهم صور الوفاء
عن طريق القيود الحسابية دون استعمال النقود مثل الشيك...
أما من الناحية العملية ،فتظهر أهمية الموضوع ،في أن عملية التحويل البنكي
تقوم بأدوار هامة على مستوى المبادالت التجارية الداخلية منها والخارجية ،كما أنها
تعتبر وسيلة بديلة عن استعمال النقود ،وتبعا لذلك فهي تساعد على الزيادة في اإلنتاج
والتخفيف من التضخم.
من خالل هذه األهمية يمكن استخالص إشكالية عامة وأساسية ،يمكن صياغتها
على النحو التالي :إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيم عملية التحويل البنكي؟
ومن ثم هل نجح من خاللها في مواكبة التطورات التي تعرفها الحياة االقتصادية؟
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ظهير شريف رقم  1-96-83صادر في  15من ربيع األول  14/7بتنفيذ القانون رقم  15-95المتعلق بمدونة التجارة ،ج.ر
بتاريخ  19جمادى األولى  3( 1417أكتوبر .)1966
ظهير شريف رقم  1.14.193صادر في فاتح ربيع األول  24( 1436ديسمبر  ،)2014بتنفيذ القانون رقم  103.12المتعلق
بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ،م.ج.ر ع 6328.الصادر بتاريخ ربيع اآلخر  22( 1436يناير .)2015
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لمعالجة هذا الموضوع واشكاالته ،سنقسمه إلى مبحثين:
المبحث األول :ماهية التحويل البنكي ،محدداته وشروطه.
المبحث الثاني :آثار التحويل البنكي.
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املبحث األول :ماهية التحويل البنكي ،محدداته وشروطه
Essence de virement bancaire, ses déterminants et ses conditions

تحظى الجوانب المفاهيمية لما يسمى بعقد التحويل البنكي بأهمية كبيرة ،سواء
من ناحية تعريف هذا العقد ،أو من ناحية قراءة الطبيعة القانونية لهذه العملية.
فعقد التحويل البنكي صاحبه نقاش وخالف فقهي ،باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه
العملية قد تتشابه إلى حد كبير مع العمليات البنكية األخرى.
وفي ظل التطور المتزايد لألساليب التقنية والتكنولوجية المستعملة إلنجاز هذه
العملية في إطار تطور التجارة الدولية ،وعولمة االقتصادات العالمية ،فضروري من
الوقوف على مختلف الصور المميزة لهذه العملية ،كل ذلك في إطار المطلب األول
(ماهية التحويل البنكي) ،أما المطلب الثاني فسنخصصه ل (محددات هذه العملية
وشروطها).

املطلب األول :ماهية التحويل البنكي
Essence de virement bancaire

لفهم أي تصرف أو عملية قانونية ،وجب بالضرورة تحديد المفهوم الخاص بها،
لذلك سنتطرق لمفهوم عملية التحويل البنكي في إطار (الفقرة األولى) ،وسنتحدث في
(الفقرة الثانية) عن أنواع ومختلف صور هذه العملية.

الفقرة األولى :مفهوم التحويل البنكي
La notion de virement bancaire

سنتناول في هذه الفقرة تعريف التحويل البنكي لغة وقانونا (أوال) ،وسنحدد طبيعته
(ثانيا) وأخي ار سنقوم بتمييزه عن المفاهيم والعمليات البنكية األخرى (ثالثا).
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أوال :تعريف التحويل البنكي
La définition de virement bancaire

سنتناول في إطار هذا الفرع تعريف التحويل لغة واصطالحا وتشريعا ( ،)1ثم تعريفه
فقها وقضاء (.)2
 :1تعريف التحويل لغة ،اصطالحا وتشريعا:
يعرف التحويل لغة ،حيث يقال حال – حوال وحؤوال الشيء إذا تحول من حال
إلى حال.
أما اصطالحا ،فيقصد به تحول وحول الشيء :إذ أزاله من مكانه ونقله من موضع
إلى آخر ،وأحال الغريم بدينه على آخر :أي صرفه عنه إليه ،فهو محيل والغريم محال
والغريم اآلخر محال عليه والمال محال به ،واالسم هو الحوالة ،وأحال األمر على فالن
إذ جعله مقصو ار عليه.
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أما من الناحية التشريعية فالمادة  519من مدونة التجارة ،عرفت التحويل البنكي
بأنه " التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع بناء على أمره الكتابي
بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.
تمكن هذه العملية من:
 :1نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر ،لكل منهما حساب لدى المؤسسة البنكية
ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين.
 :2نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة
البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين.
 -4دار المشرق "المنجد في اللغة واإلعالم" توزيع المكتبة الشرقية بيروت ،لبنان= الطبعة  ،23س.ط.غ ،ص.62 :
5
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إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب
شخص آخر ،وجب ذكر اسم هذا األخير في أمر التحويل".
بقراءتنا لهذا التعريف نستخلص أن التحويل يستلزم ضرورة توافر حسابين بنكيين
سواء كانا لنفس الشخص أو لشخصين مختلفين مفتوحين لدى نفس المؤسسة البنكية ،أو
لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين ،بدليل البندين األول والثاني من المادة السالف ذكرها.
وهناك من يرى أن التعريف التشريعي كان ناقصا من الناحية القانونية ،ألن
المشرع عندما تحدث فقط عن "المودع" فهذه إحالة مباشرة منه على أن األمر ال يعدو
كونه وديعة بنكية فقط ،لكن في حقيقة األمر ،التحويل البنكي قد يكون نتيجة لعمليات
بنكية أخرى ،فطبيعة العالقة بين البنك والزبون غاية في التعقيد من الناحية العملية،
حيث تبتدئ بفتح الحساب للزبون ليقوم هذا األخير بإيداع مبلغ نقدي ،أو يمنحه البنك
االعتماد فنكون أمام ثالثة عقود (عقد فتح الحساب البنكي ،عقد الوديعة ،وعقد منح
االعتماد) ،لذا فاألمر ال يرتبط بالمودع كما جاء في المادة  519من م.ت ،بل يرتبط
بالزبون الذي قد تربطه عالقة مختلفة مع البنك.

5

محصور في المبالغ النقدية هو
ا
والسبب في نظرهم أن جعل محل التحويل البنكي
تضييق له ،فقد ينصب أيضا على السندات ،وهو ما يستفاد من القانون رقم ،35.96
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حيث نصت المادة  31منه على أنه" تنتقل السندات المقيدة في الحساب من حساب
إلى آخر ،سواء كانت اسمية أو لحاملها".
والرأي فيما نعتقد أن التعريف التشريعي لم يكن ناقصا من الناحية القانونية ،ألنه
عندما نتحدث عن السندات فإن ذلك يتعلق بالوديع المركزي وليس بالمؤسسات البنكية
 -5عبد الرحمن البازي ،المسؤولية المدنية للبنوك في عملية التحويل البنكي االلكتروني ،مجلة الشؤون القانونية والقضائية ،عدد
 ،3ماي  2018ص ،178 :بتصرف.
 -6القانون رقم  35.96المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب ،صادر بظهير شريف رقم
 1.96.246بتاريخ 9يناير  1997و م.ج.ر.ع  4448بتاريخ  16يناير  ،1997ص.80:
6

التحويل البنكي

الخاصة ،كما أنه عندما نتحدث عن الوديعة فذلك يعني كل مبلغ يحق للزبون التصرف
فيه ،وبالتالي فالتحويل البنكي يتعلق أساسا بالمبالغ النقدية.
أما من الناحية التقنية ،فالمشرع لما نص على أن األمر بالتحويل يكون كتابيا
فإننا نعتقد أن ذلك أصبح متجاو از إلى حد كبير ،حيث ظهر نوع آخر من التحويل البنكي
يعتمد على الوسائل االلكترونية ،سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي ،باستعمال
المواقع االلكترونية أو التطبيقات أو البرمجيات المعدة من طرف األبناك خصيصا لهاته
العملية 7،وبالتالي فإن األمر ال يتعلق دائما بأمر كتابي بل قد يرتبط بعمليات إلكترونية
والتي جعلها المشرع في مصاف الدعامة الورقية بمقتضى الفصل  81-417من ق.
ل .ع وخصوصا أن المادة  6من القانون رقم  103.12المتعلق بمؤسسات االئتمان
والهيئات المعتبرة في حكمها تنص على أنه "تعتبر وسائل لألداء واالئتمان جميع األدوات
التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة
في ذلك".
 : 2التعريف الفقهي والقضائي للتحويل البنكي:
عرف كل من الفقه و القضاء التحويل البنكي و هو ما سنتطرق إليه في اآلتي :
قضائيا؛ ذهب القضاء المغربي إلى أن "التحويل المصرفي هو عملية نقل النقود،
فمتى قيد البنك المبلغ في حساب المستفيد يعتبر هذا األخير كأنه تلقى المبلغ ثم أودعه
لديه ،وبالتالي فالتحويل يورد حقا جديدا أو مستقال للمستفيد منه ضد البنك بمجرد تنفيذ
هذا األخير لعملية التحويل."...

9

 -7سنعود للتفصيل في التحويل البنكي االلكتروني والدولي عند عرضنا لمختلف صوره .
 -8ينص الفصل 1-417من ق.ل.ع ،على أنه "تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة اإلثبات التي تتمتع بها
الوثيقة المحررة على الورق".
 -9قرار المجلس األعلى عدد  1193بتاريخ  ،2001/06/13ملف عدد  ،98.24منشور بالتقرير السنوي للمجلس األعلى لسنة
 2001ص.145 :
7
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فقهيا :يعرف أحدهم التحويل البنكي بأنه "عملية آلية بتدخل بنك أو أكثر،
فيتحقق عن طريق التسجيل لديه نقل النقود أو القيم المالية ،وذلك بتفريغها من حساب
مودع إلى حساب آخر ،قد يكون لآلمر ذاته أو لمستفيد آخر دائن له".

10

بعد قراءتنا لمختلف التعاريف التي أعطيت للتحويل البنكي ،تشريعا وفقها
وقضاء ،نخلص إلى أن التحويل البنكي ،عقد تجاري مسمى منظم في القسم المتعلق
بالعقود البنكية في م.ت ،وهو عملية بنكية يتم بموجبها إنقاص حساب اآلمر بناء على
أمر كتابي أو إلكتروني من الزبون إلى البنك من أجل تحويل مبالغ مالية أو سندات
اسمية أو لحاملها بين حساباته الخاصة ،أوالى حساب الغير سواء تعلق األمر بنفس
البنك أو بين بنكين مختلفين.
ثانيا :الطبيعة القانونية للتحويل البنكي:
La nature juridique de virement bancaire

سنتناول النظريات التجارية الحديثة للتحويل البنكي ،والتي تتفق في مجملها على
اعتباره عملية بنكية لها قواعد خاصة ،وقد ظهرت في هذا اإلطار نظريتين:
أ :النظرية المركبة 11:تعتبر هذه النظرية أن التحويل البنكي عبارة عن عمليات
متداخلة فيما بينها ،ولها آثار معينة.
حيث تبدأ باألمر بالتحويل الصادر عن اآلمر لبنكه الذي يمسك حسابه ويبرئ
هذا األمر ذمته تجاه البنك ،وتتوسط هذه العملية مرحلة نشوء التزام البنك تجاه المستفيد
وتبرئة ذمته تجاه اآلمر ،وتنتهي بقيد المبلغ في حساب المستفيد لتبرئ ذمة البنك تجاهه.

 -10عزيز العكيلي ،شرح القانون التجاري ،ج  ،2األوراق التجارية وعمليات البنوك  ،الطبعة ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع،
عمان (األردن) ،2007ص.348:
 -11من بين فقهاء هذه النظرية نجد:
Hamel , Escarra, Lagarde, Ribert
8
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لكن الفقيه RIBERوالذي يعد من أنصار هذه النظرية ،قد حصرها في عمليتين
فقط ،حيث يرى أنه ال يمكن الفصل بين العنصرين اآلخرين ،فعملية التحويل البنكي
تتكون في نظره من األمر الصادر بالتحويل والقيد في حساب المستفيد فيه.
والمالحظ أن هذه النظرية حاولت التخلص من التصور القديم للتحويل البنكي،
بناء على القانون المدني ،وتكريس مفهوم النقود القيدية باعتبار التحويل أداة وفاء.

12

ب :النظرية الشكلية :إن مفاد هذه النظرية هي كون عملية التحويل عملية مادية
شكلية تستعمل كأداة لنقل النقود من حساب إلى آخر بواسطة البنك ،بحيث تشبه التسليم
المادي للنقود.

13

فهي نظرية تنبني على تصور أكثر حداثة لعملية التحويل البنكي وتخضع
لألعراف البنكية ،لكونها تتم عن طريق القيود الحسابية والتي تعد المناولة اليدوية
للنقود.

14

وقد كرس القضاء الفرنسي هذه النظرية وجعلها بمثابة التسليم اليدوي وذلك

في ق اررات عدة من أهمها حكم محكمة استئناف رين) ( Rennesالصادر في  9ماي
 1946والذي قضى بأن التحويل المصرفي هو نقل للنقود يتم بكتابة مزدوجة وهذه الكتابة
هي التي تؤدي إلى تجرد اآلمر من حقه ،على المبلغ المنقول ،وأن التحويل أصبح
يعتبر في القانون الحديث وسيلة للتسليم.

15

وكذلك حكم لمحكمة سايجون المختلطة الصادر في  12مارس  1954الذي
قضى بأن التحويل المصرفي يعد وفاء حقيقيا ،إذ هو نقل للنقود منذ اللحظة التي يقيد
فيها المبلغ في الجانب الدائن لحساب المستفيد والجانب المدين لحساب اآلمر ،وأن هذه
 -12بوخالفة كريمة ،النظام القانوني للتحويل البنكي ،رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص ،فرع قانون األعمال ،جامعة محمد
لمبن دباغين ،سطيف  ،2كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الجمهورية الجزائرية ،السنة الجامعية  2014/2015ص.17:
 -13نور الدين الفقيهي ،المعين في فهم القانون البنكي المغربي ،طوب بريس ،الرباط ص.120 :
 -14عمر ذوابة ،عقد التحويل المصرفي االلكتروني ،رسالة لنيل ماجستر ،منشورة كتاب ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان
 2006ص.36:
 -15أورده علي البارودي في كتابه " القانون التجاري" ،د.ذ.ط ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان  2001ص.211 :
9
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العملية بعد تمامها تجرد الدائن –المستفيد-من حقه في التوجه مباشرة لمطالبة مدينه
اآلمر.

16

وفي نظرنا هذه النظرية هي األمثل ،والتي أخذ بها المشرع المغربي ولو ضمنيا
عندما اعتبر في المادة  519من مدونة التجارة ،أن التحويل البنكي عملية محضة ،وكذا
المادة  521من م.ت ،حيث يصبح المستفيد مالكا للمبلغ بمجرد سحبه من حساب اآلمر،
وفي هذه الحالة ال يمكن التراجع عنه بعد ذلك ،بمفهوم المخالفة المستفاد من الفقرة الثانية
من نفس المادة.

17

ثالثا :تمييز التحويل البنكي عن العمليات البنكية األخرى:
La distinction de virement bancaire des autres opérations bancaires

بحكم تعدد العمليات البنكية فإن تشابهها مع عملية التحويل البنكي يبقى أم ار
واردا ،وبالتالي فإننا سنحاول تمييزها عن مفاهيم وعمليات بنكية مشابهة لها ،كاإلشعار
باالقتطاع ،الشيك ،الحوالة البنكية واالعتماد المستندي.
أ :تمييز التحويل البنكي عن اإلشعار باالقتطاع:
اإلشعار باالقتطاع هو في حقيقة األمر صورة متطورة لعملية التحويل البنكي ،إذ
يتم بواسطة وكالة من صاحب الحساب إلى البنك باالقتطاعات الدورية والمتكررة ،والتي
قد تكون عبارة عن أقساط ثابتة كما لو ارتبطت بأقساط شهرية ،ألقساط تأمين تجاري
باألقساط الثابتة ،أو أقساط قرض استهالكي ،أو أقساط متغيرة ،كفواتير الكهرباء أو الماء
أو خط الهاتف واإلنترنيت.

18

 -16علي جمال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية والعملية ،طبعة المكبرة ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1993
ص.236:
 -17تنص المادة  521من م .ت على أنه "يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف
المؤسسة البنكية من حساب اآلمر.
ويجوز التراجع عن األمر بالتحويل إلى ذلك الحين".
18
-J, Ferronnière, Opérations de banques, paris , Dalloz, 1976, p145.
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المشرع المغربي لم ينظم اإلشعار باالقتطاع في مدونة التجارة على خالف التحويل
البنكي ،الذي خصص له خمس مواد من المادة  519إلى المادة  523من م.ت.
واإلشعار باالقتطاع يتم في العمليات المتكررة والمستمرة ،حيث ال يجب على
اآلمر أن يعطي أم ار لبنكه من أجل االقتطاع بل يكفي تعيين المستفيد لتتحول إليه مبالغ
في كل تاريخ معين من طرفه ،على عكس التحويل البنكي الذي يجب على اآلمر أن
يحدد فيه المستفيد في كل مرة يريد فيها تحويل مبلغ من المال ،وال يمكن للبنك أن يحول
مبلغا معينا من تلقاء نفسه بناء على أمر بتحويل سابق إال بإذن صريح منه.
ب :تمييز التحويل البنكي عن الشيك :
كما هو الشأن بالنسبة للتحويل البنكي  ،نظم المشرع المغربي الشيك أيضا بأحكام
خاصة في مدونة التجارة ،فالشيك يرتبط بدوره بالمؤسسة البنكية كونها دائما ما تكون
مسحوبا عليها بموجب الفقرة الثانية من المادة  241من م ،ت 19،فبالرغم من كون الشيك
والتحويل البنكي يشتركان ويرتبطان بالمؤسسة البنكية إال أن هناك فوارق ومظاهر
اختالف انطالقا من عدة زوايا ،فأهم اختالف هو أن مؤونة الشيك تنتقل من تاريخ
إصداره على عكس التحويل الذي ال ينتج أي أثر تجاه المستفيد مادامت العملية لم تنفذ
بالقيد ،وهكذا إذا توفي اآلمر أو أصبح متوقفا عن الدفع فإن التحويل لن يتم 20،وبالتالي
فالشيك يعد أكثر ثقة للمستفيد حسب المادة  272من م .ت 21،كما أن المؤونة في الشيك
يجب أن تتوفر عند إصداره والى حين تقديمه للوفاء مادام أن الشيك مستحق الوفاء

 -19تنص الفقرة الثانية من المادة  241من م ت ،على أنه "يقصد» بالمؤسسة البنكية « في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض،
وكل هيئة يخول لها القانون صالحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات".
20
-Tahar Daoudi, Les Opérations de Banque, Rabat , Imprimerie Al maarif éd 2003, p 249.
 -21تنص المادة  272من م ت ،على أنه " ال تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد اإلصدار على آثار الشيك".
11
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بمجرد اإلطالع حسب المادة 267

22

من نفس المدونة ،وهو أمر مختلف تماما عن

التحويل البنكي ،بحيث قد يتم على مبالغ لم تقيد به بعد.

23

عالوة على ذلك فإن التحويل يشترط وجود حسابين لزوما ،أما الشيك فإنه قد
يؤدى نقدا ما لم يكن واجب اإلدراج ،في حساب بنكي ،ولما كان أمر تعيين اسم المستفيد
من التحويل البنكي أمر واجب واال كان غير صحيحا ،فإن الشيك قد يكون لحامله وذكر
اسم المستفيد منه ال يعتبر من البيانات اإللزامية.

24

ج :تمييز التحويل البنكي عن الحوالة المصرفية:
الحوالة المصرفية هي نقل النقود عن طريق التسليم النقدي من شخص ما
لشخص آخر ،بواسطة البنك مقابل عمولة على حسب المبلغ ،حيث أنها تدفع في الغالب
نقدا،

25

ويطلق عليها أيضا بالوساطة في التحويل.
ويكمن الفرق الجوهري بين الحوالة والتحويل في كون هذا األخير يتطلب لزوما

وجود حسابين بنكيين ،والقيام بإجراءات محاسبية ،هذا وان كان فتح الحسابات البنكية
حك ار على المؤسسات البنكية ،وبالتالي ال يتم إجراء التحويل إال لدى البنك ،فإن الحوالة
البنكية ليست كذلك ،بل تقوم بها بعض المؤسسات التي تمارس بعض األعمال القريبة
من عمليات البنوك كمؤسسة البريد التي سمح لها المشرع بذلك.

26

 -22تنص المادة  267من م.ت في فقرتها األولى على أنه " الشيك مستحق الوفاء بمجرد اإلطالع".
 -23تنص المادة  520من م.ت ،على أنه " يصح األمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب اآلمر أو بمبالغ يجب
تقييدها به ،داخل أجل سبق االتفاق عليه مع المؤسسة البنكية".
 -24السعداوي عبد النور آيت مبروك نبيل ،النظام القانوني ألوامر التحويل المصرفي ،رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،
قسم القانون العقاري والقانون العام لألعمال  ،فرع القانون العام لألعمال ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،الجزائر ،السنة
الجامعية  2015/2016ص.14:
 -25السعداوي عبد النور آيت مبروك نبيل  ،م .س ،ص.16 :
 -26شمس الدين أقضاص ،التحويل البنكي ،رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص ماستر الدراسات الميتودولوجية المطبقة
على القانون المدني – قانون االلتزام التعاقدي والعقار -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية ،فاس ،السنة الجامعية ،2013/2014ص .16:بتصرف.
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د :تمييز التحويل البنكي عن االعتماد المستندي :
يعتبر كل من التحويل البنكي واالعتماد المستندي من العقود البنكية ،التي
تقتضي بالضرورة توافر ثالثة أطراف (المستفيد ،اآلمر ،المؤسسة البنكية) ومن بين
المسائل المشتركة بين كل من التحويل البنكي واالعتماد المستندي وجوب توفر حسابين
بنكيين ،حساب للمستفيد وآخر لآلمر.
وبالرغم من هذا التشابه بين العمليتين ،فإن المستفيد من االعتماد المستندي،
ملزم بتقديم مستندات مطابقة لشروط االعتماد ،من أجل حصوله على مبلغ االعتماد،
على خالف المستفيد من التحويل البنكي ،إذ يصبح مالكا لمبلغ التحويل بمجرد قيده في
رصيد حسابه.
باإلضافة إلى ذلك فإن التحويل البنكي ،ال يشترط فيه السبب بل يفترض فيه أنه
موجود ،وأنه مشروع إلى حين إثبات العكس ،بينما السبب في االعتماد المستندي هو
عقد األساس بين اآلمر والمستفيد من االعتماد المستندي ،حيث قد يؤثر عليه في أدائه.

 -27كريمة بوخالفة ،م ،س .ص.20:
13
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الفقرة الثانية :صور التحويل البنكي
Les types de virement bancaire

أمام تزايد وتعدد األساليب التقنية المستعملة في عملية التحويل ،تشعبت صوره
واتسع نطاقه ،لذلك سنقسم هذه الفقرة إلى ثالثة محاور أساسية سنتناول التحويل البنكي
من حيث األبناك المتدخلة (أوال) ،ثم الوسيلة المعتمدة إلجرائه (ثانيا) ،إضافة لنطاقه
الجغرافي(ثالثا).
أوال :من حيث األبناك المتدخلة فيه:
Quant à les banques impliquées :

التحويل البنكي من زاوية األبناك المتدخلة ينقسم إلى نوعين ،تحويل بسيط وآخر
مركب.
أ :التحويل البسيط :
التحويل البسيط أو ما يسمى بالتحويل المباشر تم التنصيص عليه في المادة
519

28

من م.ت ،هو عملية يتدخل فيها بنك واحد (سواء في المركز الرئيسي للبنك أو

بين المركز وفروعه ،أو بين فرعين لبنك واحد) ،وقد نتصور هذه الصورة في صنفين:
صنف التحويل البنكي بين حسابين بنكيين مختلفين لمودع واحد ،فيفترض أن
يكون لهذا األخير حسابان لدى نفس البنك ،كل منهما مخصص لغرض معين ،وصنف
التحويل البنكي بين حسابين بنكيين مختلفين لآلمر والمستفيد ويفترض في هذه الحالة

 -28تنص الفقرة الثانية من المادة  519من م .ت على أنه " ...تمكن هذه العملية من:
 -1نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر ،لكل منهما حساب ،لدى المؤسسة البنكية ذاتها"...
14
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أن يكون حساب الزبون اآلمر بالتحويل مستقل عن حساب المستفيد وموجود في بنك
واحد.

29

ب :التحويل المركب:
وهو التحويل غير المباشر ،الذي يستوجب تدخل بنكين أو أكثر ،سواء كان
المستفيد هو اآلمر ،أي بين حسابين لنفس الشخص أو حسابين لشخصين مختلفين.
وتتم هذه العملية بين البنكين دون تحويل النقود أو المبالغ ،حيث تتم بإجراء
عملية المقاصة ،إذا كانت تربطهما عالقة فتح حساب ،أي لدى كل واحد منهما حساب
بنكي لدى اآلخر ،واذا ل م يكن ذلك تتم عن طريق اللجوء إلى بنك مشترك بينهما ليقوم
بالتحويل من حساب بنك المستفيد إلى بنك اآلمر 30،وكمثال على ذلك أن يكون "البنك
الشعبي" (بنك اآلمر) ،ال تربطه عالقة مباشرة مع بنك "التجاري وفا بنك" (بنك المستفيد)،
فيتم اللجوء إلى الوديع المركزي ،الذي تكون كل األبناك منضمة إليه بواسطة حسابات
وذلك قصد تسوية هذه العمليات التي تعد من صميم مهامه ،إضافة إلى مهام أخرى
واردة في القانون  35.96المنظم لهذه المؤسسة.

31

 -29محمد مومن ،أحكام وسائل األداء واالئتمان في القانون المغربي ،دار األوقاف المغربية للنشر و التوزيع  ،بدون ذكر الطبعة
،2011ص.434:
30
-Henry CABRILLAC, le chèque et le virement, libraire de la cour de cassation, paris, éd 1967,
p171.
 -31تنص المادة  3من القانون  35.96في فقرتها الرابعة على ما يلي " ...إنجاز كل عمليات التحويل فيما بين الحسابات الجارية
بناء على تعليمات من المنتسبين إليه"...
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ثانيا :من حيث الوسيلة المستعملة في عملية التحويل البنكي:
Quant à le moyen utilisé dans l’opération de virement bancaire

بالرجوع إلى المادة  519من م.ت التي اشترطت أن يكون التحويل البنكي بأمر
كتابي (أ) ،نجد هذا المقتضى أصبح متجاو از بفعل التقدم التكنولوجي ،وتطور أساليب
التحويل ،حيث أصبح التحويل االلكتروني هو المهيمن (ب).
أ :التحويل العادي (كتابة) :
يتم هذا التحويل بحضور اآلمر إلى البنك الذي يمسك حسابه أو أحد الفروع
التابعة للمؤسسة البنكية ،حيث يقوم اآلمر بملء استمارة معدة مسبقا لهذه العملية ،
وتتضمن مجموعة من البيانات :اسم اآلمر ورقم حسابه ،وعنوانه ،وتوقيعه ،ونفس
البيانات كذلك مطلوبة بالنسبة للمستفيد باسثناء التوقيع  ،إضافة إلى مبلغ التحويل ،وكذا
صيغة األمر بالتحويل :حولوا من حسابي رقم  ...إلى حساب السيد ....مبلغ ....
ب :التحويل االلكتروني :
أمام اتساع دائرة استعمال الوسائل االلكترونية ،فإن كثي ار من الزبناء يلجؤون إلى
التحويل االلكتروني نظ ار لما يتميز به من سمات خاصة كالسرعة في اإلنجاز ،وفي هذا
اإلطار نصت المادة  6من قانون مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في
الفقرة األولى على أنه "تعتبر وسائل لألداء جميع األدوات التي تمكن أي شخص من
تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك".
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وبالتالي فإن الكتابة الواردة في المادة  519من م .ت ،أصبحت متجاوزة إلى
حد كبير نظ ار للبديل االلكتروني الذي يساير التطورات االقتصادية واالجتماعية الحاصلة
في المجتمع.

32

ويعتبر التحويل اإللكتروني أكثر بساطة وأقل تكلفة من التحويل العادي حيث
يتم بمجرد إصدار أمر من قبل الزبون إلى بنكه بصورة إلكترونية ،وذلك بدال من استخدام
األوراق في إصداره ،كما أن البنك يقوم بتنفيذ العملية أيضا في صورة إلكترونية.

33

ثالثا :التحويل البنكي من زاوية نطاقه الجغرافي:
Le virement bancaire à l’échelle géographique

إن التحويل البنكي قد يكون داخليا ،فيتم داخل دولة معينة بين أبناكها ،لكن ومع
تطور التجارة الدولية ظهر نوع جديد من التحويالت البنكية ،وهو التحويل البنكي الدولي
والذي يقصد به تحويل مبلغ مالي من حساب بنكي في دولة معينة إلى حساب آخر في
دولة أخرى ،ويتم عبر أنظمة متعددة كنظام المقاصة بين المدفوعات ( ،( CHIPSونظام
غرفة المقاصة المؤقت.)ACH( 34
ويبقى نظام السويفت ( )SWIFTأهم نظام في هذا الصدد وهو نظام يسير من
قبل شركة عالمية تهدف إلى تسهيل االتصال بين البنوك األعضاء من خالل شبكة
األنترنيت.

35

 -32أطلقت األبناك المغربية مؤخرا تطبيقات وبرمجيات متاحة للتحميل ،كتطبيق  ،BARID BANK Mobileالتابع للبريد
بنك حيث وصل عدد المشتركين فيه ألزيد من مليون مشترك ،وكذا تطبيق  Attijari Mobileوقد وصل عدد المشتركين
فيه إلى أكثر من نصف مليون مشترك والعدد في تزايد مستمر ،وتتيح هذه التطبيقات خدمات متعددة كتحويل ونقل األموال
وأداء الفواتير.
 -33ع بد الصمد حوالف ،النظام القانوني لوسائل الدفع اإللكتروني ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ،جامعة أبو بكر بلقايد ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،تلمسان ،الجزائر  ،السنة الجامعية ،2014/2015ص .84
 -34عبد الصمد حوالف ،م س ،ص 87:وما بعدها.
35
-Hamida feth Eddine Mohamed , Le régime juridique des virements internationaux, Mémoire
de master, université de Oran, faculté de droit, république algérienne, 2010/2011, p61 et s.
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ولهذا النظام مزايا متعددة فهو متاح  24/24ساعة طوال االسبوع وحتى أيام
العطل ،كما له نظام حماية معقد يصعب اختراقه وله وسائل معالجة معلوماتية حديثة،
لكن ما يعاب عليه أنه بطيء جدا حيث أن التحويل داخل نفس الدولة يستغرق يومين،
أما بين دولتين فهو يصل إلى أسبوع كامل ،مما يجعل فعاليته محدودة.

36

وقد ظهر مؤخ ار نظام  RippleNetالذي يعتمد على سرعة خيالية في تحويل
األموال لكنه يعتمد على النقود الرقمية فقط وقد وصل عدد المشتركين فيه إلى  100بنك
ومن المحتمل أن يطيح بنظام السويفت.

37

من اإلشكاليات التي يطرحها التحويل البنكي ذو الطبيعة الدولية اإلشكالية
المتعلقة بتنازع القوانين في حالة وقوع نزاع معين ،وهو األمر الذي سنتطرق إليه عند
حديثنا عن محددات التحويل البنكي وشروطه.

املطلب الثاني :محددات التحويل البنكي وشروطه
Les déterminants de virement bancaire et ses conditions

لقيام عملية التحويل البنكي  ،وجب بالضرورة توافر شروط أساسية( :شروط
موضوعية وشروط شكلية) ،وهذا ما سنتطرق إليه في إطار الفقرة الثانية ،أما الفقرة األولى
فسنخصصها ل)محددات التحويل البنكي( انطالقا من عدة جوانب.

 -36دالل العكيلي "،ماال تعرفه عن نظام السويفت العالمي" مقال منشور في موقع (شبكة النبأ المعلوماتية) – رسمي -مركز النبأ
الوثائقي لتقديم الخدمات الوثائقية والمعلوماتية ،تاريخ الولوج  2019/01/10على الساعة .15:30
 -37برادغارلينهاوس (هدف الريبل هو أن تحل محل نظام شبكة ( )SWIFTالمصرفية ) مقال منشور في وقع
 ARABBIT.NETبتاريخ .2018-11-13
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الفقرة األولى :محددات التحويل البنكي
Les déterminants de virement bancaire

سنتعرض في هذه الفقرة لتحديد التحويل البنكي من حيث الزمان (أوال) وكذلك
من حيث المكان (ثانيا) كما سنتطرق لإلشكال الذي يطرحه التحويل الدولي من حيث
القانون الواجب التطبيق (ثالثا).
أوال :الوقت الذي يعتبر فيه التحويل البنكي نافذا:
Le temps requis pour l’exécution de virement bancaire

يترتب عن تحديد الوقت الذي يعتبر فيه التحويل البنكي منفذا نتائج في غاية
األهمية تتمثل أساسا في تحديد الوقت الذي ال يحق فيه لآلمر التراجع عن أمر التحويل
البنكي ،إضافة إلى تحديد الوقت الذي ينتفي فيه الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء
له.
تنص المادة  521من م.ت على أنه " يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ
الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب اآلمر.
ويجوز التراجع عن األمر بالتحويل إلى ذلك الحين".
وما يالحظ على المشرع المغربي أنه أقام نوعا من التوازن بين مختلف المتدخلين
في عملية التحويل البنكي ،فإذا كان قد منع اآلمر من التصرف في مبلغ التحويل ،
بمجرد ما يتم خصمه من قبل المؤسسة البنكية من حساب هذا األخير ،واعتبره أصبح
في ذمة المستفيد ،فإنه مع ذلك سم ح لآلمر بإمكانية التراجع عن أمر التحويل البنكي

19
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وذلك حماية لمصالحه ،مثال إذا كان المستفيد لم يوف بالتزامه بعد ،كنقل سلعة إلى
اآلمر أو غيرها.

38

وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية

39

في قرار لها حيث اعتبرت "لما

نصت المحكمة على عدم احترام البنك ألمر الزبون الذي قام بالتعرض على تنفيذ عملية
التحويل البنكي ،فالبنك ارتكب خطأ ،حيث ال يمكنه تنفيذ عملية التحويل رغما عن إرادة
زبونه ،"...لكن هذا التراجع مرتبط ومحدد بوقت يجب على اآلمر أن ال يتجاوزه للتراجع
عن أمر التحويل ،وهو وقت خصم مبلغ التحويل من حسابه من قبل بنكه بطبيعة
الحال.

40

كما تنص المادة  522من م.ت على أنه "يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل
وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعال في الجانب الدائن من حساب
المستفيد" .والمالحظ هنا أن المشرع المغربي حاول من خالل هذه المادة إقامة نوع من
التوازن بين مصالح اآلمر والمستفيد،

41

وسنعود للتفصيل أكثر في هذا الجانب عند

دراستنا آلثار التحويل البنكي.
ثانيا :مكان التحويل البنكي:
Le lieu où s’effectue le virement bancaire

إن اإلشكالية التي ي ثيرها مكان التحويل البنكي تتمثل أساسا في تحديد المحكمة
المختصة محليا للنظر في أي نزاع محتمل قد يترتب عن هذه العملية ،أما االختصاص

 -38جواد كموني ،النظام القانوني للتحويل البنكي - ،دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،مخبر
األنظمة المدنية والمهنية ،جامعة محمد األول ،السنة الجامعية 2017/2018 ،ص.69.70:
39
-C CASS (ch.com) 4 juin 1991, note M. Vasseur, somm.com,1993 ,p58
- Trib.1 re inst, senlis, 3 mai 1989, note M. Vasseur, Somm. Com, 1993,p 58.
أورده جواده كموني م.س .ص.70:
 -40محمد الفروجي "العقود البنكية – بين مدونة التجارة والقانون البنكي –"سلسلة الدراسات القانونية " 2 ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء ،ط  2يناير  2001ص.284:
 -41جواد كموني ،م.س،ص  ،71بتصرف.
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النوعي فإنه ال يثير أي إشكال فيما دمنا أمام عقود بنكية تجارية فإن المحكمة المختصة
نوعيا هي المحكمة التجارية بغض النظر عن صفة األطراف.
والقاعدة العامة في التشريع المغربي والمتعلقة باالختصاص نجدها وردت في
الفصل  27من قانون المسطرة المدنية حيث نصت الفقرة األولى منه على أنه "يكون
االختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه".
وبالتالي عند قيام نزاع فإن المحكمة المختصة محليا للنظر في الدعوى هي
محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه والقول بخالف ذلك يشكل خرقا وتجاو از
للقواعد العامة المتعلقة باالختصاص المحلي.
أما في حالة إنجاز المؤسسة البنكية لعملية تحويل بنكي فترتب عنها نزاع ،ويكون
للمدعي هنا صفة الشخص المستهلك ،فإن المشرع أجاز له إمكانية إسناد االختصاص
لمحكمة موطنه أو محل إقامته بموجب المادة 202

42

من القانون 31.08

43

المتعلق

بحماية المستهلك.
ثالثا :القانون الواجب التطبيق:
La loi applicable

نظ ار لكون عملية التحويل البنكي ذو البعد الدولي شائعة االستعمال في التجارة
الدولية ،فإن المشكل المتعلق بتنازع القوانين قد يطرح في حال وقوع نزاع معين .فما هو
إذن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة؟

 -42تنص المادة  202من قانون  31.08على أنه "في حال نزاع بين المورد والمستهلك ،ورغم وجود أي شرط مخالف فإن
المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر
باختيار هذا األخير".
 43ظهير شريف رقم  1.11.03صادر في  14من ربيع األول  18( 1432فبراير  )2011بتنفيذ القانون رقم  31.08القاضي
بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
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وقد ذهب أحد الباحثين إلى القول أن التحويل البنكي هو إحدى طرق الوفاء
ونظ ار لذلك يجب إعمال قانون البنك 44،غير أن التساؤل المطروح هل يتعلق األمر ببنك
المستفيد أم ببنك اآلمر؟
لحل هذه اإلشكالية يجب الرجوع إلى القانون النموذجي الذي أصدرته لجنة األمم
المتحدة للقانون التجاري الدولي،

45

والذي يتعلق بالتحويالت الدولية والصادر سنة

 ،1994حيث ينص البند األول من المادة األولى منه "يطبق هذا القانون على التحويل
البنكي إذا كان كل من بنك المصدر (بنك اآلمر) والبنك المستقبل (بنك المستفيد ) في
بلدين مختلفين.

46

إن تحليل البند األول من هذه المادة يستفاد منه أنه يمكن لألطراف اختيار
القانون الواجب التطبيق و هذا ال يثير أي اعتراض ،خصوصا وأن ذلك يتماشى مع
مبادئ القانون الدولي الخاص ومع اتفاقية روما لسنة  1980بشأن القانون الواجب
التطبيق في االلتزامات التعاقدية،

47

لكن عبارة األطراف ال يجب أن تؤخذ على إطالقها

فاستبعاد قانون بنك المستفيد يستوجب الحصول على اتفاق وهو أمر صعب من الناحية
الواقعية لذا فهذا االتفاق تنحصر آثاره بين المستفيد وبنكه ،ما دام أن البنك األجنبي ليس
طرفا في هذا االتفاق.
لذا نخلص إلى أن النزاعات الناشئة عن التحويل البنكي يسري عليها قانون بنك
المستفيد كأصل ألنه مكان التنفيذ ،لكن متى كان هناك اتفاق مخالف لذلك يتم األخذ
به على أن يكون بنك المستفيد طرفا فيه واال فإنه يتم الرجوع إلى ذلك األصل.

 -44كريمة بوخالفة ،م.س ،ص.24:
- CNUDCI : commission de nations unies de droit commercial international (français)/
UNCITRAL : the united nations commission on international trade law (anglais).
46
-Art1 «champ d’application»" 1- la présente loi s’applique à un virement lorsqu’une banque
» expéditrice et sa banque réceptrice sont situées dans des Etats différents ….
47
- Hamida feth Eddine Mohamed, op.cit, p :246.
45
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إن الحل الذي قدمته هذه اللجنة هو األمثل في نظرنا ،إال أننا نعيب عليه أنه
لم يأت بشكل آمر ،بل على شكل اقتراح فقط ،بل وأن هذا القانون ليس ملزما بكامله
حيث تنص المادة الرابعة منه" :باستثناء مقتضى مخالف في هذا القانون ،يمكن لألطراف
أن يتفقوا على تعديل حقوقهم والتزاماتهم".

48

الفقرة الثانية :شروط التحويل البنكي
Les conditions de virement bancaire

لصحة عقد التحويل البنكي ،أوجب المشرع توافر شروط موضوعية عامة مطلوبة
في سائر التصرفات القانونية (أوال) إضافة إلى توافر شروط خاصة مطلوبة في عقد
التحويل البنكي (ثانيا).
أوال :الشروط الموضوعية العامة لعقد التحويل البنكي:
Les conditions générales du fond relatives au virement bancaire.

باعتبار التحويل البنكي عملية مبنية على تصرفات قانونية فإنه يستوجب توفر
شروط موضوعية عامة والمتطلبة في سائر التصرفات القانونية من أهلية ومحل ورضا
وسبب.
أ :األهلية بالنسبة لآلمر والمستفيد
هي عموما أهلية فتح الحساب البنكي ،فمن له الحق في فتح الحساب البنكي
له الحق في تحريكه بتحويل المال إلى الغير أو قبوله ،وقد اشترط البعض في اآلمر أن

-Art 4 «dérogation conventionnelle»:"sauf disposition contraire de la présente loi, les parties à
un virement peuvent convenir de modifier leurs droits et obligations".
23
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تكون أهليته صادرة من شخص ذي سلطة ،وأن يكون بعيدا عن تأثير اإلكراه أو الغلط
أو التغرير من غبن أو استغالل.

49

ب :المحل بالنسبة لآلمر والمستفيد
المحل بالنسبة لآلمر والمستفيد في عقد التحويل البنكي هو محل واحد  ،ويتعلق
األمر بمبلغ المال موضوع التحويل والذي يجب أن يكون محددا من حيث مقداره ومعينا
وقابال للتصرف ،وال يهم أن يكون مصدر وجوده إيداع نقدي في حساب اآلمر أو تحويل
سابق ،أو قرض أو اعتماد ممنوح لفائدة اآلمر.
وتجدر اإلشارة إلى أن المادة 519

51

50

من م.ت تعتبر أن محل التحويل البنكي

هو مبالغ نقدية يتم خصمها من حساب الزبون وتقيد في حساب المستفيد من التحويل.
ج :الرضا
إن التراضي في التحويل البنكي يشترط في كل أطرافه ،فيتجلى رضا بنك اآلمر
في عقد فتح الحساب ،وبالتالي ال يجوز له أن يقوم بالتحويل دون رضا اآلمر واال
اعتبرت العملية باطلة ،أما رضا بنك المستفيد فهو يظهر في اتفاقه مع بنك اآلمر بتسوية
عملية التحويل وفق الطرق المشار إليها سابقا.
د :السبب بالنسبة لآلمر والمستفيد
السبب ليس مهما في التحويل البنكي ،طالما أن لكل تصرف قانوني سبب
معين ،ثم إن العالقة بين اآلمر والمستفيد ال تظهر في التحويل البنكي وتبقى عالقة
مستقلة،

52

وهكذا صرح المجلس األعلى المغربي أكثر من مرة على أن السند الذي ال

 - 49جواد كموني ،م،س ،ص.50:
 -50نفس المرجع السابق ،نفس الصفحة.
 -51أنظر المادة  519من م.ت.
 -52جواد كموني ،م.س ،ص.51:
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يتوفر على سبب يفترض أن له سبب مشروع ،وأنه على من يدعي خالف ذلك أن يثبته،
مع حرية اإلثبات بجميع الوسائل.

53

وبعبارة أخرى فإن السبب في التحويل البنكي يتمثل في الغرض المباشر منه،
ويكمن في رغبة اآلمر في الوفاء بدين في ذمته تجاه المستفيد ،كما يمكن أن يكون في
رغبته بالتبرع للمستفيد أو تقديم قرض له وغيرها من األمور.
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ثانيا :الشروط الخاصة بالتحويل البنكي:
Les conditions spécifiques relatives au virement bancaire

هي شروط مطلوبة وخاصة بعقد التحويل البنكي ،وتتمثل أساسا فيما يلي:
أ :وجود حسابين بنكيين لدى بنك واحد أو بنكين مختلفين:
من الشروط الموضوعية الخاصة ،التي أوجب المشرع ضرورة توفرها لكي يصبح
عقد التحويل البنكي عقدا صحيحا ومنتجا لجميع آثاره ،حسابين بنكيين للمستفيد ولآلمر،
سواء كانا أمام نفس المؤسسة البنكية أو أمام بنكين مختلفين ،فالتحويل البنكي يتم بصرف
النظر عن نوع الحسابات البنكية ،سواء أكان الحسابان عاديان أو حسابان جاريان ،فقط
يكفي إدراج المدفوع في الجانب المدين لكي تتحقق عنه الفوائد.

 -53أنظر :
 قرار المجلس األعلى عدد  1960/45ملف عدد  ،3962بتاريخ 24 :جمادى األول  1380موافق  14نونبر  1960منشوربمجلة قضاء المجلس األعلى ،المجموعة الكاملة في المواد المدنية  ،1962- 1958الصادرة عن مركز النشر والتوثيق
القضائي ،اإلصدار الرقمي دون ذكر العدد ،دجنبر  ،2000ص.31:
 قرار المجلس األعلى عدد  ،1960/124ملف مدني عدد  ،5004بتاريخ 15 :جمادى األولى  ،1380موافق  5دجنبر ،1960منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى ،المجموعة الكاملة في المواد المدنية  ، 1962 ،1958الصادرة عن مركز النشر
والتوثيق القضائي ،اإلصدار الرقمي دون ذكر العدد ،دجنبر  ،200ص.44:
 - 54سعداوي عبد النور آيت مبروك نبيل ،م.س ،ص.31:
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ب :ضرورة وجود رصيد جاهز في حساب اآلمر:
تنص المادة  520من م.ت ،على أنه " يصح األمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ
تم تقييدها بحساب اآلمر ،أو بمبالغ يجب تقييدها به ،داخل أجل سبق االتفاق عليه مع
المؤسسة البنكية".
بناء على تحليلنا لهذه المادة ،يتبين لنا أن المبدأ أو القاعدة العامة هي وجوب
توفر حساب اآلمر على رصيد أو مؤونة عند إصدار أمر التحويل ،غير أنه يمكن
للمؤسسة البنكية تحويل مبلغ لم يقيد بعد في حساب اآلمر ،وذلك بناء على اتفاق مسبق
بينهما (اآلمر والبنك) على تقييدها داخل األجل المتفق عليه.
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وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن للمؤسسة البنكية تنفيذ أمر التحويل إذا كان
رصيد اآلمر محل حجز ،ويتعلق األمر بحجز ما للمدين لدى الغير المنظم بمقتضى
الفصل  56488من ق.م.م.
ج :أن يكون الهدف من العملية هو النقل أو التحويل البنكي بدال عن الدفع
النقدي:
ال يمكن الحديث عن التحويل البنكي في الحالة التي يتقدم فيها شخص إلى
البنك ويقدم مبلغا ماليا نقديا ،ويطلب من البنك أن يودعه في حساب المستفيد أو في
حسابه الشخصي ،هنا ال يتعلق األمر بالتحويل البنكي بل بحوالة بنكية.
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 - 55ف ي هذا الصدد نصت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها على أنه" :يكون البنك قد ارتكب خطأ عندما رفض االستجابة
ألمر التحويل المسلم من قبل زبونه بدعوى أن المبلغ الموجود في الحساب المفتوح لفائدة الزبون غير كاف طالما أنه بإمكان
البنك تسوية المعاملة مع زبونه داخليا".
- C.cass (ch.com),27 juin 1995,D,1996,jurisp,p, 383, note A-M Romani.
أورده جواد كموني م.س ،ص.53:
 - 56ينص الفصل  488من ق.م.م في فقرته األولى على أنه" :يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري أن يتوفر على دين ثابت إجراء
حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات والتعرض على تسليمها له"...
 - 57سلمان بوذياب " النقل المصرفي – عمليات التحويل الداخلي والخارجي دراسة مقارنة في النشر بعين اللبناني والفرنسي"
– مطبعة الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت – لبنان – ط  1985ص.100:
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واذا كانت هذه هي مختلف المحددات والشروط الموضوعية العامة والخاصة
للتحويل البنكي ،فماهي إذن اآلثار المترتبة عن هذه العملية – عملية التحويل البنكي-
بالنسبة لكل من اآلمر والبنك والمستفيد؟
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املبحث الثاني :آثارالتحويل البنكي
Les effets de virement bancaire

بمجرد إصدار األمر من اآلمر بتحويل مبلغ من حسابه إلى حساب المستفيد وقيد
مبلغ التحويل في حساب هذا األخير ،فإن التحويل البنكي يكون قد أدى وظيفته األساسية
التي يصبو إلى تحقيقها وهي األداء واإلبراء.
واذا ما تمت عملية التحويل البنكي بالشكل القانوني المطلوب فإن آثا ار قانونية
مهمة تترتب عنها ال سواء فيما يخص آثارها في عالقة البنك باآلمرو ال سواء فيما
يخص عالقة البنك بالمستفيد وال سواء فيما يتعلق أيضا باآلثار المترتبة عن هذه العملية
في عالقة اآلمر بالمستفيد.
ومن جهة أخرى ،فإن البنك باعتباره حلقة الوصل بين اآلمر والمستفيد يكون هو
الملتزم األساسي في عملية التحويل البنكي على أساس أن أي إخالل منه أو أي خطأ
في تنفيذ هذه العملية يرتب مسؤوليته المدنية.
وللحديث عن اآلثار المترتبة عن عملية التحويل البنكي ،والمسؤولية المترتبة عند
ارتكاب المؤسسة البنكية ألخطاء في إطار تنفيذها لهذه العملية يتعين علينا تقسيم هذا
المبحث إلى مطلبين بحيث نتعرض في إطار (المطلب األول) إلى آثار عملية التحويل
البنكي بين أطرافها ،في حين سنتناول مسؤولية البنك في إطار هذه العملية في (المطلب
الثاني).
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املطلب األول :آثارعقد التحويل بين أطرافه
Les effets du contrat de virement bancaire vis-à-vis ses contractants

إن تنفيذ المؤسسة البنكية لعملية التحويل البنكي ينتج عنه آثار قانونية مهمة في
مواجهة أطرافها ،هذه اآلثار تتعدى طرفي عقد التحويل لتمتد إلى المستفيد ،لذلك فهذه
االلتزامات واآلثار الخاصة الناشئة عن عقد التحويل البنكي هي التي تميزه عن باقي
العقود األخرى.
ولهذا سنحاول تناول آثار هذا العقد من خالل العالقة التي تجمع بين اآلمر
والبنك في إطار (الفقرة األولى) ،على أن نتطرق للحديث عن اآلثار الممتدة إلى المستفيد
في عالقته بالبنك في (الفقرة الثانية) ثم سنشير في (الفقرة الثالثة) إلى اآلثار المترتبة
عن عالقة اآلمر بالمستفيد.

الفقرة األولى :آثارعقد التحويل البنكي في عالقة البنك باآلمر
Les effets du contrat de virement bancaire vis-à-vis la banque dans
sa relation avec le client

يترتب عن إصدار األمر بالتحويل إنقاص رصيد حساب الزبون اآلمر بمقدار
المبلغ المحدد في أمر التحويل عن طريق تقييده في الجانب المدين من الحساب ،حيث
ينشأ للمستفيد حق مباشر تجاه البنك ،ولعل أهم اإلشكاليات التي تطرح في إطار هذه
العالقة نجد:
 حالة رفض المستفيد مبلغ التحويل ،فقيد هذه العملية في هذه الحالة يزولبأثر رجعي ،فيقوم البنك آنذاك بإجراء عكسي وهو القيد في الجانب الدائن للزبون
(اآلمر).
58
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 بحور حسن ،إشكاليات الحساب البنكي في ضوء الممارسة البنكية و العمل القضائي ،الكتاب األول ،الطبعة األولى،2017ص.221:
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 اعتبا ار لوضعية اآلمر المدين ،فإنه يكون أشد حرصا على أن تتم عمليةالتحويل البنكي في أسرع وقت و في أحسن الظروف ،وفي هذا اإلطار ،عمل المشرع
المغربي على وضع حد للخالف المثار بخصوص الوقت الذي يدخل فيه المبلغ محل
عملية التحويل في ذمة المستفيد ،إذ بموجب المادة  521من م.ت ،فإن المستفيد من
التحويل يعتبر مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية
من حساب اآلمر ويجوز التراجع عن األمر بالتحويل إلى ذلك الحين ،وكانت غاية
المشرع من ذلك الرغبة في إقامة نوع من التوازن في العالقة بين اآلمر والمستفيد.
والواضح أن زمن خصم مبلغ التحويل من حساب اآلمر يطرح إشكاال في حالة
وجود بنكين مختلفين يمسك كل واحد منهما حساب أحد أطراف عملية التحويل إما اآلمر
أو المستفيد ،الشيء الذي يجعل هذه العملية تستغرق وقتا بين تاريخ الخصم من حساب
اآلمر وتاريخ تقييده في حساب المستفيد ،إذن فما هو تاريخ التحويل في هذه الحالة؟
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ذهب المشرع المغربي من خالل المادة  522من م.ت إلى اعتبار الدين الذي
صدر أمر التحويل وفاء ل ه قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعال في الجانب
الدائن من حساب المستفيد.
وفي حالة تنفيذ البنك لعملية التحويل دون أن يكون في حساب اآلمر رصيد
كافي ،يكون مركز البنك بالنسبة لآلمر مقرضا من خالل تقديمه تسهيالت للزبون األمر
الذي يجعله يعود على هذا األخير باسترداده ما دفع تطبيقا للفصل  914من ق.ل.ع،

60

التي تجعل على الموكل (اآلمر) واجب الدفع ما اضطر الوكيل (البنك) إلى تسبيقه من
ماله وما أنفقه من مصروفات تنفيذا للوكالة مع العلم أن البنك ال يجوز له أن يبطل
عملية التحويل أو إلغاء التقييدات التي أجراها في الجانب المدين لحساب اآلمر في
 - 59جواد كاموني ،م س ،ص .69-68
 - 60قانون االلتزامات والعقود  ،ظهير  9رمضان  1331الموافق ل  12غشت .1913
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حالة عدم أداء الزبون لهذه األموال كون أن المستفيد أصبح مالكا للمبلغ موضوع عملية
التحويل بعد إجرائها وفقا للمادة السالفة الذكر ( 521من م.ت).
وقد يحدث أن يقوم البنك بدفع مبلغ التحويل أكثر مما طلب منه ،الشيء الذي
يحول دون رجوعه بالمبلغ الزائد على اآلمر ،إذ يجب عليه متابعة المستفيد من التحويل
في إطار ما يسمى بالدفع غير المستحق ،وهو ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بفاس

61

في حكم جاء فيه "إذا أخطأ البنك في تنفيذ أمر بالتحويل لفائدة الغير بمبلغ نقدي يفوق
ذلك المحدد من طرف اآلمر وكان المستفيد قد تصرف فيه فإنه ال يبقى للبنك سوى
الحق في مقاضاة المستفيد الحقيقي ومطالبته باسترداد ما تم دفعه إليه بغير حق ،وال
حق له في مطالبة اآلمر بالتحويل".
 أما في حالة عدم كفاية الرصيد لمبلغ التحويل يكون من حق المؤسسة البنكيةفي هذه الحالة االمتناع عن تنفيذ األمر بالتحويل نظ ار إلخالل اآلمر بالتزاماته طبقا
للفصل  913من ق.ل.ع.

62

كما تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه في حالة وجود حساب اآلمر محل
حجز من طرف الدائنين ،وجب على البنك إيقاف عملية التحويل ما لم يقم بعد بالتسجيل
في الجانب المدين من حساب اآلمر ،فبمجرد تقييد المبلغ في حساب هذا األخير يقوم
حق المستفيد وال يؤثر أي حجز على حقه تجاه البنك وبمفهوم المخالفة ،فإنه في حالة
قيام البنك بتنفيذ التحويل رغم وجود حجز ،فإن المؤسسة البنكية تتحمل مسؤوليتها في
التعويض الناتج عن الضرر الذي لحق الدائنين.

 - 61حكم المحكمة التجارية بفاس رقم  ،118الصادر بتاريخ  ،29.02 .2000ملف عدد ( 99.501غير منشور).
 - 62ينص الفصل  913من ق.ل.ع المغربي على أنه ":على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ الوكالة مالم
يقض العرف أو االتفاق بخالفه".
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الفقرة الثانية :آثارالتحويل البنكي في عالقة البنك باملستفيد
Les effets de virement bancaire vis-à-vis la banque dans sa relation
avec le bénéficiaire

بالرغم من أن المستفيد ال يعد طرفا في عقد التحويل البنكي إال أن األثر المباشر
لهذه العملية هو جعل المستفيد مكتسبا لحقوق في مواجهة المؤسسة البنكية بمجرد قيد
مبلغ التحويل في حسابه ومن هنا يمكن القول أن عالقة البنك بالمستفيد تتميز بخصوصية
هامة ومن تم فإن طبيعة حق المستفيد في مواجهة البنك نجدها تختلف بحسب مرحلتين:
* المرحلة األولى :قبل قيد مبلغ التحويل في الجانب الدائن للمستفيد
أمام عدم تحديد مدونة التجارة لطبيعة حق المستفيد في مواجهة البنك وخاصة
إذا تقدم هو بأمر التحويل وأمام انعدام النص في هذا الشأن فإنه لمن الواجب تحديد
طبيعة هذا الحق التي تجد أساسها في عقد االشتراط لمصلحة الغير ،وبالتالي فإن حق
المستفيد في مواجهة البنك قبل تسجيل مبلغ التحويل في حسابه يخضع من حيث تنظيمه
للقواعد الخاصة.
* المرحلة الثانية :بعد قيد مبلغ التحويل في الجانب الدائن للمستفيد
تخضع طبيعة حق المستفيد بعد إتمام التحويل وقيد المبلغ في الجانب
الدائن للمستفيد للعقد الرابط بين الزبون اآلمر والبنك الشيء الذي يطرح إشكالية مدى
جواز تمسك البنك بهذه العالقة في مواجهة المستفيد.
ال يجوز للبنك في األصل التمسك بالدفوع الناشئة عن عالقة اآلمر
بالمستفيد السترداد المبلغ إذ أن هذا األخير له حق على المبلغ بمجرد قيده في حسابه
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في مواجهة البنك ويستطيع مطالبة هذا األخير به على أن ذلك ال يمنع رجوع الزبون
اآلمر على المستفيد بعد ذلك طبقا للقواعد العامة.

63

الفقرة الثالثة :آثارالتحويل البنكي في عالقة اآلمرباملستفيد
Les effets de virement bancaire vis-à-vis le client dans sa relation
avec le bénéficiaire.

إن األثر الجوهري لعملية التحويل البنكي في عالقة اآلمر بالمستفيد هو انتهاء
االلتزام القائم بذمة اآلمر تجاه المستفيد وبراءة ذمته تبعا للعالقة الرابطة بينهما وذلك من
تاريخ خصم مبلغ التحويل وقيده في الرصيد الدائن للمستفيد طبقا للمادة  521من م.ت،
فمثال إذا كان ما يربط بينهما هو عقد بيع فإن التزام المشتري (اآلمر) بدفع الثمن ينقضي
بتمام عملية التحويل البنكي 64واذا كان قصد اآلمر التبرع للمستفيد اعتبر القيد في حساب
هذا األخير تسليما للهبة إليه.65
وبما أن عملية التحويل البنكي تقوم بنقل مبلغ معين من النقود من الجانب
المدين لآلمر إلى الجانب الدائن للمستفيد ،فالتساؤل المطروح هنا :هل يتوقف أمر
التحويل على قبول المستفيد حتى ينتج هذا التحويل آثاره؟
هنا يجب التمييز بين حالتين:
الحالة األولى :عندما يكون المستفيد من التحويل هو الذي قدم أمر التحويل إلى
بنكه ،فهنا يعتبر من األمور المسلم بها ،ذلك أن رضا المستفيد يكون سابقا على عملية
التحويل ومن ثم فمن غير المنطقي االنتظار إلى أن يقيد المبلغ في الجانب الدائن
لحساب المستفيد لمعرفة ما إذا كان سيقبل ذلك التحويل أم يرفضه.

 - 63بوخالفة كريمة،م س ،ص.63
 - 64عبد الرحمان السيد قرمان ،عمليات البنوك ،د.ذ.ط  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة ،سنة  2000ص.651:
 - 65علي جمال الدين عوض ،م س ،ص.613:
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الحالة الثانية :وهي حالة عدم علم المستفيد بعملية التحويل

66

وأمر التحويل

الصادر لفائدته فمتى عبر المستفيد عن رفضه ألمر التحويل بعد إشعاره من طرف
المؤسسة البنكية فإنه ال يترتب عن عملية التحويل أي أثر قانوني تجاه المستفيد ،أما إذا
قبل األخير األمر بالتحويل فإن قبوله يعد تاما وقت إيداع المبلغ في الجانب الدائن
لحسابه.
وعليه يتضح أنه إذا كان التحويل البنكي سببه هو وجود مديونية بين اآلمر
والمستفيد ،فإنه بمجرد تحويل المبلغ من الجانب المدين لآلمر إلى الجانب الدائن للمستفيد
يعتبر وفاء كامال كالوفاء بالنقود

67

وفي آخر هذا المطلب ،نذكر أن البنك في إطار عملية التحويل ملزم
بالحيطة والحذر ،واال تعرض للمساءلة أو إثارة مسؤوليته بسبب األخطاء التي قد يرتكبها
أحد موظفيه.

 - 66علي البارودي ،العقود وعمليات البنوك التجارية ،مطبعة المعارف – اإلسكندرية -الطبعة والسنة غير مذكورين ص287:
 - 67جاء في قرار لمحكمة االستئناف الفرنسية "سايجون" بتاريخ " 03-12-1953أن الوفاء بواسطة التحويل المصرفي كالوفاء
بواسطة النقود ( ".....أورده شمس الدين أقضاض ،م س ،ص.)49
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املطلب الثاني :مسؤولية البنك في إطارعملية التحويل
La responsabilité de la banque dans le cadre de l’opération de
virement

تلعب المؤسسة البنكية دو ار مهما في عملية التحويل البنكي نظ ار لمسكها كال
من حساب اآلمر وحساب المستفيد في نفس الوقت ،أو لمسكها حساب اآلمر فقط ،ومن
تم فإن البنك يعتبر الملتزم األساسي في هذه العملية ،ويكون من واجبه توخي الحيطة
والحذر في إطار تنفيذها تحت طائلة ترتيب مسؤوليته المدنية.
فإخالل المؤسسة البنكية بالتزام مشروط في عقد التحويل صراحة أو ضمنا يؤدي
إلى قيام مسؤوليتها العقدية (الفقرة األولى) ،أما إذا كان األمر يتعلق بتقصير المؤسسة
البنكية أو إهمالها وأدى ذلك إلى اإلضرار بالغير فإن من شأن ذلك أن يرتب مسؤوليتها
التقصيرية (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى :املسؤولية العقدية للبنك
La responsabilité contractuelle de la banque

يأتي التحويل البنكي نتيجة تنفيذ عقد بين البنك وزبنائه بحيث تكون المؤسسة
البنكية ملزمة بتنفيذ أمر التحويل تحت طائلة تعرضها للمسؤولية العقدية في حالة رفضها
لهذه العملية (أوال) أو عند الخطأ في تنفيذ أمر التحويل أو التأخر في تنفيذه(ثانيا).
أوال :المسؤولية عن رفض تنفيذ البنك ألمر التحويل البنكي
La responsabilité due au refus de la banque l’exécution de l’ordre de
virement

بمجرد إبرام عقد التحويل البنكي ،تكون المؤسسة البنكية مجبرة على تنفيذ أمر
هذا التحويل متى كان ممكنا ،فاالمتناع عن تنفيذ األمر الصادر إليها دون وجود أي
مبرر يعتبر تقصي ار منها يوجب مسؤوليتها في مواجهة الزبون المتضرر فيكون لهذا
35
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األخير حق المطالبة بالتعويض بل أكثر من ذلك ،يمكنه االستعانة بالقضاء من أجل
إجبار البنك على التنفيذ

68

وبذلك ال يمكن لهذا األخير أن يرفض تنفيذ األمر بالتحويل

الصادر ممن ل ه سلطة تشغيل الحساب مادام الرصيد كافيا ،وأساس هذا الحكم هو أن
البنك بمجرد قبوله فتح هذا الحساب يلتزم ضمنيا بتنفيذ أوامر التحويل الصادرة إليه والتي
تتوفر فيها الشروط القانونية والعرفية البنكية.

69

كما أن البنك ال يمكنه التمسك بمبررات واهية لرفض تنفيذ األمر بالتحويل إذ
أن ذلك من شأنه أن يرتب مسؤوليته العقدية كقيامه مثال بالتمسك بالمقاصة في مواجهة
الزبون إذا كان لديه أكثر من حساب ويكون أحدهما مدينا ،فيلجأ البنك بدال من نقل
المبلغ المعين في األمر من الحساب الدائن للزبون إلى حساب المستفيد إلى مقاصة
المبلغ المطلوب مع العجز المسجل على الحساب ذو الرصيد المدين ،وهو ما يعتبر
مخالفا للعرف القاضي بأن تنفيذ األمر بالتحويل يتم بدون األخذ بوضعية الحسابات
األخرى و لو كانت مدينة ،إضافة إلى ذلك قد يتمسك البنك بالمقاصة في مواجهة
المستفيد في الحالة التي يكون البنك الواحد ماسكا لحساب اآلمر والمستفيد معا ،فتمسك
البنك بهذا اإلجراء تجاه المستفيد يصطدم بمبدأ عدم االحتجاج بالدفوع.70
وتجدر اإلشارة ،إلى أنه عند تقدير المحكمة لمسؤولية البنك عن رفضه ألمر
التحويل ،فهي تأخذ بعين االعتبار اتفاقية الحساب البنكي من خالل النظر في الشروط
التي وضعها الطرفان لهذه الخدمة ،حيث أن رفض أمر التحويل قد يكون مبر ار إذا تبين

 - 68إكرام ياملكي ،األوراق التجارية والعمليات المصرفية ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان( 2008 ،أوردته
كريمة بوخالفة ،م ،س ص.) 72:
 - 69ع بد الحق قريمس ،المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات البنكية ،أطروحة لنيل الدكتوراه  ،جامعة قسطنطينية
،2011ص.321-320:
 70كريمة بو خالفة ،م س ص .73
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بأنه قد اشترط أن يتم إصدار أوامر التحويل في شكل معين ،إذ أن عدم احترام اآلمر
لهذا الشرط يعطي للبنك حق رفض إنجاز هذا التحويل دون أية مسؤولية.

71

ثانيا :مسؤولية البنك عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل وعن التأخر في
تنفيذه:
La responsabilité due à une faute ou à un retard dans l’exécution de
l’ordre de virement

تقوم المسؤولية العقدية للبنك أيضا في حالتي ارتكاب خطأ في تنفيذ أمر التحويل
( )1وفي حلة التأخر في تنفيذ ذلك األمر (.)2
 :1مسؤولية البنك عن الخطأ في تنفيذ أمر التحويل:
La responsabilité de la banque due à une faute dans l’exécution de
l’ordre de virement

يتحمل البنك في إطار عملية التحويل مسؤوليته عن الخطأ المرتكب أثناء تنفيذ
هذه العملية كإجراء تحويل مبلغ يقل عن المبلغ الصادر بشأنه أمر التحويل وذلك في
حالة ما إذا كان رصيد الحساب غير كاف لتنفيذ األمر بالمبلغ المحدد فيه ،فيلجأ البنك
إلى التنفيذ بإجراء تحويل جزئي في حدود الرصيد الموجود ،األمر الذي من شأنه أن
يعرض زبونه برجوع المستفيد عليه بالمبلغ المتبقي وبالتعويض عن الضرر الذي قد
أصابه بفعل عدم الوفاء به في األجل المحدد ،في حين أن السلوك الذي كان ينبغي
اتخاذه من قبل البنك هو إما وقف تنفيذ األمر واحاطة الزبون بالوضع بغرض تمكينه
من تمويل الحساب برصيد كاف لتنفيذه أو وقف تنفيذه أصال 72.ولعل أبرز صور الخطأ
األكثر وقوعا كذلك إجراء التحويل إلى حساب شخص مختلف عن الشخص الذي عينه

 -71نور الدين الفقيهي ،م س ص .125
- Michel Jeantin , paul le cannu Thierrycranier ,Richard routier, droit commercial , instruments
de Paiement et de crédit, Titrisation, 5eme éd Dalloz , paris, 2008 p106.
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اآلمر كمستفيد في األمر بالتحويل ،مما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم باآلمر يتمثل
في خسارته لمبلغ العملية ،وعلى إثر ذلك يكون لآلمر حق المطالبة بالمبلغ عن طريق
إجراء قيد عكسي بقيمته في حسابه والتعويض عن األضرار ،كما يمكن للبنك الرجوع
على الشخص الذي تلقى المبلغ خطأ بدعوى رد غير المستحق.

73

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن المؤسسة البنكية تعتبر مسؤولة عن األخطاء
المرتكبة أثناء تنفيذ عملية

التحويل إال إذا أثبتت أنها قامت باتخاذ االحتياطات

الضرورية ،وفي هذا اإلطار ذهب القضاء المغربي

74

إلى تحميل المسؤولية للبنك عن

األخطاء التي ترتكب بمناسبة تنفيذ أمر التحويل عن خطأ.
و في هذا الصدد ،يمكن أن نكون أمام خطأ صادر من البنك سواء في مبلغ
التحويل أو في المستفيد منه ،مثال أثناء الترجمة على مستوى األجهزة اإللكترونية حيث
يكون البنك مسؤوال تجاه اآلمر ،وهذا ما جاء في القرار أعاله

75

كما يمكن لآلمر أن

يخطأ في تبيان التعريف البنكي للمستفيد ،األمر الذي يؤدي بالبنك إلى خطأ متمثل في
نقل مبلغ التحويل إلى شخص آخر غير المستفيد الحقيقي ،ومنه تنتفي مسؤولية المؤسسة
البنكية عن هذا التحويل الخاطئ مادام أن البنك نفذ األمر بكل دقة.
أما في حالة ورود تعليمات اآلمر بشكل غير واضح وغامض وعمل البنك على
تنفيذه للعملية دون الرجوع لآلمر من أجل االستفسار ،آنذاك تعتبر المؤسسة مسؤولة عن
هذا التنفيذ األمر الذي ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ
1956 -31-01

76

 -73عبد الحق قريمس ،م س ،ص.337:
 -74قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم "  "1283الصادر بتاريخ  ،10-2015-20ملف عدد .144-05
 -75و حيث أن المستأنف عليها هي المسؤولة عن تحويل المبلغ موضوع طلب اإلرجاع لغير المستفيد الحقيقي مادامت قد
ضمنت رقما مغلوطا في اإلعالم باالعتماد وورقة اإلرسال.
76
Cour de cassation Fran-arrêt commercial 31-01-1956-RTD- 1957
أشار إليه محمد الفروجي ،م س ص 287
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 :2مسؤولية البنك عن التأخر في تنفيذ أمر التحويل:
يقع على البنك بمجرد تلقيه األمر بالتحويل االلتزام بتنفيذه في أسرع وقت ممكن
دون أ ي تأخير ،فإذا تأخر وسبب ذلك ضر ار كان مسؤوال عن تعويضه ،ويكون من حق
اآلمر بالتحويل مطالبته بذلك ،وال يعني ذلك أنه يجب أن ينفذه فو ار كما هو الحال
بالنسبة للشيك وانما عليه أال يتأخر بدون مبرر ،فالبنك الذي يمسك حساب اآلمر
بالتحويل يسأل تجاه هذا األخير عن كل تأخير غير عادي في تنفيذ أمره وذلك على
أساس مسؤولية الوكيل الذي يجب أن يبذل في أداء المهمة التي كلف بها عناية الشخص
المتبصر حي الضمير خاصة وأن الوكالة في هذه العملية تمارس من طرف البنك
مقابل أجر ،األمر الذي يفرض عليه أن يحترم التزاماته في تنفيذ هذه الوكالة بشكل أكثر
صرامة ،كما يقضي بذلك الفصل  904من ق.ل.ع.

77

إال أن اإلشكال األساسي الذي يطرح في هذا الصدد يتعلق بإغفال المشرع
المغربي تحديد الوقت الواجب مراعاته من طرف البنك للتنفيذ مما يعطي للقضاء سلطة
واسعة

لتحديد هذه المدة مع مراعاة الظروف الموضوعية بكل عملية ،ومن تم تحديد

مدى تقصير البنك في تنفيذ التزاماته ،وفي هذا االتجاه ذهبت محكمة الرباط إلى اعتبار
أن التأخير بـ  24ساعة من تنفيذ النقل من حساب بأحد فروع البنك يعتبر خطأ يستوجب
مسؤوليته تجاه المتضرر.

78

 -77الفصل  904من ظهير ق.ل.ع المغربي " :االلتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة:
أوال – عندما تكون الوكالة بأجر ،ثانيا – عندما تباشر الوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي".
 -78حكم محكمة الرباط بتاريخ  23مارس  ،1939أورده شمس الدين أقضاض .م.س ،ص.61:
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الفقرة الثانية :املسؤولية التقصيرية للبنك
La responsabilité délictuelle de la banque

باعتبار البنك طرفا مهنيا في عقد التحويل البنكي يهيمن على جل مراحل التعاقد
ويحتكر مختلف وسائل اإلثبات ،إال أن ذلك ال يمنع من إثارة مسؤوليته التقصيرية عند
اإلخالل بالتزاماته القانونية والتي قد تتمثل في:
مسؤولة البنك عن تنفيذ أمر تحويل مزور:
La responsabilité de la banque due à l’exécution d’un ordre de
virement falsifié

من بين األخطاء التي ترتكب من قبل مستخدمي البنوك بمناسبة التحويل البنكي
التي غالبا ما تكون عمدية نجد التزوير في أوامر التحويل ،إذ يترتب على إثر ذلك قيام
مسؤولية البنك متى ثبت تقصيره واهماله في فحص سالمة صدور أمر التحويل ،أما إذا
تبين أن هذا التنفيذ المزور سببه أخطاء اآلمر ،فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق هذا
األخير ،لكن في بعض الحاالت ،يتم تنفيذ أمر تحويل مزور دون ارتكاب أي خطأ ال
من جهة المؤسسة البنكية وال من جهة اآلمر.
يلتزم بنك اآلمر عند تلقيه األمر بالتحويل أن يبذل العناية والحذر الالزمين في
تنفيذه من خالل التحري والتحقق من صحة بيانات األمر وسالمتها ومن عدم تعرضها
ألي عيب من العيوب الشكلية كالمحو والتشطيب والتحريف ،األمر الذي من شأنه إثارة
الشكوك حول صدور هذا األمر عن اآلمر نفسه وبإرادته ،وفي الحالة التي يثبت فيها
أي عيب من تلك العيوب ،تقوم مسؤولية البنك القانونية.

 -79عبد الحق قريمس ،م.س ،ص( 341:أشارت إليه كريمة بوخالفة ص.)85:
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باإلضافة إلى ذلك ،يقع على البنك فحص توقيع اآلمر والتأكد من مدى مطابقته
لنموذج التوقيع المقدم أثناء إبرام اتفاقية فتح الحساب .80
من هذا المنطلق  ،يمكن أن تثار مسؤولية البنك عن تنفيذ أي أمر تحويل
يتضمن توقيعا مزو ار من السهولة اكتشافه خاصة من طرف البنك باعتباره شخصا مهنيا
له دراية في هذا المجال ،وفي هذا اإلتجاه ذهبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في
حكم لها قضت فيه أن" :عملية سحب  1000.000درهم من حساب المدعي شابتها
إخالالت فضال على أن توقيع الزبون المضمن بالوثيقة مختلف تماما عن توقيع المدعي،
كما أن عدم تطابق اإلمضاء مع النموذج المحفوظ بالبنك أكدته الخبرة".

81

والواضح أن هذا المنحى الذي سلكه المشرع المغربي ،وكذا القضاء الفرنسي،
من إلزامية صدور أمر التحويل البنكي موقعا وفي شكل كتابي ،يطرح عدة صعوبات
أمام سعي البنوك إلى التخلص من القيود التي تفرضها الكتابة وخاصة بطء العمليات.

82

وأمام الخالف الحاصل في هذا الصدد ،نجد المشرع المغربي قد استجاب لجلة
من النداءات خصوصا مع القانون رقم  53.05المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات
القانونية ،حيث خصص قسما كامال وهو القسم الثاني تحت عنوان" :النظام القانوني
المطبق على التوقيع االلكتروني المؤمن والتشفير والمصادقة االلكترونية" وقد أعطى هذا

 -80تعمل كل البنوك (األبناك) عند فتح حسابات بنكية لزبنائها على مسك نموذج التوقيع الذي يعتمده الزبون في التوقيع على
الوثائق واألوراق التجارية التي يطلب منها قبولها ،....وفي حالة الشخص المعنوي تمسك األبناك نموذج توقيع الممثل
القانوني للشخص المعنوي والذي يجب تحيينه كلما تغير هذا الممثل القانوني أو الوكيل.
 -81حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم  03/5630في ملف رقم  5/02/1442بتاريخ ،2003/05/12 :منشور لدى -:
عبد العالي العضراوي "المسؤولية المدنية لألبناك في أحكام وقرارات المحاكم التجارية" الدليل الكامل لعمليات ومستندات
البنوك  ،1/8ص – 16:أورده جواد كاموني ،م س ،ص.- 198:
 -82جواد كاموني ،م س ،ص.199:
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القانون للتوقيع االلكتروني نفس الحجة للتوقيع العادي شريطة احترام الشروط المنصوص
عليها في المادة  6من هذا القانون.

83

ونفس الحكم يسري على التزوير الذي يلحق بقية البيانات وخاصة مبلغ التحويل
والحساب المراد التحويل منه واليه ،فالبنك ملزم في هذه الحالة أن يكون حريصا عند
تنفيذ هذه العملية ،وأن يمتنع عن أي أمر تحويل يحمل بيانا مزورا.
وختاما لهذه النقطة ،تجب اإلشارة إلى أن مسؤولية بنك اآلمر ال تنحصر في
جبر الضرر الناتج عما قد يرتكبه من أخطاء في تنفيذ أمر التحويل ،وانما تشمل أيضا
مسؤولية أخطاء األبناك األخرى التي تحل محله والتي تتدخل بصفة عامة إلتمام عملية
التحويل ،وهذا ما نصت عليه المادة  523من م.ت  ":إن بنك اآلمر يسأل عن أخطاء
األبناك التي تحل محله في تنفيذ التحويل سواء اختراها أم ال ،مع حفظ حق بنك اآلمر
في الرجوع على تلك األبناك".
وقد يوحى لنا من خالل قراءتنا لهذه المادة ،أن المشرع المغربي كان مجحفا
بعض الشيء في حق بنك اآلمر بتحميله مسؤولية األخطاء المرتكبة من قبل األبناك
المتدخلة في إتمام عملية التحويل ،إال أن ضرورة حماية الزبون الذي يكون آم ار و في
نفس الوقت موكال في هذه العملية هي التي دفعت المشرع إلى جعل المؤسسة البنكية
ماسكة حساب اآلمر ووكيلته في تنفيذ هذه العملية ،المسؤولة الوحيدة تجاهه عن كل
األضرار التي تلحق موكلها حتى ولو كان الخطأ صاد ار من جانب بنك آخر تدخل في
عملية التحويل ومن أجل حماية مصالح بنك اآلمر كذلك أعطى المشرع لهذا األخير
 - 83ينص المشرع المغربي في المادة  6من القانون المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي " :يجب أن
يستوفي التوقيع اإللكتروني المؤمن المنصوص عليه في الفصل  3-417من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون االلتزامات
والعقود ،الشروط التالية:
 أن يكون خاصا بالموقع. أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع االحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية. يجب أن يوضع التوقيع بواسطة آلية إلنشاء التوقيع االلكتروني تكون صالحيتها مثبتة بشهادة المطابقة=. يتعين أن يشار إلى معطيات التحقق من التوقيع االلكتروني المؤمن في الشهادة االلكترونية المؤمنة المنصوص عليها في المادة 10من هذا القانون".
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حق الرجوع على البنك الذي قصر في تنفيذ التزاماته ،وذلك في إطار دعوى مباشرة
قصد استرداد التعويضات التي دفعها للزبون المتضرر.

84

ومن جهة أخرى ،تجدر اإلشارة إلى أن المسؤولية التقصيرية ال تنحصر في
األخطاء التي يقع فيها البنك فقط وانما يكون خطأ اآلمر هو اآلخر سببا في حصول
التنفيذ ،الشيء الذي يفتح مجال دفع مسؤولية البنك متى أثبت خطأ زبونه اآلمر أمام
عدم إخالل البنك بالتزاماته.

85

وفي هذا السياق تطرح مسألة تحمل اآلمر مسؤولية تابعه بحيث يسأل عن الخطأ
باعتباره متبوعا وفقا لما تقضي به القواعد العامة مادام خطأ التابع قد ارتكب أثناء تأدية
وظيفته باسم المتبوع ولحسابه الخاص (اآلمر).

86

قد يحدث أنه رغم بذل البنك العناية الالزمة لضمان سالمة األمر ،أن ينفذ هذا
األخير بشكل مزور وذلك راجع إلى إتقان هذه الجريمة بشكل ال يمكن اكتشافه عن
طريق الفحص العادي الذي جرى به عرف البنوك 87،وذهبت أغلب االتجاهات بخصوص
ما سبق إلى االعتداد بوصف البنك كمودع لديه الشيء الذي يحول دون إعفائه من
المسؤولية الناتجة عن تنفيذ أمر التحويل المزور مادام أن اآلمر لم يرتكب أي خطأ.

 - 84محمد الفروجي ،م س ،ص . 287
 - 85عبد الحق قريمس ،م.س ،ص.343:
 - 86تنص الفقرة الثالثة من الفصل  85من ق.ل.ع على أن " المخدومون و من يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن
الضرر الذي يحدثه خدامهم و مأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها".
 - 87كريمة بوخالفة،م س ،ص.88:
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خاتمة:
ختاما ،يمكن القول أن التحويل البنكي أصبح من بين وسائل الوفاء التي انتشرت
بصورة كبيرة بين الناس عامة والتجار خاصة نظ ار لتميزها بطابعها الخاص المتمثل في
السرعة واألمان وربح الوقت ،وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف المشرع المغربي
من خالل سن بعض النصوص القانونية لتنظيمه والمتعلقة أساسا بإجراءاته وااللتزامات
والمسؤولية المترتبة عنه ،إال أنها تبقى عاجزة عن اإلحاطة بكل الجوانب المتعلقة بأوامر
التحويل البنكي الشيء الذي يفرض ضرورة تدخل المشرع من أجل تحيين المقتضيات
القانونية حتى تتمكن من مواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي.
ومن هذا المنطلق يمكن القول ،أن المشرع المغربي قد ترك للبنوك حرية تنظيم
عملية التحويل البنكي ،ما يثبت لنا أنه قد قصر في هذا الجانب ،السيما وأن منح مثل
هذه الحرية للبنوك قد ينجر عنه نوع من التعسف في تحديد معدالت الفائدة أو العمولة
لصالحها زد على ذلك فإن المتعامل مع البنك قد يضيع حقه في ظل هذه الحرية.
لهذا فعلى المشرع أن يراجع المواد المنظمة لهذه العملية ،ويعيد النظر في كل
ما يخصها ليجعلها أكثر أمانا وذلك لمسايرة التطور الذي تشهده هذه العملية رغم قدمها.
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● ما هو نوع التحويل البنيك املعمتد من قبل املؤسسة البنكية ؟
• مبجرد القيام مبلء ورقة المر ابلتحويل ووضعها دلى املؤسسة البنكية ،تقوم هذه الخرية بتنفيذ العملية حسب
ما اذا اكنت عادية ( أي ملرة واحدة ) حيث يمت حتديد اترخي معلية التحويل البنيك ملرة واحدة فقط ،أو اكنت دامئة ( أي لكرث
من مرة)  ،حيث حيدد اترخي أول وأخر تنفيد لعملية التحويل البنيك ...

● ما يه طريقة التحويل الكرث اقباال من طرف الزبناء ،التحويل العادي ( املتعارف عليه
) أم التحويل االلكرتوين؟
• ابلنس بة للتحويل البنيك االلكرتوين نفس اليشء يقام  ( ،أي يمت اختيار نوع التحويل البنيك هل العادي أم
ادلامئ) لكن بطريقة الكرتونية  ،وما ميكن قوهل هو أن الزبون ال يتعاطى معه بشلك كبري ختوفا من العمليات االلكرتونية  ،كون
أن املسأةل تتعلق ابلتساؤل حول المن القانوين لهذه العملية  ،زايدة عىل أن أغلب أفراد اجملمتع املغريب أميني ،اىل جانب اخلوف
من الاخرتاقات اليت ميكن أن تقع عىل املس توى االلكرتوين أو اخلطأ يف مبلغ المر أو حساب املس تفيد...
وعليه فطريقة التحويل العادي يه الكرث اقباال مقارنة مع طريقة التحويل بشلك الكرتوين كون أن أغلب الزبناء هلم
اكمل الثقة يف املؤسسة البنكية اكرث من ثقهتم يف ما هو الكرتوين ..

● هل املقتضيات الترشيعية املنصوص علهيا يف مدونة التجارة ( من املادة  519اىل املادة
 ) 523اكفية عىل مس توى التطبيق العميل ؟ أم هناك مقتضيات تنظميية داخلية تعمتد من قبل
املؤسسات البنكية ؟
• املواد املذكورة يف مدونة التجارة تتحدث بصفة عامة عن القواعد العامة للمر ابلتحويل ( مثهل مثل الش يك
 ، )..زايدة عىل هذه املقتضيات العامة  ،توجد دورايت صادرة عن بنك املغرب اىل جيع البنوك.
اضافة اىل ذكل جند مجموعة من املؤسسات البنكية تش تغل وفق مقتضيات داخلية خاصة هبا  ..هذا لكه جيب أن
يكون منسجام و النظمة اخلاصة بلك بنك عىل حدة  ،فلك بنك هل نظام معلومايت خاص به اذ ميكن هل القيام بوضع دورايت
داخلية حترتم من قبل جيع املوظفني يف اطار النظام املعلومايت اخلاص ابملؤسسة.
وعليه ميكن القول أن اجلوهر جيع البنوك ال ختتلف فيه ،ولكن اجلزئيات ميكن هلم االختالف بشأهنا..
اذن مفدونة التجارة تتحدث عن االطار العام للمر ابلتحويل يف مخسة مواد  ،لكن وابملقارنة مع الش يك والمكبياةل
مثال جند اهامتم املرشع هبام أكرث من التحويل البنيك وهذا طبيعي لهنام يتضمنان العديد من املياكنزمات والرتكيبات الواسعة
( البنك  ،املس تفيد  ،التظهري  ،الجل)....
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● ما هو تقيميمك للتحويل ادلويل ابعتباره صورة من صور معلية التحويل البنيك ؟ وهل
يطرح هذا المر اشاكليات خبصوص تنازع القوانني ؟
• التحويل ادلويل يمت بني بنك ابملغرب وأخر ابخلارج  ،ميكن القول خبصوصه أنه تقنية للداء ما بني الرشاكت،
عىل أساس الثقة ابعتبارها أساس التحويل  ،أما فامي خيص تنازع القوانني فميكن اعتباره غري موجود لن هذا المر يمت يف اطار
ووفق مؤسسة عاملية تسمى ب "سويفت " ( امس رشكة دولية تسري العالقات املالية يف الاطار ادلويل ودلهيا نفس اللغة
التواصلية اليت تكون عبارة عن رموز توحد التعامل مع جيع املؤسسات البنكية عىل مس توى العامل ) ،فمبجرد قيام أي بنك
بتنفيذ معني يعد قامئا يف حينه عىل املس توى ادلويل ..أما عىل مس توى العمليات ادلاخلية املقامة داخل دوةل معينة فهيي تمت
وفق نضام " س ينت" ابعتباره نظاما وطنيا .

● هل هناك مشالك تواجه املؤسسة البنكية يف اطار معلية التحويل البنيك ؟
• ليست هناك مشالك تواجه البنك يف هذه العملية البنكية لن هذا الخري دليه ما يكفي من الرتسانة القانونية
وااللكرتونية  ،فاملؤسسة البنكة تش متل عىل مسائلها اخلاصة اليت تواجه هبا هذه املشالك فاخلطأ ان وجد فانه خطأ املس تخدم
وليس خطأ الكرتونيا يف النظام املعلومايت املتعلق ابلبنك  ..أو ميكن أن يكون خطأ الزبون لكن اس تثناء ا ،ميكن أن يكون
الغلط الكرتونيا من خالل الربانمج املعلومايت للبنك لكن بشلك اندر ..

● هل ميكن احلديث يف هذا الصدد عن حتويل وطين ؟
• ال ميكن احلديث عن أي حتويل وطين ،لن الربانمج املعلومايت هو نفسه ابلنس بة للك نوع من البنوك ..فالتحويل
سواء مت وطنيا أي من مدينة اىل مدينة داخل املغرب  ،أو مت خارجه يبقى مش تغال يف اطار نفس النظام .

● يف اطار معلية التحويل البنيك هل يمت احرتام اشعار املس تفيد ؟
• نعم يمت اعالم واشعار املس تفيد هبذه العملية عن طريق رساةل بريدية أو رساةل الكرتونية ،ويف حاةل رفض املس تفيد
وجب عىل البنك رد مبلغ التحويل ولكن بأمر بتحويل أخر موقع من قبل املس تفيد وليس بطريقة مبارشة ..

● ما هو اترخي التحويل البنيك ؟ وهل ميكن الرجوع عن المر ابلتحويل من قبل المر ؟
• اترخي التحويل البنيك هو اترخي المر ابلتحويل ،مفن املعقول أن تنفيذه يبدأ خبصم املبلغ من حساب المر  ،فاذا
اكن للمس تفيد حساب بنيك يف نفس املؤسسة البنكية  ،فالتحويل يف هذه احلاةل يمت بعد أربعة وعرشين ساعة  ،أما اذا مل يكن
حسايب المر واملس تفيد يف نفس املؤسسة البنكية  ،فالمر ابلتحويل مير عرب غرفة املقاصة دلى بنك املغرب ..وهذا الخري يأخد
تقريبا مدة ثالث أايم ليتحول مبلغ التحويل اىل املس تفيد.
أما ابلنس بة الماكنية العدول عن المر ابلتحويل من قبل المر ،فميكن القول يف هذا الصدد أن اليوم الثاين ما هو
الا عبارة عن اجناز للمر ابلتحويل  ،لن المر يعترب هنا صادرا واملبلغ قد خصم من حساب المر من اترخي اخلصم  ،ومن
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هنا فالعملية تعترب قامئة بذاهتا ،لكن ويف حاةل عدم مرور أربعة وعرشين ساعة ،اس تثناءا ميكن للمر الغاء المر وذكل يف نفس
اليوم .

● ما يه العقوابت املرتتبة عن االخالل اباللزتام ابلتحويل البنيك يف اطار لك من املسؤوليتني
العقدية والتقصريية ؟
• ابلنس بة للعقوابت الناجتة عن أخطاء املؤسسة البنكية فغالبا ما يكون التعويض يف هذه احلاةل واقعا عىل عاتق البنك
،وبعدها ميكن لهذا الخري أن يرجع عىل الجري املتسبب يف اخلطأ ويف هذا الاطار وجبت االشارة اىل رضورة المتيزي بني
اخلطأ اليسري ،واخلطأ اجلس مي.
فللبنك اكمل الصالحية يف الاقرار من التوبيخ اىل التوقيف عن العمل للمتسبب يف اخلطأ ..مع مطالبته ابلتعويض ،
أما فامي خيص الزتوير الواقع عىل المر ابلتحويل ففرصه ضعيفة ابملقارنة ابلش يك  ..كون أن ملء وثيقة المر ابلتحويل تكون أمام
البنك وأول ما تقوم به املؤسسة هو التأكد من التوقيع ..

● من خالل مناقش يت معمك لهذا املوضوع

أعتقد أن السؤال اذلي جيب أن يطرح لنه يثري العديد

من االشاكليات :هو أنه يف حاةل قيام المر بدفع المر ابلتحويل و اذلهاب دون منحه وصال من قبل البنك يفيد ايداع المر
ابلتحويل ،وعدم قيام البنك بتنفيذ التحويل اىل حساب املس تفيد اليشء اذلي ميكن أن يرتب خسائرا للمر يف جتارته مثال
،اذن كيف ميكن للمر اثبات مسؤولية البنك للمطالبة ابلتعويض يف هذه احلاةل ..؟
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