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ملخص:
يحتل الشيك كانة انك ي اعانكت التانية ااعنةك لاا دن ك مانيت ششال
يضا الحفنظ على قكات القنةوةك مكث يتب اعشرع الجزائري على سنمب الشك الاي
يقندل يصكن كنف كسؤالك جزائك تقوم إ شان استكفنء كااوع ك اإلجراءا التي
أاكلييم كةاي القكيينم بنيين للخزون االعزةزي الااوككي امليياا اعبي ي ي ي يينل اعيينلكي ل ييين الجزائر
بننف الحن االوقني ك إصناي شك دنان يصكن.
الكلمات املفتاحية  :الشك ؛ عوايض النفع ؛ أااكر التسوة ؛ الحظر اعبري .
Abstract:
The check occupies an important place in commercial and civil transactions,
so it must be protected in such a way as to safeguard its legal value. And the
financial interests of Algeria Post, with the aim of limiting and preventing the
issuance of a check without balance.
Keywords: check; payment symptoms; settlement orders; bank ban.
*املؤلف املرسل  :دبش رياض
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مقــدمـ ـ ـ ــة:
يات الشك منيث النشأة إذا كن تم كقنيةت دظةوي القنةون التانيي مكث لم يظةر
الشك إ سز 1765م ي درةطنةكن الم يخنأ الاال د افق شال كزظم إلى غني 1865م ي
فرنسيين دايوجب القنةون  1865-6-1ايغم كراي أملث ك قرن اةبف ك تكريس الشك
ملسزن تانيي ششال قنةوني ي الحكنة ا قتبندي إ أن ااا األخي زال كحل دحث ادياس .
تكتس ي دياس الشك أااك دنلغ دنعتخنيه أداة افنء كةا ي اعانكت اعنلك
اا قتبندي اعنةك كننن االتانية مكث يات الشك ك اسنئل النفع التي اةتشر ششال
ملخي ي كاتاازن الراا على غراي السفتا االسزن ألكر ابطنقن النفع اإللكت اةك ...إلخ
فأصخح الشك اسكل دنيل للوفنء دنعانكت اعنلك دين األشعنص فككفي أن يحري اعني
صان لفنئنة النائ ك أجل الوفنء دنيز ابناا ياون األشعنص قن تفنداا كشق مال
األكوال كاةم ششال دائم كان ياالةن عرض للضكنع االسرق ؛ لك ي اعقندل ةان أن اةتشني
التانكل دنلشكان صنمخ ةوع ك اعانيسن ااألعانل التي تضر دنلشك ششال عنم االحنكل
ششال خنص كان استوجب تنخل اعشرع الجزائري ك أجل ضانن القكا القنةوةك للشك .
اتاود أسخنب اختكني ااا اعوضوع إلى كااوع ك الاواكل ياك تقسكاةن إلى عواكل
ذاتك اعواكل كوضوعك فنلانكل الااتي ياود إلى اعكول الشعص ي لال كن يتالق دقنةون
األعانل دبف عنك االزظنم اعبري دبف خنص دنإلضنف إلى ايتخنط اعوضوع داانل
عال الشعص ي ااو الخزون اتحنينا كتنشا كل كن يتالق دنلجنةب القنةوني للشك ااو كن
يحفزني إلى العوض ي ااا اعوضوع ملان أن يغختي اعلح ي تقنيم كقت من لتانيل
الزبوص القنةوةك االتزظكاك اعتالق دإجراءا الوقني ك اصنيا شكان دنان يصكن
خنص أن ااه اإلجراءا لم تتاك ك الحن ك ااه الجرةا لحن اآلن.
أكن دنلنسخ للاواكل اعوضوعك فهي ترتخط دأااك الشك ي الحكنة ا قتبندي كان
يتطلب كزن ملخنمثين دياست ششال دقكق ك أجل مانيت دنعتخنيه أداة افنء كةا ي
اعانكت التانية ااعنةك خنص إذا علازن أن إصناي شك دنان يصكن قن اةتشر ششال
فم ي اعاتاع الجزائري متى أصخح ملظنارة ي كاتاازن دن ك كحنيبهنن.
على اعتخني ان كوضوع النياس يرتخط دنلزظنم اعبري الجزائري ادايه ي الحن ك
جرةا إصناي شك دنان يصكن مظزن ةنية ي النياسن التي تتزنال داي الزظنم اعبري
الجزائري ي الحن ك جرةا إصناي شك دنان يصكن لك ي اعقندل ازنن كااوع ملخي ة
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ك اعواضكع التي تتزنال جرةا إصناي شك دنان يصكن دان الت مليز على الجنةب اإلجرائي
الاي او كحل دياستزن الألكنة الالاك يصن الخنمث دياس سندق دنلشال التنل :
صخنح شوةط داي الخزون ي الوقني ك جرائم الشك اكحنيبهنن على ضوء التشريعالجزائري جنكا كحان البنيق د يح -جكال كلك الحقوق االالوم السكنسك .2007
اعتمظ ك ااه النياس أننن قن مبر الوقني ك جرائم الشك ي الخزون دان
األشعنص األخرى على غراي اعؤسسن اعنلك االعزةز الااوكك ااعبنل اعنلك ل ين
الجزائر ااعاراف مسب قنةون الزقن االقرض يقم ( )11-03أة قن كيز ي اعندة  70كز
دين الخز ااعؤسسن اعنلك اعلك فإن النياس السندق ترقى ألن تشال كوضوع دياستزن
االتي تتالق دنلزظنم اعبري ملال.
ملان يتمظ أن النياس السندق قن كنةم سز  2007ااعالوم أن اعشرع الجزائري
قن ةظم عوايض النفع ي تانيل القنةون التانيي الجزائري يقم( )02-05لك لم يكرس
اإلجراءا اعبرفك إ سز  2008داوجب الزظنم يقم ( )01-08اعتالق دت تيخن الوقني
ك إصناي الشكان دنان يصكن اكانفحهنن ااعانل سز  2011داوجب الزظنم يقم(-11
 )07اعلك يتض أن النياس السندق لم تتزنال األمانم الجنينة االسنية اعفاول اعتالق
دناي الزظنم اعبري الجزائري ي الوقني ك جرةا إصناي شك دنان يصكن.
أكن دنلنسخ للاراجع التي اعتان علينن فهي كختلف اكتاندة فقن استازم دان او
كتوفر ك اعراجع الانك اعتبل دنلقنةون الجزنئي الاي يتزنال الجنةب الجزائي لجرةا
إصناي شك دنان يصكن ششال عنم كان يسنعن على تحلكل األفاني الانك اعرتخط بناا
الجرةا أكن دنلنسخ لتحلكل اعوضوع تحلكت دقكقن فقن عنةن إلى كااوع ك القواةين
ااألةظا البندية ع دز الجزائر أاان القنةون التانيي االزظنم( )01-08اعانل ااعتام
دنلزظنم( )07-11اعتالق دككفكن الوقني ك إصناي شكان دنان يصكن اكانفحهنن
دنإلضنف إلى شاض اعقن ااعلتقكن االكتندن البندية ششأن ااا اعوضوع.
ااةطتقن كان سخق ذملره امتى ةتاك ك اإلعنم دااكع جواةب اعوضوع فإة ياك
صكنغ إشانلك اعوضوع افق الشال التنل :
 ما هي اإلجراءات البنكية التي كرسها املشرع الجزائري للوقاية من إصدار شيك
بدون رصيد؟
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ا لإلجند ع ااا اإلشانلك ناتان على كزهجين كاتاني ي الخحث الالمي افق كن
تقتضك طخكا اعزنصر الخحث مكث اعتانةن ي جنةب ملخي ك الخحث على اعزهج التحلكل
الاي تقتضك دياس الزبوص القنةوةك اتحلكلةن ستختص كختلف األمانم القنةوةك
اعتالق دنإلجراءا التي يستوجبنن الزظنم الخزاي الجزائري للوقني ك إصناي شكان ك
دان يصكن ابنإلضنف إلى اعزهج التحلكل فقن اعتانةن ملال على اعزهج الوصفي الاي يقوم
على اصف الظواار االاواكل اعرتخط دظنارة إصناي شكان دنان يصكن ااصفن كوضوعكن
ك ختل جاع اعاطكن ااعالوكن اتحلكلةن اتفسي ان شغك الوصول إلى اصف علمي
كتانكل لةن.
اعانلج ااا اعوضوع دطرةق تساح لزن دنإلعنم دااكع الجواةب التي ةراان كةا
املاا اإلجند على كختلف التسنؤ اعطرام قازن دتقسكم الخحث افق العط التنلك :
املحور األول :اإلجراءات البنكية السابقة لعارض الدفع
أوال :االطالع على فهرس مركزية املستحقات غير املدفوعة لبنك الجزائر
 -1كفةوم كرملزة اعستحقن غي اعنفوع
 -2فةرس اعستحقن غي اعنفا
ثانيا :االمتناع عن تسليم دفاتر الشيكات لألشخاص محل حظر مصرفي.
 -1ا كتزنع ع تسلكم دفنتر الشكان عزن تقنيم الطلب ألال كرة
 -2ا كتزنع ع تسلكم دفنتر الشكان عزنكن ياون الطلب ألال كرة
املحور الثاني :اإلجراءات البنكية الالحقة لعارض الدفع
أوال :اإلجراءات الوقائية الالحقة لوقوع عارض الدفع
 -1التبرةح شانيض النفع لنى كرملزة عوايض النفع لخز الجزائر .
 -2تسلكم شةندة عنم النفع للاستفكن ك الشك .
 -3توجك أكر دنلنفع للسنمب دازنسخ أال عنيض دفع.
 -4كزح السنمب كةل ثنةك لتسوة عنيض النفع.
ثانيا :اإلجراءات الردعية الالحقة لوقوع عارض الدفع
 -1تطخكق الحظر اعبري على سنمب الشك .
 -2توقكع غراك الت ئ على السنمب.
 -3تاكين اعستفكن ك الشك ك أااكر التسوة عخنشرة اعتنشا الجزائك .
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املحور األول :اإلجراءات البنكية السابقة لعارض الدفع.
ياك لحنكل الشك دزنء على أمانم القنةون التانيي املاا أمانم الزظنم ()01-08
اعانل ااعتام تقنيم الشك للتسوة لنى شخنن توطين الحسنب أا عزن اللزام لنى
اعقنص الكناة ااو كن يارف دنلطرةق التقلكني للوفنء دقكا الشك أكن دنلنسخ
للطرةق الحنيث فكاك لحنكل الشك تقنيم الشك لنى أي دز ل مسنب كسجل لني
ااو كن يسمى دنعقنص اإللكت اةك طخقن لزاط عال ةظنم اعقنص اإللكت اةك اعسمى
الجزائر -اعقنص اإللكت اةك كن دين الخزون ( )ATCIاطخقن عانيي تخندل اسنئل النفع كن دين
الخزون اي كل األموال فإن اعسحوب علك كلزم دن طتع على فةرس كرملزة اعستحقن
غي اعنفوع لخز الجزائر(أا ) اك ثم ا كتزنع ع تسلكم أي دفت شكان لألشعنص
كحل مظر كبري (ثنةكن).
أوال :االطالع على فهرس مركزية املستحقات غير املدفوعة لبنك الجزائر.
 -1مفهوم مركزية املستحقات غير املدفوعة.
تم استحناث كرملزة عوايض النفع ألال كرة دواسط الزظنم ( )02-92اعتضا
تزظكم كرملزة للاخنلغ غي اعنفوع اعالةن .مكث ةبم اعندة األالى كز أة يحنث لنى
اكنكل دز الجزائر كرملزة للاخنلغ غي اعنفوع ياب أن يزضم إلينن جكع الوسطنء
اعنلكين.1
اةقبن دنلوسطنء اعنلكين افق الزظنم اعاكوي أعته كل الخزون ااعؤسسن اعنلك
االعزةز الااوكك ااعبنل اعنلك التنشا لل ين ااعواصت  2اأي كؤسس أخرى تضع
تحم تبرف الزبنئ اسنئل النفع اتتولى تسكي ان االجنير دنلاملر أة اختل اإلصتمن
ا قتبندي التي تلم تانيل قنةون الزقن االقرض لسز  1990فإن اعبنل اعنلك التنشا
لل ين ااعواصت أصخحم تسمى اعبنل اعنلك لبريد الجزائر .
اتقوم كرملزة عوايض النفع على ةظنم كرملزة اعالوكن اعتالق شاوايض دفع
الشكان لانم اجود أا عنم ملفني اعؤاة اتخلكغةن للوسطنء اعنلكين شغرض ا طتع علينن
ااستغتلةن سكان عزن تسلكم دفت الشكان األال لزبوننم.
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 -2فهرس املستحقات غير املدفعة
يان دز الجزائر دواسط كرملزة عوايض النفع قنئا داية دأسانء األشعنص
اعازوعين ك إصناي شكان اةقوم ششال دايي دإعتم الوسطنء اعنلكين بناه القنئا
ملان يسعى دز الجزائر على الحرص على تحكين اتحنيث القنئا دزنء على اعاطكن
ااعالوكن التي تقنم ك طرف الوسطنء اعنلكين دبند عوايض النفع التي تتم لنى
كبنلحةن.3
ثانيا :االمتناع عن تسليم دفاتر الشيكات لألشخاص محل حظر مصرفي
 -1االمتناع عن تسليم دفاتر الشيكات عند تقديم الطلب ألول مرة.
ياك للشعص الاي تقنم للخز ك أجل فتح مسنب دزاي أن ياون كحل مظر
كبري لنى دز كسحوب علك آخر اعلك ياب تحم طنئل اعسؤالك اعنةك أن
يقوم الخز اعراد توطين الحسنب الجنيي لني دفحص قنئا األشعنص اعازوعين ك
إصناي شكان دنان يصكن قخل تسلكم دفت الشكان  .اي منل اياد طنلب دفت
الشكان ي قنئا األشعنص اعازوعين ك إصناي شكان فكلزم اعسحوب علك
دن كتزنع ع تسلكم أي دفت شكان .
مكث أملن اعندة الثنةك ( )02ك الزظنم ( )01-08اعتالق دت تيخن الوقني ك
إصناي شكان دنان يصكن أن ةظنم كرملزة اعالوكن اعتالق شاوايض دفع الشكان
على كستوى الخزون4
شسبب انانام أا ةقص الرصكن ياتان على نشر اعالوكن
االعزةز الااوكك ااعبنل اعنلك ل ين الجزائر قبن ا طتع علينن ااستغتلةن
السيما عند تسليم دفتر الشيكات األول لزبونها.5
 -2االمتناع عن تسليم دفاتر الشيكات عندما ال يكون الطلب ألول مرة.
ياك أن ياون الشعص طنلب دفت الشكان قن سخق اأن تحبل على ةاوذج ك
دفت الشكان ك اعسحوب علك اقنم طلخ كرة أخرى شغك الحبول على ةانذج أخرى
ك دفنتر الشكان ففي ااه الحنل ياب على اعسحوب علك ا كتزنع ع تسلكم ةانذج
أخرى لنفنتر الشكان إذا تم إدياج الشعص ضا قنئا اعازوعين ك إصناي شكان
دنان يصكن.6
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املحور الثاني :اإلجراءات البنكية الالحقة لعارض الدفع.
شان قكنم الوسطنء اعنلكين دتزفكا كااوع اإلجراءا القنةوةك السندق لوقوع
عنيض النفع االوايدة ي القنةون التانيي اخنص اعندة  526ككري 1املاا اعندة  3ك
الزظنم ( )01-08اعتالق دت تيخن الوقني ك إصناي شكان دنان يصكن فإن الوسطنء
اعنلكين كلزكين تحم طنئل اعسؤالك اعنةك دنمت ام كااوع ك اإلجراءا التي تل عنيض
النفع اأالةن اإلجراءا الوقنئك (أا ) ثم تأتي اإلجراءا الردعك التي يلزم بنن جاكع
الوسطنء اعنلكين (ثنةكن).
أوال :اإلجراءات الوقائية الالحقة لعارض الدفع.
داارد مناث عنيض النفع يلتزم اعسحوب علك داااوع ك اإلجراءا مندتنن
أمانم اعواد  526ككري اكن يلينن ك القنةون التانيي دنإلضنف إلى أمانم الزظنم ()01-08
اعانل ااعتام دنلزظنم (.)07-11
 -1التصريح بعارض الدفع لدى مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر.
سخق اأن تطرقزن إلى كرملزة عوايض
النفع ي اعحوي األال املزن قن أشرةن أن ااه
اعرملزة تقوم على ةظنم كرملزة اعالوكن
اعتالق شاوايض دفع الشكان شسبب
انانام أا ةقص الرصكن ك ختل نشر
اعالوكن على كستوى الخزون االعزةز
الااوكك ااعبنل اعنلك ل ين الجزائر
قبن ا طتع علينن ااستغتلةن سكان عزن
تسلكم دفت الشكان األال لزبوننن .اعلك
فإن الوسطنء اعنلكين اعاكوية أعته
ملزمين بالتصريح بأي عارض دفع لعدم
وجود أو عدم كفاية الرصيد خالل أيام
العمل األربعة ( )04املوالية لتقديم
الشيك اااا دأي شال ك األشانل
اعزبوص علينن ي اعندة  502ك القنةون التانيي.
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االجنير دنلاملر أن اعندة  502ك
القنةون التانيي قن تطرقم إلى ةوعين ك
طرق تقنيم الشك للتسوة اه :
أ -الطريقة التقليدية لتسوية
الشيك:
يقبن بنن تقنيم الشك للتسوة لنى
شخنن توطين الحسنب أا عزن اللزام لنى
اعقنص الكناة اه قكنم الشعص الحنكل
للشك دنلتقنم إلى اعسحوب علك ةفس
الاي قنم دتسلكم دفت الشكان للسنمب
اتقنيم الشك لنى البزناق ك أجل القكنم
دنعقنص الكناة .
ب -الطريقة الحديثة لتسوية
الشيك:
دنلنسخ للطرةق الحنيث فكاك
لحنكل الشك تقنيم الشك للتسوة لنى أي دز شرط أن ياون لحنكل الشك مسنب
دزاي كسجل دنسا لنى الخز اعراد تقنيم الشك لني اه الاالك الخزكك التي تسمى
دنعقنص اإللكت اةك طخقن لزاط عال ةظنم اعقنص اإللكت اةك اعسمى الجزائر -اعقنص
اإللكت اةك كن دين الخزون ( )ATCIاطخقن عانيي تخندل اسنئل النفع كن دين الخزون.
 -2تسليم شهادة عدم الدفع للمستفيد من الشيك.
داارد تقنيم الشك للتسوة افق الطرةقتين اعاكويتين أعته اعزن اقوع عنيض
دفع شسبب انانام الرصكن أا قل الرصكن يلزم الوسطنء اعنلكين دازح شةندة عنم النفع
للاستفكن ك الشك اااا مسب الطرةق التي قنم بنن الشك للوفنء.7
أ -تسليم شهادة عدم الدفع عند تقديم الشيك للتسوية عن طريق املقاصة اليدوية
عزن تقنيم الشك للوفنء ع طرةق اعقنص الكناة يلزم اعسحوب علك دزنء على اعندة
( )04ك الزظنم ( )07-11اعانل ااعتام للزظنم ( )01-08دتقنيم شةندة النفع اعانة افق
الزاوذج اعومن اعلحق ي ااا الزظنم.
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مكث يلزم اعسحوب علك دإعناد شةندة عنم النفع افق ةاوذج كومن اتسلكاةن
لحنكل الشك داارد تقنيم الشك للاقنص الكناة .8
ب -تسليم شهادة عدم الدفع عند تقديم الشيك للتسوية عن طريق املقاصة
اإللكترونية
يختلف األكر عزن تقنيم الشك للتسوة
دواسط اعقنص الكناة ع تقنيا للتسوة
دواسط اعقنص اإللكت اةك فزظنم اعقنص
اإللكت اةك يستنع ك الحنكل تقنيم الشك لنى
الخز اعقنم للشك اا ةتظني عنة أيبا ( )4أينم ك
أجل املتانل الاالك ششال نننئي.
مكث تتم الاالك دتقنيم الحنكل أا اعستفكن
ك الشك ألصل الشك للخز اعقنم للشك اك
ثا يقوم ااا األخي دتارةر الشك على جةنز اعس
الضوئي اإيسنل صوية ابكنةن اكاطكن الشك
الكت اةكن إلى غرف اعقنص اإللكت اةك لتتم الاالك
دنةتقنص كخلغ الشك (كقندل الوفنء) ك مسنب السنمب إلى مسنب اعستفكن.
لك ي منل عنم اجود يصكن كنف إلتانم الاالك أا انانام ملل للرصكن ك مسنب
السنمب يلتزم الخز اعقنم للشك عزن يفض الشك لنى اعقنص اإللكت اةك طخقن لزاط
عال ةظنم اعقنص اإللكت اةك دإعناد اتسلكم شةندة عنم النفع للاستفكن ك الشك .
ادان اإلختل دنألمانم اعتالق دأجل أيبا ( )4أينم اعاكوية أعته ياب على
اعؤسس اعقنك (الخز الاي تم تقنيم الشك أكنك للتسوة ) إيسنل شةندة عنم النفع
إلى اعؤسس اعسحوب علينن ابنان تأخر.9
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 -3توجيه أمر بالدفع للساحب بمناسبة أول عارض دفع.
شان قكنم اعسحوب علك دنلتبرةح
لخز الجزائر شانيض النفع اتسلكا
للاستفكن شةندة عنم النفع ياب على
اعسحوب علك دازنسخ أال عنيض دفع لانم
اجود أا قل الرصكن أن يوج لسنمب الشك
أكر دنلنفع لتسوة ااا الانيض ختل كةل
أقبنان عشرة ( )10أينم ادتناء ك تنيةخ
توجك األكر.
مكث أن اعندة  526ككري 2اتحنينا
الفقرة الثنةك قن دكنم أن اعقبود دنلتسوة
اعاكوية أعته او كزح إكانةك سنمب الشك
دنان يصكن لتاوة يصكن كنف اكتوفر لنى
اعسحوب علك ك أجل تسوة عنيض النفع .ملان مند اعندة العنكس ( )5ك الزظنم
يقم ( )07-11شال الزاوذج العنص دأكر التسوة شان أال عنيض دفع.10
مكث يتم داوجب أكر دنلتسوة اعاكوي أعته إعتم السنمب دااكع كالوكن
الشك اأااةن :يقا قكات تنيةخ صنايه يقم الحسنب اسم اعستفكن تنيةخ تقنيا .
ملان يتم تنخ السنمب دأن اعسحوب علك قن قنم دتسلكم شةندة النفع لبنل اعستفكن
االتي تاندل عقن ا متانج تطخكقن ألمانم اعندة  531ك القنةون التانيي .دنإلضنف إلى أن
اعسحوب علك قن قنم دتبرةح عنيض النفع لنى كرملزة اعستحقن غي اعنفوع لخز
الجزائر.
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أ -منح أجل عشرة ( )10أيام لتسوية عارض الدفع
داوجب أكر دنلتسوة اعاكوي أعته يتم
إعتم السنمب أن دإكانة تفندي الحظر اعبري
ي منل تسوة عنيض النفع ختل كةل عشرة
( )10أينم ادتناء ك تنيةخ شاث الرسنل اااا
دتاوة يصكن كنف اكتوفر لتسوة الشك  .اةتم
إعتم السنمب داوجب يسنل أكر دنإليانز ع
طرةق يسنل كوص ى علينن كع اصل دن ستتم.
يتم تسوة عنيض النفع ختل أجل
عشرة ( )10أينم اةثبم ذل ك ختل تاوة يصكن
كنف اكتوفر لتسوة الشك اةاون ذل ك ختل
تاوة السنمب عخلغ كنف اكتوفر دحسند اعرتخط
دنلشك كحل عنيض النفع فاارد تاوة
السنمب لةاا الرصكن يقوم اعسحوب علك دإعتم دز الجزائر بناه التسوة .
اي ااه الحنل يتفندى السنمب الحظر اعبري عنة خاس ( )5سزوا اعاكوي
ي اعندة  526ككري 3ك القنةون التانيي دنإلضنف إلى تفندي دفع غراك الت ئ التي تنفع
لنى العزةز الااوكك ااعزبوص عننن ي اعندة  526ككري 5ك القنةون التانيي.
ب -الجزاء املترتب عن عدم تسوية عارض الدفع األول خالل أجل عشرة ()10
أيام
عزن فوا أجل التسوة اعازوح للسنمب ختل اعةل األالى ااعقني د يياشرة ()10
أينم دنان تسوة عنيض النفع فإن الحظر اعبري يطخق على سنمب الشك اعلى كل
مسندنت اعفتوم لنى اعسحوب علك اااا ك ختل كااوع ك اإلجراءا التي يقوم
بنن اعسحوب علك اه :
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 تطبيق املنع من إصدار شيكات على ساحب الشيك (الحظر املصرفي)
داارد اةهننء كةل التسوة اعحندة شاشرة
أينم دان تسوة عنيض النفع يقوم اعسحوب
علك دتطخكق الحظر اعبري على كل الحسندن
اعفتوم لني عنة خاس ( )5سزوا تخنأ ك
تنيةخ أكر دنلتسوة الثنن ابنإلضنف إلى ذل يقوم
ااا األخي دزنء على اعندة  526ككري 7ك القنةون
التانيي دتخلكغ دز الجزائر اتحنينا كرملزة
اعستحقن غي اعنفوع بناا الحظر ك أجل
إدياج اسم السنمب ي قنئا األشعنص
اعازوعين ك اصنيا شكان  .مكث يقوم دز
الجزائر دنةتظنم دزنء على اعندة  526ككري 8ك
القنةون التانيي دإدياج اسم السنمب ي فةرس كرملزة عوايض النفع ايالم د جاكع
الوسطنء اعنلكين ك أجل إلزاكةم دتطخكق الحظر اعبري على سنمب الشك دنان يصكن.
اك ختل ااا ياتن تطخكق الحظر اعبري ك اعسحوب علك إلى جاكع الوسطنء اعنلكين
اام العزةز الااوكك ااعؤسسن اعنلك املاا اعبنل اعنلك ل ين الجزائر .
ياني التاملي أيضن أن اعسحوب علك يقوم دتسجكل كانيض على مسنب سنمب
الشك دنان يصكن اةتم داوجب ذل كزع السنمب ك إكانةك تسوة أي شك آخر .دان
ي ذل الشكان التي سلاةن السنمب قخل تطخكق الحظر اعبري .
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 طلب استرجاع نماذج الشيكات (دفاتر الشيكات)
دزنء على اعندة  526ككري 9ك القنةون
التانيي فإن اعسحوب علك ياتزع ع تسلكم
أي ةاوذج لنفنتر الشكان للسنمب كحل الحظر
اعبري ملان يلتزم أيضن دطلب إيجنع ةانذج
الشكان التي لم يتم استاانلةن شان ك قخل
الزبون اعاني.
مكث يتم كراسل السنمب الاي يخضع
للازع ك إصناي شكان داوجب يسنل كوص ى
علينن كع إشاني دن ستتم.

 -4منح الساحب مهلة ثانية لتسوية عارض الدفع
عزن اةهننء اعةل األالى للتسوة ااعقنية شاشرة ( )10أينم ك تنيةخ أكر دنإليانز
دنان تاوة يصكن كنف اكتنح دحسنب السنمب يطخق الحظر اعبري على السنمب
كخنشرة اةتم ك ختل ذل إعتم دز الجزائر دنلحظر اعبري اعطخق على السنمب الاي
أصني شكان دنان يصكن لك اي ةفس الوقم فإن اعشرع الجزائري قن كزح إكانةك
للسنمب ك أجل يفع الحظر اعبري اعطخق علك ااستاندت إكانةك إصناي شكان اااا
ك ختل قكنك دااوع ك اإلجراءا التي سنتطرق إلينن افق الشال التنل :
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أ -منح أجل عشرون ( )20يوما لتسوية عارض الدفع ورفع الحظر املصرفي
كزح اعشرع الجزائري للسنمب اعازوع
ك إصناي شكان كةل ثنةك لتسوة عنيض
النفع اك ختلةن يتاك السنمب درفع الحظر
اعبري اعطخق علك  .اتخنأ اعةل الثنةك داارد
اةقضنء اعةل األالى اعحندة شياشرة ( )10أينم
مكث يطخق الحظر اعبري على السنمب اةتم
إعتك دأة كازوع ك إصناي الشكان عنة
خاس ( )5سزوا كنكل تخنأ ك تنيةخ أكر دنلنفع
األال.
اتطخكقن للاندة  526ككري 4ك الزظنم
( )01-08اعانل ااعتام يست جع كل شعص كزع
ك إصناي الشكان مق ي ذل عزنكن يقوم
دنإلجراءا التنلك :
 تسوية قيمة الشيك غير املدفوع عن طريق تكوين رصيد كاف ومتوفر لدى
املسحوب عليه:
مند اعشرع الجزائري اتحنينا القنةون التانيي ي اعندة  526ككري 4طرق تسوة
عنيض النفع لك ااا التحنين لم يأتي على سبكل الحبر فت ن اعشرع للسنمب كسأل
إثخن تسوة الشك غي اعنفوع كفتوم فكاك للسنمب القكنم دنلتسوة خنيج الحسنب
ع طرةق التسوة الزقني أا دأي طرةق ياك ك ختلةن إثخن التسوة لك اعتمظ أن
الزظنم ( )01-08اعانل ااعتام قن ألزم السنمب دنلتسوة ع طرةق تاوة يصكن كنف ي
الحسنب الخزاي ااو كن ياني عنم ا عتناد على أي تسوة تتم خنيج الحسنب الخزاي اياتان
الوسطنء اعنلكين ي ذل على الاخنية الوايدة ي أكر التسوة الثنني االتي تزص على ( ...مقابل
تكوين مؤونة كافية ومتاحة لدى بنكنا )...اك ختل ااه الاخنية فإن التسوة ياب أن
تتم ك ختل مسنب السنمب ع طرةق تاوة يصكن كنف عخلغ الشك كحل عنيض النفع.
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ابنلنسخ لطرةق إيسنل أكر التسوة ختل اعةل الثنةك فكتم دواسط يسنل كوص ى
علينن كع إشاني دن ستتم اأي خلل ي اإلجراءا ك شأة أن يخطل جاكع األثني القنةوةك
التي تت تب على عنيض النفع اأااةن عقوب اعزع ك إصناي شكان دنان يصكن.
 دفع غرامة التبرئة لدى الخزينة العمومية:
شان اةقضنء اعةل األالى للتسوة
ااعقنية شاشرة ( )10أينم اك أجل
استاندة السنمب لحق ي إصناي
الشكان فإن تاوة السنمب لرصكن كنف
يكفي ست جنع
لنى اعسحوب علك
مق ي إصناي الشكان دل ياب علك أن
يقوم دنفع غراك الت ئ لنى العزةز الااوكك ااعقنية دانئ ( )100ديزني جزائري لال
قسط ك ألف ( )1000ديزني أا جزء كز اكثنل ذل عزن قكنم السنمب شسحب شك
داخلغ ( 1.534.076,25دج) مليون وخمسمائة وأربعة وثالثون ألف وستة وسبعون دينار
جزائري وخمسة وعشرون سنتيم ،الم يقندل يصكن كنف فإن السنمب كلزم دتاوة ااا
الرصكن دحسند لنى اعسحوب علك اإضنف لال يقوم دنفع غراك الت ئ لنى العزةز
الااوكك ااعقنية د يياخلغ ( 153.407,62دج) كنئ اثتث اخاسون ألف اأيباانئ اسخا
ديزني جزائري ااثزنن استون سزتكم.
 التصريح لبنك الجزائر بتسوية عارض الدفع خالل املهلة الثانية للتسوية:
عزن تاوة السنمب لرصكن كنف دحسند لنى اعسحوب علك يقوم أيضن دنفع غراك
الت ئ لنى العزةز الااوكك ابال ياون قن تاك ك يفع الحظر اعبري اعتاثل ي
كزا ك إصناي الشكان لعاس سزوا كنكل ك تنيةخ أكر دنلتسوة األال.
اي اعقندل يقع على عنتق اعسحوب علك إعتم دز الجزائر اكرملزة اعستحقن غي
اعنفوع دنلتسوة اااا ك أجل أن تقوم كرملزة اعستحقن غي اعنفوع ششطب اسم
السنمب ك قنئا اعازوعين ك إصناي شكان .
ب -الجزاء املترتب عن عدم تسوية عارض الدفع خالل املهلة الثانية للتسوية
سخق اأن ذملرةن أن اعزع ك إصناي شكان دنان يصكن يطخق على جاكع مسندن
السنمب لنى اعسحوب علك داارد اةهننء اعةل األالى للتسوة لك تفاكل اعزع على جاكع
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مسندن السنمب لنى جاكع الوسطنء اعنلكين يقتض ي تنخل دز الجزائر كاثل ي كرملزة
اعستحقن غي اعنفوع اةاون ذل شان اةهننء اعةل األالى ااعةل الثنةك كان .مكث
اباارد اةهننء اعةل الثنةك للتسوة ابان تأملن ااه األخي ة أن اعسحوب علك لم يقم دإيسنل
التبرةح دنلتسوة ختل اعةل الثنةك تقوم كرملزة اعستحقن غي اعنفوع دإدياج اسم
السنمب ي قنئا األشعنص اعازوعين ك إصناي شكان اإيسنلةن لجاكع الوسطنء اعنلكين
تطخكقن للاندة  526ككري.8
ثانيا :اإلجراءات الردعية الالحقة لوقوع عارض الدفع
 -1تطبيق الحظر املصرفي على ساحب الشيك
ةبم اعندة  526ككري 3ااعندة  9ككري ك الزظنم ( )07-11اعانل ااعتام للزظنم
( )01-08أن اعسحوب علك يازع السنمب ك إصناي شكان عنة خاس ( )5سزوا ي
منل عنم جناى إجراءا التسوة اعزبوص علينن ي اعندة  526ككري 2أا ي منل تكراي
عنيض النفع ختل اإلثني عشر ( )12شةرا اعوالك لانيض النفع متى الو تام تسوةت .
اةقبن دحنل تكراي عنيض النفع طخقن للاندتين  526ككري 3ا 526ككري 5ك
القنةون التانيي عزن مناث عنيض دفع كتتنل شان تقنيم الشك دنان يصكن ي غضون
اإلثني عشر ( )12شةرا التي تاقب عنيض النفع األال متى الو كنن ااا األخي كحل تسوة .
اعلك ابافةوم اعخنلف فإن عنيض النفع الاي يتم تسوةت افق أمانم القنةون
التانيي اأةظا دز الجزائر يتقندم داراي إثني عشر ( )12شةرا ك تنيةخ اقوع عنيض
النفع أكنم إذا تم اقوع عنيض دفع ثنن الم يار ع عنيض النفع األال أجل إثني عشر
( )12شةرا فإن سنمب الشك يطخق علك الحظر اعبري كخنشرة ادان كزح أي فرص
لتفندي اعزع ك إصناي الشكان .
ملان يلزم الشعص الاي اقع ي منل تكراي أن يقوم دتاوة يصكن كنف كخنشرة
شان إشانيه دنلحظر ي منل تكراي عنيض النفع .اةتم تنخين داوجب ااه الرسنل أة ي
منل عنم تسوة ااه الوضاك ع طرةق تاوة كؤاة كنفك اكتنم لنى اعسحوب علك
إضنف إلى دفع غراك تسناي ضاف غراك الت ئ لفنئنة العزةز الااوكك فإة ياك
للاستفكن ك الشك أن يخنشر كتنشان جزائك ضن السنمب .ااو كن تؤملنه اعندة 526
ككري 6ك القنةون التانيي.
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 -2تمكين املستفيد من الشيك من أوامر التسوية ملباشرة املتابعة الجزائية
يلزم اعسحوب علك زةندة ع اإلجراءا السندق دتسلكم نسع ك أااكر التسوة
للاستفكن ك الشك اااا افق الحنلتين التنلكتين:
أ -في حالة انتهاء املهلة األولى والثانية مجتمعتين بدون تسوية
يختلف األكر عزن توجك اعسحوب علك ألااكر التسوة عزن أال عنيض دفع ع
أكر دنلتسوة الاي يوج للسنمب ي منل تكراي النفع.
ففي الحنل األالى ياون اعسحوب علك تطخكقن للاندة  526ككري 6كلزكن دتسلكم
نسع ك أمر بالتسوية بعد أول عارض دفع دنإلضنف إلى تسلكم نسع ك أمر بالتسوية
خالل املهلة الثانية للتسوية.
مكث ابان أن يتحبل اعستفكن على شةندة عنم النفع يتقنم اعستفكن ك جنين
شان اةقضنء اآلجنل اعحندة ي اعندة  526ككري 2ااعندة  526ككري 4إلى اعسحوب علك
مسب الطرةق التي تم تقنيم الشك بنن للتسوة اةلتزم اعسحوب علك دتاكين اعستفكن
ك أااكر التسوة التي اجةم للسنمب.
ب -في حالة وقوع الساحب في حالة تكرار
عزن تكراي عنيض النفع ختل اإلثني
عشر ( )12شةرا ك تنيةخ عنيض النفع األال
يلتزم اعسحوب علك دتسلكم اثكق اامنة
للاستفكن اه نسخة من إشعار بالحظر في
حالة تكرار عارض الدفع االجنير دنلاملر أن
اعستفكن داوجب ااا اإلشاني ياكز كخنشرة
اعتنشا الجزائك ضن السنمب دان اةتظني ألي
كنة زكزك اااا عكس اآلجنل الوايدة ي الحنل
األالى.
اعلك فإن اعسحوب علك يطب الحظر
اعبري كخنشرة شان تكراي عنيض النفع اك ختل ذل يطخق الحضر اعبري ك
استاانل الشكان عنة خاس ( )05سزوا كنكل .
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الخاتمة:
اي األخي ياك أن ةخلص إلى أن ااه النياس قن دكنم اإلجراءا اعتخاة ك طرف
الوسطنء اعنلكين مكث قنم اعشرع الجزائري دتكريس كااوع ك اإلجراءا اعبرفك
اأااةن كن ايد ي القنةون التانيي ي عوايض النفع املاا التزظكم البندي داوجب الزظنم
( )01-08اعانل ااعتام دنلزظنم ( )07-11اعتالق دت تيخن الوقني ك إصناي شكان دنان
يصكن اأخي تالكا دز الجزائر يقم ( )11-01اعؤيخ ي .2011/03/09
ااعتمظ أن اإلجراءا التي فرضةن اعشرع الجزائري تتسم دنلبراك سواء ك ةنمك
اآلجنل القنةوةك أا ك ةنمك الاقوبن اعت تخ ع عنم امت ام اإلجراءا .
النتائج:
 يغم تكريس اعشرع الجزائري لزظنم اعقنص اإللكت اةك لوسنئل النفع سز 2005املاا لزظنم عوايض النفع ي تانيل القنةون التانيي سز  2005إ أن أةظا دز
الجزائر التي تخين ملكفك تطخكق إجراءا تسوة عوايض النفع لم تكرس إ سز
.2008
 اعشرع الجزائري قنم دتقسكم اإلجراءا إلى إجراءا اقنئك سندق لوقوع عوايضالنفع اإجراءا يدعك مق لاوايض النفع.
 ك أام كظنار ماني الحنكل أا اعستفكن ك الشك توقكع اعسؤالك اعنةك علىاعسحوب علك  .اإلزام ااا األخي دتاوةض السنمب ع كاال األضراي التمق د .
 ك أام كسنائ ةظنم كرملزة اعالوكن اعرتخط شاوايض النفع أة زال ياتان علىالطرق التقلكني ي تخندل اعالوكن ااعاطكن العنص شاوايض النفع.
التوصيات:
 دن لخز الجزائر الجاكع الوسطنء اعنلكين تزظكم مات تحسيسك دخطويةظنارة إصناي شك دنان يصكن ألن الوقني ك ااا الفال أفضل دكثي ك
كانلجت دنلطرق القنةوةك اعاراف .
 ةقت ح على اعشرع الجزائري دتطوةر الزظنم اعبري ااعتاند ةظنم كالوكنتي دينجاكع الوسطنء اعنلكين دان ي ذل العزةز الااوكك املاا اعبنل اعنلك ل ين
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الجزائر ك أجل سرع الاالكن اعبرفك ك جة اك جة أخرى سةول تخندل
اعاطكن العنص دنيج أسنسك شاوايض النفع.
الهوامش :
 1أةظر اعندة  1ك الزظنم ( )02-92اعؤيخ ي  1992/03/22يتضا تزظكم كرملزة للاخنلغ غي اعنفوع اعالةن.
 2فضكل كلةنق اقني الزظنم الخزاي الجزائري ك تخيكض األكوال داي اوك الطخا الثنةك  2014الجزائر ص.64
 3أةظر اعندة  526ككري 8ك األكر يقم( )59-75اعانل ااعتام اعؤيخ ي  1975/09/26اعتضا القنةون التانيي ج
ي الاند 101البندي ي .1975/12/19
 4أيا د عخن الرمانن تطوي الزظنم اعبري الجزائري داي دلقيس الناي الخكضنء الجزائر ص.123
 5أةظر اعندة  2ك الزظنم ( )01-08اعؤيخ ي  2008/01/20اعانل ااعتام للزظنم ( )07-11اعتالق دت تيخن الوقني ك إصناي
الشكان دنان يصكن اكانفحهنن ج ي الاند  33البندي ي .2008/01/22
 6دوملاخنن عانش القنةون اعبري الجزائري داي العلناةك طخا  2017القخ الجزائر ص.84
 7أمان دغيش السزنا التانية ااسنئل النفع الحنيث ي القنةون التانيي الجزائري داي العلناةك الكتنب الثنلث
الطخا األالى  2016القخ الجزائر ص.89
 8أةظر اعندة  4ك الزظنم ( )01-08اعانل ااعتام للزظنم ( )07-11اعرجع السندق.
 9أةظر للالحق يقم  1اعتضا شةندة عنم النفع اعحندة ي اعلحق يقم ( )01ك الزظنم (.)07-11
أةظر للالحق يقم  2اعتضا أكر دنلتسوة شان أال عنيض دفع اعحندة ي اعلحق يقم ( )02ك الزظنم (.)07-11
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