
619162 



619162 



 

 

67

 

ّّي هذا لكان لو غ ه  د  قال يف غ ، إالّ ه  ا يف يوم  كتاب    إنسان   تب  ك  ت أنه ال ي  أي   َ  إنّ »
 كان  ل   ك  ذا ك  ر  ت   و  ، ول  ل  ض  أف   ان  ك  ل   اذ  ّدم ه  ، ولو ق  سن  ح  ست  لكان ي   ذاك د  ي  ، ولو ز  ن  س  أح  

 «ر  ش  الب   لة  على ج   ص  ق  الن    على استيالء   ليل  وهو د   ر  ب   الع   ع ظ م  ا من أذ  ، وه  ل  أج   

 









 



 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية …………………………………………… :ج.ر.ج.ج

 نشرالدون مكان ……………………………………………………………….…… :د.م.ن
 دون سنة النشر…………………………………………………………….…… :د.س.ن
 نشردون دار ال………..……………………………………………………….…… :د.د.ن

 صفحة رقم……………………………………………………………………….…… :ص
 …إلى صفحة رقم… من صفحة رقم……………………………………….…… :ص ص

 
 

Art :  ……….………………………………….……………………… Article 

al :  ……….………………………………..………………………….… alinéa  

C.monét.fi. ………..………………………….… code monétaire et financier 

C.civ.fr ...………………………………………………… .code civil français 

L.G.D.J :  …….…………… Librairie générale de droit et de jurisprudence  

P :  …….……………………………………..………………………….… page 

PP : …….…………………………………… .De la page n°…à la page n°… 

N° : …….………………………………..………………………….… Numéro  

op.cit : …….………………………………… Référence Précédemment citée  

Ibid :  …….……………………………...………… Ibidem (Même Référence)   
 



 



 
 

- 2 - 
 

 مقدمة:
فببببحع  ح بببب  ععةعاح ا ببببةع  بببب الع  ببببنوع   ابببب ع  ا ببببا أهم ببببعأحبببب  أصبببباقعا ال بببب علع   بببب ع  بببب ع

  ن نع ج انعع نا  م  ا عأهم ةعا   ساةع ألش  صع  طا    نعن أ ه ع م لسع ش ط عع لال ص   ةعن  
ع   حع ا جههمعفحعح   همع   ام ة.عف ه ع  مالنع حلعجم ةعمنع  مش كل

  مببةع ببمع  شببأعمببنعفببل   عاببلعجبب   عع لال صبب  وفببحع ما ببلع   شبب طععا الهبب   ا ببا عأهم ببةعف
 بببنعهبببن عع   ببب  مح عا  جر لبببلع بببمع كبببنعام بببأ ع لال صببب  ك   جبببةع   ا بببل  ع  ح صببب ةع  ببب عمسببب ا ع

   ا بببل   ع  صبببةعفبببحع بببلع اجههببب ع حببباع ال صببب  ع  سبببااعا   ه جهببب ع س  سبببةع ل   ببب  ع لال صببب  وع
ا شج عع لس ثم لعا حل له ع قط عع   ج ل  ع ألملع  نوع فععا   ا ةعإ  عإشل  ع  قط عع    صعإ  ع

إ ببب عحببب  ع عممببب عأ  عمصبببلفح عا ما جهبببةع   ا بببل  ع  ج  ببب  ج  بببلع  قطببب عع   ببب مع  ببب   مع   شببب طع  
     فسعا نع  ا ا ع  مح  ةعا ألج ا ةع اجا عفا لاعا  ه  عفأصاح ع  س ااع  قب  مع   ب م  ع  را ب  ع

عاش  ع  صال.
هن ع  اضععأ  عإ  عالارع  ا ا عاس طل ه ع   ع  اضعع لال ص  وع    م عن  ع مب ع  م بعع

ح بةع  م   بةع الحب عأنع  ا ب عض مةعسبا  عمبنع    ح بةع  م   بةعأاع     بة عفمبنع    عا عمنعإمك     
  سببععال ل  بب ععامعاهبب عاقبب لعمبب ع م بب عمببنعأمببا لعفقببط عإنلع  حبب  عال ل بب عفببحعمجبب لع   م  بب  ع   ببحع قبب

  سبب   عكا ببل ع   مبب   ع  بب ع  ا  لببعع   ق  ببةع   ببحع ح كببلع  ق هبب عمببنع  جمهببالعالصبب ع سبب  م  ه ع ببنع
ع ه بب  ألمببلع  ببنوعمببنعشببأ  عأنععمق اببلعف لبب  ع ج  هبب ع صبب  ح  عاشبب  عصببال ع لل مبب نطل بباعمبب قع

ع. لل م ن  جه رع  مصلفحعمك   عم م ر عفحعسااع
 ع  ملكرع  م م رعم ع  ا فلع   ع  ا  عمبنع ابل عف  بة ع  صبةعاحكبمعكا ب عام ع   معأكثلعهن

مه   ع ح لفع ج ل ع   قا  عاهاعشبأ  عشبأنعأوع ب جلع سب  عإ ب ع ج بن لع  را ب  ع بنعطل باع ل سبةع
  م    ة عا ا ك لع ألشك لعا ألس   لع   حعمنعع لال ص   ة  سااعا    لفع   ع ح   ج  ع أل شطةع

ع   عما شل عاماللم ع هن ع  ح ج  . ال ه ع حقاعإشا
   اببلع   م  بب  عا   بب م  ع  مصببلف ةعاشبب  عصبباله عمببنع  قببحع  ا  لببع عمبب قع  قببلا عكمبب ع
مبنع شب طع  ا ب  ع  صبةعا ب م عع  م   ة عف قع  حس ا  عاغ له  ع  ج  لع ألكالعا ألهبمعا ل  م    
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 ح كب لع  ق ب معاهب ع انعسبا   عع1مبنعالب  انع   قب عا  قبل ع66  مشبلعع  جر لبلوعاماجبلع  مب   عع ا  
اصب  ه عما  ب ع     مبلعمبعع  ا با  عفه ب  عمبنع  جبأعإ  هب عاح جبةعإ ب ع ن  ع ج ع ألش  صعأ  سهمع

م  عأل  عن ب  عامب همعمبنععلس لج  ه ا طملنعع اف عمنعسلال ه عاض   ه ع    ع أ م ه ع   عأما   
مبب ع ح  جبب عمببنعمبب لع  ما ببلعمشبب ل   ع ج ل ببةعك  بب عأمعصبب    ة عامبب همعمببنععلال ببل  ع   جببأعإ  هبب

 عابلعأنعه ب  عمبنع جب ع  سب عمجابل عأاع   ق ل بةع لسب هالك ةعا ب ع  ح ج ب  شبا ععن عإمبالع  ج ه
ع لع     ملعمعع  ا ا .

إ بب عفببل عا بب عا  راببانعفببحعسببا لع   بب مع   الالببةع     ال  ببةعابب نع  سبب  ع  مشببلعع  جر لببلوع
جم بةعمبنععمبنع بالل عا   بحع   ابلعحقاالب عا   سباةع  ثب  ح  ب ع ب  اع ألالعع ل  ر مب  منععمجما ة

ع  ق عا  قل عا أل  مةع  مطاقةع  .  قا   ع  م  مةع أل م لع  مصلف ةعاماجلعال  انع 
 ةعا  سبببب عع ط الهبببب عا  بببب  ع  سببببل ععا   شبببب لع أل مبببب لع  مصببببلفع لال صبببب  وإلعأنع   طببببالعع

 ا حعم ك مببببلع ببب  معجبببلع   م  بببب  ع مكببببنع  مشبببلععمبببنعاضببببععإطببب لعالببب ع انعحببب لالعصببباله عاالبببف
  مصلف ةعا   الال  ع     ال  ةع    شلةع  ه  عف ل ع  مج لعم  اح عأم مع  طبلف نعا سب     همعا  قا  ب ع

عفحعكث لعمنع ألح  نعلع   اعا صاص ةع   ملع  مصلفح.ع   قا عا   ح    مةع  م  مةع
قببببا ع  ق لمببببةع  بببب عمابببب أع  حل ببببةع     ال  ببببةعفببببحع كببببا نع    طا بببباع  قا  بببب ع    مببببةعغ ببببلعأنع

مبال ع  ا ب ع  مه بحع  م  صبصعابأنع سب أثلعااضبععع  مصلف ةعا ل  لعآث له  عسبمح  ا با ع   قب عا ال
اللع   با رنعفبحعمل كبرع   مم ع ؤ وعإ  عع  ع   عحس لعمص  قع  راان  ح   معمصعشلاط ع   ح

  طببلف ن عفببالع جبب ع  راببانعأم مبب عسببا ع  لضببايع مبب ع م  بب ع   بب ع  ا بب ع  ببل ع ح ج بب عإ بب عإاببل مع   قبب ع
  مصببلفح عامببنعثببمعلع مك بب ع   ح ببلعمببنع   قبب عطاقبب ع مابب أع  قببا ع  م رمببةع بب ع  م صبباصع   بب عفببحع

 علسببب لث ل ع2  بب ع  ا بب ع"الببلاع  م   بببة"إطببالاعاصببفععإ ببب عابب  ا  ع فببع  قا  بب ع    مببة عهببن عمببب ع
نعك نعن  ع   العما ل عمنعطلفهم. عااضععشلاطع   ق ع  مصلفح عا ال

                                                           
عأا عع62ص  لعا  ل خعع 26    اعا   ق عا  قل  عج.ل.ج.ج ع   ع ع6330أا عع66 عمؤليعفحع11-30لالمععأملع-ع1

ع.(م  لعام مم)ع.6330
2 - Nicolas Vallet, les technique de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en  

Droit, Université de Reims, champagne-Ardenne, U.F.R. Droit et sciences Politique,  

2009, p. 11.       
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را   ع  ا  عا  حم  ةع  ق  ا  ةع  مقلل ع همعا   حع ك  ه ع همعم عر  عفحعه م ةع  ا ا عهاعجهلع
 ةع  قبب  انع  جر لببلو عاكببن عاالببا همعفببحعأغ ببلع ألحببا لعضببح   ع سبب االلعاسببالعشببلاطع  ا بب ع    سبب 

ع.هؤل االل ل   ع    طلةعفحع ق  لعأاض  همعا ل سةعم  طلع   م    ع  مصلف ةع   حع المه ع
  مس ح ثةع   ع   اع  ا ا ععا ل  ر م  ح  عأنع      ال ع   حعأجل ه ع  مشلعع  جر للو ع

 ع2 عافببحعمجبب لع  اال  ببةعمببنع   سبب  عامك فح بب 1كبب اله عفببحعمك فحببةع ا بب  ع ألمببا لعا ما ببلع إلهبب ل
علع   مع  مص حةع  ما شل ع  راان.ع ل  ر م  فكلعهن ع

  ا   عا   ا لعهن ع أل  بلعهباع  محبالع ألس سبحععانمنعهن ع  م ط اع الرعأهم ةعحم  ةعرا
فبببحع   م  ببب  ع  مصبببلف ة عابببلعهببباع  محبببل ع ألس سبببحع  مبببلع  ا بببا ع   بببحع  مبببلع  ببب ع    بببنعلغا  ببب ع

شا عع ح   ج   عكا  عمص لع  لاقع ه  عه عن عمنع  ح ة.ا ال
 ش طعإض فةعإ  عأنعأنعجم ععصالعاأشك لع   م    ع  مصلف ةععا   ا لامنع  ح ةعث   ة ع

  ا  عفحعح عن   عمح افعا لجةعم   ةعمنع  م  طل عإنع مع ح لمع  ا با عم ب   لعاضبا اطعم   بةع
  اب  عفبحعاض ه ع  مشبلعع  جر لبلوعسبا  ع  ب عط بلعإ شب  عا ب ع مم لسبةع   شب طع  مصبلفحعأاعا ب ع

عسبب   حع بباف لع  ألمببلع  ببنوععما شببل ع قبب  مع  م  بب ع  جمهببال عممبب ع بب جمع  بب عم بب طلع  ا بب عا  راببان
  اال ل بببةعا   الج بببةععا لح   طببب  ا   ببب نعجم بببةعمبببنع   ببب  ا لعع  ا ببب ع را ببب  ع  م  ببب م  نعمبببع حم  بببةع

 انعأنع كبببانعن ببب ع  ببب عحسببب لعمصببب حةع  ا بببا  عفمصببب  قع  طبببلف نععهم  مح ف بببةع  ببب عمصببب  ح
عمل اطةعاا ضه ع  ا  .

ضببفعإ بب عن بب  عفبب ن عك  بب ع   م  بب  ع  مصببلف ةعمببنع ألمببالع  ضببلال ةع ألفببل  عا  شببلك  ع
اشببكلع بب م عفبب نعم حهبب ع انعجبب ا عالبب ع كببانع بب ع     بب عمببنع  ثبب لع  سبب ا ة عع لال صبب  وا   شبب طع

 جب ارعال ل بب ع  صبةعفبحعما جهبةع  راببانع  م   مبلعمبعع  ا ب  عف حم ببلعهبن ع أل  بلعأ اب  عم   ببةعالب ع 
فالس . ع  م   ةع   ع  س   عمثالعال ع  ل لع  ه عإله ال عا  ثل عا ال

                                                           
 ع    بباعا  اال  ببةعمببنع ا بب  ع ألمببا لعا ما ببلع إلهبب لعامك فح همبب  ع6332ف  ببلوعع36مببؤليعفببحع ع31-32البب  انعلالببمع - 1

 .(م  لعام مم)ع.6332ف  لوعع30 عص  لعا  ل خع11   عع.ج.ج ج.ل

صب  لع ع11 ب  عع.ج.ج    اعا  اال  بةعمبنع   سب  عامك فح ب  عج.عل  ع6336ف  لوعع63 عمؤليعفحع31-36ال  انعلالمع - 2
 .(م  لعام مم)ع.6336م لسعع30عا  ل خ
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  عإ ج  ع باععمبنع   با رنع   ب  لعاب نعمصب حةع  رابانع  ق  ا  ةعمنعشأعكم عأنع اف لع  حم  ة
ط  بلع    مببةعا  ا ب عمقبب مع    مببة عألنع   الالبةع   ببحع لاطهمبب عفبحع  ا  ببلعغ ببلعم ك فلبةعكمبب عسببااع

  ا بب عحل صبب ع  بب ع  ق بب معا   ر م  بب ع  م لاضببةعال  ا بب  عإضبب فةعإ بب عأنعحم  ببةع  راببانع  قببال عاج ببلع
فبحع     مبلعم هب عاثقبةعع لسب مل ل شبكلعضبم  ةع  م  ب م  نعمبعع  ا با  ع ألمبلع  بنوع شبج همع  ب ع

األ ح ببة عا  بب  العفببحع الالبب  عج  بب  ع انع   ببافعمببنع  م بب طلع   ببحع حبب طعا   شبب طع  مصببلفح ع
  ببباط حعع لال صببب  شبببكلعفبببحعحببب عن  ببب عمكسبببا ع  ا ببب عا  بببنوع ببب  كسعا إ جببب لع  ببب ع ألمبببلع  بببنوع 

عامس ا ع  م   عا لال   .
كم ع ا اعأهم ةعحم  ةعرا   ع  ا  عفحع  ق  انع  جر للوعفحعأنعكا  عمنعأكثبلع  ماضبا   ع
ةع   بحع سبب اجلع    مبباعا  احبة ع  صببةعأمبب مع   ر  ب ع  مسبب ملع  ا ببا ع    صبةعاسببالع شببج عع   ا بب

فببببحع  مجبببب لع  مصببببلفح ع  ه بببب ع ببببنع   طببببالع  مسبببب ملع   بببب م  عا   م  بببب  عع لسبببب ثم ل   ببببا صع
ع  مصببلف ةع   ببحع جه هبب ع  راببانعا سبب لعع  حصببالع   هبب  عاغ  ابب عمبب ع كببانعهبباع  م ضببللعلع  ا بب  

إنع بببمع قبببلع   ببب  معأوع ج هببب  عالضببب لحعفبببحع  جر لبببلع ببب صعامسبببؤا  ةع  ا بببا ع بببنععال بببةإضببب فةعإ ببب ع
   م  ب  ع  مصبلف ة عاهبن عل جبععإ ب عأنعغ  ا بةعالا  ب ع   شب طع  مصبلفحعمصب له ع   بلفعا   ب    ع
ا أل  مببةع  مصببلف ةع   ببحع جه هبب ع  ق ضببحعفببحعكث ببلعمببنع  حبب ل  عمبب عأثببلع  بب عمصبب لع  قضبب   ع

جببا ع ج هبب    عالضبب ل ةعفببحعهببن ع  م بب  ن عا  بب ع ببالفعمببنعن بب عفبب نع  مصببلف ةعمببنعح ببةع بب معاع
  قض  ع  مق لن عا  صةع  قض  ع   ل سحعسب همعإ ب عحب عكا بلعفبحع كبل سعا ب عالا  ب ع  مسبؤا  ةع

عملج  ع  مح كمعفحع طا قه .عاح عهن ع  قا   ع شكل  مصلف ةع نع   م    ع  مصلف ة عاأص
أهم ببةع  بب الع  ببنوع   ابب ع  ا ببا علع م ببععمببنعإ ضبب  ه عألسببسعال  ا  ببةعا    م ببةع حكببمعنعإ

انلع    ةعالصا ع ع  ل ع   ه ع ا ل  ر م  عفحعأ   عمه مهامجما ةعمنع  ضا اطعع  ه م ه عا ق  ع
لعأث ل عمسؤا   ه عاس الع طله عإم عالالع    نع   قب عأاعح  علع   ل عمص  قع  را   ع   طل عا ال

ع .ر    عم    ةع   هأث   عس ل    عمم ع ل لعج
ا  لغمعمنعالارعا  ع ألفك لع   حع   اعإ  ع  معمسب   ةع  ا ب عمبارعع لل مب نعح ب عهن ع

فبببحع  ل ببب عسبببا عما  ابببةعفبببحع بببلع  ا البببعع   م بببحع  بببنوعع عإلعأنعن ببب علع  ببب اع حببب عمبببنع شببب ط ل
نعم بب  ع ألمببلع  ببنوع حبب مع سبب   حعإ ضبب   ع مثببلعهببن ع  مسببؤا  ةع  بباف لعطمأ   ببةع بب  ع  م  بب م  
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 سبب  طع  ضببا ع  بب عمسببؤا  ةع  ا ببا ع ببنع   م  بب  ع   ببحع قببامعاهبب عا   شبب  عفببحعمسبب    ه عا   ا لهبب ع
     ع  ااعم ع  م ععا ع  راانعا اعك نعهن ع أل  لعمه  ب عم  صصب  عاهباعم  صصةعا  م ععا مك

عم عأثا   ع      عمنع   طا ق  ع  قض ل ةعفحعهن ع  مج ل.
  مشبلععر ب   ع ه مب مع ن ع جبلع    ب عكاب حث نع سب  طع  ضبا ع  ب عهبن ع  ماضباعع  حسب سع 

  ض  ف عا ا  نع ط اع  حم  ةع   حع ك  ه ع  ع  ق  انععطلف  عا  ا لع  راانعا   ا ل ع  ا  جر للوع
ع.عع عاا نع  ا  فحع لع     مع   ك فؤعا  

  ع  ا بب عفببحع ببحم  ببةعرا  بب ع ألحكبب مع  ق  ا  ببةع  م  مببةع     ببلفعإ بب عع   ل سببةعن هببع سبب  
ام   بببفع  جا  بببلع  ق  ا  بببةععع إح طبببة عامح ا بببةع  قببب  انع  جر لبببلوععام لفبببةعمببب  عك    هببب عاف     هببب 

ع س  طع  ضبا  عامنعثمعاعا  عمم لس  أ  ش طع  مصلفحع عا اجه   م لاضةع   ع  ا ا عسا  عالالع
 بمع قبمع  ا با ععن إالب ع  بل عمصب  قع  رابانع   طبل عمبلع  بنوع   ع طال ع   م  ب  ع  مصبلف ةع أل

  ح بببالع  ق  ا  بببةع  م  سببباةع تشبببك ل ع   بببحع طلحهببب ع قببب  معاا   ببب  حعع كمبببلعاجببب أ هببب ع  ببب عا   ر م 
 حكبببمعك فبببةعم ك مبببلع عاسببب ع   بببل  ع  قببب  ا ح عامح ا بببةعإ جببب  ع  ببب معالببب  ا حعشببب ملع ل سبببةماضببباعع  

عث   ع    ن .أاعأعال مع   ق ع  ا كحإ عسا  عالالعم  هلعحم  ةع  را  
ا   ج ل ببة ع ق ا بب عع لال صبب   ةإنن عفح جببةع ألشبب  صعإ بب ع  مبب لع  ببنوعهبباع صببلع  ح بب  ع

سبب طل ع  ا ببا ع  بب ع سبب  لعا ار ببععهببن ع  مبب ل عممبب ع سبب   حع بب مع لكبب ع قببل ل  عفل  ببةعلعمسببؤا ةع
ممبب ع ببؤ وعإ بب ع ه ببر رعاح بب علع   ببل عمصبب  قع  را بب  ع   طببلع صبب لع ببنعكببلعا بب ع  بب عحبب   ع
ا   ببب مع    عإ ببب عسبببنعالا  ببب عال  ا  بببةع  صبببةعسببب  عم  بببمع   شبببلعع  ثقبببةعفبببحع  ا بببا عاصببب ةع  مبببة 

ا  جمببببععابببب نع  مصبببب  قعع  بببب  وع بببب مع   ببببا رنع     البببب وعابببب نع  ا بببب عا  راببببان   م  بببب  ع  مصببببلف ةع 
ع.ع  م   لضة

ااال ع  االافع   عأهمعضم    عحم  ةع  راانع   عضا ع ألحك مع  ق  ا  ةع  مكلسةعفحع
 اقةنلن ددة  مدددك اية ددة ليةةا ددة    اددة   ثبب لع   سبب ؤلعحببالم   ببفع   صبباصع  ق  ا  ببةع  جر لل ببة ع

 انيددة  خصلصدد ة ق ندد   لّيدديددا  اريددر ج  اري لددري ا مة ددة يننددةى  انندد    دد  ن ددل     اماّرسددة 
  . امصريا لمصةاح  ايننةى
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ا  ثاببل  ع   ببحع  ضببم ه ع   شببل عع  جر لببلوعفببحعمجبب لعحم  ببةععص  االببافع ببلعم   ببفع   قبب ل
 ع  صببةعمحبب الع ألطلاحببة   ح   ببحعفببحعجببلعا  مبب هوع  بب ع  مبب هوع  اصبب حعع   مبب   راببانع  ا بب  ع

عف م ع    اعا ح  لع  ما  ع  ق  ا  ة عسبا  ع  با ل  عفبحعالب  انع   قب عا  قبل عا أل  مبةع  مطاقبةع ب  عأا
أحكبب مع  قببب  انع   جببب لوعا  مببب  حعاغ لهببب عمبببنع   صببباصع   شبببل   ةعا      م بببةع   بببحعمبببنعشبببأ ه عأنع

  ب ع  مب هوعع ل  مب  إ ب عج  بلععك    هب عا ج   هب  ع  س همعفبحعحم  بةع  رابانعا  االبافع  ب عمب 
  مقبب لنعفببحعا بب ع  ما ضببععااببل عكشببفع    بب ا عابب نع   شببل     عاهبب فع  مق ل ببةعابب نع ألحكبب مع
   حعج  عاه ع  مشلعع  جر للوعفحعإط لع    مع   الالةع  مصلف ةعاص ةع  مةعمععا  ع   شل    ع

ضب ل ةعصع  ق  ا  بةعا ألحكب مع  قمبنع   صباععالسب  ه م ألج ا ةعاا   صاصع   شل عع   ل سحعم ه  ع
ا ألحك مع ألكثلعماللمة عا    الع ماضاعع  احةعالص ع ب  ل ع  ب قص عع  مق ل ة ع  ما  ئعا  ضا اط

ع.   صاصع  ق  ا  ةع  جر لل ةاا ألحل عس ع   ل  ع  ماجا ع   عمس ا ع
شبب  عمببععامبب عأنعماضبباعع   ل سببةع بب العحببالعحم  ببةعرا بب  ع  ا بب عفببحع  قبب  انع  جر لببلوعا م 

ن عفحم  ةع  راانع ق ضبحع  احبةع كانعث  ل ةعمكا ةعمنعا ا إشك   ةع  احة عف نع طةع  ماضاععس
ع    نع   قبا ع  مصبلف ة  راانعالالعع    اعاحم  ةعم عج  عا ع  مشلعع  جر للوعمنع صاصعال  ا  ةف 
)  اب لعع   قبا ع  مصبلف ةعال( عثمع ألحك مع  ق  ا  ةع  ا ل  عاشأنعحم  ةع  راانعأث ب  ع    بن ألا لع  )

عع.  ث  ح(
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تشكل المهنة المهركية  اابلا التصتركالالمب،ةولابم مواىبملالمهشيالالمئرل يهالاتهاهاااام اا
انككالاهخال  اب كككككككككككككك اهئهباكك اهخالونككككككككككككككلابلمابلاككلالماككاةبة كك المتواتنككل ا ملا هككا كك المة ككا ا

امللبم لابتفال اامألرهاتالمهام  .لمهريةوابلمهاموا
ةااميغ اهخاتئنك لالمهشكيلالمئرل يهامهالىا ي  التنكترهاياةوالمهئا المهريةولا تاىةمام ا
 تيوالمهئا اهفتب ااىها ال ايلغباةوالتمت اقااامهنة المهرية  لاا اب  اهئهبا اهخالآلم اتا

اءاىة  المبليل خاةواا لالمهئا اهخا  ثالةتاالمااةبة  الملارك ااههاين المهنة لابلمتواهخاشنةنا
لماكلي ابلملفكاء ابلمةرلاك لابللا اا  كاتاهلتلف امهتااش اةشككككككككككككككا،نااا   اليءالمهلا،يالمتوا هلخاىخا

اتل قااامراةاءالمهتشاهل خاه الماةوابااتصترالالمب،ةوااشل ااا .
الماةبوااشهل ككاتاهش ةكك لابةيااال نككااهئهباكك اهخالتمترلهككاتاصاكك ا والمككللب اةلهككاال ا

ىهاا ص اهركككككككككية  لاههاا نكككككككككهتاات ا قاةبلاهخالمتبلرخاا خالمهركككككككككامتالمهلتلف ام،يةوالمش ص ا
المتشاصل  اصا اةشبءااا)لمفر الوب (.

بتفال ااوهاتشنكككك اهخالماةبوااةلاتلب خالمشالالمهرككككيةولاةيااال ناالمهشككككيالاهئهبا ا
ل  لا تلاتا لت اتبلرخالمش ص المتشاصالمرابخاهخالتمترلهاتاصا المتشاصل  المياله  ا ملا ها  اي ككككككا

ةإيلل اا لالول ياشكككككنةماشكككككنخاىهاهتشاه اه اهنةواهتلرككككك ام نكككككتاةواهةن ااخالمههاينكككككاتا
لاركك ابىةما نكككتنريااب كك اشككيب،اهنكككاا املتشاصلاتلتفواهشناااللمهئ ف المتواصلاترككلياهخالماةو

المهريةوا)لمفر المراةو(.اصلي المرابخااللاهةاصشتناام ائتمالمهل  اإلايل المشال
ا  
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 الفصل األول
  تنظيم المهنة المصرفية ودوره في حماية الزبون

نبلءاهااالخال  المةشا،اتالمتواتاب ااناهااير اةوالتصترالالمب،ةوااهلاة لماةبوات ت ا 
مبلص ال ك لاباك لاهااىراتماب راتماةاتالمهرككككككككككككككيالمبلل  اهخالمئهنبياىباهةتالت تهكاةكاهةنكاااتلاواتشلق

لا خالاخاهخال  اب  اىهبلمن ا ائ الوشلا الملل ه ابلمهنتهي املتشاه اه الماةبواةولمشهلوا
لم رككب االلاهاامماهام  اهخاىئ اتهب  اهشككاي شن ااىباللم فا اال ناامل نااةواشككل ابلل  اصرككل

التنترهاي  الملار اىبالمشاه .
 ها  اهركككككككككككامتالمراةاءالمهتشاهل خال لا كككككككككككيبي اواه  الملبيالم هاتاب اامالماةبولابااتاشاا
ب ف ا ابصن لالاخاتالاهخاتلل اتشكككككككي شوامتة   المهنة المهركككككككية  لام مواتلل المهشكككككككيلااهشنا

لماةل ك اهخال  المشكل لاهخالمةرككككككككككككككب المااةبة  ابلمتة  ه  االلااشهل كاتلمئرل يهابصكا ااتة   الم
بلا خالمهنشلاهخال مناامله اة  االلا ابقااةب  اى لاهااال ل ايىننااصاةبخالمةالابلمايالا

ههاا نككككككككهتاالبلمهنككككككككترهي خاهخائن لابهخائن اىلي الم فا االلانكككككككك ه المهيللرالمهام  املاةبو
البهتبلرة البخالتة  ارام،ي االلا نكككككابالآلليااتةف  المنككككك انككككك المةال  امللبم ااركككككبي انكككككل ه 
ارالالمب،ةو.لتصتلوهيالم ها ةشللا  ئاااااللات،بيابلرلاايا

ت،يقا ملالماهرككككككككية  ما ثاةواتفركككككككك  تالمتلل المتشككككككككي شوامتة   المهنة الم ات ككككككككوالا
لمئرل يهامت ل لاشككككككككيب،ابهبلرككككككككفاتابهاا  لالمبمب ا ملالمهنة الآلم اتالمتواب ككككككككشناالمهشككككككككيلا

الار الما ثااخال ف  اتلللماةواتة   المشهل ات(ب لوها ثا)لمالماةوالمهرككككية  ابللتنككككابارككككف 
ا.و(راةلمها ثا)لملمههاين اهخا،ي الماةبوابلمتواتشتاياىناناامش صتنااه المرابخا

ا  
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 المبحث األول
 كأساس لحماية الزبون مصرفيةالخاصة بممارسة المهنة الالقانونية اآلليات 

ىرةاءالالاركككككككككككككك ااهئهبا اهخالمهلا،يا ه ا،ىخالمهنة المهرككككككككككككككية  ا خالمهتشاي اال ما
شككككككككككككككا،ااامةاةالاىبملالمهشككككككككككككككيلالمئرل يهالاتهاهاااام ام موااتشكاه اااوهبل المهتلاا اهخالمئهنبيللم

لم  يالمهتشاه اه الماةولاةاا ااب كككككككك اب تلاا ياا ها  اهرككككككككامتالمهبلا خابلمه تهة خاالماةلو
غا اةوالما ا اان هالمهنا انكككككبلءاهاالاخاهئهبا اهخالمشكككككيب،المتوا لر اتبلةياااةوالمه نكككككنككككك الميل

هةنااشكككككلل ااىباهب كككككبا اابنكككككبلءالاةتالمه نكككككنككككك الميلغا اةوا مواب،ة  اىبااااي ااخاةيلاماةوا
اىئةاو.

ا جاغ يا ملاةتاةن لاصلا  لهتئةبالملنكككككككككككككاي المه تهل لاباالمياتت ا قاالةمااهااىخالماةوا
المهشكيلاهرلبم المةشا،الماةلوا ملالميصاا ام مواىل ك لات ريااللاهركامتالمرابخ هلخاىخاهيغبا ا

نكبلءاهخا،ي ااةوالمئرل يابلمن  اتالمتااش امملاىباهخال  ا ةشكاءانكل،اتا للي  اهنتال اتناا ا
البياااةوا كا،ابهيلصا اهل المترل الماةوااامشكيب،المهفيب ك ابهل ال تيلهمامابلالالمن يالم نخا

ةككاا ككوااخاةيااهئهباكك اهخالمئرلءلتاةوا ككا ارابتاملهنةكك ابلتمترل ااابلاككلالم  ،كك ابلم كك يلا
 هاخااب موا شتايااهراا الهيلاا امهرل  المهتشاهل خاهشناناامأل لا ابلوة ه ابلمتشل هاتاهلامفت

اصاةبةواملراةاءانبلءالاةبلاهبلا خاىباهاتي  خ.
ه،لبا)لمههاينكككككك المهنة المهرككككككية  اانككككككةتةاب اةواا لالمها ثاشككككككيب،ههاانككككككاقالة، صاا

تشاه اه الرابخالمهملم ها  الماال  اتبة يالميصاا المههاينككككك االلاىاها الماةبوابلبياااةوابالا(ب لو
ا.و(راةلمه،لبا)لملماةوا

 المطلب األول
 مصرفيةشروط ممارسة المهنة ال

لماةبواة يلاواه  المةشكككا،الم هاتاب اامابهاا لتنككك ماهخاا اهتة   ا يركككتالملبم االلا 
ل،بي لام مواباللاغيلياهش  المتشككككي شاتاصا المهشككككيلالمئرل يهااب كككك اشككككيب،الاركككك امتننكككك لا
لماةبولابلمتواتشللالركبرك  المهةته خاملا،الالماةلولاباامتاموالمتشللاةواةياالمئرلءلتالمتوا

المشيب،.اتا االلاااتان اةوا ام ا ل من ااناتم
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ا. للاهخاابالماةو تاىةمابصا المت،يقا ملاا هالمشيب،ا لر اىخاةا
لاغ ياىخا مواتا هة اهخاملاةبواه للابشككككككككككككككاه ةانوابصاةبةوالمبلص اىةكماتا بئلاتشي  اا

التنتةالا ملالماشااهةنااتنتةاا،اتشي  ا ئيل واهخاشنةماية الملالااخالمهاربلاااماةو.
قبل الودائع التي ت المنشأأأأأ »ةاانككككككتايلءاهش  المتشي فاتالمفان  اةئلاىخالماشاااي الماةواانةم ا

اا1.«من األفراد والهيئات تحت الطلب أو ألجل، تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلفيات
اا2.«بالديون يستلم ويسلم األموال ويستفيد من ذلك تاجر» اانةم اياالهااا ا

أن البنك تاجر نقود يتوسط بين الرأسماليين من جهة، الذين يودعون »بةواتشي  اآلي ا
أموالهم في المصأأاره هادفين ىلا اسأأتهمارها والمحافظة عليها، وبين التجار الذين يحتاجون ىلا 

ا3.«النقود لتمويل مشاريعهم التجارية، من جهة أخرى
ىةنااايةتالماةوااامة يا ملاهئهبا الواها المتوا اب االمنكككككككككااا المه   االلالمتشاي  

لابم مواةئلاىخالمشكككككيلجالإلةئل را ف ككككككلبخاال اب كككككك اتشي  اانااهخاتلاوالمبلل  ابهةتالت تهاخ
بلاتهبلااب  اهئهبا اهخالتلتراراتااتبلةياااتشتايالمه نن ااةلالابهخاالئاه امرشبا ا مو

ا4ا خاا هالتلتراراتاهاا لو 
 مةابلاهخالمراةاءالبلل  ابت ر  المش لاتابل  لللا ر لتنااةوا ناااتن .صاب ال (1
 بةاءالمش لاتابلوبلهيالمرالي اهخاراةا ناااللا ناااتن . (2
 ةتتا ناااتائاي  اةوالةاتياا. (3

لوهياةفنككككمااللالمتشككككي شاتالمتواللتفتااب كككك اهشا  يابلرككككا  ااتبلةياااتلبخا ة،اقا
المملابةواا لا اب المهشككككيلالمهرككككيهاب كككك اتشي  املاةوبرككككفااملاةوالبخاب كككك اتشي  اه للا

يقصأأأأأأد بلفظ بنك كل شأأأأأأخ  »هخاصاةبخالمتئاي المهرككككككككيهاىةم اا3/2  ثائاءاةواة المهال ا

                                                           
 .33لا .ا1991 نهاا  اه هلاااش لاه ليلتاةوالمةابلابلماةبولالليالمةن  المشيا  امل،ااا ابلمةشيلاا يبتلاا-ا1
ا.23لا .ا2111شاليالمارب ةولاه ا يلتاةوالصترالالماةبولال بلخالمه،ابااتالمئاهش  لالمئرل يلاا-ا2
اااي لا- م الاةار  لالملاه اةواصاةبخالمتئاي لااهل اتالمهراي لالمئرءالمرامثلاهةشبيلتالما يالمهتبن،اا يبتا-ا3

ا.29لا .ا1993ااي للا-بهةشبيلتااب للتاا يبت
الا ما اءالمهريهابلمهاايخابتشي شاتالماةوالالوائها المل خاابالااهل اتالماةبواهخالمبئن المااةبة  لاليلن اا-ا4

 .9-9لا ا .ا1993.خلا لمشيا  لا،اش اهلاي لالمهلتا المااةبة  لال.
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طبيعي أو اعتباري يرخ  له القانون أو البنك المركزي المصأأأأري بممارسأأأأة عمليات البنوك كلها 
 1.«أو بعضها في مصر

 المهال اةب موااهبئبالهااةئلالمهشيلالمفيةنواايا الماةبواابرفنااه نناتال تهاخلا
L511-1اىةم االمفيةنواهخالمااةبخالمهاموابلمةالها

«Les établissements de crédit sont les entreprises dont L'activité 

Consiste, pour leur propre compte et à titre de profitions habituelle, à 

recevoir des fonds remboursables du publique mentionnés à L'article 

L.312-2 et à Octroyer des crédits mentionnés à L'article L.313-1».2 
ىهاااامةنكككككككا املهشكككككككيلالمئرل يهلاةاانكككككككتايلءاى لا اصاةبخالمةالابلماياالمنكككككككايهالمهفشب ام ا

لا3 ااةوالمئرل ياهخال  اة المهال المتانككش اهخاصاةبخالمةالابلمايا شي الماةولابللتفلااتشي 
  ثاايةماانةماه نن اب،ة  اتتهت ااامشلر  المهشةب  ابلتنتا  المهامواب شلاتائيلاةواا صاتما

هخالماككاةبخايص اا113تشي فكااملاةككوااهبئككباة المهككال اب مككوااككاميغ اهخاىةككمالككاخا تاةلاه الم  ي.ا
البنوك أشأأأأأأأأأخأأا  معنويأأة مهمتهأأا العأأاديأأة »لمهتشلقااككامةاككلابلمايالا  ككثائككاءاة نككا اا91-11

ا4.«من هذا القانون 111ىلا  111والرئيسية ىجراء العمليات الموصوفة في المواد من 
لمتواتاب ااناالماةبواهخال  اههاانككككككاقاةئلاىخالمهشككككككيلالمئرل يهاللتفلااتشلللالواها ا

  ككثالب امنككااب ككلاككاالما ككا اانكك هااصككاةبخالمةاككلابلمايالهخاا19 ملاا11ةرككككككككككككككب المهبللاهخا
ااا.لمشهل اتا ملائاةبالمه نناتالمهام  

                                                           
الالمئي ل المينه  املئهنبي  المشيا  المهري  لالمشللالمتان لالمراليا1999منة اا11صاةبخالمتئاي المهريهايص اا-ا1

 www.cbe.org.eg .اهتاجااللالمهبص الإلملتيبةو ا1999هاها11اتاي خا
  Art. L511-9, al.1, du C. monét. Fin, Modifié par Ordonnance N°2013-544 du 27 Juin -ا2

2013-art.4.                                        www.légifrance.gouv.fr  هتاجااللالمهبص الإلملتيبةوا ا 
اهاا لو ااL515-9بهخاا خاه نناتالت تهاخالمتواصرلااالمهشيلالمفيةنوالماةولا  ثائاءاةواة المهال ا

«Les établissements de Crédit sont agrées en qualité de banque, de banque mutualiste ou 

coopérative, D'établissement de crédits spécialisé ou de caisse de crédit municipal». 

Art L511-9, al01, du C. monét. Fin, Modifié par Ordonnance N°2013-544 du 27 Juin 2013-

art.4. 
 لاهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.11-13ىهيايص اا-ا3
اا19لاراليااتاي خا11لا تشلقااامةالابلمايالا .اي.ا .ا لااللا1991اىةي  ا31لاه يخاةوا11-91صاةبخايص اا-ا4

ا.ا)هل ل(.1991ىةي  ا

http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbe.org.eg/
http://www.l??gifrance.gouv.fr/
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 ئباىخات نككككككككلاةوااللاىخالماةبواااةبخالمةالابلمايااتة صهخاا93لمهال اااتااياىخاا
اتلوالمه نكككنكككاتالمتواتةشكككناةوا انةناامنالنكككتل  اتشي  ا ئيل واا هلخالشكككل اشكككيل اهنكككااه 

شككككل اشككككيلاتاهنكككككااه لاتاب ااتلاوالمبلل  اهخالمئهنبيابتب  فنااةواهةتالت تهاخامراةاءاآلي خا
،ا ش  خالاةبلاىباهشةب  خلا  اة ا ملاتال  المللهاتالمهرية  االلاللت ةنالاه المتا لااامابلة خا

 .اناابلمناي  المهفشب ابلمتة  هاتالمهشهب 
لماةوا لبخالل هااشكككككككككككلركككككككككككااهشةب اا،اااامهااتة اال مالمابلة خاا نكككككككككككتلل اهخا مواىخ

ائ الابة يلاترل الا بلوة ه المهشهب اانالا هايلالمشهل اتالماةل  المهلبم امماتشكككككككككككي شاابتة  ها
هشككيلاةالاىبملالمالوشككلا املتشاه اه الماةبوابنككشواا هالول ي ا ملالنككتا،اباىلايااللاهةن ل

لمئرل يهالاتهكاهكاااكام كاااامش ص المتواتيا،الم،ية خاتانكككككككككككككك هااهخاىئ ا ها  المرابخالمهتشاه اه ا
لماةولاابمن لاةالال اا لالول يااهئهبا اهخالمشكيب،المتوا ةا واهيلااتناااةلالمتننك لانبلءا

اإلشككيل اهنكك ي خا ابهبخااارككفتماشككلرككااهشةب اا)لمفيلالوب (اىباملبةما ااشككياىاهاممااخا،ي قا
اللاتنك  يالوهبل المتوا نكترهيااالوشلا المه نن خاملاةواة لر اتبلةياشيب،اهب با  ا)لمفيلا

المراةو(.
 الفرع األول

 الشروط المتعلقة بالبنك كشخ  معنوي
 هلخا  يللالمشكككككككيب،المهتشلا اااماةوااااتاايهاشكككككككلركككككككااهشةب اا ملاشكككككككيب،اتتشلقااامشكككككككل ا
لمااةبةواملاةوابل لا يبي اتبلةيا لاىلةلاميىلالمها ا)ىبت(ابىلي اتتشلقااام رب االلاتيل  ا

ابلاتهالامههاين المشه المهريةوا)راة ا(.ا
 أوال: الشكل القانوني للبنك ومقدار رأس المال 

تةاب المهشيلالمئرل يهالمئاةبالمتة  هواتلتنابارف الماةواةوالماابالميلا ات تااةبلخا 
شه اااتااياىخاههاينكككككك الماباا.امتة   المهرككككككيةوالمهتشلقالمتيل  ابلتاتهالاهخالملتابالملاهلا

لماةلواتت اهخا،ي الماةبواابركككككككفنااىشكككككككلا اهشةب  ابلنكككككككتاشالها هلاة  اههاينككككككك الوشكككككككلا ا
واتالاهخالملار المتشلل  ااشاالمشيب،الماللاالاة المهشيلالمئرل يهان لالمشه لاةلم،ا ش  ام

 .تبةياااةوالمشل المهشةبهالميلغباةواههاين الواها المهرية  
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 الشكل القانوني للبنك: -1
تننلالر اىخات لماةبوااللاىخاابمللواتناةايااةواهخاصاةبخالمةالابلماياا93ال اهلمةرتاا

لوشكككككككلا ام ا تيوالمهئا اهفتب ااىها االمئرل يهالابا مواةامهشكككككككيل1هنكككككككااه اةواشكككككككل اشكككككككيل 
ااهخاىشلا المشيلاتالمتئاي  المهةرب اال ناآلياةواللت اياىهاشل لماةبوالميلغا خاةوا ةشاءا

والم ها هةتالم ي  امه نككنككاهاا ابا م مالمهشككيلالمفيةنككواللال  اب موااللمتئايهاةوالمااةبخ
شككككل اشككككيل ات ككككاهخاىباشككككيل اتبركككك  اااونككككن اىبامملا هااةواامشككككل المااةبةولماةواةواللت ايال

ل ا المش اهخات ه الشتيل،اهبلةا امئة اه نناتالماياااشلاىخاتتنللالا2ان ، اىباشيل اهنااه 
  ي  .ه المنل، المتالاةشا،اه نن الماياالمهيللاتنن ننالابمنااةوا مواللمااةبةوالمهلتاياه ا

لنككتاشلالوشككلا الم،ا ش  اهخاههاينكك المهشككيلالمئرل يها نككتلل اىخااللة، صااههاانككاقا
يل اشكككككك"ابل لابةواةفلالمبصتاص لالوشككككككلا المهشةب  ابىمرهنااااتلا اشككككككل اللمةشككككككا،المهرككككككيةو

 لةشةاااا لاهاالمتئاي  امألاها المهركككية  .ا،ا ش لمب مواااميغ اهخاالملا ا اان لالمةشكككا،ا"هنكككااه 
اةبوالمهشكككيلالمئرل يهاهخال  اةي كككمالتلا الما تبلاااتبلاااابا المتوا ملالمتنكككا  ا ب الوالل

 هلخاالابتلمشيلاتالمتئاي  امههاين المشه المهريةواةبللمشكل اشكيل المهنااه البخاغ ياااهخاى
اا3.مهاربلااشيل المهنااه لالرا رناابشيب،اتنن نناللمت،يقا ملاهشية ا موا تاهخال  ا

 :  وخصائصها تعريه شركة المساهمة-أ
هخالمااةبخاا292ىبيلالمهشككككككككيلالمئرل يهاتشي  اشككككككككيل المهنككككككككااه اهخال  اة المهال ا

شأركة المسأاهمة هي الشأركة التي ينقسأم رأسمالها ىلا حص  »بلمتوائاءاة نااانخ الا4لمتئايه

                                                           
الهاا ابالمهشيلالمئرل يهااهبئباة المهال ا لتناا ملاىخامهئللالمةالابلماياا هلاة  اهةتاصيليالتلا ااةواىباا-ا1

ا ملا لالتاا اا لالما ث.ه نن اهام  اشل اتشا ل  لاه المشل اىةمام ا ت التلا اصيلياهر اا لا
  ,Jean-Pierre Deschanel, Droit Bancaire, L'institution Bancaire, éditions DALLOZ, Paris -ا2

1995, p. 43.  
ااكككككككككككككككككككككك ااةاترياةواليلنتةاااللاليلنككككككه الإلشاي ا ملاىةةاامخاةتةاب ائه  الو لا المهتشلا اان لالمةبلاهخالمشيلاتا ةها-ا3

المابلالالملار المتوات هةنااصاةبخالمةالابلماياابهاايةتنااااو لا المشاه المهبئبل اةوالمااةبخالمتئايهلابهااهل ا
اهااتبةيهاا هالمابلالاهخا ها  املرابخالمهتشاه اه الماةو.

الاراليااتاي خا19 .اي.ا .ا لااللاات هخالمااةبخالمتئايهل لا1912ناتهاياا21لاه يخاةوا29-12ىهيايص اا-ا4
ا.(هشل ابهته ).ا1912ىلتباياا31
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وتتكون من شأأركاء ال يتحملون الخسأأائر ىال بقدر حصأأتهم، وال يمكن أن يقل عدد الشأأركاء عن 
ا.«سبعة

ااتتهر اة هاا لو اا لالمةبلاهخالمشيلاتا  اهخال  اا لالمة ا تا خاىخاىا الر
تلبخااملتللب لاا  ثرككك اتتهر اةواىنكككن اهتنكككاب  الما ه ابصاال الةانكككا ايىنكككهامناا ملا  -

بااانكك ااانكك المشككيلاءاىاخ اب اة اش ا المتوا هتللنالالهااىةنااتات ارككهنكك بم  ال اشككي وا نككبالم 
شكككلرككك  المشكككي وام نكككتاه  الاتااياال  الوهياةواىةبللالمشكككيلاتاوخاى لا لاب موا

ب لهخاىا اهاا ه رااااخاااصوالمشكككككيلاتاةواصليتناااللااللولي الشكككككيل المت كككككاهخاهر 
 اى لاا هالما  .ا2ب شتايالمنن ال1 رللياص  اهةابم اتلبخاصاال املتللب 

اياهنككك بم  المهنكككاا اة نااخاتانككك  ايىلاها اشكككيل المهنكككااه ا ملاىنكككن ا  لها ملالصترككك  -
 تا نن ا تاةوا لبلالم ر المتوا هتللنا.اوىهاىخال اشي الاللاىللءاص ه المنن 

اللالم لالولةلاهخالمااةبخالمتئايهالمئرل يهاا292  ثاةرككككككككتالمهال اا تشللالمشككككككككيلاء -
شيلاءلاا(11ناش ا)اا  ثاتا ئباىخا ا االلا ااخالمشللالمشكيلاءاةواشكيل المهنااه 

ا لاهااتشلقاااماةبوابلمه نكككنكككاتالملارككك لاىهاااامةنكككا املاةبوابلمه نكككنكككاتالمهام  المشاه ا
 .ي،ا لالمشا  ثاتا ة،اقاال ناال  اتشللالمشيلاءةالالنترةتنااةفلالمهال اهخالار

ابا موالمشككككل الم ها نككككاا ااناها اهش ة اإلةشككككاءالمشكككككيل اب اب اااإلئيلءلتاا وبلمشككككيا
لمااةبة  الم ره امتننككككككك نكككككككنالاةنبال اهخا شكككككككتيوالشكككككككتيللااةشل ااةواتننككككككك لالمشكككككككيل ااة  ات ه ا
لمهنك بم  المةاشكك  ااخا مولاب شكتي،اتاتاايالمشككل اه نككنكااىخاترككليااةماترككيةاتاتل االلا

 ا3.لالمشيل ابت ه المهن بم  المةائه ااخالمتنن للميغا الم ا ا  اةواتنن 
                                                           

اياكككاي لالمئرءالملاهللاهةشبيلتالما كككككككككك اةواصاةبخالمتئاي لااهل اتالمهركككككككككككككىة يال اهخ ا م الاةار  لالملاها-ا1
ا؛اااالا لهوالمهةرتبهلالمااةبخا191لا .ا1999ااي للا-ا يبتاااي لابهةشبيلتااب للت-لمهتبن،لاا يبت

 .ا92لا .ا1992لمتئايهلالمشيلاتالمتئاي  لال بلخالمه،ابااتالمئاهش  لالمئرل يلا
 عبار  عن سند قابل للتداول تصدره »هخالمااةبخالمتئايهالمئرل يهااب اا31هليياا112لمنن ا نباة المهال اا-ا2

انااكككككككككككككلاههاا نن ات ل لاهن بم  المشيلاءاب نابالونن المتوا هتللبة«لجزء من رأسمالهاشركة مساهمة كتمهيل 
ابخاكككككككهخالمااةا31هلييا112للب اهخائن ا)لمهال اكككككككككب نن اتبر  الويااجابلملنا يلالهاا ته رالمنن ااااال تماملت

 هخالمااةبخالمتئايه(.ا32هلييا112هال المتئايه(لاباشل اصاال تماملتئر  اهخائن اىلي ا)لم
االوالماايبلهابه هلالمن لالمفاولالمااةبخالمتئايها)لواها المتئاي  لالمتئايلالوهبل المتئاي  لااهل اتالماةبواا-ا3

 .393لا .ا1999بلوبيلقالمتئاي  (لالليالمه،ابااتالمئاهش  لالإلنلةلي  لا
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ىخالمهشكككككككيلااةا ت كككككككتامالهخال  اهاات المت،يقا م ما ب الركككككككا  اشكككككككيل المهنكككككككااه 
ب مواالا الاخاصارككككللا موالاتاا،اماةبواةواشككككل اشككككيل اهنككككااه اللمئرل يهام ا شككككتي،اتننكككك لا

المرابخالمهتشاه اهشنااب موامشل ملركا  المنكااا الم ليابهل اهنااهتنااةوا ها  ا ملالا ياامة
ا لاتاايلت
تةفيلاشكيل المهنكااه ابتته رااخاااصوالمشيلاتالولي اانةنااغاماااافمن الناحية القانونية -

ىباايل ةاةنكك اباا لالواللهااىةنااغ ياهيتا، ااشككلركك  المشككي والهاات نككلامهل ا،ب ل 
ةككا  كك اىلي اةككإخالمهشككككككككككككككيلاالابهخ1هخاةككا  كك تا  رياال نككالااكك لاهبتككماىباةاككللخاىال تككما

ههاا بةيااليايىنكككها الا يامن هالمشكككيل ا تهر اةواىنكككن اصاال املتللب  تبةا،لمئرل يها شكككتيا
لمنككككككك بم الملل ه املشكككككككيل اللهاال تائتا ملا موالبخالملئبءاملابلالالمل نككككككك ل  المهشيبة ا

 2.لمهشال ابلما،   
لتل اتبةقاصاةبخالمةالابلماياا ملاىخا ي  اتللب الونن اةوالماةبوااةااالإلشاي تفبتةااات

بئببالمتيل  اا113-13ايص اهخالوهيا93/2لمهال اا،يات  ثاتشككككككككككالاةنااةوالمااةبخالمتئايه
االلاىهاتةار امألنكككككن انكككككبلءاةوالماةبواىبالمه نكككككنكككككاتالمهام  لاةوالمئرل يالمهنكككككاقاهخاه اة ا

لا4ب موال ةاامهاااباهشهب ااماةواشكككككيلاتالمهنكككككااه لا  ثا ت المتةار االلالونكككككن اال ا ي  
 ت االلاهنكككككتب المتيلبالمب،ةوا،ااااملتشكككككي  ابلمتة   المهشهب االهااىخال اتةار ااخالونكككككن ات

اخبةواةفلالمبصتاىمر المهشكككككككككككيلالمهنكككككككككككااه خاةوالماةبوااشل اياال5انهاا شتاياتغ اابال  الوري
ا لار ال االلالهت والملبم انككككنهااةبا ااةوايىلاها ال الماةبوابلمه نككككنككككاتالمهام  الا6ىنككككنهن 

اا7.لملار لا لب امناا قالمتهر  اةواىئنر المشيل البخالم قاةوالمترب ت

                                                           
المه نناتالمهام  لاه لي امة  اشنال المهائنت ياةوالم ابقلاةيلاصاةبخالواها لاىبي ل اه ةولاة ا الاتهالالماةبواباا-ا1

 .21لا .ا2113-2112لا1لل  الم ابقلائاهش المئرل ي
2- Michel Coster, L'itinéraire juridique du créateur d' Enterprise, CLET, Paris, 1990, p. 163.      

المهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.اا11-13هخالوهيايص اا93/2لمهال اا-ا3
 لمهت هخالمااةبخالمتئايهلاهيئ انااق.ا29-12هخالوهيايص اا31هليياا112لمهال اا-ا4
 لمهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.ا11-13هخالوهيايص اا93/3لمهال ايص اا-ا5
 لمهتشلقااامةالابلمايالالمهيئ اةفنم.ا11-13هخالوهيايص اا93/3ىة ي المهال اا-ا6
 ةفنم.لوهيااهخا93لمهال اا-ا7
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هاخاةوااهل اتالت تال اة ا لفلاىخالماةبواتلشكبالبيلالا ياأمأا من النأاحيأة االقتصأأأأأأأأأادية -
ب مواهخال  اهةتالمايبااملهتشاهل خاهشنالاا لاهاا لةشناا ملاتبة ياهبليلا كككككككله اصلا

ئي تالمليلنككاتالتصترككال  المتواىا ةتااةالتاتنككت،  اىخاتبةياااهلتل اىةبللالمشككيلاتلا
ا موالةواا لالمهئا اانخاشكككيل المهنكككااه اتته رااخالمشكككيلاتالولي اهخا  ثاةشكككا،نا

تريا اةااهاا لبخاةوالمهشكيبااتالم له لاىهااىةبللالمشيلاتالولي االنكترهاياااغامخاى
 ت،لبابةماملالنكترهايااااللالمهشاي  المان ، لالمشوءالم ها تةانباه المةشا،المهريةو

لائن اا لاهخاللتنككااناا-غ يالمهنككااه - بلاىهبل ا ككله اتا هلخاملشككيلاتالولي ايا
امتننكككككك لالول ي ابنككككك ل اهخاى نككككككخالمبنكككككا  امئه التللايلتاىلي اتشتاياا هبهخائن ا

 اا1لمشيلاتالملاي ابلنت شابالمهشاي  الم له اباباهاا تةانباه المةشا،الماةلو.
 شروط تأسيس شركة المساهمة: -ب ب
ةياهئهبا اهخالمشكككيب،اهةناال خاشكككيل المهنكككااه ال  ياااهخالمشكككيلاتا لر امتننككك نكككنااتبا 

يااخا هاركككالااتبلةياي ككا نكككتبئبلمشاه المهب ككبا  ابلمشكككلل  لاةاامةنككا املشكككيب،المهب ككبا  ا
لشكككيلاءابلم هانكككاقاملاااإل كككاة ا ملالمشكككيب،المهب كككبا  الملارككك اهخاتشللاىال  ابه  ابنكككاب

لر اباوالمشكككككيب،المتوا اشكككككتيلوتال  الم رككككك لالصتنكككككا الويااجابلملنكككككا يابة  التاللم ل ثااةم
خالتاا اشلل  امشالالمشيل اها لار ال ااخاتبلةيالمشيب،المالتبلةياااةوااابلالمشيلاتاارف اااه 

ابااا هاةتشياا ملاا هالمشككككيب،ااامليلنكككك لاوخاهاا نهةااةواليلنككككتةااخ تاىةةاانككككب املا2بشككككني
ااااتااياااتشل اآم  ام ها  المرابخ.امتنن لالماةبوتبلةيالمشيب،الملار ا

تئاهااابهنككككككككك بم تنة يلامل،بي الملبيالم هاتلشامالماةبواةوالم  ا التصتركككككككككال  اهخاةا   ا
 ي  اائرل يهلماللمهشككياامناالبةنااتشككت  اانهبلمن ام ا تيواللمراةاءالمهتشاهل خاهشنااهخاةا   اىلي 

شكككيل ااتننككك للمشاه امشكككيب،الم كككاة امتبلةياااإل-اا اىل كككشنااولمةشكككا،الماةلا ههاينكككاه،لا اةو
ارالابلمتواتهتمهنة المهركككككككية  لا لمبمب ا ملااامئهل اهخالمابلالا تلاتتهلخاهخاا مل-لمهنكككككككااه 

اااةبلاهخالملربر  .
                                                           

ام ةل اشاهاولالت تهاخالمهريةولاى،يب  اللتبيلهاةوالم ابقلالمااةبخالملا لاةيلاصاةبخالواها لالل  الم ابقلاا-ا1
 .32لا .ا2111-2111ئاهش المئرل يلا

 لمهت هخالمااةبخالمتئايهلاهيئ انااق.لا29-12هخالوهيايص اا239با232يلئ المهبللاا-ا2
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اتننك لالماةبوااااتااياااىشلا اهشةب  ىا اشكي،اىباص لاةوالمركللانكةيلرااللاةواا لاا
هككل اىاه كك ااكك لالول ياةوا هككا كك المراةككاءابهشيةكك االلمهككا لةلاهخايىلاىتبلةيا ككلابلمهتهركك اةوا

اا.لمهتشاهل خاه الماةو
 : المالرأس حد أدنا لتقديم االلتزام ب-2ا
اللاغيليالابايغاكككك اهخالمهشككككككككككككككيلالمئرل يهاةوالم فككككا االلاىهبل المه تهة خابلمهبلا خ 

اب موا-يىلالمها لشكككككككتي،االلالمهنكككككككترهي خاةوالماةبواتبة يا لاىلةلاهخاا1هلتل المتشكككككككي شات
هخالمااةبخالمتئايهالمتواتشككككككتي،ايىنككككككها الهنكككككك اه   خال ةاياا293ل ةاامهااتة اال مالمهال ا

  ثاال-ئرل يهااللالوص ااةلالملئبءالمشلةوام للايلابهل بخال ةايائرل يهااةلاال الملئبءا م م
لمهام  ااتبة يايىلاها ا مرل الماةبوابلمه نكككككنكككككاتاصاةبخالمةالابلماياااللااهخا99لمهال ااةركككككت

هخاةفلالمااةبخ.الهااا12لمهئللا،ااااملهال االلالوص المهالمالم ها  للها شال الل كاابةاللاايىاه
 تش خااللالماةبوالملا خاهايااالمي  نكواةوالملاي اىخاتلر امفيبانااةوالمئرل ياهال ااهناب اا

اوالمتوا  لهناالمااةبخالمئرل يه.اللالوص امليىنها الولةلالمه،لببا نبالم ام اهخالماةبا
اشي ايىنككككككككككككككهكا الماةبوااكنةم  مبلغ من النقد يمهل قيمة المقدمات النقدية والعينية التي » 

يها كل منها سهما يكتتب ف اسميويقسأم ىلا أجزاء متساوية القيمة،  ،قدمت للبنك عند تأسأيسأه
 رككككك المهنكككككااه خاها ا تشكككككل اهخاهئهبلالمابال ماةإخايىلا.2«المؤسأأأأسأأأأون عند التأسأأأأيس

اا.لمهتهرل اةوالونن المةال  البخا ر المشه 
ا  

                                                           
اشنةماةوا مواشنخالمهشيلالمفيةنوا  ثاة االلاشي،الهت واه نناتالمايااميىنها اىلةلاب لبخاه ييالهااا-ا1

  ,Jean-Pierre Deschanel, op.citاباه للاصاةبةالاب مواا ياالم فا االلالمه ء ابلمن بم المهام  املاةو.

p. 44. 

اااإل اة ا ملا ها  المراةاءابلمنهاجاملاةبوااامهةاةن الملبم  .
Thierry Bonneau, droit Bancaire, 9éme édition, édition Montchrestien, paris, 2011, p.149.   

ا.99-99لا ا .ا2111ا يبتلاالهلاهةشبيلتالم لاوالم ابص  لاه هلا بن ا ان خلالمااةبخالمهريةوابلمةا-ا2
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 الجهة المكلفة بتحديد رأس المال: -أ
 ات ل لهااا تناالم هاتا هلخاىخا ا ااهئه  الماةبواات ي يايىنككككهامىمر المهشككككيلالمئرل يها 

ا.اهبئباصيليارككككاليااخاا لالول يالاب موهخا،ي اهئللالمةالابلمايااابرككككفمانككككل، اةال  
 الللاااااةلاللةىيىنككككها امل نااتبةيا لميلغا اةواههاينكككك المةشككككا،الماةلواىخاااللالمشككككيل  ئباة

ئباىخا لمتوالم كككيبي  اهخالمشكككيب،ا شتاياوةماالمهشكككيبلالمتننككك لا هاالاةواىباله نكككنككك اهام  
اا1. المهرية  نةتمت اقااامهمااب الا تنللاهئللالمةالابلمايااهخاتبلةياا

لماكاةبخالمتئكايهاهخا  ثاهفيبااىخا ل كككككككككككككك ايىلاهكا الماةكوا ملاى لكا ا  لالكاخاهخالما
مرابخالالا تاىةمابة يلاملربر  المةشا،المهريةوابا صتماا ها  لهاانكاقالماب ابلورك المهالى

مشككككككيب،الاركككككك ا  للااالمئرل يهايىلاها الماةوالم  يالمهتشاه اه الماةواةالاىل كككككك المهشككككككيلابا
ل لالمهال الابا11-13هخالوهياا99ب موا نككككككككككككككباهاائاءاةواة المهال االهئللالمةاكلابلمايا

يخول المجلس صأأأأتحيات بصأأأأفته سأأأألطة نقدية في »لمتوائاءاة نااىةم اهخالوهياةفنكككككملاباا12
شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها، وكذا شروط -الميادين المتعلقة بما يأتي:... و
الحد األدنا من رأسأأمال البنوك والمؤسأأسأأات المالية وكذا كيفيات  ىقامة شأأبكاتها، ال سأأيما تحديد

ا.«ىبرائه،...
ت،ا ااامهات ككككك اتالمهال اىا هاصا اهئللالمةالابلماياااإركككككلليالمشل لاهخالوة ه المتوا

ا313-91مة ا ايص ابآلككككككككككككككيااالال112-91ت للالم لالولةلاميىنها الماةبوالاخاىبمناالمة ا ايص ا
والمشاهل اةماةبوابلمه نكككنكككاتالمهام  ا تشلقااام لالولةلاميىنكككها الا2119ةبةهاياا13لمه يخاةوا
المئرل ي.ا

ا  

                                                           
  ,Dib Said, "L'actionnariat et capital des banques et établissements financiers", Media Bankا-ا1

le Journal interne de la banque D'Algérie, N°42, Aout-Septembre, 1999, p. 11. 
اتشلقااام لالولةلاميىنها الماةبوابلمه نناتالمهام  المشاهل اةوا لا1991ئب ل  اا13لاه يخاةوا11-91ة ا ايص اا-ا2

 .ا)هل ل(.1991ىبتاا21لاراليااتاي خا39لمئرل يلا .اي.ا .ا لااللا
اتشلقااام لالولةلاميىنها الماةبوابلمه نناتالمهام  المشاهل  لا9121ةبةهاياا13لاه يخاةوا31-91ة ا ايص اا-ا3

ا.2119ل نهاياا19لاراليااتاي خا13اللااةوالمئرل يلا .اي.ا .ا لاااا
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  البنوك: قيمة الحد األدنا لرأسمال -ب
لمهام  ااتابلمتواتا هلخامله نكككككككنكككككككت تليااالماةبوام،ا ش المشهل اتالمهركككككككية  المتواة يلا 

لالولةلايااامةنككككككككككككككا امل اصكا المهة  الماةلواافيااهالماىلالتلاوالوهبل اهخالمئهنبيلما كا اانكاال
لمهالمااامةنككا املاةبوا للا  الا1لمه نككنككاتالمهام  اتبة يهالمهالمالم هاتلتر ااميىلاها الماةبوا فبق

لاباككككككككككك ا2ال (1.111.111.1112)ا«يال ةايائرل يهاهل اي خاش» ااهبه  الاةتاىبالار ااككككككككككك
ل (ااامةنكككككا امله نكككككنكككككاتاا111.111.2111.)ا«بلهنكككككها  اهل بخال ةايائرل يهاه   ينكككككت ا»

ا3.لمهام  
مالاباباهااىبئاتا اه ييلالل اابةاللااةلالمتننكك ليىلالمه ئباىخا لبخا،اااام لتالمهال ا

لابلوهياةفنككككككككككككككماة هاا ل اةيبلالماةبوالوئةا  المهيل امنااهخاصاةبخالمةالابلماياا99لمهال ا
اشهل اتاهركككية  اةوالمئرل يلا  ثا ئباىخاتلرككك اهال ااهنكككابااللالوص امل لالولةلالما ا ا

مليىنكككككككها المه،لببامتننككككككك لالماةبوابلمه نكككككككنكككككككاتالمهام  الملا كككككككش املااةبخالمئرل يهابةقاةفلا
اا4لمشيب،.

المهتشلا ااتننكككككككك للمشاه اى ا ا ملالتاالالمابلالاالمئرل يهالإلشككككككككاي ا ملاىخالمهشككككككككيلاتئلي
ا  بلمتواتت كهخاىنكلبا خامتننك لاشكيل المهنااهلاةوالمااةبخالمتئايهالمهةركب اال ناتالمشكيلا

هخالمااةبخالمتئايهلاا113 ملاا292 هاالمتننككك لاااملئبءالمشلةوام للايالمهة  ااهات كككلالمهبللا
هاابا هخالمااةبخاا119 ملاا112لمتننككككككككككككك لالبخالملئبءالمشلةوام للايالمهة  ااهات كككككككككككككلالمهبللال 

                                                           
  ,Said dib, «De l'établissement Financier dans la loi monnaie et crédit», revue Media bank -ا1

banque D'Algérie, N°47, Avril-Mai 2000, p. 21. 
 لاهيئ انااق.31-91هخالمة ا ايص اا2لمهال اا-ا2
ابا موا لبخالمهشيلالمئرل يهاصلاتلي اةواية اةنبايىنها الماةبوابلمه نناتالمهام  اهخاة ا ا ملاآليلالهاان باا-ا3

ااخاككككككككلاتهالااشاالماةبوالمتوام اتتهلخاهخاية الم لالولةلاميىنهامنااهر ااةوا"هةلااةو"ابا"آيلبااةو"اب"ااةوالمي 
اهخاايااملبةناام اتتهلخككككككككلمئرل ي  ا،لاتان بالاتهالاااهخاهئللالمةالابلمالمئرل يه"لالهااىخالمشل لاهخالماةبوا
اية اةنا ايىنهامناا ملالم لالمه،لبب.

Abdelkrim Sadeg, Réglementation de L'activité bancaire, Imprimerie A, Ben, Alger, 2006, p. 

14.  

اانةمااللالماةوابلمه نن المهام  المشاهل التهترا االم ليالمنااقهخالمة ا اا3باباهااىللاال مالمهشيلاةوالمهال ا
 ، وفي حالة عدم االلتزام يسحب االعتماد منها.0202ديسمبر  31و لاهماةواىئ اىصراها

الاهيئ انااق.31-91هخالمة ا ايص اا3لمهال اا-ا4
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يلل ب موا نككككباهاا تةانككككبابل االلمتئايه ا موابااللمه نككككنكككك خامنااهلاة اتالمشككككيل ابه اهاا تبلةقابل 
ا لبخالمهشكككيلالمئرل يهاصلاهةتاةباااهخالم ي  امه نكككنكككوالماةبواةواهااا ايةشماص ه الم لالولةل

ا.ميىلالمها 
ا االرب المابلالالمهتشلا ملاةرب المااةبخالمتئايهااميغ اهخا  ام المهشكيلالمئرل يهاا

ر ابلمتوااإهلاخالم المهتشلا ااشكيلاتالمهنكااه الام المابلالالمشاه اتننك لالمشكيلاتا تاىةما
ملاةبوابلمه نكككككنكككككاتالمهام  لا  اتاهئا اىخاتلبخالم رككككك اة نااااامةنكككككا لا1ة نااىخاتلبخاا ة  

ش المرهخالتل اىبالمتاال اافا ة  .اباباهاا شتاياىهيا  ئااواملبخالم رككككككك المش ة  اصلاتتشياام
اباباهااتا نشلا م مالمرابخ.

    اهخال  اهاانككككككاقا ليها ب الميىنككككككها الولةلاملاةبوابلمه نككككككنككككككاتالمهام  اىةماتاا
ال،ايالمشاه ا ااةاءااللالوال  للابةقا ئ اةشكككككا،ناالهااةوالمه نكككككنكككككاتالمركككككةاا  ابلمتئاي  

  ااااتااياىةنااتشه اانهبل الم  يابتاب ااتنككككككككككك  يالمتواتبلئمال اهخالماةبوابلمه نكككككككككككنكككككككككككاتالمهام
 موايى ةااانخالمهشككككككككيلالمئرل يهاىبملالاتهاهاااام ااافي ككككككككمامل لامبالا2لمهلا،يالمهلتلف الوشككككككككلا 

لمهتشاهل خااملراةاءااصاةبة اا كككككككككككهاةا هر اهلولةلالمبلئباتبة يهاهخايىلالمها االلالماةبوااااتاايا
خالماةبواهخالم فا االلالمنكككككككككك بم ابلمه ء الملل ه خلا تهلا لاهخاةا   لابهخاةا   اىلي اهشن ا
اا3.لهخاةوا هاخا ابقالمهبلا خابلملل ة خااللا لانبلءتيىلاها الماةواارف اااه ااةناه  
  كككككككاة ا ملاىخالم لالولةلاميىلالمها ا نكككككككاا اةوالنكككككككتهيليالماةواةواةشكككككككا،ماةوا ام اا

هنااانخاتراتاةوال ا  خاىخاىربمنااتفبقاارف اةشل  الربابمن لاتلر الماةبوالاتشي كمامللنا ي
لاةكإ لاةكاصتا4لمه،لببالمتواتلتر اانكااتئكاهالم  ياب مكوااهالما شكال االلالوصك الميىنككككككككككككككهكا الولةل

                                                           
الا19لا ت هخالمااةبخالمهلةولا .ي. . لااللا1912ناتهاياا21لاه يخاةوا29-12هخاىهيايص اا311لمهال اا-ا1

المهت هخالمااةبخاا29-12هخالوهيايص اا111لا291.ا)هشل ابهته (لابلمهبلل ا1912ناتهايا31راليااتاي خا
 لمتئايهلاهيئ انااق.

اوا  الصترالالمنبقلاينام اهائنت ياةوالمااةبخلاةيلاصاةبخالواها لااالالماالياشالولالمتة   الماةلوالمئرل يهاةا-ا2
 .39لا .ال.للل  الم ابقلائاهش المئرل يلا

3- Snoek Harry, «le problème du contrôle bancaire dans les PVD», Revue de finances et  

développement, publié par F.M.I, V°26, N°04, Décembre 1989, p. 16. 
 لمهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.ا11-13هخالوهيايص اا99لمهال اا-ا4
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لملرككب الورككب ا شلاه شككيلامشل اصلي الماةوااللالتنككتهيلياباامتاموا ا خا ة نككملاههااتا لل ا
المراةاء.هرامتا
ةواةايتنااا91ملاىخالمهشكككيلالمئرل يهاىللااهبئباة المهال ا تئليالإلشكككاي اةوالول ياا

لمهشل ابلمهته االلا مرله  اتاي ياهركككككليالوهبل المهنكككككاا اانااةواا11-13لمراة  اهخالوهيايص ا
ااتا  ليىلالمها لاب موا تلاتا لبخالمشه المهركككككككككيةوابنككككككككك ل املا ا ااناها اغ ياهشكككككككككيبا ا

لمتاي يا هلخا  شارها ملالمف ككككك   المهام  المهشكككككيلااللا كككككيبي اابتنل ل.ا1لوهبل ابتهب  الإليااب
ليالوهبل اربلمتوا،ي تااشكنةناالملر ياهخالمتنا تتاتان هااهاللمتواىرايتنااص ك  ااةوالملل ف 

امل،يالناي اىهبلمن .الالوهيالم هاىل ااتشياالمشل لاهخالمراةاءلمتواب فتناالمه نن 
ا13-11هخالوهيايص اا93/3لهككااتا فبتةككاااةككااىخالمهشككككككككككككككيلالمئرل يهاباهبئككبالمهككال ا

لمهتشلقااككامةاككلابلمايالاة االلاىخالمككلبمكك اتهلككوانككككككككككككككنهككااةبا ككااةوا11-13لمهشككل امألهيايص ا
هر  اتايىنككها الماةبوابلمه نككنككاتالمهام  ا لتاي بلالوهبل الملاركك ا لب امناااهبئامالم قاةو

ىئنر المشككككككيل البخالم قاةوالمتركككككككب تلاب موار ال اةوالم فا االلانكككككك ه الما،الالمهركككككككيةوا
اب ها  المراةاء.

لمهشككيلالمئرل يها ةشكاءالماةبواةواشككل اشككيل اهنككااه اا،ىخالشككتيل نككتفالاههاانكاقاتةابمما
اتتنرياتال اةنواتلمهاموالم هاتته رااماا هالول ي لاةاااتااياااهخاشككككككككككيلاتالوهباااتااي شبلام 

ةهاااتئه  ا اشكككلرككك  المهنكككاا اة ناابتااهبتماىباةاللخاىال تملاةامشاي ام نكككتااامشكككل المهنكككاا ابل 
ي بلالوهبل الم ره املا ا اااواها المهركية  اههاا نكهتااانتايلياالا  اة ا ملاىةناابهخا  ثا

البا موةشا،الماةوالم ها ت،لالورك ا لر اإلةشكا نااتبةيايىنكها الا ياباباهاا تةانكباه ا،ا ش 
ملبةما شتاياهخالما،اااتالم  ب  ااامةنكككككككككا ام صتركككككككككالالمب،ةولاةاا وااللاىخال ا موا نكككككككككاا ا
اركككككككف اةشام اةوا ها  المرابخالمهتشاه اه الماةولاةا تفا اا لالول ياايىنكككككككها الا يا ئشلماىص ا

اباامتاموا ها  اىهبل المراةاءاهخالإلاللي.الاي  امإلة ل
ا  

                                                           
ااالالمشر راابلي لاهن بم  الماةواتئاهالم  يلاى،يب  اهاله امة  اشنال اللتبيلهاالب اةوالم ابقلاششا اصاةبخاا-ا1

 .31لا .ا2111-2112لواها لالل  الم ابقلاصن الم ابقلائاهش ااائواهلتايلااةاا لا
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 المصرفي  النشاطلممارسة  الحصول علا الترخي  واالعتمادهانيا: 
ابصركككلاتبة يالت،ه ةاخابلمرا اةواةفبلالة يلامهاا ة،بهاال مالمةشكككا،الماةلواهخاهلا،ي

لليتناااللمراةاءالمهتشاهل خ  يركككككتاهش  المتشكككككي شاتااللاب ككككك اى لا الارككككك ااإةشكككككاءالماةبوابل 
لمشكككل اال تيل االلاهاالشكككتي،مالمهشكككيلالمئرل يهاهخا  ثةف ككك االبتننككك نكككاااللا موبتة  هنالا

لمها لاايىلهخابل لا ككككككيبي اتبةيهااللا لاىلةلاتل هالماةوامتننكككككك نككككككملالمااةبةوالم ها ئباىخا 
  هريةو.مالءاهرلبم المةشا،المالم رب االلالمتيل  ابلتاتهال يبي الشتي،ا

 الترخي : -1 ت
تسأأأأأمح بموجبه سأأأأألطة ىدارية لمسأأأأأتفيد ما كل عمل »اهشةاهالمبلنككككككك ااامتيل  ا اركككككككلا

طات أو السلاإلجراء الذي يمكن لإلدار  »لالهاا شتايا«بممارسأة نشاط أو التمتع بحقو  ممارسته
العامة من ختله ممارسأأأأة رقابتها الصأأأأارمة علا بعض األنشأأأأطة التي عاد  ما تتعل  بأنشأأأأطة 

ا،1«شخا  أو االقتصاد الوطنياقتصادية حساسة أو أنشطة يمكن أن تشكل خطرا علا بعض األ
الم هاباااتاايهاةشكا،ااهاةةااة ا هلخالما ا ااما تااام رب اا هالوةشك، المةشكا،الماةلوا خابهخا

 ا2.اللالمتيل  ابلتاتهالاهخا،ي اهئللالمةالابلمايا
اانتايلءالمةرب المتشي ش  ابلمتة  ه  اةئلاىخالمهشيلابلمهة  المئرل يهالاتهللالمتيل  ا
لإئيلءاتلتنككاباركككف الماةوابم لامهااشككي المشه الماةلولا  ثالاتايهالمهشكككيلالايلياهخالمايليلتا

لمهشل اا11-13هخالوهياا12لمفيل  المتوا تل اااهئللالمةالابلمايااب موااهبئباة المهال ا
اا3بلمهته .

                                                           
اىايلبلالمنل،اتالإلللي  المهنتال اةوالمهئا المهريةولاه لي امة  اشنال المهائنت يلالل  الم ابقلائاهش ااى هلا-ا1

 .13لا .ا2111ه هلاابصي لاابهيللللالمئرل يلا
االمةشا،اتابلمهنخالمهاةة الملا ش املتنئ  اةوالمنئ المتئايها19-13هخاصاةبخايص اا3/2تالمهال اةر  ثاا-ا2

اتل  اههاينتناا ملالم رب االلاتيل  اىبالاتهال.اااا
ا لااللالمتئاي  لا .اي.ا .ااتشلقااشيب،اههاين الوةش،  لا2113ىبتاا13ةواالاه يخ19-13ىة ي اصاةبخايص ااااا
 .ا)هشل ابهته (.2113ىبتاا19لاراليااتاي خا22ااا

 يتخذ المجلس القرارات الفردية اآلتية: »...هخاصاةبخالمةالابلماياالمهشل ابلمهته اىةم اا12تة المهال اا-ا3
 الترخي  بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها األساسية، وسحب االعتماد،  -أ
 «.الترخي  بفتح مكاتب تمهيل للبنوك األجنبية... -ب
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ئللاهةامتيل  اابااااي ااخاصيليا لليهاةيلهاراليااخاا   ا للي  اهيلر  اتتهر اةوا
لمةالابلمايالاهب كككككبامالمنكككككهاجاافتتااةولااهبئاما هةتالم قاةوا،لبالتاتهالاصركككككلاهااشكككككي ا

الما ا ااامشهل اتالمهرية  .
  ا ئيلءلتا،لبالمتيلملتشي اىلريااللال ف  الم رككككككب االلالمتيل  انككككككةت،يقا ملا

ار اةتةاب المايليالمهتشلقاا،لبالمتيل  .
اىجراء طلب الترخي : -أ

هخاصاةبخالمةالابلمايااا91 ملاا92اهبئباةرككككككككب المهبللاهخالالمئرل يها للالمهشككككككككيا
اللاة با نككهتامليلغا خالمتوا ئباهيلااتنااخالإلئيلءلتاهئهبا اها121-11ابل موالمة ا ايص 

ااإل ككككاة ا ملات ل لالمئن المهلتركككك المتواالةواههاينكككك المةشككككا،الماةلوالم رككككب االلالميلركككك 
ا ئباتال  الم،لباىهاهنا.

يجب أن يرخ  »ىةم اابلمتوائكاءاة نااهخاصكاةبخالمةاكلابلماياا92ة المهكال ااة نككككككككككككككب
علا أسأأأأأاس مله  ،المجلس بإنشأأأأأاء أي بنك أو أي مؤسأأأأأسأأأأأة مالية يحكمها القانون الجزائري

ا.«أعته 01علا نتائج تحقي  يتعل  بمراعا  الماد   ،يحتوي خصوصا
يمكن أن يرخ  المجلس »هخالوهياةفنككككمااللاىةم اا92ةواةفلالمنكككك اقاةرككككتالمهال ا

 .«مع مراعا  مبدأ المعاملة بالمهل ،فتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية األجنبيةب
مهئللالمةالابلماياانككككككككل، التلت اياا ا ئباال ماىخا هةتام ا هةتاامهشككككككككيلالمئرل يهاة

تبلةيتالمشكككككيب،لاةوا  خاتيواممالاه الم ي  اةواهةتالمتيل  اهخاالهمامفتتالمتيل  ا  لاهاا
اةيبلاملاةبوالوئةا  اةوالمئرل ي.

 تش خااللالوشكككككككككلا الميلغا خاةواةتتااةبواىباه نكككككككككنكككككككككاتاهام  اةواةواا لالإل،اياباا
م رككككككب اللمئرل يابلماةبوابلمه نككككككنككككككاتالوئةا  الميلغا اةواةتتاةيبلامنااةوالمئرل ياتال  ا،لبا

  ثا يةقاا لالم،لبااهل ا ت ككهخااللابئمالملرككب االاللالمتيل  اىها المئن المهلتركك 
ااباوالهاا لو لا12-11يص ااهخالمة ا ا3التناالمهال ياىبالمشةاريالمتوا

 (انةبلتلا2لهل)ايةاهجالمةشا،الم ها هتلااللا -
                                                           

الا  للاشيب،اتنن لااةوابه نن اهام  ابشيب،ا صاه اةيبلااةوا2111ناتهاياا23لاه يخاةوا12-11ة ا ايص اا-ا1
ا.2111ل نهاياا12لاراليااتاي خا11به نن اهام  اىئةا  لا .اي.ا .ا لااللا
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 لنتيلت ئ  اتةه  المشال ابلمبنا  المهنلي امن لالم يالا -
 لهرليااابلمبنا  المفة  المتوا ةت يالنتشهامنااللمهام  لمبنا  ا -
 لةبا  ابشية  المهنااه خاب اهة ن المه تهل خ -
 للمالي المهام  امل ابل لاهخالمهنااه خابم اهة ن  -
 ككهخاهئهبا المهنككااه خاتانكك هااة هااا«لمةبل المرككلا »المهنككااه خالمي  نكك  خالمهشككلل خ -

اللالمشهب الاللفككاءتن اةوالمه ككللخالمهرككككككككككككككيةوابلمهككامو تشلقاااككليتن المهككام كك ابتئياتن ابا
 لامترلهن ااتال  المهناال ا لبخاهئنللاةواشل التفاقاا خالمهنااه خابا
وامتانككككك هااةوااللااالوركككككلوااهااةوا الب ككككك المه نكككككنككككك المتواتهر المهنكككككاا المهيئشو -

 لمه شيلتا ب ان هتناالمهام  ل
 لتهت الرةاخاهةنهاااللالوص اارف اها ه خلمتوا ئباىخا المهن ي خالمي  ن  خصا ه ا -
 لوهيااإةشاءااةواىباه نن اهام  لهشاي  المابلة خالونان  ا  لاتشلقا -
له نكككككنككككك المهام  املهايا  لاتشلقالوهياافتتاةيلااةواىباةيلاملمابلة خالونكككككانككككك  املاةواىبا -

 له نن اهام  اىئةا  
ىهالمهل،،المتة  هواه الإلشكككككككككككككككاي ا ملااكككللالمهب ف خالمهيتاكككبابلككك لااللمتة   المكككللللو -

 لمر   اتالمهلبم امل اهرل  .
بلمتوا للتاا11-11لمنكككككككككككككام الم لياركككككككككككككليتالمتشل ه ايص اا12-11ت،ا اااملة ا ايص ا

لهاال تبتااللا كككككيبي الإلئاا االلاالبب ككككك تالمشةاركككككيالمهت كككككهة اةواهل ا،لبالمتيل  
قاتت ككهخاىنكك ل اهلتلف انككبلءاهااتشلقاهةنااانب  المه نككنكك خاىبالمهنكك ي خاىنكك ل اه لل اةواه  

ىبالمهشككككككككيبلالمهيللا ةشككككككككا هاب مواات ل لالتنكككككككك لالمهايالتئتهااواملشككككككككيل لالمشةبلخابل لا،ا ش ا
ا1لمشهل اتالمهيللاتال هنااملئهنبي.

ي  ا كككككيبا،لبالمتيل  ا شكككككه ال المهشلبهاتالما    اىخاهل المنكككككااا اانكككككتايلءالمهال ا
ههاين ال نااةواشلاااتلتر ااناالماةبوا تلا ئباىخابلمتواالمةشا،الماةلوبلمناه المهتشلا ااههاين ا

                                                           
  Instruction N°07-11 du 23 Décembre 2007, Fixant les conditions de constitution deا-ا1

banque et D'établissement Financier et D'installation de succursale de banque et  

D'établissement Financier étranger . http:///www.Bank-of-Algeria.dz  هتاجااللالمهبص الإلملتيبةوا ا  

http://www.Bank-of-Algeria.dz
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لا ،يىاال نااا لاهخائن ليصاا االلاا لالمةشككككككا،اباللال ات   ياىباتشل  اما  اتل كككككك ةشككككككا،ناا
غا ا  للااللاياتاركككككوالمهشلبهاتالملص ا ااخالماةوالمهيللاتننككككك نكككككمابهخائن اىلي اةنكككككتةتجاىخا

 تلا تهلخاهخالمت اقاهخاهل اهيلاا االلمهشكيلاةواتنكن  الاة المنككا اىها اهئللالمةالابلمايا
اه المتواتة اال ناالمابلالالمشلمشكككككيل المتواتيغباةوالم ركككككب االلالمتيل  امئه  المشكككككيب،ا

ةوا  ااهةماههاينكك الميصاا المه،لبا املهئللااباهاا نككهتابابصاةبخالمةالابلمايااارككف الاركك لا
ا يب اهبلت  اب موا ها  املراةاءالمهتشاهل خاه الماةو.

اشلالنككككككككتلها ائه  المهشلبهاتابلمبرا قالملارككككككككك اا،لبالم ركككككككككب االلالمتيل  اا لابا
ل ماهااةرككككتاابةقااىها اهئللالمةالابلمايااا لالم،لبااإةشككككاءااةواىباه نككككنكككك اهام  ا ت اتال  

تخذ ي...»  ثائاءتاة نا امةالابلماياالمهشل ابلمهته اصاةبخالابباهخىااهخالمفايت خا12لمهال ا
  المجلس القرارات الفردية اآلتية: 

 ، وسأأأأأحبوتعديل قوانينها األسأأأأأاسأأأأأية ،المؤسأأأأأسأأأأأات الماليةو الترخي  بفتح البنوك  -أ
 االعتماد،

 .«...الترخي  بفتح مكاتب تمهيل للبنوك األجنبية -ب
اتا يل اافتتالماةبوابلمه ننالبةم  ااخاةههاانكاقا ت كتاىخاهئللالمةالابلماياا

اهةمانككككككككككككككبلءاهااتشلقا،يةمماةوا ئباىخا لبخاهايبةاااتيل  اهخالل اتشل  ا هلالمهكام  لاةإخا
اهيةااااامنكك ي الم لت  امل اهةن ا ملالاتشل  ايىلالمها اىباىا ككاءاهئللالإلللي اىباهئللالمهيلصا 

ا.ب ناي  المهفشلملمتة  ه  اتشي ش  ابامه اة ااةوالمئرل يامليلن اهل ات،ااانااه الو لا ال
ياهخات ناللمئن المهلترككككك ااهةتالمتيل  امناانكككككل، اتال ي  ائلابلنكككككش ا هلخالماب اىخ

بل االص ةوالمبلات ا انالمهينكككككككككككبه ابلمشه االلاالماةبواةوات ا قالوالل اات هلاة ل  اتال يا
ا ها.ا1ملراةاءا ها  اةشام  مواةوا يب اتبلةقالمنكككككك يالم نككككككخاملة ا المهرككككككيةوالم ها  ككككككهخا

لارككككك االةواةتتالماةبوشكككككلا الميلغا خامل الوملهئللاهخاشكككككنةنااهةتالمرا اال ي  لمنكككككل، المتا
ليلتالمهشيب ككككككككككك اال مابلتلا المايااا لالول ياةواليلنككككككككككك المهلفاتامل  ال  المتوا تهت اانااامة يا
ااشنةنا.

                                                           
1-ANCEL Pascal, Manuel du droit de crédit, 4éme édition, Litec, Paris, 1995, p. 20. 
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 الترخي :القرار المتعل  بطلب -ب
افتتااةوا اب اهئللالمةالابلماياااليلنكككككككككتملاالم ركككككككككب االلالمتيل  ،لبااشلاتال  اا

نكككل، ابابا تهت اةوا موااالمتشكككي ش  ابلمتة  ه  أل لا المهل اه،اااتماهخاب مواهخال  المتنللا
ة ااب اهةتالمتيل  اىبااية ككملااه اااا هااالصيليااة تل ااشككنةمتب كك تا مولابلنككش الهاانككاقا

لمه للامشكككيب،اتننككك لااةوابه نكككنككك اهام  ابشكككيب،ا صاه اةيبلاا12-11هخالمة ا ايص اا2لمهال ا
ا.اةوابه نن اهام  اىئةا  

 منح الترخي : -1ب
يب،اهخالنكت فاءهامئه  المشهئللالمةالابلماياااليلنك الاهل امهل المهشةواباشلاتنللاشلا

ااإةشكككا ملاب موا اب ااهةتالمتيل  ا12-11ايص اهخالمة ا ا3با2لمهةركككب اال نااةوالمهالت خا
لاب ت اةشككككككككككككككيهاةوالمئي ل ا1ملهشةواخا،ي قاصيلياةيلها كللك ا  رالمتةف ك الاتللءاهخاتاي خاتال  ما

ةواةايتناالمرامر اا12لمينكككه  املئهنبي  المئرل ي  المل هايل،  المشكككشا  ابةااامهااةركككتاال مالمهال ا
اا2.هخاصاةبخالمةالابلمايا

لمتيل  ا ت اص لاااةوالمنككككئ المتئايهااااتااياااباهئيلا ركككب المه نككككنكككك المهشة  االلا
اهخاصاةبخالمةالابلمايا.ا92شيل اتئاي  اتل  او لا المااةبخالمئرل يها،اااامة المهال ا

 رفض الترخي :  -2ب
اةبةالاصائه  المشكككيب،المهةركككب اال نااإةشكككاءااةواا وا،لبالمتيل  المهالةتا نكككتبااصل

واا هالهشةواااوهياةملابااةاا  لايى ا موا كككككككككككيبي ياصيليلااامة تل اهئللالمةالابلماياااشكككككككككككنةما
هخاتال  ماااميةاالمهتشلقااام،لباا(اىشككككككككني11اشلاه ككككككككواىلرياهخااشككككككككي ا)لم ام ا اال ا،لاما

ا،اتشلقالوهيااايةاهجالمةش المهبئبل اةوالم،لبالوب انبلءاههاا نهتاممااتلليوالمةاا ال3لوب 
اااة  اهر .تا  المىبايىلالمها اىباال الفا  المبن

                                                           
 لاهيئ انااق.12-11هخالمة ا ايص اا1لمهال اا-ا1
شنايهاةوالمئي ل المينه  اصلا ب واملئهنبياار    الماةوالمهشةواملا ا ااههاين اا-ا2 ا خاةشياصيلياهةتالمتيل  ابل 

 لمشهل اتالمهرية  لابابام لاااوهيالمر  ت.
 لمهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.ا11-13هخالوهيايص اا91لمهال ا-ا3
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  قاملهشةوااككاوهياهاككاشككككككككككككككي ا ئيلءلتالم،شخاةةوا ككامكك ايةاالم،لككباملهي المرككاة كك اىهككااا
 بهااهخاتاي خاةشكككككككككككيهاىباتال  مات تا،ا ل اا(11نككككككككككت خا)اىها اهئللالملبم ال  اىئ ا1لإللليه

بتا نككهتااإئيلءااصاةبخالمةالابلمايالاهخا12/1هااةرككتاال مالمهال ابا لا نككباالية ككماشككل 
ا2.هخالمايلياهااشي الم،شخا تامألشلا الم،ا ش  خاىبالمهشةب  خالمهنتنلة خ

لمهئككا اهفتب ككااىهككا اهئللالمةاككلابلمايااةوالتلككا اصيليهااهةتاىباالمئرل يهلمهشككككككككككككككيلاتيواا
اهخالمة ا ا1مهال اباباهاات للهاللبةكمام ا  للالمهل المااةبة  اإلرككككككككككككككلليالمايليااليةاالمتيل  

لمهل لاةواهالتماا11-93ال  اهاات كككككككككككككهةمالمة ا ايص المتوانكككككككككككككلتتااخا مواا12-11ايص 
ا3لملاهن .

 هلخا  شكارااكل ات ل لالآلئا ا ملا ا،اءالمفنكككككككككككككك  الملاهل امهئللالمةالابلماياامفياا
شلا اهخاةا   اىلي اصلاىخا مواغ ينككككككل،تمابيصااتمابليلنكككككك المهل المهال اال الص ابهب ككككككبا  لا

وهيالمهرام ن اتان هاالمهام  اهةنالاابتش،   ااةبواالمهشكيالاتئاهالميلغا خاةواتننك لا ئ اةااهخ
واةاللالم،لااتاهةشاامتها، المهئللاهل اصاةبة  امليلات ل لا نككككبايى ةاا ككككيبي اا نككككتلاولم ها

اليلن المهلفاتالمهشيب  اىهاهملاب ها  امهرامتالميلغا خاةوا ةشاءالماةبو.
ىغلبااتشتهلهاولمتيل  ااههاينككك المةشكككا،الماةلواابا ئيلءاصاةبة نكككتلل اههاانكككاقاىخاا

باباةوا مواشككككككنةماشككككككنخائه  المةشككككككا،اتالولي المتوات تا اتيلل  الا4لملب ااهااة ناالمئرل ي
 تاىخاهاا ةفيلاامالمةشكا،الماةلوااباىخالم ار االلالمتيل  اتا هلةماهرلبم االهنكاا امهرلبمتنا

لاب ت اتا  لاااةوالمنكككككككئ المتئايهاةا،لمهشة  المشكككككككيل ان لالول يااا اتتننكككككككلاهااشكككككككي ااةشكككككككا،م
                                                           

ابةواا لارلياصيليااخاهئللالملبم اةواص   ا بة خااةوا لاه اة ااةوالمئرل يااللاىخالم،شخاةواصيليايةااا-ا1
ا اككككككككككاللاتال ا(اىشني11لتاتهالاماةواتا لبخاهاابتا تااشلاية  خلاشي ، اتال  الم،لبالمراةوااشلاهيبيااشي ا)

الم،لبالوب .
اا خا بة خااةوا لاه اة ااةوالمئرل يلاا2111ل نهاياا12اخالم ية المراة  ااتاي خاارالياصيلياهئللالملبم المئرل يهل

 .ا12لا .ا2112لا11لاهئل اهئللالملبم لاالل111113هل ايص ا تشلقاالاب الإلم اءا لاصيليايةاالتاتهاللا
 لاهيئ انااق.لمهتشلقااامةالابلماياا11-13هخالوهيايص اا12/1لمهال ايص اا-ا2
ا  ثا للاا لالمة ا اىئ اىصراهاشني خا لتر ااماهئللالمةالابلمايااتتلا اصيلياهةتالمتيل  اىباية م.ا-ا3

الا  للاشيب،اتنن لااةوابه نن اهام  ابشيب،ا1993 ةا ياا13لاه يخاةوا11-93هخاة ا ايص اا2ىة ي المهال اااااا
ا.ا)هل ل(.1993هايلاا13لاراليااتاي خا11 صاه اةيلااةوابه نن اهام  اىئةا  لا .اي.ا .ا لااللاااااا

امايا.ةفواةيةنااهر ا شتي،الم رب االلالتاتهالاهخا،ي امئة اه نناتالا-ا4
Voir : Jean pierre Deschanel, op.cit, p. 43. 
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  لللا،لبالم ركب االلالتاتهالاهخالمئن المهلتركك اابمهرلبمتناالواها المهركية  ا ئباال نا
اا. تلاتتهلخاهخاههاين المةشا،الماةلواةشل ا

 االعتماد:-2
ل اابابال تلاي المشهل اتالماةل  لاياشككاا شتايالم رككب االلالتاتهالاشككي،ااىنككانكك اامه

ا.1  ههاينكك الواها المتئاياوةمالنككترةاءاهخا ي  االماةبوابلمه نككنككاتالمهام  لمئرل يهاامالمهشككيلا
لولي المتواةركككككككتااللا ئيلءابل لاالام ااشاالمتشكككككككي شاتصلالمهشكككككككيلالمئرل يهاا موا لبخابا

لمهشككككككيلالملاةاةوالم هاة االلا ئيلءابااللتاتهالبهةناالمتشككككككي  المفيةنككككككوالم هاة االلاةا،لا
ا2.لمتيل  اةا،

اباتيل  ا لليهامههاينككك المهنة الماةل  اتا هلخالم ركككب اال ما تااشلاتبلةيابلتاتهالا
ا3.بلم  ياةاءهخالمراواا هاةالمهرية  ا اةوالمهنة بابلمتة  ه  املللالمتشي ش  ئه  المشيب،ا

مهشكككككككيلالاةئلاىخاللمهشل ابلمهته ا11-13هخالوهياا92با93اانكككككككتايلءاةركككككككب المهبللا
  ككثا لر اىخااللاتهككالائككل ككلا  لا،يىتات   يلتااللالماةككوا ككلللا،لككباللابئببا ة اى  ككككككككككككككاا

 يل المه اة اهنكااااال اتشل  اةوالمابلة خالونكان  املاةبوالبخاىخا هلاا لالمتشل  اغي ناا
ار ااخانككككن اهخاىنككككن الماةواىباىبايىنككككهامنااىبالمهنككككااه خاة نالالهاا يل اهنككككاااااللال اتة

انةلاهشاامابةاااملشيب،المهةرب اال نااةواة ا ا تل هالمهئلل.ا
ىهككااهككاا تشلقااككامتشككل  تالمتوات،يىااللايىنككككككككككككككهككا الماةككواة تلفكك ااهيلئشتنككااهئللالمةاككلا

لابال ما لر ا  ام ال اتشل  اةوالمابلة خالونكانك  ا تشلقااهب بلاىبايىنها الماةوااللا4بلمايا
اا5هئللالمةالابلماياانبلءالاخا مواصا اىبااشلالم رب االلالمتيل  .

                                                           
المهت هخالمااةبخالمتئايهلاهيئ انااق.ا29-12لوهيايص ا هخا3لمهال اا-ا1
ةشاءالمهري المهيلرهالملاةاةولاهينب ايص اا129لمهال اا-ا2 اآبانة اا1لارالياةوا13213هخاصاةبخالمةالابلمتنل  ابل 

 www.aproarab.org .ا)هشل (.اهتاجااللالمهبص الإلملتيبةو ا1913
 -Christian Gavalda, Jean Stoufflet, droit bancaire (Institutions-Comptes-Opérations -ا3

Services), Droit bancaire, 8éme édition, Litec, paris, 2010, P. 35. 
الاهيئ انااق.12-11هخالمة ا ايص اا11/1لمهال اا-ا4
ا.39لا .ا2119ى هلاالبلة خلالمبئ راةوالمااةبخالماةلوالمئرل يهلاللياالا لاملةشيلالمئرل يلاا-ا5

http://www.aproarab.org/
http://www.aproarab.org/
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ةهخا يغباةواههاينكككك المشه المهرككككيةوا لرهمالتاالابل تيل اال ا ئيلءلتامل رككككب االلا
التاتهال.
 ىجراءات طلب الحصول علا االعتماد:-أ

عد ب»ا ةئلاااتة االلاىةملمهشل ابلمهته اا11-13ايص اهخالوهيا92/1الهال ماااميئبل
ب لأن تطالحصأأأأول علا الترخي  يمكن تأسأأأأيس الشأأأأركة الخاضأأأأعة للقانون الجزائري ويمكنها 

 للاااالمتوالنت فاءااامئه  المشيب،الاب موااشل«حسب الحالة ،اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية
اصاةبخالمةالابلماياابلوة ه المهتل  امت،ا ام.

 اشلالم ركككب االلالمتيل اانخا،لبالتاتهالانككامف الم لياتب وامةاا اة المهال ا ات ل
ىخاة اا هالمهال ا نتشه ار   الإلهلاة  ا) هلخ(اىهاىخالمه نن خاا موالتا شتايا ئيلءا مرلهو

ا1.غ ياهلره خاا،لبالتاتهالاةن اهل ي خاا مو
لمهال المراهة اهةمابةواا12-11تانكككك هاالمة ا ايص ا الماةل  اغ ياىةمابااميئبلا ملالوة ه

 يتعين علا البنك الذي» ا  ثائاءاة بلاااىةماللابئببالم رب االلالتاتهالةئلاااتة اال
تحصأأأأأل علا الترخي  أن يلتمس من محافظ بنك الجزائر االعتماد في أجل أقصأأأأأاه اهنا عشأأأأأر  

 .«( شهرا من تاريخ تبليغ الترخي 12)
ا لاليصاامهالىاتبلرهالوشكلا الم ها ا واانخالمة الولةلا شتايااهااية المهالت خاىا ها

ا2.  تي المة الوالل ئباىخا
ب ت اتال  الم،لباهخا،ي اه نككككككنككككككوالمشككككككيل اهيةااااهل اهلل اهلصقا ب ال ف  اا لاا

والمهشكككككيلاةتياا،ا ش المهنكككككتةللتابلمهشلبهاتببنكككككا لملاىهاااامةنكككككا امب ككككك المهشكككككيبلا  رالمتةف  ا
ا11-11لمتشل ه ايص االابت،ا ااام موات ا ركككككككككلليا3لمئرل يال ه ا ركككككككككليااااةواهبئباتشت ل لااا

،لبالتاتهالالم ها ئبا يةاصمااام،لبلاا(اه تب اتاهل 12لمتوا للتاةواهالتناالمراة  ااشيا)
هخاةفلاا13لهااةركككككتالمهال اا  ثات كككككهةتالمشةاركككككيالملارككككك ااامشكككككيبلاةوالمةشكككككا،الماةلول

الالماةبوابلمه نككككنككككاتبالماةبواىبالمه نككككنككككاتالمهام  ابل لاهنكككك يهاةيااللاه نككككنككككوا لمتشل ه اىةم
                                                           

 .31م ةل اشاهاولاهيئ انااقلا .ا-ا1
 لمهيئ اةفنملالمرف  اةفننا.ا-ا2
الاهيئ انااق.12-11هخالمة ا ايص اا9/3لمهال اا-ا3
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تت ككككهخاهئهبا اهخالمشةارككككيالملاركككك ااتةف  المهشككككيبلالوئةا  اتال  اليلنكككك اهفرككككل املهشككككيبلا
ا12.1 اة ا ملاهااةرتاال مالمهال ا 

يص ااهخالمة ا ا9/2ىهكاالمئنك المتوا اكل اىهكاهناا،لباهةتالتاتهالاة نككككككككككككككباة المهال اا
ةإخالم،لبالمهيةقااامهنككككككككككككككتةللتابلمهشلبهاتالمه،امبااناابةاااملااةبخابلمتة   المهشهب اا11-12
تال االلمشككككككيب،الملارككككك المه تهل المتوا ت ككككككهةناالمتيل  النكككككت فاءالمبرا قالمتواتراتالبل اهاان

هخاا9/1باك لاهككااىلكلتككمالمهكال اا.لمئنك المهلتركككككككككككككك ااهةتالتاتهككالالمك ها شككلمه كاة ااةكوالمئرل يا
ا فاالعتماد بمقرر من محافظ بنك الجزائر ىذا اسأأأأتو  يمنح» امبلمتواتة االلاىةاةفنككككككملالمة ا 

ةاي اىل ي اهخاصاةبخالمةالاا92بل لالمهال اا،«حسب الحالة ،الطالب كل شروط التأسيس أو اإلقامة
 يةالرسأأأماالعتماد يمنح بمقرر من المحافظ وينشأأأر في الجريد  » االلاىخاةرككككتبلماياالمتوا

ا.«للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
هخا اب تل لبخاةيل اانكككككككبلءالاخاااميةااىبااامهةتا نكككككككتلل اهخا مواىخاصيليالتاتهالا

لا  كككككككككاة ا ملاه    ابئبلالرلبلئ  اةوالإلئيلءلتالمهتاش لاةامتيل  ابلتاتهالا،ي المه اة 
ا.لللام مواةواة يةا هة اخاهخائنت خاهلتلفت خايغ اىةماتا بئلاىها

 القرار المتعل  بطلب االعتماد:-ب
 اب المه اة ااتبئ مالم،لبابلمهل المهيةقااما ملاهل ي  المتة   ااشكلاتال  ا،لبالتاتهالا

يئااما ملالمه اة ا ت اتال  اتاي يااشككنةمار ابابلتاتهالامليلنكك ا هركك بااااهي اىلي   ام المهل ابل 
ااميةا.االاتتلا اصيليهانبلءااامهةتاىبااامتاي ي
 منح االعتماد:-1ب

  لالنككككككتبةلالم،لبال اشككككككيب،المتننكككككك لاىبالإلصاه ا نككككككبالم ام اهرلهاا للااالمتشككككككي  ا
مه اة ا ركككليالابل لالمشكككيب،الملارككك المه تهل المتوا ت كككهةناالمتيل  ال اانهابابلمتة   المهشه

هخاا9/1بلمهال اا112-13ايص اهخالوهيا92/2اصيليلهااهبئباهاييابةااامهااةركككككككككتاال مالمهال 
ا.12-11لمة ا ايص ا

                                                           
 لاهيئ انااق.ا11-11يلئ المتشل ه ايص اا-ا1
 يمنح االعتماد ىذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا األمر »  ثائاءاةواه هبخالمهال اىةم ااا-ا2

  =ةأأأأأأأأأواألنظمة المتخذ  لتطبيقه للبنك أو للمؤسسة المالية، وكذا الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون مقترن
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لتاتهالااهةتاماصيليةوااتاه اة ااةوالمئرل ي  اة ا ملار   اتا ا ملاىةماشاياتئليالإل
واى  كككككككااةاتممارككككككك    الماالملشكككككككيل الم اركككككككل االلالمتيل  اهخا،ي اهئللالمةالابلمايا

لاتهككالاىا كككككككككككككككاءاهئللالإلللي اىباهئللالمهيلصاكك لالمكك  خات اتش  ةن اهخا،ي المئهش كك المشككاهكك ا
لالهاا ت الاتهالالمهل ي خالمشاه خابلمهل ي خالمشاه خا1لمتننكككككككك نكككككككك  املاةبواىبالمه نككككككككنككككككككاتالمهام  

لابا لاهاا راتاىاه  ا2 خلمهنكاال خاغ يالوا كاءاةواهئللالإلللي اب تلاىا اءاهئللالمهل يا
  موااامةنا املراةاءاهخال  اةياا ئيلءلتارايه االرب اهةتالتاتهالاملاةواىبامهن ي م.ا

اتلمااةبة  المتواىمر ااناالمهشكككيلاىبالمهة  اه اة ااةوالمئرل ياملالمهل اااواىخاةشككك يا ملا
اا.ةوا،لااتالتاتهال

 ة اهل اهشااميئبلا ملاصاةبخالمةالابلماياابل لالوة ه المرككككالي اةواا لالمهئا اتاتبئلا
اههاا ب وامةااانخالمتيل  امليلنككككك ا،لبالم ركككككب االلالتاتهالالهااابالمشكككككنخااامةنكككككا ام،لب

با مواالتيوالمهئا ابلنككشااملنككل، المتال ي  امه اة ااةوالمئرل ياةوا رككللياصيليالتاتهالالمهشككيل
الةه اة ااةوالمئرل يا تهت اانل، اتال ي  ابممالاه المر    اةواهةتالتاتهالاةواىهابصتاشاء

بهرككا ا مككوااةككوالمي ككاخالمئرل يهالمكك هات ركككككككككككككك االلالمتيل  اهخاهئللالمةاككلابلماياااتككاي خا
لاا لااللاهااابانككككككككككككا لاةوا2111هةتاممالتاتهالا تاةوااا اةوا  خام ا ا1999ةبةهايا29

اتا  ثاةئلهاىمر امئة اه نككنككاتالمايااااماللمتشككي  المفيةنككوبهرامنااي شاتالولي ااشاالمتشكك
لاخالوبملااامهشككيلاشكنيلاهخاتاي خاتنككل  الم،لب.اب نككبايى ةااا12 اةوا،لبالتاتهالال  اىئ
اةماةوا مواشنخالمتيل  .نةوا،لبالتاتهالاشاتلمئرل يهات ل لاهل اهش ة املا

 رفض منح االعتماد: -2ب
 تاالهش ة ا  قاة ناامله اة ايةاا،لبالتاتهالا ة المهشككككيلالمئرل يهااللا اتتام 

هخالوهياا92لمهال ااصاةبخالمةالابلماياابلوة ه المه،اا امماتانككك هاا نكككتشككك اهخاةركككب اىةم
ةوا ام اال النككككت فاءاهل ااباهفنب المهلامف اىةملا12-11هخالمة ا ايص اا9بلمهال اا11-13يص ا

هةتالبا،،لبالتاتهالاملشكككيب،المااةبة  المه،لبا ا هلخامله اة النكككتللل ارككك   اتماةوايةاا
                                                           

 «.عند االقتضاء بالترخي ،=
 لاهيئ انااق.12-11هخالمة ا ايص اا12/1لمهال اا-ا1
 .ةفنمهخالمة ا اا13لمهال اا-ا2



 

- 11 - 
 

لتاتهكاللاههكاا تيوالماكاباهفتب كااىهكا ااكل اتنككككككككككككككا تتا ب الإلئيلءلتالمبلئكبالتاكاانكااةوا ام ا
اا؟بهاااوا هلاة  الم،شخاةواهر اا لالمايليا؟يةااهةتالتاتهال

ةئلاىخاالةرككككككككب اصاةبخالمةالابلماياابل لالوة ه المرككككككككالي اةواا لالمهئا اءانككككككككتايلاا
تااخاباالمهشككككيلاصلانككككلتااخالإلئيلءلتالمتوا هلخالتلا اااة هاا تشلقااايليايةااهةتالتاتهال

اا اللتفلااام ل ثاةا،ااخارككك   اتاهئللالمةالابلمايااةوانككك بالتاتهالال ف  الم،شخاة م
لملت خا للتاا اتتانكككك بالتاتهاللاا11-13ايص اهخالوهيا113با92هالت خاهخال  اة الم

اباو ا
ا.اةاءااللا،لبالماةواىبالمه نن المهام  -1
ا اتلاا  ا-2

   لام اتراتالمشيب،المتوا ل  امناالتاتهالاهتبةي . -ى
 شنيل.ا(12لرةوااشيا)ا  لام ا ت النت   التاتهالامهل  -ب
 .ىشنيا(1نت ا)  لاتبص المةشا،اهب بلالتاتهالا - 

لمهال ااة  نبا هلخاملئة المهرية  اى  ااىخاتاب اان بالتاتهالاه الإلشاي ا ملاىةما
هخاصاةبخالمةالابلماياات،ا ااامنككككككككككل،تناالميصاا  لاب مواةوا ام ا ل  الماةواان لالو لا اا113

ال ا  ااةماوهياهالاىبا  لام ا نل اةوالم نككككككككككااخالمتشككككككككككي ش  اىبالمتة  ه  المهتشلا ااةشككككككككككا،ماىبا
المت   يالمهبئما م ماهخا،ي الملئة المهرية  ا لتنا.

لتاتهالا لل اةوا ،ايارككككككككك    المه اة اةواىبايةااهةتاصيليا    اىخااههاانكككككككككاق
باباهاا لام المهة،قالمااةبةواىباالىبالملئة المهرككية  اباهخاركك    المهئللاا  خاىخانكك ام

ا.مما قالمهةتامما قالمن بلمتواتا واانخاهخال اتبلرهالوشلا اصاا
صاةبخاهخاا111با112تيتباال اآراياةرككككككتاال ناالمهالت خاتباهئيلا رككككككب المنكككككك با

ه نكككنككك الملا كككش املااةبخالمئرل يهابلمتواتاييانككك بالتاتهالاهةنااتركككاتاص لاةاملمةالابلمايالا
ا هة اتاتهالاهخاةيبلااةواىباه نن اىئةا  لابال مبال بةفلالآلراياتتيتبااامةنا امناللمترف  

ا هالم ام اهخالما ا اانهااهل اتاهرككية  ائل ل ا تاهاالاخا ككيبي اامت،ن ياب ككش تملالماةواةوا
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اا الملئة اميصاااالالا ككككككككككش لهاااللر اا لياىةماص لالمترككككككككككف  اةوااةبلةمابةوالمنككككككككككئ المتئايه با
ا1.رف  لال ف اتالإلللي المه صت ابلمت  لمناار    اتلمتواىخالملئة المهرية  ااواالهالمهرية  لا

لشككككككل المهشةبهاىخا ةشككككككنالشككككككيل الا ككككككش ام لب اةوالول يا هلخالماب اىخالمتيل  ا
بتلبخاه ال المهشل ابلمهته لاا11-13هخالوهيايص اا92 نككككككككككككككباة المهال االملاكاةبخالمئرل يه
لاةنبااهراا المشاا الوبمللابلم ركككككب االلالتاتهالاابالمشاا المراة  المتوا ئباملواتركككككاتااةلا

اتاتهالا لهخالابال ماة2 لنكككككاناا قالمتهت ااههاينككككك الواها المهركككككية  ىخات رككككك اال ناا تلا
لبيهاةوالمتنللاهخاص ا المشككككككككيل ااإئيلءلتاتةركككككككك بالماةوالمهةرككككككككب اال ناااهبئباصاةبخالمةالا

 هااشيتناامألاها المهرية  المهةب، اانا.لوة ه الماةل  لاباامتاموابلماياابهلتل ا
غ ياىةماهخال  اهاانكككككككاقاليلنكككككككتملابهخال  النكككككككتايلءاةركككككككب اصاةبخالمةالابلماياا

اةااباابلوة ه المه،اا اة هاا ل المتيل  ابلتاتهاللاة   اىةنهاا ت،لااخاتاي اااةفلالمشككيب،ل
خا يبي الما ا اانهاالإئيلء خاىنان  خاهت ره لمهشيلالمئرل يها ملاالمهاييالم هالة ةتناء ااخا

 .مههاين الواها المهرية  
اككل المهشككككككككككككككيلالمئرل يهاهخالشككككككككككككككتيل،ااكك  خالإلئيلء خا شبلاىبتا ملاىخا هلخالماب اىخا

 الم ها ةت يالمشكككككيل الميلغا اةوالتنكككككترهاياةواىهبل الوشكككككلا اهلااللاىاه  المشللتاتهالا  ا
بم مواى كككككككككا المهي ل المراة  الشكككككككككي،امههاينككككككككك االهشن ا ءالم،ا ش  خاىبالمهشةب  خالمهتشاهلنكككككككككبل

اللمهشل ابلمهته لمةالابلماياااهخاصاةبخا11ا لمشهل كاتالماةل  المهةرككككككككككككككب اال ناااهبئبالمهال
لالالماشل  ةشككككا،اتالماةبوابل اتنككككهتااههاينكككك الميصاا الماال  االلبم مواةنبا شتايابنكككك ل ابصا   ا

                                                           
المهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.ا11-13هخالوهيايص اا111لمهال اا-ا1

ابةوا ،ايالم ل ثااخان بالتاتهالاةالا لثابىخالتل اهئللالمةالابلماياا ئيلءان بالتاتهالاب موا لااةوا
ا لاكككككككككككلمهتشلقاااما11-13بل لات،ا اااو لا المة ا ايص اا11-13ةاي اباهخالوهياا92لمي اخالمئرل يهات،ا اااملهال ا

ايب،التاتهالام اتشلاكككككككككككهةملا  اىخاشا3لمشاهل اةوالمئرل ياتان هاالمهال االولةلاميىلاها الماةبوابلمه نناتالمهام  
ا اكككككككككككةوال ا11-13ثام ا تهلخالماةواهخاية ايىنهامما ملالم لالولةلالمهةرب اال ماةوالمة ا ايص اككككككككككهتبةي ا  

المهل المه لل ابلمهايي اانةت خ.ا
اا12لاراليااتاي خا21لا ت هخان بالاتهاللا .اي. . لااللا2111هايلاا19لاه يخاةوا11-11هاييايص ا

ا.ا2111ىةي  ا
اة  ل اهلناقلابصا  المة ا الماةلوالمئرل يهاهخاتا  االوهبل لاليلن االلا بءالمتشي شاتابلوة ه المااةبة  اناي  اا-ا2

ا.192لا .ا2113لاللياابهملالمئرل يلالمهفشب 
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ف ا  ثاىخاتاي ياللتنككابارككاللمهشككيلا نل اهخابيلءا موا ملاتشككل لالميصاا المهرككية  براة ااىخا
هخاىشكككككككلا الميصاا اا شتاياشكككككككل ابا لااللاهيل  ابههاينككككككك المشه المهركككككككيةوا ئباىخا ت الماةو
ا.ا1لماةل  

ا موا لبخالمهشيلالمئرل يهاصلا ي اصليالمهنت،الااللا  ا، المهنة المهرية  ااامشل لا
ههاينككككككككككتناامهااتلتنكككككككككك ماهلتل المشهل اتالمتواتايهناالماةبواه المراةاءاهخاهخالم ككككككككككهاةاتاصا ا

 ل،بي االلاهرام ن لابمهاامن هالمشهل اتاهخاتنر يااللالصترالالما ل.
 الفرع الهاني

 وببرنامج النشاط البنك المتعلقة بأشخا لشروط ا
خاشةواى تاىخا مككواتا اللمةشككككككككككككككا،الماةلوا اب االلاهاككلىهالمراكك ابلت تهككاخاككاميغ اهخاىخا 

ة،بهااللاهئهبا اهخالمهلا،يا هلخاىخات لها ملاةاللخا اتللباهخالمهلا،يلاةنباههاينكككككككككككككتم
لمهريةوا،الامااالاتهاهاااام ااالمئرل يهاىبملالمهشيللام مواهتشاهل خاه الماةولمرا امل المراةاءالم
ا.ملهتشاهل خاهشمةشام ا تلا لف ا ها  ا

لالماةوالشكككل اهشةبهاةااإل كككاة ا ملاةركككمااللاهئهبا اهخالمشكككيب،المهتشلا ااتننككك ل
ةاهجااايااشلقتتلابل مواشكككيب،اا)ىبت(اةيااشكككيب،ااىلي االلالوشكككلا المه نكككنككك ابلمهنككك ي امم

ا ا موا لبخالهاا لو الابتفر )راة ا(اةشا،الماةو
 لمؤسسين والمسيرينأوال: الشروط المتعلقة با

هن اهخاههاين المةشا،الماةلوااانمألشلا الم،ا ش  اااميغ اهخالنتاشالالمهشيلالمئرل يها
لةشككا،اما لراةاءالمهتشاهل خاهشن اب ها م ها  اا تاىةمالنككتنلةن اان لا الاركك البم نككاان الملا 

ل االمهشككككككككيلاخالمابلالالمشاه اب كككككككك االيبئاابام موام صترككككككككالالمب،ةولالماةلواباامتاموا ها  ا
للي الماةواةشل ى لا ابشككيب،ا لانككبلءااتتشلقااامهتللل خااااتااياىخاا تءاا اهخا ابهبخااتنكك  يابل 
اهخا تشاه اه المرابخ.اابا اىب لاىباهن ي خلاةبلاه نن خا

ا  

                                                           
 .Catherine D'Hoir-Lauprêtre, Droit du Crédit, édition Ellipses, Paris, 1999, p. 17ا-ا1
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 : ؤسسينالشروط المتعلقة بالم-1
بة يلامهااصلا شبباا لالمشه اهخاهلا،يااللمتوا ته رااناالمشه الماةلوة يلامللربر  ا

امئرل يهلالاةإةمالهااناقالماب اىبيلالمهشيلهريةوصلاتشبلااام كييااللالمهتشاهل خاه الما،الالم
هخالمشكككيب،ا لر اىخاتتبةياةواا كككهخاةركككب اصاةبخالمةالابلماياابلوة ه المه،اا امماهئهبا 

ب  اصرككلا ككهاخا هلاة  المتهلم  خا تهتشبخاالبياىنككانككواةوا نككخانكك يالماةولاب مواالمه نككنكك خ
امم.الملل  

من أجل الحصأأأأأول علا الترخي  »ا ةمىاللاا13-11هخالوهيايص اا91لمهال ااةركككككككت
أعته، يقدم الملتمسأأأأأأأون برنامج النشأأأأأأأاط  08أو في الماد   02المنصأأأأأأأو  عليه في الماد  

نية التي يعتزمون اسأأأأأأأأتخدامها وكذا صأأأأأأأأفة األشأأأأأأأأخا  الذين يقدمون واإلمكانات المالية والتق
  .«هميضامن ،األموال، وعند االقتضاء

فتتاااللالمه نككككنكككك خااةلا،لبالمتيل  اا،تشككككتيااانككككتايلءاة المهال اىا هاة   اىةناا
تا اخاهشام ابىبرككا الوشككلا الم  خا الهبخالوهبل ا)لمهنككااه خ(اباةلالتصت ككاءاىبرككا ااةوا

اا. اهة ن 
  للامةاالوبرككككا المتوا ةا واغ ياىخاهاا شابااللاا هالمهال لاىخالمهشككككيلالمئرل يهام ا

يالم هالوها نكككككككككككككنككككككككككككك خابلمتوا ئبااللاهئللالمةالابلماياالمتنللاهخاتبلةياالىخاتتبةياةوالمه
 . نن خلمشةاريالمبلئباتبلةياااةوالمهلمهبلرفاتابا ب ا،ا ش املا ثا لةشةاا
المرككككاة كككك اهخالمة ككككا ايص اا2لمهككككال ااة ااككككاميئبلا ملا ةككككتاا121-92ةواةايتنككككا لمتواايا

األشأأخا  الطبيعيون وممهلو األشأأخا  المعنويين الذين يشأأاركون مشأأاركة » المه نككنكك خاانةن 
اةنتش اهاا لو ا،«مباشر  أو غير مباشر  في أي عمل غرضه تأسيس مؤسسة

 . لبخاشلراا،ا ش ااىباهشةب المه نلاىخا -
هشكككككايل اهااشكككككي اهخال  اتال  ا رككككك اةال  ااةلاتننككككك لالماةوااصلا شكككككايوىخالمه نكككككلا -

خاغ ياهااشككككي اهلالهاا هلخامماىخا شككككايواهشككككايل ابتبص شمااللاهشككككيبلالمشالالمتننكككك نككككو

                                                           
الا تشلقااامشيب،المتوا ئباىخاتتبةياةواه ننوالماةبوابلمه نناتا1992هايلاا22لاه يخاةوا12-92ة ا ايص اا-ا1

 .1993ة فيهاا11لاراليااتاي خا19لمهام  ابهن ي ناابههرل نالا .اي.ا .ا لااللا
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ل  الما ا اانهااه ا نل اهخال مما ملاتننكككككك لالماةواباامتاموا ت ه المهنكككككك بم  ااخا
  مو.

لونكككككانكككككوابلوا اةوا ةشكككككا ملاباااتااياا لالول يااااتااياىخاه نكككككنكككككوالماةوامن الملبيا -
  تا ا ملاي بلاىهبل الا ي امتننككككك نكككككملاة االاهخاتبلةيالمه ء المهام  امه نكككككنككككك ما تلا

اللااب مواااتاتهالال هلخاتفالهابهبلئن المرككككككككككشبااتالمهام  المتواصلا تشياامناالماةو
ا لاهخائن لابهخائن اىلي اا  املهبلا خابلم  يلاىهبلمن الملاركككككككككككككك اا يااتبة يالم ه

تهتشن اانككككككككككل، الميصاا ابلمتبئ ملا  ككككككككككاة ا ملاتهتشن اااوال  المااةبة  ابل لاتبلةيالمةرلا ا
ا لاهااىللاال مالمة ا المراةاءا)لمهبلا خ(ا ملالمهلا،يلاباابلول قا تلاتا شي بلاىهبل 

مشكككككككيب،المبلئباهخال  ثاةركككككككتااللاهئهبا االاهبئبالمهال المرامر اهةما12-11يص ا
الىئةاواىبا صاه اةيلاماةوا اتنن لااةواىباه نن اهام الملا اتبلةياااةواهل المتيل  

بهخاا خاا هااللمتوااللاىنككككككككانككككككككناا ايياهئللالمةالابلمايااهةتالميلركككككككك اهخاالهنابا
اا المشةارياة لي

 خ.لهبشية  المهنااه خاب اهة ن المه تةبا  ا  
 ااه خابم اهة ن .لمالي المهام  امل ابل لاهخالمهن 
 لمهنكااه خالمي  نك  خالمهشكلل خا"لمةبل المركلا "ا كهخاهئهبا المهنكااه خاتان هاا

ة هاا تشلقاااليتن المهام  ابتئياتن ابلفاءتن اةوالمه للخالمهرككككككككككككيةوابلمهاموااللا
 ةواشل التفاقاا خالمهنااه خ. لبخاهئنللالمشهب لاباامترلهن ااتال  المهناال ا

صاه لل امشككككيب،المها11-11لمتشل ه ايص ااىللت  اةيلااةواتننكككك لااةوابه نككككنكككك اهام  ابل 
مهيةا المهشلبهاتالااهألالنكككتهاي المه نككنكك خ  ثا اب االاللالمةاا،المنككااا به نككنكك اهام  اىئةا  ا

الهاا لو االمشةاريا هااامتشل ه .ابة هاا لواةبئرا
ااالهوية واألهلية القانونية:-أ
لتنككككككتشاة ااانككككككتهاي اىنكككككك ل ا ت الإلئاا اااخا،ي قا1لمنب  ابلوال  المااةبة  ا ت المتنللاهخا

ا؛لونككك ل اتلتل اة هاا  لالاخالمه نكككلاشكككلركككاا،ا ش ااىباهشةب االمه نكككنككك خلاا هال نااهخاصا ا

                                                           
ا.21ابلي لاهيئ انااقلا .ااالالمشر راا-ا1
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ةفوالم ام الوبملاتنل ا ملالم رككككككككككب االلاهشلبهاتاهتشلا اااونككككككككككهاءابلوماابلاتاي خابهلاخا
ىهااةوالم ام المراة  اة نككككتلر ا ليالمشككككل المااةبةواملشككككل اا لالمةشككككا،المههايلللمه  للالمئةنكككك 

ا1.لمهشةبهلالمهايالتئتهااولالمشةبلخلابغ ياااهخالمهشلبهاتالولي 
 الشره واألخت : -با

خاه نككنككااماةواىبامه نككنكك ابااللاىةماتا هلخاىخا لا11-13هخالوهياا91ةرككتالمهال ا
اهام  اىهاشل اناقالم ل اال مااهاا نتو ا

للت لاىباغلياىبانكككيص اىباةركككباىبا ركككللياشككك والبخايرككك لاىبال اة الوهاة لا-ئةا  لاب-ى
لإلة للا- ئرااهكلهااكلبخابئما قاليتلباهخاه تهة خااهبه  خاىبالاترلراىهبل اىباص  لال- 
يلتالمترب ياةوالمه ييلتاىبالمترب ياةوالمه يا- خااامري لابهلامف المتشي  ابلمتة   الملار-ه

 لفاءاىهبل النكككككتلهناا ريا  ل ا-هلامف اصبلة خالمشكككككيلاتلاج-لملارككككك المتئاي  اىبالمهركككككية  لار
  لا-ل اهلامف اتيتا،اااتتئايااامهلليلتابلمفنككككككككككككككالابتا االوهبل ابلإليااب-اك هالمهلامفات.ا،

ئةا  اا ل ا تهت اااب المشككوءالمها ككواة ما شككل ا نككبالمااةبخا ل اال ماهخاصا ائن اص ككا   اى
  لاىالخا ة نماىباىم قااإة لاىبا ل ااهن بم  اهلة  ا-لمئرل يها  ل المئةا اتابلمئةتالمنااا 

 لش باةواشل اهشةبهاهفللانبلءاةوالمئرل ياىباةوالملاي اهاام ا يلاممالتاتااي.
اللاةبا  ابشكككككككية  المهنكككككككااه خاب كككككككاهة ن اا13-11هخالمة ا ايص اا3ىللتالمهال االها

لمه تهل خلاة لر اىخا تهت المه نككنككبخااامشككي ابلول قاب مواملبةن ا تشاهلبخاانهبل الم  يلاةإ لا
شكككككابانككككك يتن الول ص  اىها ا  ا  رياال نااصلا  لها ملاال النكككككتايليالمب ككككك المهامواة هاااشلا

اباامتامواتشي ااهرامتالمراةاءاملل،ي.
اتاايالماةوا تائياانهبل الآللي خا لر ابئبلاصبلالاركككككككايه ات لاهخالنكككككككتلفا ااشااةاا

اءاراةككلوشككككككككككككككلككا اانكك لالمشهكك لابمكك مككوابئككباةياااكك لالمةبلاهخالما بلا تلاتاتتشيااىهبل الم
املل،ي.

ا  

                                                           
 لاهيئ انااق.ا11-11ا ااامتشل ه ايص ا ىة ي النتهاي المهشلبهاتالمهلا-ا1
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 الكفاء  التقنية والمتء  المالية: -ج
خااامه ا تالم ره امتنل  ا تهت المه نككككككككككككككنككككككككككككككا12-92هخالمة ا ايص اا3/2لمهال اىمرهتا

باباهااالب ا فن اال ف  اتئةبالمه نككنكك ابراةا نااتانكك هاالمهبلابخاى  النككاي ابت هواهرككام ن 
ابئبباتهت المه نن خااامالي المهام  ابلملفاء اا12-11لمرامر اهخالمة ا ايص ااة المهال ىللاال ما

 لمتاة  اةوالمه للخالمهريةوابلمهامو.
 قة بالمسيرين: الشروط المتعل-2

بصلاالهنكككك يهالماةبواشككككنةن اشككككنخالمه نككككنكككك خىبملالمهشككككيلابلمهة  المئرل يهالاتهاهاااف  ا
كل شخ  طبيعي، له دور تسييري في » :نةملمهنك يااا12-92هخالمة ا ايص اا/ل2لمهال ااايةت

مؤسأأأأسأأأأة كالمدير العام أو المدير أو أي ىطار مسأأأأؤول يتمتع بسأأأألطة اتخاذ باسأأأأم المؤسأأأأسأأأأة 
 .«أو األوامر بالصره نحو الخارج جازفةالتزامات تصل ىلا صره األموال أو الم

 ابابال اشكككللااةوممانكككل، اهش ة اللل الما  اب ال اياابالم هات ا مهنككك  لا هلخالماب اانخالا
،ا شوا اب ااهنه الإلللي اةوالماةولاةالا لبخاهل يلاااهااىباهل يلامماىباىهاشكككككككككككل اممانكككككككككككل، ا

بلئباتبلةيااالمه ككهبخالمشككيب،الابة يلامهيلرهالمهن انككةا ثاةوابلمتبص  ااانكك الماةولتلا المايليا
اا.ف ة ما تلاتهةتامماا هالمر

يلاتاةواش خالمشيب،المه لل ااهبئبالمااةبخالمتئايهابلمهفيب  االلالمهن يار ال االلاا
ل المهشككيلالمئرل يهاهنكك يهالماةبوااشككيب،اىلي لات ككهةنااصاةبخالمةالاالارككف اااه المهنككااه 
ا،اا امملاةبئراااة هاا لو اهلوة ه المبابلماياا
 : للبنك عدد المسيرينشرط -أ

هخاصاةبخالمةالابلماياااللالمشللالولةلالمهنكككككهبجاامامهنككككك يهالماةبواا91ةركككككتالمهال ا
شأأأخصأأأان علا األقل تحديد االتجاهات الفعلية يجب أن يتولا » اىةمالمهال الب  ثائاءاةواركككك

 .لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحمتن أعباء تسييرها
تعين البنوك والمؤسأأسأأات المالية الكائن مقرها الرئيسأأي في الخارج شأأخصأأين علا األقل 

 .«توليهما تحديد االتجاهات الفعلية لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولية تسييرها
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ينبغي »ةم اىا13-11لهاالشككككتي،تالمفاي المرامر اهخاةفلالمهال المه ككككاة ااهبئبالوهياا
أن يتولا هذان الشأأأأخصأأأأان المعينان في أعلا وظيفتين في التسأأأألسأأأأل السأأأألمي وأن يكونا في 

ا.«وضعية مقيم
ةوالشكككتيل،اا1ىخالمهشكككيلالمئرل يهابللبالمهشكككيلالمفيةنكككوة المهال اىا هاهخا نكككتلل ا

الالمتنككككككك  ياباامتاموالنككككككتاشابا شلاتشككككككئ شااملتنككككككك  يالمئهااواملاةوةنالهنكككككك ي خالرة خااللالوص 
اا2به ا ل.الو الهالم هاتا بةيا هاةاتالاة  امتن  ياشفا 

ابااتمالول ي ا ل ياااهئللالإلللي ا تلبخاللاتللءالشكككيل اهنكككااه ةشكككنااااتااياىخالماةوا با
ملائاةام هل يااا ا تبملالمتنككك  ياهشماتئنكككك للامهالىالمتنكككك  يااللالوص ااهخاي  لاهئللا للي ابل 

بمش اا.ناهشامهتشكاه لل  يالالكاخاتاكلاىخات،اقاةفلالمابلاكلااللالماةبولاب مكوا هكا ك املمئهكااو
ل،ياا ائراىها اهراا المهنكككككككككككككك ي خا شتاياهخاةا   اا مرل المهشكككككككككككككيلالماةبوااامتا لااشللاهش خاهخ

ىبالمهة المه صتالم ها هلخاىخا تلاتا ا الم  يالتلت لالمههلخا كلبرملابهخاةا   اىلي لا
 ،ا اى لالمهنكك ي خا ا  اىها النككتهيلي  اتنكك  يالماةبولاباامتامواةإخالمنل اتا تهر اةوالمتنكك  يا

 ا3ااال المش بخالوياش .مهاا نهلاابملخات،ا اااال،لمئهااواتتلا المايلياهخالماةواةا
 :لمسيري البنك شرط الخبر  والكفاء -ب

الشككتي،اهئهبا اهخ المراةاءاهخالم كك الابنككبءالمتنكك  يلايغا اهخالمهشككيلاةوا ها  اىهبل
اام   الابتفر  ا مواةوالمةاا،المتلمبلئباتبلةيااامل اهن يهالماةبوابلمتاة  المه ا تالمشله  

                                                           
1- «La direction effective de L'activité des établissements de crédit, Ycompris des succursales  

d'établissement de crédit mentionnées au I de L'article L. 511-10, ou des sociétés de  

financement est assurée par deux personnes au mois». Art. L 511-13, al .2 du c. monét.  

fin, op.cit.        
 ,Christian Gavalda, Jean Stoufflet, droit du crédit (les institutions), édition Litec, Paris -ا2

 1990, p. 94. 
  ,Voir : Jean-Philippe Kovar, Jérôme Lasserre Capdeville, Droit de la régulation bancaireا-ا3

édition R.B (revue-banque), 2012, p. 75 ; Parleani Gilbert, «Le risque de vigilance 

 excessive des autorités de contrôle», revue de droit bancaire et financier, éditions du  

jurisclaseur N°06, nov/dec 2002, p. 373. 
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لمهةرككككب اانككككبلءلمهتشلا ااامهنكككك ي خالمااةبة  اال المشككككيب،لتنككككتهيلياةوالنككككت فاءا ةا وا -
الاب مككوا،بل اههككاينككككككككككككككتن بااهبئككبالماككاةبخالمتئككايهصككاةبخالمةاككلابلمايااىاهبئككباال نككاا

 ا1. ا فن اةوالماةومبا
ىل،اءاهنة  اتتنكككاباةوالنكككا ياملاةوابراةا ملاتاال اليتلابالمتركككي اا،ي ا انكككل ه لابا -

 2هاالمهبلابخاهةن لاىباتشي ااا تءا ملاىل،اياغ يالات ال  اىباغ ياهنمبة .ن 
 3هخا  ثالملفاء المتاة  ابلمالي االلالمتن  ي.تهت المهن ي خاارفاتالاة  ا -

هركككامتامتفال ااملهلا،يالمهركككية  المه تهل اب ها  اباالواه  المشكككيب،المنكككامف الم لياتاشا
اللاهنككككككككككك يهالماةبوابةيبلالماةبوالوئةا  اا11-11ىمرهتالمهال الميلاش اهخالمتشل ه ايص االمراةاء

لم ركككب االلالتاتهالاهخا،ي اه اة ااةوالمئرل ياصا المالءاةواههاينككك اةشكككا،ن .ا  ثا اب ا
ىللتاةفلالمتشل ه ابا ابلايلتن ابل لاتئياتن المهنة  لامبرا قالمتواتراتاه ا تنلاتف  المه اة ا

لهاااللتالمبرا قالمتوا ئباتال هناا كككككككككهخاهل امن لالتاتهاللاااللالوشكككككككككلا الملا كككككككككش خ
التاتهالابلمتواتراتالنت فاءالمشيب،المه،لبا .ا

هخالمتشل هك ا لتنكاا ا  اه كاة ااةكوالمئرل ياانهات   ياصلا ،يىااللاا1لمهكال اىمرهكتالهكاا
 هلاتشككككككل ل اهئللالإلللي لاهئللالمهيلصا ابل لا ا هماانهاتشل  اصلالمهرككككككيجاانالالمهشلبهاتا

اىباهئللالمهن ي خ.
اةاءراه،امابخاا ها  ابلل  المةامهنككك ي خالالمهتائي اااوهبل باااتاايااه الماةوا اب االلا

مالي االلاتالاهخاتبةيالالي المهام  اب لاااتاتلفواا اةكامبال كماالبهخار اتفكالهالمهلكا،يالماةل ك 
اايتلاباىهال،ناابخلمهنكك ياباةاءااللا مولاةإ لاصا اال4ااة ا ا ها واملاةولمتنكك  يابلميصاا ابةيا

ىباتشي ككككككككككن اول،اياغ يالات ال  ابهنمبة لاةإةن ا ت هلبخااةاءبملراااةو تنككككككككككاباةوالنككككككككككا يامل
باصاةبخاال ناااهبئاب تشي بخامئهل اهخالمشابااتالمهةرب اللواااءالمةاتئ ااخانبءالمتن  ي

المةالابلمايا.

                                                           
الاهيئ انااق.12-92هخالمة ا ايص اا3لمهال اا-ا1
 هخالمة ا اةفنم.ا2/1لمهال اا-ا2
 هخالمة ا اةفنم.ا2/2لمهال اا-ا3
 .32هيئ انااقلا .اى هلاالبلة خلاا-ا4
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 شرط األخت  والشره: -1
هخالل ي الوشلا ااهخاصاةبخالمةالابلماياا91 المهال ابنا المهشيلالمئرل يهااهبئباة

نككاقاالها-ا،ةلمه نككنكك خاةل ا اترككيا موااللااللم  خا لر اىخاتتبةياة ن اشككيب،المةرلا ابلمشككي 
ملال اشل انبلءابالمهن ي خالمي  ن  خاتشللا ا ملااا - مولإلشاي ا ملا باابلن، اتبملاهااشي اىل 

ا.شل اآليا للي المتن  ياىباممانل، المتبص  
لمتنكك  ياةوالماةبوا  لالاخاه لبهااال ماوهاا هاينككهتا هلخاوهاشككل االةت ئ ام مول

تشياام موابل اهلامف اال11-13ايص اهخالوهيا91نككككككككككككاباهخالونككككككككككككاابالمه لبي اةوالمهال ا
-92يص ااهخالمة ا ا1مهال اةفنككمالمشكي،ابىللتااللالا.1ركا انااملشابااتالمنكاي  االلالمةرككب

خا ئ باىةنبئاتاىخا اب المهنكك يااتال  ائه  المبرا قالم ره ابلمهرات امتهتشماان هالمرككف لاباال12
ا.لمنااا الم ليا11-11ايص االلالون ل المبليل اةوالمهل قالمهيةقاةوالمتشل ه 

،اا االلالمشككككككككككيب،المهلمهشككككككككككيلاى نككككككككككخاةواللت ايااهاانككككككككككاقا هلخالماب اىخهخال  اا
ابلمتوا نل اهخابلمشكككككككككي الول قابىاامشللاىبالملفاء ابلملاي اهةناالءاهااتشلقابانكككككككككاللمهنككككككككك ي خ
لهااالمئهل اهخالمهلا،يا لبخانككككااناانكككبءالمتنكككك  يوةن اصلا تشي كككبخامراةاءا ها  الل مناا ملا

اةاءلات كككككيااهركككككامتالمراىل،اءاهنة  اان ليتلااتن اباى نكككككخاللت ايالمشااباةوا ام ا ل من اابلئاا
تاتشي  لا11-11هخالمتشل ه ايص اا11لم ها للتا اتتمالمهال التاتهالا ملا هلاة  ان باابلبل 

ااباوالهاا لو 
بتلواالمةالابلماياصاةبخاهخاا91ا  لام ا شلالمهنكك يا نككتئ باملشكككيب،المه،لبا اةوالمهال  -

مشكككككيلاتالاهلمهةركككككب اال نااةوالمااةبخالمتئايهابلمهتشلا ااامشكككككيب،المه،لبا اةواهنككككك يا
 للمتئاي  

 لا لاليقاى لا اصاةبخالمةالابلمايا  -
 ت،لااتالمةرلا اىبالول قللةتفتاة ماها  ل -
لي  ااامهتااش الإللاا لالبخالمهنككككالا.هاينككككتمامب  فتمىرةاءاههنة اائنكككك هااان  لاليتلبال، -

 لما ا   .ىبا

                                                           
 لمهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.ا11-13هخالوهيايص اا133لمهال اا-ا1
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هخاا113اهبئبالمهال اابمت ا قا ها  اىلاياملراةاءالمهشككككيلالمئرل يهاة كككك ااخا موصا ا
لماةبواهخاهةتالمايبااملهنكككككك ي خاىبالمهنككككككااه خاة نااىبامله نككككككنككككككاتاا صاةبخالمةالابلماياااهة
الوربل المهنككككك ي خابلمهنكككككااه خابىصايان اهخالمليئ الوبملااامةنكككككا ب تلااللمتااش امهئهبا الماةو

االماةبو.ابل  للثالنا ياملهتشاهل خاه ا تلاتاتتناباةوالإلة ل
لهال  اتشككككككككل ب مواهخا لااش لابةقا ملاالمهشككككككككيلالمئرل يه هلخالماب اانخاالةوالول ي

باهخالمرا اةوائلماةلوالمةشكككككا،اتبة يالمهةاخالمه   امنككككك يالمنكككككااقا لياااانل اشكككككيب،المافياا
بخالتبة يالم هككا كك الم رهك املرابخالمهتشككاهك اه الماةكولاالوهيالمكك ها  لهااككامتاش كك ا ملالبلت تهكاخ

ا هالمشيب،اتشتايااهراا ا هاة اههةب  املراةاءاتااا المرا المتواب شتاةوالماةوااااتاايهاه تهخا
اتان هاااللاىهبل المهبلا خ.

  ببرنامج نشاط البنكالشروط المتعلقة هانيا: 
اةبوالميلغا خاةواتننككككك لالمىمر المهشكككككيلالمئرل يهااللاغيلياااصوالمتشكككككي شاتالمهركككككية  ا 

ا لالول يا ارككككككككككككككلااماةاكلابلمايااتال  اايةاهجالمةشككككككككككككككا،.اهخاصكاةبخالما91اهبئكباة المهكال ا
ب اانااالمتوانككككك ىهاةبا  اب ئ المشهل اتالمهركككككية  االةشكككككا،اتالماةواهخا  ثا،ا شتنااب ئهنا

 ملائاةباا  شهل اتالماةلتشتاياىا الملمتواالت تهاختانكككككككككككك هااتلاوالمبلل  ابهةتاةوالمهنككككككككككككتاا لا
ا تبه الملة ؛ا  كككككككككككاة ا ملا موا لمللهاتالمهركككككككككككية  الولي المهاله املراةاءااخا،ي قابنكككككككككككا 

ااااوهبل ابهاايةتن،ا ش المهرككاليالمهنككتشهل ابل لا)ىةيلللاه نككنككات(اااءلمايةاهجااللاتيل ا المراة
ااا1لملار اااماةو.

تئليالإلشاي ا ملاىخاايةاهجاةشا،الماةوا ئباىخا ال اه المهل المهل قاا،لبالمتيل  لا
لابلم ها ئباىخا ت ككككككككهخالمهش، اتا ب ا12-11هخالمة ا ايص اا3باباهااةرككككككككتاال مالمهال ا

تلا اىبااشككككي  لاب ةا واىخا هلمبنككككا  المهنككككلي امههاينكككك المةشككككا،الماةلوانككككبلءالاةتاتاة  اىباهام 
ئاءاةواة المهال المنككككااا الم ليلاباباهااىللتاال مالمتشل ه اامللهلانككككةبلتالمااله ا نككككباها

لمهتشلقاابركككككككككك اهشككككككككككيبلالمةشككككككككككا،لابلمتوالشككككككككككتي،تا لياا2اهبئبالمهل قايص اا11-11يص ا
ها تبص اهنكككتلله خالم لمه رلة اتابلم نكككاااتابلمةتا جالمهتبصش امللهلانكككةبلتالمهاال لابل لااللالم

                                                           
اه هلا ب فولاا ص الماةوالمهيلرهاااماةبوالمتئاي  لاه لي اهاله امة  اشنال المهائنت يلاتلر اصاةبخاىاها لاا-ا1

ا.93لا .ا1999لل  الم ابقلالمئرل يلا
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لاههاا نكككهتااامتنللاهخائل  ا،اماوالمتيل  لابة هاا  لا1تب  فن اةوال اركككة اةوالمهل اةفنكككنا
لاا لاهخائن لابهخائن اىلي اانكككككككابالمهلا،يالاةبلا يغابخاةوالتنكككككككتهيلياةوالمةشكككككككا،الماةلو

هلتركككككككك ات تاملئناتالم املبةما نككككككككترهياةواىهبل الم  يلالوهيالم هالمتوات  ،ااامةشككككككككا،الماةلو
اللاىله ابئما ب الواها ابلمللهاتالمهاله لابلمتنللاهخاهل اتبةياشكككككككيب،ااتنايصاااههاينككككككك ا

لمنكك يالم نككخابلإلهلاة اتالمهتا  لا ها  املهتشاهل خاه الماةبوابتئنكك للامشةرككيهالمرا ابلت تهاخا
ا اااه .لم ر اتبةياهااةواهر اا هالمهشاه تاب ها  ام صترالالمب،ةواارف

هخال  اهاانككاقالم ل ثااةما تا خامةااىخالمشككيل الميلغا اةواههاينكك المةشككا،المهرككيةوا
 لرهنااتال  اايةاهجاةشكككا،اه للا ت كككهخاهئهبا اهخالمشةاركككيالمهبركككبة االص اهتةاا  انكككبلءاهاا

ليا يبي ا بلماشي  اىباهااتشلقاااإلهلاة اتالمهام  لاااإل اة ا ملاا2تشلقاهةنااااإلهلاة اتالمتاة  
ا.ةبلالمشهل اتالمهرية  المهيللالما ا اانا

 الص ا ابليلنكككتمااركككبيااامايةاهجا لاب اب اهئللالمةالابلماياااتف  المشكككيب،الملارككك اا
م ياالمتنللاهخاىخالماةواممالمالي الملاة  املا ا ااامةشا،المهريةوابت ا قالوالل المهيئب اهةملا

ركككككيةوابهل اصليتناااللاه نكككككخانككككك يالمة ا المهاموابلمبل ا مواةوا ،ايالمابلالالمتوات كككككهخا
اا3.اءتبة يالم هاخابلوهخالملاة  خاملراة

 المطلب الهاني 
 علا البنوك في حماية الزبناءالمصرفية دور الرقابة 

تيواةإخالمهشكككككيلام ا اللمب،ةوايلامللبيالمنا الم هاتلشامالماةبوااللاهنكككككتب التصتركككككالة 
لماةبولاىغلباى لاهنااتتهاشلاه المهاالئااه اصبلالارايه امليصاا االلااب  لالمةشا،البخاا 

                                                           
المهشيلالمفيةنوالم هالشتي،ابر اايةاهجامةشا،الماةوال  اهل ارهة  اهش ة .باواشنةنااةوا مواشنخاا-ا1

Peltier Frédéric et Edouard Fernandez –Bollo, «Structures, règlementation et contrôle public  

Des professions bancaires», Juris classeur (Banque et crédit), fascicule 50, 1997, N°10. 
ابل لالمبنا  اكككككككككككككككتتهر الإلهلاة اتالمتاة  اةوالمشالاتابل ف  ات،ب ياالاهايلتالمشااا وابة هاا  لالاةتاه ئي اىباههلا-ا2

ال اكككباكككككككك  االوه اتاكككككككككككككككككككلمه انا  لاتئن رلتالمشال الآلم  لاآم اتالميصاا الملللل  اااإل اة ا ملالمة ا المهشتهلامهلاة 
ابتهب  الإليااب.

الاهيئ انااق.11-11هخالمتشل ه ايص اا12ىة ي المهل قايص ا
 .32بي ل اه ةولاهيئ انااقلا .اىا-ا3
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ىل،ايالمتشرياالاةبواهخملت تيلر  ابهشا  يالميصاا المهرية  المفشام المتواصييتناامئة ااار ا ها  ا
ابلإلة لاباام يبي ا ها  المراةاءالمهتشاهل خاهشنا.

لمفشام املرابخاتانكككككككككككككك هااةوا ،ايالمشهل اتااكااتاايالمنل الوب ابيلءا مواتبة يالم ها  ا
لمتوا ايهنككااه الماةككولاههككاا  لها ملات نكككككككككككككك خاةبا كك الملككلهككاتالمهاككلهكك ابلمتال كك اهخالمهلككا،يا
لمه تهل ابلمت ل اة نااتهاش ااه اهااتاييهالمابلالالمشاه اةواصاةبخالمةالابلماياا ملائاةبالمابلالا

وا ها  اةبا اخاىاه تنااالميصاا المهركككككية  اتشي  هةااالملبم  اةواا لالمهئا لاةإخالوهيا ات كككككو
المرابخالمهتشاه اه الماةواب لبلااا)لمفيلالوب (.ا

الماككككاةبةواةا،ااكككك ا  ريااللابتشرياخالةن ككككايااككككامهاككككااكككك لابو لماةككككواتا  ريااللاهيلره
اإةشاءالالمهشيااصا لوشلا المهتشاهل خاهشماباامتاموااللالمة ا المهاموابلتصترالهامللبم الل لا

تنكككككنيااللا كككككهاخا نكككككخا ملائاةباىئنر الميصاا الملللل  اةوال ااةولانكككككل،اتا للي  اهنكككككتال ا
تةف  انكككك انكككك الملبم اةوالمهئا الماةلوابةياالميصاا اال ماههاا نككككاا اةوا ككككهاخالمنكككك يالم نككككخا

اا)لمفيلالمراةو(.املا،الاباامتاموا ها  المراةاء
 الفرع األول

 في حماية الزبونأهميتها و  المصرفيةالرقابة تعريه 
هخالمهتشاي اال ماىخالماةبواتتشاه اانهبل الم  يلانبلءاهااتشلقاهةناااشهل اتالإل لللاىبا

 ارككككككككايه االلاا هالتنكككككككترهايابت رككككككك  المفبل لاهخااهل اتالت تهاخلاههاا نكككككككتلاوابئبلايصاا
 كك ابلوة هكك المه،ااكك اىباانككل اتبة ياخاهككل المترلهنككاااككامابلاككلالماككاةبةها ياالمتككنلككلالواهككا ا هككاا

ا1لم ها  المهرللاملهتشاهل خاه الماةبو.
 أوال: تعريه الرقابة المصرفية

شي فاات ل ككككككككالالماةبوامليصاا لا تاىةمام ا بيلااللااة امهشككككككككيلالمئرل يهىخالااميغ اهخا
ا.منالاب نةااةش البخالمتشي  اهخاللترا المفاماتاهخاللترا المتشي  

ا  

                                                           
ار جا نخلالميصاا االلاىاها الماةبوابهة هاتالواها لاتا   اىللءالماةبوابلمهلا،يالمهرية  الإلملتيبة  لاللياا-ا1

 .311لا .ا2111لملتابالم ل ثلالماااي لا



 

- 11 - 
 

مجموعأأأة من القواعأأأد واإلجراءات »اكككاميئبلا ملاتشكككاي  المفاكككماةئكككلاهخااياةنكككاااكككنةنكككا ا
واألسأأأاليب التي تسأأأير عليها أو تتخذها السأأألطات النقدية المركزية والبنوك، بهده الحفاظ علا 
سأأتمة المراكز المالية للبنوك، توصأأت ىلا تكوين جهاز مصأأرفي سأأليم قادر علا أن يسأأاهم في 

االقتصأأأأأأأأأادية، ويحافظ علا حقو  المودعين والمسأأأأأأأأأتهمرين، وبالتالي علا قدر  الدولة التنمية 
 1.«والهقة بأدائها

نوع من أنواع الرقابة التي تمارسأأأأأأأأها جهات وسأأأأأأأألطات مخولة »نةنا اةناااباةاواهخااياا
قانونا بصأأأأتحية التحق  من سأأأأتمة النظم المطبقة والتأكد من صأأأأحة تطبي  القوانين واألنظمة 
والتعليمات المصأأأرفية وصأأأوال ىلا تبيان نقاط الضأأأعه، وتجنيب األخطاء أو تصأأأحيحها في حالة 

حدوهها، وهي تشأأأأمل اكتشأأأأاه وتحليل المشأأأأاكل علا وقوعها، ووضأأأع النظم الكفيلة لعدم تكرار 
عد  مسأأأأتويات من النشأأأأاط، تبتدأ قبل الشأأأأروع في التنفيذ، وتسأأأأتمر أهناءه، وتمتد ىلا ما بعده 
بغية التأكد من أنها سأوه تتم أو تمتت وف  المقتضيات واألحكام القانونية والتنظيمية والتعليمات 

 2.«والتوجيهات الصادر  عن الجهات المسؤولة
اهخال  المتشي ف خالمنااا خامليصاا المهرية  ا ت تامةااهاا لو ا

اامنه لل المهلبم اصاةبةاامئناتانككككككككككل،اتابلمركككككككككك   اتالميصاا اةواهئهبا اهخالمتتهر ا -
 لمر    اةوا مو.

لمترلهنككاااهككل لابلة خابلوة هكك الماةل كك ابالماةبوام ملالمتككنلككلاهخاهككل ات،ا قالميصككااكك ااتنككل  -
 .انا

 اتالمهشة  المن هخال  اتنللاالاهل  ابصا   اصا الما ا اانهااهل  اهركككككككية  لميصاا اتشتايا -
 هخاهل المترل الماةبوااشيب،المللب ا ملالمهنة المهرية  .اناا

 تهتارالميصاا المهرية  اانةناايصاا اهنتهي . -

                                                           
اشا  يقالمهككككككككككيصاا المهرية  ابت،ب يااابةككككككككككككككككتفش  اىة ه الم»ر جالمل خاه هلاىه خالإلها لارالقايلشلالمشهيهلاا-ا1

الا .ا2111لالمئاهش المهنتةري  لالمشيلقلا91لاهئل الإلللي ابلتصتراللالمنة الميلاش ابلمر ربخلالمشللا«لملبم  
 www.iasj.net هتاجااللالمهبص الإلملتيبةو اا.329

ا.11لا .ا1999االالملي  ا، ايلالميصاا المهرية  لالم،اش المراة  لال بلخالمه،ابااتالمئاهش  لالمئرل يلاا-ا2

http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/
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هل ااخ هلخالماب اانخالميصاا المهركككية  ااوا ئيلءاتتل هالمنكككل،اتالمةال  اصركككلالمتنللاه
لمترل الماةبوااامابلالالمتشي ش  ابلمتة  ه  لاباوا هااىخاتلبخاصال  ابصا   اىبااشل  اتر     لابصلا
تلبخالللل  اىبالايئ  لابتنل ا ملاتبة يالم ها  املراةاءاتانككككككككككككك هاالمهبلا خاهةن لالوهيالم ها

امواةوالل اباامتتنككككككككبلهالمرا ابلوهاخاةوالمئنارالمهرككككككككياهرككككككككيةوااهخاشككككككككنةماتبة يابللقاهةاخ
المهنااه اةوا ها  المهتشاهل خاه الماةبو.

 هانيا: أهمية الرقابة المصرفية في حماية الزبون
 خالتاتها اافلي الميصاا ا يئ اةوالونكككككككالا ملاتفالهابصبلالماةبواةوالورهاتالمهام  اىبا
اللالوص المتال  اهخاآراياالالبخالمهت كككككييالمي  نكككككواابالمرابخا ملائاةبالماةولابت نياىاه  ا

بلاشلميصاا المهركككككية  اةواهنكككككا  اشكككككتللاهةنااهاا شبلااامهةفش االلالماةواةوا لا لتمابهةنااهاا 
ااامةف االلالمراةاءالمهتشاهل خاهشم.

اإهلاةمالمتال  اهخالمهلا،يالمتواتتشياامناالماةبواااةااتهالاة ا ايصااواهركككككككيةواه 
 ابقالمراةككاءاببلل شن لاباككامتككاموااككل اصككلي الماةككوااللاتةف كك المترلهككاتككمابلمتواصككلات لها ملا اككلليا
ا.تئاان اةوالآلئا المه لل 

 ا ملالم فا االلارا المئهنبياةوالمئنارالمهرككككككيةوابةوالماةواميصاا اان لالمشككككككللاتنل 
اتنككككشلا ملا ها  الملل ة خابلمهبلا خاةا،ار اىةنااتلا1لم ها شتايالمه يوالونككككانككككوامن لالمئنار

ةنواتنكككشلاى  كككاا ملا ها  المركككامتالمشا اهخالمت ابابلتلت لابنكككبءالمتنككك  يالم هاصلا ،ا ا
اللان ه ابلنتايليالمة ا المهاموابلمهريةواهخالمتشري.لاباامتاموالم فا اا2لماةبو

 ا ب التمترلهككاتالماةل كك  ةا والما ككثاىخالميصككااكك اتلشككبالبيلاهنهككااةوا هككا كك المرابخلااهككا
ااا.لماةوااللاتبة يااات لها ملا ها  المرابخالمهتشاه اهشمابلمتوا  لاننياللمتواتل  امليصاا 

الانكككككككتلاواهةاالمت،يقا ملاصبللمتواتل ككككككك امليصاا ا  خالما ثاةوالتمترلهاتالمهركككككككية  ا
ملاةنكككككككا الت ت ا،والإلمرلهوالمه،لببا   كككككككاة االاللالماةبوال تيلهناائبلم  ، ابلم  يالمتوا 

                                                           
 .311ر جا نخلاهيئ انااقلا .اا-ا1

   .Thierry Bonneau, op.cit, pp. 194-195-ا2
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تاتشي ككتا ملااابااتارككايه ا نككباهااىبيلتمالمهال االاللالمبةاءااتبة يهام ككهاخاصليتننااهة بل 
اا1.هخاصاةبخالمةالابلماياا113

 حترام قواعد الحيطة والحذر: لتزام البنك بامدى ارقابة -1
م ياا ها  التصترالالمب،ةواارف اااه ابلمةشا،الماةلواتان هاالمهبلا خابلم  يلاىمر ا
لمهشككيلالماةبوااامتا لااابلالالم  ، ابلم  يلاب مواصرككلا ككهاخانكك بم ابه ء الماةوابصليتمااللا

ا،التناااا تيل اصبلالالمه انا ا تلاتا  لثالل اةوالمةشلمبةاءااامترلهاتملابلمتوا ئباىخاتت اتله
ا.لماةلوابةواةفلالمبصتاوخاااتمالول ي اتشه االلات،ا قاصبلالالم  ي

مجموعة القواعد والتنظيمات التي تهده ىلا التقليل من » اركككككككلااابلالالم  ، ابلم  يابا
ن الحسأأأالنشأأأاط البنكي والمالي بغرض حماية المودعين وضأأأمان السأأأير  المخاطر التي يواجهها

 2.«للنظام المصرفي والمالي والتوازن االقتصادي
ت ا قالم ها  المتواتنل ا م نااصبلالالم  ، ابلم  يا لبخاهخال  ا كككككككا،اهئهبا ا خا

هخالمةنككككككككبالمتواىصيتناامئة ااار الملبم  ابتاةتناالماةبوالمئرل ي  لابتتهر اىا المةنككككككككبلابلمتوامناا
ااتنر ياةوا ها  المرابخاة هاا لو ا

 نسبة المتء : -أ
لمهت ككهخاةنككبالمه ء المه،اا االلالماةبواا113-13لمة ا ايص ااتالمهال المراة  اهخةركك

تلزم البنوك والمؤسأأأسأأأات المالية باحترام بصأأأفة مسأأأتمر ، علا » امبلمه نكككككنكككككاتالمهام  االلاىة
بين مجموع أموالها الخاصأأأة القانونية  %5.9ء  قدره تأسأأأاس فردي أو مجمع، معامل أدنا للم

ومخأأاطر السأأأأأأأأأو  المرجحأأة من جهأأة  من جهأأة، ومجموع مخأأاطر القرض والمخأأاطر العمليأأاتيأأة
 .«أخرى

                                                           
االلاهئهبا اهخالمشابااتالمتوا هلخاىخاتنل،االلالماةوا  لاىل اان لا11-13هخالوهيايص اا113ةرتالمهال اا-ا1

الو لا المتشي ش  اىبالمتة  ه  المهتشلا ااةشا،ماىبام ا  اخاوهياىبام ا نل اةوالم نااخالمت   يلابهخاا خاااتم
المشاباات الإلة ليلالمتبا خلالمهة اهخاههاين ااشاالمشهل اتابغ ياااهخاىةبللالم لاهخاههاين المةشا،لالمتبص  ا

الاتئليالإلشاي ا ملاىخااةاوالمترلهاتابصبلالمه صتامهن ياىباىلرياه اتش  خاصا  اااإلللي اه صتااىباال اتش  ةمل...؛ابا
ابهةنااهاان نتوالم ل ثااةمات االاه لاما)شيب،اتنن لالماةبو(ىلي اتل  امليصاا اهةنااهااناقالم ل ثااة

 ه    اىخاىغلبا خام اةا ائه  اىاها الماةبواتل  امليصاا .
  Michel Bouvier, «Le Procès équitable en droit fiscal», Revue française de finances -ا2

publiques, Edition L.G.D.J, N°83, Septembre 2003.   
الا ت هخاةنبالمه ء المه،اا االلالماةبوابلمه نناتالمهام  لا .ا2113ةايل ياا11لاه يخاةوا11-13ة ا ايص اا-ا3

 .2113ناتهاياا22لاراليااتاي خا21 لااللاا .اي.
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ا1لهااىمر الماةبواى  كاااتشكل  ابنكال لاتلالابنال اىهاخلاتتلبخاهخاىهبل الار اصاال  
ا2هخاهلا،يااالمهيئ  .ا%2.2ت ،وا

اىخاتلتر ااهنكككككتب اىلةلاهخاىهبلمناالملارككككك ة كككككهاةاامالي الماةبوااللالمبةاءا تش خاال ناا
ا.ابل لات ،  المهلا،يالمه تهل مت ،  المترلهاتناالمهنت ا ا

هخالمة ا انكام الم لياانةما هلخاملئة المهركية  اىخاتلر الماةبواا332ىشكايتالمهال اابصل
ا  ار اىهبل الارككككك اتفبقالمهت،لااتالملة الاب موا  لام اتنكككككهتاااتمالول ي اات ،  ال المهلا،يا

المهتشياامنااةش .
(اىشكككككككككككنياملئة ا3اةبوااامتركككككككككككي تال ار ر ا)لمهخالمة ا اةفنكككككككككككماا32لهااىمرهتالمهال ا

لمهركككية  ابماةوالمئرل يااامةنكككبالمنكككااقا لياالاب موا كككهاةااتنكككتهيلي  الميصاا المهفيب ككك االلا
ا.لماةبو

 نسبة السيولة: -ب
اماةولا المنكككك بم اانةناالمش ص اا خالورككككب المنككككا ل ابلمل بخالمهنككككت ا اوللءالمترلهاتشياات ا

تاةتجااخا مواائرااااخابصتالم ائ لا ب ئبااللالماةبوال تيل اةنا المن بم المه لل اصاةبةالابل 
هخاهةتالمتنن  تالم ره ا  لام اتتهلخاهخات ب  اابال اتهلةنانلللال بةنااةواآئا النت ااصنالا

ا.ىربمناا ملاةابل
يااهخاصاةبخالمةالابلماا99ةياالمهشككككككككيلالمئرل يهاهخال  اة المهال اتئنكككككككك للام موا

اللال ااةواىخا راتاةوال ا  خاىخاىرككككككبمماتفبقاةش الرككككككبهمالمتوااباهلر اانااتئاهالم  يا
ااهالما شال االلالوص الميىنها الولةلالمهفيبا.

 ناابهرككاملوهيالم هاصلا شي ككناالالماةبوالل هاامل ركب االلاىلاياصلياهخالمياتت،هتا
لر يلاهااتلبخاىها اىهي خلا هاات ا قاىلاياصلياهخالمياتاةنوامل،ياال اتبةيالمنككككككككككككك بم الملاة  لا

                                                           
اتتلبخالوهبل الملار المااال  اهخا ار ائه  ايىلالمها التئتهااواىباهخالمتلر  لالمش بلتا لتالمرل اا-ا1

ل  اهخائل للالمه بةاتالمااةبة  لاةاتجالمنة الول ي المهافل ارا اهخا اايىلالمها لالت ت ا،اتلالويرل الملل ة المه ي   
الم يل بابهخالويااجالمهيتاباتبر شنا.

 لاهيئ انااق.11-13هخالمة ا ايص اا9ىة ياةوا مو المهال اااااا
 هخالمة ا اةفنم.ا3لمهال اا-ا2
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هااىخا اخا،ي قاهةتالمايبااههااصلا شي ككككككككنااوره انكككككككك بم اةتنللاا مواهرككككككككامتالمهبلا خلابل 
شللالماةواىخالر ي لابم مواةاات تف ااامن بم ابمباةواشل اىبيلقاةال  ابةواهااالناامخات اقاىياا 

يالمهككليبنكككككككككككككك اهةنككاائ ككللااككاتاتهككالااللاة  اهيلصاكك الماةبوا لبخا كك يلاةواهةتالمايباابللت ككا
ااا1.)اةوالمئرل ي(المتئاي  ابل لايصاا الماةوالمهيلره

 ت ات ا قااكلةنكاالمهتهرك اةوالمه كاة ك االلالمنكككككككككككككك بم اهخائن لابهخائن اىلي ا مكواباك
 اهبل المنا لااليالا اهخالولابتا تنتلا موا تاهخال  ال تفا الماةبوا2ت ا قاىلاياياتاههلخ

اة كك ااكل ا هلكالمه تهلك لاباكامتكامواتفكالهال،يا)لمةابل(ا تلاتتهلخاهخالتمترل ااشهل كاتالمنكككككككككككككك كب
اا.لمبةاءااامترلهاتنا

ايبمت ا قالمتبلرخالمهيغببلابةوا ،ايارككككككككك   اتااةوالمئرل ياركككككككككلى ككككككككك ا ملا مولا
يجب علا البنوك والمؤسأأأأسأأأأات »لا  ثاةركككككتالمهال المراة  اهةمااللاىةم ا133-11لمة ا ايص ا
 المالية أن: 

تحوز فعليا، وفي كل وقت، علا السأأأأيولة الكافية لمواجهة التزاماتها، في قدر اسأأأأتحقا   -
 أدائها، بوساطة مخزون من األصول السائلة، 

تسأأأأهر علا تأمين تنويع كاه لمصأأأأادرها من التمويل حسأأأأب المبالغ وقجال االسأأأأتحقا   -
 والطره المقابل، 

وريأا، ىمكأانيأات االقتراض المتأاحأة لهم لأدى األطراه المقأابلأة، ىذا كان ذلك في تختبر، د -
 .«ظروه عادية أو في حالة أزمة

لهااىمر المة ا اةفنكمااهبئباة المهال المرامر الماةبوااللال تيل اةنا اهش ة اهخاهئهبلا
لاا لاةبولمهنتله اهخالمالوركب المهتبةي ابلمههلخات ا اناااللالمهل المارك يابلمترلهاتالمتهب  ا

خاهئهبلالتنت ااصاتات تالم،لباباللالمهل المار يابلتمترلهاتان اىلي لاا بهخائهخائن لا
                                                           

ا-311.ا الا 1999لمةابلابلمهراي ابلت تهاخلالليالمئاهش المئل ل لالإلنلةلي  لايشلهاش   لاهر،فلاا-ا1
ا.112

ايه اخار الانل  ابئبل اه فب اى هللا للي الماةبولالم،اش المراة  لالليالمهن ياملةشيابلمتبر  ابلم،ااا لابلليارفاءاا-ا2
 .91لا93لا ا .ا1991ملةشيابلمتبر  لااهاخلا

الا ت هخاتشي  ابص الابتن  يابيصاا ال،يالمن بم لا .اي.ا .ا لا2111هاهاا23لاه يخاةوا13-11ة ا ايص اا-ا3
 .2111ىلتباياا12لاراليااتاي خا23اللا
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 اهخابال ماةللهاال تف الماةوااةنككككا اهش ةالمةنككككا ااامهشاه الولةلاملنكككك بم ؛المهاله لابتنككككهلاا ه
لمنكككككككككككككك بم اللهااتفال المهلا،يالمتواصلا تشياامنااباامتامواتفالهاتشياالمراةاءامشل النككككككككككككككت فاءا

اهنت ااتن المهام  .
 نسبة توزيع المخاطر: -ج

فلالمترلهاتماتئاهاةبالمش ص اا خالوهبل الملاركككككككككك اااماةوااةنككككككككككا اتبر  المهلا،يا ارككككككككككلا
 لاهخاةكككا  ككك لابهخاةكككا  ككك اىلي المترلهكككاتالماةكككواتئكككاهاهئهباككك اهخالمهنككككككككككككككتف كككل خاىبالمرابخلااككك

لا1لتمترلهاتالمتواتفبقاةنا اهش ة اهخاىهبل الماةوالملار لاباباهاا ،لقاال نااااول،ايالملاي 
ةوا ام اائرالمراةاءااخالمتنككككككككل لاباامتاموالمتنر يااللالم  يااإهلاخالماةواىخا تشياامإلة لاة

اشاهل خاهشم.لمهت
 اككككككككككهخالمة ا ايصا3/1لاة المهال اكككككككككككككككككككككككككهات اللال تيل اا لالتمترل ااىللالمهة  الماةلوا

 %29يجب علا كل بنك أن يحترم باستمرار نسبة قصوى ال تفو  » المتوائاءاة نالابا13-122
بين مجموع المخاطر الصأأأافية المرجحة التي يتعرض لها نفس المسأأأتفيد ومبلغ أمواله الخاصأأأة 

( 0القأانونيأأة، كمأأا يجأأب أن ال يتجأأاوز مجموع المخأاطر الكبرى التي يتعرض لهأأا البنأأك همأأانيأأة )
بمن لا تش خااللالماةواتفالهاتيل رالول،ايانككككككبلءاا،3«أضأأأأعاه مبلغ أمواله الخاصأأأأة القانونية

ا4تالمشهل اتاهتشلا ااامرابخاةفنماىبااامهئهبا اةفننااهخالمراةاءلاةنباهلر ااتبر  الول،اي.لاة
ا  

                                                           
  Françoise Bekeuwer-Défossez, Sophie Moreil, Droit Bancaire, 10éme édition, éditions-ا1

Dalloz, paris, 2010, p. 25. 
الا21لا تشلقااامهلا،يالملاي ابلمهنااهاتلا .اي. .ا لااللا2113ة فيهاا11لاه يخاةوا12-13ة ا ايص اا-ا2

 .2113ناتهاياا22راليااتاي خا
 هخالمة ا اةفنم.ا2لمهال اا-ا3
ابلربلاهن بم  الماةوالمهيلرهاةواهبلئن الول،ايالمهرية  اةوا  المااةبخالمئرل يهلاينام امة  اشنال اارل ة اآ تا-ا4

الا .ا2112للتبيلهاةوالمشلب لاتلر اصاةبخلالل  الم ابقابلمشلب المن ان  لائاهش اهبمبلاهشهيهلات رهابربلا
311. 
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 المحاسبية:  القواعد-د
لارككككككككك ااهات كككككككككلاصاةبخالمةالابلمايااا1اابلالاه انكككككككككا  اىةيلالمهشكككككككككيلالمئرل يهالماةبو 

اتة   اا11-13هخالوهيايص اا113لمهكككال ااتنكككابلمةرككككككككككككككب المتة  ه ككك المه،ااككك امكككملا  كككثاىمره
ا ناااتناااشل اهئه ابةاااملشيب،المتوا  للاااهئللالمةالابلمايا.

 ا ككككوااإمرل الماةبواىخاتنككككئ اا2لوب الت،ا ااامة المهال اىا هاىرككككليالمهئللاة اه خ
 رلابتنه  المتيهلماةل  لابتل ا مرله  المه،ااا لااهل اتنااةوالمه انا ا،اااامهل،،المه انااتا

به تب اتا نكاااتالمشهل اتلابتا هلخامله نكنك المهركية  اىخاتةا كنااارف اه صت ا تااتيل  ا
لهااىبئباال نااىخاتنككككئلنااى  ككككاابةاااملهاالئالمه انككككا  المه لل اةوالا3لا اهخااةوالمئرل ي

ا11.4-11لمااةبخايص ا
وابلمه نكنكاتالمهام  ابةشككياالا الللالملشكب المهام  املاةباة ل ا الللاا5ىهاالمة ا المراةوا

لمه رلة  ابلاي المه رلة  لا نابالمةتا جابئلب ات  يالوهبل الملار ابةاااملةها  المةه،  المهل ا ا
 الماةبوااإالللالملشككككككككككككب المهام  ابةااامألنككككككككككككلالمه انككككككككككككا  ابصبلالالمتا   ارالالهااىم6ان لالمة ا 

ا13.7-19لمة ا ايص ابلمتنئ  المه اناوالمهشايا م نااةوا
ل ااةواابئبباةشككككككككككككيا نككككككككككككاااتمااصاةبخالمةالابلمايااهخا113/2بصلاىمرهتالمهال اا لا

ةوالمةشككككككي المينككككككه  المهام  اىشككككككنيالمهبلم  امةنا  المنككككككة المه انككككككا  اا(11لمنككككككت ا)لمنككككككةب  ال  ا
اىها،لباملتهل لبااللمةالابلماياائلللابةاااملشكككككككيب،المتوا  للاااه8مإلا ةاتالمااةبة  الإلمرله  

                                                           
المتا   ابلمتنئ  المه اناو. ارلااامابلالالمه انا  المهاالئالمه انا  ابصبلالاا-ا1

الا ت هخاهل،،الم ناااتالماةل  ابلمابلالا2119ئب ل  اا23لاه يخاةوا13-19هخاة ا ايص اا1/2ىة ي المهال ا
 .2119ل نهاياا29لاراليااتاي خا11لمه انا  المه،اا االلالماةبوابلمه نناتالمهام  لا .اي.ا .ا لااللا

 لاهيئ انااق.13-19ة ا ايص اا-ا2
 هخالمة ا اةفنم.ا2/3لمهال اا-ا3
ااااصاةبخايص اااا-اا4 اا ا ا11ااا ا11ا-ا االاه يخاةواا ااااا ا22ااا ااةبةهاياااا اااا ا2111ا ا ا اااالا ت هخالمة ا المه اناوالمهامولا .اي. .ا لااللاا ااا ااا اا ااا ااا ااااااا اا اا ااااااا ااااا اا ا13اااا االارالياا ااا ااا

اااتاي خا اا ا22ااا ااةبةهاياااا اااا ا2111ا ا ا  ا.ا
الا ت هخا الللالملشب المهام  املاةبوابلمه نناتالمهام  ابةشياالا2119ىلتباياا19لاه يخاةوا12-19ة ا ايص اا-ا5

ا.2119ل نهاياا29لاراليااتاي خا11 .اي. .ا لااللا
اهخالمة ا اةفنم.ا3لمهال اا-ا6
 هخالمة ا اةفنم.اا2لمهال اا-ا7
  =يجب علا المؤسسات الخاضعة أن تنشر»اةرناااللاىةم اا12-19هخالمة ا ايص اا1باباهااىللتاال مالمهال اا-ا8
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لملئة المهركككككية  لاا هالم ركككككب االلاهبلةا اىشكككككنيا لرهما(ا11نكككككت ا)الم هاتا ئباىخا تئابربا
صبلاباىباةوا ام ااةوا ام ابئبلاا اةاتاغ يارككك    لول ي امناالم قاى  كككااةواىخاتنهيالماةبوا

اا1.ننباةوالمهنتةللتاااما ا ااةشي اتاتر     
لمن بم اتلتلفاخاةواىخالمل،يالمةاتجااخاباصاالتوالمه ء اهخال  اهااناقا ت تامةااىخاا

 اةوا  خاىخال،يالمنككك بم اتا نكككتلراالال اتبةيهااللالمنككك بم اىنكككانكككاا ةشكككنااةمماةوالال اه ء ا
للالت لباامةوالم ام الوبملاتا هلوالوهبل الملارككككككككككك الملاة  الاةاماةوااام كككككككككككيبي اال المه ء 

 اهواهخالمههلخاىخاتلبخامنااهلا،يااللالمراةاءالمهتشاهل خالملنكككككككككككا يالمهتبصش الم ركككككككككككب ابلمت
ا. ملا ة لالماةواةوا لا لتماة  ريااامتاموااللالمراةاءىخات لهااىبالماةبو

 ا لر امملااالت خالمنككككككككككااات خلاةلبالمابلالالمه انككككككككككا  اتشتاياهلهل اا مواةإخامل   ككككككككككاة ا
الناابهيلصاتناهخاتف رككككمهااتهلةتالمن  اتالميصاا  ا نككككاااتالص ا اتال  الماةبوااالمئرل يهالمهشككككيل

تالابىخات ريانككككككلاااالبيااااللاالمتوبا-لإلة لتانكككككك هاا-مألل،ايالمهرككككككية  اههااصلا شي ككككككناا
ا نكككككككاااتلمةشكككككككياالتمترل اا لاهخائن .ابهخائن اىلي اةإخاةياالوشككككككلا المهتشاهل خاهشنالا

ليلاباتشي االلالمب ش  المهام  اهخال  اهشية المهلمةشكي الملار ا نهتاملراةاءاهخالمةواالماةل  
ابلتمترلهاتالملار اااماةبولاباامتامواللت ايالماةوالوهر املتشاه اهشم.

 : التزام البنك بتوفير االحتياطي اإللزامي-2
 لتر ال ااةوااات تفا اائرءاىبااةنكككا اهش ة اهخاىركككبممالمةال  اببلل شماةواشكككل ايرككك لا

لا  هخامن لالول يان ه اتةف  هاملن ان المةال  المتوا شي اال نا.ا2اةوالمئرل يلل خابلل  امل ا

                                                           

 ( التي تلي نهاية السنة المالية في النشر  الرسمية لإلعتنات القانونية 10كشوفها المالية لألشهر الستة )=
 «.اإلجبارية

المهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.ا11-13هخالوهيايص اا113/2لمهال اا-ا1
ا  ثاىمرهتااةوا بة بخااةوااةشيا ناااتماا91لا91لا92بهرا ا مواهااصاهتاامالملئة المهرية  انةبلتا

المتر     اةوالمةشي المينه  امإلا ةاتالمااةبة  .
اةا ااخ ا

Hocine Mabrouk, code bancaire Algérien (Textes d'application, Jurisprudence et textes  

complémentaires), éditions Houma, Alger, 2006, pp. 140-141.  
ا.139-139 ا .االهر،فلايشلهاش   لاهيئ انااقا-ا2
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المكك ها  ككللاشككككككككككككككيب،اتلب خالم ككلالولةلام  ت ككا،والإلمرلهولا121-13باباهككااىلككلهالمة ككا ايص ا
بلم هاة اةواهالتمالملاهنككككككككككككك اىخالت ت ا،والإلمرلهواملاةبوا تلبخاهخاهئهبلالتنكككككككككككككت ااصاتا

اامشهل اتالاي المه رلة  ااانككككككككككككترةاءاابلتنككككككككككككت ااصاتالمهيتا، مهفتي كككككككككككك ااامل ةايالمهئهش اب/ىبال
لتنكككككككت ااصاتا رلءااةوالمئرل يلالهاا هلخا،يجالتنكككككككت ااصاتالمهفتي ككككككك اهخالماةبوالولي ابةااا

ا2.ملشيب،المتوا  للااااةوالمئرل ي
ر ككال اىبا هككاااككامابلمتواتلبخاصككاالكك املت   يال اب ااةككوالمئرل ياات ككل ككلاةنككككككككككككككاكك الت ت ككا،و

بصلاصا ااتشل لنااه ليلااهبئبا، 4بةاااملت  يلتالمتوات،يىااللالوب كككككالالتصترككككككال   3اامةاركككككاخ
لمهشككلمكك ابلمهتههكك املتشل هكك ايص اا2119هككاهاا21المه يلكك اةوا13-19هخالمتشل هكك ايص اا2لمهككال ا

ا10%لمهتشلا ااة ا الت ت ا،اتالإلئااي  لا  ثاىرككككككا تاةنككككككا الت ت ا،والإلئاايهاا13-12
ااهخا ئهاموالمبلل  امل الماةو.ا

لل ااىباالاللاىةما  لام ا نككككككككتبةوااةوا12-13هخالمة ا ايص اا11ا لابصلاةرككككككككتالمهال اا
 اةبل لاااباك اتتهرك اةوالةامت،اقاال كاللهوالمهفيبااال كمئر  كااشككككككككككككككي،اتلب خالت ت كا،والإلمرا

اةاا،.ا(2)ابلهلا(2)اتفبقاةبل لالت ت ا،وااةنا اتتيلبجاا خاةا،ت خ
ا خام ابقالمهبلاا ككككككككهاةاتها المهشككككككككيلالمئرل يهااات ت ا،والإلمرلهواملبةما هر ا يئ ال

هخال،يا كككككككككككك الاىهبلمن اةوا ام اتشريالماةواىبا ة نككككككككككككملاب موااتبة يالمنكككككككككككك بم الم ره المتوا
بتر لاا هالم كهاة اللهاارللا ئ اا هالمهبليلا  ثاتا نكهتامهنااهوااهتلاىيللبلا مولا  تائبةنا

لهااتشتايالا5صن لماةوااام ركككب االلاىهاهخاا هالوهبل ا تااشلاىخا  رككك المهبلابخااللا ابا

                                                           
الا  للاشيب،اتلب خالم لالولةلام  ت ا،والإلمرلهولا .اي.ا .ا لا2113هايلاا13لاه يخاةوا12-13ة ا ايص اا-ا1

ا.2113ىةي  اا29لاراليااتاي خا21اللا
 .ةفنماهخالمة ا ا3لمهال اا-ا2
الرتاةتي اككككككككككلاهخاهة نااملتنن  تالت تهاة  ا  لا ككككككككتت  ياا هالمةنا ااامر ال ا  لاصا الماةوالمهيلرهااتا  لالماةبوابلم ا-ا3

ااءاب الماةوالمهيلرهااتشئ  الماةبوااللالمتبن اةواهةتالت تهاخاىرةككككككت ل الصترالهلاىهاالمتلف ااة لبخااةلهاا ا
 .لميلبلابلملنالالتصترالهةتيلتا

ابخلاةيلاصاةبخاكككككك لي امة  اشنال المهائنت ياةوالمااةكككككككي ه اتلي نتلالمة ا المااةبةواملاةبواةوالمااةبخالمئرل يهلاهكككككككلا-ا4
ا.139لا .ا2113ىاها لالل  الم ابقلائاهش اهبمبلاهشهيهلات رهابربلا

 .119لا .ا2119 ان المةال  لالم،اش المراة  لالليالمةن  المشيا  لالماااي لايه اخارل قلالمةابلابلماةبوابلمنا-ا5
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للانل اهخال مناا ملالمت ل ابلميصاا االمتوا بنكك ل اةال  اهخابنككا  الماةوالمهيلرهاا هالمةنككا ا
اا1.لت تهاخالمهريةو

 الفرع الهاني
 أساليب الرقابة المطبقة علا البنوك

اللالماةبواىاه  الا ي اهخا  ثالم لاهخالمشهل اتاغ يالمهشككيبا اىبالما ككاءامليصاا اا خ
بهخا  ثابركككككككككككب الماةوا ملاالبهشاه تن اه الماةبواراةاء نكككككككككككاااتالما ها  ابهخا  ثالال نا

قالمشةاخاملبمب ا ككككككهخا،  هخاغ يالمههلخالابمن لاةهخا2ب  ةلمةئاجابلترلااياةواه رلة اتمالمنكككككك
لمةشكككا،الماةلوالبخاب ككك ا كككبلا،اهش ة ات ل ااهلناابىللءاااهخاةا   لابت هوالمهتشاهل خاهشناا

ا.ةا   اىلي اهخ
متة  ه  المتشي ش  ابلائهل اهخالو لا الميصاا المهرية  االمهشكيلالمئرل يهاشاام موال ات
ها  اصركككككككلاتبة يا لللل  ابلايئ  االةي ككككككماونككككككلبا خامليصاا ااااهل الاب مواهخال  امتئنكككككك ل
ا.مئنارالمهريةوااربي اااه لاملراةاءابلم فا االلالنتايلياىة  

 الرقابة الداخلية علا البنوك أوال: 
هليياهخاصاةبخالمةالابلماياالمهشل ابلمهته الماةبوااب ككككك ائنارايصاا اا91ىمرهتالمهال ا

الا نل ا ملالمتنللااللالملرب اهخ ا3للللواةائ 
 لمت ل اةواةشا،اتناابلتنتشها المفشا امهبليلاا. -
اللمنككك يالم نكككخاملهنككككايلتالملللل  ابتانككك هااتلوالمتواتنككككاالااللالمه اة  االلاهاام نا -

 بت هخاشفاة  المشهل اتالمهرية  ابهراليااابتتاشنا.
 ر  المهشلبهاتالمهام  . -
 لول ااش خالتاتاايلاهئه المهلا،يااهااةوا موالمهلا،يالمشهل  . -

                                                           
 .129لا .ا1999ةا  اه هلاةبيهالمشهيهلالمةابلابلمهراي ابلمة ي  المةال  لالليارايلخاملةشيابلمتبر  لااهاخلاا-ا1
اه والمل خا نهاا  اال المل خلاهبنبا اىاها الماةبواهخالمةا  ت خالمااةبة  ابلمشهل  لالمئرءالوب لالم،اش المراة  لاا-ا2

 .319لا .ا1993لليالمةن  المشيا  ابلليا يلءلاهريلا
ا تابئبلاةتيا خا مرل المهشيلالماةبوااب  ائنارايصاا اللللواةائ اهخالمتبر اتالمتوابئنتناامئة ااار ابلمتوالا-ا3

 (.21ى،يااه اهةانا امليصاا الملللل  االلاهنتب ال ااةواتلبخاه  ه ام،ا ش اب ئ ااهل اتما)هالىايص ا
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للل الماةواملا ا ااهنه الميصاا الملللل  لاا  اتاهخاالمهشكككككككيلااانكككككككت للثبتنل للام مواصا ا
الهاا لو اابتفر  ا مو
  جهاز الرقابة والتدقي  الداخلي: -1

لاىركككككككككليالمهشل ابلمهته ا11-13هخالوهيايص اا2هليياا91هلييابا91ت،ا اااملهالت خا
لم ها نل ا ملات ل لاه ككككككككككككككهبخالميصاا الملللل  المبلئبااللاا191-11اةكوالمئرل يالمة كا ايص ا

الماةبواب شنا.
لتالملللل  لال تيل الإلئيلءتتهر اا هالميصاا اتانككككك هااةو ا كككككهاخالمنككككك يالمئ لاملشهل اتا

لملللل  لالمه،ااا اه الوة ه ابلمابلة خلالمشكككككفاة  ابهتااش المشهل اتالمهركككككية  لاهبربص  المشهل اتا
ا2م فا االلالورب ابلتنتشها المفشا املهبليل.لمهام  لال

 للالمهة  اهئهبا اهخالوة ه اتننيااللا هاخا نخاالمت ا قالوالل المنااقا لياا
ا3تتهر اةو ان يالمشه المهريةولابلمتواتلبخا هخائنارالميصاا المللللولابا

ه اىة –مهشلبهات.اا   المه انكككا ابهشامئ ال-ة ا ايصاا المشهل اتابلإلئيلءلتالملللل  .ا-
اة ا ا ف المبرا قابلويش  .–ىة ه المهيلصا ابلمت ل اةوالمهلا،ي.ا–ص الالمهلا،يابلمةتا ج.ا

 محافظو الحسابات: -2
ل ااةوابل اةيلاصاةبخالمةالابلماياااهخا111لمهال اىمر المهشككككككيلالمئرل يهااهبئباة اا

هنكككئل خاةواصا ه اااب لبةالاللالوص نكككاااتا ملا(2)اهخاةيبلالماةبوالوئةا  اىخا ش خاه اة  خ
ب موااشلاىل ايىهالملئة المهركككككككككككككية  ابااتاالااللم نكككككككككككككاااتاولمه انكككككككككككككا خابه اة لملايلءاةااا ا

ا4.لمهاا  لالمتوات للاا
                                                           

الا تشلقاااميصاا الملللل  املاةبوابلمه نناتالمهام  لا .اي.ا .ا لا2111ةبةهاياا29لاه يخاةوا19-11ة ا ايص اا-ا1
 .2112ىبتاا29لاراليااتاي خا31اللا

 .ةفنماهخالمة ا ا3ل المهاا-ا2
 هخالمة ا اةفنم.ا3لمهال اا-ا3
ايلءكككككككككككوالم ناااتا هخاصا ه اةااا الملاككككككككككككتنئ  اه اة ا11-13ياككككككككككبئبالوهكككككككلمهشيلالمئرل يهام ا لخا شتي،ااها-ا4

اال  كككككككككككككككككككككككككككككا اى ا اا هالمئهل ااشلاتشالمه انا خابه اة والم ناااتابةاااملهاا  لالمتوات للااالملئة المهرية  ل
اا.ام  كككككككككككككب مواواه  المهلاة المتوا  تلنااللل الماةوابلمتواتت،لباتاة اتابلاي ااا2111صاةبخالمةالابلماياانة ا

اائبلةبولابم موابئبالميالهااىخاتالمهشيلابتالمهة  المئرل يهاةراااللال ف  اتش  خاه اة والم ناااتاةوالما
اا=11-11ايالماةواشيل اتئاي  لا ملائاةباةرب المااةبخايص اككككككككككك ملالمابلالالمشاه اةوالمااةبخالمتئايهااااتا
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ةوااا1لمئرل يهاابلاككلالمشككاهكك اةوالماككاةبخالمتئككايهتتهركك اهنككا اه ككاة الم نككككككككككككككااككاتا،ااككاامل
وار  ا ناااتابر تنالالهاا لصقاةلملةت ا ااةولابهيلصا المت ا قاةوالملةاتيابلوبيلقالمهام  امل

لمهشلبهكككاتالمهاككككلهكككك اةواتاي ياهئللالإلللي اىباهئللالمهكككل ي خلابةوالمبركككا قالمهينككككككككككككككلككك ا ملا
اااتا نكككككلمب نكككككاااتملالهاا ركككككالقااللالةت ا المئيلاباااةولمهنكككككااه خلا ب المب كككككش  المهام  امل

ااإل كككككككاة ا ملالمت اقاة هاا  لات ال تيل اهالىالمهنكككككككابل اا خالمهنكككككككااه خلالهاا  قامن االبلمهبلرة 
اا ئيلءالمت ا ااتاىبالميصاااتالمتوا يبةنااهةانا .

 كككك اة  ككككاة  لاااامترلهاتةوالماةبوالم نككككاااتااوه اة امئرل يهلابصلال المهشككككيلا لا
لملا يالمه انكككككككككككككبابه اة الم نكككككككككككككاااتالمهتشلقااهنخاا11-11اخاتلوالمتوا للااالمااةبخايص ا

اهخاصاةبخالمةالابلماياااللاىةم اا111ةرتالمهال االا  ث2بلمه انبالمهشتهل
 يتعين علا محافظي حسابات البنوك، زياد  علا التزاماتهم القانونية، القيام بما يأتي: »
أن يعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسأأسأأة الخاضأأعة لمراقبتهم طبقا لهذا  -1

 األمر والنصو  التنظيمية المتخذ  بموجب أحكامه، 

                                                           

 اهنخالملا يالمه انبابه اة الم ناااتابلمه انبالمهشتهل.اقكككككككككككلمهتشل=
 لمااةبخالمتئايهلاهيئ انااق.لمهت هخاا29-12هخالوهيايص اا3هليياا112لمهال اا-ا1
اىخاه اة والم ناااتامن اال ار   اتلاهةنا اا11-11هخالمااةبخايص اا23لمهال اةرتاا-ا2

لمشكككنال اانخالم نكككاااتالمنكككةب  اهةت ه ابرككك    ابه،ااا امةتا جااهل اتالمنكككة المهةركككيه ابل لالوهيااامةنكككا ا -
 ملب ش  المهام  ابههتللاتالمشيل ابلمن  ات.

رك  الم ناااتالمنةب  ابه،اااتنااملهشلبهاتالمها ة اةواتاي يالمتن  يالم ها الهمالمهن يبخاملهنااه خا ف  ا -
 ىبالمشيلاءاىبا اهلوالم ر .

 اكلهايى كماةواشككككككككككككككلك اتاي يالكا ا ب ا ئيلءلتالميصاا الملللل  المهرككككككككككككككالقاال نااهخاهئللالإلللي ابهئللا -
 لمهل ي خاىبالمهن ي.

اص اتاا خالمشككككككيل المتوا يلصاناابلمه نككككككنككككككاتاىبالمن  اتالمتااش امنالاىباا خالمه نككككككنككككككاتا الياشككككككيب،ا ايل التتف -
 بلمن  اتالمتواتلبخاة نااملاا ه خاااإلللي اىبالمهن ي خاملشيل المهشة  اهرامتاهااشي اىباغ ياهااشي .

تماىخا اال ملابهخا،ا ش شل المهنككككككككككك ي خابلمئهش  المشاه اىباا   المهللبم المه ال اال اةا اصلا لتشكككككككككككفماىبال،ل -
  شيص النت   المه نن اىبالمن   .

الاهتشلقااهنخالملا يالمه انبابه اة الم ناااتابلمه انبا2111ئبلخاا29لاه يخاةوا11-11صاةبخايص اىة ي ا
 .2111ئب ل  اا11لاراليااتاي خا32لمهشتهللا .اي.ا .ا لااللا
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أن يقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقريرا خاصأأأأأأأا حول المراقبة التي قاموا بها، ويجب أن  -2
ا من تاريخ قفل كل سأأأنة ( أشأأأهر ابتداء8يسأأألم هذا التقرير للمحافظ في أجل أربعة )

 مالية، 
أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصأأأأأا حول منح المؤسأأأأأسأأأأأة أية تسأأأأأهيتت ألحد  -1

من هذا األمر. وفيما  118األشأأأأخا  الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الماد  
يخ  فروع البنوك والمؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات المالية األجنبية فيقدم هذا التقرير لممهليها في 

 الجزائر،
أن يرسأأأأأأأأألوا ىلا محأافظ بنك الجزائر نسأأأأأأأأأخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة  -8

 .«للمؤسسة
ةوا ،ايالمهنا المهبلل ا م ن اميصاا الملئة المهرككككككككية  المتوا ل كككككككك اه اة بالم نككككككككاااتا

لمتبا خلالمهة اهخاههاينكككككككككككككك المهنا اا هةناال هلةنكااتبص  ااكل اااباكاتاةوا كام اهلامفتن امهناهن 
ا لالبخالإلل  ااامه  ااتاالهيلصا الماةبوااتنكككككككككككةبلتاهام  لالمهة اهخاهبلركككككككككككل ااهل ا3مهل ا

المتنل ا  اىبالمئرل   .
 لا اييها ها  المهتشاهل خاهشنالاماصلاةشا،الماةبولملللل  االلااتشل لا ئيلءلتالميصاا ا خ

للي الماةوتنككك  يابا ككك اانااانكككابانكككبءا هلاة  ا كككااهخابملخاى الهخا ةلاياىهبلمن اةا، ا لاهخاالل 
م مواشكككككككككككللابالا1  تهاخالم ها شلايل ر المتئاي الملللل  ابلملايئ  مةا   لابهخاةا   اىلي ا ها  ا

اا.ن انللءالمبلئااتالمهةب، اااللااه اه اة والم ناااتا تلاتا نهلبلاةوالما ا الميصاا المهشيلا
 الخارجية علا البنوكالرقابة هانيا: 

لايصاا اىل نااى  اا مم ا تبص المهشيلالمئرل يهااةلاةياايصاا الللل  االلالماةبواا ا
اااللالمنكككك يالم نككككخامنبلمنككككنيااللمهبلا خراةاءاصرككككلا ككككهاخالمت ل المنككككل  اةواىهبل المالايئ  

هخائن ااه ابلمابلالالمشمماهخائن ا،اا ا ككككككككككككككهخاهاا في ككككككككككككككماصاةبخالمةالابلماياابلوة ه المه
بةوااك لالإل،كايانككككككككككككككب اةت،يقا ملالمهنكا الميصكاا كك المتوا اب اانككاالك اهخالماةكوالمهيلرهاا.ىلي 

                                                           
اااااا ءالمته هولالمتة   المااةبةواملاةوالإلملتيبةوااللاشال الإلةتية تلالليالمئاهش المئل ل املةشيلالإلنلةلي  لاااا-اا1 اااا ا اااا ا ااااااااا اااااااا اااا ااااا ااا ااا اااااا اا اا اا ااا اااا ااا اااااا اا ااااااااا ااااااا ااااااااا اا

ا2112 ا ا ااالا ا .اا اا ا229اا ا ا231ا-ا ا  اا.اا
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بلملئة المهركككككككية  لاة يلامهاامنهااهخارككككككك   اتابلنكككككككش ام كككككككهاخاتا لالماةبواائه  التمترلهاتا
ا.بلوة ه المناي  ابل تيل المابلة خاالمهةب، اان
 :جزائربنك ال-1

ارككككف اااه انككككل، اتبئ ن  اهخال  ا ا،اءالمتبئ ناتابلمتبركككك اتاائرل ي هايلااةوالم
بلنكتللل المبنكا  المتواهخاشككنةنااتنه خاتنك  يالمشه المهركيةولالهاا تهت اارككبي الارك ااب كك ا
لمتة  هاتالمشاهكككككككك الم يبي  امتنه ككككخا نخاا ص الماةبوااهبلا ناابراةا نالا  اة ا ملاىةما كككك للا

صبلالاتنككككك  يالمشه المتوا تبئبااللالماةبواىخاتتا لااناا فا اا-موا كككككيبي اللهاايى ا -ب شل ا
ا1اللان بمتناابه ءتنا.

اهةتالمهشككيلالمئرل يهااهبئباصاةبخالمةالابلماياتئنكك للامل ها  المتواةنككشلاملا ثاة ناا
يةوارماةوالمئرل يالمشل لاهخالمر   اتا نل اهخال مناا ملالمه اة  االلالنتايليالمة ا المه

اركككف اااه لاب ها  المراةاءااللابئمالملركككب لابهخاا خاا هالمرككك   اتانكككل،تماةوالميصاا ا
اللاهلتل الماةبوالمشاهل االلالمتيلبالمب،ةولابابا ت ا اةوا مواال اىنام بلاا ياالمه اة  ا

هاىا اا لابمش االلاىهبل المهنككككككككككككااه خابلمهبلا خابلمتنللاهخاهل المترل اا تءااهاااباهةب،اان 
لونككككككككككام باابا ةشككككككككككا هامشل اا ال اتته راالبيااالمفشا اةواهيلصا اىاها الماةبولاة لبخامناالوريا

االماامماةوا ها  المرابخ.
 مركزيات بنك الجزائر: -أ

ظم بنأأك الجزائر ويسأأأأأأأأأير ين»ةككم االلاىلمةاككلابلمايااصككاةبخاهخاا99ئككاءاةواة المهككال ا
مخاطر المؤسأأأأأأأسأأأأأأأات ومركزية مخاطر العائتت ومركزية المسأأأأأأأتحقات غير  مركزية صأأأأأأألحةم

ا.«المدفوعة
 : والعائتتمركزية مخاطر المؤسسات -1أ

 خالمة االلاهيلر  المهلا،يام لائل للاا النككككككت لرمالمهشكككككككيلالمئرل يهااهبئباصاةبخا
ب مواانل ات نككككككك خاصلي االهةما111)لمهل ل(اةواركككككككلباة المهال اا11-91لمةالابلماياايص ا

                                                           
اىة،بلخالملاش لالل  المنةلهلالمشهل اتالمهام  ابلمنبقالمهامولالمئرءالوب لالمة ا المااةبةواملة ا المهريةواةواا-ا1

 .121لا .ا1999شاه ااامابلة خابلتئتناللتالما ا   لالمه نن الم ل ر امللتابلاماةاخلااماةاخاه اهل ق
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لمتال  اهخالمهلا،يالمهترل ل اةت ئ المب كك التصترككالهالميلاخالم ها تنكك اا ي  اةوالمة ا الماةلوا
اا1صبلالالمنبقاةوالمشه الماةلو.ل تيل المهاالي ابا

ا،اال اهااتيتالاللاهنككككككككككككككتب الماةوتتبلئلااتشتاياهيلر ك المهلا،يااهراا اا   املهشلبهات
 اهئاتلل االهركككككككككككل  امهيلر المهلا،يالاباامتامواةنو2 خاهخالمايباالماةل   تشلقااامهنكككككككككككتف ل

ب،ا ش المايباالمههةب  ابنكككككككافناابلمهااممالمهنككككككك با ابهاامماالىنكككككككهاءالمهنكككككككتف ل خاهخالمايبا
ا3.لمايبااغ يالمهنلل ابلم هاةاتالمهش،ا امل اصيااهخائه  الماةبوابلمه نناتالمهام  

م ا ا ااانككت للثاا هالمهيلر  اهخالمشل اا ا هلخا  شارا مواااشككواىخالمهشككيلالمئرل يهة 
اهخاىاهنا اال ملاال اهاييلت

 ب المايباالمههةب كك ااتنكككككككككككككككاا اةوائه الكك المهشلبهككاتالمهتككا كك ىخاهيلر كك المهلككا،يا -
 لتاىاه  لالارك اهااتشلقاهةناااامهااممالمهاتي  ابئبلاهشلبهاتابت كهخاالبلمهاتي ك خ

 ا4ناااااهخااةبواىلي .
وا تش خااللالماةباالمهرككككككيةوالمئرل يهااهنككككككنم المل،يلا  والمئناراالمتنل لااللاهل ابا -

صاك اهةتاىهاصيالاملتكنلكلاهخاب ككككككككككككككش ك المرابخالمهكام ك امل الااكاتكمالمهيلر كاتالميئبلا م
 ا5.ه نناتالماياالمهلتلف 

الافتاال المهشلبهاتالمهتشلا ااامراا خاا خالماةبوالمهلتلف لالركككككككبركككككككاالمايباالمتوالنكككككككت -
 6.هةنااا تءامل ااةبواىلي لابهخار ا هلاة  اهشية المراةاءاغ يالوبة اء

                                                           
 .211لا .ا2111لم،اايام،يشلاتاة اتالماةبولالم،اش المنااش لال بلخالمه،ابااتالمئاهش  لالمئرل يلاا-ا1
 .211لمهيئ اةفنملا .اا-ا2
 بلمايالاهيئ انااق.لمهتشلقااامةالاا11-13هخالوهيايص اا99/2لمهال اا-ا3
اهشهيانشلبةولالم ها  المااةبة  ا لالمهلا،يالماةل  اةوا  المت ب اة بالصترالالمنبقلاليلن ا ام المئرل يلاه لي اا-4

الا2112-2111ئرل يلاكككككككككككككككهاله امة  اشنال المهائنت يلاةيلاصاةبخالواها لالل  الم ابقابلمشلب الإلللي  لائاهش الم
 .92 .ا

اة يبرااخاصل ل تلاهن بم  الماةواةوات ،  اهلا،يالمايالاه لي اهاله امة  اشنال المهائنت ياةوالم ابقلااابلاا-ا5
 .33لا .ا2111-2111لا1بهن بم  لالل  الم ابقلااخاالةبخلائاهش المئرل يا

ا.32 .االةفنمهيئ الما-ا6
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ا111-12لمة ا ايص ااىركككليااةوالمئرل ياهخاصاةبخالمةالابلماياا99ة المهال ابت،ا ااام
 اىخا   المهت ككككهخاتة   اهيلر  اهلا،يالمه نككككنككككاتابلونككككياباهلنالا تاىةماباامهااية اا ةنها

اتةاب ااهبئباصاةبخالمةالابلمايااهر،لتاهيلر  اهلا،يالمه نناتابلمشا  تلمهشكيلالمئرل يها
هركككككك،لتاىباتنككككككه  اهيلر  اهلا،ياا11-12ةوا  خالاتهلاةوالمة ا ايص ال اهةناااللا ل لا
اخا،ابتا ر ياىها شككلا ا تاىةمال والم ا ا اىخالتلت  اةوالمتنككه  اانككةبالمه نككنككاتابلونككيلا
ب مواالماملهرككككككككك،لتا تلا لبخاهتبلةاااهاائاءااهبئباصاةبخالمةالابلمايالوبملااامهة  اىخا ةتا

املبخالمة المتة  هوا لر اىخا لبخاه،ااااامهاائاءاةوالمة المااةبةواه  المت،ا ق.
تتشككككككككل اةوالوركككككككك اهخالمه نككككككككنككككككككاتابلمشا  تاتئليالإلشككككككككاي ا ملاىخاهيلر  اهلا،يا

ة  اهيلر  اهلا،يالونيلابا لاهاات اتنل لهاهخاهيلر ت خلالوبملاهيلر  اهلا،يالمه نكنكاتابلمرا
لا  ككثائككاءاةواه ككككككككككككككهبخالمفاي المرككاة كك اهةنككااىةككم ا11-12هخالمة ككا ايص اا1ل  اة المهككال ا

( يسميان في صلب الن  علا التوالي "مركزية مخاطر 2تنقسأم مركزية المخاطر ىلا قسأمين )»
الممنوحة لألشأأأأأخا  المعنويين  المؤسأأأأأسأأأأأات" التي تسأأأأأجل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض
و "مركزية مخاطر األسأأر" التي  ،واألشأأخا  الطبيعيين الذين يمارسأأون نشأأاطا مهنيا بدون أجر

ا.«تسجل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة لألفراد
غ ياىخاا لالمتانك  اتا شةوالنتا  ال اهيلر  ااخالولي لاا ااباتان  ا نل امت ن يا

ا،.لمشه المللللواةابتنن  ا
يبي ا ككككككككككككككاىمر ااةككوالمئرل يالماةبوااللةت ئكك املة االلابئبلالمهيلر ككاتانككككككككككككككامفكك المكك لي

لالهااىمرهناا2لتةليل،ابلتة كككككها ا ملاهيلر  اهلا،يالمه نكككككنكككككاتابلونكككككيابل تيل اصبلالانككككك ياا
ىةيللاباخاه نككككككنككككككاتاةا نااهاامترككككككي تاشككككككني اامل اهيلر  المهلا،يلاائه  المايباالمههةب  امرا

اا3.هنهااال تاص هتنا

                                                           
الا ت هخاتة   اهيلر  اهلا،يالمه نناتابلونياباهلنالا .اي.ا2112ة فيهاا21لاه يخاةوا11-12ة ا ايص اا-ا1

 .2112 بة باا13لاراليااتاي خا31 .ا لااللا
 .ةفنمهخالمة ا اا3لمهال اا-ا2
 .ةفنمهخالمة ا اا1لمهال اا-ا3
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اباو اال1 ت هخالمتري تالمهال اهخالماةبوارةف خاهخالمهشلبهات
  :بتتهر اةوالمهش، اتالمهتشلا ااتشي  المهنككككككتف ل خاهخالمايباابنككككككا امعطيات ىيجابية

هنهكككاالكككاخالمهالملااشةبلخالمشهل كككاتالمتواىئي كككتااللاا نا بصكككا  المايباالمههةب ككك امراةككك
هنكككتب اشكككااا لنالابل لالم ككككهاةاتالمهنلب  ا) كككهاةاتاا ة  اب ككككهاةاتاشكككلركككك  (اة هاا

ا ل ال ارة اهخالمايبا.
  :ابتتهر اةواهئهبلالمهاامماغ يالمهنلل اهخاصا  المايبا.معطيات سلبية

لاهيلر  المهلا،ياتتنكككككككك ااامنككككككككي  الإلشككككككككاي ا ملاىخائه  المهشلبهاتالمهرككككككككيجااناا ما ه
لمتاه لابتلبخاهلركر امله نن المهري  المهينل ا م نالاب ئبااللالمه نناتالمهري  المتوا

اا2. رلتااللاهشلبهاتاهخاهيلر  المهلا،ياىخاتتل المتللا يالم ره ام هاخا،ااشناالمنيه
مالماةبوابالبخااللابئبباتال ا11-12هخالمة ا ايص اا11ىللتالمهال اة كك ااخا مولاا
ال اهشلبه اهنه ا،يىتااللاالهيلر  المهلا،يابارككككككف اهنككككككتال ااخالمترككككككي تااامايباتنل يا

ب ككككككش  المهاتيالالتشل  المااةبخالونككككككانككككككواملشككككككيل ااةلالتصت ككككككاءلاىبات   يالمشةبلخلاىباىها
اا.هشلبه اىلي اصلات ريااللاه ءتم

لماةبوالمهنكككك بم  ااخالص ابب ككككبجابتةانككككقالمهشلبهاتالمتواتينككككلنااالمهة  ا صلا ه اباا لا
 ملاهيلر  المهلا،يلاباواهنكككك بم اى  ككككاااخالم ها  ابلم ف ابلإلينككككا المللللواملهش، اتالمتوا

اا3.تتلاااااهخاهيلر  المهلا،ي
خاتهةتاصيب كككككااهركككككيجااناامل اهيلر  المهلا،يااللاىةنااملاةبواىتا هلخاةت ئ ام مولاا

بهخالمبل كككتاىخاهر اا لالإلئيلءا نل ا، اا لتاهلا،يا ملارابخائل لا تااشلالنكككتشكككايتناصيبا
لمهلكا،يالمهيتا،ك ااكامايبالابهةتالماةبوالمهشلبهاتالم ككككككككككككككيبي  ابلملاة  ااو ملالشكككككككككككككك ابتكلليا

 4.لمتواتشل اهلا،ياه تهل ةاءلابالمهيتا، ااامايباابلمرا

                                                           
ا.لاهيئ انااق11-12هخالمة ا ايص اا2لمهال اا-ا1
 هخالمة ا اةفنم.ا13لمهال اا-ا2
 .ةفنمهخالمة ا اا11لمهال اا-ا3
ا.211لم،اايام،يشلاهيئ انااقلا .اا-ا4
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لمركككككككهتا رلءا مرله  الول اااميىهالتنكككككككتشكككككككايها  نيامللليلاىخالمهشكككككككيلالمئرل يهالمتر اا
اةرككتالمهال اا لاهخائن لابهخائن اىلي ا.مهيلر  المهلا،ياهخاالهماههاا ب وااشل ا مرله تنا

اللا مرله  التنتشاي اصا اهةتالماياامرابخاهخائل للاباباهاا ب واا11-12هخالمة ا ايص ا13
نكككككككتشكككككككايااشكككككككنخاهيلرهالمهامولابا لا شتايا ئ اةااةواتالالمتشاه اه الماةواتا شمةااانخالمرابخالمه

اللماةكواصكلا تنيباهخات هك المهنكككككككككككككك بم  اهخال  اا هالمر ي المااةبة  اخ ابقالمراةكاءالآللي خاو
مك مكوابئكبااللالمهشككككككككككككككيلابلمهة  اتكلليوالوهيا تلاتا فنككككككككككككككتالمهئا اىها الماةبواملتنيباهخا

اتنااتئاهالمراةاء.هن بم 
خات-ايلر  المهلا،ياصرلالنتشايتناككككككككبءا ملاهككككككاللا مرله  الملئ اككككلمةا مواةإخا لللتمابل 

اا1،ي الماةبوابلمه نناتالمهام  ا  اقاىغيل ااهنه اتان هااهةنا اهخ-اشاالمر يلت
لابلت، لااللالواها المتواتاب ااناابهشية اهيلصا ابهتااش اةشكككا،اتالمه نكككنكككاتالمهام   -

 .لالالمشه المتوا  للااااةوالمئرل يهشا  يابصبااالمترلهناهل ا
هككااهتيل رالمهشلبهككاتالمهيتا،كك ااككامايباا لتالمهلككا،ياةوالل كك ابل ككل ااككاماةككوالمهيلرهلا -

 . نهتااتن  ياىة  امن ان المايا
خااةوالمئرل يا ةتنجاال اىنككككام باهخاا ةنااهيلر  المهلا،يالمتواتالا ت ككككتاههاانككككاقاى

يصاا الهاات فرااللالمالبتنكككككككاا اةواهتااش المهلا،يابتانككككككك هنابىةناات اقالمشل لاهخالإل ئاا اتا
انا. الملللل  ابت ب البخاتشياالماةبوامرشبااتاصلات رياة هاااشلااللاا صاتناااراة

 مركزية المستحقات غير المدفوعة: -2أ
تشيااهخالمه ته اىخاتاةاء ملالمرالمهتشلقااهةتالمايبااا،ناااةشىرةاءاص اهناالماةبواا خ
ااةوا هاخالمن بم المهام  المتواتبةيااناههااصلا شل ااا اااىهاهاةلالنكتيئاانالالمهشكال اماشاا

ةتا اا مواةواهنرقاهامواهخاشككككككككككككنةماىخا هلاال ملراةاءالمهتشاهل خاهشنااتانكككككككككككك هاالمهبلا خاهةن
هخالمبصبلااىخات تا،ااتمالول ي اااهلاة الماةبوااللاهنككككتب المةشككككا،الماةلولابم موا نككككتلر االل

اةواهر اا هالمه،اات.

                                                           
ا.219-211لا ا .اهيئ انااقلم،اايام،يشلاا-ا1



 

- 11 - 
 

اككاميغ اهخابئبلاهيلر كك المهلككا،يا تاىخا مككواتا هة اهخابئبلاهلككا،ياصككلاتاتفوااكك هاا
لمهيلر  ااالتشكككككككككككككاةنااىباهبلئنتنالاا لاهاالة ااةوالمئرل يا ملالنكككككككككككككت للثاهاا نكككككككككككككهلا"اهيلر  ا

هخاصاةبخالمةالابلمايااا111لمهنككت ااتاغ يالمهلةبا "لاا هالول ي ات ا ةشككا ااااهات كككلالمهال ا
يص اهخالمة ا اا1 نككككككككككباة المهال ا  ثالاتايتاهخا ككككككككككهخاا ال ااةوالمئرل ياا11-91يص ا
-13ال مالوهيايص االمهت هخاتة   اهيلر  المهاامماغ يالمهلةبا اباهلنالاباباهااىللا92-121
اغ يالمهلةبا .انت ااتت تاتنه  المها99لا  ثاتةابمناااهبئباة المهال المهشل ابلمهته ا11

ئه  المبنكككككككككككككك،ككاءالمهككام  خاا12-92ةوااكك لالإل،ككاياىمرهككتالمهككال الوبملاهخالمة ككا ايص ا
اتالمهام  ابلمه نن ا م ناال الماةبوا كاهشةلاىخاتةا ملاهيلر  المهاامماغ يالمهلةبا لاتة كها اا

تا ات ككككككك ات بلملر ة المشاه لابلمهرككككككامتالمهام  المتااش املاي لابلمهبلركككككك تابى  اه نكككككككنكككككك اىليا
لابتاب اا هالمهيلر  ااتال مالماةبوالبي ااااا ه اابل قا2رابخابنا  الملة ابتتبملاتن  ياالمتركي ا

اا3.لملة ابهااصلا تيتبااةنااهخاهتااشات
  ثاتاب اائه المهشلبهاتابتال  نااالب  فك ا ا ه ك تهكايلااك هالمهيلر ك اانك لالمشككككككككككككككلك ا

اماةبولتبلوالم  يلابةواهااا ا مواىمر المهشيلالمئرل يهاملاةبواصرلالتلا الت ت ا،اتالم ره ابا
اىبااللابنكككككككككككككككا كك المككلة اب/ااككإا  المهيلر كك ااشبل قالمككلة المتوات،يىااللالمايباالمتواهة باككا

تة   اةنيلاهيلرهامشبل قااااةواتننككك نكككاااللا موا لتر ال بالا4لمهب كككبا ات تاتركككي اراةا ن 
ه المتوامل ماتنكككككككككككككت  مناابلتنكككككككككككككتةاي ااناااةلاهةتالمايبالالملة اب الماااصوالماةبوالبي ااااماا 

ااا.وابهرامتالمهبلا خامل نباباامتامواتفالهالمهلا،يالمتواصلاتنللاهرامتالماة
ل ركككككككك ا مواىةمابااميغ اهخاىخاا هالمهيلر  اىةشككككككككنتاهخا  ثالوركككككككك ام ها  الماةبوا

ت ه اا خا، اتناا ها  املرابخالم ها تاىةناامهام  اهخاهلا،يالمايباالمهتشري لابلمه نككككككككنككككككككاتال
ا تشاه ااة  ا نة اه الماةواب نتنهةمااللاىهبلمم.

                                                           
الا ت هخاتة   اهيلر  المهاامماغ يالمهلةبا اباهلنالا .اي.ا .ا لا1992هايلاا22لاه يخاةوا12-92ة ا ايص اا-ا1

ا.1993ة فيهاا11لاراليااتاي خا19اللا
اهخالمة ا اةفنم.ا2لمهال اا-ا2
 هخالمة ا اةفنم.ا3/2لمهال اا-ا3
 .ةفنماهخالمة ا ا3لمهال اا-ا4
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 مركزية الميزانيات:-1أ
ةرب اهبللاصاةبخالمةالابلمايااةئلاىخالمهشيلالمئرل يهاىصياماةوالمئرل يالم قااءاانتايل

ةواىخا ،لباهخالماةبوابلمه نككككككككككنككككككككككاتالمهام  ابل لالإلللي المهام  لاىخاتربلهاال الإل رككككككككككاءلتا
بلمهشلبهككاتالمتوا يلاككااهف ككل لامهشيةكك ات،بيالوب كككككككككككككككالالتصتركككككككككككككككال كك لابلمةاككلابلمايالابه رلخا

بتئنك للامن لالإلصيلياىةشنتاهيلر  المه رلة اتااهبئبالمة ا الانكتللة الملايئ  ...لمهلةبااتلابلت
باالمتواتبر  الماياالمهت هخاتة   اهيلر  المه رلة اتابن ياالاب مواا يااهيلصا ا111-91يص ا

تشه  النكككككككتشها ا،يقاا لاهخائن لابهخائن اىلي اانل اتهة ناالماةبوابلمه نكككككككنكككككككاتالمهام  لا
ااا2.مت ل  المهاموالملا ااامه نناتا هخالمة ا المهريةوهب ل اةوال

ة كا امئه ابتاكال المهشلبهكاتا ب المب ككككككككككككككش ك المهكام  املاةبواااهركااك اك هالمهيلر ك اتشتايا
بلمه نكككنككككاتالمهام  لاب موامتنكككن  التلا المايليلتالمهام  ابلتنككككتيلت ئ  لااخا،ي قاة  ائللب ا

تةفيلاا هالمهيلر  اائه الالهاا3بلت، لااللا امتنالارككككككككككككك اااماةوالمهبليللابلتنكككككككككككككتلللهاتالم
لمهتشلا ااامه نككنككاتالمتوات رككلتااللاصيااهامواالمه انككا  ابلمهام  بهشامئ ابةشككيالمهشلبهاتا

متركككككككي تاهخاهيلر  ا ملاللم ها ل ككككككك اباهخااةبوابه نككككككنكككككككاتاهام  ابشكككككككيلاتالاتهالا  ئايهلا
ا4ماةوالمئرل ي.المهلا،ي
-91اص ياالاةالاىمرهناالمة ا نكككااا الم لياتةليل،اةوالمهيلر اتالماةبواا  كككاة ا ملا مرل اا

ااتةليل،امل اا هالمهيلر  ابل تيل اصبلالانككككككك ياالابل لاترب لاااالاة المهشلبهاتالمه انكككككككا  اا11
بتتهر اا هالمهشلبهاتاةوال اهخالا5نااهخالمه نككككككنككككككاتا لمتواتتشلقااامر ثانككككككةبلتالول ي امراة

  ثاتاب اهيلر  المه رلة اتااإينكككككككككا اةتا جالا6بئلب ا نكككككككككاااتالمةتا جابلما اةاتالمهل ا لمه رلة  ا
لمت ل  ا ملالماةبوابلمه نككككككككككككنككككككككككككاتالمهام  ابشككككككككككككيلاتالتاتهالالإل ئايهااشلالةتنا نااهخاهشامئ ا

                                                           
الا13لا ت هخاتة   اهيلر  المه رلة اتابن ياالا .اي.ا .ا لااللا1991ئب ل  اا13لاه يخاةوا11-91ة ا ايص اا-ا1

ا.1991ىلتباياا21راليااتاي خا
 هخالمة ا اةفنم.ا1لمهال اا-ا2
 .11ة  ل اهلناقلاهيئ انااقلا .اا-ا3
 لاهيئ انااق.11-91هخالمة ا ايص اا2لمهال اا-ا4
 هخالمة ا اةفنم.ا3لمهال اا-ا5
 .ةفنمهخالمة ا اا2لمهال اا-ا6
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ليلئبااولماةبااءلمهشلبهاتالمه انا  ابلمهام  الملار ااراةا يلهالا اال اكككككككككككككككككككككككك هخاهل اةاانككككككككككككككككل 
لبخاكككككلمهشلبهاتالمهينل اتاىخا ااش خالتاتاايككككككه الوللا1اللا ل اهت رل االلاصيااه نن 
ا.11-91هخالمة ا ايص اا9مالمهال اككك ااامني  ا،اااامهااةرتاال كككه ا،

لمهيلر اتانكامف الم لياتشتاياهركليلاهخاهركاليالتنتش  المهامواالاةإخلة، صااههاانكاقا
ملالما ثا ةواةفلالمبصتانل اتالهااىةنالااللالماةبوئرل يااةوالميصاا ااببنككككككككككك ل اةشام امت ا ق

الب موااارككككككككلااخاهشلبهاتابل كككككككك  ابلاهل ااخالمرابخالمهتشاه اهشماصا التلا المايليالت تهاةو
 ها  المةشككككا،الماةلوابلمئنارالمهرككككيةواهخالمبصبلا كككك   المراةاءاغ يالمئل ي خااامرا لاباامتاموا

ا.ملراةاءالآللي ختبة يالم ها  ا
 تاىةماه للاب  قالبخالمهشلبهاتالمهنيا االل ا ا اىخاا لالمتاال املهشلبهاتا لبخائا راا

مرابخاىبالا ئي ناهشلبهاتاااه اةا،لابتاتت كهخاشكك  اااخالمشهل اتالمتواااو-لمتشا ي خاركتا-
اا2.ى  اتفر  تااخا ناام

االمفتشية العامة لبنك الجزائر: -باا
لا اب ااةوا2111هتلرر اةوا ،ايالمهل ي  المشاه امن   المتفت شاىةشنتانة ااواا   ا

تركككككككككي  اتالمتواتالهنااا هالول ي لالماللانككككككككك يالماةبوااةاءااللااات، لاهخال منااالمئرل ي
هايابلمتواىرا تاهلره اانااهة ال نلابلمتواتت اشني ااىبال ار رواىبانللنوابةقاايةاهجالمشه 

اههككاا  ه ل خ ااا3،لككباتاككاي ياه ككاة والم نكككككككككككككككااككاتاملاةبوابه رلة ككاتنككااماةككوالمئرل يب هلخالا2112
امهفتش  اهخاتال ياب ش  الماةبوابت ل لالمتواتشاةواهةنااهخاهلا،ياىباهشال اةوالمتن  ي.ل

 يالتاب المهفتشكككك  ااإينككككا اتااي يايصااتناا ملالملئة المهرككككية  ااخا،ي قاه اة ااةوالمئرا
ااخالمهفتشككككك  المشاه اماةوالمئرل يا شتايا لاىاه  اوخاانكككككاااتئاانا.ابمش الم ل ثتيلهاهةامتتل اها

لمتااي يالمتواتشلاااتنكككككككككككككهتااهشية المب كككككككككككككش  المهام  املاةبواههاا ئةبالمراةاءالمهلا،يالمتواصلا
ا تشي بخامناااةلاتشاهلن اه ااةبواتشاةواهخارشبااتاهام  .

                                                           
 لاهيئ انااق.11-91لمة ا ايص اا1/1لمهال اا-ا1
ا.299لاهيئ انااقلا .اه والمل خا نهاا  اال المل خا-ا2

ا اامتفر  ااةلالم ل ثااخالمترل الماةوااامني  المهرية  .ن ت الميئبلا م ماااااا
 .133الا .2113بةاءاائيبللالملئة المهرية  اب ا،المةشا،المهريةولالليالم اهلاملةشيابلمتبر  لالويلخلاا-ا3
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ا يا  اة ا ملالمهنا المهبلل ا م ماابرفمانل،  ت تامةااانخااةوالمئرلالل ر امهااناق
  ككككك،ل ااهنا اىلي اتشتاياىا ااامةنكككككا املهتشاهل خاه الماةبولاب مواهخال  المنكككككنيااةنبةال  ا

اا  .صبلالايصاا  االلالماةبوااشتلالمبنامفي االلاتبة يالمرا ابلوهاخاةوالمئنارالمهريةوا
ااينكك لمههالمهئا امللبااةوائه  اىشككلا الميصاا لم ل ثام ا نككشةااةواا لاىخاااميغ اهخا
لم فا ااتنككاا اارككبي اةشام اةوملبةناا تاىةةاا ابمةاالمتيل رااللاىئنرتمالمناه االهخااةوالمئرل ي

االلالمن يالم نخاملاةبولاباامتاموا ها  المهتشاهل خاهشن اهخا اللياهرام ن .
 اللجنة المصرفية: -2 

لمنككككك يالم نككككككخامهلتل اامهتااش لمهشكككككيلالمئرل يهاال انككككككل،اتا للي  اهنكككككتال النكككككت لثا
اب لاللابئمالملرالماةلوابلمةشا،لمه نكنكاتاصرلالمةنباااامةشا،التصترالهااربي اااه ا

ابصرككككككلاةياايصاا ارككككككايه االلاا لالول ياصا المهشككككككيلااإةشككككككاءالملئة المهرككككككية  اانل ابصا  
ةوالمتوا هلخاىخات ريااللالما،الالمهركككككككككيابالمهام  المهلتلف اامر يلتلمة ا الماةلواهخالمبصبلاةوال

ا.بلمراةاءابل لالتصترالالمب،ةواااه 
هخاصاةبخالمةالابلماياااللاىخالملئة المهركككككككية  اتلل ااهااا112بصلاةركككككككتالمهال اا لا

ا لو ا
 هيلصا اهل ال تيل الماةبوامأل لا المتشي ش  ابلمتة  ه  المه،اا اال نا. -
 ل تتالمتواتت اهشا ةتنا.ا االلالإللمهشاص -
 تف  اشيب،النت   الماةبوابتننيااللاةبا  اب ش اتناالمهام  . -
 .تننيااللال تيل اصبلالا نخان يالمهنة  -

ااإل كككككككككككاة ا ملاىةنااتشا خاللهاالاتالم ائ ا ملا موالمهلامفاتالمتوا يتلانااىشكككككككككككلا ا
  هاينبخاةشا،اتالماةوالبخاىخا ت الاتهالا .

لمشل لاهخاهخاصكاةبخالمةاكلابلمايااتةابمتابهكاااشكلاكااا119ىخاةرككككككككككككككب المهبللاهخالهكاا
يةاهجا  ثاتاب ااتة   االماةبولاالمرككككككككك   اتالمتواتلب املئة المهركككككككككية  انكككككككككل، الميصاا االل

مشهل كاتالمهيلصا المتواتاب اانالالهاااإهلاةنااىخات،لباهخالماةوائه  المهشلبهاتابلإل  ككككككككككككككا اتا
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بمنااىخاتنتش خاةوا ،اياىلل ناامهناهنااانهاشل ا ا اال ماره امههاين اهنهتنالالإلرااتاتالم با
ا2لابتا هلخاوهاهخاا تءالت تئا اتئاهالملئة ااامنيالمهنةو.1للت اياا

بنكككا ا اتئاهالماةبوابلمه نكككنكككاتالمهام الةت ئ امللبيالميصااوالم هاتاب اامالملئة المهركككية  
نالا  ثا هلةنااتبص  المئرلءلتا  لات الإلل  ااامابلالابلو لا المهشكككككككيلالمئرل يهاهخارككككككك   ات

لمتوات لهاباا،ةواا هالم ام ابهةتامناانككككل،اتاال لالمتشككككي ش  ابلمتة  ه  المهة ه املةشككككا،الماةلو
ا.ةوا ام اتبص شناا ملا ها  المهتشاهل خاه الماةبو

هخاصاةبخالمةالابلمايالا ت كككتاىخالمهشكككيلاا111 ملاا111اانكككتايلءاةركككب المهبللاهخا
لمئرل يهاهةتالملئة المهرية  ار   اتابلنش اةواتاي يالمئرلءالم هاتيلهاهةاناااةوا ام ا ل  ا

ةوا مات   ياملاتبئتتل ااشكككككككككككنةما ئيلءلتاىبم  اتاب اهخال مناااىخالماةوااامترلهاتمالمااةبة  لاةلناا
اا لةوا ام اهاا  لا هخاا111لمهال الاباباهااةرككككتاال ما3اابلالا نكككخانككك يالمهنة لول يااىل ا

ان لالو لا المتشي ش  اىبالمتة  ه  المهتشلا ااةشا،ماىبام ا  اخااىل لاىهاا  لاصاةبخالمةالابلمايا
 باتركككككك ا ملاليئ انككككككاتنل ا  اىبام ا نل اةوالم نككككككااخالمت   يلا هلةنااىخات،اقاال ماااباات

 هاا-ا لاه ا هلاة  اةياااابااتاهام  ااةفنكككككككككككككملاااةبخلمهخاا113لمهال اباباهااىللتماالتاتهال
الةوها الولةلاملاليىنككككككتلبخاهنككككككاب  االلالولرياما-اخالمشابااتالمنككككككااا اىبا  ككككككاة ا م ناالتا

ا.بتاب الملر ة اات ر  المهااممالمهام  
ليبصاتاصلالماةبوااا المهرية  اتااشياهناهنااصا اىبااشلاص ا ةإخالملئةالاللاهااناقاةاءا

لمهنا ااا هباتش، اهرككككامتالمراةاءالمهتشاهل خاهشنااىبات لها ملالإل ككككيلياان اهخالمةا   المهام  لا
اا.صلاتلبخابصا   انااا ااخالما ا ااامليقاىباتلبخاةواشل ا ئيلءلتاتنل ا  اا ئ  

نككككل،اتاتنل ا  ايلا  اةوا ام اتئابرابااميغ اهخاهةتالمهشكككيلالمئرل يهاملئة المهركككية  ا
لماةبوابلمه نكككنكككاتالمهام  امرككك   اتنااىبالمبصبلاةواىل،اءاهنة  ا هلةنااىخاتهلانكككهش الما،الا

اةبواتشيااى لالمةفوا ام اتاىخامنااةوالمبصتاةفنمالبياا ئولالا لمهريةوااللابئمالمشهب 

                                                           
 لمهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.ا13/11هيايص اهخالوا119/3لمهال اا-ا1
 لمهيئ اةفنم.ا/اةاي اىل ي اهخ119لمهال اا-ا2
ا ارلاااإلل  ااابلالا نخان يالمهنة ات،ا قاىنشاياللهاتاباهبتتاهاامماة نالابتال  ا شنايا  لها ملالمت ل ،.ا-ا3

Voir  : Parleani Gibert, op.cit, p. 373.  



 

- 11 - 
 

شكككككككككنةنااةوا مواشكككككككككنخااةوالمئرل يالم هابر ال ااخاالتنكككككككككشلا ملا  ئالا  ةنواركككككككككشبااتا ملا
  لاهاااا يااتنكككن  المشه المهركككيةواتال  الملا المهاموةما هللميصاا االلالماةبواتماةوارككك   

 امة كككالاةواابرككككككككككككككفكككمااةكككوالماةبوابلمهاياالول ياتشيااى كككلالماةبوا ملاائراهكككامولاب مكككو
الا يئ ابصبلاةاليصاا المه نككنككاتالماةل  اتمااللمترلهمالهايااىل يااهنكك بم لت تهاةولاب تركك ال

لا1 ىبالملئة المهرية  اةواههاين اهناهناالميصاا الماةواةوا ك قاهاموا ملاتار يالماةوالمهيلره
لوهيالم ها ايياتال  الملا الم ككككيبيهام ها  المهبلا خابلم  يابلمنككككنيااللا نككككخانكككك يالمة ا ا

اا اة  االلانهش المنا  المهام  .لمهريةوابلمه
 المبحث الهاني

 ودوره في حماية الزبون مصرفيةتنظيم العمليات ال
امةشككككا،التصترككككالهابلمتئايهابلمهاموامللبم لالمةنباااالماةبواالبياىنككككانككككواةوت كككك،ل ا

بمتنل لاا لالملبياتئيهاهئهبا اهخالمشهل اتالمتواتنكككككاا اةوات ا قالمتبلرخالتصتركككككالهااشكككككل ا
ينككككككككككككناا ملالمشهل اتالمتوا هاابئبالمت،يقابة يلاواه  المب  ف المهام  المتوا اب ااناالماةو، اا 

الاا لاهخاةا   لابهخاةا   اراة  املبخالماةواتا نككن لمتواتيا،مااامرابخمش ص الىنككالااااتاايااا
 ككا اباككامتككامواصىباىلل ككماملككلهكك اهرككككككككككككككية كك اهش ةكك لااةل كك اةواهبلئنكك المرابخا تااةككلاص ككاهككمااشهل كك ا

اهن بم تماةواهبلئن المرابخ.
ا اصنةتةاب اةواا لالمها ثاهفنب المشهل اتالماةل  ابلما بلالمتواب شناالمهشيلام موااِتاشا
خار انةتةاب ال ف  اتة   المهشيلاملش ص اصا المتشاصل  اا خالماةوابلمرابالا(ب لوه،لبا)لمهااشكيتناا

ا.و(راةلمه،لبا)لمةاااملتشي  ابلمتة   المهشهب اانهاابلتمترلهاتالمتوايتاناااللاااتامابا
 المطلب األول

 مفهوم العمليات المصرفية
ينككككككككككك اههاةوالماةبواهركككككككككككية  لاتة،لقااهئيلاتبلةياشكككككككككككيب،التاتهالام مت اقااامهنة الم

ةفيلااا تلاياالات كككككك،ل ااههاينكككككك اهئهبا اهخالواها لاهةنااهااتاوةنانالالمةشككككككا،اتالمهلبم ا

                                                           
اهئللالاهئل الم ابقابلمشي ش لالم«لمهيلرالمااةبةواملاةوالمهيلرهلاليلن اهااية اةوالما لالمشيا  »هائلايلغبالم لبلاا-ا1

ا.121لا .ا1919لائاهش الملب تلاهايلالوب الالمشلل3
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من لانةتشيااةواا لالمه،لبا ملاتشي  الاباةواههاينتنااه نناتاهام  اىلي اا ةاةنكنابهةنااها
 اةت،يقالار(ب لوفيلا)لمبلملركا  المهشتيل امئه شنااهخا،يةنالالمههاينك ااهركية  لمشهل اتالم

ا.و(راةلمفيلا)لم ملالم بلا،المتواب شناالمهشيلالمئرل يهامن ياا هالمشهل اتا
 لفرع األولا

 وخصائصها مصرفيةالعمليات التعريه 
امنكااهلاة اااه اةوايا،اا ص الماةوااامرابخلا تاىخااهرككككككككككككككية ك ااكاميغ اهخاىخالمشهل كاتالم 

 لانكككككككككب الابمنلمتشكككككككككي شاتصا اهلتل ااااتها الا ياهخا ا  م ااتشي فناابت ل لالمهاركككككككككبلاهةنا
ة كك اهرككككككككككككككيالمشهل ككاتالمة ككاب اهخال  ااكك لالمفيلالمت،يقا ملااشاالمه ككابتتالمفان كك امتشي  ا

  )راة ا(.اا ةناىبت(لار انةتشياا ملاىا الملرا  المهشتيل ا)
 مصرفيةأوال: تعريه العمليات ال 

تشكككاالناابت،بياااىل ا ملاركككشبا ا  ئالاتشي  ائاه اهاة اهركككية  ابا خاتةبلالمشهل اتالم
لمهشككككيلالمئرل يهاب موااباشككككنخالا1منالا  ثاللتفتاهش  المتشككككي شاتااتشي فنااهخال  اتشلللاا

ى  كككككككالا  ام ا شي المشهل اتالمتواتيا،الماةواارابةماا اللتفلااتشلللاااابالآلليلا  ثائاءاةوا
تتضأأأأأأأأأمن العمليات المصأأأأأأأأأرفية تلقي األموال من »ىةم اا11-13هخالوهيايص اا11ة المهكال ا

ا.«الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصره الزبائن
ا  

                                                           
اهخالمااةبخالمةالهابلمهامو ااL311-1  ثاايةناالمهشيلالمفيةنواةوالمهال اا-ا1

«Les Operations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, 

 les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement». Art.  

L311-1 Modifié par Ordonnance N°2013-544 du 27 Juin 2013-art. 3, C. monét. Fin,  

op.cit. 

 يقصد بأعمال البنوك في تطبي  أحكام »هخالمااةبخالمهريهاتشي  اىاها الماةبواانةنا اا31/2بصلاتةابمتالمهال ا-
 هذه الماد  كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول علا التمويل واستهمار تلك األموال في 
 تقديم التمويل والتسهيتت االئتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجري العره المصرفي علا 

الاصاةبخالماةوالمهيلرهابلمئنارالمهريةوابلمةالالمهريهلا2113منة اا99.اصاةبخايص ا«اعتباره من أعمال البنوك
ا.www.cbe.org.eg ملتيبةو ا.ا)هشل (.اهتاجااللالمهبص الإل2113 بة باا12راليااتاي خا

http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbe.org.eg/
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اىةما111-13هخالمة ا ايص اا2لمهال الهاائاءاةواة ا تعتبر عمليات مصأأأأأأأأأرفية كل » 
العمليات التي تقوم بها البنوك والمؤسأأسأأات المالية، في معامتتها مع الزبائن كما هو محدد في 

المواف   1828جمأادى الهأانية عام  22المؤرخ في  11-11من األمر رقم  05ىلا  00المواد 
لاباامتامواتا هلخام  يااالما ا اان ها«المعدل والمتمم والمذكور أعته 2111غشأأأأأأت سأأأأأأنة  20

ا.لمشهل اتالبخاة اصاةبةو
هئا اةشكككككككا،ابلمهة  المئرل يها ركككككككيلااىخالمهشكككككككيلات خاىا ه   اهخال  اة المهال 
اتشي فاائاهشاامنا.االبخاىخا الها2لماةبو

اة لياهةناالملشهل اتالمهرية  المفيلغالمتشي شوا اب ااشاالمفاناءاب  اتشي  ا لامنلا
اهاا لو ا

ا«.األعمال التي تتعل  بتداول النقود وتوزيع القروض»انةنا اا3 ي ااشاالمفاناء
لابا    االلاا لالمتشي  اىةمائاءاهاتريلااللاتللب المةابلابهةتالمايباابمن لاشااماة

 لاهخاللترككككا الماةبواةا،اة هلخاوهاه نككككنكككك اهة ناالمااةبخاهخالمةا لاوخاهةتالماياام
اككامهبلرل اه اتككللب المةابلاىخالماةككوا اب ااكك لاهخائنكك لابهخائنكك اىلي االمشهل كك لالما ككا اانكك ه مككوا

ا.اشهل اتال تهاخاهتشلل ا ملائاةبا  لللالونن ابلمنةللتابل  ئايالملرل خالم ل ل  
امهرككككككككيةواابتشي  اةانواآليلاىخالمشه البيلاةواا العمل الذي يتناول الوسأأأأأأاطة في » 

.ابا لالمتشي  اى  ككككاا شككككباماةبلاهخالمارككككبياملبةما4«تداول النقد واالئتمان بهده تحقي  الربح
ا رياابالآلليالمتللب اةوالمةابلاةا،.

                                                           
ااااة ا ايص اااا-اا1 اااا ا13ا ا11ا-ا االاه يخاةواا ااااا ا19ااا ااىةي  اااا اا ا2113اا ا ا االا  للالمابلالالمشاه المهتشلا ااامشيب،الماةل  المه،اا االلالمشهل اتاا ااااااااا اا ااااا ااااااااااااا اا ا اااااااااااااااااااااا اا ااااااا اااا

اااالمهرية  لا .اي. .ا لااللا ااا ااا اا ااا اااااا ا ا29ااا االاراليااتاي خاا اا ااااا ااا ا12اا ائبلخااا اا ا2113ااا ا ا اا.ا
ابصلاة المهشيلالمئرل يها ملائاةباا هالمشهل اتااخااهل اتاىلي اتااش ا هلخاملاةبواىخاتاب ااناالةشا،اراةبه.اا-ا2

 لمهتشلقااامةالابلمايالاهيئ انااق.ا11-13هخالوهيايص اا12ىة ي المهال ا
  Joseph Hamel, Banques et opérations de banque, tome I, N°1, 1933; Jean Rault et Jean -ا3

Escarra, principes de droit Commercial, tome VI, N°2.  

اةا ااخ ااالالمهئ لاه هلااابل لالمة ا الماةلواةوالمههلل المشيا  المنشبل  لاهشنلالإلللي المشاه ا) للي الما بث(لا
ا.11لا .ا2111لمي االالمههلل المشيا  المنشبل  لا

ا  ابلمئيل  المبلصش اال نالالمئرءالوب لالليابل  اةبل  ااالالمي هخارامتالم،ب  لاةائتاللبلايااجلالواها المهرياا-ا4
 .12لا .ا2111ال. .خلاملةشيل
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مأأال بأأأنهأأا األع»ا ةوا  خاايةنككاالماشاالآلليااككامة يا ملالمئنككارالماككا  اانككاا  ككثا ي 
ا1.«البنك في نطا  اختصاصاته من خل  للعملة المكتوبة وقيام بالخدمات البنكيةالتي يقوم بها 

هخا  االلا  ئالاتشياالئاءاهاترككككككيا    اىخاىغلاناالمتشاي  المفان  المنككككككااا ااانككككككتايلءا
 رككككككككيالمشهل اتالمهرككككككككية  اباامتاموا  ئالا شر ا موا ملارككككككككشبا ابياهاابئن اة يهالملاركككككككك لا

ت،بياهنككتهياتانكك هااه ا نبياشككال الإلةتية تابلم هاهخاشككنةماىخااتشي  اهةانككبامنالاةنواةو
ا  لها ملا نبياىشلا ائل ل اهخالمشهل اتالمهرية  .

ااههاانككككككككككككاقا اا اااا تيلء امللليلاىخالماةوا لاااا اااااا ااا ا اااااا ا اا ابالبيلاااهااةواشاا اااااا اااا اااالمشهل اتالمهرككككككككككككية  ااااا ا ااااا اااالاةنبا شااااااا ااتايااااا اا
اابنكككككككككككككك ،كااا خالمهبلا خابلمهاتي كككككككككككككك خلا  ثا اا ااا اا ا اااااا اا اا اا ااااا ااااا اا ااااا اب ااتا اب اا ااا اىهبل المف  الوبملاهخالا ا ااا اا ا ااااااااا اا ااامراةاءاماااا اااا ااتهب  اا اا اا

ااااااااااااااااااااهشككككككككاي  المف  المراة  اهةن  اا اا ااااباباهااىل ا ملاتةبلالمشهل اتالماةل  ابتشككككككككاالنالاباامتاموارككككككككشبا ااالا2ا اا اا ااااااا اااااااا اا اااااااااا اااااااااا اااا اااا ااااااا اا
اااااب  اتشي  ابل تامنا ا اا اا اا اااا ا اا.ا

ااةوالمهااا اةئلاىخا اااا ااا اااااااا ااالمهشكككككككككككككيلالمئرل يها  ي االلاهتااش ابهيلصا انككككككككككككك ياا هالمشهل اتلاا ااااااااااا اا اا اااااا اا ااااااااا اا اا ا ا ااا ا ااا ا ااااا ا ااا
ابلمنكنيااللا نكخا لليتنالاب موا هاةااتنتايلي اا ااا ا اااااا اا ااا اااااا ااااا ا ا اا اا اا اا ااالمةشا،الااااا اا ااماةلوابلتصترالهااهبهاابال المتشلهاااا اااااااااا اااا اا اا ااا ااا اا اا اااا

اللياىهبل المهاتي كككككك خاههااص ااااااااللاىهبل المهبلا خابل  اا ا ااااااا اا اااا ااا اا  اا اا اا ااااا اا اااا اا ةئ ااةماهلا،ياال املرابخااباةواغةلاااالاا اا اا ااا ا اا ا اا اااااا اا ا اا ااااا ااا اا
اااااااةنا.

 مصرفيةهانيا: خصائ  العمليات ال
تهل الرككا  اهنككا تاىةنااتئته اةوابتةبانااهرككية  لمللت  المشهل اتالميغ اهخااللا 

الاب هلخا ليلئنااة هاا لو ا3هخائه  المشابلالمتوا اب الماةوااإايلهنااه المراةاء
ا  

                                                           
 .11االالمهئ لاه هلااابل لاهيئ انااقلا .اا-ا1
اااى هلاالبلة خلاهيئ انااقلا .اا-ا2 ااا ااا اا اا اااا اااا اااااا ا23ا  ا.ا
اا لاتا شةواال ابئبلالمشل لاهخالملرا  الولي المهتشلا اال ااهل  اهرية  االلا ل لا تاىةةااة لةاالمت،يقاا-ا3

  ملالملرا  المهشتيل اب لتالواه  اةا،.
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 قائمة علا االعتبار الشخصي: مصرفيةالعمليات ال-1
اماةوا بموابمن لاةلا1تشتايااهل اتالماةبواهخالمشابلالمتواتاب االلالتاتاايالمشكككككككلركككككككو 

لا2 لبخا ي رككككاااللاتبة يالمرا ابلمئللي اةواا لالول يا  ثالتاتها املشككككل المهتشاه اهشملا
ا.لمشهل اتالماةل  ا تبص االلاهش ايالمرا المهتاالم اا خاى،يل المشالابال ماةإخا ايل 

تا ال الماةوااللالمتشاه اه ارابخاهاا تلا تنللاهخاه ءتمالمهام  اب نككككككككككايهلاالةهخائن 
ميغ اهخارابةااهاااللالالماةوابلول قلاةالا يةا نككخالمترككي ابااااإل ككاة ا ملاتهتشماااوهاة 

ر اةواملبةماصلاىراياهالفاءتماةوااهلمابههاينككككككككتمامماةواهئا ا لياال ماصليلاهخالمياتباا نككككككككايه
لمها كككككواهشكككككال اه اى لالماةبوابم ا ا اانكككككلللاهااال ماةوالمبصتالمه للاههاا ر يالمشكككككلبواةوا

لمترلهكككاااةوااككك هالم كككامككك ا تيتكككبااللالكككااككك الماةكككوابمككك مكككولا3هكككل ائكككل تكككماةوالمتشكككاهككك اه الماةبو
اااتنتش  ااخالمرابخا تلاتا لبخا    اممابتا شياالمراةاءالآللي خامألل،اي.

لر يلاهكااتاب الماةبوااكإئيلءات ا اكاتااخا كامك المرابخاصاك اصاب المتشاه اهشملالهاات تف اة
ا4نهشتناابنهش اراةا نا.اا انااةوالميةااهتلايىتا مواوهاناباهخالوناابا يرااا 

وااامةنككا املرابخاتئاهالماةولاةلمالم ي  اةاى  ككاا اب التاتاايالمشككلرككوالبهخائن اىلي 
لتلت اياا خالماةبواهخا يغباةوالمتشاه اهشملاب موااامة يا ملانكككلبوالماةوابنكككهشتماةوابنككك،ا

 نككككككتلاوااام ككككككيبي اية ككككككمامتنل  الملله ا م ماهخاىهااااللااةواهاةإصاا المرابخلمتشاه المهامولا

                                                           
ا ارلاااتاتاايالمشلرواهئهبا اهخالمشبله المشلر  ابلول ص  ابلمهام  المتواتئش اى لالم،ية خاه  ارا اا-ا1

الآللياة اا االلالمتشاصلاهشم.لم،ي ا
اىة ي ااالالمي هخالمن لاصيهاخلالمشابلالمتئاي  اباهل اتالماةبوا،اااامألة ه المااةبة  ااامههلل المشيا  المنشبل  لا

ا.221لا .ا2111لم،اش المراة  لاهلتا المشايهلالمنشبل  لا
ا.211الوائها المل خاابالاهيئ انااقلا .اا-ا2
االت ايلالتاتهالاملن بااللالمهلشب لاليلن اصاةبة  اهااية لالليالملتبالمااةبة  ابللياشتاتااراايااا را ن خا-ا3

 .29لا .ا2111ملةشيابلمايهئ اتلاهريلا
اااالالمشر راابلي لالم نابالمئايهلاه لي اهاله امة  اشنال المهائنت ياةوالمااةبخالملا لاتلر اصاةبخاا-ا4 ا ااااا ا ا اااا اا اااا ا ااااااا ااا ااا ا اااااااااا اا اااااااااااا ااااااا اا اااا اا ا ااااا ا اا ااا اا اااااااا

اااااالواها لالل  الم ابقلائاهش ا ااا ا اا اااااااااا ااا ا ااااااااائواهلتايلااةاا لاا ااا ااا ااا ا ا1999اا ا ا ا2111ا-ا ا ا ااالا .اا ا29اا اا.ا
اةيبامااإئيلءات ا قا ب ائللي المشه ءالمئللابىئارامن الم قاةوااB.D.Lباباهااىمر اامااةوالمتةه  المه ل  ا-

ايةااةتتاىها ناباه اىهاشل اتا خاىةماهب بلاي ا اىباشو.
B.D.L, direction générale Circulaire à L'ensemble des Sièges et organismes de la banque, titre2 

les opérations du Service de Caisse, N°2, 003 ets.  
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ىخا تركككككي ابم موا تش خااللالماةوالمهشةوالا1لماةوالوب اا ةمابا خااةواآلياما ا ااةركككككيالمرا 
ا نككككبالمهنكككك بم  المتوا في ككككنااال ماهبصشمالمهته راا  ثاتاتلبخاترككككيةاتمااللا نككككابالمرا ا

تاتتيا ئاهاتباال مالمهنككك بم  اةت ئ اال ال تيلهماتمترلهاتماتلمهشكككيبا المتوا  كككشناالمرابخاة ملابل 
ا2لمرابخالمبلرقاة مانبلءالاةتاا هالمهن بم  اهلة  لائرل   اىباهنة  .

تا جاااه لاةتتيتباال ماالمشهل اتالماةل  االلالتاتاايالمشلروههااناقا ت تاىخاص ا ا
اهخاا ةنا ا

لمهلركك اممامركككامتاشكككل اآليا تااي كككااىةماتا  قاملرابخالمتةار ااخالم قالماةلوا -
ا3لمرابخ.االماةولابتا ئبراملاةوا  ام المشهل  ا ملااةواآليا تااي 

ىةما  قامل،ية خا،لبا ةناءالمشالاهتلالت ككككتاىخالتاتاايالمشككككلرككككواصلاتنريلابىخالمرا ا -
 لا صلات الإلل  اانالالهاا  لاىركككككاتالمرابخاغ يال ءااشلا ايل المشالاانكككككابا ة نكككككماىبا

 .هر ارلياهةماهاا رارلارا الماةواة مالإرلليهاش لااالبخاير ل
ىخاهبتاىبا ة لاىبا انككاياىباةالاىال  اى لالم،ية خا  لهااام ككيبي ا ملاصف الم نككابا -

 4لمهفتبجابااب المااةبخ.
ملخاات،بياال5مش ص الماةوااامرابخابان لا لبخالتاتاايالمشككككلرككككواشككككي،الاتللءابلنككككتهيلي ا

 رية  .هاللالم،اا المشلرواملشابلالملاىم لااإهلاةناالمتنر يالإلملتيبة  اهرية  لململلهاتا
هئيلااىركككككككاتااامةنكككككككا املاةوةوا ،ايالمللهاتالماةل  الإلملتيبة  اماشااىخالمرابخا ي ال

يص ا تشاه اهشملالهااىخااشاالماةبواةواىهي لاابىبيباااالىتاتنكككككككتشه المبنكككككككا ،الإلملتيبة  اةوا
تت هخاشيب،ااهب با  امهةتااشاالمايبالابتهةتاااتمالول ي ااربي اشاماآم  اب ك اايلهجا

                                                           
ا.23الوائها المل خاابالاهيئ انااقلا .اا-ا1

 وجب أأأأأأأ  االتفا ، أو استأأأأفي االلتزام بعمل، ىذا ن»هخالمااةبخالمهلةوالمئرل يهاىةم اا119بةواا لاةرتالمهال ا
اامتماةامرابخاتا هلةمايةاا  ا،«ينفذ المدين بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدينطبيعة الدين أن 

االلااةواآلياملتشاه اهشما  لام ا ت التتفاقااللا مواهنااا.
 .Christian Gavalda, Jean Stoufflet, Droit du Crédit (les institutions), op.cit, p. 06 -ا2

ايابلمتبر  لاككككككلمرااة املةشالماةبولاللي اباهل اتاككككككككشيجالمااةبخالمتئايهلالمئرءالمراةولالوبيلقالمتئاي ار رالمشل لولاا-ا3
 .313لا .ا2111اهاخلا

 .31االالمشر راابلي لالم نابالمئايهلاهيئ انااقلا .اا-ا4
 .221االالمي هخالمن لاصيهاخلاهيئ انااقلا .اا-ا5
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بات   باى ا ملراةاءالم  خاتتبةياة ن المشكككككككككككيب،المهليئ ا كككككككككككهخاا هالمايلهجلاههاا  لها ملاتال
لاوا  ثاتا يااى  الالالهاا  لهاى  اا ملات  يالمهفنب المشلروامل المرابخ1لمشاه المشلرو

نهش الماةوابهشاه تمالمنااا اهشماةا،لاا ا تشل ا موا ملاهل الاتهالالماةوااللاىئنر ابايلهجا
 لتالفاء ااام  لابهل اهيلااتمام اتاايلتالوهة  الاركككككك اةوا  المتشاه ااخااشلاااياشككككككال ا

ا2 ملتيبة  اهفتب  االلالمشام ااننيه.
شابلالمهرية  الإلملتيبة  اشنةنااةوا مواشنخالمشابلاة يلاواه  التاتاايالمشلرواةوالم

 اشكاه تكمالإلملتيبة ك الم ي االلالمتشاصلاهه تبئكبااللالماةكواةوالمهرككككككككككككككية ك المتال كل ك لاةكإةكما
ئنككاتاملتبر قالإلملتيبةوامهشيةكك المرابخالمهتشككاصككلاهشككمااللالمة بالمه،لببابلمتككنلككلاهخائككلليتككما

نك المتبر قاااكثالم،هكنة ةك امكل المرابخاةوالبةكما تشاه اه الت تهكاة ك لابةوالمبصكتاةفنككككككككككككككماتاب ائ
ا3لمهبص الم ا اواملاةو.

باللااللتاتاايالمشككلرككوا اب االلالفاء الماةوابنككهشتماهخاةا   اىخا ت ككتاههاانككاقل
المئللي الت تهاة  املرابخاهخاةا   اىلي .

 عقود تجارية: مصرفيةالعمليات ال-2
لمااةبخالمتئايهالمئرل يهاةواةايتناالمرامر ااشكككياةئلاىةنااهخاا12ااميئبلا ملاة المهال ا

ب يعد عمت تجاريا بحسأأأأأأأأ»ب موااابمنا االهخاصا  الواها المتئاي  اهرككككككككككككية  تشتايالمشهل اتالم
ةاااتااياا،...«،أو سأأمسأأر  أو خاصأأة بالعمولة صأأره موضأأوعه...كل عملية مصأأرفية أو عملية
ا ابئمالت تيل املبةماتائيلاةنواتشتاياتئاي  الل هاااامةنككككىخالماةوا هايلالمشهل اتالماةل  االلا

ا.هرية  شهل اتالمام م ملاباواه ر اترا اا
   اا ها هلاة  النككككككككتا لر الما ثاةوبا ل اىخالمشه الماةلوا شتاياتئاي اااة المااةبخلاا

ا.لملار  اإلرااتاتئاي  المشالاتئاهالم،ية خ
ا  

                                                           
 .11اابل لاهيئ انااقلا .ااالالمهئ لاه هلاا-ا1
 .332ا ءالمته هولاهيئ انااقلا .اا-ا2
 .333لا .اةفنمهيئ الما-ا3
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 اإلهبات في مواجهة البنك: -أ
اااتاايااه الماةواتئاي الاة ئبرالإلرااتاةواهبلئنتماائه  المبنكككككككككككا  ااه ااهالىا ي  ا

هخالمااةبخالمتئايها  ثائاءاة نا اا31لمهال االم هاةرككككككتاال ملإلرااتاةوالمهنكككككا  المتئاي  لابا
 يهبت كل عقد تجاري: »

 بسندات رسمية. -1
 بسندات عرفية. -2
 بفاتور  مقبولة. -1
 بالرسائل. -8
 الطرفين.بدفاتر  -9
 .«باإلهبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى ىذا رأت المحكمة وجوب قبولها -0

ه الولكك ااش خالتاتاككاياىةككما هلخامل،ية خالتتفككاقااللال  اهككاائككاءاةواة المهككال ا
 ب شتي،اخالمشلل  امإلرااتاملبخالمهالىاتا تشلقااامة ا المشا .

 لئنا ملاىهابنكككك ل اهخالمبنككككا  المه لبي الإلرااتاان لالمشككككل اهرككككل  المرابخالم ها لل ا
بهرامنااالبن ل اىلي ا يلاااهةانا لتنكتشاة اانهااإلرااتالمشهل  المتواصا اانااه الماةولالهاا هلةم

ص ا الماةوااشهل  اهبلر  ا ملائاةبالمشهل  الورككككل  لاةإ لاصا المرابخاافتتا نككككابامل الماةواا ام 
ملاةكامكلةتيا شتايااهركااك الم  االلاىخا  لللالمةابلاصلات اوةمابصكا الول يااتاكل  الةتياشكككككككككككككك لكاتامك

 1 نتلر اةتتالم ناب.
 اإلهبات في مواجهة الزبون:-ب

ا تاىخالتلت  اغ ياتائيلاتائيلاىبا نككككككككككباهاا  لالاخلإلرااتااامةنكككككككككا املرابخا لتل ا
شي االلا المتلمفانوابلمتشكككككككي شوا ب اتئاي  المشالالمهركككككككيةوااامةنكككككككا املرابخاركككككككشاباهخااهل 

بم موانكب اةتشياا ملاهبص ال اهخالمفامابلمتشي  ا ب ابنك ل الإلرااتالمهةانكا اةواهبلئنتملا
ابهةمالمتشي االلالمبن ل الوة  امإلراات.تئاي  المشه ااامةنا املرابخلا

                                                           
  ,Philippe Delebecque, Michel Germain, Traité de droit Commercial, Tome2, 17 édition -ا1

L.G.D.J, Paris, 2004, p. 305. 
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هئا الت تهاخاتهتاراارف االار اةوىخالمشابلالماةل  اا1 شتاياىغلبالمفامموقه الفقه: -1ب
اصلاتلبخاتئاي  اىباهلة  اتاشاامركككككككككف المرابخمهركككككككككية  ابئ ااامةنكككككككككا املرابخلاةامشهل اتالهرل

لمهتشاصلاه الماةولابل لالم يااهخا ايل المشالالماةلولا  ثا شتايالمشه ااامةنكككككككككككككا ا م ماهلة اا
 .لنر لابتا لبخاتئاي اا تا  لالاخالمرابخاتائيلابىاي المشالام ائاتاتئايتم

ائياىباككككككككككككككبخاتككراكك هاا  لالاخالمككن اة يالمفاما لتل اةككن المرابخاهخابئككلئةاإلرااتاةواهبا
ات 

الالماةواةوا رااتماملشالاتاشاامهااتة ةواا هالم ام ا ا ااىذا كان الزبون شأأأأأأأخصأأأأأأأا مدنيا:  -
في غير المواد »هخالماككككاةبخالمهككككلةوالمئرل يهلابلمتوائككككاءاة نككككا اا333/1ال ككككمالمهككككال ا

دينار جزائري أو كان  111.111التصأأأأأأأأأره القانوني تزيد قيمته علا التجأارية ىذا كان 
غير محدد القيمة فت يجوز اإلهبات بالشأأأأأأأأهود في وجوده أو انقضأأأأأأأأائه مالم يوجد ن  

 .«يقضي بغير ذلك
ةوااك هالم كامك ا ت الإلراكاتاةواهبلئنكك المرابخاالكاةكك ا،يقالإلراككاتاىذا كأان الزبون تأأاجرا:  -

 .خالمااةبخالمتئايهالمنااا الم ليها31لمهال ااامة ااا،شنةماشنخالماةوا
ا اقته الإلشاي ا ملاىخالواها الماةل  ااامةنا املرابخاتاتلتنبالمرف المتئاي  ا تا  لاا

 باها االة نااشي،والمشه المتئايهااامتاش  
ىخا لبخالمرابخاتائيللاىها لتنكبالمركف المتئاي  ااههاينتماملشه المتئايهاالشأرط األول: 

 2ارف الل ه لاب موا نباهااةرتاال مالمهال الوبملاهخالمااةبخالمتئايهالمئرل يه.
ىخا لبخالم يااهخالمشهل ك الماةل  اتئاي الاىها تشلقااتهب  المةشككككككككككككككا،االشأأأأأأأأأرط الهاني: 

 لمتئايهاملرابخلاة لبخاا موااه اتئاي اااامتاش  .
                                                           

اىة يال اهخ ا-1 
Philippe Delebecque, Michel Germain, op.cit, p. 305; Rives-Lange Jean Louis, Contamine  

Raynaud Monique, Droit Bancaire, 6éme édition, éditions Dalloz, paris, 1995, p. 148. 

ا؛اه هلا نخالمئايلالمشابلالمتئاي  اباهل اتالماةبواةوالمههلل 213بل مواالوائها المل خاابالاهيئ انااقلا .ا
؛ابى  ااار را212لا .ا1991لمشيا  المنكشبل  لالم،اش المراة  لاه،اا ائاهش المهلوانكشبللالمههلل المشيا  المنكشبل  لا

 .219؛ابل موااالالمي هخالمن لاصيهاخلاهيئ انااقلا .ا313لمشل لولاهيئ انااقلا .ا
 يعد تاجرا كل شخ  طبيعي أو معنوي »لمااةبخالمتئايهااللاىةم ا هخالمهتا29-12هخالوهيايص اا1تة المهال اا-ا2

 «.يباشر عمت تجاريا ويتخذه مهنة معتاد  له، ما لم يقض القانون بخته ذلك
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 موقه التشريع: -2ب
نككك هاالمشيا  اهةنااىخاىغلاناا نكككهتالمهب كككبلااشاالمابلة خاتاهخال  اتركككفتا ت ككتا

لاباباهاانككككككككككاياال ما1اااتاايالمشابلاىبالمشهل اتالماةل  اتئاي  انككككككككككبلءااامةنككككككككككا املاةواىباملرابخ
م اا  ث-لمنكككككااقا لياا-هخالمااةبخالمتئايها13لمهشكككككيلالمئرل يهااهبئباة المهال المراة  اةاي ا

 فرككك اةواتئاي  المشه الماةلواا خالماةوابلمرابخلاةت لثااركككبي اااه ااخالمشهل  اةوا لا لتناا
ا االمة يااخارككف المهتشاصل خلابا موا شتايالمشه الماةلوااامةنككا املرابخاتئاي اابمبالاخاغ يا

اتائي.
شلا ئ اةاا اهلة اااامةنكككككككا املرابخالم  ياتائيلمهركككككككيةوالشه امالمفاماااميغ اهخاىخالاتااي

ةوا قالماةوالم هامخا نككككككككتف لاةواا هالم ام اهخاتاا ككككككككوالمفبل للابلصت ككككككككاءالمفبل لااللاهتئهلا
هخالمهلا،يااةلا ايلهماملشهل اتالماةل  اتانكككككككككككككك هاااهل اتاالمشكل كلامت هلك  ككككككككككككككاةك ا ملالمفبل كللا

والمشالا ككككككككككش  اةلرابخالم  ياتائيالم،ي الملاة  اما ها  اتبة ياالت تهاخ؛ا تاىةةاابةوانككككككككككا  
اهلة االوالماةآيلءالمفاناءاةوالاتاايالمشه ا-لكاركككككككككككككك اهااتشلقااامبلل  –لماةلواة  كلا ملا كلااش كلا

اىهاا  لالاخالمرابخاتائيلاة اةةليات،ا قاى لا المااةبخالمتئايهااللاا لالول ي.ااامةنا ا م مل
 من العقود الزمنية: مصرفيةالعمليات ال-1
تت ال  اهل اهش ة اصلات،ب اىباتارياا نباةبلالمشهل  ااهرية  لماااتااياىخالمشهل اتا 

ا.ي ا لبخاة ناالمرهخااةريلائباي اهنتهاللمهيللا ايلهنالاةنواتشتايااابل
هو ذلأك العقد الذي يكون الزمن عنصأأأأأأأأأرا جوهريا فيه، بحيث يكون هو »بلمشاكلالمرهةو ا

ا2.«المقياس الذي يقدر به محل العقد
                                                           

 تعتبر جميع األعمال المصرفية والنشاطات المالية »/اك(اهخاصاةبخالماةبوالويلةواىةم ا92  ثائاءاةواة المهال ا)ا-ا1
 ا أو دنيأأأأأصفة العميل المتعاقد أو المتعامل مع البنك سواء أكان متجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن 

ابواككككككصاةبخالماة-ا«تجاريا، وتسري عليه أحكام قانون التجار  الساري المفعول، كما ال تخضع ألحكام نظام المرابحة
ااwww.cbj.gov.jo لا)هشل ابهته (لاهتاجااللالمهبص الإلملتيبةو ا2111منة اا29لويلةوايص ا

 تية د األعمال اآلأأأأتع»لهاائاءااهات لاة المهال الملاهن اةواةايتناالمنالن اهخالمااةبخالمتئايهالمهريهاىةم ا
ايهاكهخالمتشي  المتئايهالمهرا2لمهال اا«تجارية ىذا كانت مزاولتها علا وجه االحتراه...عمليات البنوك والصرافة

 لاهيئ انااق.ا1999منة اا11لمئل لايص ا
ااالالميرلقاى هلالمنةنبيهلالمبن ،اةواشيجالمااةبخالمهلةوالمئل للاة ي  التمترل اابئمااا لاهراليالتمترل لالمهئللاا-ا2

 .119لا .ا1999لوب لالم،اش المرامر المئل ل لاهةشبيلتالم لاوالم ابص  لاا يبتلا

http://www.cbj.gov.jo/
http://www.cbj.gov.jo/


 

- 11 - 
 

،اي  ات،ا قاة ي  الم يب الما ك لاتاكايالمشاكلالماةلواهخالمشابلالمرهة ك ا هلكاة تيتكبااللاا
ةشككككككناركككككك   اااهشةلاىخالمشالالا1لم،ية خلالهااىخاةنككككككلماتا نككككككيهاانريايئشوا خاش ص الماللا
شكككككككه ااشلا مواتا ماةنكككككككلإخالمشهل اتالمتواتهتاا خالم،ية خلاةئيلءاهئهبا اهخالم ابقابيتبا
ةهلمشهل اتتلوا اا تيتباال ماصف الم نككككككابالمهفتبجاا ةنهاابتنككككككب  الم ابقالمها ل اة مابلمةاتئ الابل 

ااخان ياا هالمشهل ات.
 من عقود المعاوضة: مصرفيةالعمليات ال-8
العقد بعوض هو »الماكاةبخالمهكلةوالمئرل يهااالالمهشاب كككككككككككككك اانةم هخاا29لمهكال ااتايةك 

ةشالالمهشاب كككك اابالمشالالم ها نل الا«ما الذي يلزم كل واحد من الطرفين ىعطاء، أو فعل شأأأيء
ىهاىخانككككككابالمترل اى لالم،ية خاابابئبلالمترل الم،ي الا2ىا،اهامهااة مال اهخالمهتشاصل خاهااا 

ا.لآللي
ااهبئباة اهرككككككية  اللارككككككف المهشاب كككككك اةوالمشابلالمبصلاىللالمهشككككككيلالمئرل يهاا لا

يشأأأأأأأأأكأل عملية قرض في مفهوم هذا »ىةكم اهخاصكاةبخالمةاكلابلمايالابلمتوائكاءاة نكااا19لمهكال ا
 «.األمر، كل عمل لقاء عوض...

االت  اةبلالمشهل  اة هاا  لالاةتابل ش اىباصيالااهرككككككية  لمشبااةوالمشابلالم لتل اا
ةوااهش ة ااهبم هااا اىهبلممات تاترككي الماةوام  ف ناا  كك المرابخااةإخةإ لالاخالمشالا  للااا

لة ااالال تهاخاةامرابخا لتر ااىهاا  لالاخااهااا المترل الماةواايلالمبل ش ااةلا لب الوئ المه لل؛
ا.ا لالول يلنتلللهماملهالمالمهب بلات تاتريةماهخا،ي ااهااا ملاةوابةبل لااهبم ا

 تمتاز بالعمومية: مصرفيةالعمليات ال-9
 تاالتهت ارااااام،اا المتئايهاهخالمشابلالملارككككككككك ا اتشتاياللالميغ اهخاىخالمشابلالماةل  

اانالاةاملر ياهةناا ل كككككككككككككك ا   ،لمهةوالمشكل كلاهخالمئبلةكبااللالمتكللك المكلبمك ا رةواىخا مكوام ا
ا3باب بجامتنر يالمنل، المةال  .

                                                           
ا بلخاللم،اش المنااشككككككككك لاااليالتمترل اةوالمااةبخالمهلةوالمئرل يهلكككككككككككنل هاخلالمة ي  المشاه ام مترل لاهراالواالوا-ا1

 .11لا .ا2111لمه،ابااتالمئاهش  لالمئرل يلا
 .19لا .ا2113لاةا  ا ايلا  انشللالمة ي  المشاه ام مترل لاهراليالتمترل لالليالمئاهش المئل ل لالإلنلةلي  ا-ا2
 .11لي ه اتلي نتلاهيئ انااقلا .اا-ا3
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لمه ككللاملابلاككلالمشككاهكك اا11-13بىارياهرككا االلا مككواهككااتةككابمتككمااشااهبللالمة ككا ايص ا 
ملاةوا  قاهةملاا9لمهتشلا ااامشككككيب،الماةل  المه،اا االلالمشهل اتالمهركككككية  لاةبةااامة المهال ا

ةفلااخاة  اهلمفاي المرةوا تاىةماة اةوالمهااا اال ا ي  لات ل لاتنكككككككككه  المفا ل الملل ة ابلمهل ة ا
ااتنككككككككككككككا  اتشي فاتالهااصا ىةكماتا هلخاتئكابرالم كلالوصرككككككككككككككلالمك ها  كللهااةوالمئرل يلاالمهكال 

لمشهبتتالمهات،شكك اهخا،ي الماةبوااهبئككبااهل ككاتالمتئككاي الملككايئ كك ااةككلالتنككككككككككككككت يللابت ب كك ا
ة اى  ككككككككككاااللاهئاة  ااشااباهخاةفلالمة ا لاا11لمهال اا نككككككككككباهااةرككككككككككتاال ملمهللل  ا
ا1.ماةل  لمللهاتال

ةل ا موا ال اهخالملركككبرككك  المتواتتهت ااناالمشهل اتالمهركككية  اب ليئناا كككهخالمشابلا
لمشاه اةوااشاائبلةانالاة يلامتلل الملبم اة ناالوهيالم ها نكككككككهتااتبة يااشاالم ها  ابلمهر لا

اهخالم،هنة ة امراةاءالماةو.
 :مصرفيةىضفاء الطابع الدولي علا العمليات ال-0
 خام اةا ائلنااتته رااام،اا الملبموالركككككككبركككككككاابىخايىلااهركككككككية  لمشهل اتالم خاىغلبا 
لهااىخاآرايالمشهل  الماةل  المبل ل اىرككككا تاىرككككاتا تشل المهلاخالمبل لاىبالملبم المبل ل لالمها ا

اشاالمتب  لاىة ه المتشاه اةوالوهيالم هائش الملب اتنككككككككشلا ملاتتئابرا لبلالملبم المبل ل لا
لمةا اىبالمتال لاىباابلنكككك، المهشااللتالمتواتشلاهخالمهرككككاليالملبم  املااةبخاااخا،ي قاهةنالا ها
لمرالي اا111لابىايراهرا االلا مواةئلهاةوالتاتهاللتالمهنكتةل  اهخال  المةشكي ايص ا2لماةلو

ه اشاخاغية المتئاي الملبم  المهة ه امألرككككب ابلوايل المهب ل ام اتهالالمهنككككتةلهابلمتواالىالم
ا.2111اناالاتاايلاهخاىب ائب ل  ا

                                                           
المه للاملابلالالمشاه المهتشلا ااامشيب،الماةل  المه،اا االلالمشهل اتالمهرية  ا11-13هخالمة ا ايص اا11لمهال اا-ا1

قفال الح-يتعين علا البنوك أن تقدم مجانا الخدمات المصرفية القاعدية اآلتية: »ةرتااللاىةم ا  ابات سفتح وا 
 داد ىع-السحب نقدا لدى الشباك،  عمليات الدفع وعمليات-منح دفتر االدخار، -منح دفتر الشيكات، -بالدينار، 

رسال كشه الحساب لكل هتهة أشهر ىلا الزبون،   عملية تحويل من حساب ىلا حساب ما بين الخوا  علا -وا 
 .«مستوى نفس البنك

اننا الل لولالمهن بم  المهلة  املاةولاه لي اهاله امة  اشنال المهائنت ياةوالمااةبخلاتلر اصاةبخاىاها لالل  اا-ا2
 .19لا .ا2119-2111لم ابقابلمشلب المن ان  لاصن الم ابقلائاهش اه هلال  يلاانلي لا
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لإلشككاي ااةااىخالمرككف الملبم  اه ره املشابلالماةل  االلالإلةتية تانككبلءالاةتا صاه اابتئا
لماةواةفنككككككككككككماىباةوا صل  اآليلاب شبلا موا ملالبخاشككككككككككككال اتبلئلالمرابخابهيلراىاهامماةوا صل  ا

ا1لمتال له.لإلةتية تاتاتشتي ااام لبلالمئ يلة  ااهفنبهناا
 من العقود الرضائية: مصرفيةالعمليات ال-2

اهئيلاتيل ككككوالم،ية خا  ئاااابصابتالبخالم ائ ا ملا ةيلغما ةشالالمشالاهخا  ثالوركككك ا
باباهااىللهالمهشككككككككككككيلالا2ةواشككككككككككككل اهش خلا تا  لاة المااةبخاىبالتفقالم،يةاخااللال  ا مو

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان »لةوااابمنا اهخالماكاةبخالمهكا29اهبئكباة المهكال المئرل يها
ا والاباامتامواةامشالالمي كككككككك«المتطابقتين دون اإلختل بالنصأأأأأو  القانونية تهماادر ىالتعبير عن 

ام لاا ة اابتاشلل ا.
اماةل  لامشابلتةشاالالآريتاىغلبالمتشككككككككي شاتاال اب كككككككك اشككككككككل اهش خان لالمهالىات،ا ااام
ل اشككككككككي،االالم ي  ابةااامهاا  اقاهرككككككككام نهاةهة تامنهااه،لقا المهتشاصل خلاللبتيلتا مواإليا

لوايل االابل تيل المابلاككلالمشككاهكك امة ي كك المشاككلابهككااىبئاتككم3هلككامفكك المة ككا المشككا ابلآلللبالمشككاهكك 
تاشاام مواةامشالالماةلواتا  تا اتا ملاشككككلل  اهش ة اإلايلهمابتا ملالمهرككككية  اةواا لالمهئا لابا

ا.صااالمش خاه  المشالالهاااباةوالمشابلالمش ة  
ثاهرية  لا  ةها  اهنكاا الارك اال ااهل  ا تاىةمائيتالمشال اىخاتاب الماةبوااإالللا

شيب،المتوامهبلةا االلالبتلهلتماااملمهلرر ام موالمفيلغالمهبئبلاةوالتنتهاي اا اب المرابخااهأل
الاةن لالمةهب  ا ت ككككككهخالمشككككككيب،الونككككككانكككككك  المهتهرل اةور اتبص شناا تفقاال ناالم،يةاخاةوالمشال

لمهالمالمهب ككككككككككككككبلات ككتاترككككككككككككككي المرابخاىبالماةككوابهككل المشاككلابةوا،ي اكك المتشككاهكك ابت ككل ككلاةبلا
اااا4لم هاةاتابهاللياا.

                                                           
 .332ا ءالمته هولاهيئ انااقلا .اا-ا1
 .113ئ انااقلا .ااالالميرلقاى هلالمنةنبيهلاهياا-ا2
الا .ا2111يا  لالماااي لاككككككل للالليالمةن  المشكككككككبخالمتكككئاي المئكككككاالالمي هخالمن لاصيهاخلااهل اتالماةبوا،اااامااةا-ا3

113. 
ا.ا193االالمهئ لاه هلااابل لاهيئ انااقلا .اا-ا4
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  ثاالةواةفلالمنكككككككك اقاىبيلالمهة  المئرل يهالنككككككككترةاءا تشلقاافتتا نككككككككابالمبلل  اوئ اا
لمهتشلا ااامشككككككككككيب،المه،اا االلاا11-92اشككككككككككي اهخالمتشل ه ايص الشككككككككككتي،ااهبئباة المهال المش

لمشهل ككاتالماةل كك اىخا ت ابةاككاامةهب  اهلتببا نككككككككككككككلهككمالماةككواملرابخا  ككللاة ككماص هكك المهالمالمهبللا
ا،.ان لالمشيااه الاب االاهانهااناباتلر  المهة  ام نابالمبل ش اوئ اب ل ا1بشيب،الإل للل

الااللاشكككككككككككلل اهركككككككككككيةوا ئش اهخالمشالالمصلالمةهب  المهشلاهنكككككككككككااااهخا،ي الماةبواا خا
ي اهخالارككككك  اىلخلالوهيالم ها نكككككتلاوالمت،يقا ملااباملراااامةنكككككا اباامتاموالاتاايهااالا  ااخ

اخلمةبلاهلابهةماهشية اهل ات،ااقالرككا  ااالالإل ااخاه اا لاهرككية  لرككا  المشهل اتالم
 ل.بالمشا

 ذات طابع نمطي:  مصرفيةال العمليات-0
ةوااانلبخالم ائ ا ملا ةيلغااهئيلاتيل كككككوالم،ية خئه  المشابلاهخا  ثالورككككك اتةشالا

ا   اركشبالتاتلللااهالىالمي  بتةبلاصبلالاااشهل اتالمهركية  اشكل اهش خلاملخابملركبرك  الم
ترككياهشل انككلفالا االلا ، صملاةالائي المشه المهرككيةوااللاص ا الماةبوااإالللاةها  اةه،  ا

 موا ملالمنككككككككككككككيا المتواا2ب شرهالماشااللبيالمرابخاة نكاااللاصابمنااايهتنااىباية ككككككككككككككنااايهتنا
إئيلءالمتواتاتنكككككككككككهتامناااالمهركككككككككككية  اانكككككككككككابالري اهشاه تالماةبوالم به  اابل ت،لاناا ايل المش

اا.لمهةاصشاتابلمهشابيلت
هخاى كلا،يةوالمش ص المشال  لاركككككككككككككك  ك اهشكل ا ارككككككككككككككلااكام،كاا المةه،واةوالمشابلابئبلا

تت ككككهخاى لا ابشككككيب،اتشياااللالم،ي الآللياةوا ا الميغا اةوالمللب اةوالمشاللالبخاىخا
اااتبتاب المهةاراةوالمتشاه لانيا الم اقاتتلاةان هالم،ي ا ا3 لبخامن لالول ياىهاهئا ام لت اي

اا4 .اشنةناااهاالاخان  لثامباىخال ااهل  الاةتاه  اهةاصش الاهل

                                                           
  Art. 1: «le compte à terme droit faire L'objet d'un adressé par la banque à son client -ا1

lors de l'ouverture du compte fixant le montant et les conditions du dépôt»,  

instruction N° 07-95 du 22 février 1995 portant conditions applicables aux opérations de  

banque.        http:///www.Bank-of-Algeria.dz               :متاح على الموقع االلكتروني 
ا.212االالمي هخالمن لاصيهاخلالمشابلالمتئاي  اباهل اتالماةبولاهيئ انااقلا .اا-ا2
اليلن اهااية اا خالمااةبخالمهلةوابلمفامالالمتشنف  اةوااابلالإل ااخةلاه هلااالالم فايلاآم اتاهبلئن المشيب،اىا-ا3

ا.13لا .ا2113لإلن هولالليالملتبالمااةبة  لاللياشتاتاملةشيابلمايهئ اتلاهريلالإلهايلتلا
 .23الوائها المل خاابالاهيئ انااقلا .اا-ا4

http://www.Bank-of-Algeria.dz
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غ ياىخاي كككككككاالمرابخااامشالالمةه،وا يلهااشاالمشكككككككيالجا  ااةاامشل اصلي اا لالول يااللا
لالوهيالم ها نتلاوالما ثاةوا هلاة  ا ، قارف الإل ااخا1هةاصش المشيب،المئباي  اةوالمشال
االلاهر اا لالمةبلاهخالمشابل.

ا12-13هخالماككاةبخايص اا3لمهككال اا المهشككككككككككككككيلالمئرل يهااابلالإل اككاخااهبئككباة يااا
االمه كللاملابلاكلالمه،ااك االلالمههكاينككككككككككككككاتالمتئكاي ك ااكنةن كل اتفا  أو اتفاقية تهده ىلا بيع » 

سأأأأأأألعة أو تأدية خدمة، حرر مسأأأأأأأبقا من أحد أطراه االتفا  مع ىذعان الطره اآلخر بحيث ال 
ا2.«يمكن لهذا األخير ىحداث تغيير حقيقي فيه

يحصأأأأأأأأأل القبول في عقد »هخالمااةبخالمهلةوالمئرل يهاىةم اا11اهال ة الماةولهاائاءا
 «.اإلذعان بمجرد التسليم لشروط مقرر  يضعها الموجب وال يقبل المناقشة فيها

 ت ككتاهخاة المهالت خالمنككااات خاىخااةاواشككيب،ا لر اتبلةياااةوالمشالا تلات،لقاال ما
بي  املرابخلاىخا لبخاى لالم،ية خاةواهيلراتشلقالمشالاانلش اىبالله ا يارف الإل ااخلاباو ا

بىخاتلبخااللملله ال تلايلاصاةبة ااىباةشل الصترككالهاصبها نككتهلها هااهخاتهتشمااا تلايالمنككلش اىبا
اا3لملله اىبالمنلش اهشيب  املشهب اباةفلالمشيب،.

ااتف  المشكككيب،المنكككااا ا نكككتلل اىةنااتة،اقااللالمشابلالمهركككية  لالبخاااتمالول ي 
التتشلقاالله اهاله املرابخلابىخالماةواةواب ككك الصتركككالهابهشيةوابتاةواىصب اهخاهيلرالمرابخ

بابا تهت ااا تلاياتال  المللهاتالمهركية  لالهااىةما اب ااتال  اااتمالمللهاتامئه  الوشلا ا
 .  لاتبةيتالمشيب،المتوا  شنا

ا ليلئناا هخااابلالإل ااخاللت  اةانوا ب ا،ا ش المشابلالمهرية  اةوا هلاة   نيا
مشيب،الهةتالمفير املرابخاةواهةاصش اب موامشل االلا  ااخبا ابايىها ملالاتااياااااى اتلاةالا

لمئباي ك اههكاا  لها ملااكل المهنككككككككككككككابل اا خالم،ية خلاةكاماةكوا تهت ااكامهالي ابلمهشية ابلإلهلاة اتا
                                                           

 .22الوائها المل خاابالاهيئ انااقلا .اا-ا1
ا لاكككككككككلالمههايناتالمتئاي ككككككككككككككككلا  للالمابلالالمه،اا اال2113ئبلخاا23لاه يخاةوا12-13هخاصاةبخايص اا3لمهال اا-ا2

اا12 يخاةواككككككلاه11-11لاهشل ابهته ااهبئباصاةبخايص ا2113ئبلخاا21لاراليااتاي خا31 .ا لااللاا. .اي
 .2111ىبتاا19لاراليااتاي خا31لا .اي.ا .ا لااللا2111ىبتا

الابلإليلل اككككككككككككاليالتمترل لالمشاككككككشيجالمااةبخالمهلةولالمة ي  المشاه ام مترلهاتلاهرلمبل تاةواه هلارايهالمنشلهلاا-ا3
 .123.الا 2119ا خاهل ل لالالليالمنل لايلاش لم،اش المليلن اهااية اةوالمابلة خالمشيا  لالمهةفيل لا
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هككااىخا يةاااياالمهككام كك لاةوا  خا لبخالمرابخاا ككائكك ا ملالملككلهكك المه،ل باكك لاةككإهككااىخا ااكك ابل 
ا1لماةو.

م نكككتاةوائه شناااابلا  ااخاا اامهركككية  ىخالمشابلالاةوا  خا ي ائاةباآلياهخالمفام
 لر المة ياةوالك اااكلابةوال ا ام االلا ل لاةلر يلاهااتاب الماةبواافيااشككككككككككككككيب،اةوالمشالا

ا2ب  ،يالمرابخا ملاصابمنا.
اهل ككاتالماةبواتا هلخالاتاككاياككاااابلا  اككاخلائه  اآلياملفاككما ملالماب ااككنخا اككبايىها

ابلنتةلبلاةوا موااللاال ا ئجلاهخاا ةنا ا
هتالهااىخالريتنااتنككككتتةبلاة ناالماةبواا خاااه ابلاركككك لااهرككككية  مىخالمنككككا  ال -

ىهاابملرابخالم ي  اةواللت ايلا3ملرابخااهااية اةيبصاتاىنككشايالمللهاتابهةاصشككتنا
اا.اةواىيللالمتشاصلاهشم

ىةمابااميغ اهخاتشككككككككااماىغلبالمشككككككككيب،المهب ككككككككبا اهخا،ي الماةبوا تاىخاااتما -
ا4لول ي ام نتاب لااالونالالم هاتت للااما،ا ش ااالالإل ااخ.

ىخالماب اانخالمرابخاتا فن ااشااشيب،المشالاىبام ا شلهنااتا ئش اصابمما  ااةالا -
لمئرلءاةوالمااةبخامش بالمي كككككككككاامل ل،اىباوهانكككككككككاباا اىخا موا نكككككككككتتا ات،ا قا

ا5آلي.
 ملا ةئاراىاهامماانكككككككككيا ا تلاتاةها  المشابلا الللهامهخال  الماةوا نل اىخا -

اشهل اتلا  كككككككككاة ا ملالمتال  اهخانكككككككككشياتللف الم6تتش، اهركككككككككامتالمهتشاهل خاهشم
اا. ئيلءلتن ملاتان ،اا هالمشهل اتابت ن يااام يبي اههاا  لهااللمهرية  

                                                           
االيلن اةوالمااةبخالمهاايخلاهةشبيلتالم لاولاري اهبرلالتاتهاللتابلنت ةاءلتمال اهن بم  المهاةش  اه ا بلاهالىا-ا1

 .11لا .ا2119لم ابص  لاماةاخلا
ا.21الوائها المل خاابالاهيئ انااقلا .اا-ا2
 .213االالمي هخالمن لاصيهاخلالمشابلالمتئاي  اباهل اتالماةبولاهيئ انااقلا .اا-ا3
 ةفنملالمرف  اةفننا.لمهيئ اا-ا4
 .21الوائها المل خاابالاهيئ انااقلا .اا-ا5
 .212االالمي هخالمن لاصيهاخلالمشابلالمتئاي  اباهل اتالماةبولاهيئ انااقلا .اا-ا6
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ابااالااهرككككككككيةولمشالالم نككككككككلا اانخالماشااهخال  المتشياامآليلءالمفان  المنااا لا ت تاىخا
 لامالماةوااب ككككككككك اشكككككككككيب،ماب تهت اانكككككككككل، اتشل لنااىبا م ا نالابةوالمهااا ة ما ةفيلاال  ااخاتاه ام 

ااشاااللا مو.لاةوا  خا ي الم1ملرابخانب المااب اىبالميةاالبخاهةاصش املشيب،المهب با 
اتلتل اهخا  ثا،ا شتنااةواةا  ت خ اهرية  ةي اانخالمشهل اتالمالهااناقه
ىةنااتلبخااابلا  ااخا  لاتشلقالوهيااامتشاصلاه ارابخااالهاغ ياه تي اتا فاماااألولا -

اىخا موالا تلت تهاخةوالمهشاه تالمهام  ا تالمال  لابا لالمةبلالر يلاهااةئلهاةوااهل اتا
 هة اىخا لبخاااككلا  اككاخاى  ككككككككككككككاا  لالككاخالمرابخاه تيةككااهنة ككااةواتلركككككككككككككك اغ ياتا

ا.تلر الماةبو
ىةنككاااابلاةه، كك اةهب ئ كك اتشتايالملتككااكك اة نككاالم  اإلراككاتالمشاككلابم نككككككككككككككتايلةككاااالهأأانيأأة -

 .تةشااله
هاااللاهااة اال مالمهشكككككيلالمئرل يهاةوااالا-ااامتامواةامشالالماةلوا لبخاااللاي كككككا  ا

نل لاىخالاه المتهرككيةواهل اتالإل لللالملابا لاهاا ئلات،ا اماارككف اىنككانكك  اةوا-ل ش اوئ لمبا
 لاالمرابخالاةللهاالاخةوات ل لا،ا ش المشالالمهركككككككيةوالمهتشاه اه الماةواتلشبالبيلالا يلاركككككككف 

اهيلراصبهاللهااها المشالالمهريةوا ملالمشالالمةه،واىلرياهةمااالا  ااخ.
ة يةاااواهئيلامف اىيصلاهخااالالإل ااخلاةنواتشةوا كككككهة اا  ااخا،ي ابلمةه،  اةوا

 مآللي.
 الفرع الهاني

  ي للعمليات المصرفيةالتشريعالتنظيم 
هخاهلا،ياهتشلل االلالمرابخا ي المهشكككككككككيالااهركككككككككية  ة يلامهاا ركككككككككا بالمشهل اتالم

ااههاينكككككك ااهل اتالماةبواب مواهخال  اتا  لنكككككك ياالا،اتة  ابلا ككككككاب كككككك اال المئرل يهاالل
البخاىخاتتئابراالانبلءالاةتااهل اتاىنان  ا)ىبت(اىباتااش ا)راة ا(.اهرية  اه لل 

                                                           
اةبةولالالمهئل الولال ه  املا ثالماا«لم ها  المااةبة  املهنتنلواةوالمشابلالماةل  »لي ه اتلي نتلاىة يال اهخ اا-ا1

 ؛اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا239لا .ا2111الل  الم ابقابلمشلب المن ان  لائاهش ااالالمي هخاه ي لاائا  لال11لالمشللا12لمهئللا
May Hammoud, La Protection du consommateur des services bancaires et des services 

d'assurance, thèse de Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas et Université libanaise, 

2012, p. 140.          
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 أوال: المبدأ احترام التخص 
ا1.ةماتا هلخاملاةبواههاين اةشا،اآلياغ يالواها المهرية  ىالىالمتلر ا ارلااه

لاتاةل  اهخا،ي الماةبومههاينككك المشهل اتالماال لبلت،ا ااام مواب كك المهشككيلالمئرل يها
ا.هخاهئللالمةالابلماياا تااة اةوالمااةبخاىبااتيل  اتئابراااا هلخامن

ماةبواهلبم البخانبلاااااما ا االلاىخالاهخاصاةبخالمةالابلماياا11لمهال اةواا لاةرتا
هخالماككاةبخاةفنككككككككككككككملاب مككواارككككككككككككككبي اا19 ملاا11ائه  المشهل ككاتالماةل كك المها ةكك اةوالمهبللاهخا

ة،كككاقاتشكككاهلكككماه المرابخالبخاىخا تشكككل ا ملااهل كككاتام نكككككككككككككككتاهخالاباكككامتكككاموا ت كككللالات كككال ككك 
اللترارم.

 ت تاىخالمهشيلالمئرل يها رياهخاصاةبخالمةالابلمايااا19 ملاا11اانتايلءالمهبللاهخا
 باو االلمشهل اتالمهرية  اةوار ثاىةبلل

 تلقي األموال من الجمهور:-1
تعتبر أمواال متلقا  من الجمهور، »اصاةبخالمةالابلمايا هخاا11/1 نككككككككككككككباة المهال ا 

األموال التي يتم تلقيها من الغير، ال سأأأأأيما في شأأأأأكل ودائع، مع ح  اسأأأأأتعمالها لحسأأأأأاب من 
ا«.بشرط ىعادتها ،تلقاها

لاةنواهخاىايرالمشهل اتاهريةوةا، المالءاةوا لا المةشكا،الما2تلاوالوهبل تشتايااهل  ا
ههلخاايلماةبوابىلريالمللهاتالماةل  ا صااتلا نكككشلالماةواهخال مناامئ باىلاياصللمتواتاب ااناا

يبااىباىهاىباصلاب هلخاىخا ت المتلاواةواشكككل ابلل  اهخالمبلل  اانل النكككترهايااامت ا قالميات
.اا لاااميغ اهخاىخا3بنكككككككككككككك لك اىلي ات لها ملاص كلالمهالماةوالمئكاةكبالمكلل خاهخا نككككككككككككككابالمرابخ

ل اىا ها ا خااكنخالوهبل المهتلاكا اتتهركك اةوالمةابلاةا،لاوةنكاامبالكاةككتاغ يا مككواه ككككككككككككككهبخالمهكا

                                                           
 .299رل ة اآ تابلربلاهيئ انااقلا .اا-ا1
االا   ااهبئاماشل اهال ااهخالمةابلامل ااةواهش خلاا لالول يا لتر ااإاالتمامماا» ارلااإ لللالوهبل اىةم اا-ا2

ا«.اةلالم،لباا نبالمشيب،المهتفقاال نا
Voir : Michel Cabrillac, Jean-Louis Rives-Lange, «Dépôt et Compte en banque»,  

Répertoire Dalloz de droit commercial III, V° Banques, 1997, p. 3. 
   .Saïd Dib, «De l'établissement financier dans la loi monnaie et crédit», op.cit, p. 22 -ا3
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مة االلا االتناااش ةنا.اا لاهخائن لابهخائن اىلي اةإخالله اتانكككككككككككك هااتفتتالمهئا امبئبلا
اىشلا اىلي اهخالمتلاو.

ىبئبااوبم مالاهراا اىهاة اةوا لالماةوام  خالنكككككتيلللااتشتايالمبل ش اه الإلشكككككاي ا ملاىخا
المهشيلالمترلهااا ف ناانبلءالاةتاةال  اىباىبيلصااهام  اىبالرلة ا ل ل  .ال ما

 القرض: اتعملي-2ا
يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا »ىةم اا11-13هخالوهيايص اا19بيلاةواة المهال ا 

األمر، كل عمل لقاء عوض يضأأع بموجبه شأأخ  ما أو يعد بوضأأع أموال تحت تصأأره شأأخ  
أو يأخذ بموجبه لصأأالح الشأأخ  اآلخر التزاما بالتوقيع كالضأأمان االحتياطي أو الكفالة أو  قخر،

  الضمان.
تعتبر بمهابة عمليات قرض، عمليات اإليجار المقرونة بح  خيار الشأأأأأأأأأراء، ال سأأأأأأأأأيما عمليات 

 .«القرض اإليجاري وتمارس صتحيات المجلس ىزاء العمليات المنصو  عليها في هذه الماد 
ىخالمهشكككككككيلالمئرل يهام ا ال اتشي فاابل ككككككك اابه لللامشهل  اا لمنكككككككاااة المهال ا ت كككككككتاهخاا

صي كككككااالاةامتنكككككل  المانككككك ،ا شلبلري اىشكككككلامناالمشهل اتالمهركككككةف اصيب كككككامتةبلا موا شر المايالابا
واصي ككككالابلتمترلهاتااخا،ي قالمتبص  اااتشل-لمهل خلمتوااوالمبةاءامللل خاةوا ام اائرا-بلملفام ا

هل  االمتواتشتاياى  ككككككااملااهل اتالإل ئايالمهايبة اا قال ايالمشككككككيلءا اهل اتاصيالاااإل ككككككاة ا
الابغ ياااهخالمشهل اتالولي المهنت لر اةوالمهئا الماةلو.1صيا

ل  ااهخ–اةوالنكككتشها اهرككك،لتالماياالمئرل يهاى  كككااال اتبة اماهاا  ل االلالمهشكككيللا
لشهل  اا2لمايااا خ راي الملالا موااإهلاةماوخالااللالمشهل اتالمهرككية  امللتم -ة المهال اىا ه

                                                           
ا.21لي ه اتلي نتلالمة ا المااةبةواملاةبواةوالمااةبخالمئرل يهلاهيئ انااقلا .اا-ا1
اااااااا شي المايااانةم اااا-ا2 ا ااااا ا                                                                                   عقد يلتزم به المقرض أن ينقل ىلا المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مهلي قخر، ا»اا

ا321ااااااااا.المهال ا «                                                                      علا أن يرد ىليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدر، والصفة ا اهخااا اااالوهيايص اااا اا اا ا12ا اا-ا
ا29 االمهت هخاااا اا المااةبخالمهلةواااا ااااااا ا ااهيئ انااق.ااالااااا ااا اا اا اا

ااااااااب شي الماياالماةلواانةماهئهبلالمشهل اا اااااااا ااااااا ا ااااا ا اااا اتالمتوا اااا ااااا ااب ااناالماةوامتهب  اهلتل اراااااااااككككككككاا اا ااا ااا اا ااااا ال ا نبا ائااااااةا مااااااااااا اا اا ا ا اا ااتملابها اائا اااااااااككككككككاااا ااا
ااالنتلللهملاهااا ا رب الماةوااللاابل لاتتهر اةواةبل لاباهبتت.ا اا ااا ااااا ااا ااا ااااااااا ا اا اا اا اااااا ا ا ا اا ااااااااااا اا اا

اااىة ي ا ا اااةايلاة   لالمتاة اتالماةل  لاه ا يلتابت،ا ااتلالمئرءالوب لاه،اش المهبناوايش للالمئرل يلااا ااا ا اااااااا اا اا ا اااااااا اااا ا ا اااا ا ااااا ااااا اا اا اا ا اا اااااااااااا اااااااااا اا ااا ا ا2113اا ا ا ااالاا
ا99ااا .ا اا.ا
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اةل كك امنككااى لككاهنككاابة ككاهنككاالماككاةبةوالملككا اانككالابا خالماياالككإ،ككاياىبالترككككككككككككككة  امف كك اىبا
ا1هئهبا اهخالمشهل اتالماةل  .

تشه ا نكككككككككككياهاا شبلا موا ملال،ناةوالمتيئه لاةااميئبلا ملالمة المفيةنكككككككككككوا    اىةماا
"الم ها ل االلاLe prêt"الم ها شةوالت تهاخلابم ا نكككككككتشه اهرككككككك،لتا"Le Créditهرككككككك،لتا"

تابلنكككتالل اهرككك،لالمنكككااا لرككك اغ اة المهال االمئرل يها اال الابم مواةاوبملااامهشكككيل2لمايا
ا"لمايا"ااهر،لتا"لت تهاخ"املبةمالوا ابلوشه امهةتارا المرابخاةوااةلم.

كأل عملية يمنح فيها البنك انطتقا من هقته في الزبون »ت تهكاخااكنةنكا ابتشي ااهل كاتالا
االم لالمهتلاىهاىخالمش ص اا خالماةوابلمرابخاتالاىخاتاب االلااةركيالمرا ا3«رأسأماله أو ضأمانه

 ياغاتئاهالمرابخاةا،لاةن لالول ياى  ااتا هلةمالمتشاه اه ااةواهخائاةبالماةواا  ثاتاتلبخ
ا.ئل يااراتم
تسأأأأأأليم للغير ماال منقوال، أو غير منقول علا سأأأأأأبيل »لهاا شي الت تهاخاى  كككككككككااانةم اا

الأدين، أو الوديعأة، أو الوكالة، أو اإليجار، أو اإلعار ، أو الرهن، أو إلجراء عمل ما، وفي جميع 
ا4.«تلك األعمال يتعل  األمر بتسليم مؤقت للمال، مع نية استعادته

ا5لت تهاخا  ل المربيت خ اب تل اا
 هااركككككككبي ا"لمتهب  المهركككككككيةو"لاب اركككككككلاانااتبة ياصلياهخالمنككككككك بم المةال  ا ملالمرابخلا -

هااةوالر الوبيلقالمتئاي  . هااةوالتاتهاللابل  ابتتهر ا هااةوالماياالماةلولابل 
هااركبي ا"لم كهاخالمهريةو"لابة ما تلل الماةوامتبة يالوهاخاملهتشاه اه المرا - خلاانخابابل 

 تشنلاممالماةواا ككهاخالمل خالم ها شكك  ا ه المرابخلابصلا نل الم ككهاخالمهرككيةوارككبي ا
                                                           

ااةئا اهن لهلالمهن بم  المتار ي  املاةوااخاهةتالتاتهاللاه لي اهلهل امة  اشنال المهائنت ياةوالم ابقلاتلر ا-ا1
ا.12لا .ا2112-2113صاةبخاىاها لاصن الم ابقلالل  الم ابقابلمشلب المن ان  لائاهش اه هلااب  ا لالمهن ل لا

  ,Les Opérations de Banque Comprennent la réception de fonds remboursables du public» -ا2

les Opérations de Crédit, ainsi que les services bancaires de paiement». 

L311-1 du C. monét. Fin, modifié par ordonnance N°2013-544, du 27 Juin 2013-art.3, 

op.cit. 
اااةوالب لليلالمااةبخالمتئايها)لمشابلالمتئاي  لالمشهل اتالمهرية  لالوبيلقالمتئاي  لالإلة ل(لاهةشبيلتالم لاواا-ا3

 .311لا .ا2119لم ابص  لاماةاخلا
 .91شاليالمارب ةولاهيئ انااقلا .اا-ا4
 .311ااةوالب لليلاهيئ انااقلا .اا-ا5
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لمتشنكلااامبةاءاةوا ام اتلل المرابخااخالمبةاءلابا لاهاا شي اااملفام المهرككككككككككككككية  لابصلا
 نل اركبي التمترل المشلرواهخاصا الماةوااامبةاءلابهخاربيهال،ابالم هاخابلتاتهالا

 لمهنتةله.
هركك،لتالت تهاخالوةنككبابلوشككه لاملبةما شككه ائه  المشهل اتااللاا لالونككالا شتايا
 ربيالت تهاخ.اى لاهااة ناالماياالم ها شتاياا19لمتوالةري ا م نااهفنب المهال ا

ىخامشهل اتالت تهاخاىاه  الا ي اةواتب   اىهبل الماةواتانككككك هاالمتواا ت كككككتاهاانكككككاقه
اتاةوانكككككككلا ائتنكككككككت  ابلمتوامخا لبخامنااهشةلاةوالمبلص ا  لام اال  رككككككك اال نااهخالمهبلا خ

ا لاهخاةا   لابهخاةا   الا1لمتهب  املهتشاهل خالتصترال  خابلمهنترهي خالم  خاا اةوا ائ ام مو
يلاهخالمرا اتت،لباصليلالا –ىلي اةإخامناا لتالواه  ااامةنا املرابخالمهاا االلاا ص اهرية  ا

ابلم هامماىخا لتاياى ااهخالمشهل اتاىةنبامهاا ي لالمشيبلاة م.-لالمتشاه اهشمةوالماةوالمهيل
دار  هذه الوسائل:-1  وضع وسائل الدفع تحت تصره الزبائن وا 
لهاااهخاصاةبخالمةالابلماياا19لمهال ابنكككككا  الملة ااهبئباة ا المهشكككككيلالمئرل يهااياا

من تحويل أموال مهما يكن السند أو  تعتبر وسأائل دفع كل األدوات التي تمكن كل شأخ »ا لو 
با مواةامهشكككككككيلاتيوالمهئا اهفتب اامتشلللاااتمالمبنكككككككا  انكككككككبلءا ،«األسأأأأألوب التقني المسأأأأأتعمل
المتال ل  اهةنااىبالإلملتيبة  .

مقبولة تلك األدا  ال»ىةنا المكلة لالمتشي  الم هاهفالهاهخاا خالمتشكاي  المفان ك امبنككككككككككككككا ك ا
المعامتت الخاصأأأأة بتبادل السأأأألع والخدمات وكذلك تسأأأأديد الديون، اجتماعيا من أجل تسأأأأهيل 

وتدخل في زمر  وسأأأأأأأائل الدفع ىلا جانب النقود تلك السأأأأأأأندات التجارية وسأأأأأأأندات القرض التي 
 2.«يدخلها حاملها في التداول عندما يؤدون أعمالهم

لما ا ااامشهل اتالتصتركككككككككككال  ابلمتئاي  ابلت تهاة  اا خالوةيللااةنواتنكككككككككككتلل اةواتنكككككككككككن  
ا3بلمه نناتابهلتل المن  اتالم لبه  .

                                                           
 22 .االم،اايام،يشلاهيئ انااقلا-ا1
 .31لا .المهيئ اةفنما-ا2
الالمهئل المةال  املااةبخابلمشلب المن ان  لالل  الم ابقا«لبياهئللالمةالاةوا ا،الما،الالمهريةو»ةا،ه ا صيشاجلاا-ا3

ا.391-391 ا .الا2113لائاهش اهبمبلاهشهيهلات رهابربلا11بلمشلب المن ان  لالمشللا
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ا1مبنا  الملة اىاه  الا ي لاتتهر اة هاا لو  ت تاىخاا خلمناااا خهخال  المتشي ف 
خاهخا ئيلءالمركفااتااننبم اههااىةنااىلل ابنكا،  اب  نيا موائل ااةوالمةابللا  ثاتهلاا -

المتللب .اهل  ا نن ا
 ىةنااىلل امللة المشائ . -
تهلخاهخاةا الإلةفاقاةوالمرهخ اباباهاا نككهتامألشككلا ا هاااإةفاصناا اتاىباتنئ  ا موا -

  ملاهبالات قاةوالمهنتاا لاةنوابن ل اصيا.
ت ب  الوهبل انكككبلءالاةتانكككةللتاهال  ابيص  الامشككك لاتلاىبا  كككاة ا ملالبيااالمنا اةوا

 ملتيبة كك الا،ككاصككاتالمككلة اىبالت تهككاخلاىباص ككل كك الككنبلهيالمت ب كك الماةلواىباغ ياهككال كك الككامةابلا
ا2.لإلملتيبة  

يا،اا خا    اىخالمهشككككككككككيلالمئرل يهااصاةبخالمةالابلماياهخاا19ة المهال ااانككككككككككتايلءا
رككككي المراا خابا خا للي اا هالمبنككككا  لااهشةلاىخالماةوا لبخاهنكككك بتاب كككك ابنككككا  الملة ات تات

ب كككككك ابنككككككا  الملة ات تالاة ااخا للي ابلنككككككتشها اا لالول يىها المرابخالم ها هة ماشكككككك لااهر
ا خامةاام ا لمهشككككيلاا تاىخالترككككي المراةاءا ات ككككوااام ككككيبي ا لليتنااهخا،ي ابل ككككشناا)لماةو(

ىةةااةلبخااركككللااهل  اب ككك ات تالمتركككي ا  لاصا الماةواةانااالميلئتهشةلالمب ككك اىبالإلللي لابا
ىهاا للي اااتمالمبنككككا  اةتشكككككه اللهاتااهرلهااهااتشلقااا،اصاتالملة لاىبا ةشككككاءابنككككك ل الة اللقا

ا3. ا هاابةاءاىبالنتااا الوهبل لمرةلبق
هخاا11لمهال اا للتناىخالمهشيلالمئرل يهاص لالماةبوااههاين ااهل اتاهش ة ا موال ر ا

ا.بل لاهةنااةا،لةفيلتااةبلاصاةبخالمةالابلمايالاب موانبلءاصاهتاانااللنااىبا
 هانيا: االستهناء

تاىلي ااهل االمئرل يها  كككاة ا ملالمشهل اتالونكككانككك  المتواتاب ااناالماةبواىبيلالمهشكككيل
  ثائاءاة نااهخاصاةبخالمةالابلمايالاا12اهبئباة المهال ا-اللانككككككككككككككا  المهرا –تكااشك امنكاا

                                                           
 .31 .االم،اايام،يشلاهيئ انااقلا-ا1

 .Françoise Dekeuwer- Défossez et Sophie Moreil, op.cit, p. 07-ا2

ا.23االالمشر راابلي لاهن بم  الماةواتئاهالم  يلاهيئ انااقلا .اا-ا3
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يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العتقة بنشاطها كالعمليات »ىةم ا
 اآلتية: 
 عمليات الصره،  -
 عمليات علا الذهب والمعادن الهمينة والقطع المعدنية الهمينة، -
 بها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها، اتوظيه القيم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتت -
 االستشار  والمساعد  في مجال تسيير الممتلكات، -
االسأأتشأأار  والتسأأيير المالي والهندسأأة المالية وبشأأكل عام كل الخدمات الموجهة لتسأأهيل  -

نمائها مع مراعا  األحكام القانونية في هذا المجال  «.ىنشاء المؤسسات والتجهيزات وا 
ااما ا ااامةشككككا،اتااملاةبوا111-92يص اهخالمة ا اا2/1نككككه تالمهال االةواةفلالمنكككك اق

هخالمة ا اةفنمااللاىخاا هالمةشا،اتااواهلهل اا3لمتااش امةشكا،اتناالمي  نك  .ابصلاةانتالمهال ا
 لبل اهااية ااهئه اةشككككا،اتا اتالونككككانكككك  لابىشككككايتا ملاىخاىاه تناا لر اىخاتلبخاهلةا،املشه

ملهشككككيلااههاينكككك الميصاا االلاىاها الماةبولاباامتامواتبة يا ها  اىلرياملراةاءاالاههاا نككككهتلماةو
 .ناكك اهةلااخالونان كا لم راةب  ابالمشهل اتاامالتاتها ابواككلاةما هلخا ككلمهبلا خاهةن لاةالار 

اخبة هاا لوانككككككككةت،يقااإ ئاراوا المشهل اتالمتااش امشهل اتالماةبوابلمتوامنااا ص ااامرابا
المهاربلااام ها   ا

 عمليات الصره لصالح الزبناء:-1
تةابمناالمة ا ايص ابالهاانكاقالإلشاي ا ملا مولاا11-13هخالوهياا12لمهال اااةركتاال ن

ىخالمري اابال اتاال اا خالمشه تالمرشا اال2هةما1/2ه هبخالمهال اةوا  ثائاءاا91-11
لم نككككككككاا  ابلمل ةاياىبالمشهبتتالمرككككككككشا اة هااا ةنالابتاب الماةبواان هالمشهل اتانككككككككبلءام نككككككككااناا

الاب لبخالمري امرامتالمرابخا هااشيلءاىباا شا.3لملا اىبام ناباراةا نا

                                                           
الا تشلقااامةشا،اتالمتااش املاةبوابلمه نناتالمهام  لا .اي.ا .ا1992ةبةهاياا19ه يخاةواال11-92ة ا ايص اا-ا1

 .1992ل نهاياا21لاراليااتاي خا91 لااللا
االياككككككلار23 . لااللا.قااابلالالمري ابشيب،ملا .ايككككككككلا تشل1991ىبتاا13ه يخاةواال11-91ة ا ايص اا-ا2

 .ا1992هايلاا29اتاي خا
 هخالمة ا اةفنم.ا2لمهال اا-ا3
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دارتها: -2  توظيه القيم المنقولة وا 
لابة يلاواه  ا2بلمنككةللتا1ة المهام  المتوااوالل ،اا خالونككن تاب الماةبوااتنكك  يالمه ا

ىباالا هالما  ااامةنكككككا ام اهلناا اب ااإ للاناامل الماةواا ياا ف نااتئةااام ككككك اانااىبانكككككيصتنا
لابةوالمهااا ا ت ركككككككككككككك الماةوااللاةبل لا3إللليتنكااهخا،ي الماةكوالبةكمالولي ااك مكواهخالمرابخ

ائيلءاص اهماااإلللي .
 تقديم االستشار  المالية:-1

تن  يا نخااصرلمن اةوا ،اياا صتنااه اراةا نااتاب الماةبوااتال  المهناال ابلتنتشاي ا
ههتللاتن اتانك هااهااتشلقاا ئ الت تهاخالمهةانباملهشاي  لا  ا ناالا ا موااللالتلا اصيليلتن ا

المناه المهتشلا ااامتئاي اىبالتنترهاي.
لتنكككككتشكككككاي اهخاصاةبة  اب كككككي ا  ا ملا ئيلءاليلنكككككاتالصتركككككال  امهشكككككاي  ابتتشللاهئاتتا

ا4لمراةاءلابل لاتشل  المهشل تالمهام  امناتمالمهشاي  اةوا ا اتشي نااورهاتاهام  .
 نككككتلل اههاانككككاقاىخاتلل المهشككككيلامتا  لالماةبواةواهئا اههاينككككتنااملشهل اتالماةل  ا

اامماهخالواه  ا تلا نككككككتة يالمرابخااها اهةنااىبالمراةب  لنككككككبلءالونككككككانكككككك ابت ل لهامناتمالول ي 
اهاااباااتمالول ي اا ملاال ا  الهخاىاها لاة ككككككككككك ااخاىخا موا  لهاا هلخاىخاتالهمالماةبو

ا.هخاالهماملا ا ااامةشا،اتالمتااش مناالم ي  ااتيواااميغ اهخهخا  ثالور اهةب،ااناا
ا  

                                                           
ااااي ااخابيص اهام  اتراتالهت وا ا رااامئرءاهخايىنها المه نن المتواىرليتملاة شتايالم ا رامما»لمنن ااباا-ا1

ا«.اشي واة نا
ا.92لم،اايام،يشلاهيئ انااقلا .اىة ي ا

 «.اااي ااخابيص اهام  اتراتالل ة  ا اهلناامله نن المتواىرليتنا»لمنةلااباا-ا2
ا.91 .ىة ي المهيئ اةفنملاااااا

  .Richard Rodiére et Jean Louis. Rives-lange, droit bancaire, 2éme édition, Dalloz, 1975, p -ا3
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 المطلب الهاني
 مصرفيةالتعاقد لتنظيم العمليات ال اإلطار القانوني قبل

اهركككيةوةشكككا،ناالمبالءالماةبواةواهرلبم اهتلاتبلةيتاشكككيب،التمت اقااامهنة المهركككية  ا
لليتنا اللهنة اهشتال اهخاتلاوالمبلل  لاهةتالت تهاخابب كككك ابنككككا  الملة ات تاترككككي المراةاءابل 

اهخال  اةتتا نكككاااتاب موالاابلاهركككية  تلل اةواا صاتاه الوشكككلا الميلغا خاةوا ايل ا
امتهب  اهشاي شن الملار .ل رب االلالت تهاخاماةل  اتنتلللهناا هااةوا  لللالمةابلاىبا

اااتااياىخالمتشاه اه الماةبواىركككاتاهخالم كككيبي اتاملشل لاهخالوشكككلا الم  خا ئلبخا
ت اال ن اةالات   اماشاالمهشكككال المتواتبلئنن اةواةشكككا،اتن المشال  لالمهركككية  اةوالمللهاتا

هركككككليلابةمامله تهةاااركككككفتماىبااللملئبءا ملالماةوانكككككبلءااركككككفتماهبلااا  تهخامل مااللاىهبلمن 
ىباهةتالت تهاخالمشاايهاىباالمتهب  المهشككككككاي  الملاركككككك اتئاي  الاةتاىبالصترككككككال  اىبارككككككةاا  

اشلالمهشيلا ملا صيليالم قاةوالم رب االلالم نابالماةلوا)لمفيلالوب (.نالابم مولتنتن لو
ةوا  اص ا الواها المهرية  االلالمرا ابلتاتاايالمشلرواةإخاةتتا نابامشل اهاا

اام ككككككككككيبي اتا لالماةبوااهئهبا اهخالتمترلهاتالمتوا في ككككككككككنااال نااا،ا شواىباهشةبها ات ككككككككككو
،امباةتتالم نككككككككككابلااشككككككككككل لماللالمتشككككككككككي  ابلمشي المهرككككككككككيةوالمهشهب ااملاانل المتشي ا

 نككككككككككخاتنل للامبلإل ا، اال اهاا نهماةواتلب خاي   ابل كككككككككك  ا ب ائلليتمابلنككككككككككت ااصمامراتملابا
ا.يلالمراةو()لمفالبخالمهنالااهرامتالمراةاءالآللي خامرابخاهااتريةمابتال يهاةواهةتالت تهاخ

 الفرع األول
 مصرفيمدى أحقية الزبون في الحصول علا الحساب ال

 خالتاتيل المتشككككككككككي شواا ي  المتئاي ابلمرككككككككككةاا ا ملائاةبا ي  المتشاصلالمهلينكككككككككك اةوا
خالاةتاتة،اقااللائه  المشابلا تاىةناا لتالركككككككككككبرككككككككككك  ااام اةنكككككككككككا املشابللمااةبخالمهلةولابل 

لمهركية  اتاشااملربر  المةشا،المهريةوالم هاتةفيلاة مالماةبوااا تلايالمشهل اتالماةل  اباللا
المايا.انايىن

ةإ لالاخالمهشكككيلالمئرل يهاصلاليالا قالمرابخاةواةتتا نكككابااةلوا)ىبت(اةن اهةتاملاةوا
اةواهااا ا موا قالميةا؟ا)راة ا(.
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 في الحساب المصرفيأوال: المبدأ تكريس ح  الزبون 
تةبلاا خاا خالم،ية خاتاهرية   خالمش ص اا خالماةوابلمرابخاتاب اىناناااللابئبلااهل  ا

اهل كاتالإل لللابلمللهاتالمهيتا، اانالابا خااهل اتال تهاة  الاتاتهالالمانكككككككككككككك ،ابلمهنككككككككككككككتةلها
الرابةملماةوال تهاةاامهةتااهبئاناا بلمايباالمشال  ابل،اااتالم ككككككهاخابغ ياااهخالمشهل اتالمتوا

ا.تت،لباما اهناابئبباةتتا نابااةلول اهةناابا
اللاا لالونكككالاليلالمهشكككيلالمئرل يها قالمرابخاةواةتتا نكككاباممامل الماةولاب موا

بغض النظر عن »هخاصككاةبخالمةاككلابلمايالا  ككثائككاءاة نككا ااا1هلييا119اهبئككباة المهككال ا
الممنوعين من البنك، يمكن لكل شخ  تم رفض فتح حساب حاالت و دفاتر الصكوك  عحاالت من

ودائع لأه من قبل عد  بنوك، وال يملك أي حسأأأأأأأأأاب، أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا 
 لفتح مهل هذا الحساب.

 «.ويمكن البنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندو 
اتل  اهاا لو ااانتايلءاة المهال المنااا ا هلخالن

 سلبيات الماد : -1
صرككيتمااللا نككابالمبلل  اةا،لاههااباىخالمهال الينككتا قالمرابخاةواةتتا نككابااةلوا -

يغ ا– ،يجالمتنككا  ا ب المنككابالم هائش المهشككيلالمئرل يها  رككيهاةوا نككابالمبلل  ا
لبخا-تئاي  ىةمااال اهاا فتتامألشككلا المشال  خالم  خاتا ابهبخااناها اهب ااماىخالمهش

 ملاىخا نككككككككابالمبلل  اتا شككككككككل ا مواا هلخا  شارلابا يهاهخالم نكككككككاااتالماةل  الولي غ
ل،بي االلالماةواانهاشككككل اهخالوشككككلا ااشللااهل  اهةتالت تهاخالمتواصلاتتيتبااةناا

اهلا،ياال ل املاةو.

                                                           
ابة اا11-91ه الإلشاي ااةاا ملاىخالمهشيلالمئرل يهالاخاصلاتلل اةواهي اىبملااهبئباصاةبخالمةالابلماياايص اا-ا1

الاااى ا اككككككككلاباش11-13هةمااللالم قاةوالم نابار اهااةتئاىخاتيلئ ااخا موااهبئبالوهياا111ةوالمهال ا
اتوكككككككلابلم13-11لابلماياااهبئبالوهيايص اككككككبخالمةاككككككككككاشلاتشل لمامااةيياككككككككككككهلا119لمهشيلالمئرل يهاة المهال ا

ال اكككككككككيلام ا لخا شكككككككككلاههاا يئتاىخالمهش11-91هخالمااةبخايص اا111ت هةتاةفلالو لا المبليل اةواة المهال ا
 ىاه  المة اةوا ها  المرابخاهخاتشن الماةو.ااا
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ال اا،ي اصلاصبا اااميةااهخىخا لبخاالةتتالم نكككككابةوا،لبالمرابخالمهشكككككيلاا،لشكككككتيا -
ا قالماةواةوايةااةتتالم نككككاباملرابخلاا لملا ككككهةوا ليا شتايااهراا اتلاب موا1اةبو

اكك االلاال لبخاهخا،ي ااةككوابل ككلا ئككباىخاهخاةككا  كك لابهخاةككا  كك ارككاة كك اىخالميةاات
،امباةتتالم نكككككككككاباىخا لئنامشل ااةبوا تلا لبخايةااةتتالم نكككككككككاباه للللاةإ اصبا ا

تبئما ملااةوالمئرل يلاةن لالمشكككي،ا شكككل ا يااصاامليلغباةوا،لاماااميةاائارامماآة لوالم
 2ةتتالم نابلاب تنابامماةواهتااباهال  ابةفن  اهخاشنةنااىخاترة مااخا،لام.

يا رككككككككككلمفاي المراة  اهخالمهال المنككككككككككام ا ليااااهبئباملاةبوالمئرل يهاالمهشككككككككككيلانككككككككككهت -
ااالابلمتواتاترككككككككياالللمللهاتالمهتشلا اافتتالم نكككككككاباةوااهل اتالمرككككككككةلبقالبخاغ يا

لمشهل اتالمهتشلا ااإ لللالمةابلابنكككك انااابلنكككك، اشكككك والمشككككااواباإ لللالمشكككك لاتابهلتل ا
لوبيلقالمتئاي  اهخاىئ ات ركك  اهاام نالاة ا لبخامرككا بالم،لبالم قاةواتنككل الةتيا

الالم ها شتاياهخالم يبي اتالمتوا  تا ا م نااتنت   ا ناامالمهريةو.3ش لات
-12هخالمتشل ه ايص اا1اهبئبالمهال المئرل يهااهل اتالمرككككككةلبقاالمهة  ايا ابصلاا لا

ىةناالمللهاتالماةل  الونككككانكككك  ابلمهتهرل اةو اةتتلاهنككككوابغلقالم نككككابلالإلينككككا الملبيهاا134
ل اتالم ارككككل ااايالم نككككابلات ركككك  المشكككك لاتابلمت ب  المهرككككيةولا  لللابنكككك باهملشكككك المش

ةوالمهانكككككككوامل نكككككككابلالمبةاءااخا،ي قالتصت،الاىبالمت ب  المهركككككككيةولالوهبل امل اشكككككككااوالما
باباا.بنا  الت، لااخااشلااللاير لالم نابا  لالاخامل الماةواا هالملله لالما،اص الماةل  

باةتشه همااللائه  الوشكككككككككككككلا لاةهاا اهاا شلا ئ اةااةوا قا،امباةتتالم نكككككككككككككابا  لاهاات 

                                                           
ااي تاةوكككككككككلمفيةنوا  ثاةرتاباشل اربلمهاموااهااةبخالمةاللمهخااL312-1اامهاائاءاةواة المهال اب موال ةا-ا1

الم قا نابالمبلل  البخاشيب،.
 L312-1 Modifié par ordonnance N°2017-1433 du 04octobre 2017-art.16, op.citلمهال  ايلئ ا

ابخالمه ياواكككككككككككككك ات ل ل  اةال  اةوا بءالمااةككككككككككك المتئاي ابلمااةبخالماةلولاليلنكككككككككه هلامفيبئولالمشابلالماةل  اا خاهلبةا-ا2
ال ل لالمياا،لاككككككككككككيلتاغية المتئاي الملبم  لالم،اش المراة  لاه،اش المةئاجالمئككككككككبلمااةبخالمهاايخابلتئتنالالما ا وابةش

 .22لا .ا2111 ةا يلا
 .29لا .الاهيئ انااقه هلامفيبئوا-ا3

  Instruction N°= 12-03 du 26 Décembre 2012,  fixant la procédure relative au droit au -ا4

compte. http:///www.Bank-of-Algeria.dzهتاجااللالمهبص الإلملتيبةو ا 

http://www.Bank-of-Algeria.dz
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لمةالابلمايالاههاا شلاصاةبخانكككككككاقامماىخالام اى لا ا لابم المرابخالم ها   لاانكككككككهش ا نكككككككة 
اتشنفااهخا،ي الماةواتئاام.

 ىيجابيات الماد : -2
اباةوالم نكككككلمب،ةوااللا قالمرابخااهتاتاتركككككيالمفبل لالمهنكككككتب ا اهخاة المهال اىا 

هشةبهااللاىخاىهاشكككل ا،ا شواىبالمه،اا امنااا131-12لمتشل ه ايص ااةركككتاالةلماةلواةا،لا
اها  اةوالمئرل يابتا هلوا نابابلل  ااامشهل المب،ة  لاممالم قاةواةتتالم ناباةواىهااةو.

يةاالماةوامفتتا نكككككككابابنككككككك ل ا رااتاال اةركككككككمااللاتلليوالمهشكككككككيلالمئرل يهالهااىخا
هخالمتشل ه انككككككككككككككامف الم ليالماةبواةوا ام اا3  ثاىمرهتالمهال االملرابخاةواصكاةبخالمةالابلمايا

ناامفتتا نكككابامشكككل اهالاىخاتنكككل امماشكككنال ايةااةتتا نكككابا ت ات ي يااابةقالمةهب  اية ككك
 تاىخاهكاا  لكك االلالمهة  ااكل ات كل كلهاىئ اهش ةككاااللمتشل هك ا لتنكااخها1لمهيةقاةوالمهل قايص ا
امتنل  اااتمالمشنال .

اإهلاة  اابفتتالم نكككامإا  ا،امبامل ماافتتا نكككاباملماةوالميلةاا  كككاة ا ملا موا لر ا
لهااىمرهتالمهال اةفنككككككككككناااللالماةوالميلةااىخالا2هةانككككككككككااممااةلااش خاتبئنماماةوالمئرل ياملوا 

 اتيجااللا،امباةتتالم نكاباىخا تال ااانكهمابم نكااماات ب  ا،لاما ملااةوالمئرل يلاب مواتاشاا
اهةنا.ا2ملةهب  المهيةقااامتشل ه اةوالمهل قايص ا

(ا12امباةتتالم نكككاباالهنككك ا)لمئرل يااللا،ىئ ايلااةواالمنكككااا المتشل ه  للتاال مو
تالميةالابل لالمترككككككي ىبااشككككككناللتاى ا الاتللءاهخاتاي خالنككككككت همام،لبالمهشةواهيةااااشككككككنال ا

ا3لمشيةواانخالمهشةواتا هلواىها ناباهريةو.

                                                           
 .لاهيئ انااق13-12لمتشل ه ايص ااهخا2/1لمهال اا-ا1
 ةفننا.لمتشل ه ااهخا2لمهال اا-ا2
اهخالمتشل ه اةفننا.ا3لمهال اا-ا3

ا اككككككككل اشناللتايةااهخااةبواهلتلفككككككككك    اهخاا هالمهال اىخالمهة  اللتفلااإهلاة  اتال  اشنال ايةاابل ل اىباا
اهلييانامف الم ليالمتوالشتي،تاىخا لبخالميةااهخاا119 الهناالمهشةواماةوالمئرل يلاباباهاا لام اة المهال ا

اال ااةبو.
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ةوااش امهتإلئيلءلتالملمهشككيلالمئرل يهاال اتب كك تاىةمابااميغ اهخالا ت ككتامةاانككاقههاا
 تاىخااهليياهخاصككاةبخالمةاككلابلمايالا119ةوالمهككال ااتلي لا قالمرابخاةوالم نككككككككككككككابالماةلو
بىاككل ا هككا كك اىلاياملرابخالمهبلللابهة ككمالم قاا13-12لمهة  اتككلليوا مككوااهبئككبالمتشل هكك ايص ا

اتا هةشةااهخالماب ا لاىخااغ ياةوالم رككب االلا نككابامل اى لالماةبواانهياهخااةوالمئرل يل
اةلاااناالتاانخالمهشككككككككككيلابتاشمالمهة  اصلاىياااالاا المرابخااهئهبا اهخالإلئيلءلتالمتوا ةا وا

يةااى لالماةبواةتتا نكابامملالهاا شلا ئ اةاا ريالمللهاتالمهاله اةوالونان  اهةنااباوا
ام نككككككاباىبمب  ا لتيةااةتتالاهل اتالمرككككككةلبقلاههاا ئر اانخالمهشككككككيلاصلاىا،لاملاةوا ي  ا

اىلاياهخاتلوالمههةب  ام قالمرابخاةوالم نابالمهريةو.اىاه  
 هانيا: االستهناء حرية البنك في رفض فتح الحساب المصرفي

ااميغ اهخا ي الماةوالملل  االلاللتناباراةاءائللا تاىةما تهنواةوالمبصتاةفنماا اما
متوالاياىبالنككككككتةاللامهالىالم ي  المتشاصل   تشياامماهخاهلا،الا هااانككككككاباهااصلةوايةاالمتشاصل

ا ااا.نالاهتلالاخالمبل لاهةن ائل يلااامرا المتواتهة ما  لم ي  الملاهل اةواللت اياراةاتهةتاملاةبوا
ائنكككك للا ااابتت،ملبةنااتشتايار ال االلا مواةإخالماةبواتنككككشلامتلي لاا هالم ي  اى  ككككاا

هااتللاماة يلامباالتائيلاه تيةااةواهئامماباااتاايالماةولامهالىا ي  المتئاي المه ككككككككهبخالنككككككككتبي ا
اءاغ ياىخالمفاناللتشاه اهشممالمرابخالوئكلياللت كايوبملامكماةكاالهنةك المتئكاي اهخاهلكا،يااكل كل 

ةهةن اهخاىةلياككاابصككا ااشككل ابئبباصابمنككالابهةن اهخاىئككاراككاالاى ا كك الماةككواةوا مككوللتلفبلا ب ا
المااةبة  المتوا يلاااتلب املاةوايةاالمتشاصل.هنتةللا ملااشاالم ئجا

 فتح الحساب نك برفض طلبالرأي األول: استبعاد خيار الب
تصلاهاكلىا ي ك الماةواةوايةاا،لااتاةتتالم نككككككككككككككابامل ماهشاي كككككككككككككك اهخا،ي ااشاا

ا ملاال اهاييلتلاىاهنا ابلاةوا موالمفاناءلابصلالنتةل
ىخالماةبواىرةكاءاص كاهنكاااشهل ك الإلشككككككككككككككنكايامللكلهكاتالمتواتاكلهنكاا شتايااهلناا  ئااااهالهاا -ى

اككنخالماةككوا لبخاهلرهككاااككامتشككاصككلاه اىهاشككككككككككككككل ا تاككل اا1لمفاككماشااملئهنبيلابمنكك لايى ا

                                                           
الاهئل المشي ش ا«يصاا المهري االلالمئللي المشلر  ام،امباةتتالم ناب»ةا قاه هبلالمشهاللاىة يال اهخ اا-ا1

 ؛19لا .ا2112يا  المهت ل لا بة بالإلهايلتالمشبلمااةبخلالمشللالمناا ااشيلائاهش ا
Jack vézian, responsabilité du banquier en droit civil français, 3éme édition, Litec, 1983, p.25.  
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نالابل  لاصاالماااميةاا ت ه المهنكك بم  المةاتئ امم نككتفال اهخالمشابلاىبالمللهاتالمهشككنيا
  لاتاكل ا،كامبالم نككككككككككككككابا ملالماةوالاتايا،لاماصابتافوااك هالم كامك اتكامواةاخا مكولاباكام

لبخاىخا اككل اىها ئجامككماة لبخاهلرهككااافتتالم نككككككككككككككاباااكك لالول ياإل ئككابانككككككككككككككااقاهخ
اه لبل  الإلهلاة اتاهر .ا
ام نكككككباا لالميىهاةإخا شكككككنايالماةواملللهاتالمتوا الهنااا ياائلبالمراةاءلابتشكككككئ شة
فتتالم ناااتالماةل  ا شتايااهراا ااياالل  املتشاصللاةإ لاهااصاالماصاب اهخالمهاالي اااللاامإلصلل 

هخالمااةبخالمهلةواا29،ي المرابخاتا  قاملاةواية ككككككككككملاب موات،ا ااامهااةرككككككككككتاال مالمهال ا
  ت المشال.امتشا يااخا يللت نهاالمهت،ااات خاهئيلاتاال الم،ية خالةالمئرل يهل
،لبااال ايةاا ماخاهيةقااا ا ال اللهاتماملئهنبيلابم موا تش خاالاىخالماةكواااكاي  -ب

ل  لاىركككككككككيااللا مواباةتتالم نكككككككككاباىباغلقالوابلباةواهبلئن ا،اماوالمللهاتالماةل  لا
 1.هاةش اشي،اىخاتلبخ لر ااتال  اىناابالميةاا

مااةبة  الهايياصاةبةوا تهر اةوا مرل ااشاالمابلالاالمنكككككككااا ا  كككككككا ا ملالمهاييلتالمفان  
ا112-13هخالمااةبخايص اا19لابهرا ا مواهااةركككككككتاال مالمهال ا اةل ااتلملارككككككك اافتتا نكككككككاا

يجب علا المحامي الذي يقوم بعمليات مالية »لمهت ككككككككككككككهخاتة   اهنة المه اها ا  ثائاءاة نا ا
لصأأالح زبائنه فتح حسأأاب مصأأرفي مخصأأ  حصأأريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع 

ا«.غ المتعلقة بهاالمبال
ةامااةبخا لر ال اهخا هايلاهنة المبلام اىبالمبنككككككككككا، امهرككككككككككل  الم  يااب كككككككككك الوهبل ا

ااا3لمهتشلا اان لالمةشا،اةوا ناااتااةل  اىبامل الملر ة .

                                                           
اال1993 نخا نخالمهريهلااهل اتالماةبولالم ناااتالمهرية  اةوالمااةبخالملب تولاه،ابااتائاهش الملب تلاا-ا1

 .23 .ا
الا22للاككككككككخاتة   اهنة المه اها لا .اي.ا .ا لااكككككككلا ت ه2113ىلتباياا29 يخاةواكككككككككككككلاه11-13بخايص اككككككككككككصاةا-ا2

 .2113ىلتباياا31راليااتاي خا
الا ت هخاتة   اهنة المهبرقلا .ا2111ة فيهاا21ه يخاةوالا12-11صاةبخايص اهخاا31/2ىة ياةوا مو المهال اا-ا3

ا.2111هايلاا19لاراليااتاي خا13ي.ا .ا لااللا
الا ت هخاتة   اهنة المه  يالما ا ولا2111ة فيهاا21ه يخاةواال13-11هخاصاةبخايص اا32/2بل مو المهال ا

ا.2111هايلاا19لاراليااتاي خا13 .اي.ا .ا لااللا
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لمهت كككككهخاصاةبخاا331-99هخالمااةبخايص اا92ى لا المهال اا لا  كككككاة ا ملاهاات كككككهةتما
لمهت ككككككككككككهخاا22-91هخالمااةبخايص اا113لمهشلم ابلمهتهه ااهبئبالمهال اا1999لمهام  امنككككككككككككة ا

-20من قانون المالية رقم  10تعدل أحكام الماد  »  ثائاءاة نا اا19922صاةبخالمهام  امنككة ا
وتحرر كما يلي: "يجب أداء مدفوعات الدولة والجماعات  1520ديسأأأأأأأأأمبر  11المؤرخ في  11

ت الطابع اإلداري عن طري  اعتماد مقيد في حساب جار بريدي المحلية والمؤسسات العمومية ذا
أقصأأأأا يحدد عن  اأو حسأأأاب جار مصأأأرفي أو حسأأأاب خزينة، عندما تفو  هذه المدفوعات حد

ا«."طري  التنظيم
بةوا ،ككاياهلككاة تككمامتا  االوهبل ابتهب كك الإلياككاباةاككلاىمر المهشككككككككككككككيلاالر ككال االلا مككو

نكككككككك، ات الملة اابلىخا  ااهش خ-هشةبهشككككككككل ا،ا شواىبا-هخا اب االة اهالماهاموااالللمئرل يها
ا3.بنا  الملة اباخا،ي قالماةبلتالماةل  ابلمهام  

ة نككباا لالميىها هلخالنككتاشالال ايالماةواةوايةااةتتالم نككابالمهرككيةوالارككك اةوا
الم اتتالمتواة اال ناالمااةبخ.

 البنك في التعاقدمبدأ حرية تأييد الرأي الهاني: 
اللاهالىا ي  الماةواةوايةااةتتالم نككككابلا  ثا يبخاانةماتاايىها لالما للة اىةرككككاي

الابصلااييبلايى ن اا لااهاا لو ا4 هلخاوهالاخا مرل الماةبوااااب ا،لباةتتالم نابالماةلو
ياابئككباىخا لبخاشىةككماتا هلخالاتاككايالمشياالمهاككل اهخالماةككوا  ئككااككالاب مككواوخالم -ى

يلامتها المشاللاامااب المهئة ماالمشةارككيالونكانكك  املشاللا لتفواائه  ماهت كهةالص ااابااتاا
لر يلاالا  ثةوالمشياالماةلوبا لاهاتا ت اقاا؛لهااتا ئباىخا  تبهااللاىهات ف ات

ل ف  اا هااتاب الماةبوااات تفا ااإهلاة  اليلنككككك المهل لالهااىةنااتاتال اىهاتفارككككك  ا با

                                                           
ال23الا .اي.ا .ا لاالل1999 اكككككككت هخاصاةبخالمهام  امنة لا1999ل نهاياا31لاه يخاةوا13-19صاةبخايص اا-ا1

ا.1999ل نهاياا31راليااتاي خا
الا12لا .اي.ا .ا لااللا1992ت هخاصاةبخالمهام  امنة ا لا1991ل نهاياا19لاه يخاةوا22-91صاةبخايص اا-ا2

 .1991ل نهاياا19راليااتاي خا
الا تشلقااامبصا  اهخاتا  االوهبل ابتهب  الإلياابا2112ة فيهاا11ه يخاةواال11-12هخاصاةبخايص اا2هال الما-ا3

 )هشل ابهته (.ا.2112ة فيهاا19لاراليااتاي خا11بهلاة تنهالا .اي.ا .ا لااللا
  ,Richard Routier, Obligation et responsabilités du banquier, 3éme édition Dalloz, paris, 2011 -ا4

p. 304.  
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 ا خااباامتامواةإخالتةف  المشالاهر اىنكككككشايالم نكككككاباىباتال  اا،اصاتالملة اىبالمشككككك لات
اولابم مواتا لبخا  ئاااااامهشةلالمااةبةلمنككككككااقا ليااالماةواتا ت ككككككهخالرككككككا  المشال

ا لاةاإلشنايالمهال اهخالماةواتا شلانب الابا2بتا شتاياهرليلام مترل ااامشالال1ملهر،لت
الالمتشاصل. م

اش ل ااخاهفنب الإل ئابالمااتاملبةناا نكككباا لالميىهال رككك ا مواىخالمشيباالماةل  ا
الةتية تاايالإلتت اغاماااهااتلبخااااي ااخاهلرككااتائللي  اىبا ا ةاتاركك ف  اىباتلفر بة  اىبا

تت كككككككككككهخالاب املئهنبيااامتشاصلاه الماةولاةاا وااخاىخاص ا الماةواا،ا النكككككككككككتهايلتاتت كككككككككككهخا
ةيلغاتا هل ااا،امباةتتالم نكككككككككككاباتاتشلا  ئااااوةنااتاتت كككككككككككهخاتشا يلاهف للابلاه ااخا يلل ا

 اااا3لماةو.
تتاباةم،املم نككككككككككككككاباا تفكاص كتهةتاةهب  اصكا اا  لاالماةكوالإلشككككككككككككككاي ا ملاىخ تاىةكما ةا وا

واغ ككككبخاصاالماصاب اةاملتشاصللاتا  قاملاةوايةااةتتالم نككككابا  لااةن لا شتايااي ككككلم نككككابا
اتاتيتاتاهن بم تم.بل المهنل المرهة  المه لل اهخا،ي اىبا نباهااتات وااماىايل المهنة لا

ص ا المشهل اتالماةل  االلالتاتاايالمشكلركولاةشلر  ا،امبالم نابامناالبياىنانوا -ب
اةإخالمشياالالمشاللابلمهشلب اىةما  لالاةتاشكككلرككك  ا،امبالم نكككاباه  الاتااياةوالةشا

 اا4.  ئااااا اتفاب اا شلاتا تلامباىشايا ملاىيلاخالمشاللم ها الهمالماةوا

                                                           
المشياالمرالياهخاشل ا شاياامااللابئمائار ااخا يللتماةوا ايل ااالاهش خاا  ثا  لا» شي الإل ئاباانةم اا-ا1

ا«.هاالصتيخااماصاب اه،ااقاممالةشالالمشال
ا.111هيئ انااقلا .اةا  ا ايلا  انشللاىة ي ا
ا«.،ااقاممباال ملا  لام اماصاب اهككككككككاارلالتيتاا،ااامتشاصلالم ها ةرلمتشا يااخالإليلل المااتالمهاتيخا»م اكككككككككلهااىة
ابلخاكككككككككلل  اى هلا نخاصللل لالمبئ راةواشيجالمااةبخالمهلةولالمئرءالوب لاهراليالتمترل لالم،اش المراة  لال ىة ي ا

ا.32لا .ا2112لمه،ابااتالمئاهش  لالمئرل يلا
  Loulla Chaminah, La responsabilité civil du banquier en droit Malagasy, Thèse en vue de -اا2

L'obtention du doctorat, droit des affaires, Université de paris 1, Panthéon, Sorbonne,  

2015, p. 105.   
 .21يئ انااقلا .الاه«يصاا المهري االلالمئللي المشلر  ام،امباةتتالم ناب»ةا قاه هبلالمشهاللاا-ا3
 .212االالميرلقاى هلالمنةنبيهلاهيئ انااقلا .اا-ا4
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اتال  ااتابلا لا ملائاةبالمهلا،يالمتواصلا تشياامناالماةوااهةانكككككككككا اةتتالم نكككككككككابالمه
ي،اش  لام ا لنبا،امباةتتالم ناباراتملالاةوايةاالمتشاصلام قا لاباامتاموالمللهاتالونكان  

اتشنف االا اهمااللاىناابابلا  .ية ماىخاتا لبخا
تائي ااانةواب  فتناااةشكككككككككا،المهيلةقالمشاه اة مالملر ياهخالمتئابراملبةاوىخاتشكككككككككا مالماةبا - 

و لا ا-ة هاا ل اىلبلتالمةشككككا،الماةلو– لهناالاتاايات ا قالمياتابلمفا ل لابتل كككك ا 
 1لمااةبخالمتئايهلاة لبخامنااا مواللت ايالمراةاءاههخات،ه خامةرلاتن ابه ءتن اى  ا.

ىخاهش  المتشككككي شاتاىينككككتاهالىا ي  المتشاصللالمتواتت تا هلاة  المتفابااا ياات ل لاا -ل
 2. ايلهماه ال تيل ا لبلا نخالمة  ه تب المشالالبخا

اهخال  ار ثاه ااياتتهر اةوت نيالم ي  المتشاصل  اباهكااىخا   ا ي  ا ايل المشاللا يا 
هئيلاب اتا شلانكككككككىخايةاالمتشاصلا ي ااشاالمفاماةإخاللت اياه كككككككهبةماب ي  اللت ايالمرابخلا

 ل اهاا،امهااتا رل اةواهياا ملاباامتامواةاماةوامل ما ي  اةواللت اياراةا3ه كااياك هالمه نياهخا
ةفنااتلهل  المهاا اال نااتشصا المتشاصلاب،امهاالاخاه تيهاامهالىا نكككككككككخالمة  لالارككككككككك ا  لالاةتالم

اهئهبا اهخالمهلا،ي.
اةبةواصلةشلل المةركككب المتشكككي ش  المتواتلر الماةوااامتشاصل اةوا ا ا الوهياتا بئلاة ا -ه

لمهتشلقاا12-13هخالماككاةبخايص اا12/2ة المهككال ااىخاهاكاشككككككككككككككيا لر الماةككوااككامتشكاصككللا ت
عة أو يمنع رفض بيع سأأل»ىةم اابلمتوائاءاة ناااامابلالالمه،اا االلالمههاينككاتالمتئاي  

ضأأأأأة للبيع أو كانت الخدمة تأدية خدمة دون مبرر شأأأأأرعي ىذا كانت هذه السأأأأألعة معرو 
اكامتشاصلااباكامتكاموا مرلهنكالما كثاةوا هلكاة ك ات،ا قا مكوااللالماةبولا كلةشةكاا ملا، «متوفر 

 هتلاليتا،ااإ ئاانااصابت.

                                                           
ااالالم قاصي هللالمهن بم  المهلة  املاةبواةواهئا الم ناااتلاينام اهاله امة  اشنال اللتبيلهالمشلب اةواصاةبخاا-ا1

 .11لا .ا2111-2111لواها لاصن الم ابقلالل  الم ابقابلمشلب المن ان  لائاهش اهةتبيهلاصنة، ة لا
  Jennifer Chosis, le refus du banquier, thèse pour obtenir la grade de docteur, Université -ا2

de Montpellier, Droit privé et sciences criminelles, école doctorale droit et science  

politique, 2015, p. 48.   
 .Ibid, p. 48 -ا3
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لما ثااخالإل،ايالم هاركككليتااشكككنةمالمهال انكككااا الم ليلا  ثاىةناائاءتا موات،لبا 
شايانلوالةناالمتنر ياالاركللالمت،يقا ملالمههايناتالمتئاي  اغ يالمشيا  المتوا لبخالم يااه

بهاا ةئ ااةماهخاى يليانبلءاملراةاءاىبامألابلخالتصترال  خالمهةاةن خلاةوا  خاىخاال الماةوا
خاماه هخايةااتال  الله اةتتالم نكككككككككاباابا ها  اهركككككككككام مالمهال  ابلمهشةب  ابهركككككككككامتاراةا

ل شانكككك ل امشهاممالبالمهلا،يالمتواصلاتةئيااخاةتتا نككككابااةلوامشككككل اهشككككتاماة مام اب ااانككككت
بىخاالارككك ال1راةاءالماةوابلم  يلابم لالمنل اهخابيلءا موالمتنر يااللالونكككشاياهبلت ت ا اتئا

صفا الم نككككاااتااامل ةايابهةتالةاتيالمشكككك لاتاتال اهئاةااهخااة  لمه لمئرل يهاة االلاىخاةتتابل 
ا2.،ي الماةبو

ال امتشككككككككا اشكككككككك هااا لا  ككككككككاة ا ملاىخالماةواصلا يةااتال  الملله اانككككككككاباال اتبةياالا
لم نككككاااتالماةل  ا ملا لاتا نككككهتااشلااااانككككتااا اراةاءائلللاىباوخالمبنككككا  المهال  ابلماشككككي  ا

لابا لاهاا شلات،ا ااامة المهال اىا هااهفنب ا3لمهتا  امل ماتاتلفواإلللي ا نككككككككاااتااةل  ائل ل 
ا.لمهلامف لاةإ لالاةتالملله اغ ياهتبةي ائاراملاةوايةااتنل تنا

ااميغ اهخالتاتاايلتالمااةبة  المتواتش،واملرابخالم قال ركك امهاانككاقلا ت ككتامةااىةمابا
ةوالم نككابالماةلواهةشاامتشنكك الماةبواةوالنككتشها ا انااةوالميةالا تاىةماتا هلخا ةلاياا لا

لما كثاة هكاا  لالكاةكتااك هالم ي ك اتلتل ااكالت  المشهل  اغ ياىةكما ةا وااشككككككككككككككلك اه،لقلاالم ق
ةوال ا ام االلا ل لا  ثاىرككككاتاهخالم ككككيبيهاالمهرككككية  المهال اال ناا،امباةتتالم نككككاب

مابهاللياهااصلا تشياامماهخاهنكك بم  اىباهلا،يا   ئالا  ابنكك،اا خا قالماةواةواللت اياراةا
ه ا،امباةتتالم نكابلابا خاهاا شبلااللاا لالول ياهخاى يلياةت ئ ايةاالماةواتشاهلماائيالء

 4هشم.المتشاه 
 ي  الماةواةوالميةااتلتل ا نباةبلالمشهل  المتوا ،لبالمرابخالمللب اة نااه اةاال م

الماةو ا

                                                           
 .ا21 .الاهيئ انااقلاصي هلاالالم قاا- 1
 لاهيئ انااق.11-13هخالمة ا ايص اا11لمهال اا-ا2
 .22االالم قاصي هللاهيئ انااقلا .اا-ا3
ا .229االالمي هخالمن لاصيهاخلالمشابلالمتئاي  اباهل اتالماةبولاهيئ انااقلا .اا-ا4
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خاباة هاا  لالاخا نكككككابابلل  اةللرا لتل الوهيااةإخالةإ لاتشلقالوهياا،لباةتتا نكككككاب -
هةتامماا لالم قلاىهاا  لالاخااهلمئرل ياالمهشككككككيلوخالم قاة ملابمبااشلايةااال ااةبولا

ااامشككك لاتلاةإخاال م نكككابائاياىباىها نكككاباآليا ت المتشاه اامم نكككابالمه،لبباةت ل
لا1ملاةوالم قاةوايةااةتتاا لالمةبلاهخالم نككاااتاملبةنااتاب االلالتاتاايالمشككلرككو

اابوةماتا بئلاىهاة اهخالمهشيلاإلصيليالم قاةواا لالمةبلاهخالم نااات.اا
ةنةاا ئبراملاةوايةاا،لبالمشكككككككككل ا،امهاام اتتبلةياالىهاا  لاتشلقالوهيااهةتالت تهاخ -

ااىبالاخاهخاماهام ا لخاصيليهاتشنف  ة مااةاريالمرا المتوا  شناالماةوال لاىلةلاةواراةا
لاةاا وااخالمهلا،يالمتواتلتة المشهل  المتوا اا اشنةما م اقا يياا،امباةتتالم ناب

 للل.لمرابخاال نااههااصلا شياالماةوا ملال،ياال المن
 تش خااللالماةواةواا هالم ام اهيلاا اهالىا نككككككككككككككخالمة  لاة ا تنلياةوالميلااللا،امبا

شتايهانكككيلاهخائباىخا ةتتالم نكككابلالهاا ةا واىخاتا شلخا م مالميةااا،ي ا ات كككياانكككهشتملاة 
ا2ىنيليالمهنة ابتا اب اااإلشناياام.

ات كل كلاهنلك اىباىئ امليلااللاصكاهكاالمئرل يهالمتشككككككككككككككي  ابتالمتة   ا تاىخالمه   اىةكماتا
باباهاا شككئ الماةبوااللالمتشنكك اةوالنككتشها ا قااميةالاا،امباةتتالم نككابا هاااامااب اىبا

(اى ا امليلااللا11)انككككككت االلاهااةئلهاهر امل المهشككككككيلالمفيةنككككككوالم ها للاهنل لميللاب موا
تاا تلاهيلرهاةوالململااةواآلياىبا،امباةتتالم نككككككككككككابلابال اتفب تاةيركككككككككككك اىهاهماملئبءا م

 ئ امتنل  اشنال الميةا.ر ال االلاال ات ل لاهااىت   اهرام ملا
اهتشنفااةواههاين ا اماةوالميةاا  لاصا ااك ا لبخالماةواةلل ا ملاىخا

  لالاخاية ماهاة اااللالاتاايلتابلا  لالهاامبالاخالميةااوناابال ة  اىبان ان  اىبا -
 3 نتامنااا ص ااامشه المهريةو.ونااباىلي ام

                                                           
 .21 نخا نخالمهريهلاهيئ انااقلا .اا-ا1
ا.1219نااقلا .ااالوائها المل خاابالاهيئ ا-ا2

 .Jack Vézian, op.cit, p. 29 -ا3
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  لام اتنفيااهل  التنتش  ااخا،امباةتتالم نابااخاىهاهشلبهاتاتر ياهلاب الماةوا -
بتلةشما ملالميةالالاركككك ا  لاللا ا موا ككككييلاا،امبالم نككككاباةتتيتباهنكككك بم  الماةوا

 تاتاايا مواتشنفا.
تاباالمهيلرهامفتتا نككككككككككابامل مليةااةتتالم نككككككككككابام،امامااشلاللت ايهاهخا،ي الماةوا - ل 

لابةواا لاةئلاىخالمهشككيلا1لاتاياهتشنككفااةوالنككتشها ا اماب تشيااا موامشابااتائرل   
لمفيةنكككككككككككواىمر الماةوالم ها ت اللت ايهاهخا،ي ااةواةيةنكككككككككككااافتتا نككككككككككككابابلل  ام،امبا

  خاىخالاةوا2(اى ا اهخالنككت  المهنككتةللتالمهتشلا ااام،لب13لم نكابال  اىئ ار ر ا)
المهشيلالمئرل يهام ا شيا ملا مو.

للب الماةواةواهفاب اتاه ا،امباةتتالم ناباااميغ اهخاال ابئبلاة  المتشاصلاىر لا -
لابل لاص،شماملهفاب كككككككككككككاتا3ىبا ،ام اىهلالمهفاب كككككككككككككاتاااميغ اهخالتلا اصيلياال المتشاصل

 اربي اهفائ  ابهخالبخاهايي.
للهاتمانككككككبلءالاخا موااخاصرككككككلاىبااخاغ ياصرككككككلااامهااية اه ااةوااال  تلماةوايةاا -

م نكككككككابالاةتتاآليامماةفلالم يب لاة شتايال،ناتارككككككك يهاةوالنكككككككتشها ا اماةوايةا
  لام ا بئككلاهايياصككاةبةوامكك مككولابمنكك لا تشيااملهنككككككككككككككاءمكك ابهخارهكك ا هلككاة ككاتاا4لمه،لبب

اهخالمااةبخالمهلةو.ا123ه،اما ا،امباةتتالم ناباملتشب االنتةاللامة المهال ا
ةايليالماةككوا تبص اةوالم ككامككبااللاهككاا ت اقامككل ككماهخاهشلبهككاتا ب ا،ككامككباةتتااهبهككاا

شيااباامتامواتا اللم نككككككككككككككابلابة هكاا  لالاخائل يلااامرا املتشاه اهشما تلاتا تشياامألل،اي
ماةواصا الااللاااتقامترلهاتاال لت نياابمن لاى  اامل،يا  الاىهبلمن اىبالمت اباانالا مراةا

اهاانةيلهاةوالمفيلالمهبلمو.ةتتالم ناباىباهةتالت تهاخامرابخاهالابا لا
ا  

                                                           
  ,Stéphane Piedeliévre, Emmanuel putman, Droit bancaire, Edition Economica, Paris, 2011 -ا1

p. 238. 
2 - L312-1, III, C.monét.Fin, op.cit. 

  .Philippe le Tourneau,  loic cadiet, Droit de la responsabilité, Dalloz, Delta, 1996, p. 77 -ا3
 .Jack Vézian, op.cit, p. 29 -ا4
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 الفرع الهاني
 مصرفيضمانات الزبون قبل فتح الحساب ال

ا ال نكككشلا ملات ا قاغيااهش خلاةنبا خالمرابخااةلامئب ماملاةواصركككلاةتتا نكككابا
،لبا اهلوهر الم هاتتبةياة مالمرا الماوتلت ايالماةلابةوانكككككككككككككش ماا لا تبللالم  ياهخابيلءا مو

 ككماهخاالايبةواهاككااكك ا مككواةككإخالماةككوااككلبيها لبخا كك يلامهككااصككلا ةئلابلمتبلةقاه اهككاا ،هتا م ككم
تيتبابىخاهن بم تماصلاتلالارك ا ااال  اه ارابخاغ يائل يااامرا للبمماةواا صاانكابهلا،يا

اةككاءاآلي خاتانكككككككككككككك هككاالمهبلا خااككإاككللياىهبلمن اىبالم  يائيلءالول،ككاءالمتواصككلا يتلانككااتئككاهارا
المهتشاه اهشمالمرابخ.

لمفامابلما كاءام هاخا ها  المرابخاصا اةتتالم نابالماةلولات اةياابانكش ااهخالمتشكي  ا
ةلي ات تمالاا لالول ياتلمهرية  اللالماةبوااام  ، ابلم  ياصا المللب اةوالتتفاص  االمترل ااا 

لتمترلهكاتالمفيا ك المهتيلا،ك ابلمتوامنكااهخالواه ك اةوائه  اهيل ك المش صك المشال  لاهئهباك اهخا
 ت اقال مناالماةواهخاهل ائللي ابلنككككككت ااقالمرابخاملرا المتوا نككككككشلا م نااهخال  ا،لاماةتتا

ةهخائن ا فتيااامالتنكككككككتش  ابلمت يهااخائه  المشبله ابلم يب االلم نكككككككاباىباةتتالتاتهال
،ك ااامرابخاباامشهل  المهيللاتهب لناا)ىبت(ابهخائن اىلي ا  لاتشلقالوهياا،لبالم رككككككككككككككب المه  

االلالت تهاخابئبالمتنللاهخاهل اه  ه اا لالول يامهرل  ا،اماما)راة ا(.
 أوال: التزام البنك باالستعتم

رب ا ااتنكتش  ااخاب ك المهتال ام،لباةتتالم نكاباىبالمالماةوالمترلهاا ا االلاااتق
ابهل ا هلاة  المبةاءااامترلهاتماتئاهالماةو.لمشا لاهشية اب شماانل االلالت تهاخا

ماهخاة  ثاىخائه المهشلبهاتا هلااالبل  لالاخالماةوا لئناىناناام نتش  ا ها  امهرام م
تاىخات يهالمهشلبه اتا  اغ يائل ي خااامرا لاتبلوالمهلا،يالمه تهل ائيلءالمتشاه اه اىشككككلا

 نل اةا،ا ملا ها  المهرامتالملار املاةواا ا تشللااا ملا ها  اىهبل المهبلا خالمتواتنتلل ا
ملا ها  اهرككككككامتالمرابخا لتمالبةنااتشككككككل الونككككككالالم ها ة،لقاهةمالماةوا ةواهةتالت تهاخلابل 

نللءالمةر   ا م ن .مليلن ا،لااتاةتتالم نابابهل اه ءهتناا ا هن ااناابل  ا1م يب المراةاءابل 
                                                           

الا .ا2111ماةلااهياهناابهلالمهن بم  المهرية  اةوالتاتهالالمهامولاهةشبيلتالم لاوالم ابص  لاا يبتلاا-ا1
113. 
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 ا.من لا تش خااللالماةواصا المللب اةواىهاا ص اهرية  اىخا نتشل ااخالمرابخ
 مضمون االلتزام باالستعتم: -1

 خالتمترل اااتنككككككككككتش  اارككككككككككف اااه ا تهر اةوا،لباهشلبهاتااخالمرابخاهخاهرككككككككككاليا
لابمن لاة امااا1لمترلهمااامبةاءاال بةم هلاة  ابهل ااممهلتلف لاب مواااتنكتفنايااخالمه ء المهام  ا

اهااتلئنالماةبوا ملالمتنللاهخالمئللي المشكككلرككك  ام،امباةتتالم نكككاباة ككك ااخالمتنللاهخاىال تم
المااةبة  لاةاا وااخاهشية اهيلرهالمهامو.

صا المت،يقا ملالمهشلبهاتالمبلئبالم ركككككككب اال ناااخا،امباةتتالم نكككككككابلاةشي االلا
اتلي لالمهشكككككيلالمئرل يهامن لالتمترل لا  ابااميغ اهخاىاه  اا لالول ياةوا ها  اهركككككامتالمراةاء
لمهتشاهل خاه الماةوا تاىخالمهشكيلالمئرل يهام ا ة اال مااركف ارككي   اةواصاةبخالمةالابلماياا

اةا،.التنتش  الماةلواامت،يقا ملاهرالياهةماا99لمهال اللتفتا  ثا
ة اركككككيل  االلاا لاا2 اهخاتا  االوهبل ابتهب  الإليااب صابامواةإخاصاةبخالم ل ةاام

ا.هةما11با9لا9لا1لتمترل ابىللهااهبئبالمهبللا
ا133-12ىركككككككككليااةوالمئرل يالمة ا ايص االت،ا ااامهاائاءاةواةركككككككككب المهبللالمنكككككككككااا 

ا1لمهتشلقااامبصا  اهخاتا  االوهبل ابتهب  الإلياابابهلاة تنهالا  ثائاءاةواه هبخالمهال ا
ام ا ككك ا تش خاال ن الهت واايةكككاهجاهلتببا ت ككككككككككككككهخااللاهةكككماىةكككمابةوا ،كككايالمترل الماةبوااككك

هخالمة ا اا2/1ال اةرككككككتالمهلملرككككككب اهةنئ  المياا  الم ره اة هاا ل اهشية المراا خلالهاا
يتعين علا المصأأأاره والمصأأأالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض ىلا مخاطر »ةفنككككماىةم ا

ا هر علا وجود معايير داخلية "معرفة الزبائن" ومطابقتا وأطرافها المقابلة، السأأأأأأأأههمرتبطة بزبائن
ا.«باستمرار

،اا اا لتالإخالمهشلبهاتالمتوا نكككككككككككتشل ااةناالماةواتنل اهة ة خلالوبمتاشاامهاانكككككككككككاقاة
اشلرولابلمراة  ا لتا،اا اهب باو.

                                                           
 .122 .الا1991لليالمرااة املةشيابلمتبر  لااهاخلاالويلةولاهلتا االالمااليالمش، يلانيالمهنة المهريةواةوالمتشي  ا-1
 هيئ انااق.ا تشلقااامبصا  اهخاتا  االوهبل ابتهب  الإلياابابهلاة تنهالال11-12صاةبخايص اا-ا2
الا تشلقااامبصا  اهخاتا  االوهبل ابتهب  الإلياابابهلاة تنهالا .ا2112ةبةهاياا29ه يخاةوالا13-12ة ا ايص اا-ا3

 .2113ة فيهاا21لاراليااتاي خا12اللاي.ا .ا لا
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  بتتهر اة هاا لو  البيانات الشخصية:-أ
 هوية طالب فتح الحساب:-1أ

ارككك ابىخالتشتايالمنب  المشكككلرككك  اهخالمهشلبهاتالوبم  المتوا نكككشلالماةواملتراتاهةنالا
وهيالصاةبة  اهااشكككككي اا خالماةوابلمرابخلااا صاتت لها ملا ةشكككككاءالمشهل اتالماةل  المهيللا ئيل ااا

 نككككككتلاوا ا،اءالم قاملل نهااةوالمتشي اارككككككبي اتفركككككك ل  االلالمشككككككل المهيللالمتشاه االم ها
ةكإخاللب الماةككواةواا صكك اه ا،ي ائكل ككلا ت تاملرابخاالهشكملااكك لاهخاةكا  كك لابهخاةكا  كك اىلي 

 اتئةااالمترل الماةواااتنككتش اييه الم  يلابا لاهاا اامتنككب  اهشاه تملنككتللل الولبلتالمهرككية  ا
لابمن لا1شاه اه اشككككل اباهواىبا هالنكككك اهنككككتشاياصلا بصشمات تا،ا ل المهنكككك بم  اهنككككتاا ملت

ناانككككككككبلءالاةبلاىشككككككككلارككككككككاا،ا ش  خاىبا لماةبواااتنككككككككتش  ااخااب  اراةالمئرل يهاىمر المهشككككككككيلا
 لاتااي  خ.

يجأأب علا »ىةككم اا11-12هخالماككاةبخايص اا1ة المهشككككككككككككككيلاةوالمفاي الوبملاهخالمهككال ا
المؤسأأأسأأأات المالية والمؤسأأأسأأأات المالية المشأأأابهة األخرى أن تتأكد من هوية وعنوان البنوك و 

زبائنها قبل فتح حسأأأاب أو دفتر أو حفظ سأأأندات أو قيم أو ىيصأأأاالت أو تأجير صأأأندو  أو ربط 
بلمتواةرتاىةم اا13-12هخالمة ا ايص اا13ىللتااللا موالمهال االهالا«أي عتقة عمل أخرى

المعايير المتعلقة "بمعرفة الزبائن"، بعين االعتبار العناصأأأأر األسأأأأاسأأأأية لتسأأأأيير يجب أن تأخذ »
 «.المخاطر وا جراءات الرقابة، ال سيما: تحديد هوية الزبائن

وية يتم ىجراء التعره علا ه»بتاشتناالمهال الميلاش اهخالمة ا اةفنككككملا  ثائاءاة نااىةم ا
 «.الزبائن عند ىقامة التعامل...

اتيت ااتالمبصا  اهخاا لمهتشلاا112-11اللا مكواهي اىلي ااهبئبالمتشل ه ايص ات المتكنل كلا
لا  ثاةرككككتا113-19لة ا ايص اماات،ا المتوارككككليتا ركككلليالمشكككك لاتالبخايركككك لابهلاة تناا

                                                           
اليلن اصاةبة  اهااية لالليالمرااة املةشياالةا قاه هبلالمشهاللالإل لللالمهريةولالمئرءالوب لالإل لللالمةالها-ا1

 .199-191لا ا .ا2111بلمتبر  لالويلخلا
 Instruction N°11-01 du 9 Mars 2011, fixant les modalités d'application du règlement -ا2

N°08-01 du 20 Janvier 2008, Relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l'émission  

de chèques sans provision.       http:///www.Bank-of-Algeria.dz هتاجااللالمهبص الإلملتيبةو ااااااا  
ا=الاككككككتشلقااتيت ااتالمبصا  اهخا رلليالمش لاتاالبخاير  لا2119ئاةفواا21ه يخاةواال11-19ة ا ايص اا-ا3

http://www.Bank-of-Algeria.dz
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اللالمترل الماةوااامت اقاهخااب  ا،اماواةتتالم نكككككاااتانكككككبلءاىشكككككلا ا،ا ش  اىباهشةب  لاه ا
ا1بنبلءاتشلقالوهياافتتا نابائاياىبا نابابلل  .لاقت ل لااةاريالمت ا

 ت المتنللاهخااب تمااتال  ابر ا اىرككككل  انككككاي  المركككك    اا فبالنسأأأبة للشأأأخ  الطبيعي
اشككل الص قالمبرا قالمه،لبا املتنللاهخااب  اا11-11بصلا للتالمتشل ه ايص اال2هت ككهة املرككبي 

بهاة  اىبايلرك المنك اص ااامةنكا امألشلا ا لمشكل الم،ا شوابلمهتهرل اةواا،اص المتشي  المب،
لمئةنكك  المب،ة  لابا،اص الإلصاه امألئةاوااامةنككا امألشككلا الوئةا  المها ه اةوالمئرل يلاىهاا  لا
لا3لاخا نككككابائهااواهفتبجامشل اىشككككلا اة ت المتنللاهخااب  ائه  الوشككككلا ااام،ي ا ا لتنا

الماةوااات تفا ااةنل اهخال ابر ا .ا11-12هخالمااةبخايص اا1/1ىمرهتالمهال الهاا
اللاىةم اا11-12هخالمااةبخايص اا1/3ةالاةرككتالمهال اا:لشأأخ  المعنويبالنسأأبة لأما 

يتم التأكد من هوية الشأأأأخ  المعنوي بتقديم قانونه األسأأأأاسأأأأي وأية وهيقة تهبت تسأأأأجيله أو »
نككانولالمبرا قاةو المااةبخالولابتتهر اا ها«اعتماده وبأن له وجودا فعليا أهناء ىهبات شأخصأيته

لنكك المشككيل لالمشككل المااةبةولالمشةبلخالتئتهااولالمةشككا،الونككانككولاتاي خالإلةشككاءلايص الما لاةوا
لابتلر الماةبوا4ا(N.I.F(لايص المتشي  المئاا وا)N.I.Sلمنئ المتئايهلايص المتشي  الإل را وا)

ت   خالمهشلبهاتاالمهشككككككككيلاانالهااىمرهلا5ةواا هالم ام اى  ككككككككاااات تفا ااةنككككككككل اهخابل ابر ا 
ا6لمنااا انةب ااباةلال ات   يامنا.

لمتنللاهخاركككككككككك  المبلام ا  اصا المرابخااتش  خابل  اال ئبااللالماةبوا  ككككككككككاة ا ملا مو
هخالمااةبخاا1/1ىمرهتالمهال ابت،ا ااام مواههر اشكككككككل اهشةبهااةماملا ا ااامشهل  المهركككككككية  لا

بلمهنكككتلله خالم  خا شهلبخام نكككابالم  ياىخا الهبللاة ككك ااخالمبرا قاال المبل ءا11-12يص ا

                                                           

 .(هشل ابهته )لا2119ئبلخاا22لاراليااتاي خا33بهلاة تنالا .اي.ا .ا لااللا=
 لاهيئ انااق.11-11هخالمتشل ه ايص اا3لمهال اا-ا1
 .هيئ انااقا تشلقااامبصا  اهخاتا  االوهبل ابتهب  الإلياابابهلاة تنهاللا11-12هخالمااةبخايص اا1/2لمهال اا-ا2
 .لاهيئ انااق11-11هخالمتشل ه ايص اا2لمهال اا-ا3
 هخالمتشل ه اةفننا.ا1لمهال اا-ا4
 .هيئ انااقاب  الإلياابابهلاة تنهال تشلقااامبصا  اهخاتا  االوهبل ابتهال11-12هخالمااةبخايص اا1/2لمهال اا-ا5
 .ةفنماهخالمااةبخا1/1لمهال اا-ا6
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لمه لبي اىا هلالمتفب اااامنكل،اتالمهلبم امن اااإل اة ا ملالمبرا قالمتواتراتاشلر  اباةبلخا
اىر ابالوهبل الم ا ا  خ.

 عنوان طالب فتح الحساب: -2أ
 ا ملائاةبابر ا،امباةتتالم نككككككككككابااللالمتنللاهخااةبلخاىخات ي الماةبوا ئبااللا

ا  اا اان اة المنب  البخاا هالول ي اصلاتات نياال ناا شاي المترب ياىبالمت ي  لاة لبخاتلص قالمشةبلخاه ا
مللشككك ااخالمنب  المشكككلرككك  الم ا ا  لالارككك ابىخالشككك اترب يالمشةبلخاى نكككياالر ياهخالشككك ا

ا1ترب يالمنب  اىبات ي فنا.
ةوا ا ا الوهياىخالمت اقاهخااةبلخالمرابخاهنكككككنم ائلارككككككشا لاةإهااىخا ت المت اقااايا

لاخالمشةبلخالا، ااتشبلالمينكككككككام لاىبا هلخابةواا هالم ام ا  لالماي لااإينككككككا اينكككككككام اه ككككككهبة لا
  رككككككككككككككا اةاتبي المنات اىبالملنيااءامفتي اتاتا ااخار ر اااخا،ي قلمتكنلكلاهخاركككككككككككككك ك المشةبلخا

ه ككككهبة المةتا جاملبخالمرابخااإهلاةمات   ياهلاخا صاهتماىهابصتاالم ام اغ يا ها تاىخاال2ىشككككني
ا3.بن ل املتنللاهخالمشةبلخلالااناشاءلالهااىخالما اءاتا شت

لونككككلببالوة كككك ابلوصيباملت اقاهخاركككك  المشةبلخا تهر اةوالمر اي المه للة  ام مواةإخا
يجاامالمرابخاااميغ اههاا بلئما مواهخاركككككككككشبا اةواهخا،ي اهب  الماةوا ملالمهايالم هارككككككككك

يجاإينكا اينكام النتااا ا ملالمشةبلخالمهر.اغ ياىخالمهتشاي اال مااهل اااباص ا الماةبواالإلراات
املاةإ لام اتيئ المينككككام ا ملالماةوا شتايالم  االلاركككك  المشةبلخلابتا شككككتي،اةوا مواىخاتلبخا

ا4اةاواشوا ب المهشلبهاتالمهاله اهخالمرابخ.لمينام اهبرلاال ناا تا  لالاخا
اللا يبي اا11-12هخالمااةبخايص اا1/2لمهال اىهاااامةنا املتشي  المئرل يهلاةالاةرتا

هخالمة ا اا2/3لابصلاىللتااللا موالمهال ااتال  ابر ا اينككه  اتراتا مواةبلخالمرابخالمتنللاهخا

                                                           
الا .ا2119ةا قاه هبلالمشهاللالم نابالمهريةولاليلن اصاةبة  اهااية لالليالمرااة املةشيابلمتبر  لالويلخلاا-ا1

31. 
  ,Olivier Jerez, le blanchiment de l'argent, 2éme édition, revue banque, Edition paris, 2003 -ا2

p. 271. 
 .Christian Gavalda, Jean Stoufflet, droit Bancaire, op.cit, p. 218 -ا3

 .Ibid, p. 218 -ا4
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لم،ا شواىبالمهشةبهاملبخالمهال المنكككااا ام اته رالاب موانككبلءاتشلقالوهيااامشككل ا13-12يص ا
اا خالمرابخاشلراا،ا ش ااىباهشةب ااةواا هالم ام .

 الماةبواةوالمئرل ياا،اص الإلصاهاشااىةماهخالمةا   المشهل  اتشككككككتي،االتئليالإلشكككككاي ااةا
ا1ملتنللاهخااةبلخالمرابخ.

ىخالمهشيلالمئرل يهام ا ت،يقا ملالم ام المتواتا لبخااا لا  لالاخاملرابخاهايارااتلاغ ي
ة نااملشكككككل اهايارااتلاب موال ةاامهااة اال مالمهشكككككيلالمفيةنكككككوا  ثاب ككككك ا ئيلءالا ا
 تهر اةوالمتايباهخائهش  اهشتهل امل رككككككب االلاشككككككنال ا صاه ابةقاةهب  اه للاىبالم رككككككب ا

ا2ال نااةواهيلرالمةشا،التئتهااو.
اللالماةبوالمتككنلكلاهخااةبلخا،كامكبالملكلهكك لاا13-12هخالمة كا ايص اا2/3ىبئاكتالمهككال ا

 ب موااتال  ابر ا اينه  اتراتا مو.
 األهلية:-1أ

 ئبااا التا اترككككككككيالبيالماةوااللالمتنللاهخااب  ا،امباةتتالم نككككككككاباىبااةبلةماةا،
اااتااياااتريةااا3لوال  بصبانااهخالاه المتواتات وااهشية اهل اىال تماملا ا ااامشهل اتالماةل  

ا.صاةبة ااهيتاااتمترلهاتاهتشلل 
لابلمللب اإلايل اااةوالمرابخام موا تش خااللالماةوالمت اقاهخاتبةيالمشككككككككككككككيب،المااةبة  ا

رككككككك  المتشاه اه المرابخاباامتامواتئةبا هلاة  اتشياااامةوااهل  اهركككككككية  اه الماةولا كككككككهاة
اخاة هاا  لالا لتل املخالوهيلالوال  ابلياهخاايااااما، خاانكككككككككككابالمشهل  المهايه ا ملال

 .لمرابخاشلراا،ا ش ااىباهشةب ا
تا شككككتي،اىخا لبخالاه الوال  ا  لاتشلقالوهياافتتااماامةنككككا املرابخاشككككل ا،ا شواةإة

يقبل القصأأأأأر لفتح »هخاصاةبخالمةالابلماياااللاىةم اا119 نكككككككابابلل  لا  ثاةركككككككتالمهال ا
( سأأأنة كاملة أن يسأأأحبوا 10دفاتر دون تدخل وليهم الشأأأرعي، ويمكنهم بعد بلول السأأأت عشأأأر )

                                                           
 (.BADRتشل هاتااةوالمف   ابلمتةه  المي ف  ا)ا-ا1

 .Art. L312-2 al. Final, C. monét. Fin, op.cit -ا2

ا ارلاااوال  ار    المشل املنبالم ابقابت ه التمترلهاتلابهااشي المتريةاتالمااةبة  المتوا لبخاهخاشنةنااا-ا3
 ىخاتيتباآراياصاةبة  .
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مبأأالغ من مأأدخراتهم دون هأأذا التأأدخأأل، ىال ىذا اعترض وليهم الشأأأأأأأأأرعي علا ذلأأك بوهيقأأة تبلغ 
ا لابةواا لا لبخالمهشكككككيلالمئرل يهاصلانكككككا يالمشيا«بحسأأأب أصأأأول تبليغ العقود غير القضأأأائية

ا رياااةوااهل اتالإل لللالبخالمن ب.اغ ياىةما1لمهريةواةوا مو
ىهاا  لاتشلقالوهياا،لباةتتالاتهالاة ئباتبةيالوال  المتئاي  لا  ثا ل ككك المشكككل ا

هخالمااةبخالمتئايهالمئرل يهلاب موانككككبلءاتشلقالوهياااميلشككككلاىباا1با2لم،ا شواو لا المهالت خا
الم ام الول ي المتنللاهخالنت فاءالمشيب،المااةبة  املتيش لا،ااااو لا شلا  ثااللالماةواةواي المه ا

ا2هخالمااةبخالمتئايه.ا2لمهال ا
ىهاااامةنا املشل المهشةبهاة لر االلالماةوالم ي االلاتف  المهنتةللتالملار ااما

ئابراتاللا لبلالمترل المشكككككككل المهشةبهلاة ا بهةمالمتشي املتنللاهخانكككككككل، اههرل ماب لبلا لا
لمشابلالمهنكككككهبجااناامل ياالم هاىةشكككككناوئلملاه الإلشكككككاي ا ملاىخاهنككككك بم  اههرلوالمشكككككيل اتاالا
صا ه ا  لاىصلهبلااللاةتتا نككككككككابابلمشككككككككيل ام نككككككككتامنااىهالر ة اىباىخاهشككككككككيبانااباهواىباىخا

ا3ىة هتناام لامنااىهاص ه .
م نكككككككابامنااهخامةااىخالمهشلبهاتالمشكككككككلرككككككك  ام،امباةتتاللا ت كككككككتاهخال  اهاانكككككككاق

لواه كك اا  ككثاتهلخالماةككواهخالت ت ككا،املكك اهككاا هلخاىخا ةئيااخالمش صكك اه المرابخلابمكك مككوا
ا  تف ااامهشلبهاتالمتفر ل  ااخالمشل الميلغباةوالتيتاا،اهشمااشهل  اهرية  .غاماااهاا
 البيانات الموضوعية: -ب

هخا  ثالمنككككككهش لالمهنة اىبااتتشلقالما اةاتالمهب كككككبا  ااامت اقاهخائللي المرابخانككككككبلء
المهيلرالمهامو.

                                                           
 .Jack Vézian, op.cit, p. 43 - ا1

 ر  أأأأأأأأأهمانية عش غ من العمرأأأأأأال يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنها، البال»هاا لو اا2  ثائاءاةوارلبالمهال اا-ا2
 ة أأأأأأأأأأأن اعتباره راشدا بالنسبأة، كما ال يمكأأأأأي العمليات التجاريأأأأة كاملة والذي يريد مزاولة التجار  أن يبدأ فأأأأأأأأأأسن

ا للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية
 د  عليه من المحكمة، أأأأأمن مجلس العائلة مصل مسبقا علا ىذن والده أو أمه أو علا قرار أأأأأىذا لم يكن قد حص-

 فيما ىذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته األبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام األب 
ا.«أن يقدم هذا اإلذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري ويجب- واألم،

 .Stéphane piedeliévre, Emmanual putman, op.cit, p. 243 - ا3
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 مهنة الزبون: -1ب
 خايصاا الماةوااللاهنة ا،امباةتتالم نككككابام نككككتاهفيب كككك لاةاماةواغ ياهلر ااه،اما ا

  لاتشلقالوهيااامرابخالمشل الم،ا شولاةللاةوالم ي  الملاهل اةوالارك اخاانكئلمالمتئايهابالمرا
موالبخا هشية ايااتال ياىاه  اهرككككككل تماةواللوئاوةم ئيلءالمت اقاهخاهنة المرابخاهخاالهملا

ا1.ىخا لبخاهخاا خالمبلئااتالمهلاا االلاااتام
ةوالوبملاملااا لالول يا لبخلاةفوا لتل ا مواا خالم نكككككككككابالمشالهابلم نكككككككككابالمئايه

لمتلص قاةواهنة ا،امباةتتالم نكككككاباوخالفاءتماتةشللاةواا هالم ام االلا نكككككخانككككك يالمشهل  ا
 لمهرية  الوهيالم ها لف املاةوالنتيلللاهاا الهماهخال تهاخ.

 المركز المالي للزبون: -2ب
ااانكككككهخالمه للاىخالماةبواتنكككككشلا ملالمتشاه اه الوشكككككلا ا بهالمهيلرالمهاموالمابهات 

ل ناالابمن لاةإخانكككش ناا ملاةتتا نكككابامهشن المهام  ااملشهبم ابلمفبل لالمتوانكككتئة نااهخاةشكككا،اتن
اا2.من ا شتاياهخالوبمب اتااامةنا امنالا  ثاتاتشئ الماةبوالمتشاه اه ا بهالإل يلللتالم ش ف 

ثا،لباهةتالت تهاخلا  ااةلاليلن اىاه  المت يهااخالمهيلرالمهاموااربي اىنان  ايرات
الااإلهلاخاهنككككاءم الماةواتئاهالم  يااخاهة مالت تهاخامرابخاهةناياىباةواهيلراهامواغ يانككككل  

الالهاا هلخاملرابخاةفنككككماهنكككككاءمتمااخههاا ب واانخاا لالول ياه  ارا اب تهت ااامه ء المهام  
 .يلتمالمهام   مواةوا ام اتشي مامإلة لا  لاةاقالت تهاخالمههةبجامماصل

ا  اهااةوابنككككككشمامتئة بالمهبلا خابلمهاتي كككككك خالول،ايالمتواصلااللالماةوااتش خم موا
ااامت يها ب المراةاءاال هوالمه ء اىبان  والمنهش المهام  .ام تشي بخامناائيلءاال اص اه

اسمعة الزبون: -1ب
تشككتي،اهش  المتشككي شاتاىتا لبخا،امباةتتالم نككاباهخا بهالمنككهش المنكك   لاباللاا لا
لونككككككالاةإخالماةواهخابيلءالمهشلبهاتالمتوا  ركككككك اال ناااخا،ي قالمتلص قاةوالمنب  ابلمشةبلخا

                                                           
 .31-32ةا قاه هبلالمشهاللالم نابالمهريةولاهيئ انااقلا ا .اا-ا1
 .211-211ةا قاه هبلالمشهاللالإل لللالمهريةولاهيئ انااقلا ا .اا-ا2
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ىهاا ص اهشن لاب مواانكككككابايا،ابلمهنة ا نكككككشلا ملالملشككككك ااخانككككك  والمنكككككهش ا تلا تفال ا
ا1. تشياامناات ااالمهلا،يالمتواصل

ةوااماةولالم ي  المتوا تهت اانارابخاةوات نياىاه ك المت يهااخالمرككككككككككككككفكاتالول ص ك امل
ا المرابخهاةىباىا لاةرلاهماتان هاا،اماوالت تهاخلاةلما قالميةاا  لاراتابئبلاهاا  لةتااءاراةا

 ا2 تلابمباصل ائه  الم هاةاتالمتواتلف ا قالماةو.
لمنهش الول ص  ام،امباةتتالم نابابلار اىهاةتماىهيائل يااااتها اخا ت تاهخا مواى

 ملائكاةككبالمتككنلكلاهخالمهيلرالمهككاموااللماةكواصاكك المهبلةاكك االلالمككللب اةوااهل كك اهرككككككككككككككية كك اهشكم
المنااقالم لي.

 مصادر االستعتم البنكي: -2
اتتهر اهراليالتنتش  الماةلواةواهراليالللل  لابىلي الايئ  لاةبئراااة هاا لو ا

 مصادر االستعتم الداخلية: -أ
اتلتل اهراليالماةوالملللل  ام نتش  ااخا،امباةتتالم نابلاب موالهاا لو 

 الحساب: فتح طالب -1أ
لابا االم نككابةتتاتشتهلالماةبواارككبي اىنككانكك  االلالمهااا تالمتواتئي نااه ا،امبا

لابتشلا3يتلرااللالمهااا تالمشككككككككككككككلركككككككككككككك   ئه شنكااالمهشتهكل اةكإخلمة يااخاللت  المركككككككككككككك ما
لا4لمهشلبهاتالمتوا  رك اال ناالماةواهخا،امبالم ناباةفنماهرليلاهنهااهخاهرالياهشلبهاتم

لإللتءاال اهاا تشلقااماهخاهشلبهاتالاركك ااماباامهشككيبلالميلغبالول ياابم موا تش خااللاا ل
نككابااشثارا الماةواة ماب شككئشمااللاةتتا  نككهتاا مواخاةواتهب لمانككبلءا،لاناالماةواى اتلاو

 ا5مل ملاىهاا  لايةااةهخاشنخا مواىخا اشثالمشوامل الماةواة يةاالمتشاه اهشم.

                                                           
 .212-213نااقلا ا .اا راايااا را ن خاالت ايلاهيئا-ا1
 .131لا .ا2111 المهشاي لاهريلااالالم ه لالمشبلياولااهل اتالماةبولاهةشنا-ا2
 .113ةش  اه ا بلاهيئ انااقلا .اا-ا3
 .191راايااا را ن خاالت ايلاهيئ انااقلا .اا-ا4
ااالهائه  اغرببلا"لتنتش  المهريةو"لالمئل لاةواىاها المهراي اهخالمبئنت خالمااةبة  ابلتصترال  لالمئرءاا-ا5

الا .ا2111لوب لاىاها المه تهيالمنةبهلالل  الم ابقلائاهش اا يبتالمشيا  لاهةشبيلتالم لاوالم ابص  لاماةاخلا
391. 
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الم نابالهاا لو اةتتابه اهخا،امباتتشللاهراليالم رب االلالمهشل
 الحساب: فتح اللقاءات المباشر  مع طالب  -

هخالمهشلب امل المشا ابلملا اىخا،امباةتتالم نكابامل الماةواغاماااهاا تال ااةفنما ملا
لماةواصرككلا ئيلءاهفاب ككاتاه اا لالول يااشككنخاةتتا نككابامل ملاباهئيلالملااءالوبموااماتال ا

وااهشلبهاتا اب ااهل نالاتت كككهخالمشةاركككيالونكككانككك  ابلمتفرككك ل  املتشاصلاه الماةولاباممالنكككتهاي ا
ا1تلتل اهخااهل  ا ملاىلي لابهخااةواآلليلا تاىةنااتاالاهرليلاغ ياه للا  تا ا ملاتلص ق.

ملهلا،يالمتواصلاتل قاااماةوائيلءاةتتا نككككككككككككابامرابخاغ يا  ككككككككككككاة ا ملا مولابلةت ئ ا
الاركككككككك ا  لاتشلقالوهياا،لباهةتاب ااإئيلءا بليلتالبي  ابهتشلل اه المرابخ اةنباائل يااامرا 

اههرلماببنككككككككككلبوالمرابخاىال اةاا،اىنكككككككككانكككككككككك  اهةنا ا،ي ا ا ل ثالابىرةاءا موا يلرااللالاتهال
ا2للابلوالل المتوا شتر ات ا انااهخابيلءهابهنتب ا،امباةتتالم ناب.بالمااةبةولاة،اقالمهشيا

هخالملشكككككك ااخالمةبل االم ا ا  ام،امباةتتالم نككككككابلا ملائاةباصليلتماا موا تهلخالماةوا
هلاةاتمالمهام  لاههاا نهتا ااتلب خاة ي اهال   ااخالمرابخ.اممبل 

ممااا ا االيا ملار ايتن اةواهاياىاهامن ا تلاتتاجابتا لتفوالماةوااانكككككككككككتااا المراةاءا لا
لالهاا ،ل ا3لمفيركككككك الملاهل ام ، لااللا يبةن ابهشية اهل الةت ا ااهل اتن اب نككككككخانككككككك ياا

االلالمهنتةللتالمهاله اهخا،يةن .
للااىخا،لبالماةوالمهشلبهاتاهخالمرابخاتا اترككككككككياةا،الإلشككككككككاي اةوالول يا ملاتئليا
ةهاا ،لاالب نككاهي ل اةتتالم وا ملاب نل اهخابيلءا ملاهرككية  لمشهل  الماىرةاءانككي اخاى  ككاانابل 

ا4.خهخاهتااش ا ام المرابالالمتهلخارصهشلبهاتماا  خت 
ا  

                                                           
ا.111االالمشر راابلي لاهن بم  الماةواتئاهالم  يلاهيئ انااقلا .اا-ا1

  Walid Madjour, la responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit, Étude de - ا2

Droit comparé français algérien, Thèse de doctorat en droit privé, Université Jean  

Moulin, lyon3, 2009, p. 131.   
اى هلاايلاتاهر،فللاهن بم  الماةوااخاتال  المهشلبهاتابلتنتشايلتالمهرية  لاليلن اهااية لالليالمةن  اا-ا3

 .23لا .ا2111لمشيا  لاهريلا
 لمهيئ اةفنملالمرف  اةفننا.ا-ا4
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االحساب: فتح المستندات المقدمة من طالب -
لم نكككككابااشاالمهنكككككتةللتالمتوا ،لانااهةمالماةولاب مواا يااليلنكككككتنااةتتا،امباال  ا

 خابغاماااهااتتةبلابتلتل اا هالمهنكككككتةللتااا؛ةتتالم نكككككابةوامهشية اهل اه ء المرابخابى ا تما
 هنتةللتاصاةبة  ابىلي اه انا  .

لالمااةبخا اال اشنال الما لاةوالمنئ المتئايهلالملةاتيالمتئاي االمسأتندات القانونيةتشكه ا
الاه ا كككككيالمئهش اتالمشاه اهشةب ااشكككككلركككككمله نكككككنككككك ا  لالاخا،امباةتتالم نكككككاباالونكككككانكككككو

ه ا كككككيالئتهالاهئللالإلللي لابا موا تنللالماةواهخالمشكككككلرككككك  المااةبة  املشكككككل المهشةبهلابا
ابهخاىخا ةشاءهات ابةقالمشيب،المه لل اصاةبةااتان هاالما لاةوالمنئ المتئايه.

لا)لمشل المهشةبه(ال  ار ثانةبلتاباةتشكه اه رلة  المهشيااالمحاسأبية المسأتنداتىهاا
لمنااا االلا،لباةتتالم نابلابتشه اا هالمهنتةللتا ناااتالويااجابلملنا يابل ف  اتبر شنالا

لا  ككثا اب الماةككوااككامت اقاهخا1تاككاي ياهيلصاوالم نككككككككككككككااككاتباص هك الت ت ككا،ككاتابلتنككككككككككككككتن لككاتلا
اليلنكككتناابهااية ااةبلاااملت اقاهخانككك ه اة ااشكككيااهل اركككلقالمه رلة  المهنكككتةللتالمهاله ابهخ

لما اةاتابرككككلصنالاباامتاموالمتشي االلالم ام الم ا ا  املهشككككيبللابمش اىاهناااامةنككككا املاةوااوا
الوهبل اغ يالمهةابم لالمهل ةبخلالملل ةبخلالملر ة لالونككككةالالمتئاي  لااةبلالمه رلة  لالما  المهةابم ل

ا2يىلالمها الت ت ا،ولاب نابالويااجابلملنا ي.
االعتقة السابقة للبنك مع الزبون:-2أ

ناهرلياللللوام نتش  ااخالمرابخلا  ثا لئا اتشتايالمش ص المنااا املاةواه المرابخاى
ىباااةبللامالمنككككككااا خاهاتي كككككك خ بلمهلبة اة نااهشلبهاتااخاراةاالماةوا ملالمنكككككئ تالملاركككككك اام

 نككتةا،اهةنااهشلبهاتااخات،بيلتالمهيلرالمهاموابلويرككل اةوالم نككاباملاىباانهارككف اهبلا خ
مافلاة تهلخاهخات ل لاهبص3لمئايهامفتيلتاهش ة لابل مواهبلا لاتنككل لا امايب ككن الماةل  المنككااا 

ياه  ركككككك االلاهشلبهاتا ا ا  ااخالمرابخاتانكككككك هاا  لالنككككككتابا موتئاها،لبالمرابخاهااشككككككي لا

                                                           
 .ا92ةئا اهن لهلاهيئ انااقلا .اا-ا1
 .191راايااا را ن خاالت ايلاهيئ انااقلا .اا-ا2
 .191 .االمهيئ اةفنملا-ا3



 

- 001 - 
 

لمتشكاه اهشمامفتي ا،ب ل اهخالمرهخاتنككككككككككككككهتاملاةوااام ل االلاهاا تهت اامالمرابخاهخاىهاة ابرا لا
 1بنهش اهام  .
 مصادر االستعتم الخارجية: -ب

تتهر اىا اهرككاليالتنككتش  الملايئ  المتوا لئنا م ناالماةوامتارككوالمهشلبهاتااخا،امبا
الماةبولا  اة ا ملاىئنر ااةوالمئرل ي.لم ناباةوالمهشلبهاتالمهت ر اال نااهخا

 تبادل المعلومات بين البنوك:-1ب
اال اهاا لئنالماةوابةوانكككككا  ائه المهشلبهاتااخا،امبالم نكككككابا ملالماةبوالولي اتا

لمتشاه اهشنالاةلر يلاهااتتاال الماةبوالمهشلبهاتالمشاه ااخارابةناالمهشككتيواملرابخانكك هاا  لانككاقا
ىلرياهخااةكواةوابصكتابل كللاب مكوات ة اامتليلياهااصلا تشيااممااةواهااهخاا  لالكاخا تشكاهك اه 

 2هلا،ياانابانبءا ام ارابخاهش خابتااانمااخالمنللل.
موا ال المهشلبهاتاا خالماةبوا تاىخااميغ اهخاال اة المهشيلالمئرل يهااللا هلاة  اتاا

ةوالمفاي المرامر اهةنااىةما تش خاهخاصاةبخالمةالابلماياا  ثائاءاا99 اهخاة المهال انكككككككككتلل 
للا مرله كك اترب ككلاككاااككامهشلبهككاتالمهكك لبي اةواىلككلااباالاللالماةبوالتةليل،اةواهيلر ككاتالمهلككا،ي

لمفاي الوبملاهخاة المهال لابا هالمهشلبهاتاتتهر اةواىنككككككهاءالمهنكككككككتف ل خاهخالمايبااب،ا ش ا
مايبااغ يالمهنكككككلل ابلم كككككهاةاتالمهش،ا المايباالمههةب  لانككككافناابلمهااممالمهنككككك با لاهااممال

امل ااةو.
خائه  المهشلبهاتالمهتلاا اهاباةرككككككككككككككمااللاىخااةوالمئرل يا المال ااةوا،امباملهشلبه ا

الرككككيجاارككككبي ا ككككهة  اىخالماةبواتتاال المهشلبهاتاة هااا ةنالبخالمهشككككيالاصلا ا3لمه نككككنكككك اءاةرا
مهشلبهاتالاها نككتشماال اللاه الشككتيل،لمئرل يالمتااش اماةواااةليل،نااةواهيلر اتالمهلا،ياب مو

لمهت ركككككككككك اال ناا تاةوا ،اياصاب المايباابتنكككككككككك  ياالابتاتنككككككككككتشه اةواىها ا اهخالو بل ا
ااا4.لمتنب اوابى هاالتنتشيل المتئايهاوغيلااىلي اتان

                                                           
 .22-23ى هلاايلاتاهر،فللاهيئ انااقلا ا .اا-ا1
 .292؛ااالهائه  اغرببلاهيئ انااقلا .ا191راايااا را ن خاالت ايلاهيئ انااقلا .اىة يال اهخ اا-ا2
 امةالابلمايالاهيئ انااق.لمهتشلقااا11-13لوهيايص ااهخا99/3لمهال اا-ا3
 ةفنم.اهيهخالوا99/2لمهال اا-ا4
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م  لبم ال ملااءا مو نل اهخابيلاآلم  اتاال المهشلبهاتاا ريهالمئرل يهلمهشيلااىخا    
لبخاتنكككيبالونكككيليالمهركككية  املرابخاهخائن لابت ا قالوالل المهات ا اهخاتلوالمهشلبهاتاهخا

يصاانااصلا شككككككل ا موال ئن اىلي لا تاىخالماةبواباوات لهاب  فتنااةواهةتالمهشلبهاتااخاراةا
االابلمايا.هخاصاةبخالمةا111يلااهبئباة المهال الم مترل ااامني  المهفيباااللاااتاناابلمه

ةما تش خااللالماةوايةاا،لبالتنككككككككتش  ااخارابةمانككككككككبلءاى ملاا1 ابائاةباهخالمفام
وةمامباىئ راممالمتري تااامهشلبهاتالمئ ل اةإخانلبتماةوالمفيااالىلاخاهبص ارابةمائ للاىبات

اا ف الونيليالمهشنبل ا م م.اتمترلهملمشلنوان شل اليصاا
اككإا،ككاءالاةككواممرابخال ملاىخالإل خالمرككككككككككككككي تاهخااا2لمفاككم اككبائككاةككباآلياهخاةوا  خا

  لالاةتالمهشلبهاتا لتا،اا االارككككك اللمهشلبهاتااخاب كككككشمالمهامواتا شلاليصاامهالىالمنكككككي  
ااىباهل ة .الاةتاهامواتاتتشلقاالفاء المرابخابه ءتماب،ا ش ا ناااتمالل ة 

هتلالنكككتلاتالم كككيبي ا مولابتائا راا خالماةبواىخاتاال المهشلبهاتاالل رككك اهاانكككاق
اةلاتاال اافياااللالماةبو تاىةما االاها لاااشاالم بلا،المتوات االليبئاااخاهالىالمني  اشل 

لمهشلبهاتاة هااا ةنالا ها  ام ابقالمرابخالمهتشاه اه الماةواب فا اااللاني  اىاهاممالملار لا
ا ا3بتتهر اا هالم بلا،اة هاا لو

 اارككككككك   المشهبه  البخات ل للالنخا ركككككككيجالماةواانخانكككككككهش المرابخائبلراتال  المهشلبه -
ئ ل اىبانككككك   اىبائ ل ائلللابهيلرهالمهاموائ لاىباههتاراهر البخالمللب اةوالمتفارككككك  ا

االملص ا .
 ىخا تبللالماةوالم  ، ابلم  ياىرةاءا ا،اءالمهشلبهات. -
 يلاملهرككككل  المشاه ام  تهاخابتبةىخا ت اتاال المهشلبهاتاا خالماةبوااشككككل انككككيهلا ها  ا -

 مئبالمرا الم ها اب اال مالمشه المهريةو.

                                                           
ا ابللياككككككك بالمااةبةكككككككر ة اغاة ااالالمئاايالمرفايلالونيليالمهرية  لاليلن اصاةبة  اهااية لالليالملتىة يالككككك اهككككخ اا-ا1

 .119يئ انااقلا .اككككك اه ا بلاهككككككككككك؛اةش 222-221لا ا .ا2111تاتاملةشيابلمايهئ اتلاهريلاككككككككككككككككككككككككككككش
اا شاببا بن اريلب لااهل اتالماةبواهخالمبئن المااةبة  اةوالمااةبخالملب تولاليلن اهااية لاه نن الملب تاملتال ا-ا2

 .ا91لا .ا1999ل.ب.خلاالمشلهول
 .223ر ة اغاة ااالالمئاايالمرفايلاهيئ انااقلا .اا-ا3
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 ت اة نااالمتوةئلاىخالمشي المهرككيةوالمفيةنككوا  لياهاا نككهلا"ااماا ه المنككبللء"ااامهااا ا
االلا مواللىبالوشككككككلا الم  يائل ي خااامرا اب ت اتاالمنااال انككككككي  اا خالماةبولااتلب خاىنككككككهاء
هايلاا23وا  ثاىصيتاه له النككت ةا البمهايالمفيةنكك  اةواصيليارككاليامنااةوالما ككاءالمفيةنكك

ىخاا هالماا ه اىةشككنتامهرككل  الت تهاخابلتصترككالاارككف اااه لابم لاةوا ةشككا نااشككوءاا1911
اا1ماا هالماا ه اا،ي ا اني  .لااا ات ا شابلااشي،اىخا
نةواهالىالتمترل ااامنككككككيالمهليصااماامشككككككل المنككككككااقاتاال المهشلبهاتاا خالماةبوااتا شككككككل 

ملارككك الم ها  الهيلا موانكككشوالماةوا ملاتبة ياباا،امهاال تيهتاا هالول ي المابلالالمه لبي اآةفا
ملهتشاهل خاهشماتانك هاالمهبلا خاهةن ابلم  خاتنتلل اىهبلمن اةواهةتالت تهاخلا ملائاةبا ها  ا

تيت باهنككككككككككك بم تمااخا اهاممالم ركككككككككككب االلالمهشلبهاتااخا،امباةتتامااهركككككككككككل  الماةواتفال 
اتاوخالمهشلبهالهرككككككككامتالمرابخا لتمم ها  ا اب اامالم نككككككككابامل ملاةاا وااخالملبيالمنا الم ها

ةواتال ياه  ه ا،لباةتتالم نككككككابام يب المرابخا  لاتشلقا نككككككت لناالمتوا  ركككككك اال ناالماةوا
ا.وهريةال تهاخهةتالوهيااشهل  ا

اأجهز  بنك الجزائر: -2ب
 تلا ت اتاال المهشلبهاتاا خالماةبوااشل اهة  اةوا  ال تيل الربر  اىاها المرابخا
صا ااةوالمئرل يااإةشكككاءاال اهيلر ات اهيلر  اهلا،يالمه نكككنكككاتابلمشا  تلاهيلر  المهنكككت ااتا

  اة ا ملالاتااياا هالوئنر ااهراا ابنا  اال2غ يالمهلةبا ابهيلر  المه رلة ات؛اةلهااناقالماب 
يصكاا ك الاتهككلاكاااةكوالمئرل يامهيلصاك اىاهكا الماةبولاةنواةوالمبصكتا لتككمات اقااكلةكااتا اك اىاه كك ا
اخانكككككككككاااما تهر اةوا ركككككككككب الماةبوااللالمهشلبهاتالمتوا يغابخاةواهشيةتناا ب ا،اماواةتتا

 لم ناااتالمهرية  امل ن .
  

                                                           
 .CA. Colmar, 24 mars 1961, RTD, Com, 1961, p.795 -ا1

الةشياشلانهوامككككككككككككك ام  تهاخالمهريةولاهلتا انككككككككك ا ةشاءالونيليابلم ها  المئةا  ككككاخ اى هلاه هلاالبهلائي هةا اااااا
 .122لا .ا1999بلم،ا لاهريلا

ابهاااشلاااهخاا هالو،يب  .ا11يلئ  ا ا-ا2
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افبالنسبة لمركزية مخاطر المؤسسات والعائتت:  -
اللالماةبوااشلالة كككككككككككهاهناا م ناااامتركككككككككككي تامل ناااةبا خاهخاةياالمتشكككككككككككي  ابلمتة   ا

  ا1لمهش، ات
 *معطيات ىيجابية: 

اوالمهش، اتالمهتشلا ااتشي  المهنككككككتف ل خاهخالمايباابنككككككا ابصا  المايباالمههةب  ا
هنهاالاخالمهالملااشةبلخالمشهل اتالمتواىئي تااللاهنككككككتب اشككككككااا لنالابل لالم ككككككهاةاتاان ا مراة

المهنلب  ااةناانبلءالاةتاا ة  اىباشلر  اة هاا ل ال ارة اهخالمايبا.
 *معطيات سلبية: 

اتتهر اةوالمهاامماغ يالمهنلل اهخاصا  اا هالمايبا.
اتابىةيللانااهخاه نكككنككك لمههةب  امراةاا الماةبوااامتركككي تالمشكككنيهاائه  المايبالر ات الهاا

اا2هنهااال تاص هتنا.
اللاىخالمهشلبهاتالمهنكككككككككككتاا اهخالمهيلر  ا ت اا11-12هخالمة ا ايص اا9ىشكككككككككككايتالمهال ا

ناالبخاىخاتنككككتلل اا هالمهشلبهاتاوغيلاا لنككككت   اةتا ئنااةوا ،اياهةتابتنكككك  ياصيبااراةا
تئاهااةوالمئرل يااخاال الص ابب كككككككككككككبجابتةانكككككككككككككقالمهنككككككككككككك بم  املاةبواة  ا المهىلي لالهاا هاا

لمهشلبهاتالمتواتينكلناا ملاهيلر  المهلا،يلا  كاة ا ملاهنك بم تناااخالم ها  ابلم ف ابلإلينا ا
ا3لمللللواملهش، اتالمتواتتلاااااهخالمهيلر  .

صيااهاىةوالمبصتاةفنككككككما تش خااللالماةبوالمهرككككككي  اىخاتنككككككتشككككككك يالمهيلر  اصا اهةتا
هاامماهخاىاه  ااةلامااللابلئكبالتنككككككككككككككتش  المهلالااللاااتقالماةبواباتكنل كلالابا4لمرابخائكل ك

ا خل يالمنهش ابغ يالمئلوشكلا انك  وااهخاهشية ا هلةناهااليتناااهةتالت تهاخامرابخاهالا  ثا
اامتاموالابانكككككتايليالما،الالمهركككككيةوابال اتشي كككككماملةركككككبابلت ت ا ت كككككهاخاابةوا مواامرا لا

الاهرامتالمراةاءالآللي خ.لمه اة  اال

                                                           
 لاهيئ انااق.11-12هخالمة ا ايص اا2لمهال اا-ا1
ا.ةفنمالمة ا هخاا1لمهال اا-ا2
 .ةفنماهخالمة ا ا11لمهال اا-ا3
 هخالمة ا اةفنم.ا13لمهال اا-ا4
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اأما بالنسبة لمركزية المستحقات غير المدفوعة:  -
.ا1ةنيلا"هيلرهامشبل قالملة "ابهااصلا تيتباال نااهخاهتااشاتتة   ابتنككككك  ياةنواتتبملا

لماةبوا ا  اهيلر كك المهنككككككككككككككت اككاتاغ يالمهككلةباكك اا12-92هخالمة ككا ايص اا3ىمرهككتالمهككال ابصككلا
نااب/ىبااللابنكككككا  الملة المهب كككككبا ات تاتركككككي اتلمايباالمتواهة اامشبل قالمتوات،يىااللا

لابلم يااهخا مككواتفككالها2لا تلاتتهلخالمهيلر كك اهخاتال مااككاتككمالمشبل قاملاةبوالولي انهكك راةككا
ةوالتنكككككككككككتش  ااخاهيلرالمرابخاهةتالت تهاةاتاوشكككككككككككلا اغ يائل ي خلاباباهاا ايياىاه تناا

ااتةليل،اة نا.ائه  الماةبوا لر االوهيالم هائش المهشيللمهامولا
 أما عن مركزية الميزانيات: -

ةواهيلصا اتبر  المايباالمتواتهة ناالماةبوااارككككككككلاتشه  النككككككككتشها ا،يقاهنهتنااتتهر ا
بم مواةنواتاب اائه الا3هب ل اةوالمت ل  المهاموالملا ااامه نككككككككككنككككككككككاتا ككككككككككهخالمة ا الماةلو

اامه نككككككككككككنككككككككككككاتالمهت رككككككككككككل االلاصيااهامواهخااةبوالمهشلبهاتالمه انككككككككككككا  ابلمهام  المهتشلا ا
ابة يلامهاامنااهخاىاه  اةالاىمرهتال4بهشامئتناابةشككياا-به نككنككاتاهام  ابشككيلاتالاتهالا  ئايه

اترب لاهيلر  المه رلة اتااامهشلبهاتالمه انا  ابلمهام  المتواتتشلقااامنةبلتالمر ثالول ي االماةبو
ا5مراةاءاااهخالمه ننات.

اىةما ة رككككككككككككككياةوالاه اا هالمهيلر  ا شتاياهله امشه اهيلر  المهلا،ياا اخلمه   اى
ائه المهشلبهاتااخالمه نناتالمهت رل االلالمايباالبخالوةيلل.

لمهشلبهاتالملارككك اا،امبالميلغباةوالم ركككب االلااتئبالإلشكككاي ااةاا ملاىخالماةولهاا
ارككك ااالامماهركككاليهالملتلاا اةا،اهركككاليالتنكككتش  المنكككااقا لياااتا شتهلااللاةتتالم نكككاب

اتاهبصشمالتصترالهابلمهنةواةنبا يتا،ااش صماةة يللمتوا  ر اهةناااللالمهشلبهاتالمه،لبا لا

                                                           
 لاهيئ انااق.12-92هخالمة ا ايص اا3لمهال اا-ا1
 ةفنم.هخالمة ا اا3/2لمهال اا-ا2
 لاهيئ انااق.11-91هخالمة ا ايص اا1لمهال اا-ا3
 هخالمة ا اةفنم.ا2لمهال اا-ا4
 .ةفنمهخالمة ا اا3لمهال اا-ا5
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اتا ت ي اهةناااخالمهشلبه هلةماىخالوبنككككا،التصتركككككال  ابلمهام  اب تلالمهنة  المتواه اهتشلل ا
ا1ىبااخالمةشا،الم ها هاينم.ا لتمارابخلم ره لاههاا ناالهاةواين اربي ابل   انبلءااخالم

 كككككككهاخا  ا، الماةواالاة المهشلبهاتا لتااابالتنكككككككتش  ل رككككككك الماب اىخالمنل اهخا
لواه  امت ا قالمن يالم نخاملشهل  المهرية  لابلم ها هلةماهخاليلن ا،لباةتتالم ناباانة  ا

الم،يقالبخاىخا لبخاهتشنفااةوا مو.
  طبيعة االلتزام باالستعتم: -1

لابهيلا2 ئه المفامااللاىخالتمترل اااتنكككككككككككتش  اابالمترل ااا  ااةا  ابم لاات ا قاةت ئ 
 مواىخالمهشلبهاتاةوا لا لتنااتلي ااخان ،ي الماةواملبةنااهيتا، ااامهراليالمتوا ر اهةناا

ةركككككاجااخال اهاامل نالالهااىخااللالمهشلبه ابهل اهركككككللص تنااةواةالنالابهل النكككككتشلللااامإل
لماةوابهخاىئ المبرككككب ا ملالمهشلبهاتابلمتنللاهخاهل اركككك تنالاغ ياه،امباتاااما ا اانا اثا

لابا لاهااىللتماه له النت ةا اااي للاةوا لهناالمراليا3ه،لا لابتااامبرب ا ملاهشية اىل ل 
يلءات ي اتالص ا ااخائانخالماةواتا هلةماىخا ليلائنلهاإلاص ككككككككككتلاةالا1911ئاةفواا11ةوا

لمرابخالم ها ال اممانككككككككةب ااه رلة  اهرككككككككالصااال نااهخا،ي اه اة الم نككككككككاااتلات للاىخاهيلرها
اا4لمهاموانل  ابةشا،ماهي تابىخاةتتالتاتهالااللاا هالمه رلة اتاتا شل ال،ناةوائاةبالماةو.

هاتابالمئنلابلمشةا  الم ره خاةوانكا  المبرب ا ملالمهشلاةل المه،لبباهخالماةوااباا  
ةواا هالم ام اه،امبااا  ااةا  الميئ الم ي  االلالمرابخا تلاابابلمهيللالم رككككككككككب اال نالا

ا لاالابالللم  يااللاتا لبخامفت مالم نككككاباىباهة مام  تهاخاىها ككككييانككككبلءااللالمرابخاىب
ا. ا االلاااتقا،امباةتتالم ناب لالتمترل ا رااتاال الما ا اانلونالاةإخاابءا

اااواىخاةش يا ملا،ا ش اهن بم  الماةواةوا ام ا ل مماان لالتمترل اصا المتشاصله.

                                                           
 .119ماةلااهياهناابهلاهيئ انااقلا .اا-ا1

  Jean Pierre Buyle, «Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et -ا2

de Conseil des professionnels de la finance», in les obligations d’information, de  

Renseignement, de mise en garde et de conseil, commission Université palais, Tome 86,  

Éditions  larcier 2006, p. 168. 
ا.191ماةلااهياهناابهلاهيئ انااقلا .اا-ا3

 .Cour D'appel, 06 Janvier 1977, Banque 1977, Paris, p. 476, note L. M, Martin - ا4

 .123ةا ااخ ااالالمشر راابلي لاهن بم  الماةواتئاهالم  يلاهيئ انااقلا .اااااا
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ا 1ةه رااةااا خا امت خا
 الحالة األولا: 

تت اقا  ةهاات لهاليلنككككككك اهل ا،امبالم نكككككككابا ملاةتتا نكككككككابامملاةفواا هالم ام ا  لا
 ا اابلئبالتنككككككككككككككتش  اىباىل ااماةوالمهي ل المتواتنككككككككككككككاقالمتشاصللاههااا نيات اااىخالماةوام 

رل اااتنككككتش  اخا ل مماااتمتااتملةشللااللاتةف  اااصوالتمترلهاتاىرةاءاتةف  المشاللاةإخاهنكككك بم 
اتلبخا لتا،ا ش ااال  .
 الحالة الهانية: 

م انككككككككاءتا هلخاهاةنةااةلهااتات لهاليلنكككككككك المهل ا ملاةتتا نككككككككابلاتت اقاا هالم ام ا
ماااتنككككتش  اةوات ا قاتشنكككك الماةواةوالنككككتشهاممام اامال المترلهامالماةوا تااهاللياهاا نككككاا ا

اايةاالمتشاصل.
 مة االئتمان ءهانيا: التزام البنك بتحليل ومت

  لالاخاةتتالم نككككابا نككككتبئبالتنككككتش  اةا،لاةإخاهةتالماةوام  تهاخالم ها نككككاامالبهاا
ئايهاىباةتتا نكككابالاتهالاملرابخلا نكككتبئبا ملائاةبالمترل الماةواااتنكككتش  ااخااةتتا نكككاب

 ام ا،امبالت تهاخالمشكككلرككك  ابلمهام  اليلنككك المهشلبهاتالمهت ركككك اال ناابت ل لنااتتلا المايليا
ا2لمهةانبااشنخاهةتالت تهاخاهخاالهملاب لبخا مواهخال  المترلهماات ل  ابه ءه الت تهاخ.

                                                           
ا.193-193ماةلااهياهناابهلاهيئ انااقلا ا .اا-ا1
اللتل المفاما ب ابئبلاا لالتمترل لاةهةن اهخاصا ااةفوابئبلهلاب ئتن اةوا مواىخاملاةوالمترلهاتاال ل لابلمتبن اا-ا2

ابالمتبة قاا خالمترلهاتمالمهتشلل لاةل لاملاةوالمبصتالملاةواىبالمبنا  الم ره املواة نااىهياغ ياهيغببا  ثا رش
ا ت اقاههاا  لالاخالت تهاخالمههةبجاملرابخاه  هاامم اىة ي 

   Christian Gavalda, Jean Stoufflet, «Droit bancaire», Revue Banque, 1992, p. 319. 

ابلة ياةواةفلالمهشةل ااااا
Safa Jocelyne Gannage, Devoir de Vigilance du banquier, édition Juridiques Sader, Beyrouth, 

1996, p. 182 

اةوا  خااةاواهخا ي ابئبلاا لالتمترل اا ئ اىخالمشهل اتالت تهاة  امناا،اا اةةوا ئنلمالمرابخا تلابمبالاخا با
اا،ا ش ابآرايا ربممااللالت تهاخ.لاي لابم مواةنباا ائ ا ملاتلل الماةوامتار يها

المشياولاايكككككككككتالتاتهاللالليالمفلكككككككككي ااةلا،لباةتككككككيهلالمهن بم  المتار ي  املهرككككككبلاهلتاياى هلااي كككككه هىة ي ا
ا.21-39لا ا .ا1991لماااي لاهريلا
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قدر  البنك علا تحليل المعلومات التي يمتلكها بدقة »ااتمترل ااامت ل  ابلمه  ه اا ارككككككككككككككل
لزبون وبالعملية با لظروه العأامة وتلك الخاصأأأأأأأأأةلمتءمتهأا معرفأة مأدى وبصأأأأأأأأأور  عقتنيأة و 

ا1.«المطلوب تمويلها، تمهيدا التخاذ القرار المتئم بشأن الموافقة علا طلب الزبون أو رفضه
لمرابخاا تشياىاه  اا لالتمترل المهلالااللاااتقالماةواب كككككككككككيبيتما تلاتا ملاا ياامة
تشي االمراةاءالآللي خام كككككككك الاىهبلمن امتفالهاىبا الت تهاخالمههةبجامملاهءال اه املل،يائيلء

(ابل لا1نكككككككككةتشياا ملاىنكككككككككالاا لالتمترل ا)اةإةةا  لالاخالمههةبجاممالت تهاخاغ يائل يااامرا لا
ا(.3(ابلمهن بم  المهتيتا ااخالإلل  ااما)2ه هبةما)
 مة االئتمان: ءأساس التزام البنك بتحليل ومت-1

ملالنكككككككككككتةلالمفامابلما كككككككككككاءاةوابئبلاا لالتمترل ا ملالمشي المهركككككككككككيةولابا لوالمبلص المشهل 
 اةواليتاا،مااامهرككككككككل ا صتماه اراةاءهاىبنككككككككبلءاةواااب ككككككككش  الماةوبلتصترككككككككالهالم ها  ل ا

ةاماةواملبةماهتلركككركككاابهنة ااهتهلةاامماهخالمبنكككا  اهاا نكككت،  ااماليلنككك ا،لااتاا.لتصتركككال  
لاغ ياىخااككك هالمهنة ككك اتاتئةكككبالماةكككوا2لت تهكككاخاااكككليالا ياهخالمهنة ككك ابلمتلركككككككككككككك ابلمتكككلص ق
اغ يائل ياا مولابمن لابئباال مالت ت ا،لمهلكا،يالمتواصكلا تشياامناائيلءاةتتالاتهالامرابخا

م ئةكباةفنككككككككككككككماب ئةكبالمهتشكاهل خاهشماتاشاتاهااصلااهخال  المترلهكمااكامت ل ك ابلمه ءهك ابلم ك ي
ا3 ةئيااخا مولاوخاهن بم تمانتاب لابتا هلةما  شارا موا ملاهلا،يالمشهل اتالمهرية  .

لمراةكاءاصل لوالملاي ابتةب يا ا ب اهككل المك ها لشاكمااك لالتمترل اةواهنككككككككككككككااكل ااية يلاملكلبا
هليياهخاصكككاةبخالمةاكككلاا91ه  هككك الت تهكككاخامن اتكككللككك المهشككككككككككككككيلالمئرل يهااهبئكككباة المهكككال ا

تلزم البنوك والمؤسأسأأات المالية، ضأأمن الشأأروط المحدد  بموجب »ئاءاة نااىةم ابلمتوابلمايالا
لا التأكد علا الخصأأأأأأأأو  نظام يصأأأأأأأأدره المجلس، بوضأأأأأأأأع جهاز رقابة داخلي ناجع، يهده ى

األخذ بعين االعتبار، بصأأأأأفة متئمة، مجمل المخاطر بما في ذلك -صأأأأأحة المعلومات، -من:...
ا«.المخاطر العملية

                                                           
1- Safa Jocelyne Gannage, op.cit, p. 18. 
2- Ibid, p. 18. 

 .Jean-Louis Rive-Lange, Monique Contamine- Raynaud, op.cit, p. 156ا-ا3
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لمهتشلقااكاميصككااك المككلللل ك املاةبواا19-11ر اهكااةتئاىخاىلكلااللا مككوااهبئككبالمة كا ايص ا
تالمايباا ملالمت ل  اهخا،ي اهةماىخاتل  اهلفاا31بلمه نناتالمهام  لا  ثاىبئاتالمهال ا

لله اهااشككككي املرابخا،امبالت تهاخلاماما  اتب ل اهتلرككككركككك لاههاا  للااللاىاه  اا لالتمترل ا
ا. م مات ا قاهرل  الماةواب  يهااشنخاصاب الم،لبالمهال ةاا وااخا

ىمر المهة  االلالماةبواب كككككككككككككك اىة هك اص كالابت ل ك المهلكا،يابتل   اا هاات،ا اكاامك مكو
ا يااتفككالهاهلتل اىةبللالمهلككا،يالمتواتتشياامنككاااكك هااللول ي اه ا،ا شكك اب ئ ااهل ككاتنككا
ا1لمشهل اتاتان هااهلا،يالمايبا.

 مضمون االلتزام بالتحليل والمتئمة: -2
  ه ابئباىخا نل ااش خالتاتااياال ااةارككككككككككيا خالماةوابةوا ،ايالمترلهمااامت ل  ابلمه

اةوا،لااتاةتتالتاتهالاتئةاماتشي االمراةاءا ملالمل،يلابةبئراااة هاا لو ا
 دراسة وضعية طالب االئتمان: -أ

هرككككككككككككككالياااخا،ي قهخاهشلبهاتات ركككككككككككككك اال مالماةوا ت ا مكواهخال  المتكلص قاة هاا
لتنتش  المهلتلف المنااككككقا لياالا  ثاتتكك المليلنكك المت ل ل  امه رلة اتالمرابخاب ناااتكككمالملتاه  ا

يلا لصقاةواهفيللتنااب لةبهشية اهل الةت ا ا نكككككاااتمابنكككككئ تملا- خابئلت-ملنككككةبلتالول ي ا
خلا،امبالت تهاا صتنااااش ككككككناابةقاهشالتتالص ا لاصرككككككلالمتهلخاهخاينكككككك ارككككككبي الاة  ااخا

ا2بهشية اهل اه  هتمامهةتالت تهاخ.
اا ا كككككككهاخااهراتشتايلاملبةناالهاا هلخاملاةوا،لبالم ركككككككب االلاا اخااههتللاتالمرابخ

اا امل بةما لئنا م ناالماةواتنككككككت فاءا ابصملابةواةفلالمبصتاتنككككككاالالمرابخااللاتهب  المةشككككككا،ا
ا.يللاتهب لملمهالمهيغبباة ما  لا لثالل اهااةوالمهشيبل

ياغ ياىةنااتاتشتااةواهشية اب كككككككككش  المرابخلالميغ اهخاىاه  اا هالمليلنككككككككك المهام  اللا
ةاواابله انةااشنخاهةتالت تهاخلامينك اربي ابل   اتهلخالماةواهخالتلا المايليالمهةانبلاة  ا

  اا لاهىلي اتتشلقااامشةركككيالماشكككيهات ريائ ي ااةواينككك اا هالمركككبي لا  ثاتا هلخا غفا اىا
                                                           

الاهيئ انااق.19-11هخالمة ا ايص اا31/1لمهال اا-ا1
اهريلااليا  كككككككككككككية  المشله  ابلمشهل  لالمئرءالوب لاهئهبا المة  المشككككك المهركك جالمل خا نخالمن نولالمهبنباككككككرا-ا2

 .213الا .2111
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ةئاجاهشاي شمابهل،،اتملالنترهايهالمشةرياةوا للي اىهااه ا يهابم موا تش خااللالماةوالمت بل 
ليتمااامتامواصىل ص اتملابهل الفاءلتمالمشله  ابلمشهل  لابا ا،امبالت تهاخاباهل ا نككككككخانككككككهشاخا

يبلاهاهشكككككلمب كككككش  المهام  ابلتصتركككككال  اوب مواوخااامهشكككككيبلالمه،لبباتهب لملاااللالمةنبا
ااا1تاالاهنلل ااامتال لااللا لااةاريااشي  اغ ياه ال ابلمشللار  ت.

لامهام  لاتاتتبص اةا،االلالمب ش  اليلن اب ش  ا،امبالت تهاخ نتلل اههااناقاىخا
لماشي  لابهل ا هلاة  اتنر يااااللالت تهاخالمههةبجانبلءاا اتتشللااا ملاليلنك اب ش  المشةاريا

ا  ئااا.نلاااىبا
 دراسة الغرض من االئتمان، حجمه ومدته: -ب

برفاتماال اةشا،الرا رمل يتا،الم يااهخالت تهاخااةبلالمةشا،الم ها رلبممالمرابخلاة
،لبالت تهاخاه اةشكككككككا،ااهخ- ةتائ ااىبالنكككككككتن ل ا–تهاشكككككككلالم ياا ئباىخا م موابهلا،يهلابا

ا.لمرابخ
ةشبلانل المه ابةبلالت تهاخالمه،لبباه الممن لا تش خااللالماةواليلنك اهل اتةانبا ئ

لاةا ه الت تهاخا ئباىخاتلبخالاة  ا تلا2ة،اقاةشا،المرابخالمتئايههةملابلمتنللاهخاللبمماةوا
؛اةهخاةا   ا  لالاخالمنل اهخابيلءها3تا تبي،المرابخاةواهشككككككككككككال اهام  اصلات لها ملا ة نككككككككككككم

 لبخاهشابتاتاشاامألب ككالالتصترككال  لابهخاةا   ا اةشككا،المرابخلاة ئ الت تهاخا ئباىخا تبنكك
ىلي لا  لالاخالمنل اهةما ةاا ارابخاةواب ككككككككككككش  اهام  ارككككككككككككشا اة ئباىخا لبخا ئ الت تهاخا

نككككككككككككتشاة اا هالم ام التتا ةا واةوالابا4هشابتاااماليالم ر اإلةاا المرابخابهشككككككككككككيباماهخالتةن اي
اةمالإل يليااماباهخا تشاه اهشم. مواهخاشنوخااامهبليلالم لت  املرابخا

                                                           
  Jean-Pierre deschannels, «L'information du banquier sur la vie des entreprises et la -ا1

distribution de Crédit», Revue Banque,  N°=365, 1977, p. 975. 

ا.199ةا ااخ اماةلااهياهناابهلاهيئ انااقلا .ا
ا.212ر جالمل خا نخالمن نولاهيئ انااقلا .اا-ا2

 .Jean Louis Rives-Lange, Monique Contamine Raynaud, op.cit, p. 157 ا-ا3

 .111الوائها المل خاابالاهيئ انااقلا .اا-ا4
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ىهااهخا  ثاهل الت تهاخاة ئبااللالماةواهيلاا اتةانككككككككانااه ا،ا ش المهشككككككككيبلاتيتاا،ا
لمهل ااخا  نككككككككخاتال ينلمهلا،ياليتاا،اابر اااانالاههاا بئبااللالماةوالت ت ا،امن هالمهلا،ياا

ا1لم ره امت ا قالمةشا،المه،لبباتهب لم.
لماةوا ئيلءالنككتارككاءا ب الم يب المه  ، انككبلءااامرابخا خااللاىةما تشا مولل ركك ا

لابنككبلءاتشلقالوهيااامةبل والتصترككال  اىبالماشككي  اىباغ ياالا تلاتالمهيللاتهب لماىبااامهشككيبل
باامتامواالتلبخااا اااة هاااشلاىها النكككتهيلياتةف  المهشككككيبللابهةمالمتنر يااللانككككلللاهالمالت تهاخ

لاه الإلشككككككككككككككاي ا ملاىةماتا ةا وا اها الماةوالمهاةتام  تهاخا ملالمل،ياءاةرااتشي ااهرككككككككككككككامت
لتتفاقا ب اتنكككككككككل لاهالمالت تهاخالمههةبجالم ها ئباىخا تةانكككككككككباه اصلي المرابخااللالمنكككككككككلللا

ا نبالمتلةااتالمهام  ابلمهبليلالم لت  الولي املهشيبلالمههب .
 مسؤولية البنك عن اإلختل بااللتزام بالتحليل والمتئمة: -1

 خالتمترل ااكامت ل ك ابلمه  هك ا اكاليااكمالماةكواةوالمهي لك المتواتنككككككككككككككاقالمتشكاصللابتل ما ملا
هي لك اتةف  المشاللا تاىةماباااتااياىةةااةا ثاةوا ها  المرابخاصا ا ايلهماملشالالمهرككككككككككككككيةواةإةةاا

 بم  الماةواةواا هالمهي ل لا  ثا هلخالمته  راا خا امت خاإلراي انككككككككككةاترككككككككككيالم ل ثااخاهنكككككككككك
اصا ا ايل المشال.اءه  ههن بم  الماةوااخا ل ممااامترل المت ل  ابلم

مل،لبااه اية ككككككككككككككماةوالهتةالالماةواىبا ل مماةوالما ا اان لالتمترل االحالة األولاتتهرك ا -
ىراتا،امبالت تهاخاىخالماةوالاخاهتشنككككككفااةواالاةنةااتاتراياهنكككككك بم  الماةوا تا  للمهال 
ام اماايةاالمتشاصللايغ اىخالمشيب،اهتبةي اةوالمهل المهال .اتمههاين

هكك لاص ككاهككمااككامترل المت ل كك ابلمه  ةواةتتهركك اةوالهتةكالاىبا ل  الماةككوااالحأأالأأة الهأأانيأةىهكاا -
  الوهاا اا خابيغ ا موالتل المايليااهةتالت تهاخام،اماملاباةااةه ر

  :حالة امتناع البنك عن القيام بأداء التزامه 
  لاصكا المرابخاات كل كلاشككككككككككككككيب،الت تهكاخاهخا  كثالما ه ابلمهل اببلةقالماةوااللا،لامار ا
م قا ييااامرابخلاةنةااتلبخالمهن بم  اهشتيل اا خالم،ية خلا مواىخالمرابخالا يااش بخااهلما

                                                           
 .191ماةلااهياهناابهلاهيئ انااقلا .اا-ا1
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ا لالم ييااتئةبالماةوالاخااإهلاخبةواةفلالمبصتاباام يب المه  ، اات ل لهاملشيب،اهنااالا
 اامتنللاهخان ه اهةتالت تهاخ.اءه  هاتةف  هاتمترل المت ل  ابلم

ىهاا  لام ا  للالمرابخالاه المشكككككككيب،المتوا ،هتاملتشاصلااللاىنكككككككانكككككككناابىصل الماةوااللا
هنككككك بم  اةالتةف  المشال م اقالم كككككييااامرابخال  اتنكككككاباةوااهة مالت تهاخااشكككككيب،اىلي اهها

لماةواترايااشكككل اىنكككانكككوامهة مالت تهاخااركككبي ااشكككبل   البخاص اهمااامت ل  ابلمه  ه لابا لاتا
 شفواى  كككككاالمرابخاهخااشاالمهنككككك بم  ا  لالاخاهنة ااب تهت االاي اهشابم اتت تاممايةاالمتشاصلا

ا1اال اتةانانااه ا يبةم.اا،ا شل اهناابااشيا
 ابأداء التزامه: حالة ىختل البنك

ةواا هالم ام اصلا اب الماةوااهةتالت تهاخاملرابخااشلاىلل ماتمترلهمااامت ل  ابلمه  ه لار ا
اة  اش خالتاتااياااميغ اهخا هلااالماةواا ل قا ييااامرابخاةت ئ اغ اباهشلبهاتاااه ام ا نل 

ا مولاةنةااتراياهن بم تماإلل ممااامترلهم.
تمترل الماةككوااككامت ل كك ابلمه  هكك ا ت ككككككككككككككتامةككاااككنخاهةتالمهبلةاكك ام،ككامككباهخال  ات،يصةككاا

لاماامرابخاةوا لا لتماىبااهشككيبامالميلغباةواتهب لاهةنااهاا تشلقالت تهاخاتتنرياا يب اهتشلل 
ام يب المه  ، ااملابمن لاةإخالماةواتا نككككككككككككشما  ا ا موا تالمليلنكككككككككككك المئل  ابهةنااهاا تشلقاا
اهاهمابا  المشةا  الم ره ا تلاتا تشياامألل،اي.ملهل المهال اى

 2 .اا  ااةا  ابم لالمترل اات ا قاةت ئاالمترلهلاتااياا لالتمترل االلالمفامالي ا موام

                                                           
 .193-193ماةلااهياهناابهلاهيئ انااقلا ا .اا-ا1

 .Jean Louis Rives-Lange, Monique Contamine Raynaud, op.cit, p. 156 -اا2
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 الفصل الثاني
 زبونالاألحكام القانونية المكرسة لحماية رضا 

ة لههم من األيم هه  نش إ اهههههههههههههها  ال أسد ال ش  أس   ل  أسهههههههههههههها  ادإن األخذ بمبدأ سلطان اإلر  
ال راضههههههههش ب ن الطرن نب إز أن برس  مخ   ن م خلههههههههلهههههههه ن  ن لسن مرا    س   س ن  رسن ب   

خا أدى إل   راجع يذا المبدأ اهههههههههه  ا س نس   ال   ال ش األ اههههههههههط ب  اي ن  ن اإلم ا  او الماد   سالم
ناه  ا خالهه  مع رخسر ما  سههم  بال أسد ال مسذج   ال ش ألههبا  نرريا ياز ب سما  ل  الم  ام  

 م خ  سسى الرضسخ لخا برم خا أس رنضخا جمل .
   ن س  سهههنخب سأل م الطرف األ سى نش ال ال   الملهههرن  س  د الب ن طرنا مخ  ا من ياز ب  

 من  بلم  ندد ن خا اهههههههههرسط ال  ا دب سما  ل  ال بسن إز المسانأ   ل خاب لذلن  ب ماذج م دة مسهههههههههبأا
إز ذا األخ ر   ي جد ال بسن  فسهم  رضهه  ل  سهف الب ن الذر  فر   ل م اههرسطا   سههف   سما  ل

ل سا ن نش   ارضههههابب سبال الش اخ الثر  ل  ب مما  ا إبرا  ال أد الملههههرنش الرضهههسخ لخا لناج م إل 
يذا من  ان  ب سمن  ان   أخرى  جد أن ال بسن غالبا ما  أب   ل  الأها س    لطرنش ال أدب مرا   ال

 ال  ا د سيس  ل  غ ر  ل  بالمخاطر ال ش     ف ال مل   أس الخدم  ال ش  ر د ال  ا د باأ خا.
  ا س     خدف إللخذا  مدو م ر  ال اههههر  او سم خا الماههههرر الج ا رر إل  سضههههع  ل او   

نما   رضهههههههههههههها ال بسن من خال  نر  مجمس   من ازل  اماو  ل  الب سن    ج   د  ال  انا ب ن 
ما  الطرن ن )الب نب ال بسن(ب إما بسهب  اسه لال  الب ن مر  ب الأسر بالمال  ارسط   سف     اسبمب ساا

د بجم ع ررسف ال  ها  بسههههههههههههههبه   له  م رنه  سخبرة ال بسنب سمن يهذب ازل  امهاو ساجه  إ ال  ال بسن
ساههههرسطم س ذا مخاطر الخدم  أس ال مل   من  ال  ا دب  اي ن  ن سضههههع  ل او لمساجخ  الاههههرسط 

 ال  سف   للب ن.
لنما    ا ررالج   ألن ا  الأا س    ال ش  رسههخا الماههررلالفلهه  يذا  ب ا لذلن سهه   ر  نش  

المبنث ) أث ا  إبرا  ال أد الملرنشمارر الازل  اماو ال ش ر بخا ال طرق إل  أي  رضا ال بسنب من 
 اجخ خاسسهههههههههههب  مس سذج   للاههههههههههرسط ال  سهههههههههههف   ال ش  درجخا الب ن نش  أسدب ال مث    طرق  باألس (

 .)المبنث الثا ش(
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 المبحث األول
 ات المفروضة على البنك في حماية رضا الزبونااللتزامدور 

ل  ام    د اال ش  جه   ل هم مرا ا خا  فر   ل  الب هن مجمس ه  من ازل  امهاو الأها س  ه   
 ب س د   سن يذب ازل  اماو إما سابأ   ل  ال  ا د أس م  ام   م م.مع ال ب ا 

 بغ رب أ ثر مناو ازل  ام ببما أن  م  الب ن   د مخ  ا سبان رافب نأد ألهههههههههههههبا مد  ا بخذ
ش جا   ل م أ ضهههههههها سن  بنمثلما  ل م أن  سا   ال طسراو ال أ    سالأا س    نش مجا   خلههههههههلههههههههم

م ن    سنريا س ضهههم خا لل بسنب سيس بذلن  سهههاي  نش نما   إرادة ال بسن من ال  س  ال ش نمأاب  أ
  أس ل    جاح ال مل أن  اهسبخا جرا   د  ال ل ب  اي ن  ل  أن الخدف من ان را  يذب ازل  اماو 

   .سم  از  لاد   للمج مع   الخدم  الب     سنما   ملالا ال بسن ننس  ب  أ ضا نما   الم ر
ل  رف  ل  يذب ازل  اماو ناسل ا ال طرق إل  أيمخاب ن ث  ج   ل  الب ن لسهههههههههههههه  ها م ا 

 سن س (ب س د ز  األمطل  الإ ال   ب ا م بجم ع الاههههرسط سالررسف المن ط  بال مل   الملههههرن   )
 (.شثا المطل  لا   المأب   ل خا )اإل ال   ان ا ن ل    أد   ال لا لل بسن س نذ رب من مخاطر ال مل

 المطلب األول
 لتزام البنك باإلعالمإ

إن   ا  الب سن بأ مالخا الب       ر  ال ب ا  الم  امل ن م خا لمجمس   من المخاطر ال ش  
 د  ادر إل  إنداث ال د د من األضههههههههههههرار بخ ب سلذلن سج  أن  ناط يذب ال مل او بمجمس   من 

ن ال بسن ضههههن   بسههههب   د  ال ل  ال انش بما  ن ط بال لههههرناو ال ش  أس  الضههههما او ن   ز   س 
بخهها أث هها    ههاملههم مع الب سنب يههذب الم رنهه  ز   ههأ   إز من خال  مهها  سههههههههههههههم  بههازل  ا  بههاإل ال  

من ل بسن ا م ن المفرس   ل  الب سنب سال ش  ل خا الأ ا  بم أث ا    املخا مع ال ب ا  سذلن ن    
  در  اف من الم رن  سسا   ان يذا األخ ر مخ  ا أس  بس ا  اد ا. ل   ال  ا د سيس
   هاس  نش يهذا المطل  مبرراو سجسد ازل  ا  باإل ال  )الفرر األس (ب   ر فم سأسههههههههههههههاسههههههههههههههم  

 الأا س ش )الفرر الثا ش(ب ث    طرق إل   طا م )الفرر الثالث(.
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 الفرع األول
 االلتزام باإلعالم دمبررات وجو 

  رخسر لإ ل م نش السههابق  ةسهها د و ما  ا  ساخ النخا ررسف سأسههال   ال  ا د طسر أدى 
ال ش  من ال سام ال د د  ضهههههههههههاف إل  ذلن ب طرن خاب   ازخ الزو نش ال أسد س د  ال سا ن ب ن 

 ا و سز   ا  سههههببا نش نر  ازل  ا  باإل ال   ل   ا ق أند الم  ا د ن للههههالا الم  ا د ا خرب 
  ا س ش )ثا  ا(.سم خا ما يس )أسز(  سا  ش ما يس م خا

 ات الواقعيةر المبر أوال: 
يش  لن المبرراو ال ش أمل خا ال طسراو ال لم   سال مل   السههههههها دة نش المج مع از  لهههههههادر 

 سالمالش  ل  سجم الخلسصب س ذ ر م خا: 
  التطور االقتصادي:-1

  د د من الم  جاو سالخدماو ج   الب سن زال ساس لاللخا نشإن رخسر ال   سلسج ا الند ث  
 .ب سما سجسد الب سن اإلل  رس    إز أ بر دل    ل  ذلنسن نش م أى  ن يذب ال طسراو  

خالههه   بيذا ما من اهههأ م أن  ادر إل   فاسو  ب ر سملنسر نش الم رن  ب ن الب ن س بس م
د   ر   ال ش ال د د من المخاطر  سأن  أد   الخدماو المال    بر سسههههههههها ط إل  رس      ر    ل م

ل ب ا  اسما  د   جر  ن ذلن من   ر   نسهههههاباو  ا ف اح اهههههب   األ  ر و   ج   بال بسن للضهههههرر
 إل  ال ال   سازخ راق.

 المنافسة بين البنوك: -2
سم ا  م نش از  لههههههاد السط شب  سهههههه   الب سن إل   ل   الأطار الب  شا  إثباو مدى ن جأل

ن ما ب  خا بلر  المسههههايم  نش ال خس  با  لههههاد او الدس  س  م  خا من جخ ب  خلق جس   انسههههش
ل  النلههههههههههههههس   ل  أ بر  ههدد مم ن من ال ب هها  األسن هها  إذلههن سمن جخهه  أخرى  خههدف من سرا  

 م خا.للالا    
إل  ا بهار طرق غ ر  ها س  ه  سان  هال ه  ل نأ ق أيهدانخاب سلس يهذا مها  هد  هدنع بهالب   م خها 

الخههدمههاو ب س  هه  سهههههههههههههه ههار المطبأهه   ل  ال مل ههاو المخ لفهه  أس بههاألب إمهها راسغهه  ال ب هها ممن خال  
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 اوخدمال أس  بالمأار   سالمفاضهههههههههههل  ب ن  أس ال مل   الملهههههههههههرن  سذلن ألن طال  الخدم  المأدم ب 
 خ  ار أ س  سأنض  الارسط الب     الم رسض .المخ لف  زسال مل او 

 باهههرسط بال  اماو  ا س    م  او المخ لف  أن  ن ط الب سن ب ا لذلن  ان ل اما  ل  ال اهههر 
ش ر  ن أر ضههرر بال بسن الم  ام  مع الب ناللههر ا ساللههن ا ن   ز  ندث   ازل  ا  باإل ال 

 الم انس  الأا س    سال   خ  ب ن الب سن.
 ظهور أنواع جديدة من العقود: -3

المسهههههههههاساة الف    ب ن     ج   د أسد الم  ال نش ضهههههههههمان سههههههههه رخر أيم   ازل  ا  باإل ال  
 أد خالهههههههههههههه  م خا الطرن نب س  داد يهذب األيم ه  مع رخسر أ سار جهد هدة من ال أسد الملههههههههههههههرن  ب 

 .الأر  ال أارر سازس خال ش
رة بالضههههههه ف الم رنش س ل  الخب ررا ألن م ر  المأبل ن  ل  يذا ال سر من ال أسد   م  سن 

ن من الخبرة ال أ  هه  سال   سلسج هه  ال ش  ج لههم نش مر    سة لهه ن رف الههذر  مالمالب ههن نش مساجخهه  
لمساساة ب ن ق ا نأ إل ادة ال سا ن نش ال ال   ال أد   س  ان ل اما  ل  المارر ال دخ   جاب ال بسنب 

اج  ب سذلن من خال  إل ا  الب ن بس الم  ا د ن نش الم لسماوب ن     سن إرادة ال بسن نرة مسهه   رة
 .اإل ال 

 بمضمون الروابط العقدية ةات مرتبطمبرر يا: ثان
 ن  م   ال أسد الب   ه  بلههههههههههههههفه   ام  ب د  ال سا ن الم رنش سالأا س ش ب ن طرن خاب سذلن أل

 ا او سالم لسماو الال م  لإلناط  بالب الب ن    بر من رنا   م ع بالأدرة از  لاد   سالأا س    سالف   
بال سهههههب  لل بسن الطرف المأاب  نش  1ممضهههههمس ش  رار ال  ا د أس الجسير   ال ش من اهههههأ خا ال أث ر ن

ال ش الم  لأ  بررسف ال  ا د س ال فال   يذا األخ ر   سن نش أم  الناج  إل  م رن  جم ع  بال أد
يس ما  سج   ل م  د  خ ا   الثأ  س   الم خلههصب غالبا ما  نلهه   ل خا من طرف الب ن المخ ش

ب نش  نأ ق ملههههههالنم دسن ملههههههالا ال بسن فس م از  لههههههادر سالم رنشسأز  سهههههه ل    م م الم س   

                                                           
 ار لأا سن الفر سش سال ار  او ال رب  ب دملطف  أنمد أبس  مرسب ازل  ا  باإل ال  نش  أسد ازس خالنب دراس  نش ا - 1

 .02ب ص. 0202 اإلس  در  ب الجام   الجد دةب األ ار ط ب
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من اههههههههههههههأ م  نش أر غلطال بسن إ ال  د  ق ب ه   سانش ال ال ه  ال  ها د   ن   ز  أع  ن ل هم  سن ر
 .ال أث ر  ل   رارب نش ال  ا د

 س ن   م لل م  الذر  أس  بم لم دسر  ب ر نشن ران  ضههههههههها أن ام خان الب ن سا مما سهههههههههبقب 
أن من أي  أسهههههههههههههبا  اخ ال   ا دسن من اهههههههههههههراح الأا سن المد ش مما ج   ال د د ل ال   ال أد  ب ا

الم رن  سمن رن ن   م  سن ب فسق نش ال ل  س  مع م خلههههلهههه ن   ا دالال سا ن نش ال ل  سالم رن  يس 
 1ب   جسا   ال أد مما  م ا لخ  م  او  ادر إل  اخ ال  ال سا ن نش ال ال او ال أد  .

 فرع الثانيال
 وأساسه القانوني تعريف االلتزام باإلعالم

 بسن  ب  إبرا  ال أد الملههههههههرنش زبد من المسههههههههاساة نش ال ل  ب  م سب ن الب ن  ل  اللنما    
ج  ب سلخذا س  هم من ال  رف  ل  مدى مال م  ال أد بال سههههههههههههههب  إل م بخدف   س ر رضههههههههههههههاب نس  م   

 .ساسم الأا س شال  ر ف  ل  مفخس  ازل  ا  باإل ال  سأ
رغ   د  إ راد م ر  ال اهههههههههههههر  او   ر فا لالل  ا  باإل ال  سا  فسا بال ص  ل م نأطب إز أن 

 الفأم اج خد نش ذلن )أسز( بالرغ  من اخ النخ  نس  األسا  الأا س ش لخذا ازل  ا  )ثا  ا(.
 أوال: تعريف االلتزام باإلعالم 
 زل  ا  بهاإل ال ب سا  ف  بال ص  ل م نش ال د دل    طرق الماههههههههههههههرر الج ا رر إل    ر ف ا 

الم  لق بنمهها هه   20-20ب سالأهها سن ر   2من الأسا  ن  أهها سن ال أههد سالأر  ساأل رمهه  المطبأهه  لههم
المندد للأسا د المطبأ   ل  الممارسههههههههاو ال جار    20-20ب سالأا سن ر   3المسهههههههه خلن س مع الل 

 بأم سالأضا  ز من اخ لاص ال ار ع ف من اخ لاص الفال  ر ألن ب سنس ا ن   4الم د  سالم م 
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 من أبر  ال  ر فاو ال ش أسرديا الفأم الملهههههههههههرنشب ال  ر ف الذر مفادب أن ازل  ا  باإل ال  
كها البنك إلى الزبون، وهو موجب موضلللللللللوعي بمعنى أن بنقلل المعلوملات التي يمتل التزام»يس: 

عمليلة النقللل هلتم تتم دون تللدالل من البنلك، فهو يتمثللل في تمرير المعلوملة الاللام بصلللللللللورتهللا 
 1.«البسيطة دون أي فعل إيجابي من البنك

حق الزبون في االطالع على كافة التفاصيل وكل المعلومات »ازل  ا  بأ م: يذا  ما   رف  
نما ما يرام الضلللللللروري ة الااصلللللللة بالعقد، ويتوجب على البنك تزويدم ليك فقط بكل ما يطلبه، وا 

 . 2«ضروريا وجوهريا لفتح االعتماد
ب ط ا  الب ن باإل ال   ل  اهههههخص ال بسن نأ  ن ال  ر ف ن أ خما  لهههههرا الذي ل المالنر  

ا  س  هه  الم لسمههاو الساجهه  سأيمال أطرانهها أخرى  م ن أن  م ههد لخهها يههذا ازل  ا ب ث  أ خمهها ل   نههدد
المد ش  مال طرق إل  ب   ال  ر فاو ال ش أسرديا    من الفأمما  ن    ل  ا  اإلدز  بخها س مها خهاب

 .سازس خال ش لالل  ا  باإل ال 
ق على التزام سلللللللاب»يس: ازل  ا  باإل ال   ال  ر ف الذر  رى بأنمن ب ن يذب ال  ر فاوب 

المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد اآلار عند تكوين العقد البيانات الالزمة  التعلاقلد، يتعلق بلالتزام أحلد
 3.«إليجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيالت هتا العقد

التزام عام يغطي المرحلة السللللللابقة على التعاقد، ويتعلق باإلدالة بكافة » : ما   رف بأ م
 4.«الزبون المستهلكالمعلومات الالزمة إليجاد رضا حر وسليم لدى 

إاطار أو إعالم أو تحتير أحد المتعاقدين التي يكون »: سي ان من   رف يذا ازل  ا  بأ م 
بكلافللة البيلانللات عنلد إبراملله ، الطرف اآلار في العقللد ،في مركز قللانوني أقوى من المتعللاقللد اآلار
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اإلقدام  عيف منضلللال للعقد والتي تسلللاهم في تكوين الرضلللى الحر المسلللتنير والتي تمكن المتعاقد
 1.«على حل العقد عند إبرامه أو التحلل منه إتا شاة

أ خا  لهههههرو ازل  ا  باإل ال   ل  المرنل  ال ش  سهههههبق  السهههههبا   ما  النر  ل  ال  ر فاو 
م د ضهههههان  إل  ذلن  د  نش ن ن أ م باإل بال  ا د أر أن الخدف م م إ جاد رضهههها سههههل   سنر لل بسن

التزام »ل  مرنلهه    ف ههذ ال أههدب سنش يههذا  رف جها هه  من الفأهم يهذا ازل  ا  بههأ هم: ازل  ا  بهاإل ال  إ
أحد الطرفين بتقديم كافة البيانات والمعلومات الالزمة لمسلللاعدة الطرف اآلار على إبرام العقد أو 

التزام يفرضللللله »ب  ما   رف أ ضههههههها بأ م: 2«تنفيتم بل تحتيرم ولفت نظرم إتا اسلللللتدعى األمر تلك
ير إرادته بكافة و المحترف بضللللللللرورة تبصللللللللير المتعاقد، وتن أوون، وااصللللللللة على المهني القان

  3.«المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد المتفاوض عليه
تنبيه أو إعالم طالب التعاقد بصلورة من شأنها إلقاة الضوة على »ف أ ضها بأ م:  ر   ما  

ته، حتى يكون الطالب على بينة من أمرم واقعة ما، أو عنصلللللر من عناصلللللر التعاقد المزم  إقام
 4.«بحيث يتات القرار التي يرام مناسبا في ضوة حاجته وهدفه من إبرام العقد

أ خا سسههه و من  طاق ازل  ا  باإل ال  ل اهههم  الم  ا د  ام   يذب ال  ر فاو سههه خلص من  
 5 ف. املخ  يذب ال  ار مثالب الذ ن ل   دا  ش ال بسنأ ا  انب رغ  إيمالخا ل

                                                           
 .2ب ص. 0000 ب الأايرةب س د س  د  بد السال ب ازل  ا  باإلنلاح نش ال أسدب دار ال خض  ال رب  - 1
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 .20ب ص. 0200المطبس او الجام   ب الج ا رب 
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ال  ا  : أ ماإل ال  ب م ن   ر ف ازل  ا  ب بضهههههههههههههس  ما سرد من   ر فاو سا  أاداو لخا ل   
 ههها س ش     بهههالمسا اة مع إبرا  ال أهههدب  فر   ل   ههه  مخ ش من رف لهههم من الخبرة نش مجهههالهههم مههها 

ن غ ر م  ج لههم ملمهها ب ههانهه  الم لسمههاو الجسير هه  الم  لأهه  بههال أههد سال ش ز  م ن لل بسن ال ل  بخهها
سسهههسا  خاب ب ل  ال  ا د دسن  بلههه رب  خا أن  ندث ضهههررا لم إذا ما أ ب  أالمد ن بخاب سال ش من اههه

 . أس اإلل  رس       ذلن  ن طر ق السسا   ال أل د 
  بلش اإلاههههههههارة إل  أن ال  ا  الب ن باإل ال  ز   لف اإلنضهههههههها  بالب ا او سالم لسماو ال ش  

ا باإلدز  بالب ا او سالم لسماو ال ش  م  م اإلناط  أ ثر بخا بسسهههههها لم  نس يا نأطب ب   ل    أ ضهههههه
األمر الذر  سهه د ش البنث  ن ازل  ا  المسا ر لخذا ازل  ا  نش  الخالهه  لس بذ  ال  ا   المطلسب ب

ب   الب هها ههاو سالم لسمههاو نس  ال أههد المراد إبرامههمب رغ  أ خهها ذاو  ههأث ر بههالغ نههالهه  جخهه  الب ههن ل
  .ال بسن ا ل  رض
 االلتزام باالستعالم كالتزام تاب  اللتزام البنك باإلعالم: -

إن النما   الم  امل  لل بسن أسههههههههههفرو  ل   اههههههههههس  ال  ا  جد د  أع  ل   ا ق المخ ش سيس 
ب rL'obligation de S'informer pour informe 1ازل  ا  بههازسهههههههههههههه  ال  من أجهه  اإل ال   

ش نرص المههد ن  ل  البنههث  ن الب هها ههاو سالم لسمههاو منهه  س  خلص مضههههههههههههههمسن يههذا ازل  ا  ن
 2اإل ال  بخدف   س ر إرادة ال بسن.

زم للللللللته يلللللللللللد منه أنللللللصالتزام ق  » : م ن   ر ف ازل  ا  بازس  ال  من أج  اإل ال  بأ م 
 بللالتحري والبحللث عمللا يجهللله من معلومللات يتعين عليلله-مهنيللا كللان أو مير مهني–المللدين 

 3.«تقديمها إلى الدائن باإلعالم
ن  ان  ثأ   اي  الب ن بأن  ضهههها ف من نرلههههم  ل  جذ   ب ا لذلن  نالن يذا ازل  ا  ساا

ب ن إز أ م  ساي  نش  س  ثأ  ياز   جاب ال ب د ال ب ا  بخاس الم لسماو ز س ما الجسير   م خا س   
    ازل  ا  بازسهه  ال  الذر  فر   ل الطرف األ سى نش ال ال   ال  ا د  ب سيس بذلن   م    ن 

                                                           
1 -  Jacques Ghestin, Traité de droit civil, la formation du contrat, 3émé édition, L.G.D.J, Paris,  

1993, p. 579. 
 .075 مر منمد  بد البا شب مرجع سابقب ص.  - 2
 .70جع سابقب ص. ملطف  أنمد أبس  مرسب مر  - 3
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طرف البنث ب فسهههههم  ن الم لسماو ال ش  ب ش  ل خا  رارب باههههههأن اإل دا   ل  ال  ا د أس  بس  ب سد 
 ال أد.

نهالذا  ها هو الأا دة يش أ م  ل     من  أد   ل  ال  ا د أن  بنث مها سههههههههههههههبقب ب ها   ل   
 ب1د   ل  س ن رأ م سا خاذ الأرار الم اسههههه  لل  ا بسسههههها لم الخالههههه   ن الم لسماو سالب ا او ال ش  ل

ذلن سج  إ فا  سل ب  ا دمنالن  طب ق يذب الأا دة  د    ذر أن ا ا بسب  طب    الب ا او أس لف  ال
نال م  ل   ا ق الب ن المخ ش  نش مجا   خلههههههههلههههههههمب سز  جس  الم م ن ال بسن من يذا ازل  ا  ساا

اإلخال  بههال  امههم بههاإل ال  ن   سلس  ههان بههالم ههان ال بسن  لخههذا األخ ر ال خر  من مسههههههههههههههاسل  ههم  ن
 ازس  ال  ب فسم  ن ما  جخلم من م لسماو.

 ل  ن رة مادايههها أن أنهههد طرنش ال أهههد سيس المخ ش بن   خبر هههم  ر    ازل  ا  بهههاإل ال  نههه 
ر   م  نس   ههانهه  الب هها ههاو سالم لسمههاو المر بطهه  بههال أههدب أمهها الطرف ا خر سيس ال بسن نههال ههم نش

الضهههههه ف من ال ان   از  لههههههاد   سالم لسما    سأن ا ا الأا س   ب سالماههههههرر من خال  نر  ازل  ا  
  ب  بسن خال    س ر إرادة ال منم أس  من ال سا ن ال أدرب  رإل  ضههههههههههههههمان  د سهههههههههههههه   باإل ال  

 ل    أ ق ذلننسنش سب    لمخاطر ال ش  د    ر  لخا نش مرنل    ف ذ ال أدب ال  ا د سس ا  م من ا
ن    نأق اإل ال  ما  لهبس إل م الماهرر أس الم  ا د الطرف الض  ف  مجمس   من الاهرسط  سنر

 .نش ال أد
إل  مجمس   من الاههههههههههههههرسط ال ش   بلش  سانريا ن    أس  ازل  ا  باإل ال ب  2أاههههههههههههههار الفأم
  سج يا ن ما  لش: 

  :بالمعلومات والبيانات العقدية زبونجهل ال-1
ا ما ز   سن لم درا    ام  س امل  بمن  ال أد نخس   سن جايال بأن  بسن الب ن غال با  بار

 ههن نر  ازل  ا  بههاإل ال   ل  الب ب سلههذلههنللم لسمههاو الال مهه  ل نأ ق أنضهههههههههههههه  ال  هها   نش   هها ههدب
المخ ش الم خلهههههص بلر    س ن رضههههه  سهههههل   للم  ا د م مب س سههههه سر نش ذلن أن   سن ال بسن 

ا أس مخ  ا م    ا و مخ   يذا األخ ر ز  م  م من اإللما  بجم ع خلهههههها ص ال أد مسهههههه خل ا  اد 
                                                           

 .02منمد المرسش  يرةب مرجع سابقب ص.  - 1
 ؛    م منمد اللادق المخدرب مرجع 77-70ملطف  أنمد أبس  مرسب مرجع سابقب ص ص. أ رر  ال من:  - 2

 سما ب ديا. 000؛  مر منمد  بد البا شب مرجع سابقب ص. 22سابقب ص. 
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الب  شب س ا رط أن   سن جخ  الدا ن بالم لسماو مارس ا إذ أن  ل م أن  بذ  ما بسس م من جخد 
سل   لم أن  د ش الجخ  م    ان من السخ   ل م  بللنلهس   ل  الم لسماو ال ش  خمم م رن خا

ز  1.  ان جخلم مارس ام رن خا ساا
نال  سازسههه  برس ا م    ان من المسههه ن    ل م م رن  يذب الم لسماو بسن ماهه  د جخ  ال
ب ناألسل   رخر إذا  ان ال بسن  د   الخبرة سالدرا   بمسضهههههسر 3أس مسضهههههس    2 د   سن اهههههخلههههه  

لهههفم المادر  د أس بس أما الثا    ن  سن م     لأو الم لسماو بالسضهههع الأا س ش لمن  ال  ا بال  ا د
 سمثالم ما   لق بالأر  ازس خال ش أس ال أارر أس ال مس   اإل جارر. ب4أس بطرق اس خدامم

سماوب للم ل  بسناإلاارة إل  أن م  ار الاخص ال ادر يس الذر    د بم نش جخ  ال  ج  
سن   ز   نالذا  ان الاههههههههههخص ال ادر ز  جخ  الم لسماو أس  سهههههههههه ن    ل م أن  جخلخا نالن الجخ

ب نلس أن  بس ا ب   ا  جخ  أن الب ن  أد   رسضا نش مأاب  نسا د نال    د 5ماهرس ا سال    لن ا
    م  الفا دة أس م دلخا بال سههههب  لأر  ما خ  سز  م ن ا  بارب ماههههرس اب أما إذا  ان  جخبخذا الج

 نخ ا    بر جخلم للم لسم  مارس ا.
ب ن للخا الثأ  ال ش  سل  ا  باراو إل أ ضههها  لسماو بالم الماهههرسر لل بسن جخ ال م ن إ  ا   
أا  ا ب  س ر إراد م  ل ب ن  د الطرف األ سى نش ال أدب نال بسن بمسج   لن الثأ    س ع مبادرة ال الذر

سالسا ع أن ثأ  ال بسن  د  ب   ب 6ساا المم بما  ل   من ب ا او نش يذا اللهههههههدد باههههههه    ا  سساضههههههها

                                                           
 .520-220أ ر  منمد نس ن ال م مشب مرجع سابقب ص ص.  - 1
 ازس نال  الاخل   يش األسبا  ال ش   سنر نش اخص الدا ن س ادر إل  اس نال   لمم بالب ا او سالم لسماو ن  اأ  - 2

 ن   ذ نأا  أابلم ال  ا  الطرف ا خر ب  س دب بخذب الب ا او سالم لسماو.
 .000 مر منمد  بد البا شب مرجع سابقب ص. أ رر: 

 الدا ن ب لن   ههههههههن  ال أدب سال ش  ادر إل  اس نال   لههههههههد بخا األسبا  ال ش    لق بمههههههنال  المسضس     ألهههههههههههههههههازس  - 3
 الم لسماو.

 .000المرجع  فسمب ص. أ رر: 
  ؛002 مر منمد  بد البا شب مرجع سابقب ص.  ؛20ملطف  أنمد أبس  مرسب مرجع سابقب ص. أ رر  ال من:  - 4

 .020ب ص. 0222الد ممدسح إبراي  ب نما   المس خلن نش ال أد اإلل  رس شب دار الف ر الجام شب اإلس  در  ب خ
 .022أ ر  منمد نس ن ال م مشب مرجع سابقب ص.  - 5

6 - Jacques Ghestin, op.cit, p. 634. 
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طب  هه  الم  هها ههد ا خرب  مهها  ب    ل  أ راف المخ هه  أس  أههال ههد النرنهه  ال ش   ل  طب  هه  ال أههد أس
  ما يس النا  نش ال أسد الب    . 1   مش إل خا المد ن بازل  ا  باإل ال 

 بالمعلومات:  بنكعلم ال-2
 الما سملما بالم لسماو ال ش  ج   ب ن(ال) المهد ن بم إن ازل  ا  بهاإل ال   سجه  أن   سن

  بخا لل بسن الدا نب نالذا  ان غ ر  ال  بخا أس  سهههههههههه ن    لمم بخا نال إل ا   ل م إذ ز ال  ا  اإلدز
بالم لسماو ز  اهههههههه    ذرا لإل فا  من يذا ازل  ا  نش جم ع  ب ن د   ل  ال غ ر أنبمسهههههههه ن  ب 

ا ل اههههد د  األنسا ب نالمخ   الملههههرن   ز   فش من ضههههرسرة   س د ال بسن بالم لسماوب نخش   د دان
المسههاسل    ل  الب ن المخ ش إذ  ف ر  ن م اإللما  بجم ع الم لسماو الم  لأ  بمن  ال أد ان راضهها 

 2. اط اب نلف  المخ ش   د  ر     اط    ل   لمم بخذب الم لسماو سالب ا او
  ل  إ ال  ال بسن بالم لسماو سالب ا او ال ش   رنخا بن   ممارسههههه  ب نز  أ لهههههر ال  ا  ال

سأن  بسن  مخ  ههم بهه   ل ههم أن  أس  بههازسهههههههههههههه  ال  سال نرر  ن الم لسمههاو ال ش     ن اإلدز  بخهها لل
 نههد ث م لسمهها ههمب س  ههابع جم ع ال طسراو ال ش  نههدث نش مجهها  الب سنب نال    فش بمهها لههد ههم من 

 قلهههه ب د  أ  سساضههههن  سمبسهههههط  س  فخم لسماو ألن  ل م   س د الم  ا د م م بم لسماو  ان   مل
   3مع  خر ال طسراو.

  سن   جهه  أن )الب ههن( ا ق المههد ن المخ ش ل   هه    نر  ازل  ا  بههاإل ال  نل ش  بذلههنلهه 
م ن الأس  ب ن    الضهه  ف نش ال أد سبمدى  أث ريا  ل  رضهها ال بسن الطرفيس  فسههم  الما بخا 

ا ر بأ م:   ال ل ا بالج  بمسهههههههاسل  م   د إخاللم أس  د    ف ذب لخذا ازل  ا ب سنش يذا  ضههههههههو المن م
 أع  ل  الب هن  ب   س  ع ا فا    الأر ب ال  ا  إ ال  س سج م المأ ر  بالم ا    نلههههههههههههههسلم  ل  »

ب ن ل  الب ن إ ال  المد    المط سن ضهههههههديا بالم ا    «د   مالش من اللههههههه دسق السط ش للسههههههه ن
رسهههههالخا لللههههه دسق السط ش للسههههه ن  ب  فا     س   خا  ل  ا  النلهههههس   ل  الد   سدراسههههه  طلبخا ساا

 4الأر  ن   ز  أع نش غلط  ادر إل  إبطا  از فا   .

                                                           
 سما ب ديا. 002ب ص. مرجع سابق  مر منمد  بد البا شب - 1
 .022ال م مشب مرجع سابقب ص.  أ ر  منمد نس ن - 2
 .020-202المرجع  فسمب ص ص.  - 3
 ب ن الل دسق السط ش لل سن ر=  ب0202جس ل    00 رار المن م  ال ل ا الج ا ر  ب اللادر  ن اللرن  المد   ب ب ار خ  - 4
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 نها التأثير على إرادة الزبون: أأن تكون البيانات أو المعلومات من ش-3
  بخا للدا ن إز ز ص الماههههههرر  ل  اههههههرط  ل  المد ن بالم لسماو الساج  اإلدمن بالرغ  

ر ال  ا در ا سن  لن الم لسماو من اهههههههأ خا ال أث ر  ل  الأر ن ث زبد أن  ب أن ذلن ز    بر  ان ا
 1نما   لمللن م.ال بسن( الذر  أرر ازل  ا  باإل ال   لل بسن )إرادة

الب ا او المدل  بخا ز سهههههههههه ما نش  ند د  طاق س ثار ال أد سما   ر    ل م من    ثبو أيم 
  او   د من المسههههها   ال ش  دخ  نش  طاقال  اماوب سنش جم ع األنسا  نالن  أد ر أيم    لن الب ا

  د إل  سا   السا ع ال ش  س أ  ب أد ريا طالما اسمالسلط  ال أد ر   لأاضش المسضسر با  باريا من 
 2.أس  سا     سم طأ  

ب دس نش ال د د من اللنما   المسههه خلن   نش ر  سجسد  اهههر  او مسههه ألس جد ر بالذ ر أ م 
ا  ند د الب ا او ال ش     ن  ل  المخ ش اإلنضههههها  بخا ل  س ر رضههههه نالن الماهههههرر باو   سل  ب فسهههههم

ن ث  ص الماههههههرر الج ا رر ب 0004-07ب سمثا  ذلن ما  جدب نش المرسههههههس  ال  ف ذر ر   3ال بسن
نش المههادة السههههههههههههههاب هه  م ههم  ل  أي  الب هها ههاو سالم لسمههاو ال ش  جهه  أن   ضههههههههههههههم خهها  أههد الأر  

 مجا  للطرف المخ ش أن  ذ ن نش نر  الاهههههههههههرسط أس إخفا ب نخس بذلن ل    رن ال5شازسههههههههههه خال 
ذلن أ م ب ضهههههههخا  ن ال بسنب يذا بالرغ  من أن المادة  ضهههههههم و  لم    ل  الخلهههههههسص ب س   ش 

 بالم ان المخ ش إمال  ارسط أخرى.
                                                           

 ب 0202دد الثا شب ن م  ال ل اب ال الم ب مجل 720002ملف ر    =سازن  اط سب ن  .ر سالل دسق السط ش للس نب
 .020ص. 

1-  Jacques Ghestin, op.cit, p. 616. 

 .22ملطف  أنمد أبس  مرسب مرجع سابقب ص.  - 2
 .22المرجع  فسمب ص.  - 3
   ههههههههههر أههرس  نش مجا  الهههههرسط س  ف او ال هههق باههههههههه  ل ب 0207مار  00ارخ نش هههههههب م000-07مرسس    ف ذر ر    - 4

 .0207مار  00ب لادر ب ار خ 00ازس خال شب ج.ر.ج.جب  دد 

 يجب أن يتبين كل عرض للقرض االستهالكي، على الاصوص، ما يأتي: »جا  نش  ص المادة ما  لش:  - 5
 تعيين األطراف. -
 الية.مالموضوع والمدة والمبلغ الااص والصافي للقرض وكيفيات التسديد، واألقساط وكتا نسبة الفوائد اإلج -
 الشروط المؤهلة للقرض من المقترض أو البائ .-

 «.حقوق وواجبات البائ  والمقرض والمقترض وكتا التدابير المطبقة في حالة إاالل األطراف
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    ن  ل  الب ن اإلدز  ب ان  الم لسماو سالب ا او ال ش  ص  ل خا  مأ    ضههههها مما سهههههبق 
ر سههههههسا  بمسج   ا سن ال أد سالأر  ساأل رم  المطبأ  لم أس بمسج   ا سن نما   الماههههههرر الج ا ر 

المسهههههههههههههه خلهن س مع الل ب سذلهن دسن ناج  م م إل  ا فاق خاص  أرر  سر الم لسماو المدل  بخاب 
  ل    ا د أس  رار ال بسن بال  خا ال أث ر نشأمن اهههه نم    ان الب ن   ل  أن الم لسماو ال ش  م ل خا

 رر  أد   الم لسم  بل  الب ب   سن مل مامخاطر ال مل   ال ش يس بلدد اإل دا   ل خالخا بمن خال
 1.من  دممبخا  بسن  ن ان را   ل  ال

 البنك باإلعالمالقانوني اللتزام ساك األ ثانيا:
ب  نش  دة مخاطر بسهههههههههههههس ع يذا األخ ر   الب ن  جاب ال بسن  د إن ال فسق الذر  نر  بم 

 لخذب ال ال    سا ن اي   الفأم سال اههههههههههههههر ع بال جاد ب ن الطرن نب سلخهذا سالم رنش ال أهدر  هد  ال سا ن
ب  ام  أس خالهههههههه ب  سج   ل  ال أد   من خال    ر مخا بمسج   سا د  ا س     د دة سلههههههههر ن 

 الب ن ال  اما باإل ال   جاب  بس م.
 ل   مب   إل   أسههههههه سههههههههالاخ لف الفأم نس  األسههههههها  الأا س ش لخذا ازل  ا ب ن ث ذي   

بما  ف ر  نش ال  ا د من ال  ا  باألما   أس ال  ا  بالارف سال  اي ب  بالأسا د األخال    سازج ما   
 لل   للملههلن  ال ام   ل  الملههلن  الخالهه ب س ل  أسهها  أن د   ال ال   من بما  أ ضهه م  أس

ن رسح ال  اسن سال ضههههههامن ن ما ب ل  اهههههه سر إال  ا د   بخذا ازل  ا  ب ن األاههههههخاص سهههههه ادر  ط ا 
 2.الم  ا د ن

لما نأا س رادة سخالهه  ال دل   ذي  أغل  الفأم إل   أسهه سههم  ل   رر     س  اإلنش ن ن 
 ب سالذر  م ا لل بسن نق إبطا  ال أد أس ال  س   أس  ل خما م ا.3ال ام   ص  ل م الأسا د 

  طرق سهه الماههرر  ل  المخ ش المن رفب با  بار أن ازل  ا  باإل ال  ال  ا   ا س ش نرضههمس  
 .أس الخال م خا ال ام  ب   ف    ثم ن المارر لخذا ازل  ا  من خال  الأسا  ن السا دةإل  

  

                                                           
1 - François Grua, les contrats de base de la pratique bancaire, édition Litec, 2001, p. 35. 

 در  ب ههههههد دةب اإلس  ههههههههههههههههههال أل در ساإلل  رس شب دار الجام   الجللمس خلن دب النما   المد    منمد أنمد  بد النم د أنم - 2
 .052ب ص. 0207

3 -  Raymond Guy, Droit de la consommation, Litec, Paris, 2008, p. 189.  
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 العامة:  قواعداألساك القانوني اللتزام البنك باإلعالم في ال-1
س مع  سههه خلنالأا سن المد ش س ا سن نما   المالأسا د الم ضهههم   نش  ال ام أسا د  ألهههد بال

 ل ش  رسو ازل  ا  باإل ال .أسا  ن االل ب با  باريما أي  ال
سهههههههههههه   اس  نش يذا الجا   ما جا  نش الأا سن التزام البنك باإلعالم في القانون المدني: -أ

المد ش من  سا د  ام   م ن أن   سن أسهههههاسههههها زل  ا  الب ن باإل ال  سم خا  رر     س  الرضههههه  
 .سمبدأ نسن ال   

 نظرية عيوب الرضا كأساك لاللتزام باإلعالم: -1أ
ف  فسهههم   ندان نش الخدنخما ب رر     س  الرضهههاب ا لهههاز سث أا   لههه  ازل  ا  باإل ال  

دنع ب ث ر من الفأخا  إل  ا  بار  رر     س  الرضههها  سيس ماة ال  ا د   لل بسنب ادسيس نما   اإلر 
ضههههه  ف الطرف ال رادةخال  بخذا األخ ر        م     نش إاإلنالل  ا  باإل ال ب لأسهههههاسههههها  ا س  ا 

  ادا ال أد اسههههمما  ادر إل  بطالن نش نال ش ال  مان الخدا ش سالللط السا ع  ل  لهههف  جسير  ب 
إل  الخههدار أس ال ههدل   إذا  ههان الب ههن  ل   ل  بمسضههههههههههههههسر اإل ال  س  مههد   مهها ههم أس إخفههاابب أس 

ع نش لههههههف    لمخا الب ن سل     مد إخفا يا  ل  أن   سن لههههههف  س  ذااسهههههه  ادا إل   رر   الللط إ
 جسير  .
 دما    ا  باإل ال  بلسرة غ ر مباارة ب فنص  لهسص الأا سن المد ش  جدب  د   اس  ازل 

ا  بر   مان سا    ماثرة نش ال  ا د  دل سا  ج   للمدل   ل م إبطا  ال أدب سنش ذلن  ضو المادة 
ثبت أن المدلك  يعتبر تدليسلللللا السلللللكوت عمدا عن واقعة أو مالبسلللللة، إتاو »م م بأسلخا:  22/0

 .«المالبسة هتم عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو
سن أن: المبدأ نش الأا ب ن ث سرد نش أند  رارا خا المن م  ال ل ا الج ا ر   يذا ما جسههههههههههههد م 

رة نش ال  ا د  دل سهههههههههاب اللخ  إذا  ان الم  ام  الج ا رر يس ا  بار السههههههههه سو ال مدر نش سا    ماث
 1نرن ا أس مخ  اب نال م ز  م ن لم ازد ا  بالل  سال دل  .

                                                           
 ر هههههههههههههب غ 020027ب ملف ر   0000جسان  00رن  المد   ب ب ار خ ادر  ن اللهههههههههههههههلب  رار المن م  ال ل ا الج ا ر   - 1

 .22 مرجع سابقب ص. بلناجبال ربش  :م اسرب  أال  ن
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نال م  ج   ل  الم فاس  نش مرنل  إبرا  ال أد أن  طلع الطرف ا خر ب ا   ل  ما سبقب  
ز  ان مخال بال  امم باإل  ا ال  سمر  ب ن نأ أ     سا    أس مالبسههههه  ب   لهههههدق سملهههههارن ب ساا

 1نش  ف  الس و  دل ساب  ج   ال أد ال خا ش  ابال لإلبطا  لمللن  الطرف المدل   ل م.
 ل  الرغ  من أيم هه  ذلههن نش  نأ ق  سر من النمهها هه  لل بسنب نأههد سجخههو  ههدة ا  أههاداو 

ش ن لخذب ال رر    أسهههها  لالل  ا  باإل ال   ررا للهههه سب   نأ ق نما   مثل  لل بسن ل  ذر  طب أخا
ب   النازوب  ما أن مسهههها رة يذا از جاب  ند من  ثار يذا ازل  ا  نش مرنل  إبرا  ال أد نأط سز 

ب سلس سههلم ا بذلن نال م سهه أع  ل   ا ق ال بسن إثباو أ م 2 سههما بال ما  أثرب نش مرنل    ف ذ ال أد
اإل ال  نالن ازل  ا  بما  ان ل بر  ال أد لس  ل  بالمالبسههههههه  ال ش    بر من   س  الرضههههههه ب سلذلن 

ن  ان  اليما   فأان من ن ث الخدف الذر    سن  طا م أسسههههع ب ث ر من  رر     س  الرضهههه  ساا
 يس ضمان لن  سسالم  رض  ال بسن.

 مبدأ حسن النية كأساك لاللتزام باإلعالم: -2أ
مبدأ نسههههههههههن ال     أ ضههههههههههش أن ز  نأق أند طرنش ال أد ملههههههههههلن م بل  ال رر  ن  إن

لطرف ا خر الهذر  ج  أن   سنر لد م الم لسماو ال ان    ن طب    ال أد المبر  سما ملههههههههههههههلنه  ا
ش نش رسهخم الماهرر الفر سسيس ما  بمبدأيذا ال ن ط بمب سأن أر   مان لخذب الم لسماو    ان  مع 

من الأهها سن  025/0المههادة سال ش  أههابلخهها ب 3الفر سههههههههههههههش من الأهها سن المههد ش 0200/0 ص المههادة 
، 4«يةوبحسللللللن ن ،يجب تنفيت العقد طبقا لما اشللللللتمل عليه»ال ش جا  ن خا أ م: الج ا رر  المد ش
 من اأ م ضمان اس أرار الم امالو.سيس ما 

                                                           
 .20-22مرجع سابقب ص ص.  بلناجبال ربش  - 1

2 - Calais-Auloy Jean, Temple Henri, droit de la consommation, 8 éme édition, dalloz, 2010,  p.  

60. 
3- Art. 1104 al. 1 du C. civ. Fr : «Les Contrats doivent être négociés, formés et exécutés de  

bonne foi», Modifié par ordonnance N°2016-131 du 10 Février 2016-art. 2 

   . frwww.légifrance.   م اح  ل  المس ع اإلل  رس ش:  
 سج  هاألمر المس جد  ل  يهههذب المادة أن المار ر الفههههههههههههر سش أ ر  نسن ال    نش مرنل  المفاسضاو س  س ن ال أد بمههههههههههههه

 من الأا سن  فسمب خالنا لما  ا و   ص  ل م المادة  0000/0  د لم للأا سن المد ش سيس ما أ دب بمسج   ص المادة 
  لر م  ل  مرنل    ف ذ ال أد  ما يس الاأن بال سب  للمارر الج ا رر.سال ش  0000

 مرجع سابق. ضمن الأا سن المد شب   ب72-57أمر ر    -4

http://www.l??gifrance.fr/
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أسههههههههها  ازل  ا  باإل ال  نش الأا سن ا را  نس  أ م  ل  الرغ  من  با ن  بخاللههههههههه  الأس  
لطرف األس  )الب ن( بال ال  ال بسن األسهههاسهههش نش يذب النال  سجسد  ص  ل   ارجع المد شب نالن الم

فرضههههههههههم م ال  اما  ا س  ا  م  ب ان  الم لسماو سالب ا او نس  اههههههههههرسط ال  ا د سم طلباو ال أد  ج  
سهههههم  ل  مبدأ نسهههههن ال    نش ال أد الذر  م د من  الأا سنب أما نش نال  غ ا  ال ص ن م ن  أسههههه

  .مرنل  إبرا  ال أد إل  مرنل    ف ذب
راو ز سهه ما مع ال طس -  إ ما  الأسا د السههابأ  الماههب   بمبدأ سههلطان اإلرادة فاد ا للهه سب

 أسهههههههههها  لالل  ا  باإل ال  خلههههههههههسلهههههههههها نش إطار ال ال   ب ن مخ   ن -از  لههههههههههاد   سازج ما   
سمسههه خل  ن ) ب ا (  اد  نب مما  د ز  سهههما ب  س ر س بلههه ر ال بسن ل ج    س س م نش     من 

لبنث  ن أسههههههها   ا س ش لخذا ازل  ا  ب  دا  ن الساجباو األخال    غ ر   ا  س  الرضههههههه ب  سج  
  1المل م  سنسن ال   .

 ضوة قوانين حماية المستهلك:على االلتزام باإلعالم -ب
خلهههههههههص الماهههههههههرر الج ا رر نلهههههههههال  امال للند ث  ن ازل  ا  باإل ال  نش  ا سن نما   

  المسههههههههههههه خلن الطرف الضههههههههههههه  ف نش ال ال   لما لم من أيم   نش نما  2المسههههههههههههه خلن س مع الل 
 ل     م دخ   05ن ث أسجبو المادة م مب  02س 05سذلهن من خال   ص الماد  ن  بال  ها هد ه 

السهههه خالنب لضهههه م أن   ل  المسهههه خلن بأر سسهههه ل  م اسههههب  ب   الم لسماو الم  لأ  بالم  سج الذر  
الملأ    ال مسههههههههن بساج  اإل النش  النق سبال الش نالن ال بسن با  بارب مسهههههههه خلن الخدم  الب     لم

ز  ر بو مساسل   يذا األخ ر نش نال  اإلخال  بم. ب ل   ا ق الب ن  جايم   ساا
-20الماهرر  ل  نق المس خلن نش النما   ساإل ال  من خال  الأا سن ر    ص  يذا س د 

 ص المادة األسل  م مبالمندد للأسا د المطبأ   ل  الممارسهههاو ال جار  ب سيس ما  سههه فاد من   20
ة ونزاهة الممارسلللللللللات يومبادئ شلللللللللفاف قواعد يهلدف هلتا القلانون إلى تحديد»سال ش جها  ن خها: 
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وبين هؤالة والمسلللتهلكين، وكتا حماية المسلللتهلك  التجارية التي تقوم بين األعوان االقتصلللاديين
 1.«وا عالمه

ار وجوبا إعالم الزبائن بأسللللعيتولى البائ  »أ م:   فسهههههم  ضهههههم و المادة الراب   من الأا سن
 يجب أن»ب  ما جا  نش  ص المادة الخامسهههه  م م: «وتعريفات السلللل  والادمات، وبشلللروط البي 

يكون إعالم المسللتهلك بأسللعار وتعريفات السللل  والادمات عن طريق وضلل  عالمات أو وسللم أو 
ل يلزم البائ  قب»: س  ص المادة الثام   م م أ ضههههههها أ م ،«معلقات أو بأية وسللللليلة أارى مناسلللللبة

ااتتلام عملية البي  بخابار المسلللللللللتهلك بأية طريقة كانت وحسلللللللللب طبيعة المنتو ، بالمعلومات 
النزيهة والصلللادقة المتعلقة بمميزات هتا المنتو  أو الادمة وشلللروط البي  الممارك وكتا الحدود 

 .«المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البي  أو الادمة
با  بارب مأد  –سص سهههالف  الذ رب   ضههها أ خا   ر   ازل  ا  الأا س ش للب ن باسههه أرا  ال لههه

بهال ال   ب ها هم ب هانه  الم لسمهاو نس  از فها  ه  الم مع إبرامخهاب إز أن مها   ها   ل خا يس -خهدمهاو
نلهههههههههر ازل  ا  من طرف الماهههههههههرر نش لفر البا ع نش    من الماد  ن الراب   سالثام   من الأا سن 

أ البب مما  سنش با نلهار  طب ق ازل  ا  نش ال ال   ب ن البا ع سالماهه رر نأطب نش ن ن المذ سر 
أن ذاو ال لههههههههههسص  اههههههههههه ر إل   الخدم   أس  الخدماو   مجا  ل طب ق يذا ازل  ا ب سبال الش  ان 

 مل  م ن لههههههههههههران   -سال ش    بر الب ن أنديا–األسل  بالماههههههههههههرر اإلاههههههههههههارة إل  مأدمش الخدماو 
 2  إل  جا   البا  .باإل ال

ر    المرسههههس  ال  ف ذربمسج  إضههههان  إل  ذلن أ د الماههههرر الج ا رر  ل  ازل  ا  باإل ال  
 ل  ال  الر الساج  إدراجخا نش ال أسد المبرم  ب ن ال سن م م  0المادة ن ث أ دو ب 22-0223

ادة الراب    ضههم و الم از  لههادر سالمسهه خلنب سيش  لن الم  لأ  باإل ال  المسههبق للمسهه خلنب  ما
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من المرسهههس   فسهههم أ م  ل  ال سن از  لهههادر إ ال  المسههه خل  ن ب   السسههها   المال م  بالاهههرسط 
برامم.  ال ام  سالخال  لب ع س/أس  أد   الخدماو سم نخ  مدة  ان   لفنص ال أد ساا

 ل  ضهههههههههههرسرة إ ال   0521-00من المرسهههههههههههس  ال  ف ذر ر    70اهههههههههههد دو المادة يذا س د 
المسهههههههه خلن )ال بسن( من طرف مأد  الخدم ب مبر ا ب   أدساو اإل ال   ل  سههههههههب   المثا  س رن 

 2المجا  بأن     بأر سس ل  أخرى.
 األساك القانوني اللتزام البنك باإلعالم في قانون النقد والقرض واألنظمة المطبقة له:-2       

 إز أ م ل     ف  بلأسا هد ال هامهبهالرغ  من   ر   الماههههههههههههههرر الج ا رر لساجه  اإل ال  نش ا
ا سن ال أد سالأر   ال  ا  سا ع  ل   ا ق الب سن سالماسهههههههههههسهههههههههههاو   اسلم نش  لهههههههههههسص  بذلن ب  

لنما   ال بسن الب  ش سههههسا  بلههههسرة مبااههههرة أس غ ر مبااههههرةب  اإضههههان المال  ب سيس ما   د   ر سهههها 
 ذا الخلسص.بخ سن ما  لش س  طرق إل  ما   ر  لم المارر سالم ر  الب  ش

 االلتزام باإلعالم في قانون النقد والقرض: -أ
 ل   3من  ا سن ال أد سالأر  0نأرة  0م رر 000 ص الماهههههههرر الج ا رر بمسج  المادة 

خهها س  س ههدي  بجم ع الم لسمههاو الم  لأهه  بسضهههههههههههههه   خ   جههاب الب ههن  ا ههسجس  ال  ا  الب سن بههال ال   ب
وتعلم بطريقة دورية زبائنها، »لمادة ما  لش: سبالاههههههههههرسط الخالهههههههههه  بالب نب ن ث  ضههههههههههمن  ص ا

 .«بوضعيتهم إزاة البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الااصة بالبنك
المالنر من خال   ص المادة سههههالف  الذ ر أن الب سن مل م  ب سن ر جم ع الم لسماو ال ش 

ل ههم الماههههههههههههههرر من خال  يههذا ال ص يس أر أن اإل ال  الههذر  ص   ب خههد  ال بسن سبطر أهه  دسر هه 
 .إ ال   ب  سب د إبرا  ال أد
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 ض القروضو يجب أن تسللللللتوفي عر » ما  لهههههههههو الفأرة الثالث  من  ف  المادة  ل  أ م: 
سيذا بدسرب ال  ا  باإل ال   ب   ،«مطلب الشللللللفافية وتشللللللير بوضللللللول لكل الشللللللروط المتعلقة بها

 .  ا در
نش نأر خا الثا      س د الجمخسر الأا سن  فسهههههههم  من 02المادة ر   إضهههههههان  إل  ذلن أل مو 

رسرة الملههرن   أل   الماههرر الج ا رر الب سن بضهه م للمخ    ر م طارنفش إبالم لسماو س نسهه سههخ ب 
أيدانخا   س د  من ب ن  شلااز خراط نش جم    الملهههرن  ن الج ا ر  ن ال ش  اسهههسهههخا ب ن الج ا ر س 

 1الجمخسر بالم لسماو س نس سخ .
 االلتزام باإلعالم في األنظمة المطبقة لقانون النقد والقرض: -ب  

ل    ر  الماهههههههرر الج ا رر ال  ا  الب ن باإل ال  بمسج   سا د  اهههههههر     نأط ساا ما  رسهههههههم 
-00 ص المادة الخامسههه  من ال را  ر   الب سن بمسج   أل   أدأ ضههها بمأ ضههه   سا د   ر م  ب ن

ل غ ب ب ب2الم  لأ  بالاههههرسط الب     المطبأ   ل  ال مل او الملههههرن   الذر  ندد الأسا د ال ام  20
ا  ب ال مل او الملهههرن   ال ش  أس  بخا سب   السسهههالمطبأ   ل   خا سالجمخسر بالاهههرسط الب      ا ب

يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور عن »إذ  لو المادة  ل  أ م: 
 .ئل، بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بهاطريق كل الوسا
على البنوك والمؤسللللسللللات المالية أن تطل  زبائنها على شللللروط اسللللتعمال  عينوبهتم الصللللفة يت

الحسلللللابات المفتوحة وأسلللللعار الادمات الماتلفة التي تسلللللمح بها وكتا االلتزامات المتبادلة بين 
 .البنك والزبون

 .«يتم تحديد هتم الشروط في عقد فتح الحساب أو المستندات المرسلة لهتا الغرض يجب أن
ما  م ن اس خاللم من  ص المادة سالف  الذ ر أن الم ر  أ ط  النر   للب سن نش   س د 

رن مع س سيذا    بر إ جاب ا إذا ما   ب خا بالم لسماو الم  لأ  بال  ا د بأر سسههههههه ل   رايا م اسهههههههب  ا ب
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السسههها   ال ش  سههه خدمخا الب ن  اهههر إل  سال ش ل  ب 201-20من ال را  الملل  ر    5دة  ص الما
 ال ب ا  سالجمخسر بارسط ال مل او الب    . سيس بلدد إ ال 

يس -نسههه  سجخ   رر ا-ال  ا  الب ن باإل ال    ضههها أن  بمن خال  ما سهههبق ال طرق إل م 
انا نش من أج   نأ ق  سر من ال  م الم ر  الب  ش ال  ا   ا س ش نرضهههم الماهههرر الج ا رر سأ د  ل 

الم لسماو س نأ ق ال سا ن ال أدر ب ن طرنش ال أد بخدف نما   ال بسن الطرف الضهههههههههههههه  ف    ج  
   د اإلخال  بخذا ازل  ا .مساسل   الب سن  أر ر سبال الش  ل  خبر م س أص م رن مب 

 الفرع الثالث
 نطاق االلتزام باإلعالم

 ند د  طاق ال  ا  الب ن باإل ال   ث ر ال د د من اللههههه سباو سذلن ل س م  ر بط  إن مسهههههأل  
 .ب  الر م  ددة سمخ لف  سسا  ما   لق م خا بال بسن  فسم أس بال مل   الب     المراد إبرامخا
  لق م مما ز اهههن ن م أن ازل  ا  باإل ال   ر بط ار باطا سث أا بما  أس  بم الب ن من  اهههاط

 ن  لسماو  أد   الم ا    منسر نس  ل او از  ما    س أد   الخدماو الملهرن  ب نخس با   بال م
سدا  ال ل ن  نس  مدى مال مال مل   المراد الأ ا  بخا   2.لناجاو ال بسن  خاساا

بخههذا  نبهذلهن    بر ساسههههههههههههههع ال طهاقب ممها   طله  م هها  نهد هدا د  أها لمفخس  ال بسن الهدا  سسي
 .  ا()ثاأر م    بدأ سأ ن    خشث  ال  رف  ل  مضمسن يذا ازل  ا  سندسدب ازل  ا  )أسز(ب 
 الدائن بااللتزام باإلعالم الزبون أوال: 

إن ازل  ا  باإل ال    أثر ب دة   الههههر  ادر إل  ال ضهههه  ق من  طا م أس إل   الاهههه م نش 
أس  ب ا  إما  ررا للههههههف م ب   األن انب سيذب ال  الههههههر  ر بط مبااههههههرة بال بسن الم  ا د مع الب ن

 لمجمسر ازل  اماو الملأاة  ل   ا أم.
نمن ن هههث المبهههدأ  لمههها  هههان ال بسن  ل  درجههه  أ بر من المخ  ههه ب  لمههها ضهههههههههههههههاق ازل  ا  
باإل ال ب س د  سهههههأط إذا  ان ال بسن من ذسر الخبرة نش المجا  الملهههههرنش سالمالشب أس  ل  األ   
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 .(ملل )ب 0220سب مبر  00ب لادر ب ار خ 70الملرن  ب ج.ر.ج.جب  دد 
2 - François Grua, op.cit, p. 32. 
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أس من جخ  ال  ا  ال بسن بازسههههههه  ال  الملأ   ل   ا أمب سالذر  بال مل   من   أد   الم لسماو لمب
  د  ند من يذا ازل  ا  السا ع  ل  الب ن.

بما أن ال بسن يس منسر ال مل   الملههههرن      ب سج   ل  ا  ند د مفخسممب سلههههف م ال ش 
    بر نالال لندسد ال  ا  الب ن باإل ال . 

 مفهوم الزبون: -1
الج ا رر سز الم ر  الب  ش   ر ف  بسن الب نب بالرغ  من إ راد الملطلا ل     اس  المارر 

نش  لهههههههسص  ا سن ال أد سالأر ب سنسههههههه ا ن   الماههههههههررب سلذلن سج   ل  ا البنث نش ال  ار ف 
سن إن  بالاهههههخص ب  ما  ل   ال  رف  ل  طب    ضههههها    سما جا و بم نش يذا المجا الفأخ   سالأ

 .ا  باررس  ان طب   ا أ
 تعريف الزبون: -أ

نم خ   م ا  ر مخ لف بب ن ث ا  مد    م خا سههههههههههههههلهن الفأم  دة ا جاياو نش   ر فم لل بسن
 مفخسما ساس ا سم خ  من ض ق من مفخسمم.   طأمن 

 االتجام األول: -1أ
ع ميذب اللههههف  إز إذا   ام     سهههه  الاهههخص نال  بمن مفخس  ال بسنيذا از جاب  ق ضههه   

ا  بر الفأخا  الفر سهههههههههههههه سن بأن ال بسن يس  ب ها لخهذا از جهاب س ابأه  سدا مه ب الب هن نش  مل هاو سهههههههههههههه
بأن سجسد  Cabrillacالفأ م الفر سههههش  ن ث  رىلدى الب نب مسهههه مرا الاههههخص الذر  ف ا نسههههابا 

ال أ د ب رخر ضهههرسر   ألن من اهههأ خا السهههماح للب ن ب ن الطرن ن  ال او أ ما  سهههابأ  سمسههه مرة 
ل  أدر ب فسم من يس   سم  1. ماند ما من أخال  ة ال بسن سمخ  م النأ أ   ساا

للاخص الذر  ف ا نسابا لدى بأ م ز  م ن إ طا  سلف ال بسن  Houin ما  رى الفأ م 
الب ن أس الذر  أد  اههه  ا للأب  بلهههسرة  ابرة أس لهههدن  نأطب ب   ج  أن   سنر ازسههه مرار   نش 

 2.األ ما 
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الذر سهههههبق لم أن يس   بسن ل  ا  بار أن الالسهههههابق  سهههههس غ الرأر  1ناس  جا   من الفأم
 ب  ام  مع الب ن لدرج  أن يذا األخ ر  د ألهههههبا مطم  ا إل م سل   من   ام  م م بلهههههسرة  ابرة
 س د جا  مس ف الأضهها  الفر سههش مطابأا لخذا الرأر ن ث ا  برو من م  السهه ن ازب دا    نش  رار

ش ن ر الاهههههه ن من الضههههههرسرر  سنر أسههههههبأ   ساسهههههه مرار خا أ م ل ش   سن ي ان مف س  جدر ل سهههههطل
  2.ال ال او ب ن نام  الا ن المسطر سالب ن

 رى بأ م ز ناج  إل  أن   سن ي ان  ال او سههههههههابأ  ب  خما ألن مسهههههههههأل  الاههههههههه ن إز أ  ا 
ما  نن  أما ب ن اج إل  ال د  ق نش يس   ناملم ن   ز     لهههههرف   م م إل  نام  غ ر اههههههر ش

مع  نالخدف يس نما   الم  ا د بث ن هم يس ال بسن الهدا ن بازل  ا  باإل ال  من الب نبلههههههههههههههدد البنه
  .الب ن سز ناج  لل أ د من لف م

 االتجام الثاني: -2أ
 ل   سن با  مد ألههنا  يذا از جاب  ل  المفخس  الساسههع لل بسن الب  شب إذ أطلأسا لههف  

 ررة  ال او سابأ  أس م سجسدنخ  ز  اه رطسن     من    ام  مع الب ن سلس بلهسرة غ ر مبااهرةب
 .ب مل   ب     ساندة ن      بر  بس ا اخصب ن ال بسن سالب ن ن  فش أن  أس  ال

ن سنما   س  بمللن  ال بمرا اةذلن   نال فس ر الساسع لمفخس  ال بسن مبرر  3 ا د أغل  الفأم
رادة الماهههههرر ال ش  خن   سلس  ان ذلن    ار  مع رسح ال ص ا  امال م الب    ب  دف ل اهههههر  ش ساا

 . ل  مللن  المج مع إل  النفارأساسا 
نالن جم ع األاخاص الم  امل ن مع الب ن أس بساسط م  س ف دسن الرأر السابقب  ا طال ا من

 ب ن   اههههههههههخص  ا  بال دار مبلغ منثا  ا من مبدأ النما   أسز سمن ث  ال  ا  الب ن باإل ال   جايخ 
ن    بر  بس ا لد م  ما    بر المسهههههانر سالسههههها ا  بس ا   دما  لجأ إل  الب نب س ذلن ال أسد لدى الب 
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لب ن  ان اخ  ار الهههههه  سر    جار   سههههههسا  أب  مبلغ  نس   خارجش أس خلاألمر بال سههههههب  للم أد  
 1ز. بالرادة ال بسن أس

  اإل ال  ساجن ب ها لخذا از جاب نالن الب ن  ل     جاب جم ع األاههههههههههههههخاص الم  امل ن م م ب 
س أد   الم لسماو الال م  إلبرا  ال لههههرف الأا س ش المرادب سز  م ن لم ازن جاج ب د  سجسد   ام  

سمثا  ذلن إذا  أد  اهههخص للهههرف مبلغ اههه ن سهههنبم أند  ب ا  الب ن  ل  نسهههابم ب سهههابق م خ 
 ا   م د أن ازل ب   بنش مساجخ  لههههان  الاهههه ن ننسهههه   ال المسجسد لد م نالن الب ن ز  ل    باإل

  .ل ام  المس ف د من الا ن
 25اللهههههههادر نش أ د الأضههههههها  الفر سهههههههش يذا از جاب بمسج   رار من م  ال أ  الفر سههههههه   
  فش ل ش    بر الاهههههههههخص  بس ا للب ن أن   سن م رسنا »ن ث جا  نش يذا الأرار:  0020ن فرر 

سهه ط  مل    نأق بم ن أن      من  بلههسرة مبااههرة أس غ ر مبااههرة من الب نب سأن يذب الم رن   
 2.«النسا  سدسن أن  س  بع ذلن بالضرسرة سجسد  ال   سابأ  سدا م  من يس   طال  ن ا
ب نالذا 3نش لهههف  ال بسن الذر   ام  مع الب ن سلس بلهههسرة  ابرة أس ب مل   ساندة نال برة إذا

اههخص الذر النم إل  ذلنب ل      ال  ام  نال    سهه  الاههخص لههف  ال بسن ن   لس ا جخو إراد 
 ان لم نسها  سهابق مع الب ن س ا  بسهن  اه ن بدسن رل د  ل  الب ن نخس ز    بر  بس ا ل سن 

 4ما  د ا أضو.خال ال   ب  
الاهههخص المأبس  ضهههم  ا من    سهههع أ ضههها ل اهههم  طاق  بسن الب ن  جدر اإلاهههارة إل  أن  

م  ن س ا  ب نس لم إل  اهههخص  خر نخس نالاهههخص الذر لد م نسههها  دا ن لدى ب ن  بيذا األخ ر
ا للب ن    اخص  ما    بر  بس  ؛بدسرب  لبا  بس ا للب ن  سن مسانأ  الب ن    بر ضم    سمسبأ 
ب س ل  خالف ذلن ز  م ن ا  بار 5لم نسهههها  مف سح لدى الب ن ن   سلس  ان رلهههه دب غ ر  اف
ز   ن س  أاضههههههههسن أجسرا لأا  ذلن سيذامسرفش الب ن  ب ا  لم ل س خ     برسن نش  داد المسهههههههه خدم
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 دخ  نش إطار ال مل او الب    ب نضال  ل  أن مسايمش الب ن سأ ضا  مجل  اإلدارة ز    برسن 
 1.ملرن   ب ا  طالما ز    لق األمر ب مل   

 االتجام الثالث )التوفيقي(: -3أ
بسن الب نب ند د مفخس     ررا للخالف الفأخش سالأضا ش الذر ساد از جاي ن السابأ ن نش  

إذ  با  رح ب   الفأخا  ا جايا ثالثا جا  سسههطا ب  خما   مث  نش ال  ام  اإلرادر ب ن الب ن سال بسن
الب ههن  سمسانأهه  ب ف ر  يههذا از جههاب أن  جرر اخ  ههار الب ههن من  بهه  ال بسن ب هه  نر هه  من  ههان هه 

بسن الاههههههخص الذر   سن لد م  ل  ال مل   الملههههههرن   من  ان   أخرىب ن ث    سهههههه  لههههههف  ال  
 2. ال او  ا س    مع الب ن سل   الذر  ربطم بالب ن  ال او ماد  

ا خذ مر  ا سسههههطا  سن أ ا ب ن از جاي ن السههههابأ ن ل ند د مفخس   د بذلن   سن يذا از جاب 
ال بسنب س ل ههم    بر الاههههههههههههههخص  بس هها للب ههن طههالمهها أ ههم لجههأ بههالراد ههم إل  ال  ههامهه  مع ب ههن م  ن 
ز  باراو ذا    إما لسههم   الب ن المال   سثأ  ال بسن بمب أس لأربم من م ان  ملم سسهه  م أس لل ريا 

 3من األسبا .
نش إطار الند ث  ن  بسن الب ن  4ف جا   من الفأم ر   أسههههههه سههههههها  ل  از جاب السهههههههابقب  

يودعه  معين الشلللاص التي اتجهت إرادته إلى االسللللتعانة ببنك»: ازل  ا  بالسهههههر الملهههههرنش بأ م
لمعنوي الشاص الطبيعي أو ا»نم جا    خر من الفأم بأ م: س ر   ب«سلرم فيطمئن إلى أنه سيكتمه

التي يدال في معامالت مصلللرفية م  البنك بخرادته شلللرط أن يقبل البنك  ،أو من يمثل كال منهما
 5.«بما اتجهت إليه إرادة هتا الشاص

سن ز سنلرب بالسر   الملرن  ب نال ب  بسنال ما  اخذ  ل  ال  ر ف األس  أ م  لر مفخس  
ب   د  لجأ إل م للنلس   ل  خدم  م    ب  ما أ م   اس   نأط  لجأ للب ن من أج  إ دار سهرب لد م

 اخص دسن أن  ندد ي  يس اخص طب  ش أس م  سر. رلف
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ن  هان األ ر  نش  نهد هد مفخس   بسن الب هن      اههههههههههههههمخهالهههههههههههههه  سأ م أمها ال  ر ف الثها ش ساا
لاخص الطب  ش سالم  سر أس ممثلخماب إز أن األخذ بخذا ال  ر ف  ل  اإلطالق  ج   من اللجس  ا

اإلرادر للب ن م  ارا أسهاس ا ل ند د من يس  بسن الب ن مما  د  ج   من الاخص الذر  ا  ب  س ر 
ضهههههههش اسلخذا زبد من ا  ماد م  ار مسضهههههههس ش   طش للأ باههههههه ن س أد مم للب ن  بس ا منم ا  ا س ا

السههههههلط  ال أد ر   ل ند د الاههههههخص ال بسن س د  سهههههه ط ع المن م  اسهههههه خالص ذلن من الم امالو 
 السابأ  للاخص مع الب ن.

 :طبيعة شاص الزبون-ب 
 ل  الب هن أن   هنأق من  هسانر مجمس هه  من  ب     ن بهه  دخسلههم نش أر  ال هههههههه  ملهرن  

 ام  م مب نش الم -سب  لالل  ا  الملأ   ل   ا أم باإل ال بالرغ  من  د  أيم  خا بال -الاهههههههههههرسط 
 سسا  بسلفم اخلا طب   ا أس م  س ا.

 بالنسبة للزبون شاص طبيعي: -1ب
 سانر  نم  اههههه رط نش ال بسن الاهههههخص الطب  ش ما  اههههه رط نش الأسا د ال ام  إلبرا  ال أسد

بسن  س خا  ل  الب ن ال نأق من أيل   ال  نب األيل   الال م  )أيل   ازل  ا ( للأ ا  بال لرف الأا س ش
  د من ال را  ال ا  سبال الش ز  جس  مخالف خا أس از فاق  ل  اسهههههههه ب ادياب نالبد أن   سن ال بسن 

بأيل   ال لهرف دسن أن  لا  ب ار  من م م  ا  1سه    امل  00باللا سهن الراهد الأا س ش سيس 
 2.فل  سن أس السفم أس اللج سار  األيل    ال
المفل  ز  م  م أ ضها ازل  ا  باه   لن ا س انذ  ل  جما   الدا   ن نش  بسن  ما أن ال
ن إذا أذن بازسههههه مرار نش  جارة المفل  أالم لهههههرف الأضههههها ش  لس   ل نق غ ر أ م ال أد الب  شب 

ذا3المفل  س   بر ذلن   ا دا   اب   ن ال فل سهههههه  ذا خاال بسن  ف ا ا  مادا لنسهههههها      سضههههههع  ب ساا
ف ا لم ا  ماد ملهههرنش ب دخ  النار  الذر  ن  منلم نش   أن أمسا  ال بسن  نو النراسههه   م ن
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ب مع أطن إدارة أمسالم ألن النراسهههه  ز  م  أيل   ال بسن ال ش  ر   امل  ساا ما   أثر بذلن سههههلطا م
طل   س  للنار از  مانب نال  ج نمالنر  أن النراسه  إذا نرضو  ل  ال بسن المس ف د مسبأا م

 1.س ل  الب ن إ خا م نسرا  أس سا  ل   أثر از  بار الاخلش باس مرار از  مان
 بالنسبة للزبون شاص معنوي: -2ب
ا  بم امالو الأ  بالاخل   الم  س   سالذم  المال   المس أل الم م ع  للاخص الم  سر ق ن
الأا س ش لمب سسهسا   ان يذا الاهخص  بارة  ن ار   بساسهط  الاهخص الطب  ش الممث   ملهرن  

 جهار ه  أس جم  ه  أس أر ماسههههههههههههههسهههههههههههههه  أخرىب ن ل  الب هن   هد ال  ا د أن   أ د ج دا من أن ممث  
الاخص الم  سر  نس  اللف  الأا س    س  لرف نش ندسد السلطاو المم سن  لمب  ما  ج   ل م 

ا  سهههابم الاهههخلههه   الم  س  ب سلم أن  طل  ال أ د من لهههن  إجرا او  أسههه   الاهههخص الم  سر س 
 2 أد   المس  داو الدال   ل  ذلن  السج  ال جارر سالأا سن األساسش للاخص الم  سر.

يذا  ن الاههههر او بلههههف   ام ب أما إذا   لق األمر باههههر او األاههههخاص نالن    اههههخص  
   ار ن  ن ث    بر م  ش نش  را  الار      بر  بس ا ممثال لخا سبدسن سجسد أر     ن ساضاب

ن خها  بس ها س نق لهم إدارة أ مهالخها بمفردبب  ذلن نالن الاههههههههههههههخص الذر   م ع بلههههههههههههههالن او اإلدارة 
 3سال مث   بنس   را  ار او األمسا     بر  بس ا ممثال لخذب الار او.

اإلاههارة إل  أن اههر   المنالهه  سل س خا ز   م ع بالاههخلهه   الم  س   نال  جس  لخا   جدر 
 لخا سالمباار أل مالخا.ار ن المس ر من خال  ال مع الب ن إزأر  لرف  ا س ش  إبرا 

يذا سز  ث ر مسضهسر أيل   الاخص الم  سر أر خالف  ذ ر با  بارب اخلا ا  بار ا أ ر 
 700من الأا سن المد ش سالمادة  72المادة بمسج   ص لم الماههههرر الج ا رر الاههههخلهههه   الأا س    

 ر.من الأا سن ال جار 
طلق    نب بسن اللفر س ب ا لما يس سهها د نش السا ع ال ملش أن ب  سهه خلص من    ما سههبق 

ألهههسد الم لم  ال   مع ماسهههسههه  ملهههرن   ماب سبذلن  م ن   ر ف  بسن الب ن ل  الاهههخص الذر 
 سر أس  دخ    م ع باأليل   ال امل ب    اهههههههههخص طب  ش أس م  سر : بالنما   بلهههههههههف   ام  بأ م
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بخلهههسص األ اهههط  سالخدماو ال ش  أدمخا الب ن سهههسا   ا و مسههه مرة م امل  ملههرن   نش الدخس  
ذلههن ب سبهه جههايههم ازل  امههاو السا  هه   ل   هها ق الب ههنخاللخهها من   سهههههههههههههه ف ههد منأس م أط هه ب بن ههث 

نال بسن الذر  ل    الب ن  نسب باإل ال ب نخس  ل    أ ضا  جايم بجم ع ازل  اماو األخرىب إما أث ا  
  ال أد أس   د   ف ذب.     س ن

ال  ا  الب ن باإل ال  ال  ا   ا س ش  جاب أر اخص   أد  بالجرا  م امل  ملرن   بذلن   سن  
ن   سلس ل     خش بههالبرا   أههد  خهها شب نههالب ههن مل   بههال ال  الطرف المأههابهه  ب هه  مهها  ههدسر نس   لههن 

ب ن ث ج   271-27 را  ر   الن ا  الساردة نش سيذا ما  سههه اهههفم من خال   لهههفا األالم امل ب 
  طلق  ل :   ال بسن نش  ص المادة الراب   م م سلف 

 اللههان ) باسههمم ب ن أس الذر     ن ا نسهها ال   اههخص أس   ان لههان  نسهها  لدى  -
 (ب الف لش للنسا 

 بمن ال مل او ال ش   ج يا السسطا  المن رنسن د نالمس ف  -
 بال با ن غ ر از   اد  ن -
 با  الذ ن   ملسن لنسا  الل رالس ال  سالسسط -
أس  أس ماسههسهه  مال   بماهه رن نش  مل   مال     فذ من  ب  سسهه ط ب نأس   ان    اهخص  -

 الملالا المال   لبر د الج ا ر.
أن الم ر  الب  ش  ا  بال سسههههع نش  ند د مفخس   ب  النر ص المادة سههههالف  الذ رباسهههه أرا  

 ال بسن  ل خ  ن ث ا  بر: ال بسن أس األاخاص الذ ن  م ن إطالق لف 
 المس ف دسن من ال مل او ال ش  جر خا ياز .الس ال  سالسسطا   ب ا  للب ن بما ن خ   -
  ب ا  للب ن. 2ا  بر األاخاص غ ر از   اد  ن -
  ما ا  بر    اخص طب  ش أس م  سر لد م نسا  لدى الب ن  بس ا. -
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اص با  بار جم ع األاههخالملههرنش سهها ر ما  سهه أر  ل م ال م  بخذا الاهه     ر   سن الم
ال ب ا  غ ر از   اد  ن ساألرجا أن  دخ  نش  إضههههههان  إل الذ ن لد خ  نسههههههاباو ملههههههرن    ب ا ب 

 إطار ذلن ال بسن ال ابر أس السا ا أس المس ف د من الا ن...
ال مل هه  أن الب سن ز  طبق مبهدأ ال  هامهه  بهالمثه  مع ال ب ها ب نخش يهذا س النر من ال هان ه  

  ب   م امل   فضهههه ل   اسهههه  ادا  ل  مجمس   من المأا     سههههبق ال  ام ب ازسهههه مرار  ب المال م  
سيش بذلن  أس   برباح نس   األس    ام ب إ دار األمسا  لدى الملههههههههههههرفالمال   لل بسنب لههههههههههههدق ال

 1سش .إل  خا من  بسن ج دب م سسط  ب ل  ف  ب ا
 صفة الدائن بااللتزام باإلعالم: -2

  ال  ا  الب ن باإل النش جمار نأخش س ضههههههههههها ش  ل  أن لهههههههههههف  ال بسن  اثر جذر ا ي ان إ
ب ن ث سدرا  م بالمجا  الملههرنش سالمالشالذر  خ لف  ب ا للم ارف المخ   ب أر  ب ا لخبرة ال بسن 

  بر س  سهع مداب  جاب ال بسن الم  ا د الجاي  لخذا المجا ب ساللر    ن مسضههسر ال  ا دب س لههلر 
 ن ال بسن  د   ال م    بم ا ب    الا  أن ا ا  جاب ال بسن الم  ا د المم خنب سيذا  أ ضش  س ض ق

 2.الخبرة بالمجا  الملرنش سالمالشب سال بسن ذس الخبرة المن رف
 الزبون مير المهني: -أ

إن ال  ا  الب ههن بههاإل ال   ر بط بلههههههههههههههسرة سث أهه  مع درجهه  مخ  هه  ال بسنب س ههد أجمع الفأههم 
ب ن ث     ن 3 ل  أن  طاق ازل  ا  باإل ال    سههع  لما  ان ال بسن اههخلهها غ ر مخ ش سالأضهها 

ن را  ز ل  الب ن إناط م ب ان  الم لسماو الب ا او سال لهههههها ا ال ش    لق بال مل   المأد   ل خا 
 .جخلم أل   م لسم   ن الخدم  المأدم 

 بم رن  خلههها ص الخدم  أس  أخذ الن    فسهههم ال بسن الذر  بااهههر  خلهههلههها ز  سهههما لم
 خا إ ضههههههاح اللام  منالن الذا  ان لد م ب   الم لسماو نال مل   ال ش يس بلههههههدد اإل با   ل خاب 

                                                           
 .72ل  دة اامبشب مرجع سابقب ص.  - 1
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 .007-000ب ص ص. 0200-0200لمسانب الد  سراب نش الأا سن الخاصب جام   أبس ب ر بلأا دب  
3-  Voir: Cristian Gavalda et Jean Stoufflet, droit bancaire, op.cit, pp. 380-381; Richard 

Routier, la responsabilité du banquier, L.G.D.J, 1997, p. 103.  
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 أع  ل   ا ق الب ن الذر  ل     ب ا لذلن باإلنضههههههها  لخذا ال بسن المخ ش ب ان  الم لسماو الم سنرة 
 1.لد م

و المجا  الملهههههرنش سالمالش    الم لسمال بسن  د   الخبرة نش   ل أد الب ن أن    ن  ل  
ر  خرب نخذا ز   فش دمن ملهههههه  برة إن  ان بالم ان يذا األخ ر النلههههههس   ل خاالضههههههرسر  ب سز 

  أن   سن  سج ال بسن خب ر من رفب نالب ن   سج   ل م  أد ب سمثا  ذلن الب هن من الأ ا  بال  امم
ن خب را ب سر م  ن من  مل او ازسهههههههه ثمار نش الم لسماو مبااههههههههرة إل  ال بسنب أس  أن   سن ال بس 

  2. ف  المجا من نش با ش ال مل او  بالضرسرة  ذلناألسراق المال   نال م ز   د 
ب ن ث 0000مار  07ما أ د م من م  اسهههههه   اف بار   نش ن   لههههههادر لخا ب ار خ يذا 

  الم لسماو س أد  أثب و نش نق السسههههههه ط الثا سر سسسههههههه ط البسرلههههههه   ألههههههه را نش ساجبخ  بال  ا  
دنع مبلغ مل سن نر ن  ل  سهههههههههههههب   ال  س   إلندى ال لههههههههههههها اب سن مو  ل خما م ضهههههههههههههام  ن بس 

الس داوب سرنضو نج خما بأن  أد   الم لسماو سال لا ا ل    ن مف دا ل سن  سج  لن الس دة  ان 
ر لخاب ز أث  ل   ل  بالمخاطر المر بط  بال مل او  ل  اللههههههفأاو ا جل ب س ررو أن يذب النج 

س د أ دو من م  ال أ  الفر سهههه   يذا الن  ب سرنضههههو الط ن المأد  إل خاب س ررو أن سا     سن 
ال سج  ل   ل  بالمخاطر ز   فش سسههههههه ط البسرلهههههههه  من   ف ذ ساج   أد   الم لسماو سال لهههههههها ا 

 3لل سج  المس ل .
اإل ال   ف ر  ازل  ا  ب  ثننهازل  ا  بهاإل ال   أس   ل  ن رة الجخه  الماههههههههههههههرسر لل بسنب  

جخه  يهذا األخ ر لب ها هاو جسير ه  يهامه  نس  ال مل ه  المأهد   ل خهاب سأن   سن جخلهم لخذب الب ا او 
ج لم س ضههههمسن الخدم  ماهههرس ا    ج  اسهههه نال   لمم بخا ن  سن الخدف من اإل ال  يس  بلههه رب بم

                                                           
 ن المد ش سالمأارنب الدار ال لم   الدسل   سدار  امر  اس  أنمد الأ سشب النما   الأا س    للمس خلنب دراس  نش الأا س  - 1

 .000ب ص. 0220الثأان  لل ار سال س  عب األردنب 
  ااسر  بد الجساد  بد النم دب دسر الب ن نش خدم   أد   الم لسماوب دراس  مأار   نش الأا س  ن الملرر سالفر سشب  - 2

 .022ب ص. 0222دار ال خض  ال رب  ب الأايرةب 
3- Cour de Cassation française, Chambre Commerciale, 13 Juin 1995, Juris classeur  

Périodique (Semaine Juridique), 1995, p. 456, Note Michel Storck. 

 .007 أال  ن:  سرة س  دا شب مرجع سابقب ص. 
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   دسن أن   سن  رضهههههه  أل   نش سضههههههع   م ن م م من اسهههههه  مالخا أس ازسهههههه فادة م خا بطر أ   م
 1مخاطر.
سالب ن  سن بأ ا  ا و ال ال   ال  ا د   ب ن ال»بأ م:  أ ضهههها  ضههههو من م  ال أ  الفر سهههه   

نالن يذا األخ ر مل   بالناط م  لما بالمخاطر ال ش  ر بط ب مل او المضهههههههارب   ل  لهههههههفأاو  جل  
 ثلو نش رنع د سى ضهههههههههد ب ن فالههههههههه   الأضههههههههه    مس ب 2«ز   رف  لن المخاطر  بسنم    ان ال

   بف ا نسهههههها  سد لههههههان  الد سى بسههههههب   ألهههههه رب بساج  ازل  ا  باإل ال ب ن ث  ا  الاهههههها  
سدسن أن   سن لم خبرة ب مل او البسرلههههه   ا  ب  ف ذ  لم او المضهههههارب   ل   بلههههه سن لدى الب ن

 طل    ما أ م ل لهههههههفأاو  جل  سبمبالغ ضهههههههخم ب سل   أ  الب ن بالناط م بالمخاطر المر بط  بخاب 
م م   س ن غطا   اف  ب    ف ذ أسامرب إل ما  اللهههفأاوب س   ج  لذلن خسهههر الاههها  أمسالم ب د أن 

  . ا  الب ن بب ع جم ع أسرا م المال   نش البسرل  ل  س ن غطا  ل لن اللفأاو
 الزبون المهني: -ب

ذلن  ضههههههههههههه ق من  طاق  إذا  ان ال بسن الم  ام  مع الب ن مخ  ا ذس خبرةب نالن األرجا أن
  بمجا  لم لسماو الم  لأسا درا من الخبراو -سبدسن اهههن-ال  ا  الب ن باإل ال ب ل س م  ملن مسهههبأا

بالمخاطر ال ش  م ن أن  لنق بمب سسا   ا و الم لسماو ال ش بنس  م      سن لم دراب س 3 خللم
ش مع الأطار الملهههههههرن سن أسزر باطم ب ال او سهههههههابأ  مع الب م  لأ  بال اهههههههاط الذر  مارسهههههههمب أس 

 4با    ا .
 ررا للمخ  ههه  ال ش   م ع بخههها ال بسنب نههههالن الب هههن ز  ل    إز ب أههههد   مههها  ل هههه    هههم من  

 :5سذلن راجع إل  سبب ن بم لسماوب سبال الش ال خف ف من مساسل  م
ا ضهههههههش بخا الب نب نالذفأن  خلهههههههص ال بسن  م ن أن   س   ألههههههها نش الم لسماو ال ش   -

لم لسماو المأدم  لل بسن الم خلهههههههص  ل ل  نال  أس  مع ذلن مسهههههههاسل  مب طالما أن  ا و ا
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3 -  François Grua, op.cit, p. 34. 
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الأدر الذر     أد مم م خا   فش ل بلههههه ر  ب ا  من  ف  ال خلهههههصب إذ أن المخاطر ال ش 
س نش خط م ي ل ر  ز   سن راج   إل   أص الم لسماوب ب  إف د    ر  لخا نش يذا ال

 از  فار بخا سال  ام  م خا.
أن  خلهههص ال بسن  ج  أن  ث ر لد م ن  ازسههه طالر بن ث  دن م إل  ازسههه فسهههار  ما  -

 جخلم من الب ا اوب سهههسا    لأو ب  ف   اسهههه  ما  الخدم ب أس الس ا   من مخاطرياب نالن ل  
 ف   ن ف ر  أ م    فش بما لد م من الم لسماو سز  م ن أن    ى إل  الب ن أر  ألهههههههه ر 

 م.نش از  فا  بما  دم
نالذا  ان ال بسن مخ  ا من رنا ذا خبرةب نالن الم لسماو سال لا ا المطلسب   ب ل  أسا  ذلن

سهه  سن أ   س طاق ال  ا  الب ن باإل ال  سههه  سن أضهه ق ألن يذا ال بسن سبسهههب  ان رانم سهه نلههه  
 ذياب ف ل  الم لسماو سالمسههههههههه  داو س فخ   أث راو الأراراو ال ش   خذيا  ل  ال مل او ال ش  ر د   

سيذا ما أ ر م من م  ال أ  الفر س   نش  ب1سالمسا دة الخارج   من طرف الب ن لن   سن ضرسر  
ب بخلسص  ض      لق س ا  خا بثالث ار او  ا و لخا 0000جسان  20ن   لخا لادر ب ار خ 

  ال   أ ما  مع اههر   راب  ب س ن  مل ن نلهه  نش رأ  مالخاب يذب الاههر   الراب   سههنبو  ل 
أند  ب ا خا  مب ازو ألمر الاهههههر او الثالث األسل ب سرن  الب ن خلهههههمخاب سألن الاهههههر   الراب   
 ا و نش ناج  ماسهه  إل  األمسا ب نالن الاههر او الثالث نررو ثالث سهه داو إذ    للههالا الب ن 

    المبلغ إلالذر خلهههههههمخاب س  د المبلغ نش نسههههههها  الاهههههههر او الثالثب سب ا   ل  أمر م خن نس  
سهههها  الاههههر   الراب   ال ش خضهههه و زنأا لل سههههس   الأضهههها   ب نرنع الب ن د سى  ل  الاههههر او ن

الثالث  طالبخا بأ م  السههه داو ال ش خلهههمخاب إز أن يا م الاهههر او رنضهههو السنا ب س مسههه ن بأن 
الب ن ار    خطأ   دما  فذ  مل    مث  بال سب  ل ب ا م مخاطر جس م  دسن أن  نذري ب مادا  أ م 
 هان   رف يهذب المخهاطرب سمن جخه  أخرى نهالن الب ن الذر رن  خلهههههههههههههه  ال مب ازوب طل  من 
الاهههههر او الثالث  نر ر ثالث سههههه داو إذ   ب س  سن بذلن  د  أ  إل  يذب الاهههههر او ازل  ا  الذر 
رن  يس أن   نملمب غ ر أن من م  ال أ  الفر س   رنضو النج  س ضو باس ب اد أر  أل ر 

                                                           
1- Cour de Cassation française, Chambre Commerciale, 21 fevrier 1995, Juris classeur  

périodique (semaine Juridique), 1995, p.250.     002 سرة س  دا شب مرجع سابقب ص. :  أال  ن.  
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نش ساجهه  اإل ال  ساسهههههههههههههه  ههدو نش يههذا الخلههههههههههههههسص إل  أن ال مل هه   مههو بمسانأهه   من  بهه  الب ههن
الاهههر او الثالثب إن ل    ن بطل  م خنب سأن يذب الاهههر او  ا و لخن ملهههلن  نش د   الاهههر   
الراب  ب سين  ن ممثالو نش مجل  الر اب   ل   لن الاهههههههههههر   الراب  ب سلد خن األسهههههههههههبا  لم رن  

 1.ر   مث  الب ن ذا مالمس ف النأ أش ل لن الا
ب سلذلن م  سههههههههههه خلص من الن   السهههههههههههابق أن الب ن ل   لد م ال  ا   ا  باإل ال   جاب  ب ا

سج   ألهههههههههش    نال   ل  ندى إلثباو سجسد مث  يذا ازل  ا ب ألن إ رار ازل  ا  باإل ال   ل  
النمب ب  ش  ن مل ا ق الب ن ل    ن بخدف ال خف ف  ن ال بسن     ازي ما  بأ مالم سال أله

 2.بخدف  أد   ال سن سالمسا دة لم ل نأ ق أ مالم بأنض  األا ا  سالطرق
نس  ا  بار ازل  ا  باإل ال  السا ع  ل   ا ق الب ن سسههه ل  لنما   ال بسن  د  ل ب  األمر 
من جخ ب سمن جخ  أخرى إم ا    ال خف ف م م إذا -مخ ش أس غ ر مخ ش–بل  ال رر  ن لف م 

ز إغ ر أ م نش نأ أ  األمر أن يذا ز   د  بمما  سنش بأن ي ان   ا ضهههههههها ا األخ ر مم خ ا ان يذ
  ا ضههههههها راير اب ذلن أ م سمن ن ث المبدأب سبالرجسر إل  الأسا د ال ام  الم  لأ  بازل  ا  باإل ال  

 3  سن من ساج  الب ن  أد   الم لسماو سالخبراو ال ش ز  م ل خا ال بسن.
لب هههن   سن مل مههها بهههال ال  ال بسن إن  هههان مخ  ههها أس غ ر مخ ش إذا  هههان جهههايال  رى بهههأن ا

للم لسم ب نأد   سن م خلهههلههها نش  اهههاط م  ن ل   لم  ال   بال مل   الملهههرن   الم  ا د باهههأ خا 
سبال الش  لهههههبا اهههههأ م اهههههأن ال بسن غ ر المخ ش بناج  إل  نما    ا س   ب سبمفخس  المخالف ب نالذا 

 ش ب  ا مثال ن  نرر الب ن المد ن بازل  ا  نش يذب النال  من ال  امم باإل ال .ال بسن المخ 
 ثانيا: محل االلتزام باإلعالم وحدودم

 خههدف ازل  ا  بههاإل ال  إل  إمههداد ال بسن ب ههانهه  الم لسمههاو الجسير هه  الم  لأهه  بههال أههد المراد 
مجمس   سن ازل  ا  باإل ال    ندد بإبراممب ن    س   ر إراد م س  سن غ ر ماسب  بال  س ب سمضم

لهههه ر م  ل    س ر بال بسن   ا ب سال ش  سهههها د لازلخذ من ال سام  الساج  مرا ا خا   د أدا  الب ن 

                                                           
1 - Cour de Cassations française, Chambre Commerciale, 04 Juin 1991, recueil Dalloz, 1993,  

p. 55                           .                                     005-002:  سرة س  دا شب مرجع سابقب ص ص.   ن أال  
2- François Grua, op.cit, p. 34. 
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ب س    الم لسماو المأدم   م خا   لقالههههههه  ما ملهههههههرن  ب خباهههههههأن اهههههههرسط سأسلهههههههاف ال مل او ال
  الب ن ال ش  ل   الم لسماو مضهههههههههههمسن سههههههههههه بنث نش  لذلن  طرح لل بسنب س ب اسأيم  خا بال سهههههههههههب  

 ب أد مخا لل بسنب ث    طرق إل  ندسد يذا ازل  ا .
  مضمون االلتزام باإلعالم: -1

من  ا سن ال أد سالأر   جد أن الماهههههرر أاهههههار إل   0/0م رر 000باسههههه أرا   ص المادة 
   بس ههم ث  ل   بههال ال سر سطب  هه  الم لسمههاو ال ش  أس  الب ههن ب  س ههديهها لل بسن الم  ههامهه  م ههمب ن هه

  ما  ل   ب  س دب ب   م لسم  مف دة    لق بالاههههههرسط الخالهههههه  ببطر أ  دسر   بسضهههههه   م إ ا  الب ن
 بالب نب س ل م نالن الم لسماو ال ش  ل    الب ن ب أد مخا إل  ال بسن  س ان: 

 م لسماو    لق بسض    ال بسن إ ا  الب ن. -
 .م لسماو    لق بالارسط الخال  بالب ن -

 وضعية الزبون إزاة البنك: المتعلقة بالمعلومات -أ
من  ا سن ال أد سالأر  ضرسرة إ ال  الب ن  0/0م رر 000  اس  المارر نش  ص المادة 

 بس م بلف  دسر   بسض   م إ ا  الب نب غ ر أ م ل   أ  ب ند د المألسد من يذب ال بارة  ما أ م ل  
نب ساألرجا أن الماههههههرر  د  لههههههد بسضهههههه    ال بسن إ ا   لههههههدر أر  را  من ب ن الج ا ر  ندد ذل

دف م من د سن س جا   سههد دياب نالخ ل سما بأش  بالب نب سضهه   م المال   ب ب ان ما سههدد من د سن
من إ المهم نش يهذب النهاله  أن   خهذ  ه  ازن  هاطهاو الال مه  للأ ها  بهال  امها هم  جاب الب نب ن   ز 

 1الب ن إذا أخ  بال  اما م.  فاجأ بأر سلسن  م ن أن   خذب 
 بالشروط الااصة بالبنك:  المتعلقةالمعلومات -ب

 ل  أن الب سن مل م   0م رر 000ب  ص الماههههههرر الج ا رر نش المادة  ما سههههههبق الند ث
-00 را  ر   الب  س د  ب ا خا ب   م لسم  مف دة    لق بالاههههرسط الخالهههه  بالب نب سأ د  ل  ذلن 

 ل  الاههههههههههههههرسط الب   هه  ال ش     ن  ل  الب ههن  7/0 ص نش المههادة السههههههههههههههابق الههذ رب ن ههث  20
خا  ل خاب يذب الاهههههرسط   مث  نش اهههههرسط اسههههه  ما  النسهههههاباو  سالماسهههههسهههههاو المال   أن  طلع  ب ا

 سال بسن. المف سن ب أس ار الخدماو المخ لف ب س ذا ازل  اماو الم بادل  ب ن الب ن
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يقصللللد بالشللللروط البنكية، المكافئات » ل  أ م:  ما  لهههههو المادة الراب   من  ف  ال را  
والتعريفات والعموالت المطبقة على العمليات المصللللللللرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسللللللللسللللللللات 

 .«المالية
ن  هان  ند د يذب الاههههههههههههههرسط    بر نما    بل   لل بسن ن     م ن من   سهههههههههههههه خلص أ هم ساا

ب إز أن 1سهههههههههههههه أر رأ هم  ل  ساند م خا أن  المأهار ه  ب ن ال رس  المأ رنه  من مخ لف الب سن  به 
لارسط الب     نش ثالث ارسط سيش الم ان اوب ال  ر فاو سال مسزو سال ش  دخ  ل بنلر الم ر  سب

أخرج ب   الاههههههههرسط األخرى من مفخس  الاههههههههرسط   سن  د نش  طاق أسهههههههه ار الخدماو المخ لف ب 
سيش  ل  امهاو السا  ه   ل   ها أم  جاب الب نب س هم  هذ  ر لل بسن بهأي  ازإز الب   ه ب نخهذا ز   هدس 

إدراج مجمس هه  من   دنع المسهههههههههههههه نأههاو ال ش  ل ههم لأهها  الخههدمههاو ال ش  أههدمخهها الب ههنب ن ههان األسل
الاهههرسط األخرى سال ش  خد  ملهههلن  ال بسن أسز با  بارب الطرف الضههه  ف نش از فا    الب     أس 

 2ال مل   الملرن      .
   رن  ند د يذب الاههههرسط ل   ب ن  لد   ا س طب أا لمبدأ النر   ال   رالساضهههها أن الماههههر   

   ر إز أ م سباللهههدار ال را   ب  رجع ز فاق األطرافبندى با  باريا اهههرسط خالههه  سل سهههو  ام 
ال ام  الم  لأ  بالاههههههههرسط الب     المطبأ   ل  ال مل او الملههههههههرن    ان المندد للأسا د  00-20

ن ألن  درجخا ضههههههههم مب سمن ثم    ر   مسههههههههاسل   الب ن بمجرد اإلخال  بخاب أ ل  الم ر  األسل  
 : 3إل   م أن  ادرأ رن المجا  للب ن نش  ند د الارسط من ا

  ان  ار الب ن  ند د مسالفاو سسسا   ال مل او الملرن  . -
اخ الف الب سن نش  ند د اهههههرسط سمسالهههههفاو س سر ال مل او المأدم  م خ ب نأد  أد  ب سن  -

 مل او ز  ر   سز  للا ارسطخا لل  ا د. 
  مادر الب سن نش نر  الارسط ال  سف  . -

                                                           
1 - Nicolas Vallet, op.cit, p. 150.       

 د لللللللليقص»الملل  ن ث جا  ن خا:  20-20ا  ر   ههههههههههههر  من ال ههههههههههههههههههههههههيذا  ل  خالف ما  ا و  ا ر إل م المادة الراب  - 2
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 مف سنا إلدراج ارسط أخرى غ ر  لن المذ سرة نش المادة.
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 اخ الف ناضا نش  سا ن ال أد. -
 ر و خدم   بر األ  ب سبها  بارب مأد لخهدمهاو ال أل هد ه  ال ش  أس  بخها الب هنإضههههههههههههههانه  إل  ا

ش ماو ال باإلنلههههههاح  ن اههههههرسط أخرى لل بسن من خال   سضهههههه ا ماي   الخد امل م  سن أ ضهههههها ن
 ب ج   ل م إ ال   بس م ب  ف   ال  ام  م خا إل  رس  انب 1 أدمخا سباألخص سهههههههههههماو  لن الخدماو

 او اإلل  رس    س  ف   ال نس   اإلل  رس ش لألمسا  س  ف   اسهههه خدا  من ن ث   ف   اسهههه خدا  الاهههه 
    2. … زو اللرف ا لش

-07ضههها بمسج  المرسهههس  ال  ف ذر ر   يذا سأ د الماهههرر الج ا رر  ل  الاهههرسط الب     أ 
ضههههههرسرة  ضههههههم ن  أد الأر  ازسهههههه خال ش بم لسماو لهههههههن ن   7/0ن ث أسجبو المادة  ب000

س   خ   سضهههههها  ل  الخلههههههسص   الههههههر ال ر  س  ف او النلههههههس   ل م س ذا نأسق سساجباو 
 أطراف  أد الأر .

كل عقد قرض يجب أن يسللللللبق »من المرسهههههههههس  السهههههههههابق أ م:  2 ما جا  نش  ص المادة 
بعرض مسلللللللبق، من شلللللللأنه السلللللللمال للمقترض بتقييم طبيعة ومدى االلتزام المالي التي يمكنه 

 .«اكتتابه وكتا شروط تنفيت العقد
بذلن   سن الماهههههههههههههرر الج ا رر  د أ ط   س ا من النما   لل بسن باهههههههههههههأن الم لسماو ال ش 

 س ههم الم لسمههاو  ج لهم ز  ر   ل   بلش  ل  الب ههن   س هدب بخههاب إز أن  نههد ههد  طهها ههم نش جملهه  من
ضههههههههههههههمهها هه  لنمهها هه  ال بسن الم  ههامهه  مع الب ههنب ننبههذا لس  رن المجهها  مف سنهها زم ههداد ال  ا  الب ههن 

 .باإل ال   ب ا لل طسراو ال   سلسج   النالل ب سنس  الررسف الاخل   ل    بسن
 حدود التزام البنك باإلعالم: -2

دة  سام  م خا ما    لق بررسف     بسن سم خا ما    لق إن ال  ا  الب ن باإل ال   ر بط ب 
بخلا ص ال مل   المراد اإل دا   ل خاب مما  ج   لمسأل   ند د ندسد ازل  ا  باإل ال  أيم    ب رة 
لجخ  ن ال   ازل  ا   فسههمب ن ث أن ال ضهه  ق من  طا م  فأدب مبرر سجسدبب نش ن ن  ادر ال سسههع 

 3. ر    مساسل   الب ن بلسرة  اسا    بم اسب  أس بدسن م اسب  من  طا م دسن ضسابط إل 
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بما أ م سههههههبق الند ث  ن الدا ن بخذا ازل  ا  سلههههههف م با  بارب ندا من الندسد ال ش   بلش 
 نر   ذرال ال طاق ال م ش لالل  ا  باإل ال  ل  الب هن أخهذيها ب  ن از  بهارب سهههههههههههههه   فش ب نهد هد 

ضههان  إل  إل س  و الخاص بازل  ا   ل  طب   م سأن امم الأا س   ب بأيم    لههسى  ررا ز   ا  ا
الساج  الملأ   ل   ا ق ال بسن بازس  ال  سال ألشب سالذر لم دسر يس ا خر نش الند من ال  ا  

 بالب ن باإل ال . 
 نطاق التزام البنك من حيث المجال الزمني: -أ

نم خ  من  رى بههأ ههم   سن نأط خال   ب ال اخ لف الفأههم نس  ال طههاق ال م ش لالل  ا  بههاإل
من  رى بهههأ خههها    هههداب إل  مرنلههه    ف ههذ ال أههدب س رجع يهههذا  خ المرنلهه  ال ش  سههههههههههههههبق ال  ههها ههدب سم 

ازخ الف إل  أسا  ازل  ا  نمن  رى أن أسا  ازل  ا  باإل ال  ال أد الالنق  ل م  ذي  إل  أ م 
 1 سن  ذي  إل  أ م ال  ا  غ ر  أدر.ال  ا   أدرب سمن  رى أن أساسم  لسص الأا

الههذر  سهههههههههههههه را  ل  ال بسن نسنأهها للرأر األس     بر ازل  ا  بههاإل ال  ال  امهها  أههد ههاب سذلههن   
 ف د من  سا د اإلثباو نش المساسل   ال أد   نما  ل م إز أن  ثبو  د  ال  ف ذ لالل  ا  باإل ال   سس

 2.ن     أرر مساسل   المد ن بم
ر الذر    بر ازل  ا  باإل ال  بأ م ال  ا  غ ر  أدر ن رى بأ م ال  ا  مسهههههههههههههه أ   ن أما الرأ

 بررسن ي  ب س 3ال أد س ج  السنا  بم  ب    س ن ال أد سأن اإلخال  بم  ر   المسهههههاسل   ال ألههههه ر  
 مس فخ  بأن الرضهههه  اللههههن ا الذر يس أند أر ان ال أد ل   سجد ب دب سنش  أر ر يذا ازل  ا   س ا

ب سأ ههم ز  م ن الأس  نش يههذب المرنلهه  بههأ ههم ذا طب  هه   أههد هه  إذ  ههد  اثر 4ب لههههههههههههههن نههاد ل  سجس 
 5اإلخال  بم  ل  لن  ال أد مما  ادر لبطال م من األسا .

إذا  ان الرأر األخ ر ن م م طق  ث رب من ن ث  سن ازل  ا  باإل ال   جد مجالم الطب  ش  
  سن سهههههابق  ل  إبرا  ال أدب سمن ث   أب   ل  ال  ا د نش  ب   اهههههس  ال أد ألن رضههههها الم  ا د ن 
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رادة نرة سههل م  خال   من ال  س  المبطل  لخا سالذر  رى –ب نالن الرأر الراجا 1ر  رضهها لههن ا ساا
ضههههههههههمسن ن  سن م ب رى أن ال  ا  الب ن باإل ال    سن  ب  سب د إبرا  ال أد -بأ م جا   اللههههههههههسا 

الب ها هاو سالم لسماو نس     م ط او ال  ا دب سخالهههههههههههههه  من  ال أد األس  ال  ا  الب هن بهاإلدز  به
نر سسههههههههههههل  ب أما مضههههههههههههمسن الثا ش ن  لههههههههههههرف إل  اإلدز  بالب ا او  ابرضههههههههههههال بسن ن      ا د 

سالم لسماو الال م  ل  ف ذ ال أدب سل ج    الم  ا د األضههههرار ال اجم   ل    ف ذب أس  ن ازسهههه مرار 
مع ال ل  أن  اليما   لههههههههرنان إل    س ر س بلهههههههه ر ال بسن  ب  ال أدنش ازسهههههههه فادة من الخدم  من

الم  ها هد الهذر      سج هم اإل ال  إل هم نش أمسر ال أهد الجسير ه  سال ش  لهههههههههههههه ه   ل م اإلناط  بخا 
 2.ساإللما  بمضمس خا إز من خال  الب ن المخ ش

ل   ل  امهها سانههدا   س ر سا  بههارب ا ب رى أ ههم ز  م ن  ج  هه  ازل  ا  بههاإل ال  انههالم طق إذ
الأس  ن ألس اهههههم   لن الالنأ   ل م سال ش  اهههههم  مرنل    ف ذ ال أدب  المرنل  السهههههابأ   ل  ال  ا د

الد سى ال ااهههههههه    ن اإلخال  بم سيس ما  ادر لإلضههههههههرار بنأسق سملههههههههالا    ش  ج     ج    بال
 ا س ش     م خما ألسهها  ال بسن الذر سهه جد  فسههم نش ب   النازو مضههطرا لرنع د س  ن  سهه  د

 3مخ لف.
الماههههههههههههرر الج ا رر نش نال  ا  جدب يس ا خر  د م   ب ن ازل  ام ن سههههههههههههابأش الذ ر أما  ن  

الم  لق بنما    20-20من الأا سن ر    02 ص المادة  سذلن من خال بلههههههههههسرة غ ر مبااههههههههههرةب 
ب ة السلللارية المفعول يجدون اإلاالل باألحكام التشلللريعي»: ال ش جا  ن خا المسهههه خلن س مع الل 

أن تسللللتجيب عروض القروض لالسللللتهالك للرمبات المشللللروعة للمسللللتهلك فيما ياص شللللفافية 
أابلخا   ،«العرض المسبق وطبيعة ومضمون ومدة االلتزام وكتلك آجال تسديدم، ويحرر عقد بتلك

 يجللب أن تسلللللللللتوفي عروض القروض»من  هها سن ال أههد سالأر  بأسلخهها:  0/0م رر 000المههادة 
 20-20من الأا سن ر    2سالمادة  ب«مطلب الشللفافية وتشللير بوضللول لكل الشللروط المتعلقة بها

بل ااتتام يلزم البائ  ق»الم  لق بالأسا د المطبأ   ل  الممارسههههاو ال جار   الم د  سالم م  بأسلخا: 
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هة يعمليلة البي  بخابار المسلللللللللتهلك بأي طريقة كانت وحسلللللللللب طبيعة المنتو  بالمعلومات النز 
 .«والصادقة المتعلقة بمميزات هتا المنتو 

أث ر ال أها  نس  مسههههههههههههههاسل ه  الب هن نش نهاله  إخاللهم بهازل  ا  بهاإل ال  ن مها إذا  ها هو يذب  
األخ رة  أد   أ   ألههههههههههههه ر  ب يذا من جخ ب سمن جخ  أخرى نس  طب    يذا ازل  ا  ن ما إذا  ان 

 ا  بههاإل ال  بههازل نفش النههالهه  ال ش  أع ن خهها اإلخال  ال  ا  ببههذ    هها هه  أس ال  امهها ب نأق    جهه ب 
ال  ا در نال خالف ب ن الفأم نش أن مسهههههاسل   الب ن  جاب ال بسن يش مسهههههاسل    أد  ب س ألههههه ر   

 ر إخال  بهازل  ا   به  ال  ها هدر بهاإل ال  منس  س نش نهاله    ثسرالفأخش خالف  جهاب الل رب إز أن ال
 .الب نطرف 
لفأههم إل  الأس  بههأن ازل  ا  بههاإل ال   بهه  ال  هها ههدر يس ال  ا  من طب  هه  ذيهه  جهها هه  من ا 

من خر  بالمأاب  ذي  جا   س  أد   سبال الش نالن المسههههههههاسل   الم ر ب    م يش مسههههههههاسل    أد  ب 
 1.المساسل   الم ر ب  مساسل    أل ر  م إل  الأس  بأ م ال  ا   ا س ش سبذلن   سن الفأ

يس ال  ا  غ ر  أدر ب   ا س ش  جد  ب  ال  ا د زل  ا  بهاإل ال  ا  سهههههههههههههه خلص من ذلهن أن
ألههه ر   مما ال الب ن   ر    ن اإلخال  بم مسهههاسل   ب س رضهههمفأسهههاسهههم نش  لهههسص الأا سن ال ش  

 سجههه   ل  يهههذا األخ ر اإلدز  لل بسن  بههه  إبرا  ال أهههد أس از فههها  ههه  بجم ع الم لسمهههاو الجسير ههه  
 إبرامم سال ش    ذر  ل  األخ ر ال ل  بخا.الم لل  بال أد المراد 

 هه  أس بهههذ    هههابأمهها مههها   لق بههازخ الف الفأخش نس   سن ازل  ا  بههاإل ال     بر ال  امههها  
بههأن ازل  ا  بههاإل ال  يس ال  ا  ب نأ ق    جهه ب أر أن الب ههن  2ن رى جهها هه  من الفأههم ب نأ ق    جهه 

 خال  إ ال او   لأخا الب ن نش مأربب أسإما من بسنب  أع  ل   ا أم ال  ا  بال لهههههههههههها  الم لسم  لل  
مام أس  أدمخا لخ ب   اهههههههههههراو  ضههههههههههه خا  نو  لهههههههههههرف  ب ا بمسج  ب سد نش ال أسد ال ش  برمخا  ساا

ال بسن الطرف الضهههههههههههههه  ف نش مساجخ   ل م خ ...الخب سذلهن لمها ن م من  خف ف ل    اإلثباو  
ذ من إز إثباو  د  ال  ف   بسنل  ما  ل  الب سنش يذب النالم  نأ ق نما   أنضههههههههههههه  بلر  الب ن
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إثباو  ز ي ا إ سما  ل  األخ ر بجا   الب ن ل ش   أرر مسهههههههههههاسل  م دسن إل امم بالثباو خطأ الب ن
 2أس إثباو خطأ الل ر ن     خلص من مساسل  م. 1السب  األج بش

  ببهذ    ها  ب ذلن  جمع  ل  أن ال  ا  الب هن بهاإل ال  يس ال  ا 3غ ر أن اللهاله  نش الفأهم 
 سج م خ اراو ال بسن ساا المم بال  ا   الم ر ب   ل خاب  ادر بالضههههههههههرسرة إل   أن إ طا  الم لسماو

 بسن نمجرد ا  أا  الم لسم  إل  ال بأ  مسههههاسز  ن خ ارا مب نب خ رمع  رن نر   ازخ  ار لخذا األ
أدم  زل  ا  بالم لسماو سال لهههههههها ا الم  م ع بالنر   ال امل  بازل  ا  أس  د  اس سهههههههه د  رارب  لههههههههبا 

ب س ل  أسههههها  ذلن نالن الب ن  أس  بال طا  الم لسماو دسن أن  ضهههههمن أ     ا   م ر ب   ل  4إل م
  5ذلن.

س ل م نالن مسهههاسل   الب ن       ن  د    ف ذ ازل  ا  ببذ    ا  ب نالب ن ز  ضهههمن لهههن  
   6.  م     ل ل  إل  يذب اللن الم لسماو المأدم ب سل ن  ج   ل م أن  بذ    ا 

غ ر أ هم ز  سجهد م  هار  ها  ل نههد هد درجه  ال  ها ه  الساجبهه   ل  الب هن إز من خال  ب   
 ل  مأاب  خاص لما  أس  بم من  م ب س ذا  لمم المسبق  الب ن  نلس المااراو ال ش  ادديا 

ذب اذب الأرار الم اسههه ب نفش مث  يدسرا ياما نش ا خ لخابمدى أيم   الم لسم  بال سهههب  لطالبخاب سأن 
  او ساس ألا او أ مق للسلس  إل ر نالنازو  ج   ل  الب ن أن  بذ    ا   أ بر سأن  أس  ب 

م لسماو لهههههن ن ب سب بارة أخرى نال م  ل    باسههههه خدا  جم ع السسههههها   الم ان  للسلهههههس  إل   لن 
  7الم لسماو اللن ن .

                                                           
  نم  باإل ال   ل  أ م  سجم س ل م أن   سذلن ل سن  ضرر ال بسن نش غ ر يذب النال     ش أن الب ن ل   أ  بال  امم - 1

     ذلنب سال فا   من  دمخا  رجع للأاضش الذر لم السلط  ال أد ر   نش ذلن نس      ض  .
 .025  سثر س  د  د ان خالدب مرجع سابقب ص. - 2
 يرةب  خض  ال رب  ب الأاأنمد بر او ملطف ب ال أسد ال جار   س مل او الب سنب الطب   األسل ب دار الأ رر  ال من:  - 3

 ع سابقب هههههههههههه؛ لب    مر مسأاسرب مرج002؛  ااسر  بد الجساد  بد النم دب مرجع سابقب ص. 000ب ص. 0227
 .020ص. 
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5 - Richard Routier, la responsabilité du banquier, op.cit, p. 105. 
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 ا د  ل  ب ع طلب    ب رة طلبو من الب ن الذر نأهد نهدث أن إندى الاههههههههههههههر او  ب  أن    
   ام  م م م لسماو نس  مال ة الاهههههههههر   ن الماههههههههه ر   نب سا  مادا  ل  م لسماو ماهههههههههج    ن 

  ال سههههل  ب سألن الم لسماو  ا و غ ر لههههن ن ب الاههههر  ان الماهههه ر  ان ل   أسما ب سههههد د  مس فخما 
ن( برنع د سى مسهههههههاسل    ل  يذا األخ ر أما  ثمن البضههههههها  ب نأامو الاهههههههر   البا    ) بس   الب 

من م  اسهههه   اف بار  ب سال ش  ررو أن الب ن مسههههاس   ن األضههههرار ال اجم   ن  لن الم لسماو 
 2س د أ دو من م  ال أ  يذا الن   سرنضو الط ن المأد . 1المللسط  ال ش  دمخا

  ر    ال   ج  ال شله  إل     ى نش اللها خ الف الفأخها  نس  طب  ه  ازل  ا  بهاإل ال ن اإ 
از جاي ن سأثريا  ل  ال بسن من ن ث إثبا م لمسهههههههههاسل   الب ن نش نال   د  أدا ب  ند ن األخذ بأ

 .لالل  ا 
جههاب  ا ههد از  رر هها سبههالرغ  من إجمههار الفأههم  ل  أ ههم ال  ا  ببههذ    هها هه  إز أ  هها من سجخهه  

سرا م ضهههههههههمان سهههههههههالم  رضههههههههها ال بسن سنما  م نش ب ألن الخدف من بأ م ال  ا  ب نأ ق    ج الأا   
مساجخ  الب ن المن رف نش مجا   خلههههههلهههههههمب سيس ما  ادر بدسرب إل  إ ادة ال سا ن الم رنش ب ن 

 الطرن ن.
 بمجاي   د  أدا  الب ن زل  امم ن     أرر مساسل  م إثباو  ما أن ال بسن ز  طل  م م إز

ضههههو  ثباو السههههب  األج بش أس خطأ الل رب سنش يذا  إدنع المسههههاسل     م إزلخذا األخ ر ل   سل
المن رف يس الذر   نم  »نش ن   لخا نش مسههههههأل      اإلثباو بأن:  3من م  ال أ  الفر سهههههه  

بهالثبهاو ال  امهم بهالمهداد ال بسن بهالم لسمهاو بهأن  ثبو بأ م اسهههههههههههههه سن  يذا ازل  ا ب سز  أع إثباو يذا 
 .«يذا األخ ر بالثباو أ م ل      إمدادب بالم لسماو الال م  اإلخال   ل   ا ق ال بسنب نال  ل  

 من  أ  ن ازسهههههههه خالن الفر سههههههههش .000Lس د  ا  الماههههههههرر الفر سههههههههش بمسج    د   المادة  
باللأا  بالضههههان  نأرة أخرى  أضههههش  0220مار  00ب ار خ  0220لسهههه    702بمسج  الأا سن ر   

                                                           
1 - Cour d'appel de Paris, 26 Mars 1982, Revue trimestrielle de droit Commercial, p. 276,  

Note Michel cabrillac et Bernard teys .                 002 ن:  سرة س  دا شب مرجع سابقب ص.  أال   
2 - Cour de Cassation française, chambre commerciale, 24 novembre 1983, revue Banque,  

1984, p.109, Note Louis Rives Lange                  .002 أال  ن:  سرة س  دا شب مرجع سابقب ص.   
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ا سههههههه   سال ش ما ن ئ أن   دلخف  ل   ا ق األخ رب     اإلثباو   د ال  ا ر ب ن ال بسن سالمن ر 
سذلن خالنا للأسا د ال ام  نش اإلثباوب سا فا ا مع  ضا   1باسه بدا  ملهطلا البا ع المخ ش 0202

 .من م  ال أ  الفر س   ن ما    لق بالثباو ازل  ا  بال ال  ال بسن
د سجدو زل  ا  باإل ال   رن  الفأم بخذا ال  د   النال  م  برا أن الل سباو الخال  با

ا   سالذر  سما  ذلن بالثباو   ف ذ يذا ازل  ا  ب ان  السس بالنلس  الم اسب  لخا بلدسر يذا ال  د  
سذلن ما  م ن  طب أم ب 2 ل  أسهههههههههههههها  أن إ ال  ال بسن بهالم لسمهاو سالب ها هاو    بر سا     ا س   

اإل ال   امال الب ن إما إثباو   ف ذب زل  امم ب بال سهههب  لل ال   ب ن الب ن سال بسنب ن ث     ن  ل 
 أس إثبا م  ل  ال بسن بالم لسماو.

  نطاق التزام البنك من حيث التزام الزبون باالستعالم: -ب
 بأخهذ المبهادرة بهازسهههههههههههههه  ال   ب  ا  رار أ   م لسماو من  ب  الب ن ال بسن  أع  ل   ها ق

سجمع الم لسماو الم  لأ  ب اهههههههاطم ضهههههههمن  طاق  ج   ل م السهههههههاا  سازسههههههه  ال  سازسههههههه فسهههههههار ن
 ل  أن  بأ       أد   الم لسماو سال لهههههههههههههها ا ال ش  خرج  ن  طاق يذب اإلم ا  او  بإم ا  ا م

  3أر ال ش ز  م ن لل بسن أن  س  ل    خا بالم اح لم من السسا    ل   ا ق الب ن.
ق ال بسن ز   فش الب ن من ن ث زبد من اإلاارة إل  أن ساج  ازس  ال  الملأ   ل   ا  

    نس   مل المبدأ من ساج  اإل ال  إز نش نازو  ادرةب  ام الن ال بسن ل ان  الم لسماو الال م
  مههه  أنهههديمههها ا خرب سيهههذا ال  هههامههه   ادر إل  إخراج ساسهههههههههههههه ب هههاد ازل  ا   ال مس ههه ب نهههازل  امهههان

ا ال  الملأ   ل   ا ق الب ن مما  ا    خف فبازسه  ال  لب   الم لسماو من  طاق ازل  ا  باإل 
من جخهه ب سمن جخهه  أخرى  لأش  ل  ال بسن  ههه   بهههذ  ال  ههها هه  الال مهه  للسلههههههههههههههس  إل    4م ل هه

 الم لسماو الخال  بال مل   المأب   ل خاب خال  إذا  ان مخ  ا.

                                                           
 .«في حالة المنازعة، يتحمل البائ  بخثبات تنفيتم لهتا االلتزام»د   د لخا أ م: ب  L.111جا  نش  ص المادة  - 1

«en cas de litige…, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ces  

obligation», crée par ordonnance N° 2016-301 du 14 Mars 2016-art. 

 www.légifrance.fr  متاح على الموقع اإللكتروني: 
2 - Stéphane Piedeliévre, «Brèves remarques sur les nouvelles dispositions du code de la  

consommation dues à la loi du 12 mai 2009», Gazette de palais, 30 mai 2009, pp. 2-5.   
 .020مرجع سابقب ص.  لب    مر مسأاسرب - 3
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بههالرغ  من األن هها  الأضهههههههههههههها  هه  ال ش  خفف من مسههههههههههههههاسل هه  الب ههن م    ههان ال بسن  ههالمهها  
 م ز  جس  إ فا  الب ن من يذا ازل  ا  ن   أا  رى ب بالم لسماو من  ازل  ا   لما مسهههههههبأاب إز أ 

ن  ان ال بسن ملما بجم ع الم لسماو ال ش  اهههههههههههههملخا ب سذلن ل سن ازل  ا  باإل ال  مفرس  ال أد ساا
ب سل    ص 1ضههههههههههههههابأسة الأهها سن سمن ث  نال  جس  اإل فهها  أس ال خف ف م ههم إز ب ص نش الأهها سن أ 

الأا سن  ل  اسههه ث ا  نال   ل  ال بسن بالم لسماو أس ل س م مخ  ا م خلهههلهههاب سبال الش  ج   ل  
الب ههن السنهها  بههال  امههم بههاإل ال   ل  أ مهه  سجههمب غ ر أن ذلههن ز  م ع أن  س ع  ل   هها ق ال بسن 

ق ن مجنف ن نش نن   ز   س بخهها بههازسهههههههههههههه  ال   ن الم لسمههاو ال ش ل   لههم درا هه   ههان هه   اساجبهه
  ال طرق إل م.سبق  الب نب سيذا ما

مما  أد    ب ن أن ازل  ا  باإل ال  يس ال  ا   سههههههههههههههبش  ر بط بررسف     مل    ل  ندى 
س  أثر جذر ا بررسف ال بسن طال  از  مانب نأيم   يذا ازل  ا  سمداب   ل ران بال رر إل  لهههههههههههف  

   ب سبال الش  ج  اللجس  إل   أد ر الررسف الم  لأ  ب ال بسنب سازل  اماو المر بط  بخذب اللهههههههههف
نال   ل  ندة زس   اج مدى   ا  الب ن بساجبم يذاب نال  م   غ ر مم ن بال سب  لالل  ا  باإل ال ب 

 2سز  م ن  ند د مداب مسبأا با   مسضس ش سمطلق.
 المطلب الثاني

 بالنصيحة والتحتير االلتزام
خا ال بسن لب  م الم  ام  م مب اج خد الفأم سالأضههههههههههها  نش   ر    جسههههههههههه دا للثأ  ال ش  م ن

مجمس هه  من ازل  امههاو إل  جهها هه  ازل  ا  بههاإل ال  السا ع  ل   هها ق الب ههن  جههاب  بس ههمب بخههدف 
 نأ ق نما   أ بر لخذا األخ ر. نرخر ازل  ا  بال لهههه ن  سازل  ا  بال نذ رب إز أن لبسهههها  ب را ثار 

    يذ ن ازل  ام ن أس  ب   خما إل  ازل  ا  باإل ال .نس  مدى اس أالل

                                                           
 دسد لالل  ا  ههههههههس  لألطراف سضع نهههههههههههههه  ص  ل  أ م ز  ج 0202 جد المارر الفر سش نش   د لم للأا سن المد ش س    - 1

  لش:  ما 0000-7/0باإل ال  أس  أ  دبب  ما ز  نق لخ  اس ب ادبب ن ث جا  نش  ص المادة المضان  
«…Les partie ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir», crée par ordonnance N°2016-131 

du 10 Février-art.2, C. civ. Fr, op.cit  
 .020لب    مر مسأاسرب مرجع سابقب ص.  - 2
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ا   داإلضههههان  ال ش  م ن أن  نأأايا  ألرنع اللب   ن يذ ن ازل  ام ن سال  رف أ ثر  ل  
للنما   الم سخاة ل ب ا  الب نب سهههههههه  طرق نش يذا المطل  إل  ازل  ا  بال لهههههههه ن  )الفرر األس ( ث  

 )الفرر الثا ش(.  طرق إل  ازل  ا  بال نذ ر 
 الفرع األول

 االلتزام بالنصيحة
 با  و ا را  الفأخ   نش غ ا   ص  اهههر  ش نالههه  نس  سجسد ازل  ا  بال لههه ن ب ن ث را 
ما     الخلط ب  م سب ن ازل  ا  باإل ال ب سلذلن ناس  الفأم إ جاد   ر ف لالل  ا  بال ل ن  سال م    

 ( ث  م رن  مضمس م سندسدب )ثا  ا(.ب  م سب ن ازل  ا  باإل ال  )أسز
 زم عن االلتزام باإلعالميأوال: مفهوم االلتزام بالنصيحة وتمي

بلر  السلهههس  إل  أيم   ازل  ا  بال لههه ن  سدسرب نش نما    بسن الب نب  أ ضهههش األمر 
  س ند د ن م ه  ال  ر  إل  أبر  المنهاسزو ال ش   هاسل هم بهال  ر فب ث   م   ب  ن ازل  ا  بهاإل ال
 الفرس او الجسير   ب  خماب  ب  ال  ر  إل  إ رار سجسدب  ل   ا ق الب ن  جاب ال بسن.

 تعريف االلتزام بالنصيحة: -1
نر و مسهههههههأل    ر ف ازل  ا  بال لههههههه ن  باي ما  نأخش لما لخا من أيم   خالههههههه ب سلذلن 

 أم الملرنش.ازس خال ش أس نش الفس   ر  إل  أي  ال  ر فاو ال ش   اسل مب إما نش الفأم المد ش س 
ب ال  ر ف الههذر مفههادب أن: الفقلله المللدني واالسلللللللللتهالكيمن أبر  ال  ر فههاو ال ش أسرديهها 

باع حريضلللللله على اتتااللتزام بالنصلللللليحة هو توجيه الدائن نحو اتاات القرار الصللللللحيح بحثه و »
 1.«مسلك معين أو عدم اتباعه

ق المهني، بللخظهللار المزايللا تزام قللائم على عللاتال»ذيهه  الب   ا خر إل    ر فههم بههأ ههم: 
دراك، فهو التزام مرتبط بااللتزامات  والعيوب للمتعلاقلد، مما يمكنه من اتاات قرار معين عن بينة وا 
األصلللللللية الناشللللللئة عن العقد في مواجهة هتا المتعاقد، انطالقا من مبدأ حسللللللن النية في تنفيت 

  2.«العقود

                                                           
 .20ب ص. 0005 منمد بخجوب ازل  ا  بال ل ن  نش  طاق ال ا  دب دار ال خض  ال رب  ب الأايرةب - 1
 .20مرجع سابقب ص.  بلناجبال ربش  - 2
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 .م م  ا دب ب  ب سج م  رار الم نأط ب أد   الم لسم  ز    فشبمسج  يذا ازل  ا   خ شنالم
نأد رج ا  دة   ار ف لخذا ازل  ا ب من ب  خا أن ازل  ا   الفقه المصلللللللللرفيمها ن مها  خص أ

عبارة عن عمل إيجابي يقوم به البنك يقضللي بتوجيه الزبون وحثه على االاتيار »بال لهه ن  يس 
مهه  الم لسمههاو الخهها  ال ش  يههذا ازل  ا  يس   هها  الب ههن بمال ب نجسير1«بين عللدة ايللارات مطروحللة

ب س نههذ رب من المخههاطر المن ملهه   مل هه  الملههههههههههههههرن هه  م ل خهها مع الخههدف الههذر   سخههاب ال بسن من ال
  أنض  الررسف ال أ    سالارسط المسضس    لل  ا د. لمبطر أ   سنر 

له،  استثمارم االئتمانات المقدمة إعطاة النصح للزبون في كيفية» ما  راد بم أ ضا بأ م: 
 2.«تلبية لهتا الهدف ،التدال عرضيا في أعمال إدارية للبنكفيحق 

باسه أرا  ال  ار ف السهابأ ب  سه خلص أن ازل  ا  بال ل ن  جسيرب  سج م سنث ال بسن  نس 
   دخلش ابعم   بط   نخس بذلنملالنمب ا خاذ  رار سل  ب نالب ن   ر   ل م الن  السل   ساألسنق ل

م  ن أس  ل   أمر   ان ل  إ م م بمس ف أ ثر إ جاب    أ ضههههههش م م نم  الم  ا د  ل    ن م الب ن
ذلن أن ازل  ا  بال لهه ن       إ جاب   سماههار   الطرف الم  ا د  ب3ازم  ار  ن إ  ان أمر بذا م

 لههههنم ا باهههه    افب س ان  اجا م   د  د   ال  ب ر   خ د دمع ال بسن  لهههه  إل  ند مبادر م ب ن
ب ب ش ن  م  ن دسن غ رب با  بارب الن  األ ثر مطابأ  زن  اجا م ساأليداف ال ش  لههبس إل خا من 

 4سرا  ال  ا د.
 تمييز االلتزام بالنصيحة عن االلتزام باإلعالم:-2
أخ  ب بازل  ا  باإل ال  نش  ث ر من المالفاو الفبن   ا  ران ال  ا   أد   ال ل ن  سالماسرة  

   طل  األمر م ا البنث نش مدى  ال مخما أس اس أاللخما.

                                                           
 .020لب    مر مسأاسرب مرجع سابقب ص.  - 1

2 - Jack Vezian, la responsabilité du banquier en droit privé français, librairies techniques,  

Paris, 1977, p. 166.  

 .000ر از  ماداو ساس ث ا ا مب مرجع سابقب ص.      ملبل ب مبدأ  د  مساسل   الملرف مس  :  أال  ن
 ؛ 7-0ب ص ص. مرجع سابقسخ ر م  لرب أ رر  ال من:  - 3

Richard Routier, Obligation et Responsabilité du banquier, op.cit, p. 792.    
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  فق ازل  ا  باإل ال  مع ازل  ا  بال لهه ن  من ن ث أن  ل خما  رد  ل   أد   الب ا او أس  
الم لسماو لل بسن  لههههههد مسهههههها د م  ل  ا خاذ  رار م  ن سههههههسا    لق باإل دا   ل   أد أس  مل   

 سر م  ن.م     أس لإل با   ل  مار 
إز أ م سمن ال ان   الم طأ    بدس أن ي ان نرق ب  خماب   جسههههههههد يذا الفرق من ن ث من   
ب أههد    ازل  ا منهه  أههد   الم لسمههاو للههدا ن بخههاب أمهها نش  ازل  ا  بههاإل ال    مثهه  منهه  ازل  ا ب ن

ن للطرف ال أد  ب ال لههههه ن  ن اههههه م   ل   أ    الم انع الم سخاة من ال أدب بم    أن أند أطراف 
مسج  ازل  ا  بنب 1ملههههههههههههههلن  جد   بالبرامم   نأقسن ما إذا  ا و  الم سخاة من ال أد  ها   الا خر 

بهال لهههههههههههههه نه  ز  ل    المهد ن بهال ال  الطرف الم  ها هد نأطب إ مها  جه   ل هم أن   ر   ل هم الن  
 2  سن مل  ما ببذ    ا   أ بر. )الب ن( األ ر  لملالنمب نالمد ن

أر م ر  الفأخا  بل سب  ال م    ب ن اإل ال  الذر  ف ر   ررا    ن بمن ال ان   ال مل  ا أم 
لمسضهههس   م  د  ا خاذ أر مس ف ن ما    لق بال نرن أس  د  ال نرنب سال لههه ن  ال ش  خدف إل  

ر ب أز  سج هم  رار مها لهدى ال بسنب ألن يهذا األخ ر  طلهه  اإل ال  بخهدف اإل بها   ل  ال  ها هد أس
 3.ا خاذ  رار ما بخذا الخلسص
إندى لههههههههههههسر إز أن ازل  ا  ب أد   ال لهههههههههههه ن  ز   دس أن   سن  4لذلن    أد ب   الفأم

ازل  ا  باإل ال ب نازل  ا  بال لهههههههههههه ن  نش  رري    د ج   ز   ج أ من ازل  ا  باإل ال  نخس درج  
 .باإل ال م أدم  من درجا مب سب بارة أخرى نخس  مث  ال  اما ماددا 

ازل  ا  بال لهههههه ن   أع  ل   ا ق الب ن المل   بم س لأش  ل   ايلم أن    ضهههههها مما سههههههبق
أثأ  من مجرد  أ  الم لسماوب نالذا  ان  أد   ال لهه ن     ش بالضههرسرة أن  ل  الب ن إ ال  ب ا  

   الب ههن  ل نب سيس   مهه  ال  امههم بههاإل ال  5مجخسدا أ برنش المأههابهه   فر   ل ههم  ب إز أ ههم بس ههم
إل  ال  ا د الذر    اسهه  مع ان  اجا مب س لن ازن  اجاو  سهه خللههخا الب ن الراههاد س سج م ال بسن ب
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السابأ   ن إبرا  ال أد ب ا   ل  خبر م نش المجا  المالش سالملرنشب سال ش خال  مرنل  ال فاس  
  سضا الرا   لل بسن ل ند د مدى إ دامم أس إنجامم  ل  أمر م  ن.

اإل ال   نال لهها    ش ن ما ب ا د ل ا مدى  داخ  يذ ن ازل  ام ن إل خا   ج  الم سلهه نال 
بن ث    بر األخ ر مأدم  ضهههههههرسر   سأسهههههههاسههههههه   لألس ب نال بد من  ر  الم لسماو أسز ث   أد   

ب سلخذا  ان سز  ا  من اللههههههههه   ال م    سسضهههههههههع ندسد نالهههههههههل  ب ن 1الرأر سال لههههههههه ن  المال م 
 ازل  ام ن.

ن ازل  ا  بهههاإل ال   خهههدف إل   أهههد   إخبهههار منههها هههد أمن خال  مههها سههههههههههههههبقب  سهههههههههههههه خلص 
سمسضههههس شب أما ازل  ا  بال لهههه ن  ن خدف إل  إ طا  إ ال  مال      اسهههه  سناجاو الم  ا د مع 
المن رفب سيس  ف ر   أد را   مااهههههههه  سمأ ضهههههههه او المال م ب  ادر إل   سج م الم  ا د نش ا خاذ 

 2.الأرار الم اس 
 بأ  أن   سب بأن ازل  ا  بال ل ن   د   خذ مس فا إ جاب ا بنث ال بسن  ل  إبرا  ال أدب س د 

ل الش ن  ساجخم جرا  الأ ا  ب مل   م    ب سباأ  خذ مس فا سهههههههههههههلب ا ب  س رب نس  المخاطر ال ش  م ن 
 3 لنم ب د  اإل دا   ل خا.

 نك:اإلقرار بوجود االلتزام بالنصيحة على عاتق الب-3
إن ال طرق إل  ازل  ا  بال لههه ن  ز   سن ذا نا دة إز إذا    اإل رار بم من طرف ال اهههر ع 

ال ل ن  أضا    نس  سجسد ازل  ا  بج خاداو ال با  و ا را  الفأخ   سازب سنش يذا سالفأم سالأضها 
رسن بأن  ل     ب نخ   مازل  ا   ل   ا أيذا سجسد  4 ل   ا ق الب نب ن ث أ  ر ب   الفأخا 

 بسن بهذ  ال  ها ه  الال مه  للنلههههههههههههههس   ل  الم لسماو ال ام  الم  ارف  ل خا ن   سلس  ان  د   
الخبرة نش المجههها  الملههههههههههههههرنش سالمهههالشب نمن سجخههه   رري  أن الب هههن غ ر مل   ب أهههد   م لسمهههاو 
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أع  ل   ا أم   س لا ا  ن    اش  لل بسنب نخس    بر  اجرا سل  م ال أسد سز    بر مد ر أ ما 
 1ساجباو ا  لاد    نس  ب ا م.

ب ن ث  ضههو من م  ال أ  الفر سهه   الرأر السههابقال د د من أن ا  الأضهها  الفر سههش  أ د
بهأن الب هن غ ر مد ن بازل  ا  بال لهههههههههههههه ن  ل بس م المأ ر  الذر  ان لد م جم ع الم لسماو ل أ    

سربما ب 2الب ن ألر خطأ  ر   مسههههاسل  م ال أد  مدى مال ة الأر  المم سحب سبال الش  د  ار  ا  
    ى يذا ال سجم الفأخش سالأضا ش إل   س م   سج  مع ما  أرب مبدأ  د  ال دخ  نش ااسن ال بسن.

جسد يذا ازل  ا ب سيس ما أ د م  دة أن ا  لهههادرة بس نش ن ن  ذي  ا جاب  خر إل  اإل رار 
 بسجسد ازل  ا  بال لههههه ن   ل   ا قالفر سههههه     ن الأضههههها  الفر سهههههشب ن ث أ رو من م  ال أ 

الب نب سملخص س ا ع الأضهه    اهه ر إل  أن الب ن  ا  بم ا م ارر  رضهها ألج  اههرا  جرارة ل    ن 
نش ناج  إل خا  ل  ا  بار أ م  ملن ساندة لههههههالن  لالسهههههه  ما ب س د  سههههههب  الأر  المم سح نش 

س  ب نأضههههو المن م  بمسهههههاسل   الب ن  ن  ر  أ م  للم ارر نل    م ن من سههههداد األ سههههاط السهههه 
 مم سح ألند  ب ا م.

أ رو بساج  ال ل ن  ال ش  ان  ل  الب ن إسداايا ن ث  بأ دو من م  ال أ  يذا الن  
للم ارر المأ ر  بأن  سجخم س لفو ا  بايم بأن أ با  الأر  سه  سن مريأ  بالمأار   مع الملادر 

 3ر مساسل   الب ن  ن خط م  جاب ال بسن.الم ساض   لمب سبال الش    إ را
يذا ال ردد الأضههها ش نش نسههه  مسهههأل  سجسد ازل  ا  بال لههه ن   ل   ا ق الب ن  ابلم  أ  د 

  ل  سجسدب. 4غالب   الفأم
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3 - Arrêt CFFC/EPX Garcia du 27 Juin 1995. 
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4  - Voir: Thierry Bonneau, op.cit, p. 349; Richard Routier, Obligation et Responsabilité du  
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ب مما  ف ا المجا  ساسهه ا 1غ ر أن اللهه سب    من نش  د  ال  ر   ال اههر  ش لخذا ازل  ا 
 خا  جاب ال بسنب خالههه  سأن ازج خاداو الأضههها    الج ا ر    خلس أما  الب سن لل خر  من مسهههاسل ا

 من مث  يذب األن ا .-نس   لم ا–
نهالسا ع الملههههههههههههههرنش الج ا رر  ا هد أن دسر الب سن   نلههههههههههههههر نش  أهد   از  مهان المرغس  
سالمسههههها داو المال   دسن أن   سن لخا دسر ن ا  نش إسهههههدا  ال لههههها لل بسن خالههههه    د   رضهههههم 

ن  ا و  أس  ب سج م ال ب ا   نس اخ  ار النسهههههها   للهههههه سباو مال   أث ا  سهههههه ر ماههههههرس مب ن   ساا
 األمث  الذر    اس  مع ان  اجا خ .

يذا ما  سههه د ش  دخ  الماهههرر لل أ  د  ل  مث  يذب ازل  اماو ز سههه ما سأن السا ع ال لمش 
ن األسبا  ازسه مرار ل د د مبخا من ا ثبو   ثر ال ث ر من الماهار ع ال ااه   سال ش ل    م ن ألهن

أبر يا ا  دا  ال لههههها سالماهههههسرة الف    من ذسر ازخ لهههههاص سأسلخ  الب سن المأرضههههه ب مما       
 سلبا  ل  ال بسن أسزب الب ن ثا  ا ساز  لاد السط ش بلسرة  ام .

 مضمون االلتزام بالنصيحة وحدودم ثانيا:
أل   ث ر لههه سباو  دةب سلذلن  لههه   إن مضهههمسن ازل  ا  بال لههه ن   ال  ا  مسههه أ  مسههه

 سضع ندسد لم زخ الف ال مل او الملرن   سالخدماو ال ش  ن اجخا ال بسن.
سلذلن س  طرق إل  مضمسن ازل  ا  سندسدب ب ا   ل   دة مناسزو نأخ   اس  بط م رمخا 

 من ازج خاداو الأضا   .
 :مضمون االلتزام بالنصيحة-1

  ندد إما  ب ا ألن ا  ال رف سازج خاد الأضههههههههها شب أس ن  ازل  ا  بال لههههههههه  2إن مضهههههههههمسن
 اس  ادا ل سام  مسضس    م  لأ  بمسضسر ال أد ذا م. 

                                                           
  هههههههههههههههههههسا  نلأ  المطبأ  لم أس اهههسن ال أد سالأر  ساأل رمهههههنالمارر الج ا رر ل     اس  سسى ازل  ا  باإل ال ب سسا  نش  ا  - 1

  م نش ذلن اأن المارر الفر سش الذر  ا  ب  ر   ازل  ا  بال نذ ر نش  ا سن ازس خالن الم  لأ  بنما   المس خلنب اأ
 إل  جا   ازل  ا  باإل ال  دسن أن  جسد ازل  ا  بال ل ن . 0202الفر سش لس   

ن  ان ز  خ لف  ث را نش الم لسماو المأدم   ن ازل  ا  باإل  - 2   ما سبق -سج م سالنث هههههههههههل ال ب إز أ م   ضمن اههههههههههههساا
  ل  اإل با  أس  د  اإل با   ل  أمر م  ن.-الأس 
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إذا  ان ال بسن اههخلهها  اد ا  رغ  نش ن ا نسهها  لدى الب نب نخذا  نفش اللههسرة األسل ب
ن بالسههدا  ال بس األخ ر مل   ب أد   جم ع الم لسماو  ن أ سار النسههاباو ساههرسطخاب س سج م اخ  ار 

ال لههههه ن  نس  النسههههها  الم اسههههه  لناجا مب س سههههه مر نش  أد    لههههها نم ن   ب د ن ا النسههههها  
 1الب  ش.

خالهههههههه  ما   لق م خا ب سهههههههه   بغالبا ما   نلههههههههر الم لسماو األسل   نس  الب ا او ال ام 
ل   مالفسا د سطرق ال سهههههههههههههد د سالمخاطر ال ش  د    ر  لخا ال بسن أس ماهههههههههههههرس م أث ا  سههههههههههههه ر ال 

الملههههههههههرن   س  ف    ج بخاب س بأ  لل بسن النر   نش األخذ بخا من  دممب س ذلن الاههههههههههأن إذا   لق 
األمر بأر  مل    رد  ل  النسههههها  المف سح من سهههههن  للاههههه  او ساسههههه خدا  لبطا او السنا  مثالب 

لض ار لن ل    ل  الب ن إسهدا  ال له ن  نس    ف   اسه  مالخا سالمنانر   ل خاب ن   ز    ر  
 أس السر   أس ال  س ر.

 بر  الدسر األمث  لل ل ن  المأدم  من الب ن نش الماار ع الم  ثرة ال ش   ا ش من ضا أ  
مال  ب ندسر الب ن   مث  نش الماههههههار   نش سضههههههع خط   الج للماههههههرسر الم  ثر ساا أاذب من خال  

 ن  س ج   ا خ ار الماهههرسرب نخ االد   المادر سالم  سرب س أد   ال لههها ألج  إ جاح الخط  المأ ر 
ب مع مالنر  أن الب ن سأث ا   أد مم لل لهه ن   د  لههطد  بمبدأ  د  2ال لهه ن  إجبار   سضههرسر  

ان بالم ا م   م نش اههاس م الخالهه  دسن مسانأ م إذاال دخ  نش اههاسن ال بسنب ن ل م أن ز  أن   فسهه
 إدارة ااس م ب فسم.

  ال لههه ن  ب ا   ل  ما جا  نش مضهههمسن ال أدب نأد     ب ن    إسهههداأما نش اللهههسرة الثا   
ب ن ال بسن سالب ن  ل  ضههههههرسرة   ا  األخ ر ب أد   ال لهههههها سالماههههههسرة مأاب  أجر لههههههران  از فاق 
ب أس ضم ا  ب ا زل  اماو الب ن ال  ا د   نش إطار  ال او األ ما  المبرم  مع ال بسنب نفش 3م  ن

ع الب ن ب   ال أسد ساز فا او ال ش  اهههم  ضهههم ا ال  ا  الب ن ب أد   ميذا األخ ر يذب النال   بر  
 4ال ل ن   ما يس األمر نش  أد الأر  الملرنشب ن ا النسا  سسد    الا  او.
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 ل    بالسهههههدا  ال لههههها لل بسن سهههههسا   ان مخ  ا أس غ ر مخ ش إذا  ضهههههمن ال أد  نإذ لب ننا
 سنسهه  ما  أرب ال رف الملههرنش دسن أن  ر بط ذلنب س ل    بخا نسهه  الررسف الاههخلهه   لل بسن

نسهه   سر  نب س ذلباخ الف ازج خاد الأضهها شب نال لهه ن   خ لف باخ الف لههف  ال بسن سررسنم
    ال مل   الملرن   من  ال أد. سطب

ز  فس  ا اإلاههههارة ي ا إل  أن ال  ا  الب ن ب أد   ال لهههه ن  ز   دس إز أن   سن ال  اما ببذ  
ال  م  م أن  ضههههمن لل بسن ال جاح سازسهههه مرار نش ال مل   الملههههرن   المأب   ل خا بمجرد   ا  ب ن

ذا أخذ بخا نأد ز  طبأخا بلههههسرة  إسههههدا م لب   ال لهههها ا لمب نأد  أخذ بخا ال بسن س د   جايلخاب ساا
 امم  لهن ن ب سبذلن نضرر ال بسن نش يذب النال  ز   سن ملدرا لمساسل   الب ن إذا  ا  بأدا  ال

  ل  سجم لن ا. 
 حدود االلتزام بالنصيحة:-2

ب س أس سا  ل  ب   ازج خاداو الأضا    اس ب اد  دة نازو ز  ل    1ناس  ب   الفأم
 ن خا الب ن ب أد   ال ل ن ب  سج يا ن ما  لش: 

با  بار أن النما    خص أ ثرب األاهههخاص غ ر المخ   نب أ رو من م  ال أ  الفر سهههه    -
 2 أد   ال ل ن  ز    لق بالنأا ق ال ام  الم رسن  لدى الجم ع. أن ساج 

غ ر أن الم لسماو األسههههههههاسهههههههه   لدى ال بسن  د ز   سن  ان   دا ماب مما ز  م ع من إ رار 
مسههاسل   الب ن نش نال  ندسث ضههرر لل بسن    ج    رضههم لإل سههار بسههب  إ را  الب ن لم دسن 

 ال أ د من سض   م المال  .
 ل    الب ن بال ادة ذ ريا  ان مضههههههههمسن ال أد  اهههههههه ر إل  ب   الم لسماو الخام ب نال إذا  -

لل بسنب سز  م ن إلأها  اللس   ل همب سمثها  ذلهن إبرا   أهد  أم ن  ل  السناة. إز أن يذا   د 
نش نق ال بسن الهذر  هد ز   سن م  لمها أس ل س م ز  فخ  اللل ب -نسهههههههههههههه   رر ها–إجنهانها 

 از فا او الب     نش الج ا ر  دسن باللل  الفر س  .خال  سأن م ر  
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du banquier, op.cit, p. 795.    
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أ ر ازج خهاد الأضهههههههههههههها ش أ هم ز  م ن ال هذرر بخطهأ الب ن إذا  ا  با  راح خط   ل  ال بسن  -
بالدارة ماههههههههرس م دسن أن  فسضههههههههم بذلنب خالهههههههه  إذا  ان ال بسن  ل   در من ال ل  بم   

 أ مالم س لرنا م.
 ن مل   بال ل ن  الم  لأ  بالجا   المالش نأطب أما ما اسه أر الأضها  الفر سش  ل  أن الب -

  لق ب جاح الماهرسر أس ناهلم نال  م ن مسا ل م  ن ذلنب سيس ما  ا د أن يذا ازل  ا  ما 
 يس إز ال  ا  ببذ    ا   نأط  ما سبق الأس .

 دخ  سسهههههههههههههطا  من أي  ن   سلس أ م ز  ج  ال خف ف من يذا ازل  ا  إل  الب   ذي  
زخ لهههههههههههاص إل  جا   ال ب ا ب نالب ن  بأ  مسهههههههههههاسز ن   سلس  ا  بال مل او   اب   ن الم  ا د ا

 إذا  ان»ب سما  ا د ذلن ما  ضههه  بم الأضههها  الفر سهههش نش إندى الأضههها ا أ م: 1اهههخص مخ ص
 سج ال بسن خب را من رنهاب نهالن ذلهن ز   فش الب هن الههذر  جه   ل هم  أههد   الم لسمهاو سال لهههههههههههههها ا 

إل  ال بسنب نلهههههههف  ال بسن سهههههههسا   ان  ل   ل  أس ز  ج  أن      أد ريا بال سهههههههب  ل    مبااهههههههرة
 2.«اخص  ل  ندى

 الفرع الثاني
 االلتزام بالتحتير
ما   سد بللب ن مخاطب   بس م بمسجبم إذا  ان ازل  ا  بال لهههههههههه ن     بر  مال إ جاب ا  نق 

جسد ر  طلأهههم الب هههن  جهههاب  بس هههم إذا  ب ن لهههم س  ل هههم بهههالم ف ههه ب نهههال هههم  هههد   نس  إل  ال  ا  بهههال نهههذ 
ملالطاو أس س ا ع ز  جس  السههههههه سو   خاب سنش يذب النال   سههههههه ل    ل  الب ن  نذ ر  بس م بأ   

إ فا  األمسا  المسهه دا  ب  ما لس  ا و أ ما   د  سسهه ل ب إذا أرخرو ب   أ مالم المال   إم ا    
 3.انش سلب  ب ن ل  الب ن  نذ رب ب د  إ ما  يذا ال ااططرة أس  رخر م خا  س خال بسن مر ب  أس 

 ا ال طرق سلخذا   بلش  ل  بغ ر أن الما د أن ازل  ا  بال نذ ر يس ال  ا  مس أ   ن سابأ م
 (.ثالث   ند د  طا م )ثا ثا  ا(سال م    ب  م سب ن ازل  اماو السابأ  )  ر فم )أسز( إل  

                                                           
 .50منمد بسدالشب مرجع سابقب ص.  - 1

2 - Cour De Cassation, Chambre Mixte, 29 Juin 2007.Voir : Christian Gavalda et Jean  

Stoufflet, Droit Bancaire, op.cit, p. 381.  
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 ر أوال: تعريف االلتزام بالتحتي
م   ب الفأم إ جاد مفخس  لم س  ناس نش ره  غ ها  أر   ر ف  اههههههههههههههر  ش لالل  ا  بال نذ رب 

  ن غ رب من ازل  اماو السا     ل   ا ق الب ن.
فين التزام تبعي يق  على عاتق أحد الطر »نأهد  ر ف ب   الفأخها  ازل  ا  بهال نهذ ر بهأ هم: 

ف أو معلومات معينة، بحيث يحيطه علما بما بلأن يحلتر الطرف اآلار أو يثير انتبلاهله إلى ظرو 
 1.«يكتنف هتا العقد أو ما ينشأ عنه من مااطر مادية أو قانونية

ما   ا   ل  ال  ر ف السههههابق أ م ن    ل  يذا ازل  ا  بال ب    دسن أن  ندد ملههههدرياب 
   ث  أ م جيه   ر بط بهال أد األلهههههههههههههه  أس بأر من ازل  اماو األخرى السا     ل   ا ق المخ شب 

 الطرن ن نش ن ن أن المخ ش نأط من  ل    بم دسن ال بسن. ازل  ا  سا ع  ل   ال
قيلام المهني بجللب انتبام المتعاقد معه إلى أاطار معينة » رنهم الب   ا خر بهأ هم:   مها

 2.«مادية كانت أو قانونية أو إلى صعوبات ومشاكل من الممكن أن يتلقاها
نهم  خران بهأ ه   إلى الجانب أو Profaneجللب انتبام الزبون مير المهني  »م: نش ن ن  ر 

 3.«الجوانب السلبية لالئتمان التي يقترحه عليه
 سههه خلص من ال  ار ف السهههابأ ب أ خا   فق نش أن ازل  ا  بال نذ ر يس جل  ز  باب ال بسن 

  ا  خ ر خص  ازلم    ب  ما أن ال  ر ف األملههرن   بالخطر المندق بم جرا  إ دامم  ل   مل   
ب سج خم  نس ال بسن غ ر المخ شب مما  طرح ال سهههههههههههاا  نس  ما إذا  ان ال بسن المخ ش غ ر م  ش 

 سيس ما س راب زنأا. ببذلن
نازل  ا  بال نذ ر   طلق من  نل   م مق لسضع ال بسن ألج   نذ رب من مخاطر ازس دا   

 4.مل   ملرن   م مالمفرط  سالل ر طب     إذا  ا  الب ن بالبرا   

                                                           
    م منمد اللادق المخدرب ازل  ا   ب  ال  ا در باإلدز  بالب ا او الم  لأ  بال أد س طب أا م  ل  ب   أ سار ال أسدب  - 1

 .005ب ص. 0000دراس  نأخ    ضا    مأار  ب دار ال خض  ال رب  ب الأايرةب 
2 - Jacques Ghestin, op.cit, p. 577. 

3-   Nicole Bourdallé, Jérôme Lasserre capdeville, «Le Développement Jurisprudentiel de  

L'obligation de Mise en garde du banquier», Cahier de Recherche N°5, groupe école  

supérieure de Commerce de PAU, France, décembre 2005, p. 12.   
4 - Nicolas Vallet, op.cit, p. 252. 
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س ساسة أن ا اب  بن     اه ر الفأم إل  أ م   سج   ل  الب ن  طب ق ب   الأسا د الملهرن  
نالأسههاسة المألهههسدة ز  جس  أن   س ف   د إ ذار أس  نذ ر لل بسن من المخاطر المن مل  ب   ل  

ز  د مخط ا  سههه سج  مسههها ل مب س   م يذا ما أ دو  لالب ن رن  الم امل  ألهههال سب   بسهههاط ب ساا
ل   النق الب ن ل د   ب   دما0007جسان  05فر سهههه   نش  راريا اللههههادر ب ار خ من م  ال أ  ال

نس  اللههههههههههههههفأهه  غ ر المأبسلهه  سغ ر لههم  ل  إ طهها  الأر  إل   بس ههمب إ مهها ل ههد  إ ههذارب   ههممسانأ
سأن  ب   لب   طلبم د  ج  ب نالذا أ د  ال بسن  ل  المجا ن 1الم أسل  الخالهههههههههههه  بأرار ازسهههههههههههه دا  

 ر الأسههاسة أ م ز  جس   فسههمع مالنر  ش الب ن من المسههاسل   ال ش  أع  ل   ا أمب ف  نذ رب ز  
سممارسههههه خا ب جاس  ند السهههههلط ب سز  اههههه   الضهههههلط  ل  ال بسن المأد   ل  ال مل   الب      مال 

 2مج مع بأ ملم.  سف اب إذا  ان المراد الدنار  ن مللن م سمللن  الب ن سمللن  ال
أن ال  ا  الب ن بال نذ ر ما يس إز  بارة  ن  لهههههههههههه ن  ا  بار إل   3س د ذي  الب  يذا  

ل  ال سا   ال ش  م ن أن   جر  ن  د  األخذ بال لهههها ا المسلهههه  إسههههلب  ب  ف ر  إثارة از  باب 
 بخا.

 : التمييز بين االلتزام بالتحتير، بالنصيحة وباإلعالماثاني 
م خما ل   ند ال  اما بال له ن ب سز لسرة من لسربب    بال نذ ر زن ال  ا  الب ن النأ أ  أ 

راههههههاداو الب نب ناألمر    ا    ا س    مخ لف ب نالذا  ان   سد لل بسن ازخ  ار ب ن األخذ ب لهههههها ا ساا
 ب خ لف ن ما  خص ازل  ا  بال نذ ر بن ث ز   رن النر   لل بسن لالخ  ار باز لههههههههههه ار أس  دمم

جاس  نش نا   د     نق للب ن ب سبالمأاب  ج با لمخاطر اهههههههههههههه   طل  م مإ مها  ل م ال م  بما    
 بس م ا خاذ    ازن  اطاو ال ش  رايا م اسههب  بما نش ذلن س ف از  مان أس  أل لههم أس رن  أر 

ن  ا ا  ا ر ان نش  س 4  ادة  ل م  م سجخ  جب نال نذ ر إذن ز  أع ضمن ازل  ا  بال ل ن  ن   ساا
 5 رر ال بسن.

                                                           
 .002-005ل ب مبدأ  د  مساسل   الملرف مس ر از  ماداو ساس ث ا ا مب مرجع سابقب ص ص.      ملب - 1
 .002 ص.المرجع  فسمب  - 2
 .20 ناطم  ال يرا   سدررب مرجع سابقب ص. - 3
 .005     ملبل ب مبدأ  د  مساسل   الملرف مس ر از  ماداو ساس ث ا ا مب مرجع سابقب ص.  - 4

5 - Nicolas Vallet, op.cit, p. 259. 
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ا طال ههها من ذلهههنب نهههالذا مههها أ بههه  ال بسن  ل  إبرا   مل ههه  ملههههههههههههههرن ههه  م   ههه  نهههالن ازل  ا   
بال لههههههههههه ن   م  م من إ ما  يذب ال مل   من خال  ا  راح النلس  ال ش   سن أ ثر  بسز بال رر إل  

سن ا  راح سرة ال مل   دسضهههههههههههههه   همب نش ن ن أن ازل  ا  بهال نهذ ر  ل   الب هن ب نهذ ر  بس هم من خط
 1نلس  بد ل  لذلن.

أن األس  أاههههبم ب أ   2أما  ن ال ال   ب ن ازل  ا  بال نذ ر سازل  ا  باإل ال ب ن رى الب   
الم لسمهاوب إز أن ذلهن ز  م ع من ال م    ب ن الم لسمهاو البسهههههههههههههه طه  سازل  ا  بال نذ رب نازل  ا  

 مل   نخس   ضهههمن ال  ر ف باهههرسط ال بر  ل  مسضهههسر ال أدباإل ال     لق بنأ أ  مسضهههس     اث
المطلسبه  دسن ال  ب هم بمهدى مال م خها سخطسر خا  ل  ال بسنب نش ن ن ازل  ا  بال نذ ر   سن أب د 

ب  ضههههههههههههههاف إل  ذلهن أن ازل  ا  بهال نهذ ر غهالبها ما  ر بط ب مل او از  مان أ ثر م م نش 3من ذلهن
 ش ن ن أن اإل ال  مطلس  نش جم ع ال مل او الملرن  . ال مل او الملرن   األخرىب ن

الب ن  نن ازل  ا  بال نذ ر  س   إل   نأ ق نما   أ ثر ن ال   لل بسن مأ  ضا  ما سهبقم
المخ ش الم خلهههههههههههههصب سذلن بالل ا  األخ ر بال دخ  نش اهههههههههههههاسن ال بسن ل نذ رب من المخاطر ال ش 

خطسرة  ا ج  من الطب    الخالهه  لمن  ال أد أس من ب سههسا   ا و يذب الملههرن      ف ال مل   ال
راههههههادب إل  السسهههههها   ال ف ل   سخش ال  ا   ب الررسف المن ط  ب  ف ذ ازل  اماو ال ااهههههه   من ال أد ساا

 .السلب   ال ش  د   ر خا
ازل  ا  بال نذ ر  سجد نش م طأ  سسهههههط  ب ن ازل  ا  باإل ال  سازل  ا  بال لههههه ن  نخس  إن
إز أن ازل  ا  باإل ال  أسسههههع من  ل خما  ال  سل  م ز  لههه  إل  درج  ال لهههابمجرد إ أ سى من 

 سن ازل  ا  بههال نههذ ر  خص ب   الس هها ع سالملههالطههاو ال ش من ساجهه  الب ههن  نههذ ر  بس ههم م خههاب 
  .ج  ا من ازل  ا  باإل ال   ما سبق اإلاارة إل  ذلن  د  ما أن ازل  ا  ب أد   ال ل ن  

 ثا: نطاق االلتزام بالتحتيرثال
إن المطلع  ل  األن ها  الأضهههههههههههههها  ه  الفر سهههههههههههههه ه  النهد ث   النر أن م رمخا  خ   بازل  ا  
بال نذ ر  ما سههههههههبق اإلاههههههههارة إل مب يذا ازل  ا     لق ب  ب م ال بسن نس  المخاطر المن م  س س خا 

                                                           
1 - Walid Madjour, op.cit, p. 86. 

2 -  Nicolas Vallet, op. cit, p. 259. 

3 - Voir : Walid Madjour, op.cit, p. 85; Nicolas Vallet, op. cit, p. 259. 
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ز    رضهههههم لههههه سباو سأخطار مسههههه أبالب سيس  اهههههم  سههههه ما ال مل او از  ما     سن المسدر مثال 
بالمأار   مع المأ ر  الذر    ر  لمخاطر  دة  خ لف باخ الف ررسف     مل  ب سسضهههههههههه    

لالج خاداو الأضهههههها    نش يذا الاههههههأنب نالن  طاق ازل  ا  بال نذ ر   ندد  ب سسنأاسلههههههف      بسن
 طر از  را .: األس     لق بلف  المأ ر ب سالثا ش    لق بمخا1سنق م  ار ن أساس  ن

 المعيار األول: صفة المقترض
إن سجسد ازل  ا  بهال نهذ ر لهم  ال   سط دة بال بسن المأ ر ب سلذلن نالن  طا م   ندد  ب ا 
للههههههههههههف مب سنش يذا نر ق الأضهههههههههههها  الفر سههههههههههههش ب ن ال بسن المنذر سغ ر المنذرب ن ث  ل    الب ن 

 ر. طرق إل  المألسد بال بسن غ ر المنذب سن ما  لش س بال نذ ر  جاب ال بسن غ ر المنذر نأط
: 2ب ن ال بسن المنذر سغ ر المنذر    مد  ل  م  ار ن أسهههههههههههاسههههههههههه  نأن ال م     رى الفأم 

   لق بخبر هم نش المجها  المهالش )إل  جا    والثلاني   لق بهالسضهههههههههههههه  ه  المخ  ه  لل بسنب أحلدهملا 
(ب مما   طش مسههان  أ بر للأضهههاة م ا  ر أخرى  السههنب نسهههن     األطرافب نج  سأيم   ال مل  

 3مرا اة الررسف السا     ل   نال .ل
نأد ألههههدرو  دة أن ا   ضهههها    نش يذا الاههههأنب سمثا   نبال سهههب  للسضهههه    المخ    لل بسن

من رأ  ما  الماههههرسر  %22ذلن ما ن مو بم من م  ال أ  الفر سهههه   أن الاههههخص الذر  ملن 
ب نال بسن الذر  ن   م لههههبا مخما نش اههههر   ما 4بارب منذراالضههههامن لم سل س م مد را لمب  ج  ا  

أس لد م مداخ   م  رم    سن من السخ  ال رر إل م  ل  أسا  أ م م  اد الأ ا  ب مل او ملرن  ب 
 5سبال الش  ف ر  أ م  بسن منذر.

                                                           
1 - «L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenue un établissement de crédite à  

L’égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur  

L’adaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de  

L’endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risque de l'opération financée».  

Arrêt du 22 Avril 2017, N°15-16.316.   
Voir : Élisabeth Flaicher-Maneval, «Pas D'obligation de Mise en garde illimitée pour Le banquier 

 Prêteur», www.lxplicite.fr                             . سيس  أ  د للن   اللادر س   0225 نش  ض   ماابخ       
2 - Nicole Bourdallé, Jérôme Lasserre capdeville, op. cit, p.16.  

3-  Ibid. 

4 - Cass. Ch. Mixte, 29 Juin 2007, N°05-21.104.  
 .070خالد  طاان   ارة الضف ررب مرجع سابقب ص.  أال  ن: 

  .022الل رب مرجع سابقب ص.   بد ال     بسخرصب مساسل   الب ن  جاب - 5

http://www.lxplicite.fr/
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خالنا لذلنب نش ن    خر لمن م  ال أ  الفر س    ضو بأن مد رة مارسر    بر مأ رض  
 1نش إدارة المارسر.ل د  خبر خا السابأ  نذرة غ ر م

  لههههههر ال ل  سالم رن  نش المجا  المالش )أر خذ ب  ن از  بار ا   بب  دا  ن مخ   ال بسن
 م  ار ل ند د لهههف مب ن ث ا  برو من م  ال أ  الفر سههه   أن   ف ذ  مل   ماهههابخ  ل دة  الخبرة(

  2.رل ب   ر    ل خا ا  بار الأا   بخا  بس ا منذراسالممارس  الم  ررة نش مجا  البس س ساو سابأ  
الساضهها من األن ا  السههابأ  أن الأضهها  الفر سههش مد   طاق النما   ل اههم  ال ب ا  المخ   ن 

د   سن ال بسن غ ر المخ ش منههذراب سغ ر المخ   نب نل    هه  مخ ش بههالضههههههههههههههرسرة   سن منههذراب س هه
 مها ه  المطلسبه  لل بسن سلل فر ه  ب ن ال بسن المنهذر سغ رس ل هم نهالم  هار األ ثر مال مه  ل نأ ق الن

سلل رب بهههاز  فهههار من ازل  ا  المنهههذر يس درجههه  الخبرة نش الم هههدان المهههالشب نخس  سههههههههههههههما للمخ ش 
ب سبال الش نال بسن غ ر المنذر يس  بسن ل   لد م الأدرة ب فسهههم 3بال نذ ر نسهه  سضهه       نال 
بل  ال رر  ن  س م مخ  ا  4مان الذر  رغ  نش النلس   ل م ل   ند د أس  أد ر مخاطر از  

 أس غ ر مخ ش.
بأش أن  اههههههه ر إل  أن ز الماههههههههرر سز الأضهههههههها  الج ا ر  ن أخذا بم  ار ال م    ب ن ال بسن 
المنذر سغ ر المنذرب نخما ز از ب  د ن  ن مسا ب  ال طسر النالههههههههههه   ل  مسههههههههههه سى الأضههههههههههها  

 ا رر يس  طب ق الأا سن أ ا  ا و لهههسرة از  مان المم سح سأ ا  ا و األج بشب نما  خ  الأاضهههش الج
 لف  ال بسن ل   إز.

  

                                                           
1 - Cass. Com, 19 Novembre 2009, Juris Data, N°08-70.197. 

 .070خالد  طاان   ارة الضف ررب مرجع سابقب ص.  أال  ن: 

2 - Cass. Com, 12 Janvier 2010, N° 08-17. 956, Juris Data, N° 2010-051089. 

 .070ابقب ص. خالد  طاان   ارة الضف ررب مرجع س أال  ن: 
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 المعيار الثاني: مااطر العملية المصرفية
 د  مثال س و م ا الأر   ب نالذا  ب ن1  ندد سنأا لم  ار اههههههههخلههههههههش  مان إن مخاطر از

ن ملههههههههههههههدر دخ  ال بسن غ ر ثابوب نالن مال م هم لنهاله  ال بسن المهال ه ب إما ل س م مريأا لم أس ل س 
  ل  الب ن   ب خم ن   ز    ر  للمساسل  .

 طب أا لذلن ا  بر الأضهههههههههها  الفر سههههههههههش الأر  غ ر م اسهههههههههه  أس مريأا إذا  ا و ال  اماو 
من دخلم. نمبرر ال  ا  الب ن بال نذ ر يس  %72المأ ر  الاههههههههههههههخر ه  ال ها جه    هم  فسق  سههههههههههههههبه  

 2سن المأ ر  نش سداد مبلغ از  مان أس  د   در م ألال  ل  السداد.اإلرياق الذر  أع  ل  ال ب
ل  ف ذ يذا ازل  ا   ل  أ م  سجم  ل  الب ن أن ز    فش بالم لسماو سالب ا او ال ش  أدمخا 
ال بسن  ن نال م المال   ل س م  د   طش م لسماو مللسط   لههههههد النلههههههس   ل  از  مانب ن ج  

   ن نال  ال بسن المال   سمدى  در م  ل   سههد د األ سههاط المسهه نأ  نش  ل م أن  سهه   لالسهه  ال
ذا  ب ن للب هههن أن از  مهههان غ ر مريق سز   ر ههه    هههم أ ههه  ب س المهههدة المنهههددة  بههه  م نهههم از  مهههان اا

مخاطر نال م ز   سن مل ما  جاب ال بسن المأ ر  أ ا  ا و لهههههف مب سبال الش ز  أس  مسهههههاسل  م نش 
 3يذب النال .

ل ن إذا  ان من ب ن المخاطر ضهههههههههههههخام  مبلغ از  مانب بن ث  فسق الأدرة المال   لل بسنب 
ألخطار  ا  ب نذ ر ال بسن من اب ألن الب ن  ف ر  أ م قبول منح االئتماننخ ا  سجد نرضهه ن: إما 

مامان  الم  لأ  بال مل  ب سبذلن   سن  د أخل  مسهههههههاسل  م س  نم  ال بسن إ بالم  ل  از رفض  ب ساا
سذلن إذا ما أضههههه ف إل  جا بم ازل  ا  بال أر ب نفش يذب النال  سزر باط ازل  اماو ب منح االئتمان

ب سيس مهها  راب النهه  األمثهه ب 4نههال ههم   بلش  ل  الب ههن رن  م ا از  مههان المطلس  إذا  ههان مفرطهها
ا  المهههالش سذلهههن نمههها ههه  لملهههههههههههههههالا ال بسن من األخطهههار المن ملههه  ن   سلس  هههان خب را نش المجههه

 د   ر   الب ن إل  خطر  د  السدادب س د  أسد ال بسن  از  مانسالملرنشب  اي ن  ل  أن م نم 
  إل  اإلنال  أس اإل سار.

                                                           
 .020ص.  مرجع سابق خالد  طاان   ارة الضف ررب - 1
 المرجع  فسمب اللفن   فسخا. - 2

3 - Richard Routier, Obligation et Responsabilité du Banquier, op.cit, p. 836.  

4 - Nicole Bourdallé, Jérôme Lasserre capdeville, op. cit, p.13. 
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 بأ  أن  اهههههه ر إل  أن     إثباو   ا  الب ن ب  ف ذ ال  امم بال نذ ر  أع  ل   ا أمب سيس 
 .0005ما  ضو بم من م  ال أ  نش ن   لادر لخا س   

ذا س  جم الأضهههههههههها  الفر سههههههههههش  در ج ا  نس ال خلش  ن ال  ا  الب ن بال لهههههههههه ن  ساز  فا  ي
ب سبال الش ال خف ف من     ازل  اماو السا     ل  1بازل  ا  بال نذ رب سالذر  م ن  جس دب  ا س ا
 من الأا سن الفر سش ال ش  خدف إل   أل ص L560-1 ا ق الب نب سيس ما   سهج  مع رسح المادة 

دا رة مسههاسل   الب ن ما ا از  مان بسههب  ا ثار السهه    ال ا ج   ن ال  ادة ال ب رة نش األن ا  ال ش 
 2 د ن الب ن بسب  از  مان المفرط.

إن ال طرق إل  ازل  امهاو الخههامه  السا  هه   ل   هها ق الب ههن ز  م ن أن     دسن م رنهه  إن 
أن   سن نها ال ب ن الب ههن سب ن   هامهم بهال  امها ههمب  ها هو يهها هم األخ رة  أف   هد نهدسد م   ه   م ن 

نأخاب  ضهههههههها  س ا س اب سيس مبدأ  د  ال دخ  نش اههههههههاسن خالهههههههه  إذا   لق األمر بمبدأ يا  م ر   
 بخههه   م ن للب هههن  جهههاس  نهههدسد مبهههدأ  هههد  ال هههدخههه  نش إطهههار   ف هههذب زل  امهههم بهههاإل ال ب ن3ال بسن

 ؟بال ل ن  سبال نذ ر
ما  ر بط ب مل او مع الب ن بلر  خدم  الماههههههرسر الذر  سهههههه   إل   ذلن أن ال بسن غالبا 

 نأ أمب سالب ن با  بارب اهخلا مخ  ا نش  طاق  خللم  لأ   ل م     اإل ال  سال ل ن  لخذا 
ال بسنب يذا بالرغ  من أن إدخا   أد ر جدسى الماههههرسر ضههههمن إطار ازل  ا  باإل ال   اهههه   خر ا 

ل   نم   من ز  ملن الخبرة  لمبدأ  د  ال دخ ب  ما أ م   لف الب ن خارج  طاق  خلههههههههههههلههههههههههههم ساا
 4     سج م س لا من  م ل خا أس  ف ر  بم ذلن.

 5مها  ا هد إم ا     جاس  الب ن لندسد مبدأ  د  ال دخ  يس ن   من م  ال أ  الفر سهههههههههههههه  
   اف سأ ادو الد سى للفل  ن خا أما   ضا  اس Orléans  دما  أضهو  رار مجل  ازس   اف 

                                                           
1 - Voir : Nicole Bourdallé, Jérôme Lasserre capdeville, op. cit, p. 18; Walid Madjour, op.cit,  

pp. 86-87.   
2  - Walid Madjour, op.cit, p. 87.  
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Rouen  الذر ألههههدر  رار نش  ضهههه     لخص س ا  خا ن ما  لش:  سههههل  ب ن من  بس م اهههه  ا بر د ا
لل نل  ب سل  م ل   نم  اس  المس ف د نش اإلطار المخلص لذلنب نأا  الب ن بالرسا  الا ن إل  

نع ن   دمر   الاههه  او البر درب سل ن يذا األخ ر ل   رد الاههه ن إل  المسههه ف د مع اهههخادة ب د  ال
  م ن المسههههه ف د من ا خاذ إجرا او المالنأ  الأضههههها    ضهههههد السهههههان ب ن ان  ج   ل  الب ن أن 
 خطر ال بسن بما نش الاهههههههههه ن من   س ب سل  م ل   ف   ذلنب مما أدى إل   د   م ن ال بسن من 

 بارر ا خاذ اإلجرا او ضهد السهان   ررا إلنالسهمب نأا  ال بسن بمأاضاة الب ن سطل    س   األض
 رارا برن  طلبمب بسهههههههههب  أن س ال  الب ن   مث  نش  أ   Orléansنألهههههههههدر مجل  ازسههههههههه   اف 

 الا ن إل  مر   الا  او البر د   سل    نل لمب سأ م ز  سجد أر خطأ نش   ف ذ الس ال .
الفر سههههههههه    رار المجل  سأ ادو الأضههههههههه   أما  مجل  اسههههههههه   اف    أضهههههههههو من م  ال أ

Rouen ،األخ ر  رار  ف د بأن الب ن  ل     نس  بس م بساج  الماهههههههسرة نش نال   ن ث ألههههههدر يذا
 بسلم أن  أس  ب أ  الا نب سأن  امن لن  الا نب سأن   سن ب ا ا م  امل   ماماب سأن  خبر  بس م 

  ن ال  ا   ال ش   ر    ل  إغفا  اس  المس ف د نش اإلطار المخلص لم.
له  ال مل هاو الب   ه  ز  اههههههههههههههمه   هدخ  نأ أش نش إل  أن أغ 1 مها  هذيه  جها ه  من الفأهم

الن اة الأا س    أس المال   لل بسنب ن  دما  أس  الب ن بدنع اهه ن أس   ف ذ أمر  نس   أس م ا ا  مانب 
نالن ال بسن ز    رر من الب ن أن  أد  لم مسههههههها د م أس ماهههههههسر م ن ما  خص يذب ال مل اوب سل ن 

                                                                                        بساج   ا  ب أد   الماسرة الذر  سجبم المخ  .                                                                                   نش نازو منددة  م ن   ل ف الب ن
  شب نخ  لل بسن ن   سلس ل    ضم خا ال أد الب ل ن سنش مأاب  ال  ا  الب ن ب أد   ال ل ن  

 م ن للب ن أن  جبر ال بسن  ل  ا خاذ إجرا او م      رايا ضههههرسر   لضههههمان اسهههه مرار الماههههرسر 
ز  لق د مم المالشب سمن ث  ضمان ملالنم الخال .   با   ج د ساا

 ن  سر   ن  ز ان أن من نق ال بسن أن  نانر  ل  ملالنم المال   س ن ط أ مالم بال 
الب نب ناألمسا  سال أسد  بدس   طاق منرسرب    بر إل  ند ما ج  ا من الن اة الخالههههههههههههه  لل بسنب 
سالب ن  ج   ل م  ألهههه  أز   دخ  نش اهههههاسن  بس مب سأن  ل    مبدأ الن اد مال   سجد سهههههب   ل   

ج   ل  ر اب  أ م  الب ن بال دخ  س أد   ال لههههههههههههه ن   أن  أدر الب ن سيس بلهههههههههههههدد   امم بال  ا  ال
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ال بسن ا خاذ إجرا او م      رايا ضهههههههرسر   لضهههههههمان اسههههههه مرار الماهههههههرسر باهههههههه   ج دب سنش يذب 
السضهههههههههههههه    من نق الب ن أن   لق د مم المالش  ل  ا خاذياب إز أ م ز  جس  للب ن إ راب ال بسن 

رايا سز   د إ  ل  مث  يذب اإلجرا اوب ناإل راب سهههههههههب  من أسهههههههههبا  بطالن ال لهههههههههرناو الأا س    
لناح الب ن  ل  الأ ا  بالجرا او م    .  1إلرار ساا

أن إندى الاههههههههر او   رضههههههههو للهههههههه سباو مال   خط رة  خدد سجسديا ذا م إل   2نأد ندث 
درج  أ م ز  م ن إ أاذيا إز من خال  اههههر ن جد د يس اههههر   م  ددة الج سهههه اوب س   يذا اإل أاذ 

إل   72 اد الخسهها ر س خف   الأ م  اإلسههم   للسههخ  من  ل  خطس  ن:  خف   رأ  الما  باسهه ب
نر نب ث    ادة رأ  الما  بالأ م  اإلسهههههههم   الجد دة سلهههههههسو أغل  المسهههههههايم ن للهههههههالا يذب  07

ال  ادةب ال ش ج لو للاههههر   م  ددة الج سهههه او أغلب   رأ  الما ب ناهههه ر المسههههايمسن الأدام  بأن 
الج سههههههه اوب سمن ث  ياجمسا  رار   ادة رأ  الما  اههههههر  خ  ألهههههههبنو  نو ر اب  الاهههههههر   م  ددة 

بنج  أن  أر ر مجل  اإلدارة س أر ر مرا   النسهههههاباو  ضهههههمن م لسماو غ ر  ان   باهههههأن سههههه ر 
اإللهههههدارب س  الهههههر  ند د سههههه ر السهههههخ ب غ ر أن الأضههههها  رن  طل  المسهههههايم نب نأخذ ياز  

ا  أ خ  لهههههههههههههس سا  نو اإل رابب سأن ا جايا  خر سطالبسا ببطالن  رار   ادة رأ  الما   ل  أسههههههههههههه
  لس  خ      نو ضلط الب سن ال ش يددو بسن  د مخا.

من م  اسههههههههه   اف بار   زنرو أن الب ن  لهههههههههرف باللناح  ان  فرضهههههههههم المس ف النرج 
للاههههههههههر  ب سل ن أ ضهههههههههها بلههههههههههبر  ب ر ب  دا  ن أر  خد د أس إجبار غ ر م س عب ن ل  ام داد  ا  

  ما او بخدف إلهههالح أنسالخا المال  ب سنأط بسهههب  مس ف الاهههر   م نو الب سن للاهههر   ا 0050
الم  ثر لدرج   ب رة اضههطر أ ضهها  مجل  اإلدارة سالمسههايمسن  ل  ال لههس و بأغلب    ب رة  ل  
 رار   ادة رأ  الما ب سخللههههههههو المن م  إل  أن الب سن ال ش  ررو  د  اسهههههههه مرار د مخا المالش 

رسط منددةب س لرنو باللناح ل ب ش خط  اإللالحب ز  مث  إ رايا لاهر    مر بأ م  مال   إز باه
 من جا بخاب س رار الجم    ال ام  للمسايم ن ب  ادة رأ  الما  ز   سن باطال.
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ل ن إذا  ان  ج   ل  الب ن ال دخ  ب أد   د مم الف ش نش اههههه    لههههها اب سسضهههههع خط   
دب أن  لههههه  خا نش مسهههههار سهههههل  ب نالن يذا إلهههههالح للماهههههار ع الم  ثرة ال ش ل   سههههه طع ال بسن لسن

ن  ان  جس  أن  مارسههههم الب ن ب سر من اإللناحب إز أ م  ج  أز  لهههه  إل  ند ال دخ   ال دخ  ساا
 نش إدارة يذب الماار عب سذلن لمللن  الب ن ذا م ن   ز  سأ  بسلفم مد را ن ل ا للمارسر.

 د  ال دخ  نش اههههاسن ال بسنب إز  ن الب ن  ل  الرغ  من ال  امم بمبدأأسههههبق   ضهههها مما  
أ م  ل   أن  أس  ببذ  ال  ا   الال م   ب ا لما يس سههههها د نش األ راف الب    ب يا م ال اداو ال ش  د 

ا  ل  م أث ا  سهههه ر ال مل او الب     سذلن نفار  فر   ل  الب ن أن   دخ  س أد  ال لهههه ن  ل ب ا
 ال ال   المخ    ب  خما.

بههدأ ن ههث  جهه   ل  الب ههن أن   ل  من   او الم سطهه  بههالب ههنبههأن ازل  امهه إذن  م ن الأس  
الررسف المن ط  بال مل   الملهههرن   أن الم لسماو أس ال لههها ا يش ضهههرسر   لل بسنب سهههسا    د 

أر  دخ ب أس    دايا إل    خش   د ندسد ال مل    فسخا دسن أن   ش س  ع ال أد أس أث ا    ف ذبب سي
 بسن بأر اهههههههههههههه    انب نالب ن ل   مطالبا بأن   نس  إل  سلههههههههههههههش  ل  أ ما   سج هم أل مها  ال

 1 بس م.
ن ازل  اماو السا     ل   ا ق الب ن من إ ال ب  لههها س نذ ر يش  سههه خلص مما سهههبق أ

مجرد ج   من ال  امههم ال هها  بههالن طهه  سالنههذرب س ههد  أع  بهه  إبرا  ال أههد  مهها  م  خهها أن  أع أث هها  
ذ رب نساجه  الب هن إ ال  ال بسن ب ه  مها يس م لهههههههههههههه  بهال مل ه  الملههههههههههههههرن ه  س   ف هذبب سلخهذا نمن 

بالمخاطر المن مل  سمن ث   لهههنم بالنلس  الم اسهههب ب سز نرق نش ذلن ب ن ال بسن المخ ش أس غ ر 
 المخ ش.

ازل  اماو  ج   ال بسن الس سر نش مخاطر اهههههههههههههه  ب  ما  ج    بنهالهدسر الس ها ش الأبلش لخذ
السههدادب سبال الش  ج    الأطار الملههرنش     من األضههرار ال ش  د   جر  ن  الب ن مخاطر  د 

 ذلن.

                                                           
1 - François Grua, op.cit, p. 33. 
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 ل  الماهههههرر الج ا رر   ر   يذب ازل  اماو أ ثر ن   ز  ف ا المجا  أما   خر  الب سن 
خال  مسهاسل  خاب سذلن بسهن س اس  ا  ما    ملرن   سل م   ن مخا ضسابط  ا س    مخ لف  خد    ساا

 ام   ب  المللن  الخال .المللن  ال 
 لمبحث الثانيا

 حق الزبون في مواجهة الشروط التعسفية
إن النههد ههث  ن نمهها هه  ال بسن ز  م ن أن   سن م ههم نهها ههدة دسن النههد ههث  ن نمهها  ههم من  

 ألخ ر ناج  ال بسنيذا ابالراد م الم فردةب ن ث    خ  بسض خا  لب نس أثر االارسط ال  سف   ال ش  
 بل   ااهههههرسطا  د  بدس سهههههل م  بم طق النر   ال  ا د  ب سل  خا بمرا اة مبدأ نسهههههن   ل م ل ش  ملش

ة لههه  و  أدا  طل   ل م الملهههلن  الاهههخلههه  ب اداهههرسط   سهههف         د  ال سا ن ب ن إر  يش
ر   ل   ن خال  بال سب  لل بس ل   لخا سسى اإلذ ان سالخضسر لخذب الارسط ال ش   سن مجنف   ادةساا

 المجا  الب  ش سالم امالو المال  .بة أس  د   الخبر 
  لق بنما  م من الب ن المخ ش الم خلص سمن ارسطم  نما   ال بسن نش يذا المجا  إن  

  الم م   مما        م  ل    أس إيما مر  بالمجنف  ال ش  سرديا نش  أسدب ال مسذج   مسههههههههههههه لال 
سد ن م ر  ال أف ال أههههد الب  شب ن ههههث أإرادة ال بسن سبههههال ههههالش اخ ال  ال سا ن ال أههههدر ب ن أطرا

  بر مجاز خلههبا لسضههع سنر  اههرسط   سههف    جاب ال بسن الذر ز  جد سههسى الأبس  لملهرن    ا
 الملن  سالضرسر   أن ا ا إلبرا  ال أد مما  د   رضم لمخاطر  دة جرا  ذلن. بخا لناج م
 جاد الن  إ خدف ا س ضهها  ب اههر  باي ما   ب ر نأخاب ررا أليم   يذا المسضهسر نأد نرش  
من خال  ال  له ص  ل  ب   األسجم لخاب أس من خال  ال لهدر لخا ب إما الاهرسط يذب لمجابخ 

 .  ج ا او مد    سج ا     ر ل ن طر ق الأضا  س 
ن    ندث  س ا من ال سا ن نش مث  يذب  الب ن نما    بسن بدسرب الماههههههههههههرر الج ا ررأ ر   
مسا  ه  ملههههههههههههههالا األطراف الم  ا    سن   ز  طل  طرف  ل  طرف سذلهن نفهارها  ل   بال أسد

  1   ج   د  ال  انا نش المأدرة ال فاسض  .
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للبنث ن ما إذا ألههها  الماهههرر الج ا رر س جا نش  سن ر النما   المب لاة من يذب الاهههرسط  
مطل  الالمجنف ب سهههههههسف  ناس  نش يذا المبنث  سهههههههل ط الضهههههههس   ل  مضهههههههمسن يذب الاهههههههرسط )

 (.شثا المطل  الس (ب ث  ال طرق إل  السسا   الأا س    ال ش  ر سخا المارر للند م خا )األ
 المطلب األول

 الشروط التعسفية ومهفم
  فاس  الم  ا د ن  ادة ما   ضهههههههههههههمن مجمس   من الب سد ال ش  بإن ال أسد بلهههههههههههههف   ام  

 ااههههرسط ن ضههههم ما غالبا    م خا أا لمبدأ سههههلطان اإلرادة نش إبرا  ال أسدب إز أن الب طب اههههأ خا ب
ما  لهههههه  نش ملههههههلن  يذا األخ رب ن جد   ادةسال ش  مخ شمسضههههههس   سم دة مسههههههبأا من طرف ال

سنش يذا  بف   نش سهههب   النلهههس   ل  م طلبا مخ   أسد مثأل  باهههرسط   سهههجال بسن  فسهههم نش مسا
    ب  إدراج بالمطل  سههههههههه  طرق إل    ر ف الاهههههههههرط ال  سههههههههههفش سم ا  ر  ند دب )الفرر األس ( 

 .( شاثالفرر الال ش    د الب سن بسض خا نش  أسديا ال مسذج   )س من يا م الارسط ال ماذج 
 الفرع األول

 ومعايير تحديدم تعريف الشرط التعسفي 
 برس  طا ف  من المخ   ن ل  اللهههههههه  د ن ال لمش سالم رنش إل  ال طسراو النالههههههههل   أدو 

 أسد  مسذج   م دة ن أس  ياز  بال داد  امالو المال  ب الم خلهههههههلهههههههه ن نش  دة مجازو م خا الم
غ  من أن سبالر ال أدب    أدب سبمجرد مسانأ  ال بسن  ل خا   نم  اههههرسطا منررة سم دة سههههلفامسههههبأا 

يذا ال سر من ال أسد  ضهههههههههههمن السهههههههههههر   نش ال  ام  إز أ خا ز  خلس من اإلجناف نش نق ال بسن 
 .ا خا  ب  اإلمضا   ل  ما جا  ن خاالذر غالبا ماز  ملن سلط  م ا 

 ساسهه خالص ال  الههر ال ش  م   ا من)أسز(ب  ال  سههفشال  رف  ل  الاههرط   اذا سج   ل ل
 .(ثا  ا) ند د الارط إن  ان   سف ا أ  ز 

 أوال: تعريف الشرط التعسفي
 لل  ر ف بالارط ال  سفشب س   اس  ما جا  بم الفأم سالأا سن من مفاي  .
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 :ريف الفقهي للشرط التعسفيالتع-1
ناس  الفأم إ جاد   ر ف للاهرط ال  سفش    نس  سجخ   رربب ن ث  جد أن الب   م م  

الشللللللرط المحرر مسللللللبقا من جانب الطرف األكثر قوة، ويمنح لهتا األاير ميزة » : رنم  ل  أ م
  ا  نأق م ف نمن م رسر يذا ال  ر ف أن الارط ال  سفش يس    م ،1«فاحشة عن الطرف اآلار

ا  من اههههرسط اإل ف : ا  طب أا لذلنفأن    بر   سههه ا خرب ن م نأس ملهههلن  لطرف  ل  نسهههها  
 .الارسط الج ا   م خا س  دنالمساسل   أس ال
النص أو االشلللتراط المفروض بواسلللطة أحد الطرفين على الطرف اآلار »بأ م:  ر ف  ما 

مركز أو وضللل  مميز، وفي نفك  على-اقديةالتعفي المراحل الماتلفة للعالقة -بهدف الحصلللول 
 2.«الوقت يكون هتا االشتراط مير مالئم بالنسبة للطرف القابل له

فرض على مير المهني أو على الشلللللللللرط الللتي ي  »  رنهههم جههها ههه   خر من الفأهههم بهههأ هههم:  
ل المهني نتيجة التعسللف في اسللتعمال هتا األاير لسلللطته االقتصللادية بغرض بالمسللتهلك من ق

 سال شب نخس بهذلهن   رر إل هم من جخه  أطراف ال ال   ال أد   ن م 3«على ميزة مجحفلةالحصلللللللللول 
  س أثر ن خا المخ ش بفر  ارسطم.

نههم   بههأ ههم:  ب سذلههنرأر  خر بههال رر إل ههم من ن ههث أثرب  ل  ال ال هه  ال أههد هه  س سا  خهها مهها  ر 
هلك، المهني والمست شرط في العقد، يترتب عليه عدم توازن واضح بين حقوق والتزامات كل من»

 4«.والمترتبة على عقد االستهالك
كل شللللرط يدر  في العقد أو ملحقاته ويترتب عليه »:  ضههههها بأ منش الم     فسهههههم   ر ف أ

ويترتب عليه عدم التوازن العقدي  ،اإلضلللللرار بمصلللللالح وحقوق المسلللللتهلك التي يحميها القانون

                                                           
1 -Jean Calais-Auloy, Henri Temple, Droit de la Consommation, op.cit, p. 134. 

 نمد اهلل منمد نمد اهللب نما   المس خلن نش مساجخ  الارسط ال  سف   نش  أسد ازس خالنب دراس  مأار  ب دار الف ر  - 2
 .70ب ص. 0005ربشب الأايرةب ال 

 ب 0220  المس خلن أث ا    س ن ال أدب دراس  مأار  ب م اأة الم ارفب اإلس  در  ب هههههرانب نما هههههههد منمد الس د  مههههالس  - 3
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 ال تتوافر لديه الابرة أو الدراية الفنية أو لصالح المهني أو المحترف في مواجهة المستهلك التي
 1.«االقتصادية
ما  النر  ل  ال  ار ف السههههههههههابأ  أ خا اسهههههههههه للو م  ار الأسة از  لههههههههههاد   ال ش   م ع بخا  

فش سضهههههههم  م نش  ند د مفخس  للاهههههههرط ال  سههههههه الطرف المخ ش نش ال أث ر  ل  ال بسن الم  ا د م م
 نلالبا ما  جد الاهههههههههههرسط ال سههههههههههه ف   مجاز الم أابل  للطرن ن. نش ازل  اماوإخال  الذر  ادر إل  

لل طب ق نش ال أسد الملهههههرن   ال ش   سل  إ داديا مسهههههبأا مخ لهههههسن   م  سن بال فسق از  لهههههادر 
  2.سال فا ة الف   

تلك الشرط التي يوردم المحترف في » رنم األس اذ  منمد بسدالش  بأ م: من  ان   أخرىب  
تهلللك، والللتي يؤدي إعمللاللله إلى عللدم التوازن الفللاحا بين حقوق والتزامللات تعللاقللدم م  المسللللللللل

الطرفين، ويقدر وقت إبرام العقد إلى ظروف التعاقد وموضوعه، وحالة طرفيه وفقا لما تقتضي به 
 3.«العدالة التي تقر للقاضي السلطة التقديرية للطاب  التعسفي

المحترف عادة في العقود التي يبرمها م  يوردم  لتيط االشلللر » ضههها بأ م:  ما      ر فم أ 
الطرف مير المحترف ويهلدف من االلله إلى ترتيلب االلتزاملات العقلديلة على النحو اللتي تتحقق 

 4.«على حساب الطرف اآلارتلك أكبر مصلحة له ولو كان  همع
 ما  لش: مجمسر ال  ار ف السابأ  للارط ال  سفشب  س خلص من  
 ل   أن   سن مدرجا من أند طرنش ال أد دسن أن   سن للطرف ل ش    بر الاههههرط   سههههف ا  -

 المأاب  النق نش م ا ا  ب سدب. 
أن  ادر الارط المدرج نش ال أد إل  اإلخال  الراير بال سا ن ال أدر  ل  نسا  الطرف  -

 الض  فب سبال الش  د  المساساة ب ن نأسق سال  اماو الطرن ن.

                                                           
 .050ملطف  أنمد أبس  مرسب مرجع سابقب ص.  - 1

2 -  Françoise Dekeuwer- Defossez, Droit Bancaire, 6émé édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 47. 

 سن هههههه  المس خلن نش الأا سن المأارنب دراس  مأار   مع الأا سن الفر سشب دراس  م مأ  نش الأا هههههههسدالشب نما هههههههمنمد ب - 3
 .020ب ص. 0222الج ا ررب دار ال  ا  الند ثب الج ا رب 

 جام   الرسح  ب5دد هههههساجخ  الارسط ال  سف   ب المجل  الأا س   ب ال ههههههههههع المأارن نش مهههههههسم ا جان لف رب  دسر ال ار  - 4
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أن  بسمن أمثل  ذلنب لمبرم  ب ن الب ن سال بسن مسههههبأاأن الاههههرط  ج  أن  درج نش ال أسد ا -
  ضمن  مسذج  أد ن ا النسا  الجارر ارسط إذ ان  س ع  ل خا ال بسن دسن أن   سن لم 

ز ام  ع الب ن  ن ن ا النسا  لم دسن إبدا  األسبا .  1النق نش م ا ا خاب ساا
م ا نش لاهرط الذر   سن م ض: ذلن اا للاهرط ال  سهفشب سيس أ رح   ر فب ا   ل  ما  أد ب 

ملن  سههههه   من خاللم الب ن الذر   بال أد المبر  ب ن الب ن سال بسن سهههههسا   ان مخ  ا أس غ ر مخ ش
م الخالههههه   نأ أا لملهههههلن  مجنف إل  نر  اهههههرسط الخبرة الف   ب ال أ   ب الأا س    ساز  لهههههاد   

  .سا ن ال أدرراير بال اإلخال  المما  ادر إل   ب ا  ل  ال بسنب س ا   
 :التعريف القانوني للشرط التعسفي-2
أن  إز ببالرغ  من الأا دة ال ام  الم رسن  من أن ال  ر ف من اخ لههههههاص الفأم سالأضهههههها  
نل   ن ما  لش الب   م خا  لهههههد   ب  سج   ر فا للاهههههرط ال  سهههههفش اهههههر  او أدرجو من ال اب ضههههه

  الاهههههههههههرسط المدرج  ضهههههههههههمن ال أسد المبرم  ب ن  طب ق  لبال  ألفارخا س ب ان األ ر  م خا ساألسل
 ال بسن سالب ن.

 0000أنر    27 اللههههادر 00-00ف الاههههرط ال  سههههفش من  ب  ال سج م األسرسبش ر   ر      
التي يرد في  التعسلللفي هو الشلللرط»م م بأن:  0/0ب ن ث  لههههو المادة باهههأن الاههههرسط ال  سهههف  

 ،حسلن النية وضلد مصللحة المستهلك مبدأ هاالفا لما يقضلي ب ،العقد وينطوي على تفاوت جلي
ب  ما  لهههههههههو المادة الثالث  من ال سج م «بين حقوق والتزامات األطراف على حسللللللاب المسللللللتهلك

وهي التي بالماالفة لحسللللن النية »الخاص بالاهههههرسط ال  سهههههف    ل  أ م:  02-07األسرسبش ر   
تزامات األطراف المترتبة عدم توازن واضلللح بين حقوق وال-وفي مير مصللللحة المسلللتهلك-تالق 

  2«.على العقد
ب ن ث .000L-0نش  ا سن ازس خهههالن بمهسج  المادة الم     فسم الفر سش  ب   المارر  

في العقود المبرمة بين المحترفين والمسلتهلكين، تعتبر تعسفية تلك الشروط التي »جا  ن خا أ م: 

                                                           
 أا سن لفأم اإلسالمش سال با  ملطف  الملررب  أد النسا  الجاررب الضسابط الأا س    سالابخاو الار    نش ا - 1

 .05ب ص. 0220السض شب دار الجام   الجد دة لل ارب اإلس  در  ب 
 .052ب ص. 0225المساسل   المد    للم   ب دار الجام   الجد دةب اإلس  در  ب  اخ دةب ادة  - 2
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سالمالنر أن ، 1«والتزامات طرفي العقد يكون موضوعها أو أثرها إحداث ااتالل ظاهر بين حقوق
ل    ضهههمن اإلاهههارة إل  نسهههن ال   ب سبذلن   سن  د مد  السهههابق الماهههرر الفر سهههش من خال  ال ص

بل  ال رر  ن نسهههههههههههن أس سهههههههههههس      س  ب طب ق المادة إل  أر  أد ن   سلس ل    ن  أد إذ ان
 المن رف المخ ش.

ص  س ا خر   ر ف الاههههههرط ال  سههههههفش بمسج  أما بال سههههههب  للماههههههرر الج ا رر نأد   اس  ي 
ن ث جا   المندد للأسا د المطبأ   ل  الممارسههههاو ال جار  ب 20-20من الأا سن ر    0/7المادة 
شلللرط تعسلللفي كل بند أو شلللرط بمفردم أو مشلللتركا م  بند واحد، أو عدة بنود أو شلللروط »ن خا: 

 سنش ذلن نأد ا جم ،«ات أطراف العقدأارى من شللللأنه اإلاالل الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجب
سذلن  بالسهههههههالف  الذ ر L212-1الماهههههههرر الج ا رر ب ف   سجم الماهههههههرر الفر سهههههههش نش  ص المادة 

 ن ال سابر اإلخال  الرايال   ج  الم ر ب   ن إدراج الاهههههههرط ال  سهههههههفشب سالم مثل  نش  بال ر     ل 
  الاهههرط سملهههدرب أس ن    ند د أطراف ب دسن اإلاهههارة إل  طب  ب ن نأسق سساجباو أطراف ال أد

 ال أد.
دا  ل  ارط نسن ال     أ  ل بدااس ب يس المارر الج ا رر  أسردبإن ما  م   ال  ر ف الذر  

أن نما   ال بسن  أس   ل  أسهه  مسضههس    أ ثر م خا اههخلهه  ب سنسهه ا ن   الماههرر ألن ااهه راط 
ن  ان  ضهههههه ف اهههههه  ا نش النما   الأا س    إز أ م  ادر إل   سر من اللمس  غ ر  نسههههههن ال    ساا

ب 2المنبذ نش يذا المجا  الذر   طل    ر فا ساضنا  أس   ل  مبادئ ساضن  الم ال  سخل  ال ند د
                                                           

 ن ث  ضمن ال ص باللل  الفر س   ما  لش:- 1
«Dans les Contrats Conlus entre professionnels et Consommateurs, Sont abusives les 

Clauses qui ont pour objet ou pour effet de Créer, au détriment du Consommateur, un 

déséquilibre Significatif entre les droits et Obligations des parties au Contrat». Art N°L 212-

1, Modifie par Ordonnance N° 2016-131 du 10 Février 2016-Art. 2, op.cit.  

 ب ن ث أن لخما 0052جا فش  02من  ا سن  07غ ر أن ل اغ  يذب المادة ز  خ لف  ث را  ن ل اغ  المادة ر    -
   ذان  ان    بريا   سف  ب الارسط ال ش  رخر أ خا نرضو  ل  المس خلن  ن طر ق  ار ر ف  المضمسنب إذ أن الم

 از  لاد   ألند الم  ا د نب سما   ر   لم  ن ذلن من نا دة أس م    مفرط .   سف نش الخ م  
 ر سال س  عبجر لل اههههههههههل فل   أ ثرب أ رر: منمد بسدالشب م انن  الارسط ال  سف   نش ال أسدب دراس  مأار  ب دار الف

 .00ب ص. 0225الأايرةب 
    ل  ههههههههالمندد للأسا د المطبأ 20-20سد نش ضس  الأا سن ر   هههههههههههههههههه أاس ش ب اسشب  مساجخ  الارسط ال  سف   نش ال - 2

 ب  ل   النأسقب جام   20س  الأا س   ب از  لاد   سالس اس  ب ال دد ههههههههههههههار   ب المجل  الج ا ر   لل لهههههههههههالممارساو ال ج
 .007ب ص. 0220الج ا رب 
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إز أن ما   ا   ل  الماههههرر الج ا رر نش إ رادب ل  ر ف الاههههرسط ال  سههههف   أ م ل   د ق نش  ند د 
ن  ان األرجا لهههههف  أطراف ال أدب إذ  ا  بال راد الجمل   ل   نالخا دسن  ند د المألهههههسد م خماب ساا

أن   سن طرناب من رنا س بس ا ل ن  د   سن يذا األخ ر من رنا أ ضهههههها من خال  مفخس   ص المادة 
با  بار  ب  م   النما   ل اهههم  الب سن إل  جا   ال ب ا  األمر الذر  سهه د ش البنث نس   أ البب

  .  ن أس أ ثر نش الم امل   از  ماد المس  در مثالأن ي ان من ال أسد من   طل   دخ  ب 
 جههد أ خهها  20-20من الأهها سن ر    0/0 بههالرجسر إل    ر ف ال أههد السارد نش  ص المههادة 

كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بي  سلعة أو تأدية ادمة، حرر مسبقا من أحد » لو  ل  أ م: 
 ،«يمكن لهللتا األاير إحللداث تغيير حقيقي فيللهإتعللان الطرف اآلار بحيللث ال م  أطراف االتفللاق 

ب سبذلن   ضههها 0/0نش المادة  022-22سيس ال  ر ف  فسهههم السارد بمسج  المرسهههس  ال  ف ذر ر   
أن الماهههههههههرر سالههههههههه   د   م   ب س ند دب للمألهههههههههسد بأطراف ال أد ن ث ذ ر أطراف از فاق دسن 

س د - ما يس النا  نش مسضههسر الدراسهه –ب  ا  ند ديماب سبذلن  م ن الأس  بأ خما  د   س ا  بس ا س 
   س ا ب   ن من رن ن.

سههههههههه خلص من  ص المادة أ الب أن الماهههههههههرر الج ا رر ل   ألهههههههههر النما   من الاهههههههههرسط   
ب  ما أ م ل   نلريا  ل  1ب  جاس يا إل  المخ   ن أ فسخ  )ال ب ا ( ال  سف    ل  ن   المس خل  ن

نالذا  ان الارط ال  سفش  رد  ل      أد  خ    سا  م  ؛ل أسدجم ع ا وب  امل ط أسد اإلذ ان نأ
مهها   خللخهها  اس ف أههد ال ههدالهه  ن ههم ب ن طرن ههمب نههال ههم  م ن  طب ق ذلههن  ل  ال أسد الب   هه  ال ش  ث ر 

  أس  ل  ر   د إدراجب اهههههرسط   سهههههف   مخ لف ب ن ث أن الب ن  د   طش ل فسهههههم مثال سبمفردب نق 
    الخدم  سالمسا  د المأررة ل أد مخاب سيس ما   ر    ل م  د  ال سا ن اهههههرسط م ا از  مان أس طب

ال أدر للالا الب ن الذر  فر   ل   بس م  د   الخبرة نش مجا  الم امالو الب      بس  ارسط 
 .ماخ د  المساساة الف    سالأا س    ساز  لاد   ب  سنش ر   ب نو إ راب الناج  إلبرا  ال أد

                                                           
 ب سيس ما  س خلص أ ضا من 20-20من الأا سن ر    0 رر سسع من دا رة النما   بمسج   ص المادة المارر الج ا - 1

 ذر ل   ألر ههههههههههههههههههههالمارر الج ا رر جارى المارر األلما ش ال   سنسبذلن  ب20-20 ص المادة األسل  من الأا سن ر   
 إل  األ سان از  لاد  ن ن ما ب  خ .النما    ل  ن   المس خل  ن نأطب سبذلن نخش  م د 

 من الأا ههههههههههههههسن  0الم  لق بنما   المس خلن س مع الل ب مرجع سابقب سالمادة 20-20من الأا سن ر    0أ رر: المادة 
 المندد للأسا د المطبأ   ل  الممارساو ال جار  ب مرجع سابق. 20-20ر   
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 يير تحديد الشرط التعسفيمعاثانيا:   
 ل     ال طرق إل خا  م ن اسههههههههه خالص ال  الهههههههههر ال ش  سهههههههههبق من خال  ال  ار ف ال ش  

سهههه أرا  االاههههرط   سههههف ا أ  ز )ال اههههف  ن الطب    ال  سههههف   للاههههرط(ب سب ند د إن  ان أسههههاسههههخا 
ش سيس اإلخال  سهههفل ند د الاهههرط ال   اساند االسهههابق للماهههرر الج ا رر  جد أ م  ب   م  ار ال  ر ف 

الساضا ب ن نأسق سال  اماو أطراف ال أدب سيس ما سار  ل م المارر الفر سش نش ا جايم الند ثب 
إز أن ي ان م  ار ن سههههههابأ ن  ان  أخذ بخما الماههههههرر الفر سههههههشب سلخذا سههههههسف   طرق إل خما لب ان 

 .ال طرق إل  م  ار اإلخال  الراير الارط ث مدى أيم  خما نش  أد ر 
 :معيار التعسف في استغالل النفوت االقتصادي-1

السضههههع المسههههه طر للمخ ش  سههههها دب نش النلهههههس   ل  اهههههرسط مال م  لم  رى الب   بأن 
ألر  م ن  1ألن ال فسذ از  لههههههادرغ ر أن يذا الم  ار   ر  ز  أاد اههههههد د ب بلههههههسرة مبالغ ن خا

 ش ة الف    سال أ    يش الالسههه طر ب  ما أن طرف نش مسضهههع  سة أن  مارسهههم  ل  الطرف الضههه  ف
   2 سما للمن رف من نر  ارسط   سف    ل  المس خلن.

 د   سنر م  ة ال فسذ از  لهههههههههههههادر نبمجرد اللههههههههههههه اغ  ن   سنش ر  أ م  بنسههههههههههههه  رأ  ا 
سال نضههه ر المسهههبق لل أد سال ش  ث را ما   سن سههها دة نش ال أسد الب     نال م    بر   سهههفاب ن ث أن 

امههم أر خ ههاراو نههالمهها أن    هها ههد أس  رن ب نههال فسذ سال فسق ال أ ش للب ههن  ج هه  ال بسن ز   سن أمهه
ال بسن الهذر نش نهاجه  إل  إبرا  ال أهد  سانق رغ  الاههههههههههههههرسط المجنفه  أن ها هاب يهذا مها  ج ه  الب ن 

  نل   ل  الم  ة الفانا .
  

                                                           
 سسا   ال ش ههههههههههههههها  بنج  المارسر الذر  س للم المخ شب سبال رر إل  الهههههههههه لادر  أنش يذا  رى الب   أن ال فسذ از  - 1

  مل خا نش ممارس   ااطم س ذلن نل  يذا المارسر نش السسق.
 .70ب ص. مرجع سابقنمد اهلل منمد نمد اهللب أ رر: 

 ا ررب دراس  مأار   مع  سا  ن نر سا سألما  ا سملرب دار منمد بسدالشب الارسط ال  سف   نش ال أسد نش الأا سن الج   - 2
 . 00ب ص. 0225يسممب الج ا رب 
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 :معيار الميزة المفرطة-2
  المبالل  من خال إماو الم ر ب   ل  ال أدب  ألد بالم  ة الفرط   د  ال سا ن ب ن ازل  اما 

نش   داد ازل  اماو الملأاة  ل   ا ق المسهههههه خلن أس  ن طر ق اإل أاص أس ال خف ف من ال  اماو 
  1مع األخذ ب  ن از  بار الم ف   ال ش نل   ل خا المخ ش    ج  الارط السارد بال أد. بالمخ ش
إز أن يههذا الم  ههار  ههد ز   ال ههد ههد من از  أههاداو من جهها هه  الفأههم  ررا لللمس  الههذر  
مأدار الم  ة المفرط ب  ما أ م ل   ندد طب   خاب أيش ذاو طابع مالش أ  ذاو ب نخس ل   ندد     فم

 رر بال ب ي    سنيا  ف    أد ر نس   ث ر إاههههههه ال   إضهههههههان  إل  أ خا طابع م  سر أس  ل خما م اب 
 رر إل  سلخذا نالن الفأم   .الارط م فلال أ  إل  ال أد    ب أس إل  سضع طرنش ال ال   ال  ا د  

إل خا بنس  األثر الذر  خلفم نش ال أدب سيس  د  ال س ان ب ن نأسق سال  اماو طرن مب سلذلن سج  
من ال أسد  ب أد ر الم ف   ال ش  نلههههههه   ل خا المخ ش جرا  ال أد الم ضهههههههمن لاهههههههرط   سهههههههفش سغ ر 

ال  خالم  ة المفرط   د    لق أ ضها بمسضسر ال أد ب سمن سجخ   رر اب نالن 2األخرى المر بط  بم
 بازل  اماو.  د اإلخال    لق بارسط ال  ف ذ أس  ر    المساسل   ما 

 :معيار اإلاالل الظاهر بالتوازن العقدي-3
د للأسا د المطبأ   ل  الممارساو المند 20-20الأا سن ر   من  0/7باس أرا   ص المادة  
ال  انا ب ن  أخذ بف رة ال س ان أسسنش   ر فم للاههههرط ال  سههههفش  الماههههرر الج ا ررب  رى بأن ال جار  

األدا او الم أهابله  نش ال أهدب سنش يهذا  رى الب   أن يذا الم  ار ز   د إز أن   سن بمثاب  م  ة 
ة  ل   ف ازل  اماو الملأا ل  المسههههه خلن أس  خف  سهههههما للمخ ش بفر  ال  اماو إضهههههان   3مفرط 
الماهههرر أن الخدف من الم  ار يس م انن  مراير  د  ال سا ن المال   لاهههرسط سبذلن  ا د ب  ا أم

  ما يس سا د نش الأسا د ال ام . 4ال أد سل   ضمان ال  اد  ال لش ب ن األدا او الم أابل 

                                                           
 .22-70نمد اهلل منمد نمد اهللب مرجع سابقب ص ص.  - 1
 .022-027 مر منمد  بد البا شب مرجع سابقب ص ص.  - 2

3 - Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la Consommation, 5éme édition, Dalloz,  

2000, p. 192.  
 .02منمد بسدالشب م انن  الارسط ال  سف  ب مرجع سابقب ص.  - 4
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دى  باط ملاهههههههههرط ال  سهههههههههفش  م ن اسههههههههه  ند د ام ا  ر من خال  ما    ال  ر  إل م نس   
 ب سذلن  ما  لش: ملرن  ال أسد الإم ا     طب أخا  ل  

أن الاهههههرط ال  سهههههفش ز  أ لهههههر  ل   أد م  ن بذا م ب   م ن أن  رد  ل  جم ع ال أسدب  -
سضع ارسط با فراد الب ن ب  م   يا م األخ رة خال  سأن ب ملرن  سال ش من ب  خا ال أسد ال

 سلفا سز   سن أما  ال بسن إز اإلذ ان لخا أس رنضخا.منددة 
أن الاهرط ال  سهفش غالبا ما   سن مفرسضا من جا   الطرف الأسرب سيذب الأسة ال ش   م ع  -

بخا المخ ش إما أن   سن ا  لهاد   أس  ا س    أس ن    م رن  ب نالأسة از  لههاد    أا   ل  
سر سالسسا   ال ش  م ل خا نش ممارس   ااطمب ضهس  نج  الماهرسر الذر  س للم الطرف الأ

سالب ن بسسهههههها لم ال أ    سبان  ارب ألي  ال اههههههاطاو  س ذا نلهههههه  يذا الماههههههرسر نش السههههههسقب
  ن  مث  نش ب أما الأسة الأا س  ب ضم ن الارسط ال  سف   نش  أسدالملرن    سما لم ذلن ب

م  م مخ ش )الب ن(ب يا م األخ رة  اإللما  ب ان  ال لههسص الأا س    ال اههر     من الطرف ال
من نر  اههههههههههههههرسطهم س نهد هد ازل  امهاو سالنأسق ال ش  أع  ل   ا ق الطرن ن ب   نر  ب 

سأن الب ن با  بارب م خلههههلهههها لم من الطا او الباههههر   الملم  بخذب ال لههههسص ما خالهههه  
  سما لم بل اغ  ب سد ال أد ب   ان ران  .

 من نش الن  هه  سال جربهه  المخ  هه  ال ش   م ع بخهها الب ههنأمهها مهها   لق بههال فسق الف ش نههال ههم   
    ال ب ههها  الهههذ ن   جخسن بهههدانع النهههاجههه  إل  إبرا  ال أسدب نهههالب هههن مهههدرن ج هههدا لأسا هههد مخ  هههم 

 1نش ال أد الملرنش. سخبا ايا سيس ما   سن سببا ذا أيم   إلدراج الارسط ال  سف  
ش   ة مفرط    ر    ل خا  د  ال سا ن نأن الاهرط ال  سفش  ادر إل  نلس  الب ن  ل  م -

األدا او المفرسضهههههههههههههه   ل  طرنش ال أههدب سز    لق األمر ب س  هه  الخههدمهه  المأههدمهه  لل بسن 
ننسههههههه  ساا ما   جاس  ذلن إل  المبالل  نش الاهههههههرسط الملأاة  ل   ا ق الطرف الضههههههه  ف 

 2الأاب  للارط.

                                                           
 جسان سجدةب  ب0ب   لال  لاد سالأا سنب ال دد إدر   الفاخسررب  نما   المس خلن من الارسط ال  سف   ب المجل  الملر  - 1

 .50ب ص. 0220
 نش ال مل او الب     نش الأا س  ن الملربش سالمسر  ا ش )السنا  بالا نب از  مان س د منمد سلد  بدرب نما   ال بسن  - 2

  =  الأا سنههههههههههههههالب  ش(ب رسال  ل    دبلس  الدراساو ال ل ا الم مأ ب  ل   ال لس  الأا س    ساز  لاد   سازج ما   ب ا ب
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يا سه خلن غالبا ما  س  د نش  ند دم ر  الأسا  ن الخاله  بنما   المأن بأش أن  اه ر إل  
ب س ل م 1لمفخس  الارط ال  سفش إل  م  ار اإلخال  الراير ب ن ال  اماو سنأسق األطراف الم  ا دة

نأههد سجهه  ال رر إل  الم ههاملهه  الب   هه    هه  ن     سهههههههههههههه   الن    ل   ههد  ال سا ن نش ازل  امههاو 
 ههم إلثههارة  ههد  ال سا ن ال أههدر الم ر هه   ل  أ 2جهها هه  من الفأههمب لخههذا  رى ال  هها ههد هه  ب ن الطرن ن

رد  نمن المم ن أن الاهههههههرط ال  سهههههههفش  ج  ال رر إل م من خال   را ة سمراج   جم ع ب سد ال أدب 
اههههههههههههههرط نش ال أد   طش م  ة ألند طرن م سنش مأاب  ذلن  جد اههههههههههههههرسطا أخرى   طش م ا ا أخرى 

 أدرب للطرن ن سز  ثار مسهههههأل   د  ال سا ن ال سبال الش   سن ال أد م سا  ا بال سهههههب  بللطرف المأاب 
أما إذا  ضهمن ال أد اهرسطا لمللن  طرف  ل  نسا  الطرف ا خر نفش يذب النال   م ن إثارة 

 مسأل   د  ال سا ن نش ال أسد.
رسف بازسهههههه  اد إل  جم ع الر-س و إبرا  ال أد–س ل م نالن الطابع ال  سههههههفش للاههههههرط  أدر 

بال سب  لجم ع الارسط األخرى المدرج  نش ال أدب يذا من  ان  ب سمن  ان   المن ط  بالبرامم س ذا 
أخرى  أدر أ ضها بالرجسر إل  الاهرسط ال ش  د   ضم خا  أد  خر   دما   سن إبرا  أس   ف ذ يذ ن 

ب األمر 3ال أد ن  خضهههههههههههع ن م أنديما  ا س ا لاخر  ما يس النا  بال سهههههههههههب  للأر  المر بط بالب ع
إ ههامهه  ال سا ن ال أههدر ب  خمهها سم ع اخ ال  لب ههن لل بسنب سبههال ههالش اسهههههههههههههه لال  اإل  م ع الههذر  ادر 

 ال ال   ال أد   برم خا.
 نيالفرع الثا

 مصرفيةنمات  من الشروط التعسفية في العقود ال
لب ن م خلههلهها امخ لف ب نل سن  لههسراس  خذ  ملههرن     دد الاهرسط ال  سههف   نش ال أسد ال 
  دسما إل  النفار  ل  ملههههالنم سال خف ف من ازل  اماو السا     ل   ا أم  سههه  نخس نش مجالم

  أ لههههههههر نش دراسهههههههه  ا  ل سههههههههسف ذلن ل؛ س مأاب  ال اههههههههد د نش ب   األن ان من ال  اماو ال بسن

                                                           

 .02-20ب ص ص. 0225-0222الخاصب جام   منمد األس ب سجدةب =
  L212-1مرجع سابقب سالمادة المندد للأسا د المطبأ   ل  الممارساو ال جار  ب  20-20من الأا سن ر    0المادة  - 1

 الفر سشب مرجع سابق. نمن  ا سن ازس خال
 .050أنمد  بد الرنمن الملن ب مرجع سابقب ص.  - 2
 .02-00منمد بسدالشب م انن  الارسط ال  سف  ب مرجع سابقب ص ص.  - 3
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ب سذلن بخدف إلأا  الضههههههههس   ل  ملههههههههرن   امالو المالاههههههههرسط ال ش  جد لخا  طب أاو أ ثر نش ال
 سال ش  د  لبا  ا أا ل  ف ذ ال أد ن ما ب د. با ال ب ا  جرا  ذلنالمخاطر ال ش  د    ر  لخ
 أوال: الفوائد البنكية

 مس     اهههههههج ع الب سن  ل  ال  ادة نشخالههههههه  م خا   ررا للم ا ا ال ش  نأأخا الفسا د الب     
ش لسط از  لههاد االخام  نش الدسل  ما        ل   الماههار ع ازسهه ثمار   س مس   ب   الأطا او

ب 1باإل جا ب نأد أجا  الماهههرر الج ا رر للب سن  أاضهههش الفسا د  ل  الأرس  المم سن  لألاهههخاص
ب س د  رخر   سههههف الب سن 2 ما أجا  لخا نش  ف  الس و م ا نسا د لألاههههخاص المسد  ن ألمسالخ 

 د د   ر فنسلخذا س     ب سيش ال ش   أاضهايا يا م األخ رة بال سر األس  من الفسا داألمر   لق  إذا
 ال طرق إل  أسا   أاض خا.خا ث  ارسط انب لخاب 

 تعريف الفائدة البنكية: -1
باسهههههه أرا   لههههههسص  ا سن ال أد سالأر   م ن الأس  أن الماههههههرر الج ا رر ل     اس    ر فا 

لأا سن لسبالرجسر إل  ال لهههههسص المطبأ   ؛لل  ر  ذلن للفا دة بلهههههسرة مبااهههههرة سلهههههر ن  ب  أنا  
المندد للأسا د ال ام  الم  لأ  باههرسط  20-00سهه ما  ص المادة الراب   من ال را  ر    زالسههابق 

المكللافئللات » جههديهها  رنههو الاههههههههههههههرسط الب   ه  بههأ خهها:  3الب سن المطبأهه   ل  ال مل ههاو الملههههههههههههههرن هه 
والتعريفات والعموالت المطبقة على العمليات المصللللللللرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسللللللللسللللللللات 

 .«المالية
أن الم ر  ندد الاهههههههههرسط الب     سنلهههههههههريا نش الم ان او من المادة السهههههههههابأ  سههههههههه خلص  

 بب سمن يهذب الاههههههههههههههرسط  جهد الفا دة الب     يذا من  ان  ب سمن  ان   أخرى4سال  ر فهاو سال مسزو
                                                           

 ؤسسة لللللليجوز لم»ب ن ث جا  ن خا: أا سن المد شالم ضمن ال 72-57مر ر   من األ 072ذلن بمسج   ص المادة  - 1
 القرض التي تمنح قروضا قصد تشجي  النشاط االقتصاد الوطني أن تأات فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير 

 ر  أس ههههه ص ضمن  ا سن ال أد سالأهههههرر الج ا رر أن  درج يذا الهههههألسل  بالمارى بأ م  ان اهههههب سي ا  «المكلف بالمالية
 ال لسص المطبأ  لم  طب أا لأا دة الخاص  أ د ال ا .

 القرض في حالة  يجوز لمؤسسة»: أا سن المد شالم ضمن ال 72-57مر ر   من األ 077ن ث جا  نش  ص المادة  - 2
 «.االداار ح فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجي إيداع أموال لديها أن تمن

 ب مرجع سابق.20-00 را  ر    - 3
 الملل ب سالذر  رن المجا  مف سنا  20-20يذا بخالف ما  ان   ص  ل م بمسج   ص المادة الراب   من ال را  ر    - 4

 لارسط ب   رن النر   للب سن نش إدراج أر ارط  خر  راب م اسبا.للب سن من خال  إدراج  لم  سغ ريا إذ ل   نلر ا
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سال ش جا  ن خا أن للب سن سالماسهههههسهههههاو  بسباسههههه أرا  أن ا   ص المادة الخامسههههه  من ال را   فسهههههم
ب س ذا م دزو سمسههههههههههههه سى ال مسزو 1م  النر   نش  ند د م دزو الفا دة الدا    سالمد   المال    ا

ب   سن المارر الج ا رر أ د  ل  أنأ   الب ن نش النلس   ل  2المطبأ   ل  ال مل او الملرن  
 الفا دة دسن   ر ف لر ا لخا.

    لر ن بالمجان ساا ما مأاببال الش  م ن الأس  بأن ال مل او ال ش  أس  بخا الب سن ز   س  
الربا الذر   نلهه   ل م الب ن با  بارب  اجراب غ ر أن المالنر من خال   لههسص المساد السههابأ  
الذ ر بأ م ز الماههههههرر سز الم ر   د ضهههههههبطا ملهههههههطلا الفا دة بد  ب ساألرجا أن ذلن مردب إل  أن 

سلذلن  سج  ب    بال  ر ف ل   من اخ لهههههههههاص الماهههههههههرر ب  من اخ لهههههههههاص الفأم سالأضههههههههها 
  ال  ار ف الفأخ   للفا دة الب    .

ثمن تأجير النقود يلتزم المقترض بدفعه إلى المقرض مقابل »أ خا: بهالفها هدة الب   ه   ونه ر   
 3.«التنازل عن ملكية هتم النقود لزمن معين

مبلغ من النقود يتقاضللللام البنك مقابل تمكين المقترض من اسللللتادام » ما   رف بأ خا:  
مبلغ القرض فعال واالنتفاع به، وتسلللتادم ابتداة من يوم الدف  ال من تاريإل اإلعتار أو المطالبة 

 ب سبذلن نالن الفا دة الب        بر بمثاب    ادة  ل  رأ  الما  المأ ر .4«القضائية
مبلغ مالي يق  على المقترض دفعه إلى المؤسسة المقرضة »س ر نخا الب   أ ضها بأ خا: 

 5.«زلها المؤقت له على السيولةنظير تنا
من خال  ال  ار ف السههههههههههههههابأ   م ن ازسهههههههههههههه خالص بأن الفسا د الب     يش  بارة  ن ثمن  

از  رهار أر  جم هد األمسا  نش نس ة المأ ر  س هد  مطهالبه  المأر  بخا طسا  مدة الأر ب ثمن 

                                                           
 م د  الفا دة الدا    يس  بارة  ن المبلغ المأد   ل  السدا عب سمن ال ان   ال مل   غالبا ما   سن أ   من م د  الفا دة  - 1

 ة ال بسن طب    يذب األخ رة س در المد    سذلن بال رر إل  المخاطر ال ش  د   لأايا الب سن جرا  م نخا للأرس  نس  
  ل  ال سد د.

 نش مأاب  ذلن  جد مثال الأا سن الفر سش  رن  ند د  سب  ال مسل  إل  ا فاق األطرافب س رن النر   لل بسن نش مدى  - 2
 . بس  ال سب  أس رنضخا طبأا لما   ص  ل م ارسط ال أد  فاد ا للمضارب 

Philippe Neau-Leduc, Droit Bancaire, 6éme édition, Dalloz, paris, 2007, p. 115.  : أ رر     
 .22ب ص. 0002 دسن  الر داسدرب الر اض او المال  ب دار المنمد   ال ام ب الج ا رب  - 3
 .072ب ص. 0220بسا  يال  مسل  الأال ب از  ماد المالشب دراس  مأار  ب دار الرا   لل ار سال س  عب األردنب  - 4
 .52اير لطر ب مرجع سابقب ص. الط - 5
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خال مب سثمن  مالم ساسهه ازسهه خدا  سيس  أ  المأر  لمل    مبلغ الأر  للمأ ر  ن سهه خدمم باسهه 
 1از  فار أر  لب   س ضا  الناج  المب لاة.

الفا دة الب     يش  بارة  ن  سههههب  م     سمنددة  ا دة  ل  رأ  الما  المأ ر ب  م نخا ن 
بدأ   مأاب  ازسهه فادة من از  ما او المم سن  لمب إل  الب ن المأر  (ل بسن)االمسهه ف د من الأر  

  ازس خدا  األس  لمبلغ الأر . سر ا خا من  ار خ
 جدر اإلاههارة إل  أن الفا دة ز    بر اللههسرة السن دة للربا الذر   أاضههاب الب ن من ال بسن 

  أاضايا بمجرد م ا الأر ب  2مأاب  م نم الأر ب ن ث  ج ش ربنا  خر   سن نش لسرة  مسل 
ب نالب ن 3   د من  را   أربانم مبلغ الأر  المخلههص لم أ  ل   سهه خدمم ماال بسن سههسا  اسهه خد  

س ررا لما  م ن أن    ر  إل م من مخاطر  ر ر ن ا النسهههههههها  لل بسن س اههههههههل لم  أس  ب أاضههههههههش 
ر ر نخش   ب مسله   ن الخهدمهاو ال ش  أهدمخا  سن الفا دة نسهههههههههههههه  األ راف الب     ز   فش لذلن

 4نش النسا  الأا   ب  خما.  بس مالمبالغ ال ش  دن خا الب ن ل
 م ن الأس  بأن الم ر  الب  ش أخذ بالفا دة اإلجمال   ال ش  دخ  ضههم خا  بخاللهه  لما  أد  

ال مسزو سالفسا د  ل  الأرس  سيش بمثاب  ربا إجمالشب  ما أخذ بالفا دة اإلسهههههم   ال ش يش  بارة 
  ن ال سب  المطبأ   ل  اس خدا  مبلغ الأر .

 شروط تقاضي الفائدة البنكية:-2
اسهههههههههههه أرا   لههههههههههههسص  ا سن ال أد سالأر  س ذا أ رم  ب ن الج ا ر المطبأ  لمب من خال   

الب سن ن م ن اسهه خالص مجمس   من ال سام  أس الاههرسط الساج   نأأخا زسهه نأاق الب ن الفا دةب 
 إز إذا  سانر ارطان أساس انب سيما: بالفسا د ز  م  خا المطالب  

                                                           
 س د   م دا ب الأرس  الب     المسجخ  ل مس    طار الس ن نش الج ا رب مذ رة ل    اخادة الماجس  ر نش الأا سنب  - 1

 .002ب ص. 0225نرر  ا سن األ ما ب  ل   النأسقب جام   مسلسد م مررب    ر س سب 
 «.ا لل بسنخههه ر األ  ا  ال ش   نملخا سالخدماو ال ش  أدمهههههما   أاضاب الب ن  ر  بارة  ن»رف ال مسل  بأ خا: هههههههههه   - 2

 .000-002ب ص ص. 0222نسن خلف نل اب ال أسد سالب سنب  ال  ال    الند ثب  مانب أ رر: 
 .22بسا  يال  مسل  الأال ب مرجع سابقب ص.  - 3
 .002 لش جما  الد ن  س ب مرجع سابقب ص.  - 4
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ن ألس  سن يذا ال أد م ضهههم ا لاهههرط الفا دة  بم م أن  أس   أد ب ن الب ن سال بسن الم  ام  -
 1مجا ش نش األل .الأر  

 أن   سن من  ال أد مبللا منددا سم لسما. -
ام  نش  دة  س ز  م ع من  دخ   يذان الارطان س    اس نأاق الب ن للفا دةغ ر أن  سانر 
 بال  ادة أس بال ألانب سم خا:  إما ند د س ر الفا دة 

سهههههههههسا   ا و   لف  مبااهههههههههرة   مث  نش الفسا د  بل  السدا ع من المسد  ن  لف  النلهههههههههس    -
 المدنس    ل  السدا ع أس   لف  غ ر مباارة   مث  نش الخدماو المجا    للمسد  ن.

 المخاطر ال ش   نملخا الب ن   د م ا از  مان. -
   لف  الأ ا  بال مل او اإلدار   الال م  لم ا الأرس  سجبا  خا. -
 2المأ ر  بالب ن.  بسن ال   ال -
 نالفا دة  خ لف من  ر   خر. ب س    الأر  -
سب  خا سب ن الماسههههههههسههههههههاو المال   األخرى نش  ند د أسهههههههه ار الفسا د  بالم انسهههههههه  ب ن الب سن -

 3سالملرسناو األخرى.
س ل هم نهالن  نهد هد م هدزو الفها هدة سههههههههههههههسا  م خها الدا    أس المد    من طرف الب سن  ن مم 

  ان: ا  باران أساس
ا    مث : الفسا د الد    مث  نش   لف  النلههههههههههس   ل  األمسا  المسهههههههههه  مل  نش الأر  األس 

  مث  نش  ند د  الثا شالمدنس   أللههههههههههههنا  السدا ع أس م د  إ ادة الخلهههههههههههه  لدى ب ن الج ا رب س 
م د  الفا دة نش    ما  ر بط بطب    الأر  سمبللم سمد م س ذلن اهههههههههههههخلههههههههههههه   ال بسن المأ ر  

 4م   ل  از  بار الاخلش.الأا 
   او

                                                           
 القرض بين األفراد » ل  أن:  الم ضمن الأا سن المد ش 72-57األمر ر   من  070المارر الج ا رر نش المادة   ص- 1

 من الأا سن  072إز أ م اس ث ا   م ن للب سن  أاضش الفسا دب سذلن بمسج   ص المادة  ،«يكون دائما بدون أجر...
  فسم.

 .سما  ل خا 002منمد لفرسجشب مرجع سابقب ص.  - 2
 .020ب ص. 0225 بد اللفار ن فشب إدارة الملارفب الدار الجام   ب اإلس  در  ب  - 3
 .52الطاير لطر ب مرجع سابقب ص.  - 4
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 تقاضي الفوائد البنكية:القانوني لساك األ-3
نخ ان من ا  بريا مجرد   س    ن  ألههههان  بالملههههرن    با  و ا را  نس  سهههه ر الفا دة

الأسة الاهههههههرا    لل أسد ال ا    ن ال ضهههههههخ  المالشب سي ان من ا  بريا   س ضههههههها  ن مخاطرة الدا ن 
يا مجرد مسهايم  نش  فأاو سملهار ف للمأ رض ن أس أجرة زس  ما  الما  بمالمب سي ان من ا  بر 

ما  نش لم ذلن المن طرف المد ن س  س   الدا ن  ن الخسهههههارة ال ش  لنأم ب د  اسههههه  ما    ر  أ  الم  
 .ماار ع خال  بم

بالرغ  من يذب ازخ الناو نش سجخاو ال رر إز أن المسههل  بم يس سجسد الفا دة الب     من  
 ان   ال رر   سال مل  ب سما  ا د يذا الرأر أن  لههههههههههههسص الأا سن المد ش نش نلههههههههههههلم الرابع من ال

 خا أن الفا دة ز  سهه نق نش النازو ال ش    لق ن نالأا دةالبا  السههابع  ضههم و  ا دة ساسهه ث ا ب 
 اب أمناألمر بهاألنراد سذلهن  طب أها لمها جها  بهم الهد ن اإلسههههههههههههههالمش من  نر   للفا دة ب ن المسههههههههههههههلم 

من الأا سن المد شب س   لق باا راط المأ ر  للفا دة إذا  072المادة   ص نخس السارد نش ازسه ث ا 
 ان أند الم  ا د ن ماسههههسهههه   ر ب سبال الش نالن ا فراد الب سن بأسا د خالهههه  ب ند د سهههه ر الفا دة 

  دياا الب سال ش   خا إ ما     بمسج   ص المادة أ  اال ش   أاضههههههههايا بخلهههههههههسص م ا از  مان ل ب
 1.طبأ  لمم ا سن ال أد سالأر  ساأل رم  ال

من الأا سن  070نالب ن بسلفم  اجرا  خرج من  طاق  طب ق الأا دة المأررة بمسج  المادة 
أن ا  بر س الماهههرر الج ا رر للب سن سنديا ب أاضهههش يذب الفسا د ن ث سهههما  بالمد ش السهههالف  الذ ر

من جخ ب     اإلسالم أ     بر باطال سذلن   ر سا لمبادئ الار     ارط  خالف  ص المادة الساب
 س اج  خا لل ااط الملرنش من جخ  أخرى.

 ب أاضهههش الفسا د سخلهههخا ب لهههسص نالماهههرر الج ا رر م ا ام  ا ا للب س  ل  الرغ  من أن  
لب سن ا ب نمن الم  ارف  ل م  مل ا أنخانسهههههههه   س  خ لف ند د يذب األخ رة   نالن ا س    م    ب 

 أس  ب ند د م دزو نا دة     از فاق  ل   سهههههههههههب خا مع ال بسن س دسن نش از فا    المبرم  ب  خماب 

                                                           
 ا  ر  ههههمن ال ر 7ادة هههههههذا المههههههههب س الم  لهههههههق بال أد سالأههههههههر ب مرجع سابق 00-20األمر ر    من 000أ رر: المادة  - 1

 السالف الذ ر. 00-20
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إز أن ذلن   سن مسجخا سمرا با من طرف ب ن الج ا ر الذر لم سهههلط   ند د سهههأف الفا دة الذر ز 
  م ن  جاس بب سيذا ما س  طرق إل م ن ما  لش: 

 جههاس    زل ش  نههدد م ههدلخهها ال أههد ب هها   ل  ا فههاق الطرن ن  ل  أن يش االفللائللدة االتفللاقيللة: -
 الب سنب إز أن ذلن غ ر م مس  بم نش 1الند األد   للم د  الأا س ش الذر  نددب الب ن المر  ر

ن ههث أن م ههد  الفهها ههدة المسجسد نش ال أههد  نههددب الب سن ب هه  نر هه  دسن أن   جههاس    بالج ا ر هه
 ن الج ا رب سما  ل  ال بسن إز أن  سانق  ل  الاههههرسط المنددة أس السههههأف المندد من طرف ب

 . رنضخا
 ث نيذا ال سر من الفسا دب الأا سن المد ش الفر سهههههههههههههش أاهههههههههههههار إل   أن-مثال–بالمأاب   جد 

الفائدة إما قانونية أو اتفاقية، ويمكن للفائدة االتفاقية أن »م م  ل  أن:  0025 لههههههههههههههو المادة 
ية ويجب أن تتضمن الفائدة االتفاق ،ص عليه القانون مالم يمن  القانون تلكتتجاوز نسبتها ما ن

 2.«كتابة
  ضهها من ذلن أن نر   الب ن نش  ند د  سههب  الفا دة از فا    ل سههو مطلأ ب نالأا سن  أ د  

ع جلخا   الهر مسضهس     السضه بنر   الب سن بسضهع سهأف  أخذ ب  ن از  بار   الهر م  ددة
داث اسهههههه ن للبالدب نج  السهههههه سل  لدى الجخا  الملههههههرنشب  سههههههب  ال ضههههههخ ...الخب س   المالش ال ا 

ش ال سههههههههههههههبهه  الف ل هه  اإلجمههال هه  للفهها ههدةب يههذب األخ رة إذا مهها     جههاس يهها يمرج هها سم  ههارا نش ذلههن س 
 ألبنو ربس   س س سج  الرن .

ز  لب سن أنسيش ال ش      نههد ههد م ههدلخهها بمسجهه   ص  هها س شب س ل  ا الفللائللدة القللانونيللة:-
بالرغ  ناب   ال ش  م نخس   جاس  ال سب  الم لسص  ل خا   د  ند ديا لم د  الفا دة  ل  الأر 

من النر   المم سن  للب سن نش  ند د  سهههههب  الفسا د إز أن الم ر  الب  ش اسههههه سج   ل خا أن ز 

                                                           
 .072بسا  يال  مسل  الأال ب مرجع سابقب ص.  - 1

2 - Art. 1907 du C.civ.Fr : «L'intérêt est légal ou Conventionnel. L'intérêt légal est fixé par 

 la loi. L'intérêt Conventionnel peut excéder celui de la loi, Toutes les fois que la loi ne  

prohibe pas. Le taux de L'intérêt Conventionnel doit être fixé par écrit», 

http://www.légifrance.gouv.fr    :متاح على الموقع اإللكتروني 

 ا جس  أن   جاس  س ريا ماألطرافب  ما   ادةي ا   ضا أن من ارسط الفا دة از فا    أن  ند ديا  خضع إلر نمن 
                                                        . ص  ل م الأا سن ما ل   م ع يذا األخ ر ذلنب مع إل ام   اإلاارة إل خا   اب  نش  أد الأر 

http://www.l??gifrance.gouv.fr/
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 هه  من ا ههدة الأهها س   جههاس  نسا ههديهها اإلجمههال هه  الم ههد  المنههدد من ب ههن الج ا رب سبههذلههن    بر الفهه
  ل او نما   ال بسن المأ ر  نش األل  ساز فاق  ل  غ ر ذلن اس ث ا .

 النر أن الماههههههههههههههرر الج ا رر ل    ص  ل  نها هدة  ا س       لق ب    ر   ل  ندى ب   
    اس  الفا دة اإلجمال   نأطب سالم ضم   الفسا دب ال مسزو سالملار ف األخرى... .

 امم ل   بخا المد ن    س    ن ال أخ ر نش السنا  بال سيش الفسا د ال ش     ة:الفائدة التأايري-
ب سيذب الفسا د  د   سن ا فا    ااهههه رطخا الم  ا دان نش 1بدنع مبلغ من ال أسد نش المس د المندد

ش يس  ا.خس د   سن  ا س      سل  المارر  ند ديا   د س سو الم  ا د ن    با   ارط ج ا ش
الفسا هد ال  س ضهههههههههههههه   ال ش  ل    بخا المد ن ب ا   ل  ا فاق ب  م سب ن الدا ن مأاب   خ لف  ن 

 2ا  فا م بمبلغ الأر  الذر ل   ن  أج  اس نأا م ب د.
ب ا   ل  ما  أد ب  رخر ل ا أن  ال من الماهههههههرر سالم ر   د أجا ا للب سن  أاضهههههههش الفسا دب  

 ند د ب ثرأ ب ن ل ا أن الب ن  سهههههههههه  ما  ا خاب ب    سنش الس و  فسههههههههههم ال  اما  ل بلخانخش  مث  نأا 
ال سهب  ال ش  رغ  ن خا س فرضههخا  ل  ال بسنب أل م ز  سجد ما  سهم  بالفا دة از فا    نش ال اههر ع 

ز  م ع  غ ر أن ذلن ب أد الملههرنش ل  ال  مضههاالمالج ا رر ما  دا  لن ال ش سانق  ل خا ال بسن ب
  .لنر  من يا م األص ندسد   من سجسد
  ضهههههههههها ل ا أن أسهههههههههه ار الفسا د الب     ب 20-00من ال را  ر    0/0المادة  ص  صب فن 

 خضههع لمبدأ نر   األسهه ار الم لههسص  ل خا نش  ا سن الم انسهه ب ن ث  أس  الب سن ب ند د  سههب  
 ر سبمجرد أن  ندد سههههالفسا د سال مسزو سالملههههار ف ال ااهههه    ن ال مل او الملههههرن   ب   نر  ب 

غ ر أن ذلن ب 3لفا دة  ل   أن  سهج  نش  أد ن ا النسها  أس نش المسه  داو المرسل  لخذا اللر ا
ل   م ع الم ر  نش الفأرة الثا    من المادة  فسههههههخا من سضههههههع ند لخذب النر  ب ن ث جا  ن خا أ م: 

                                                           
 خف   المد    سال جار  ب   أ سر ال مرسسشب أن ا  الفسا د نش الأا سن المد شب )نسا د ال أخ رب س ر الفا دة نش المساد - 1

 الفا دة از فا   ب م  اد سر ان الفا دةب  د  جسا   أاضش نسا د  ل  م جمد الفسا د(ب دار الف ر الجام شب اإلس  در  ب 
 .00ب ص. 0220

 .00المرجع  فسمب ص.  - 2
 ب مرجع سابق.20-00من ال را  ر    7/0المادة  - 3
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من  ةنسلللللب الفائدة الفعلية اإلجمالية على القروض الموزعال يمكن في كل الحاالت، أن تتعدى »
 .«طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد التي حددم بنك الجزائر

الم  لأ  ب  ف او  ند د م دزو الفا دة  22-02لههدرو ال  ل م  ر    ا لل ص السههابق طب أ 
س أ  دا للند من نر   الب سن نش  ند د  سههههه  الفسا دب سنما   لل بسن المأ ر  نش الس و  ب1ال ا دة
في الحالة التي تطبق فيها معدالت فائدة تفوق معدالت »م خا  ل  أ م:  07 لهههههو المادة  فسهههههم 

الفائدة الزائدة، للمقترض الحق في طلب استرجاع المبالغ المحصلة من طرف البنك أو المؤسسة 
 .«المالية المعنية بال مبرر،...

أ م: الف لش اإلجمالش ب نو ال  ل م   فسهههههههههههخا بمسج   ص المادة الراب   م د  الفا دة ما  ر  
معدل سلللنوي يماثل معدل الفترة محسلللوبا عند بلوا أجل االسلللتحقاق والمعبر عنه بنسلللبة مئوية »

جمي  التكاليف والعموالت  ،2إضللافة إلى معدل الفائدة االسللمي ،كما يشللمل .برقمين بعد الفاصلللة
 .«لقرضلنحهم المالية عند م ةالمؤسس وأوالتعويضات األارى المفوترة من طرف البنك 

ب 0003-07أن  لهههههههو  ل  ذلن المادة الثا    من المرسهههههههس  ال  ف ذر ر    سهههههههبق يذا س د 
 ئويةاأن معدل الفائدة الفعلي اإلجمالي هو المعدل السنوي المعبر عنه بنسبة م»ن ث جا  ن خا: 

 الفوائد والمصلللاريف واالقتطاعات أو التعويضلللات المرتبطة ىويضلللم فيما ياص كل قرض مسلللتوف
 «.هتا القرضبالحصول على 

من ال  ل م  السهههابأ   ل  سجس  اإلاهههارة إل  م د  الفا دة اإلجمالش  00 لهههو المادة   ما 
   أد للأر ب سيذا   د بدا   ال ال   س  د  جد د الد     بر نش     ر  لأر  سنش    سث أ  

                                                           
 يعتبر »المألسد بأر  بم د  نا دة  ا دب ن ث جا  ن خا:  22-02ال  ل م  ر    من 0ندد الم ر  نش  ص المادة  - 1

 ( %22قرض بمعدل فائدة زائد، كل دعم مالي ممنول بمعدل فائدة فعلي إجمالي يفوق، عندما يتم منحه، امك )
 سي االل السدامتوسط المعدل الفعلي المطبق في العمليات من نفك الطبيعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية 

 سالم  لأ  ب  ف او  ند د  0202سب مبر  20المارخ  نش  22-02ب أ رر: المادة الثا    من ال  ل م  ر   «السابق
    Algeria.dz-of-http:///www.Bank   م اح  ل  المس ع اإلل  رس ش: م دزو الفا دة ال ا دة.

 م د  الفا دة ازسمش يس الربا اللانش المنأق من  مل   الأر ب سيس  ر بط   س ا بطب     ااط ال بسن ساألرباح  - 2
 .007أ رر: لب    مر مسأاسرب مرجع سابقب ص.  ال ش  نأأخا.

 ب مرجع سابق.000-07مرسس    ف ذر ر    - 3

http://www.Bank-of-Algeria.dz
http://www.Bank-of-Algeria.dz
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سبههاو من اللج هه  سنش نههالهه  المخههالفهه    ر  لهههههههههههههههانبخهها ل أ ؛المههالش أس   ههد طلهه   مس هه  جههد ههد
  1.الملرن  

 ال مل او الب     ال ش  خضههههههههههع إل نددو مادة الثالث  من ال  ل م  ذا خا جد ر بالذ ر أن ال
م د  نا دة  ا د سيش: الم اههسناوب الأرس  ازسهه خال   ب الأرس   لهه رة األج ب الأرس  طس ل  

مل او لب سن من  طب أخا  ل   ب ن   ز   م ن ا   اإل جاررس األج ب الأرس  ل مس   الس ن سال م
 أخرى.
مجمس   من الخدماو الملههرن   الأا د   سال ش  ج   20-00س د اسهه ث   ال را  ر   يذا  
: ن ا ساا فا  النسهههههههاباو 2  مث  يذب الخدماو ن ما  لش . أد مخا مجا اب سنسههههههه ا ن   الم ر أن     

انب لدنع س مل او السن   أدا لدى الاببالد  ارب م ا دن ر الا  اوب م ا دن ر ازدخارب  مل او ا
رسها   اهف النسها     ثالث  أاخر إل  ال بسنب  مل    نس   من نسا  إل  نسا  ما  إ داد ساا

 ب ن الخساص  ل  مس سى  ف  الب ن.
إز أن  الفا دة  سهههههههه   ضههههههها مما سهههههههبق أ م  ل  الرغ  من  م ع الب سن بالنر   نش  ند د  

  الفهها ههدة ال ا ههد الم لههههههههههههههسص  ل ههم بمسجهه  أ رمهه  س  ل مههاو ب ههن نر  خهها مأ ههدة ب ههد   جههاس  م ههد
  د  ال مل او ال ش  أس  بخا سال ش يش نالج ا رب يذا مع اإلاههههارة إل  أن الب سن   أاضهههه  الفسا د  

رف ط ازسهههههه  ما ب نال  نق لخا م األخ رة أخذ الفا دة نش نال   د  اسهههههه  ما  المبلغ المأ ر  من
 ال بسن.
ر  أن ب   ا  ضههههها للد 22-02 ر   ارة إل  أ م سباسههههه أرا  مساد ال  ل م  ما  جدر اإلاههههه 

ب مما  سنش 3«ال  س ضهههاو األخرى ب   أ سا خا»از  طا او ل   أ  ب ند ديا بد   بالدراجخا ل  ب ر 
ب رن النر   ل   ب ن ب    ن ال  س ضههههههاو ال ش  رايا م اسههههههب  سان سههههههابخا نش م د  الفسا د دسن أن 

سن نأ أ  مما   د إجنانا نش نق ال بسنب سيس من اأ م أن  ادر بالب سن إل  ال مادر   ل  بخا ال ب
ددة ب  ما أن ب ن الج ا ر ل   أ  ب ار ال س  المن س ضهاو  د   سن أ ر  م خا   سهف  نش نر   

                                                           
 ب مرجع سابق.22-02من ال  ل م  ر    05المادة  - 1
 ب مرجع سابق.20-00 ر   من ال را  02ة الماد - 2
 ب مرجع سابق.22-02من ال  ل م  ر    7/0المادة  - 3
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من طرنهم ن     م ن ال بسن من م رنه  مهدى  ا س    الفسا د المطبأ  من الب سنب سبال الش ز  م  م 
 ش يذب النال  إز ال سل   لارسطخا.ن

  سهههههههههههههف الب ن نش  ند د  سهههههههههههههب  الفا دة   د إبرا  ال أد نأطب ب  ن   نش  ل  ر ز  رخر  
 دا أث ا  إبرامخا لال فا  او مع ال ب ا ب  درج ب سههههههههب خا أث ا  سههههههههر ان ال أدب ن ث  النر أن الب سن 
رف د    د  طرأ نش ال سهههههههههب  الأا د   من ط   لق بالم ا     ل  ر سهههههههه ر الفا دةب سذلن  ب ا ألر   

 ب ن الج ا ر سسا  بازر فار أس از خفا ب سيذا ما  طلق  ل م بس ر الفا دة الم ل ر.
 ثانيا: الشرط الجزائي

إذا ل   أ  أنهههد الم  ههها هههد ن ب  ف هههذ ال  امهههم  م ن للطرف ا خر أن  طهههالبهههم بهههال  س    ن  
 ب سيس ما أ د  ل م ند ديما لمبلغ ال  س   مسههههههبأا مالنأم من ضههههههرر جرا  ذلنب سذلن من خال 

يجوز »: ال ش جههها  ن خههها أ هههممن الأههها سن المهههد ش  020الماههههههههههههههرر الج ا رر بمسجههه   ص المهههادة 
 .«في العقد أو في اتفاق الحقبالنص عليها للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض 

اهههههههههرط ب مب  م سب ن ال بسن إل   ضهههههههههم   ب ا لذلن نالن الب ن غالبا ما  لجأ نش ال أد المبر   
ال  س   نش نال  إخال  ال بسن بال  اما م إما بسههههب   د  ال  ف ذ ال لش لل أد أس ال أخ ر نش السنا  
بال  اما مب سبذلن نالن ال  س   الم لسص  ل م    بر بمثاب  سس ل   سما للم  ا د الأسر باس لال  

 1فرط   ج ا  ل د    ف ذ الم  ا د ا خر زل  اما م. س م از  لاد  ب من أج  اا راط مبالغ م
  الاههههههههرط الج ا شب إز أ م ل   ل  ماههههههههرس  سبالرغ  من ال ص الماههههههههرر الج ا رر غ ر أن  

 الساردة نش يذا المجا .سلذلن سسف    اس  ب   ال  ار ف الفأخ    ضع   ر فا لمب 
 رد في العقد والتي يقدر بموجبهالشلللللللرط الوا»نم بأ م:  ر   من جد  بمن ب ن يذب ال  ار ف 

التعويض المسللللتحق في حالة إاالل أحدهما بتنفيت التزامه -مسللللبقا وبطريقة جزافية-المتعاقدان 
 2.«التعاقدي

                                                           
 .20منمد بسدالشب الارسط ال  سف   نش ال أسد نش الأا سن الج ا ررب مرجع سابقب ص.  - 1
 المرجع  فسمب اللفن   فسخا. - 2
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تقدير اتفاقي للتعويض، وعلى وجه التفصللللليل مبلغ » ما  رنم جا    خر من الفأم بأ م:  
ي يلحق أحدهما نتيجة اطأ يقترفه جزئي يقّدر به الطرفان التعويض المسلللللتحق عن الضلللللرر الت

 1.«اآلار
ما  سههههه خلص من ال  ار ف السهههههابأ  أن الاهههههرط الج ا ش ما يس إز مجرد   س    ن  د   

  ف ذ أند األطههههههههراف زل  امهم سسا    ف ذا  ل ا أس ج   اب سل   بالضرسرة أن   ههههسن ال  س    بارة 
  . ن مبلغ مالش

الأا سن المد ش أن الاهههرط الج ا ش ز   د   سهههف ا م   ا فق    ضههها من  لهههسص مساديذا س  
ال ان   ب إز أن المالنر من 2الضرر المن م  جرا   د  ال  ف ذ  نالطرنان  ل    س   م اس  

     فرد الب ن ب ند د   م  ال  س  ما-دا ماإن ل   أ  –غالبا  ملهههههههههههههرن  ب   ال أسد الال مل   أن 
لهه فا من   دنع ب ا ز  بارباز    اسهه  مع الضههرر النالهه  لمب سيس ما ب سالذر  ث را من خا ب فسههم

أله اف الاهرسط ال  سهف  ب  ررا للللس نش  أد ر   م  ال  س   المس نق  ن  د    ف ذ ازل  ا  أس 
 .ال أخ ر نش   ف ذبب ز  م ن لل بسن  بسلم إز إذا  ان مضطرا لذلن

  س   أ م: ب ملرن  ا ش السارد نش ال أسد ال م ن   ر ف الارط الج   أس سا  ل  ما سبق 
مندد مسبأا بمسج  ال أدب  أدر بساسط م الب ن   م  الضرر الذر  د  لنأم    ج   د    ف ذ ال بسن 

 .دنع المس نأاو ال ش  ل مزل  اما م أس    ج  ال أخر نش 
اهههههرسط ان من ال خلص إل  أن ما  د   رأ  ا  سن الفسا د الملهههههرن   سالاهههههرط الج ا ش    بر  

خ رة الفرلههههه  أما  يا م األ   اما   با فراد الب سن بلههههه اغ   ماذج  أسد منددة سهههههلفاال  سهههههف   يس 
 ل ضم  خا بارسط   سف   مجنف   ثأ   اي  ال بسن س خفف بالمأاب  من ال  اماو الب ن.

 المطلب الثاني
 مصرفيةالشروط التعسفية في العقود الحماية الزبون من وسائل 

 ام       ن طر ق ال راضش من خال  المفاسضاو ال ش سرة رغ  من أن إبرا  ال أسد بلبال 
ل فاسو   لس   ج بالأرس األمر   لق إذا خالهههههههههه   ملههههههههههرن  ال أسد النش     ب ن الطرن نب إز أ م 

                                                           
 .022ب ص. 0002الثا شب مطب   جام   الأايرةب  منمسد جما  الد ن   شب ما الو المساسل   المد   ب الج   - 1
  جدر اإلاارة ي ا بأن ال  س     سن مس نأا   د  د  ال  ف ذ لالل  اماو أس ال أخ ر نش   ف ذيا ن   سلس ل    ر    - 2

  ل م ضرر للطرف المأاب .
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  امل ن م خا سهههههههههههسا  من ن ث الخبرة سال فا ة أس من ن ث الأسة مالنالههههههههههه  ب ن الب سن سال ب ا  ال
ج   الب ن  سهه أثر بفر  اههرسط مجنف  سمن جخ  أخرى ناج  ال بسن لل أد  ب من جخ  فسالضهه 

 .ب ما  د   ر  ملالنم للخطررامضط ث را ما  ذ ن لخا ال بسن 
يذا ما ج   أغل  ال اههههههر  او سم خا الماههههههرر الج ا رر  أر نما   للطرف الضهههههه  ف من  

 ب)الفرر األس (  ق ال سا ن ال أدر الم اههسدبلر   نأ 1الاههرسط ال  سههف   الساردة نش مخ لف ال أسد
رر ف ما م ا الأضهههها  إم ا    ال دخ  إلضههههفا   سر  خر من النما   للطرف الضهههه  ف نش ال أد )ال

 (.الثا ش
 الفرع األول

 ة من الشروط التعسفيةيحماية التشريعال
 ال   ب ن    الإز أ م س ررا لطب  ب   بر من ال أسد الخال  ملرن  بالرغ  من أن ال أسد ال 

سج   ببسههههههههههههههب  ال فاسو ب ن الطرن نالب هن س بس هم سال ش  هد  ادر إل  اخ ال  نش ال سا ن ال أهدر 
أسا د ما  سنرب الالبنث نش من خال  الأسا د ال ام  ث    البنث  ن إم ا    ال لهههههدر لخذا ازخ ال

 الخال  من نما   بدسريا.
 أوال: الحماية المقررة في القواعد العامة 
 جد أن الماهرر الج ا رر   اس  الاهرسط ال  سف   بال سب  بالرجسر إل   سا د الأا سن المد ش  

ا و البنث ن ما إذا   فسهههههههههم بالم ا  ا أخرى نش الأا سن أسرد  ل او  أد ال أم نب  ما س  ل أد اإلذ ان
مبدأ  ابرضهههال  س  ب سم خا   ف  نما   ل بسن الب ن لما لخا من أيم   نش يذا الجا   من الدراسههه 

 ب ال  سف نش اس  ما  النق ساإلثرا  بال سب . رر   السب ب نسن ال   
سنش ره   ج   رر ه  السههههههههههههههبه ب س لههههههههههههههسر ال رر هاو األخرى  ن نما   ال بسنب إز أ هم  

 س أ لر  ل   رر     س  الرضا سما  م ن أن  خلأم من نما   لل بسن الم  ام  مع الب ن.
  

                                                           
  0/0أطب سذلن من خال   ص المادة زبد من اإلاارة ي ا إل  أن المارر الج ا رر نلر النما   نش  أسد اإلذ ان ن - 1

 كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بي  سلعة أو تأدية ادمة، حرر»ن ث جا  ن خا:  أد يس  20-20من الأا سن ر   
  ال هههههههرر الج ا رر  سن اخ ههههههههههههسيذا ما  اخذ  ل  الما ،«مسبقا من أحد أطراف االتفاق م  إتعان الطرف اآلار فيه

 ن ال أدر  د     نش أر  أد من ال أسد إذا ل   سما للطرف الض  ف بم ا ا  ارسط ال أد.ال سا  



 
 
 

- 293 - 
 

 :للحد من الشروط التعسفيةا رضفعالية نظرية عيوب ال-1
    طرف الذر  لل جا  أسههههههها      أد سل ن إذا اهههههههابم     من ال  س  ا   بر الرضههههههه 

إراد م طل  إبطا  ال أدب سا طال ا من ذلن سهههه   ر  لخذب ال  س  م سهههها ل ن  ن مدى  فا  خا نش 
مسهههههن ال بسن ا   ر ن جنما    بسن الب ن؟ سبال الش اسههههه ب اد الاهههههرسط ال  سهههههف   ال ش  د  سرديا الب 

 بأند   س  الرضا.
 الغلط: -أ

من ال أسد ال مسذج   ال ش   سن من اللههههههههههه    ل  الم  ا د  ملهههههههههههرنشبا  بار أن ال أد ال
ال ادر  را  خا بسهههههههخسل  س سهههههههر خلهههههههسلهههههههها أما  ان أار يذا األخ ر نش أغل  األن ان إل  الثأان  

در  الأا س       إم ا     مسهه م  جان جم ع  فالهه لمب نالن ذلن ال ش    ا لم نخ  ال أد المأب   ل م ساا
 بأسا د الللط زس ب اد الارسط ال  سف   أس   د لخا نش يذا ال أد م اناب   ف ذلن؟

من الأا سن المد ش      27إل   20  اس  الماههههههههرر الج ا رر من خال   لههههههههسص المساد  
 أد دانع أس الجسيرر الذر  ج   الب سأخهذ نش ذلهن بهال رر ه  النهد ثه  ال ش  فرق ب ن الللط اله1الللط

 20 اب  لإلبطا ب سب ن الللط الل ر دانع إل م سالذر ز  اثر نش الرضههههه ب سنش يذا  لهههههو المادة 
ن أ ،يجوز للمتعللاقللد الللتي وق  في ملط جوهري وقللت إبرام العقللد»من الأهها سن المههد ش  ل  أ ههم: 

 ما إذا نس بنث ن بد سارد نش ج  ال أسدنالذا  ان ال مسهن ب    الللط إلبطا  ال أ ،2«يطلب إبطاله
ل بسن الب هن ال مسههههههههههههههن بهم إل هادة ال سا ن المفأسد جرا  س س م نش الللط أث ا  إبرا  أند ال أسد  هان 
  .الب    
خ  ل س خا اههههههد دة ال  أ د سلهههههه ب  الف ملههههههرن   ث را ما  جد     الللط منأأا نش ال أسد ال 

خ ر س ررا لناج م الملن   أد   ل  إبرا  ال أد دسن أن سهههههههههههههه مها بهال سههههههههههههههبه  لل بسن ال هادرب يذا األ
   فنلم س فخ  ب سدب س درن من ساب ج دا مما  د  س  م نش غلط جرا   د  خبر م س فا  م.

أن الماهههههرر  ص  ل  أ م ز  م ن ال مسهههههن بالللط إلبطا  ال أد إز إذا  ان يس الدانع  ب د 
سههبق اإلاههارة إل م أ البب ساإلبطا   سهه سج   سانر أر س سر الاههخص نش غلط جسيرر  ما  بلل  ا د

                                                           
 برر مههههههههههههنمد لأ رر: «. ن دن م إل  ال  ا د الذر  أس  نش ذين الم  ا دأر از  أاد الخاطئ سي  » ألد بالللط:  - 1

 .سما ب ديا 020الس درب مرجع سابقب ص. 
 ضمن الأا سن المد شب مرجع سابق.  ب 27-57أمر ر    - 2



 
 
 

- 291 - 
 

يكون الغلط »من الأا سن  فسهههم ن ث جا  ن خا:  20اهههرسط م     م لهههسص  ل خا بمسج  المادة 
جوهريلا إتا بلغ حدا من الجسلللللللللامة بحيث يمتن  معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يق  في هتا 

 الغلط.
في صلللللللفة للشلللللللية يراها المتعاقدان جوهرية أو يجب  يعتبر الغلط جوهريا على األاص إتا وق 

 اعتبارها كتلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية.
إتا وق  في تات المتعاقد أو في صلللللفة من صلللللفاته، وكانت تلك التات أو هتم الصلللللفة السلللللبب 

 «.الرئيسي في التعاقد
ذر س ع نش   ا د النلما  ان الللط يس أمر  فسشب نسج  زس أرار ال  ام  أز  س أ  بم الم 

الللطب ب  زبد أن   لهههههههههه  بالم  ا د ا خر ن    م ن از  داد بمب لذلن  اهههههههههه رط نش الللط الذر 
ب سبهههال هههالش  أع  ل   ههها ق ال بسن الهههذر  رغههه  نش إبطههها  ال أهههد 1ة أن   سن جسير هههااد   ههه  اإلر 

 2أن  ثبو  سانر الارسط المذ سرة. بلس س م نش الللطملرنش ال
 رر   الللط  ا و سههههه  سن أ ثر ن ال   نش مجا  الند من الاهههههرسط ال  سهههههف    المالنر أن 

  اإلبطا  بمجرد س س م  ل  اهههههههرط    لق ب  لهههههههر المدرج  من طرف الب سن إذا  ان ال     خس  
مخ  نش ال أدب سل   بالضهرسرة أن   ل   ل  لف  جسير   للاش ب سيذا ما ج   الد  سر نسن 

 بار أن  ل  ا  ب د   جا   ال مسهن بالللط زس ب اد الارسط ال  سف   أس  ب 3 بد الباسهط جم  ش
ال بسن نش  ال  م مع الب ن ز  أع نش اللال  األ   نش غلط    لق بلهههههف  جسير   نش ال أد ساا ما 

 ف ر  ن خا سجسد غلط نالن إبطا  ال أد زنش اههههههههرط من اههههههههرسط ال  ا دب ب  إ م نش النال  ال ش    
رسط ال ش  ضههم  خا  ف  الاههس  ملههرن  خر بسههب   اههابم ال أسد ال  د  سجسد بد    ف د ال بسن أما  

 س ع نش غلط دن م لأبسلخا.بسببخا م  د ش أ 
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م ن اإلبأا    إز أ م بالرغ  من  لهسر  رر   الللط للند من الارسط الب     ال  سف   ل   
رسط بازل  ا  باإل ال  نس  اههههه ا  بار إخال  الب نن بالاهههههرط ال  سهههههفشنش ملازة ال ل خا للند من 

سههههههببا  س ع ال بسن نش غلط  م  م ال مسههههههن بم لل خلص من ا ثار السهههههه    للاههههههرسط  د    بر  ال أد
ال  سههف  ب سيس  فسههم ما دنع بالأضهها  الفر سههش إل  ال أ  د بسجسد ال  ا  الب ن بال ال  ال بسن بنأ أ  

 من إم ا     ضم م ارسطا   سف  . عز  م راير ا ب نال أد سرغ  رضا   م 1ارسط ال أد سمدايا
 التدليك:-ب

 ب ها ل لههههههههههههههسص الأها سن المد ش  جس  إبطا  ال أد لل دل   إذا  ا و الن   ال ش لجأ إل خا 
ز س ل م ب 2ل ا     مب من الجسههههههههام  بن ث لسزيا لما أبر  الطرف الثا ش ال أداأند الم  ا د ن أس 

الرضهههههها إز إذا لجأ المدل  إل  ن   جسهههههه م  لسزيا لما أ ب   م ن ا  بار ال دل     با من   س  
 أع ضههههههههههههههن    دل   ان  الش من طرف الب نب س  سن ذلن نال بسن  د  ؛المهدل   ل هم  ل  ال  ها د

يذب  دن م إل  ال  ا دب ن جس  لل بسن نش باسههههههههههههه  ما  يذا األخ ر لن    سلد نش  ف  ال بسن غلطا 
  3 أررب الأسا د ال ام .سنأا لما  النال  طل  إبطا  ال أد لل دل  

من الأا سن المد ش  ل  أ م:  22 ص الماههههههههههههههرر الج ا رر بمسجه  الفأرة الثها  ه  من المادة  
دا عن واقعة أو مالبسة إتا ثبت أن المدلك عليه ما كان ليبرم العقد ميعتبر تدليسلا السلكوت ع»

إل  أن مجرد ال  مان أس  اههههههههه ر  ةمضهههههههههمسن يذب الفأر ن ،«لو علم بتلك الواقعة أو هتم المالبسللللللة
  أر أ م ز  اهه رط نش ال دل   أن   سن الطرق ازن  ال   المسهه  مل بالسهه سو    بر طر أا ان  ال ا

ا    د  دل سهههها من الم  ا د إذا  نز إ جاب  ب ب   م ن أن   سن ال م  ازن  الش سههههلب ا منضهههها اأ م
 4ب  مان أمر ما.

ب ن لم لسماو  ان  ج  أن   لمخا ال بسن الم  ا د م م  ب   ل  يذا األسا  نالن   مان ال 
ال  ا د   د  دل سهههههههههههها ان  ال ا سههههههههههههلب اب   طش لل بسن النق نش طل  إبطا  ال أد باههههههههههههرط إثبا م أن 

                                                           
1 -  Cour de Cassation de paris: Arret N° 918, date 13-10-1995; Cassation de bordeaux- 1ere  

Chambre, Arrêt 98-820, 7-09-1998. 101 ي، مرجع سابق، صنقال عن: سيد محمد ولد عبد                   .  
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الم لسمهه  ال ش   مخهها الب ههن  اثر نش   هها ههدبب سأن الب ههن  ههدرن ذلههن س  ل  أن ال بسن الم  هها ههد م ههم 
 1   مخا   م ن نملم إل  ال  ا د.  جخ   لن الم لسم ب مع ذلن

الب ن  س لج بسن المطالب  بالبطا  الاهههرسط ال  سهههف   نش نال  البالم ان  بب ا   ل  ما سهههبق 
ن    ب  لدسر  ا سن نما    2إل  إخفا يا   مب سيس ما ذيبو إل م من م  بار   نش ن م ن لخا

ن إخال  أبر  دل سههههاب سا  برو ن ث ا  برو أن  د   سضهههه ا اههههرسط ال أد لل بسن     بالمسهههه خلن
خا باههههههههههههرسط ال أد  دخ  نش ن   ال  مانب سبال الش  م ن المطالب  بالبطا   الب ن بساج  إ ال   ب ا
 ال أد  أس سا  ل  ذلن.

 اإلكرام:- 
ل  ا دب د نش  فسم ريب   دن م إل  ااإل راب يس  بارة  ن ضلط  أع  ل  أند الم  ا د ن  سل  

ن ث من ال ادر ملههههرن   ب يذا األخ ر يس المألههههسد نش ال أسد ال3أس م  س ا س د   سن إ رايا ماد ا
د  نو اإل راب المادرب ناضههههههههههههههطرار ال بسن لمث  يذا س ما   سن اإل دا   ل  إبرا  يذا ال سر من ال أ

 ال أد  د   سن    ج  ناج م الملن  جرا  ضرسرة ما دن  م لذلن.
سسضههع ال بسن أما  خ ار ال  ا د من  دمم ن   بسضههع اههرسط ال أد م فرداب الب ن  ا  نالذا 

سلس ل    ن راضهههههههههههههه هها  ل  مهها جها  نش م ن ال أههدب نفش نههالهه  مسانأ ههم   سن  ههد س ع نش إ راب لأبس  
لنما   سر الم  ا  ماد     اإل راب  طرح إم ا    سبال الش ب اههههههههرسط ال أد  ررا لناج م إل  ال  ا د

 ال بسن الب  ش.
يجوز إبطال »ا سن المهد ش نش نأر خها األسل  سالثها     ل  أ م: من الأه 22 لههههههههههههههو المهادة  

 .العقد لإلكرام إتا تعاقد شاص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد اآلار في نفسه دون حق
إتا كلانلت ظروف الحلال تصلللللللللور للطرف اللتي يلدعيها أن اطرا  بيّنلةعتبر الرهبلة قلائملة على وت

 .«اربه، في النفك، أو الجسم، أو الشرف، أو المالجسيما محدقا يهددم هو، أو أحد أق
                                                           

 .002ب مرجع سابقب ص. «النما   الأا س    للمس خلن نش ال أسد الب    » م   در سوب  ر  - 1
2 -  Cour Cassation de paris, Chambre civil Arrêt N°110-126, Date 10 Mars 1994; Cassation  

de paris, Chambre Civile, Arrêt N°87-10577, Date 1er Juillet 1988. 
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لل بسن المطالب  بالبطا  ال أد إذا  ان  د   ر     ضههههها أ م  م نال ص السهههههابق باسههههه أرا   
 ان   ل   أس ج ل م  أد   ل  ال  ا د دسن سجم نقب س  سن يذب الريب   د لهههههدرو من الب ن لريب 

ال ل هها الج ا ر هه  نش  رار سنش يههذا أجهها و المن مهه  ب 1أن   ل  بخههان مهها بخهها أس  ههان من المفرس  
 ل  ال  ا    ن اللجس  إل  الأضهها  أر  ن  بللاههخص الم فق مع الب ن  نو سههلطان اإل راب 2لخا

 طل  إبطا  از فاق. بنق ال أاضش المأرر  ا س ا
ا يالار   ذاو المساسل   المندسدة أسر البل س ش أسسو د سا مثلو نش أن  فال   الأض    

مما نملخا  ل  اإلذ ان لاهههههههههههرسط ب ن  بة   مث  نش اإل راباد ل  س س خا نش     من   س  اإلر 
مسههههههه ر الاهههههههر     ر  لنج  مم ل ا م ال أار   الخالههههههه  سالم مثل  نش سذلن أن البر   الج ا ررب 

يلم أمسههه ن سن ال  سههه  خما رنأ   ا ل م سبا ش إخس م سأخسا مب مما  جسهههد خطرا مند ا  خددب س خدد 
 ل خا لررسنم الأايرةب سأسسو الار   د سايا  ل   ص المادة  ال س  عاز فا    س  ناضهطر إل  إبرا 

 من الأا سن المد ش. 22
أ ههم من غ ر الم أس  السههههههههههههههمهاح بهالبطها  ال أهد بهدانع أن  3رأى جها ه  من الفأهمخالنها لهذلهن 

إل  ال  ا د  اضطرارأن ا  بار أر برا  ال أدب س برر ذلن بإلناج م بسهب   ال بسن أ رب  ل  ال  ا د
ب ز سههه ما  ملهههرن بمثاب  إ راب سههه ادر إل   د  اسههه أرار الم امالو سا خ ار  ان  ال أسد بما ن خا ال

 سبههال ههالش ز  م ن اللجس  إل -ال مسذج هه –  يههذب ال أسد ثههسأن الن ههاة از  لههههههههههههههاد هه   ن ههاج إلبرا  م
  ذلن إ ما د الرأر السههههابقب نمن غ ر المم ن ب س نن  ا اببسههههب  اإل ر ملههههرن   إبطا  الاههههرسط ال

ألن  بش أد الملهههههههههههرنن ث ز  م ن أن  أع ال بسن نش إ راب  ج لم  س ع ال بالملهههههههههههرن  نش ال أسد 
الههههههه  ب نخش أسههههههبا  خز  م ن ا  بارب سهههههههببا للط ن نش ال أد باإل رابنش يذب النال   ازضههههههطرار

 .بال بسن نش ند ذا م سل   للب ن أر  د ن خا
  ا

                                                           
 مرجع سابق. المد شب الأا سنالم ضمن  72-57األمر ر    من 20المادة أ رر:  - 1
 ب ن اهههههههههر   ذ.  .   ب 0200-20-20خ هههههههههههههلادر  ن اللرن  ال جار   سالبنر   ب ار ب لج ا ر   رار المن م  ال ل ا ا - 2

 ب ص. 0200ن م  ال ل اب ال دد الثا شب ب مجل  الم2225520ملف ر   أسر البل س ش ضهههههد ب ن البر   الجههههههههههههه ا ررب 
005. 
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 االستغالل: -د
اي مهو م ر  ال اههههههههههههههر  هاو بم ههالجه  اخ ال  ال سا ن ال أههدر سذلهن بمساجخهه  نهازو ا  ههدا  
ال سا ن المادر نش ال أسدب سيش النازو ال ش      غ ا  ال  انا از  لههادر سالمخ ش ب ن طرنش 

  مهها  رف ب رر هه   نس  الم ههاملهه  المراد إبرامخهاب سيس ههال أهد س ههذا ا  ههدا  ال  ههاد  نش الم رنه  سالههدرا
 اللبن ازس لاللش.بب أس ما  سم  1نش ال أسد لبنال

 0227من الأا سن المد ش بمسج    د    02/0المادة  نش ص الماهههههههرر الج ا رر نش يذا  
إتا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة م  ما حصل عليه المتعاقد » ل  أ م: 

د أو م  التزامات المتعاقد اآلار، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم اآلار من فائدة بموجب العق
العقد إال ألن المتعاقد اآلار قد اسلللتغل فيه طيشلللا أو هوى جامحا، جاز للقاضلللي بناة على طلب 

 .«المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هتا المتعاقد
  الماد   نش اللبن م ب ا نش ذلن  خ  الماهههههههههرر  ان الماهههههههههرر الج ا رر  د أخذ بال رر  االذن 
ن ث سطبأا لخذب ال رر   نالن اللبن    ش  د  ال سا ن ب ن األدا او الم أابل  نش ال أدب  بالفر سههههههههش

ب إز أ م سههها ر نش الس و  فسهههم الماهههر  ن 2بن ث  لههه  درج  ازخ ال  نش ال  اد  إل  ر   م  ن
 نشر ال ضهههههههامن ازج ما ش سالثأ  الماههههههههرس   مبدأ أسههههههه سهههههههها  ل  ذلن سالسهههههههس سههههههههررب س  شاأللما 

الم امالوب ن ث أسهههههههه  اللبن من  ان   ثا     ل  ال رر   الاههههههههخلهههههههه   ال ش ز    د   د  أد ر 
 سن سههههببا نش سبذلن   ب3ب  بأ م م الاههههخلهههه   بال رر إل  ررسف الم  ا د بالاههههش  بأ م م الماد  
  أند الطرن ن لضهههههههههههه ف أس ط   أس  د  خبرة ازل  اماو    ج  اسهههههههههههه لال صإبطا  ال أد أس إ أا

 الطرف ا خر.
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من الأا سن المد ش  02نلههههههر الماههههههرر الج ا رر مجازو ازسهههههه لال  بمسج   ص المادة  
سيس مهها   رف ب 3الجههاما 2الب ن سالخسى 1نش مجههال ن اث  ن سيمهها نههال ش الط  السهههههههههههههههابأهه  الههذ ر 

رسطم ل ش  ملش اهههههه-الب ن–لمن رف  سهههههه للم ا ببالضهههههه ف ال فسههههههش الذر    رر الطرف الضهههههه  ف
لذلن س  ازل  اماوبمما  ادر إل  خل  نش سما  ل  ال بسن إز ال سههههههههل   ل لن الاههههههههرسط  بال  سههههههههف  

رط إثباو سجسد  ب س ل م ز  اهههههه4باههههههرسط مجنف  دل   ط   اا  بر ازج خاد الأضهههههها ش أن الرضهههههه
لم أابل  دل    ل   د   سا ن ازسههههههههههه لال ب نمجرد  نأق  د  المسهههههههههههاساة أس ال فاسو نش األدا او ا

 ال أد.
 ب بهدس أن  رر   ازسهههههههههههههه لال    بر إل  ند ما  ن ال ال   غ ر الم سا    ب ن الب ن س بس م 

خضس م لما س  ملرنشناج  ال بسن أس ضا أ م المال    ث را ما  دن م إل  اإل دا   ل  إبرا  ال أد الن
ساسهههههه لال  يذا األخ ر لسضههههههه    الناج    مل م  ل م الب ن من اههههههرسط بسههههههب  اضههههههطرارب إل  ذلن

 سالضرسرة لل بسن.
نق نش إدراجم ل رر   ازسهه لال  خال    د لم للأا سن المد ش أن الماههرر الج ا رر س   النر  
 ما  لش:  02ب إز أن ما   ا   ل   ص المادة 0227س   
  س ل  الناجأن المارر الج ا رر نلر ازس لال  نش نال ش الط   سالخسى بالرغ  من أن  -

  سلذلن سج   ل م مسا رة ب -زس ما نش ال أسد ال مسذج  –الخبرة  دخ  نش يذا ال طاق 
 5الأسا  ن األخرى ال ش  لو  ل  ذلن.

                                                           
 الط   يس نال  الاخص الذر  أد   ل   م  دسن مبازة أس ا  راث ب سا بمب ن ام  الخف  سال سرر الماد  ن إل  سس   - 1

غفا هههههههههال أد رب  ما  ام  اإل دا   ل  إبرا  ال لرف نش ن رة من ن راو ال نم ب دسن از    ار ههههههههههالمض راث بال  ا   ساا
 .005 ب   إبراي   س دب ال رر   ال ام  لالل  ا ب ملادر ازل  ا ب مرجع سابقب ص.  :المس أبل  . أ رر

 الخسى يس الرغب  ال ش  ملن  ل  اإل سان  ما   فسم ن جد  فسم مدنس ا إل  الرضسخ ل   ما  فرضم يذا الخسى دسن أن  - 2
 .22   أنمد نسن  دادةب مرجع سابقب ص. خ ار. أ رر: خلالم ا ا  أس ال س ط ع 

 ازس لال  نش الم    ازلطالنش يس الط   الب ن أس الخسى الجاما الذر    رر الم  ا د بلر  دن م إل  إبرا   أد  - 3
 ر   هههههههب ال راوههههههههههههأ رر:  لش ن اللشب ازل  ام .  نم  بمأ ضاب ال  اماو ز    اد  ب ا ا مع ال س  أس من غ ر  س 

 .070ب ص. 0220ال ام  لل أدب مسن  لل ارب الج ا رب 
 .02المرجع  فسمب ص.  - 4
 إتا استغل شاص آار حاجة ملجئة، أو طيشا بينا، أو ضعفا » :070 ص المادة من ب ن يذب ال لسص الأا س   :  - 5

  =25د ش ال س  ش مرسس  بالأا سن ر   الأا سن الم «.ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته األدبية عليه...
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اضهههههههنا إذ ااههههههه رط أن   سن الط   ب  ا أر س  بق الماهههههههرر  طاق نال  الط   سالخسىضههههههه    -
ض ق من نما   الطرف ا سيس نلر ز جدسى م مب  س م  نسم رسنا سأن   سن الخسى جام

الضههههه  فب إضهههههان  إل  أن الأاضهههههش سبن   سهههههلط م ال أد ر    د ز  رى ما  راب ال بسن من 
 ن ث الجسام .

أن ال ص الأا س ش السهههههههابق ن   نش  طا م الضههههههه ق   طل  إثباو الطرف األ سى ل    أس  -
سى د  ضههههههههههه ف إرادة ال بسن مما  ثأ   اي  األخ رب   ادة  ل  الملهههههههههههار ف ال ش   طلبخا

 1البطالن أس اإلبطا  أس إ أاص ازل  اماو.
بهالرغ  من ال أها ص المهذ سرة إز أ هم ز  م ن جند ما  مدب  رر   ازسهههههههههههههه لال  من نما   
 بل د   الخبرة ز سهههههههه ما نش ال أسد ال مسذج   ال ش  أس  ن خا المن رف بالمال  اههههههههرسطم  ل  ال بسن

  ررا لض فمب سما  ا د  جا   يذب ال رر   نش  نأ ق سبال الش  د   درة يذا األخ ر  ل  ال فاس 
ال سا ن المرجس يس الج ا  الهذر ر بهم الماههههههههههههههرر من إبطا  ال أد أس إ أاص نش ازل  اماوب سيذا ما 

 س راب زنأا.
الهههههههه  خبالرغ  من النما   ال ش   فلخا  سا د الأا سن المد ش للطرف الضهههههههه  ف نش ال أد س  

نالن  بسز  باراو  د دة ملهههههرن  أ م سلخلهههههسلههههه   ال أسد ال إزدةب  رر     س  اإلرا  ل  أسههههها 
ال بسن الم  ام  مع الب ن  بدس ضه أ ب نب ضهخا ز  م ن  لسر  ادا رة  أث ر يذب ال  س   ل  رضه

 .  أث رب مطلأا
نالب سن با  باريا الطرف المخ ش   مسههههههههههن بمبدأ نر   ال  ا د س ذا الأسة المل م  لل أد ن ث 

ن  ان مجنفا سذلن أخذا بمبدأ سلطان اإلر بالم ا خا إ أن   ما ة نش ند ذا مباددراج أر ارط ن   ساا
 د  ال فا ة الف    سال أ    لل بسن نش ب   األن ان  د ز  م  م من م ا اهههههههههههه  ب سد ال أد ن   سلس 

                                                           

 . م اح  ل  المس ع 0020  ا ر  27ب اللادر ب ار خ 0007ب م اسر نش جر دة ال س و ال س ب ال دد 0022لس   =
  ل :  0070لس    02من الأا سن المد ش ال را ش ر    007؛ س ص المادة legal.org-www.gcc اإلل  رس ش: 

 م اح  ل  «.إتا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشه أو هوام أو عدم ابرته أو ضعف إدراكه...»
 .www.Jafbase.fr المس ع اإلل  رس ش: 

 .070 بسدالش منمدب نما   المس خلن نش الأا سن المأارنب مرجع سابقب ص. - 1

http://www.gcc-legal.org/
http://www.gcc-legal.org/
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 رضههو  ل م للم ا اههه ب سيذا ما ج   أغل  ال اهههر  او  سهه   إل  ال دخ  بلهههسرة مبااهههرة إل جاد 
 لخذب الم ضل ب س نأ ق ال سا ن ب ن طرنش ال أد.ن  

 القواعد الااصة فيالحماية المقررة ثانيا: 
ضهههههمن الأسا د ال ام  س د  من الاهههههرسط ال  سهههههف   ل بسن لنش ر   لهههههسر النما   المأررة  
لخذا س ب الماهههههههرر الج ا رر أن ا   ا س    خالههههههه  لنما   الطرف الضههههههه  ف نش ال أد ب سهههههههن فا  خا

لنما   ال ش  طرق إل خا الماهههههرر من خال   ند دب للاهههههرسط ال ش    بر   سهههههف   ن   ز سهههه   اس  ا
  جاس يا المخ شب ث  سهههههههه  ندث  ن النما   المدرج  ضههههههههمن  ا سن ال أد سالأر  ساأل رم  الب     

 المطبأ  لم.
 :320-20 رقم والمرسوم التنفيتي 22-20 رقم الواردة ضمن القانون الحماية-1
ع ناسلو م ر  ال ار  او مجابخ  السض بد إ راد الارسط ال  سف   ضمن ال أسدنش ر    ا  

 ن ثب سيس ما أخذ بم المارر الج ا ررب 1من خال   ند ديا لأسا     ضمن الارسط الم  برة   سف  
جا  ن خا سال ش ب 20-20من الأا سن ر    00أسرد  ا م  من الاهرسط ال  سف   بمسج   ص المادة 

في العقود بين المسلللتهلك والبائ  ال سللليما البنود والشلللروط  وشلللروطا تعسلللفيةبنودا  تعتبر»أ م: 
 التي تمنح هتا األاير: 

 حقوق و/أو امتيازات ال تقابلها حقوق و/ أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك. تأا -1
 فرض التزامات فورية ونهائية على المسلتهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط -2

 يحققها متى أراد.
امتالك حق تعديل عناصلر العقد األساسية أو مميزات المنتو  المسلم أو الادمة المقدمة  -3

 دون موافقة المستهلك.
التفرد بحق تفسلللللللير شلللللللرط أو عدة شلللللللروط من العقد أو التفرد في اتاات قرار البت في  -0

  مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية.
 ت التزاماته دون أن يلزم نفسه بها.إلزام المستهلك بتنفي -5
 رفض حق المستهلك في فسإل العقد إتا أال هو بالتزام أو عدة التزامات في تمته. -0

                                                           
 د  ا م  ن من الارسط ال ش ا  بريا   سف  .ر أس  ما جا  بخا المارر األلما ش سنذا نذسب المارر الفر سش الذر أس  - 1



 
 
 

- 222 - 
 

 التفرد بتغيير آجال تسليم منتو  أو آجال تنفيت ادمة. -7
تهديد المسللتهلك بقط  العالقة التعاقدية لمجرد رفض المسللتهلك الاضللوع لشللروط تجارية  -8

 «.جديدة مير متكافئة
اسهههههه أرا   ص المادة أ الب  جد أن الماههههههرر الج ا رر أسرد ب   الاههههههرسط ال  سههههههف    ل  ب

سهب   المثا  ز النلهر من خال   بارة ز سه ما الب سد سالاهرسط...ب سيس ما  نسه  للماهرر ن ث 
إلم ا    ا  بار ب   الاهههههههههههرسط األخرى ال ش  د  رد نش ال أسد   سهههههههههههف   مما  مف سنا رن المجا  
سط أخرى ال ش  د  رد ن خا ار  الملرن  أ بر للمس خلن خال  إذا  ان ذلن نش ال أسد   سنر نما  

 أس نش  لسص أخرى. أ الب مجنف  ل    سع المجا  لذ ريا نش  ص المادة
 ا م   022-22 ر   الماهههههرر أ ضههههها بمسج  المرسهههههس  ال  ف ذر أسردنأد  بإضهههههان  إل  ذلن

  اإلثباو السا ع  ل   ا ق ال بسن  سهههههههههههههخ       ب يذا ما  ادر إل1أخرى للاهههههههههههههرسط ال  سهههههههههههههف  
رط إذا من إثباو الطابع ال  سههفش للاهه م  ف  نخسالمسهه خلن نش نال   ضههمن ال أد لاههرسط مجنف ب 

  ان من ب ن الارسط الم لسص  ل خا نش الماد  ن السابأ  ن.
لارسط ا نش ال  مق أ ثرما  النر من خال  الماد  ن السابأ  ن أن المارر الج ا رر ناس  

نراديا ب لهههسص خالههه   مبادرة م م لنما   ال بسن الطرف الضههه  ف نش ال أد  الههه  خال  سهههف   ساا
نش ال أسد ال ش ز   سن ال  اماو الطرن ن ن خا م  ان   مما  ن   سضهههههههههههع أسهههههههههههه   ا س     ل    بخا 

 المن رف نش ال ال   ال  ا د  .
 ل   سذلن ب لهههمرسط الساردة ن خاب ر اب   ل  الاهههبرر ال أسد الماهههرر الج ا  خصيذا س د 

لج   الب سد ال  سهههههف  ب يا م األخ رة    ف  بالبنث نش    ال أسد المطبأ  من طرف األ سان    س ن
 س  بلههه اغ س أذاو طابع   سهههفشب  سن ما إذا  ا و   ضهههمن ب سدااز  لهههاد  ن  ل  المسههه خل  نب 

برة لم    ب س م  خا الأ ا  ب   دراسههه  أس خ سلههه او  بلغ إل  الس  ر الم لف بال جارة سالماسهههسهههاو ا
  2م  لأ  ب  ف    طب ق ال أسد  جاب المس خل  ن.

                                                           
 رم  ههههههههههههههههب  ندد ال  الر األساس   لل أسد المب0222سب مبر  02مارخ نش ب 022-22من مرسس    ف ذر ر    7المادة  - 1

 سب مبر  00ب لادر ب ار خ 72لمس خل  ن سالب سد ال ش    بر   سف  ب ج. ر.ج. جب  دد ب ن األ سان از  لاد  ن سا
0222. 

 ب مرجع سابق.022-22من مرسس    ف ذر ر    5المادة  - 2
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نش سهههههههه اق نما   المسهههههههه خلن )ال بسن( ل     ف الماههههههههرر الج ا رر بنرر ب   الاههههههههرسط 
 ر نما    سنلسا  باريا   سهههههف  ب ب  ندد أ ضههههها ب   ال  الهههههر ال ش  ج  إ راديا ضهههههمن ال أسد 

 ال  ف ذر ر   من المرسههههههههس  0أد  لههههههههو المادة نب مع المن رف سالند من   سههههههههفمب أ بر للم  ام  
تعتبر عناصللللللللر أسللللللللاسللللللللية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون » ل  أ م:  22-022

االقتصلللادي والمسلللتهلك، العناصلللر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمسلللتهلك والتي تتعلق باإلعالم 
فافية العمليات التجارية وأمن ومطابقة السللل  و/أو الادمات وكتا المسللبق للمسللتهلك ونزاهة وشلل
 .«الضمان والادمة ما بعد البي 

 ما  ههههههههههههددو المادة الثالث  من المرسس  ذا م ما    لق بال  الههههههر األساس   لل أسد المذ سرة 
 ب سال ش جا و  ل  سب   المثا  ز النلرب ن ث جا    داديا  ال الش: 0نش المادة 

 ل او السلع س/أس الخدماو سطب   خا.خلس  -
 األس ار سال  ر فاو. -
   ف او الدنع. -
 ارسط ال سل   س جالم. -
  أسباو ال أخ ر  ن الدنع س/أس ال سل  . -
   ف او الضمان سمطابأ  السلع س/أس الخدماو. -
 ارسط   د   الب سد ال  ا د  . -
 ارسط  سس   ال  ا او. -
 إجرا او نسخ ال أد. -

لاههرسط ال  سهههف    م ن أن  رد إما أث ا    س ن ال أد أس   ف ذب  أثر أن ا من ذلن  سهه خلص
ب لههههههههم  ل  ال  الههههههههر الساج  الج ا رر الماههههههههرر س سههههههههب  ا نال  ال أدب بمن  ثار  د  ال  ف ذ أس 

لن ن رف )الب ن( سالمسهههههههههههههه خإدراجخا نش ال أد  ا د  ل  اههههههههههههههرط ال  اب  نش ال أسد المبرم  ب ن الم
 .)ال بسن(

   النما   ال ش أسزيا الماههرر الج ا رر للمسهه خلنب إز أن ما   ا   ل م أ م بالرغ  من أيم
م ب ر    الج ا    فا ل    طرق إل  الج ا  المد ش الم ر    ل  إ راد الارسط ال  سف   نش ال أسد سا
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ب سيس ما  سنش بأن الماهههههرر  ن   ضهههههم  ا للأسا د ال ام  نش الأا سن المد ش ز سههههه ما طالج ا ش نأ
إتا تم العقد بطريق اإلتعان وكان قد تضللللمن شللللروطا »م مب سال ش مفاديا أ م:  002ص المادة  

تعسللللللفية جاز للقاضللللللي أن يعدل هتم الشللللللروط أو أن يعفي الطرف المتعن منها وتلك وفق ما 
ب يهذا مع مرا اة ما جا  نش  ص «تقتضلللللللللي بله العلداللة، ويق  بلاطال كلل اتفاق على االف تلك

سال ش  ضهههههم و اهههههرسطا   سهههههف   ز   سن للأاضهههههش إ ا يا أر  20-20 ر   أا سنمن ال 00المادة 
 سلط   أد ر  .

 :المكفولة للزبون بموجب قانون النقد والقرض واألنظمة البنكية المطبقة له الحماية-2
 بنش الأا سن المد ش إل  جا   النما   ال ش خسلخا الماهههههههههههههرر لل بسن بمسج  الأسا د ال ام  

ب سهه   الماههرر إل   سن ر نما   أ ثر 022-22 ال  ف ذر ر   سالمرسههس  20-20 ر   س ذا الأا سن
 سال ش باز  مانز سههههههههههههه ما نش  أسد  الب ن ا ق من خال  نرضهههههههههههههم لمجمس   من ازل  اماو  ل  

 بالم ا خا الند من   سف سملازة الب سن نش نر  ارسطخا  ل  ال بسن.
 العرض المسبق: -أ

 ل  أ م:  1من  ا سن ال أد سالأر  0م رر 000ثالث  من المادة  ص الماههههههههرر نش الفأرة ال
ب «وضول لكل الشروط المتعلقة بهابمطلب الشفافية وتشير  قروضيجب أن تستوفي عروض ال»

الم  لق بنما   المس خلن س مع الل   20-20من الأا سن ر    02 لو المادة  سنش  ف  الس اق
ما في كن تسللللتجيب للرمبات المشللللروعة للمسللللتهلعروض القرض لالسللللتهالك يجب أ» ل  أن: 

ياص شللفافية العرض المسللبق وطبيعة ومضللمون ومدة االلتزام وكتا آجال تسللديدم، ويحرر عقد 
 .«بتلك

الم  لق باهههرسط س  ف او ال رس  نش  000-07 أ  دا لذلن لهههدر المرسهههس  ال  ف ذر ر   
يجب أن يسبق كل عقد قرض »: م م  ل  أ م 2/0مجا  الأر  ازس خال شب ن ث  لو المادة 

بعرض مسلللللبق للقرض، من شلللللأنه السلللللمال للمقترض بتقييم طبيعة ومدى االلتزام المالي التي 
 .«يمكنه اكتتابه وكتا شروط تنفيت العقد

                                                           
 بمسج   0202الم  لق بال أد سالأر  نش   د    00-20ضمن أن ا  األمر ر    0م رر 000أدرج  ص المادة  - 1

 .0202سب مبر  20ب لادر ب ار خ 72ب ج. ر. ج. جب  دد 0220أسو  02ش ب مارخ ن20-02أمر ر   
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ال ر  ضههههههرسرة  ضههههههمن  ل   فسههههههم من المرسههههههس   7من المادة س د  لههههههو الفأرة األسل  
سص   الهههر ال ر  س  ف او النلهههس  م لسماو لهههن ن  س   خ   سضههها  ل  الخلهههلالمسهههبق 

 . ل م س ذا نأسق سساجباو أطراف  أد الأر 
لمأ ر   أ    طب    سمدى ازل  ا  المالش الذر  م  م لل بسن ا يذا من اهههههههههههأ م أن  سهههههههههههما

 مما  س د ش بالضرسرة نما   رضاب. ا   ابم س ذا ارسط   ف ذ ال أدب
أن كل عرض للقرض »س  ذا هم: من المرسهههههههههههههه 5 لههههههههههههههو المهادة هأ  هدا  ل  يهذب النمها ه   

االسللللتهالكي يجب أن يبين على الاصللللوص تعيين األطراف، الموضللللوع، والمدة والمبلغ الااص 
 00لمادة ب س لو ا«والصافي للقرض وكيفيات التسديد، واألقساط وكتا نسبة الفوائد اإلجمالية...

فعلي اإلجمالي في كل يجلب اإلشلللللللللارة إلى معلدل الفلائدة ال» ل  أ هم:  22-02 ر   من ال  ل مه 
 عرض لقرض وفي كللل وثيقللة تعتبر كعقللد للقرض، وهللتا عنللد بللدايللة العالقللة وعنللد تجللديللد الللدعم

 .«المالي، أو عقد طلب تمويل جديد
 سن نش بنالنسههههههه ا ن   الم ر  باإلاهههههههارة إل  سجس  ب ان  سههههههههب  الفسا د اإلجمال   للأر ب 

اضهه  من المأ ر  ملههار ف أخرى ل   ذ ريا أغل  األن ان   لن  ن  سههب  مخفضهه  ج   ا ث    أ
 ملهههار ف الملفب  مسزوب أس أر أ  ا  أخرىب أس أ خا  أس  بان سههها  الفسا د  ل  مبلغ الأر  

 1 امال طس  مد م دسن اس   ا  المبالغ ال ش  دنع  ل  مدار مدة الأر .
لمخ ش اي ماما باللا بال ر  المسهههههههههههههبق الذر  أدمم اأسل  الماهههههههههههههرر أن ذلن   ضههههههههههههها من  

المن رف للم  ا د م مب ن ث أل   المأر  ب ب ان    ما    لق بمسضهههههههههسر الأر  بما ن خا  سهههههههههب  
ش نسهههههههسا    ا   ل م  د   لهههههههم  ل  مدة م     لل ر  المسهههههههبقب  ما الفسا د اإلجمال  ب غ ر أن

إلل ا  سال ش    بر ضهههرسر    000-07المرسههس  ال  ف ذر ر    أس نش الأا سن الم  لق بال أد سالأر 
الب ن باإلبأا   ل   رضههم لمدة  ان    سههما لل بسن بال ف  ر الم أ ش سازسهه فسههار من جخاو أخرى 

 نس  ما   سد  ل م ال ر  من نا دة. 

                                                           
  ب   إبراي   س دب مالما نما   المس خلن نش مجا  از  مان نش الأا سن الفر سشب دراس  للأسا د المسضس    سالأسا د  - 1

 .00-00ب ص ص. 0222اإلجرا   ب دار الجام   الجد دة لل ارب اإلس  در  ب 
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 من  ا سن ازسهههههه خالن 2L31-81يذا بخالف الأا سن الفر سههههههش مثالب ن ث نددو المادة 
 سما ا  بارا من  07ل   رضههههههههههم سيش مدة مدة لبأا  ما ا از  مان   نش نأر خا الثا    1الفر سههههههههههش

 .إ ال م ار خ 
ج ا   ل  الب ن المخالف ألن ا  ال ر  المسههبقب سنش ر      ا   ل م أ ضهها أ م ل     ما

ن  ضهه  بنرمان المأر  م ثسرد ج ا   ل  مخالف  يذا ازل  ا  ن المأاب   جد الماههرر الفر سههش أ
-Art.L341) برد مبلغ الأر  نش  ار خ ازسهههههههه نأاق سأن المأ ر  ز  ل    إز بالنق نش الفسا د

4.) 
 مهلة التفكير )العدول عن العقد(: -ب

 لههههرن  منش أغل  األن ان س د  درا  م ال ان   بم طلباو ال أسد البسههههب   د  خبرة ال بسن 
ل  سناج م الماسهه  إ بمع إغرا او الب سن س رسضههخا المخ لف  من جخ  خالهه  د   دنع إل  ال  ا د 

خهههذا سلممهها  ادر إل  اإلخال  بههال سا ن ال أههدر س ل  هه  إرادة ال بسنب  با  ال أهههد من جخهه  أخرىإبر 
خص الماهههههرر الج ا رر اهههههأ م اهههههأن م ر  ال اهههههر  او نما   زنأ   ل  إبرا  ال أد إلرادة ال بسن 

 2المس خلن بال رار النق نش ال دس   ن ال أد.
 س ثارب. م ممارسب ملمفخسم  دن  ا إل  ال طرق أيم   يذا النق 

 مفهوم حق العدول عن العقد: -1ب
حق المسللللللتهلك في إرجاع السلللللللعة أو رفض »النق نش ال دس  بأ م:  3ف ب   الفأم ر  

م  التزام التاجر أو مقدم  ،الالدملة في االل ملدة معينلة يحلددهلا القلانون دون إبلداة أي مبررات
 «.ات الرجوع فقطالادمة بحسب األحوال برد قيمتها، م  تحمل المستهلك مصروف

                                                           
1- Art.L312-18 Al. 2: «La Remise ou L'envoi de L'offre de Contrat de Crédit à L'emprunteur  

Oblige de Préteur à en Maintenir les Conditions pendant une durée Minimal de quinze  

Jours à Compter de cette Remise ou de cet envoi». Art. L312-18 alinéa 2 Modifie par  

Ordonnance N° 2017-1433 du 4 Octobre 2017-art. 12 du code de la consommation  

Français, op.cit. 
 د هههههههم رر من الأا سن المد ش إذ  ف  50مع مالنر  أن ال دس  المراد دراس م  خ لف  ن ال دس  السارد نش  ص المادة  - 2

 د ما   الرضا المس   ر لل أدب سز بال سا ن ال أدر نالخدف م خا  أ  ال دس  ازخ  ارر ل ال الم  ا د ن سز  ال   لخا بن
 ال ههههههههههسا ن ال أهههههههههدر   د  اأة ال أدب أطرسن  ل    اخهههههههادة ال أد سضمان   ف ذب. أل ثر  فل   أ رر:  ر ارة  سالشب 
 .020ص. ب 0207-0200ب 0الد  سراب  لس  نش الأا سنب  ل   النأسقب جام   الج ا ر 

 .205 سثر س  د  د ان خالدب مرجع سابقب ص.  - 3



 
 
 

- 221 - 
 

ميزة قانونية أعطاها المشلرع للمسلتهلك بعد إبرام العقد صحيحا، » ما  رنم الب   بأ م: 
الرجوع أو مسللللللللؤولية تعويض المتعاقد اآلار عما قد على تلك  تهمن دون أن تترتب مسللللللللؤولي

  سا ن ب ن ملهههالاالنش  نأ ق من الماهههرر  رغب ذلن س  ،1«الرجوع هتا يصلليبه من أضلللرار بسلللبب
 2أطراف ال ال   ال  ا د    ررا لل فاسو ب  خما سسا  من ال ان   الم رن   أس از  لاد  .

ق لم نطرف المسههههه خلن  ن ال  ا د من لرجسر   ضههههها أن امن خال  ال  ر ف ن السهههههابأ نب 
  ب أد   أر مبرراو بذلن سدسن أر مأاب  لممارسهههههه م لخذا النقب نللمسهههههه خلن ممارسهههههه م ل   دسن أن    
ع أر مبلغ   س ضههههشب إز أن ال  ر ف األخ ر ل   اههههر إل  المدة ال ش  م ن أن  مار  ن خا دسن دن

 يذا النق رغ  ما لخا من أيم  .
سم خا ال أد الملهههههههههههرنش  ب ن ال أد إن اللا   من   ر   الماهههههههههههرر لنق ال بسن نش ال دس  
ج لههم ب ههن لمايالو   م   ب ههد  ال سا ن الم رنش ساز  لههههههههههههههادر ب ن طرن ههمب يس ام الن الالههذر   

لم دراسهههه   ب نال   سهههه  أن ا ا أخرى  ضههههلط  ل  ال بسن س سهههه ل  ضهههه فم أن ا ا سجخلم س ل  خبر م
ضهههههههههههه ف الأسا د ال ام  س د   فا  خا سمن جخ  أخرى ب يذا من جخ  السضههههههههههههع س أب   ل  ال  ا د

   ل  مرا ب  لهههههههههههههنسا  لهههههههههههههار دسريا  بل سن ر النما   الال م  لل بسن ما دا  أبر   أدب بالرادة نرة
 راضههههش الطرن ن بن ث    بر    ازل  اماو  انذة نش نأخما م   لههههدر  ن من لم أيل   س سنرو 

 3أر ان ال أد من  راضش سمن  سسب .
 ممارسة الحق في العدول عن العقد:-2ب

 ل   ها سن ال أد سالأر   0202أ ر الماههههههههههههههرر الج ا رر بمسجه  ال  هد ه  الهذر أسردب  ها  
ن ث جا   0م رر  000ال أدب سيس ما  سهههههه فاد من  ص الفأرة الراب   من المادة مخل  لل دس   ن 

يمكن أي شاص اكتتب تعهدا أن يتراج  عنه في أجل ثمانية أيام من تاريإل التوقي  على »ن خا: 
 .«العقد

                                                           
ب جام   ال خر نب 00ب مجل   ل   النأسقب ال دد «نش  أسد اإلسههههه خالن الرجسر ال اهههههر  ش  ن ال  ا د»سهههههل مان برانب  - 1

 .022ب ص. 0227
2 - Nathalie Rzepecki, Droit de la consommation et Théorie générale du Contrat, PAUM, 2002,  

p. 111.  
 ب جام   00ب مجل  الأا سن ساأل ما ب ال دد «نق المس خلن نش ال راجع  ن ال أد»نسن أسا  شب لباح  سثرب  - 3

 .07ب ص. 0202النسن األس ب  سنمبر 
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أ ر الماههرر الج ا رر ال  اما  ل  الب سن بضههرسرة م ا مخل  لل دس  السههابق نبمسج  ال ص 
أ ا  ب د إبرا  ال أد دسن أن  ندد  س   م نخس    لق بأر  مل    أس  ب ن ال بسن  (22) ثمها  ه  لمهدة

سههههرر نش ذلن أ م   ىسالب نب سلخذا نالن ال بسن بالم ا م ال راجع  ن از فا    المبرم  مع الب ن إذا رأ
 أس سجد ب  ا  خر  أد  خدماو سم ا ا أنض .

إذ سردو  ب د م ا نرلههههه  ال دس  للب ن أ ضهههههاإز أن ما   ا   ل  يذا ال ص أن الماهههههرر  
ن يذا  اي  بيذا النق سل   ال بسن نأط ا لم   أر اهههخص  أر بالم ان أر من الطرن ن أن  مارسههه

 . ن إم ا    اس خدا  ال ف   ل ف  النق
دسن  خلههههههص يذب المخل  للماهههههه رر 000-07 ال  ف ذر ر   المرسههههههس   جدذلن مأاب   نش

 يمير أنه يتال للمشلللللللللتر »ب سال ش جا  ن خا: 00ة الثا    من المادة غ رب سذلهن بمسجه   ص الفأر 
تحسب من تاريإل إمضاة العقد، طبقا للتشري  والتنظيم  ،( أيام عمل28أجل للعدول مدته ثمانية)

 «.المعمول بهما
أ هم سمن ال ههان ه  ال مل ه  سبههازطالر  ل  ب   از فهها  هاو المبرمهه  ب ن الب سن سال ب هها  إز  
 هاد  خلس من ذ ر يها هم المخله  الأها س  ه  لل هدس ب سيس ما   د إجنانا نش نق ال بسن  د    جهديها  

 الخبرة الذر  د ز   ل  بسجسد مث  يذب المخل  ال ش يش نق مأرر لم  ا س ا.
أما  ن   ف   ممارسههههه  ال بسن لنأم نش ال دس  ن جد أن الماهههههرر  د سههههه و  ن   ر   ذلن  

ب ل ن ما  م ن 000-07ال أد سالأر  أس نش المرسس  ال  ف ذر ر   بمسج  ال ص سسا  نش  ا سن 
اسههههههه خاللهههههههم من األن ا  الأا س    ال ش  أرر يذا النق أس ب   اإلجرا او الاهههههههه ل   نش الأسا د 

لههران   ن  دسلم  ن ال أد سالثا ش أن       بسنيما أن   بر الس  بال ام ب أ م  ج   سانر اههرط ن
 ب س فل   ذلن  ما  لش:1   المأررة لم بمأ ض  الأا سنال دس  نش المدة الأا س 
 لتعبير الصريح للزبون عن العدولاالشرط األول: 
ل   ندد المارر الج ا رر غ ر أن  ب2ال دس   ن ال أد  ج  أن   سن لر نامن الثابو أن 

  ف   ممارسهههههه  النق نش ال دس ب سل   سضهههههها اإلجرا او الم ب   نش ذلنب سنش يذب النال  
                                                           

 ب مجل  «ررع الج ا هههههههش نش ال ار ههههههههههر  ازس خال ههههههههههلن نش  أد الأهههههههههههنما   المس خ»ار ف بنماسرب  بمنمد جر ف لش - 1
 .00ب ص. 0205ب المر   الجام ش ل م لاسوب الج ا رب جا فش 00ازج خاد للدراساو الأا س    ساز  لاد  ب ال دد 

  =ن ث ز   س ع أن   سن ال دس  ضم  اب ز س ما بمأار   ما  لو  ل م ب   ال ار  او األخرى  الأا سن الفر سش - 2
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 لهههههههو  ل   22/0 جد أن المادة  ب ن ثالأسا د ال ام  نش الأا سن المد ش    الرجسر إل  
سيس مهها  م ن األخههذ بههم من طرف  بسن الب ههنب  مهها ب 1رادةطرق ال  ب ر اللههههههههههههههر ا  ن اإل

 م ن ازسهههههههههههههه   ها  بمها    ال ص  ل م نش  ا سن ال أم  او ن ث     ال  ب ر  ن النق نش 
 2 أم ن بمسج  رسال  مسل   ل خا مع سل  بازس ال .ال دس  المأرر نش  أد ال

إز أن ذلن ز  م ع من أن  نذس الماههرر الج ا رر نذس الماهههرر الفر سهههش نش  ند د ال  ف   
من  هها سن  L221-21المههادة الفأرة األسل  من ال ش  مههار  بخهها نق ال ههدس ب ن ههث جهها  نش  ص 

 دس  من خال  إ ال  المخ ش بأرارب نس  ازسههههههههه خالن الفر سهههههههههش أن المسههههههههه خلن  مار  نأم نش ال
ن طر ق اإلرسا   ب  ا أضا  المدةب سذلن إما بال سل   أس  ن طر ق اإلرسا  اإلل  رس ش ال راجع  

(Art. L221-21 Alinéa 2 ب يذا من جخ ب سمن جخ  أخرى ما جا و بم المادة)L312-21 ب
ب سما 3سههبق  مسذج م  ن  اب  للفلهه الماههرر الفر سههش  ل  الب ن أن  لنق بال ر  المن ث أل   

رسهههههههههالم إل  الب نب مع اإلاهههههههههارة إل  أن مأل   ل  ال بسن إز مأل الب ا او الساردة نش يذا ال مسذج ساا
ال مسذج  ر م الماههرر الفر سههش اخ  ار ا لل بسن نش أن   ب م أس  خ ار أر سسههه ل  أخرى لل دس   ن 

    ال أد.
  

                                                           

 ارة ههههههههههههههههه ص  ل  سجس  إرناق ال أد باس م L312-21الملربشب ن ث  جد أن المارر الفر سش بمسج   ص المادة س =
رسالخا للمخ شب  ما  ص المارر الملربش  ل    ذلن هههههههههال دس  م لل  بال أد سسخل  از فلا    م  أس  ال بسن بمل خا ساا

  00. 22الم  لق ب ند د  داب ر لنما   المس خلن الم د  سالم م .  ا سن ر    22-00من  ا سن  27/0بمسج  المادة 
 .www.adala.justice.gov.ma الأاضش ب ند د  داب ر نما   المس خلنب م اح  ل  المس ع اإلل  رس ش: 

 التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو باإلشارة المتداولة »أ م: من الأا سن المد ش  ل   22/0 لو المادة  - 1
 «.عرفا كما يكون باتاات موقف ال يدع أي شك في داللته على مقصود صاحبه

 باستثناة عقود تأمين المساعدة، يجوز لمكتتب عقد التأمين »من  ا سن ال أم  او  ص  ل :  0/0م رر  02المادة  - 2
 ل للللللللل( كحد أدنى، أن يتراج  عن العقد برسالة مضمونة م  وصل استالم االل أج2لمدة شهرين ) على األشااص

 قههههههههههههه  ل  0007جا فش  07ارخ نش مههههههههههه ب25-07ر ر   ههههههههههههههههههههههه. أم«( يوما ابتداة من الدف  األول للقسط32ثالثين )
  ب20-22سن ر   هههههههههههههه   ا هههههههههههههب م د  سم م  بمسج0007مار   22ب لادر ب ار خ 00بال أم  اوب ج.ر.ج.جب  دد 

 .0222مار   00ب لادر ب ار خ 07ب ج.ر.ج.جب  دد 0222ن فرر  02مارخ نش 
3 - Art. L312-19 du code de la consommation français, op.cit. 

http://www.adala.justice.gov.ma/
http://www.adala.justice.gov.ma/
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 اآلجال القانونية  ممارسة العدول فيالشرط الثاني:  
بم ا الماههههههههرر الج ا رر نق ال دس  لل بسن المسهههههههه خلن   سن  د ج   يذا النق من ال را  
ال هها ب سبههذلههن  م ن لل بسن خال  المخلهه  المم سنهه  بمهها ن خهها أ هها  ال طهه  أن  ف ر ن مهها    هها ههد  ل ههم 

 ش   ب ن المخإضههههههههههههههانه  إل  أ خا    بر ج ا   ل   د  ال فاس    ها    ها ل ها نس  المسضههههههههههههههسرب س 
 1سال بسن.
  أ ا   ل  ال بسن ان را  مدة الثما    ل  اسهههههههههه أرار ال أسد س ا س   خاب     نسهههههههههه  ا للنفار  

 بذلن ن        النق نش ال دس  أثر  م  ال ش  ص  ل خا الماههههههههههرر لممارسهههههههههه  نأم نش ال دس ب س 
 س بدأ سر ان يذب المدة من  ار خ ال س  ع  ل  ال أد. بالأا س ش
بط مما سههههبق أن النق نش ال دس   ن ال  ا د يس نق ما و  مار  خال  ن رة  م     سهههه   

اارة مع اإلمنددة بلر  النفار  ل  اس أرار الم امالو ساا خا  نال  الان ال ش  لان  سجسدبب 
 نهههد هههد أجههه  ال هههدس  لهههم من األيم ههه  ل ال الطرن نب نخس  نمش رضههههههههههههههها من  أرر ال هههدس  إل  أن 

نانر  ل  ازسههههههه أرار الأا س ش لمس ف الب ن الطرف المأاب  نش ال أد سألمر لملهههههههلن مب نش ن ن  
 2ال  ا د.

 آثار الحق في العدول:-3ب
 بالأسا هد الأها س  ه    سن لخا  سة مل م   جاب األطراف ال أسد  ب ها لمها   ص  ل همإذا أبرمهو 

لن اسههههههههه ث   ن سخالنا لذ لهههههههههبا ال أد  انذا ز  جس  إللااب أس   د لم إز با فاق الطرن نب ل بذلن س 
  نسههههههههههخ ال ال  مما  ر  ال دس  لل بسنب   سم ا م   الملههههههههههرنش من ذلن ال أدالج ا رر الماههههههههههرر 

رجههار النههالهه  إل  مهها  هها ههو  ل ههم  بهه  ال  هها ههد ر دسن أن   نمهه  ال بسن أ ال  هها ههد هه  ب ن الطرن ن ساا
 ما أ م ز  ل    بنسههههههها ال  م ن أن  فرضهههههههخا  ل م الب ن باسههههههه ث ا   لن الم  لأ  بف ا ب او مال   

ار باط  أد الأر  ازسهههههههه خال ش ب أد  خر ) أد ب ع  نال ب نفش 3ب أد   أسههههههههبا  ال دس   ن ال أد
 لم. ال بسن ب س ج   ل  البا ع رد المبلغ الذر دن م4نالن  أد الب ع    بر مفسسخامثال   ابع(

                                                           
1 -Gérard Cas, Didier Ferrier, Traité de Droit de la Consommation, PUF, 1986, p. 463. 

 .     520-520 مر منمد  بد البا شب مرجع سابقب ص ص.  - 2
3- Art. L221-18 du code de la consommation français. Op.cit. 

 .02 ب   إبراي   س دب مالما نما   المس خلن نش مجا  از  مانب مرجع سابقب ص.  - 4
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نسههههههههههه ا ن   الماهههههههههههرر إن   ر   نق ال بسن نش ال راجع  ن ال أد ضهههههههههههرسرة ز بد م خاب س 
ذلن أن أغل  الب سن  سههههه   إل  نر  سههههه طر خا  ل  ال ب ا ب سيذا    بر   س را لرضههههها  بالج ا رر

 نش   ف ذ ال أد.  ازس مرارال بسن  ب  
 الكشوفات الحسابية: - 

 ام  سنما   ال بسن  ل  سجم الخلهههههههههههههسص ال خس  بالأطار الملهههههههههههههرنش نش م خا رغب  
ر سمن ب  خا الماههههههر  ل   أد   ما  سههههههم  ب اههههههف النسهههههها  الب  ش  اههههههر  او  لههههههو ال د د من ال

وتعلم، بطريقة »من  ا سن ال أد سالأر   ل  أ م:  0/0م رر  000 لههو المادة  الج ا ررب ن ث
ها بوضللعيتهم إزاة البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشللروط الااصللة ئندورية، زبا

ن دسر ا بسض   م  جاب الب ن يس  اف النسا  الب  ش الذر  ندد المألسد بال ال  ال بس نب «بالبنك
أ م من الخدماو الملههههههرن    20-00 ر   من ال را  02المادة  أ دو س د بالجا   الدا ن سالمد ن

 .خا ا الأا د   ال ش     ن  ل  الب سن  أد مخا مجا ا ل ب
ملههههرنشب سمر بط ف  اههههف النسهههها  بأ م الخاللهههه  الدسر   الخالهههه  ب اههههاط نسهههها    ر   

 .رأس    ثالث  أاخ  ار خ بدا   س ار خ  خا  ب سغالبا  أد   اسف النساباو با   اخررب
 ب سهههها دب  ل  م رن  مالم سما  ل منخس  بسل اههههف النسهههها  أيم    ب رة نش نما   ال بسن 

ما  اهههههههههرسط جد دة  د    نرضهههههههههخا نش از فا    مع الب نب س م ن  لخ ص أيم  م ن ن ما إذا س جدوس 
  لش: 
 لان  النسا .  بسن ساي  نش  سض ا النال  المال   لل -
 سنسباو.م ن سر  ل   ان   مل او النسا  المال   مث  المداخ   سال -
  د  س ا من أ سار سهه داو الد نب سمن المم ن اسهه خدامم  سر    ا س    أما  ي    المن م   -

 نش نال  سجسد   ار ب  خما.  د الناج ب نخس سس ل  إثباو لل بسن نش مساجخ  الب ن 
 سهههههههه خد   أداة إلخبار ال بسن بسضهههههههه م المالشب  ما    بر سسهههههههه ل  إثباو لخذا األخ ر  جاب  -

 (.ملرن  ا خر ن )ال نس الو ال
 سن نالما أن   ب سضا السضع المالش للان  النسا  )ال بسن( الملرنش  اف النسا ن

  سالنساب   من سن  ساا دار سملار ف سنسا دب ال مل او المال مجم  دا  ا أس مد  اب س سضا س ر 
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سغهالبا ما   سن نش اهههههههههههههه   جدس  بم أ مدة  ب ن سلههههههههههههههف الم امل ب  ار خخاب مبللخاب الرلهههههههههههههه د 
  الما و...الخ.

ا  س للم  ث را م بأس  د  خبرة ب   ال ب ا  نش ال  ام  مع الب سنلالمبازة غ ر أ م س ررا 
ش ن  هد  ال نفر ال  هابش من طرف ال بسن  جهاب ما سردنب نش إمال  ب   الاههههههههههههههرسط يها هم األخ رة

ال اههههف    برب الب ن بمثاب  إ رار ضههههم ش بما أرسههههلم من ب ا او إل  درج  إثارة مسضههههسر ال أاد  سز 
 . نق لل بسن ب ديا از  را   ل  ما جا  ن م

 بس مضههههمممسههههاسل   اسهههه أبالم ل اههههف النسهههها  دسن ان جاج  ل  ال بسن الب ن     م  ن     خذا ل
ن  ههان مأبسز إل  نههد مهها نش نههالهه  السههههههههههههههنهه  ساإل ههدارب إز أن من مهه  ال أ   سمثهه  يههذا الطرح ساا

 د ل را  ز  م لما سرد نش  اهههف النسههها  الأبس  الضهههم ش أننش إندى الأضههها ا الفر سههه   ا  برو 
    سل   مب 1الفا دة نش الأرس  ل ن  من  ال ص اللههههر ا نش ال أد  ل   سههههب  الفا دة از فا   

ب سما  ا د يذا 2بخم  سههههههههههه ساوذلن أن از  را    سن أبد ا ألن الأا سن الفر سهههههههههههش ندد ال أاد  
الأس  ن   من م  ال أ  الفر سههه   الذر جا  ن م بأن اهههرط ا  بار ال بسن مسانق  ل  ما جا  نش 

 3.( أاخر    بر ارطا   سف ا0ب ان  اف النسا  إذا ل     ر   ل م خال  ثالث )
 لتزام باإلعالم على البنوك: فرض اال -د

 ر  م ن أن     ال ش  هد من المخههاطرد  ر ه   ل   أههد   الخههدمهاو سال مل هاو الب   ه  ال هه
نش الس و الم اسه  ب ان  اهرسط ال  ا دب سلذلن أسج  المارر    إ المم إذا ل    خاله لخا ال بسن 

الم  لق  20-20ز سهههههههههههههه مهها  هها سن   ههد من الأسا  ندالج ا رر  ل  الب سن ازل  ا  بههاإل ال  نش ال هه
المطبأ   ل  الممارسههههههههههههههاو  دالمندد للأسا  20-20الأا سن ر   س بنمها   المسهههههههههههههه خلن س مع الل  

 4ال جار   الم د  سالم م  س ذا  ا سن ال أد سالأر  ساأل رم  المطبأ  لم.

                                                           
   اد اإلسالمشب مجل  از  ل«الأ سد الأا س    سالأضا     ل  نسا د الأرس  نش الأا سن السض ش»الخس لدرب   بد الس ار- 1

 www.giem.Kantakji.com  سما ب ديا. م اح  ل  المس ع اإلل  رس ش:  00ب ص. 0200ال الم  ب  دد  سنمبر 
2 -  Nicolas Vallet, op.cit, p. 180.  

3- Cassation 1re Chambre civile, 8 Janvier 2009, N°06-17.630, Note Nicolas Mathey,  

«Convention du compte, Clauses Abusives», LexisNexis, Litec, Paris, 2011, p. 49. 

   ن   ال بسن خاللخهها مهها سرد نش  اههههههههههههههف  سمهها إذا ل 07مخلهه   ب   الب سن الج ا ر هه   نههدد  النر نش  ف  ال طههاق أن
 النسا     بر مأبسز بالرغ  من  د   ند د المارر الج ا رر لخذب المخل  بمادة لر ن  نش الأا سن.

 سما ب ديا من يذب األطرسن . 000. ص: أ رر - 4

http://www.giem.kantakji.com/
http://www.giem.kantakji.com/
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ا من م إ جاد رضهههههههها سههههههههل   سنر لدى ال بسن نا  إ بالم  ل  ال  ا دإل  يذا ازل  ا   خدف  
ر   د   نش خالههههههه سبال الش ا خاذ الأرار السهههههههل   نش ال  ا د  ال أدرباهههههههأ م خلق  سر من ال سا ن 

 م ن ما  بال بسنب مأار  المساساة ب ن الم  ا د ن نش ال ل   ررا لسضع ال فسق الذر  نر  بم الب ن 
أر غههم لل بسن بههس  ر هه   ل  إل ا  الب ههن بههاإل ال  سجس  إبال   ر  األخ ر ل  سههههههههههههههف األس .أن 

الذر سهههههبق ال طرق إل مب نأد    د إل  ند  2ب سم خا اهههههرط الفا دة1  د   أس  ل  ر نش اهههههرسط ال أد
 لههههبا مريأا لل بسنب س  سن اإلبالغ بمسج  رسههههال  مسلهههه   ل خا مع إاهههه ار بازسهههه ال    ضههههمن 

 3إاارة لنأم نش رن  ال  د   با   لر ا أس ا  بار س س م  بسز ضم  ا لم.
أها لهذلهن نرص الأضهههههههههههههها  الج ا رر  ل   أ  د مث  يذا ازل  ا ب سنش ذلن ألههههههههههههههدرو  طب 

ب   األن ا  باهههههههههأن س سر الم  ام  مع الب ن نش غلط دن م إل  ال  ا د مما  ادر المن م  ال ل ا 
 ا  إ ال  ع ا فا    الأر  ال  إل  إبطها  ال أهدب ن هث جها  نش ن   لخها أ م  أع  ل  الب ن  ب   س 

ال بسن المأ ر  بالم ا    نلهههههسلم  ل  د   مالش من اللههههه دسق السط ش للسههههه نب س ادر س سج م 
إخال  الب هههن بخهههذا ازل  ا  إل  اإل أهههار بهههالمأ ر  نش غلط جسيرر  برر مطهههالب هههم بهههالللههها  ا فههها  ههه  

 4.الأر 
ن نما   ال بسن ألهههههبنو ساجبا ا  لهههههاد ا س ا س  ا ملنا طالما أن   ضههههها ل ا مما سهههههبقب أ 
نر  اهههههههههرسط مجنف  نش نق  مما  م  م منخ  ا م خلهههههههههلههههههههها س اجرا يدنم  نأ ق الربا الب ن م
 ال ه   أهد ه  غ ر م سا  ه  سيس مها  طله  سجسد  هداب ر نمها     اههههههههههههههس  ب س  ر ه   ل  ذلهن ال بسن

ر سالم ر   ل  ب   السسههههههههها   الأا س    أس الأ سد  أ م سبالرغ  من  ص    من الماهههههههههر م    ب إز
من سجسد  جههاس او من اههههههههههههههأ خهها  عن ذلههن ز  م  سن ان رامخهها سال مهه  بخههاب إز أال ش  ل    ل  الب

 ال أل   من نما   ال بسن الذر  بأ  نش ناج  إل  نما   من  سر  خر سيش النما   الأضا   .
  

                                                           
 ب مرجع سابق.22-02من ال  ل م  ر    00س 00المادة  - 1
 مسانأ  لر ن  أس ضم    من طرف ال بسن    بر   ادة   سف  . نأر   ادة نش   م  الفا دة دسن - 2

3  - Michel Cabrilac, Jean Louis, op.cit, p. 06. 

 ب مجل  720002ب ملف ر   0202جس ل    00لادر  ن اللرن  المد   ب ب ار خ ب  رار المن م  ال ل ا الج ا ر   - 4
 .020ب ص. 0202الثا شب  المن م  ال ل اب ال دد
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 نيالفرع الثا
 من الشروط التعسفية الحماية القضائية 

 اضهههههش سهههههلط  اسههههه ث ا    لل دخ  نشالماهههههرر م ا للأ  ضههههها أن بالرجسر إل  الأسا د ال ام   
 فخا ب فسه ر ال أد إذا  ضمن ب سدا سارسطا    إما السهلط     لق  بال أسد المبرم  ب ن األطرافب يذ

ب سذلن م د   ما سرد نش ال أد من خال  الند من الاههرسط ال  سههف   الساردة ن ب ب   اللمس  أس 
نر نما    ضهههها    لل بسن الب  ش ز سهههه ما من الأا سن المد شب سيس ما  س  002بمسج   ص المادة 

 المأ ر  نش مساجخ  الب سن.
إتا تم العقد بطريقة اإلتعان وكان قد تضلللللللللمن » ل  أ م:  002نش يذا  لههههههههههههههو المادة  

شلروطا تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هتم الشروط أو أن يعفي الطرف المتعن منها وتلك وفقا 
 «.ف تلكالاعلى اتفاق لما تقضي به العدالة، ويق  باطال كل 

أر بطالن  002نالمالنر أن المارر  رر بطالن    ا فاق  خالف ما جا  نش  ص المادة  
أر ا فاق   سن اللر  م م نرمان الطرف الضههههههههههه  ف من اللجس  إل  الأضههههههههههها   لهههههههههههد المطالب  

ل  ال أسد  سن ما  لش س بنث ن ما إذا  ان   طبق ذلن بال  د   أس اإل فا  من الاهرسط ال  سهف  ب 
  .إذا   لق األمر بال  سف نش نر  ب   الارسط ملرن  ال

 أوال: تعديل الشروط التعسفية أو إلغاؤها
الساردة نش ال أد  1أجا  الماهههههرر لل بسن اللجس  للأضههههها  للمطالب  ب  د   الاهههههرسط ال  سهههههف   

من  ن مش بخا ال بسنطبأا لما  أضههههههش بم  سا د ال دال ب مادا  أن الأا سن م ا للأاضههههههش أداة  س    
 2الارسط ال  سف   ال ش  فرضخا  ل م ماسساو از  مان )الب سن(.

ش نال  اخ ال  ال سا ن ب ن طرنش ال ال   نف بيذا ال  د      لق باهههههههههرسط ال أد الساضهههههههههن  
إل  الأضا  لمسا    ال أدب سللأاضش السلط  ال أد ر   ال ام  للبنث نش مأدار  م ن اللجس  ال  ا د   

ب نالذا   لق األمر بالاههرط الج ا ش جا  للأاضههش أن   د  ل  سههف نش الاههرسط الم ضههم   نش ال أدا

                                                           
   ههههههههههههههههه  ال ال د الذر    د ال س ان إله   ش   د   الارط ال  سفشب اإلبأا   ل م مع رنع أسجم ال  سف الذر اابم إل  الن - 1

 ؛ مسنق نماد  بدب النما   المد    للمس خلن 007أ   منمد  بد اللفارب مرجع سابق ص. أ رر  ال من: ال  ا د  . 
 .020ب ص. 0200   ب دراس  مأار  ب م اسراو   ن النأس   ب د. .نب نش  أسد ال جارة اإلل  رس 

 .    70منمد بسدالشب الارسط ال  سف   نش ال أسد نش الأا سن الج ا ررب مرجع سابقب ص.  - 2
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من الأا سن المد ش  020  م  ال  س   المدس   نش ال أدب سذلن نسههههههههههههه  ما  لهههههههههههههو  ل م المادة 
ال يكون التعويض المحدد في االتفاق مسلللتحقا إتا أثبت المدين أن »الج ا رر ال ش جا  ن خا أ م: 

لدائن لم يلحقه أي ضلرر. ويجوز للقاضي أن يافض مبلغ التعويض إتا أثبت المدين أن الدائن ا
 لم يلحقه أي ضرر.

  .«ويكون باطال كل اتفاق ياالف أحكام الفقرتين أعالم
بالأسا   الخاله  بالاهرسط ال  سف   الساردة بمسج   ص نش ذلن أن  سه   ن للأاضهش   م ن 
سذلههن  022-22 ال  ف ههذر ر   من المرسههههههههههههههس  7س ههذا المههادة  20-20 ر   من الأهها سن 00المهادة 
 إذا  ان الارط   سف ا أ  ز.ن ما ل ند د 
أما إذا ثبو بأن الاهههههههرسط ال  سهههههههف    اثر  ل   سا ن ال أد باههههههه   بالغ مما  د  فسو  ل   

 .ال بسن ال مل   أس الخدم  الم  ا د باأ خا نأد أ ر المارر إللا  الارط ال  سفش
رر  ا د اي مامم بنما   الطرف م ا سهههلط  ال  د   أس اإلللا  للأاضهههش من طرف الماههه إن 

إ ادة ال سا ن لل أد المبر  مع المخ ش سهههههههههههسا   ان اخ ال  ال أد  اج   ن  د    لهههههههههههد ضههههههههههه  فال
 د   أس ب ن النأسق سازل  اماو الم بادل ب أس  ان ملدر ازخ ال  ا  المساساة ب ن أطراف ال ال   ال

 دا  المساساة الم رن  .ا  
 ضا بللجس  إل  الأ ي ما  بال ادة ال سا ن ز  نف  ال بسن نش  ث ر من األن انزايذا إز أن  

سملههار ف الد سى أس طس  إجرا او ال أاضههش ال ش بالم ا خا   ط   ملههالنم  إما بسههب  م طلباو
  د   أس لاللجس  إل  الأضهههههههههههههها  س ب    جه  لنهاج هم إل همب  ش إلبرا   أهد  ب نخس  ث را مها  لجهأالمهال ه 

 .  ط  ملالنم إبطا  الارط ال  سفش
الأاضهههش سهههلط   مارسهههخا بلهههسرة  در ج      خش  م اا جاب الماهههرر  نس  ما سهههبقم  ضههها  

بال ال     ما نش الاهههرط من   سهههف سجسرب نالذا  ان   د   الاهههرط ز   فش لرنع ال  سهههف س نأ ق 
ب سنش يذا المجا   جد ب   األن ا  1لاهههههههههههههرط  لمال دال  مار  الأاضهههههههههههههش سهههههههههههههلط م نش إيدار ا

سههههب   خا الب ن  اسهههه ب اد اههههرط مراج    ضههههالأضهههها    ال ش  امو ب  د   الاههههرسط ال  سههههف   ال ش  

                                                           
 .075 مر منمد  بد البا شب مرجع سابقب ص.  - 1
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ش ملهههههلن   لههههه  ن ذلن   ب س 1الفسا د نش أر س و سا  بر م المن م  اهههههرطا   سهههههف ا سز   م  لم
 . د   ضمن مخالف  لل سب  الف ل   اإلجمال  ال بسن  سن  ل  ر  سب  الفا دة باإلرادة الم فردة 

بأن  0000مار  00 ما ا  رنو من م  ال أ  الفر سههههههههههههه   نش ن   لهههههههههههههادر لخا ب ار خ 
للأاضهش السههلط  نش الن   ببطالن الاهرط ال  سههفش الذر أسردب الب ن إل فا م من المسههاسل   الساردة 

 مب ن ث ا  برو المن م  أن يذا الاههههههرط نش  أد السد    نش نال  نأد أنال  أسد خا لد م أند  ب ا
 م ا م  ة ناناه  للمسدر لد م لما لم من سضههع ا  لهادر مخ منب سبذلن ا  برو الاههرط  أ م غ ر 

 2م  س .
بالرغ  من النما   ال ش أ ريا الماههههههههههرر سم نم للأاضههههههههههش سههههههههههلط    د   أس إللا  الاههههههههههرط 

س  سى للمطالب  بالبطا  الاهههرط ال  سهههفش أال  سهههفشب إز أن ما   ا   ل م  د   ند د م  اد رنع الد
  د لمب سيس المطلس  من الماههههرر مسهههه أبال ألن نش ذلن نما   لملههههالا  ال الم  ا د ن ساسهههه أرارا 

 للم امالو المال  .
 ثانيا: تفسير شروط العقد

 ب ب    د   أس إللا  الاهههرسط ال  سهههف  ل لل بسن   م ل   أ لهههر الماهههرر الج ا رر نش نما  
 ن إل  م نم سلط  للأاضش ل فس ر الان لمللن  الطرف المد ن.   دى ذل

  نلهر سهلط  الأاضهش نش  فسه ر اهرسط ال أد نش الاهرسط ال ش   ضمن  باراو غامض  
ب سال أسد الب      ث را ما   ضهههمن يذا 3باهههرط أن ز   سن  فسههه ريا ضهههارا بملهههلن  الطرف المذ ن

أاضهههههههش النق نش  أس   ال باراو س فسههههههه ريا زسههههههه  باط ال سر من ال باراوب سنش يذب النال    سن لل
 اإلرادة الما ر   للم  ا د ن دسن ال أ د النرنش باأللفار الساردة نش ال أد.

اللمس  إما من اإلبخا  سال  ا   أس  د  ال سانق ب ن اهههههههههرسط  د دةب س  نأق يذا   نأق  
ا أس ل ش     نر ر ال أد بخبسههههههب  اللل  ا ما بسههههههب  ال أص أس  د  نخ  ملههههههطلا أس   ب رأ ضهههههها 

                                                           
 سما ب ديا. 00 لدرب مرجع سابقب ص. ب  أال  ن:  بد الس ار الخس 0220جا فش  00من م  اس   اف     نش  - 1

2 - Jacques Ghestin, «L'annulation par le juge des clauses abusives», in Actes des tables rondes  

du 12 décembres 1990, Les clauses abusives dans les contrats types en France et en Europe,  

L.G.D.J, 1991, p. 135. 
 مير أنه ال يجوز أن يكون »لأا سن المد ش أ م: الم ضمن ا 72-57األمر ر   من  000/0ش  ص المادة جا  ن - 3

 «.تأويل العبارات الغامضة في عقود اإلتعان ضارا بمصلحة الطرف المتعن
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ب س ث را ما  جد 1بسههههب  اسهههه خدا  ملههههطلناو ن     لهههه   نخمخا  ل  الم  ا د غ ر الم خلههههص
ال ش غالبا إن ل   أ  دا ما ما   سن ملههطلنا خا المسهه خدم  غامضهه  ز لملههرن   ذلن نش ال أسد ا

 س ما بال سب  لل بسن غ ر المخ ش.
ال ص  ل   بهارة مخم  أس اههههههههههههههرط مخ  نش ال أد    هد  هد اللمس   مها  م ن أن   نأق  

ن ههث جهها  نش أنههد  راراو المن مهه  ال ل هها نش الج ا ر بههأن نرمههان الب ههن من  بم ههد  الفهها ههدة مثال 
نسا ههد الأر  نش نههالهه   ههد  ال ص  ل خهها نش از فهها  هه  المبرمهه  مع ال بسن مخههالف لألن هها  ال ههامهه  

سا دب سيذب ز  سهههدد الأرس  إز بالف نسالأر  إذ أن الب س لل مل او الب     ال ش   رمخا  ا سن ال أد 
 ب نال فس ر ي ا  خد  مللن  الطرن ن. 2يا ب ن الج ا ردالفسا د  ند
ن  ما  ص أن  فسهه ر الاههن  اس  لملههلن  المد ن نسهه  ما سرد ألهها  الماههرر الج ا رر  

 ههان نههالن  ههأس هه  ال بههاراو من الأهها سن المههد شب أمهها إذا   لق األمر ب أههد اإلذ 000نش  ص المههادة 
أن ز  ضر بمللن  الطرف المذ ن سسا   ان دا  ا أس مد  اب نفش ال أسد الب      طاللامض   ا ر 

 جد أن الب ن  سههه أ  بسضهههع اهههرسط ال أد سلههه اغ م مسهههبأا مع  لمم المسهههبق بأن ال بسن سههه ذ ن 
سههه ف د سلذلن     ن أن ز  س أب  بالاهههرسط المسضهههس   مخما  ا و ل س م نش ناج  إل  إبرا  ال أدب 

الب ن من  فسهههه ر ال باراو اللامضهههه  أل م   نم   ب   غمس  اللهههه اغ  ن ث  ان بالم ا م  فاد خا 
 3. خدر مللن  ال بسن ان   ز   خذ يذا اللمس  سس ل  ل ضم ن ال أد ارسط

أ خا  بالرغ  من اإل جاب او ال ش  م نخا  ا دة  فس ر ال باراو اللامض  لمللن  ال بسن إز
 ب بأ  غ ر  ان   ل نأ ق النما   المب لاةب ل سن ال فسهه ر  أ لهههر  ل  أند اهههرسط ال أد سل    لم

 4سبذلن نال م ز  ادر بالضرسرة إل  إ ادة ال سا ن ال لش إل  ال أد.

                                                           
 .070 مر منمد  بد البا شب مرجع سابقب ص.  - 1
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 ؛ نسن  بد الباسط جم  شب أثر  د  ال  انا ب ن الم  ا د ن 050مسنق نماد  بدب مرجع سابقب ص. أ رر  ال من:  - 3
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 .002ب ص. 0202لل س  ع سال ارب لب انب 



 
 
 

- 231 - 
 

ز أن اللجس  إل  الأضا  إ ن طر ق   ضا مما سبق أ م سبالرغ  من  أر ر النما   لل بسن  
د الب سن نمثال ا  ما ب ل  األ راف  ث را ما  س ع ال بسن نش ال ضهههههل   ملهههههرن  ال اسههههه  اد األ ما 

 سما  د  022أس  027 سما سل    ل  أسها  السهه   المد     022طبأا لل رف  ل  ا  بار السه   
 س   مطابأ   سههب  نا دة إجمال   سههنأد   ضههمن ا فا    الأر  مثال  س ع ال بسن نش ازن  ا   ل مب 

إذا    ا  ماد السههههههههه   المد    نأد   جاس  ال سهههههههههب  ما ب ل ن  ل م الأا سن أس ال  ر   الب  ش لما  ص
 ص  ل م الأا سن ز سههه ما إذا  ان مبلغ الأر  مر ف اب سلذلن سج  اللجس  إل   أر ر ج ا  سهههسا  

  ان مد  ا أس ج ا  ا للند من ال  سف نش نر  الارسط الب    .
 الفرع الثالث

 تعسفية اشروطن العقد يتضم رتب علىلمتجزاة اال
إن  ضههههههم ن ال أد اههههههرسطا   سههههههف    أابلم لهههههه ف ن من الج ا او الم ر ب   ل  ذلنب ج ا   

 مد ش س خر ج ا ش.
  أوال: الجزاة المدني 

 لهسص الأسا  ن الج ا ر    جد أن الماههرر الج ا رر ل    ص  ل  الج ا  المد شب  باسه أرا 
م جايال الج ا  المد شب إز  20-20نأط ضهههههههمن  لهههههههسص الأا سن ر   ب  ا  ف  بالج ا  الج ا ش 

فش  أن ل    بر الارط ال  سالذر االفر سش ب سم خا ال ار ع أ م سبازطالر  ل  ال ار  او األخرى
  بط  الارط س بأ  ال أد  ا ما. درج ألال أر باطالب سبذلن 

ب 1ش راجع إل  سهههخس ساضههه  م رى الب   أن  د   ص الماهههرر الج ا رر  ل  الج ا  المد 
   المسههههههههههه خلن س مع الم  لق بنما 20-20من الأا سن ر    00سما  ا د يذا السهههههههههههخس  ص المادة 

...يستفيد المستهلك من تنفيت الضمان المنصوص عليه أعالم دون »الل ب ن ث جا  ن خا أ م: 
   بلش اسههههههه  مالمسيس  أص ، «أعباة إضلللللافية. يعتبر باطال كل شلللللرط ماالف ألحكام هتم المادة

سذلن بال ص لههران   ل  بطالن الاههرسط ال  سههف   سبأا  ال أد لههن نا إذ أم ن أن  سهه مر  ا ما 
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ب نرغ  إ رار ها بهأن الج ا  الج ا ش لم من األيم   لردر الممارسههههههههههههههاو 1دسن  لهن الاههههههههههههههرسط البهاطله 
  ال  سف  ب إز أ م ز   بلش إيما  الج ا  المد ش.

 من ن خاال ش   ضنال  النش   ما بال  س  أ ضا رط  م ن المطالب  بالمسا اة مع إبطا  الا
الاهههههههرط   ادة نش م د  الفا دة مثالب ن ث     ن  ل  الب ن إ ادة المبالغ ال ا دة ال ش  بضههههههههخا نش 

 2م خا. 07بمسج   ص المادة  22-02س و سابق دسن مبررب سيس ما أ د م ال  ل م  ر   
 الجزاة الجزائيثانيا: 
من  02 ش سذلههن بمسجهه   ص المههادة  االماههههههههههههههرر الج ا رر بههال ص  ل  الج ا  الجا  ف  

تعتبر ممارسللللات تجارية مير نزيهة، وممارسللللات تعاقدية »ن ث جا  ن خا:  20-20 ر   الأا سن
من هلللتا القلللانون، ويعلللاقلللب عليهلللا بغراملللة من  22و 28و 27و 20مالللالفلللة ألحكلللام المواد 

 «.د  5.222.222د  إلى  52.222
 ما م ا  ف  الأا سن للسلط  ال  ر م   إم ا    ال دخ  بطر أ  ن:   
دار     ضمن  ند د ال  الر األساس   لل أسد. -  إما  ن طر ق إلدار  راراو س ار   ساا
ما ال دخ  لم ع ال م  نش مخ لف أ سار ال أسد بب   الارسط ال ش    بر   سف  . -  ساا

م نو جم  او نما   المسهههههههه خلن  20-20 ر   من الأا سن 27من جخ  أخرى نالن المادة 
ر نضهههههال  ن ال  اب  ال ام  سالجم  او المخ    النق نش رنع د اسى س س   اهههههخص طب  ش أس م  

ن  أسدب اهههرسطا   سهههف  ب  ما  جس  لخا ال أسههه    طرف ضهههم  أما  الأضههها  ضهههد المن رف الذر    
 أسباو ال ش  س  خا اللج   يهذا دسن إغفا  ال مهد ش للمطهالبه  بهال  س    مها لنأخها من أضههههههههههههههرار.

دراجم لاهههرط   سهههفش غ ر م لهههسص  ل م  الملهههرن   نش نال  ثبسو أر مخالف  من طرف الب ن ساا
 3نش ال لسص ال  ر م  .

ل  ن  ال أسبهههاو المهههال ههه  الم   ههه  بهههال طب ق  ل  المخهههالفبغ ر أن اللمس   طرح نس  
د و الم لهههههههسص  ل خا نش  ا سن ال أالماهههههههرر الج ا رر الفلههههههه  نش ذلنب سلس أ  ا  رى بأن ال أسبا

 سالأر  يش األسل  بال طب ق  طب أا لأا دة ال ص الخاص  أ د ال ص ال ا .
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ن ال أد إذا ااهههههههه م   ل  جم ع األر ان سسههههههههلمو إرادة الم  ا د ن من أ ما سههههههههبق  ضههههههها م
د م اسبال الش ز  م ن ألر م خما أن   نل  م م بالر  بال  س    سن لههههههههههههههن نا س انذا نش نق  ل خما

الم فردة إ ماز لمبدأ الأسة المل م  لل أدب غ ر أ م س ررا لرخسر لههههههه غ م  ددة ز سههههههه ما نش ال أسد 
ال ش  سههه خدف ا   ار رضههها ال بسن دسن أن    ا لم نرلههه  لل ف  ر مما  ج لم  أد   ل   ملهههرن  ال

لمجابخ   نلس إبرا  ال أد سلس  ضههمن اههرسطا مجنف    سههف  ب سلذا سهه   الماههرر إل  إ راد ب   ال
يذب الاهههههههههرسط بالرغ  من ال أا ص ال ش     فخاب ناألسل  إبطا  الاهههههههههرط المجنف نش ال أد الب  ش 

 ال أد لناج  ال بسن إل مب سبذلن   سنر النما   س  اد ال سا ن ب ن الطرن ن.  ساإلبأا   ل
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نظرا لما يحتله النشاط المصرفي من دور رئيسي في القطاع االقتصادي، كان من الطبيعي 
اهيك المرحل  التعاقدي  وتنتهي بانتهائها، ن ءخص البنوك بمجموعة  من االلتاامةاا التي تبةدب قبد بد

 متعاملين معها.ال عن استمرار البعض منها بعد نهاي  العملي  المصرفي  تالفيا لضياع حقوق الابناء
فةذاا كةان بطراا العقةد المصةةةةةةةةةةةةةةرفي من حيةا المبةدب مطةالبين بةاالحتياط قدر ا مكان ب ناء 
تنفيةا،، فةذن الةدور اركبر يبقط مطلوبةا من البنةك العتبةاراا متعةددأ، الةك بنةه محط   ق  المودعين 

وهو  سةةةةي للمسةةةةت مرين،الاين يلجؤون إليه  يداع بموالهم في بيد بمين ، وهو مصةةةةدر التمويد ارسةةةةا
الاي يمتلك الوسةةةةةةةةةائد وا مكانياا التقني  والفني  والمهني  التي تمنحه تخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةا عاليا في نطاق 
مهنيته، وهو الاي يمتلك مصةةادر المعلوماا ووسةةائد الحصةةود عليها، ارمر الاي يخوله اتخاا بي 

 1.تحكم العمد المصرفيقرار بحري  كبيرأ نسبيا ضمن إطار ارعراا والمبادئ القانوني  التي 
هاا ما حدا بالمشةرعع الجاائري وضةق قواعد خاصة  تسهر علط حسن تنفيا العقود المصرفي  
سةةةةةةةةةةةةواء ما تعلعق منها بسةةةةةةةةةةةةير الحسةةةةةةةةةةةةاو المصةةةةةةةةةةةةرفي بصةةةةةةةةةةةةف  عام ، بو ما تعلعق بعقود االئتمان 
 وخصةةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةيتهةةا، حيةةا تعتبر هةةاتةةه ارخيرأ ارك ر إقبةةاال من طرا الابنةةاء، نةةاهيةةك عن احترام
االلتااماا العام  المطلوب  من البنك ب ناء سةةةةةير العملياا المصةةةةةرفي  بنض النظر عن نوع العملي  

 المجراأ )الفصد ارود(.
بولط المشةةرعع حماي  للابون في حال  قيام البنك بخرق تنفيا العقد المصةةرفي،  الك في مقابد

به، مما  نفيا التااماته المنوط والك بتشةةديد مسةةؤوليته تجا، الابون في حال  حدوا بي بخطاء في ت
يهدد مصةال  الابناء بو يلحق الضةرر بهم، وبالتالي يتسةبو في خسةارتهم رموالهم، مما يستلام قيام 

 مسؤولي  البنك عن إخالله بتنفيا العقد المصرفي )الفصد ال اني(. 
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 الفصل األول
 مظاهر حماية الزبون عند حسن تنفيذ العقود المصرفية

لط تسةةةةعط إ البنوك بدور هام وحيوي في المجاد االقتصةةةةادي، ولالك فهي عادأ ماتضةةةةطلق 
بادل  الشخصي وال ق  المت االعتبار، تقوم جميعها علط إبرام مجموع  من العقود مق المتعاملين معها

التي يتعين علط كةةةد منهةةةا تنفيةةةاهةةةا والعمةةةد علط  االلتاامةةةاابين الطرفين، وترتةةةو مجموعةةة  من 
يصةةةةةةةةةةةةةةبو إليةه الطرفين، فالبنك يبحا عن تحقيق الرب  باعتبار، تاجرا من  يتحقق مةا احترامهةا حتط

 حيا ارصد، والابون يهدا إلط تحقيق مصلح  خاص  حسو طبيع  العملي  الراغو في إبرامها.
فيلام ، 1وبةةاعتبةةار العقةةد هو توافق إرادتين علط إحةةداا ب ر قةةانوني معين فهو ال يقوم إال بتوافقهمةةا

روط بو بالنسةةةةب  للبنك من حيا شةةةةهلي  سةةةةواء بالنسةةةةب  للابون شةةةةخصةةةةا طبيعيا بو معنويا توافر ار
التأسةةةةيل والحصةةةةود علط االعتماد، ويشةةةةترط بن تكون إرادأ الطرفين خالي  من العيوو وال يشةةةةوبها 
بي عةةارض من عوارض ارهليةة ، بةةا ضةةةةةةةةةةةةةةةافةة  إلط توافر ركن المحةةد من حيةةا الوجود والتعيين 

 ا ركن السبو من حيا الوجود والصح .والمشروعي ، وكا
مسةةةةةةةةةةةةةةبقةةا من طرا ومطبوع وبةةالرغم من بن العةةادأ جرا بتوقيق الطرفين علط نمواد معةةد 

البنك يتضةمن شروط العقد والتااماا الطرفين، إال بن الك ال ينير من الطبيع  الرضائي  للعقد، وال 
 يعتبر شكليا كما سبق التطرق إليه.

قد يتعرض الابون إلط بعض المضةةةايقاا من البنك خاصةةة   مصةةةرفي ب ناء سةةةير العملياا ال
 قدي ، وتفاديا لالك بقرع له التشةةةةةريق والفقه بعض الضةةةةةماناااعتوبنه الطرا الضةةةةةعيا في العالق  ال

ب ناء تشةةةةنيد الحسةةةةاو المصةةةةرفي بصةةةةف  عام ، وفي عقود االئتمان علط وجه الخصةةةةوص حتط ال 
 إبرام العقد البنكي يخلا آ ارا تتم د في التااماا تقق علطوبمجرد ارود(، مبحا التضةةةةةةيق حقوقه )

عاتقي طرفيه تجا، كد منهما، ونظرا القتصةار الدراسة  علط حماي  الابون سنقتصر علط تبيان بهم 
االلتااماا الملقاأ علط عاتق البنك، وما لها من بهمي  في حماي  الابون المتعامد معه دون التطرق 

 (.ي انالمبحا الالابون ) إلط تفصيد في التااماا
55 
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 المبحث األول
 مصرفيةحماية الزبون أثناء سير العمليات ال

تقوم البنوك بقبود الودائق من الابنةةاء وفي مقةةابةةد الةةك تقرض ارمواد المتحصةةةةةةةةةةةةةةةد عليهةةا  
أ بينها ، وفي عملها هاا تنشةةةةةةمتحصةةةةةةد عليهاآلخرين بني  تحقيق الرب  من خالد العمول  والفوائد ال

  مختلف  حسو طبيع  العملي  المصرفي  المتوخاأ. الابناء عالقاا عقدي وبين 
 د العملياايقيتلغالبا ما يقوم الطرفان بتسوي  العالقاا الناشئ  بينهما من خالد فت  حساو  
المدين، هاا الحساو تختلا مصادر تمويله حسو ما يصدر عن  وبفي بحد جانبيه الدائن  المجراأ

او لبنك، ويناي هاا الحسةةةةةةةةةماد لن عقد وديع  عند قيام الابون بتسةةةةةةةةةليم و قد يكالابون من بوامر، ف
د باسةةمه بو مرتو ير  ،بو حواالا واردأ لهاا الحسةةاو ،بالشةةيكاا التي يضةةعها فيه بهدا التحصةةيد

بتناي  الحسةةةاو حيا يمود ا يداع البنك إضةةةاف  إلط المسةةةتحقاا لدص بشةةةخاص آخرين، كما يقوم 
الابون قرضةةةةا بو خدماا ائتماني  علط نحو يسةةةةم  له بالسةةةةحو وا يداع بعد الك ارود بحال  من  
 1بلغ المتفق عليه.مضمن حدود ال

 التي يقوم بها الابون من إيداع وائتمان في الحسةةةةةةةةةةةةةةاو المفتو يقوم البنةك بتةدوين العمليةاا  
بعض وينشأ عن ل، حيا تفقد كد عملي  ااتيتها وتمتاد ببعضها الديه فتتداخد وتتشةابك مق بعضها

هو الرصيد الاي يستخلص عند قفد الحساو يوض  مركا كد من الطرفين بالنسب  و الك دين واحد 
 2إلط اآلخر.
ابون ب ناء سير حقوق التبعا رهمي  الحساو المصرفي بالنسب  للابون، ارتأينا التفصيد في  

ناء اا المصةةةرفي  سةةةواء ب قواعد العام  المعروف  في سةةةير جميق الحسةةةابطبقا لل مصةةةرفيالحسةةةاو ال
لضةةةةةةةةةةةةماناا المقررأ للابون في عملياا االئتمان التعرض ل،  م )المطلو ارود( تشةةةةةةةةةةةةنيلها بو قفلها

صرفي مباعتبار ها، ارخيرأ هي هدا وغاي  غالبي  الابناء عند اللجوء إلط البنوك لفت  الحسةاو ال
 .)المطلو ال اني(

                                                           
 محمود الكيالني، الموسوع  التجاري  والمصرفي ، عملياا البنوك، دراس  مقارن ، المجلد الرابق، ا صدار ال اني، دار  - 1

 .57، ص. 9005ال قاف  للنشر والتوايق، ارردن، 
 .958عايا العكيلي، مرجق سابق، ص.  - 2
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 المطلب األولد
 مصرفيالحساب الحقوق الزبون أثناء سير 

 علط اني فيكون من حق ال مصةةةةةةرفي،تنشةةةةةةأ العالق  بين البنك والابون بمجرد فت  حسةةةةةةاو  
تمكينه من جميق الوسةةائد والخدماا الضةةروري  لتشةةنيد الحسةةاو حتط يسةةتطيق التصةةرا في  ارود

نهائه إلط حين انتهاء المدأ المحددأ  بموالةه، كمةا يلتام البنةك باالحتفاظ به وعدم المبادرأ إلط غلقه واا
 له ما لم يصدر من الابون ما يستدعي الك.

ملياا مختلف  واقع  داخد هاا ا طار بعالقيام تشةةةةةةةنيله يسةةةةةةةجد الحسةةةةةةةاو المصةةةةةةةرفي ب ناء  
رود(، ونظرا رهمي  ها، العملياا بالنسةةةةةةةةةةةب  للابون فقد بقر له المشةةةةةةةةةةةرع حماي  افرع ال) 1التعاقدي

 (.ي انالفرع ال) مصرفيخاص  عند غلق الحساو ال
 الفرع األول

  لمصرفيحقوق الزبون أثناء تشغيل الحساب ا
يتولط البنك مسك الحساو، فيقوم بتقييد حقوق الابون في الجانو الدائن وديونه في الجانو  

يه ف ا  ، وكد مبلغ يقيد في الحسةاو يشكد عنصر 2بو مدين كانا العملي  دائن  طبيع  المدين بحسةو 
 3ويصب  بندا من بنود،.

تحتفظ كد عملي  ، حيا 4ارمر فيما إاا كان الحسةةةةةةةةةةاو حسةةةةةةةةةةابا بسةةةةةةةةةةيطا بو جاريا يختلا 
في الحسةةةاو البسةةةيط، غير بن المبالغ التي تقيد في الحسةةةاو الجاري  5باسةةةتقاللها وااتيتها القانوني 

                                                           
 د ةةةة  بين البنك والابون، في حين بن العملياا والخدماا التي يستفيةةةةةي يعتبر إطارا عاما للعالق  التعاقديةةةةاو البنكةةةةةةالحس - 1

 منها الابون كعقود قائم  بااتها تتمحور ضمن هاا ا طار التعاقدي كوسيل  لتنفيا االتفاق القائم بينهما.
Voir : François Grua, op.cit, p. 49.       

 .75حسني حسن المصري، مرجق سابق، ص.  - 2
 .995محمد حسن الجبر، مرجق سابق، ص. - 3
 او، ةةةةسةو قصد الطرفين وهدفهما من قيد حاصد العملي  في الحةةةةةةةتتم التفرق  بين الحساو البسيط والحساو الجاري حس - 4

 ودائق، بما ةةةةإ باا لها، التسوي  فهو حساو بسيط بو عادي كحساو الاو كمجرد ةةةةةةةتسويتها فورا واتخاا الحس افذن قصد
رجاء تسويةةةةةةةإاا كان القصد تحويد العملي  و حساوساو فهةةةةة  هاا المفرد إلط وقا نهاي  الحةةةةةةةة  إلط مفرد في الحساو واا

 .970بنظر: علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  جار.
 .995حمد حسن الجبر، مرجق سابق، ص. م - 5
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يعتد إال بالرصةيد النهائي الاي يستقر في فال  1تفقد كيانها الااتي لتشةكد في مجموعها كال ال يتجاب
 ام  بحد الطرفين.

يتم تشةةةةةةةةةةةةةنيد  دقف، وخالد المدأ بين الفت  والقفلهيبدب الحسةةةةةةةةةةةةةاو لدص البنك بفتحه وينتهي ب 
ا كانا بو سحب الحساو، هاا ارخير يعني قيد الديون الناشئ  عن المدفوعاا المتبادل  في الحساو

-بنض النظر فيما إاا كان الحسةةةةاو عاديا بو جاريا-، فبمجرد بدب تشةةةةنيد الحسةةةةاو البنكي2إيداعا
 ا يداع والسحو من حسابه. عديدأ بهمها للابون الحق في القيام بعملياا يكون

  أوال: اإليداع في الحساب
 3يم د ا يداع الديون الداخل  في الحساو، وهو إما بن يكون مباشرا بو غير مباشر. 
تتم عملي  ا يداع بطريق  مباشةةةةةةرأ عند اسةةةةةةتالم البنك المبالغ النقدي   اإليداع المباشررررر:-1

الابون بو بي شةةةةةةةخص آخر لحسةةةةةةةابه، وفي المقابد يتولط البنك منحه إيصةةةةةةةاال  طرامباشةةةةةةةرأ من 
 4بالمبلغ المودع يحمد اسمه وعنوانه ورقم حسابه والتاريخ الاي تما فيه عملي  ا يداع.

هاا مق ا شةةةةةةةةةةارأ إلط بن بعض البنوك إن لم نقد بغلبها تشةةةةةةةةةةترط حدا بدنط لقيم  ا يداع،  
 5و نوع الحساو المراد فتحه.خر حسآليختلا مقدار، من بنك 

عدأ طرق، فقد يكون ا يداع غير المباشةةر عن طريق ل اويتم وفقاإليداع غير المباشررر: -2
التحويد المصرفي بو ا يداع من قبد البنك نفسه من خالد ا يداع النقدي القيدي في الحساو، بو 

 بو من خالد ا يداعاا المشتق ، وتفصيد الك كما يلي: ، عن طريق تظهير اروراق التجاري 
 اإليداع عن طريق التحويل المصرفي: -أ
تم هاا النوع من ا يداع من خالد تنفيا البنك رمر صةةةةةةةةةادر من بحد ابنائه بنقد مبلغ من ي 

مختلفين ، وقد يكون التحويد بين حسةةةابين 6حسةةةابه إلط حسةةةاو الابون الاي يقق ا يداع لمصةةةلحته
 للابون في بنكين مختلفين، وهاا ما سيتم التطرق إليه الحقا.

                                                           
 .851إليال ناصيا، مرجق سابق، ص.  - 1
 .888عايا العكيلي، مرجق سابق، ص.  - 2

3 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 220. 

 .858عايا العكيلي، مرجق السابق، ص.  - 4
 ، ص. 9007، عمانمؤيد حسن محمد طوالب ، حساباا الصكوك ومسؤولي  المصارا، الشيكاا، دار وائد للنشر،  - 5

89. 
 .858عايا العكيلي، مرجق سابق، ص.  - 6
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 اإليداع النقدي القيدي في الحساب: -ب
مبالغ نقدي  ناتج  عن تعامله مق الابون، فيقوم بقيدها في الحال  علط  ا،ه فيالبنك يحوا 

ارم ل  علط ، ومن ببرا 1ير عليها في الجانو الدائن منهشةةةةةةةةةةالحسةةةةةةةةةةاو المفتو  لديه من خالد التأ
الك، الحال  التي يعهد فيها الابون إلط البنك بتحصةةةةةةةيد قيم  ورق  تجاري  بو بربا  بسةةةةةةةهم بو فوائد 

البنك، ويبلغ الابون بالك بموجو إشعار كشا  طرا قيد ها، ا يداعاا مباشرأ من، ويتم 2سنداا
 الحساو.
 اإليداع عن طريق التظهير: -ج

ته رمر حبوراق تجاري  تكون مسةةتحق  ومحسةةوب  لمصةةل 3بتظهيرالحال  في ها، الابون يقوم 
البنك، بو عن طريق تقديم بوامر دفق بنكي  مسحوب  باسمه إلط بنك آخر بنرض تحصيد قيمتها  م 

 4قيدها في الحساو المفتو  لدص البنك.
نقود بي ال التجو ا شةةةارأ هنا إلط بن مجرد تقديم الورق  التجاري  بحد ااتها ال يعني تسةةةليم  

، 5من  الابون دائنية  نقةدي  تجا، البنك إال بعد االسةةةةةةةةةةةةةةتالم الفعلي للنقود المدون  في الورق  التجاري ي  
وبالتالي فتاريخ ا يداع في الحسةةةةةةةةاو سةةةةةةةةيكون بتاريخ التحصةةةةةةةةيد الفعلي وليل بتاريخ إيداع الورق  

ود م  الورق  بو تبين عدم وجالتجاري ، والك لكون التحصةةةةةيد قد ال يحدا، كما لو رفض تسةةةةةديد قي
مقابد وفاء في النقد المصرفي، ويطلق نفل الحكم إاا قام البنك باستالم ورق  مظهرأ للتمليك إاا لم 

، ولهاا فعادأ ما 6للابون طيتم اسةةةةةةتيفاء المبلغ، ففي ها، الحال  ال يلام إال برد السةةةةةةند غير المسةةةةةةتوف
 الحساو.تحرص البنوك بن يكون ا يداع نقديا عند فت  

  

                                                           
 .55فائق محمود الشماع، الحساو المصرفي، مرجق سابق، ص.  - 1
 .858عايا العكيلي، مرجق سابق، ص.  - 2
 التظهير هو كيفي  لنقد الحقوق التي تم لها الورق  التجاري ، ويتم من خالد تسليم ها، ارخيرأ بعد بن يكتو عليها بو  - 3

 ي ةةةةةةةةةة  فوي  القضائيةةةةراشد راشد، اروراق التجاري ، ا فالل والتسبنظر: ها "ادفعوا رمر فالن". ةةةةط ورق  متصل  بةةةةةةةةةةعل
 .70، ص. 8515التجاري الجاائري، ديوان المطبوعاا الجامعي ، الجاائر، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون لقانا

 .59فائق محمود الشماع، الحساو المصرفي، مرجق سابق، ص.  - 4
 .88مؤيد حسن محمد طوالب ، مرجق سابق، ص.  - 5
 .57مرجق سابق، ص. الحساو المصرفي، فائق محمود الشماع،  - 6
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 اإليداعات المشتقة: -د
يم ائتمان للابون وصةةةةةةةةةو المبلغ في حسةةةةةةةةةاو هاا دطلو تق كهي الحال  التي يقبد فيها البن 

، وقد يتم د في فت  اعتماد للسةةةةةةةةةحو علط 1يعتبر بيضةةةةةةةةةا بم اب  إيداع غير مباشةةةةةةةةةر ااارخير، وه
يك بدون و شةةحهاا ارخير بسةةالمكشةةوا من قبد البنك لصةةال  ابونه، وغالبا ما يتم الك عند قيام 

 2صو مبلغ االعتماد في حسابه.يرصيد وحفاظا من البنك علط ابونه 
بو  ملاما بقبولها سواء صدر من ابونهالبنك بالرغم من تعدد بشكاد ا يداع المصرفي يبقط  

 من النير المرتبط بةةالابون، فبمجرد فت  الحسةةةةةةةةةةةةةةاو يلتام البنةةك بقبود بي مبلغ يقةةدم لةةه ويقيةةد، في
 حساو الابون طالما ظد حسابه مفتوحا.

او إال بن قبوله ا يداع في حسالبنك ملاما بقبود ا يداع من طرا الابون، بن فذاا اعتبرنا  
لتااما ا ال يعةد بك ر من خةدمة  تقدم للابون وليلمن طرا النير الةاي ال تربطةه بية  عالقة  بةالبنةك 
 اد بالابون الاي تربطه به عالق  ليتخا موقفا حيادمنه تجا، النير، وما علط هاا ارخير إال االتص

 الك.
عملي  ا يداع في الحسةةةاو تتطلو بالضةةةةرورأ وجود بمواد لدص الابون يضةةةةعها هاا ارخير ف 

ق ولهاا فقد بوجو المشةةرع التااما علط البنك بحفظ الودائ ،بم اب  بمان  في يد البنك لحين اسةةتردادها
 3ند الطلو بو عند حلود ارجد المتفق عليه.النقدي  وكاا االلتاام بردها ع

                                                           
1 -  Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 220. 

 .880مؤيد حسن محمد طوالب ، مرجق سابق، ص.  - 2
  ىرررررررت الوديعة بغير أجر وجب علررررررإذا كان»القانون المدني بنه:  المتضمن 51-55ارمر رقم من  559تنص المادأ  - 3

ذا كانت الوديعة بأجر فيجب دومرما يبذله في حفالمودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء   ا أن ررررررظ ماله، وا 
 «.يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد

 ديد ةةةةةةةسغ العددي المما د للنقود المودع  بي تةةةةةةةرد الوديع ، فهو ملام برد المبلةةةةةةةةةةي الوقا نفسه بةةةةةةكما يلتام البنك ف     
 نص المادأ  د،ةةةةةةةوهو ما يؤك ،غ ا جمالي للابون بصرا النظر عن ارتفاع قيم  النقود بو انخفاضها وقا الوفاءةةةةةةةةةةةةةالمبل
 حل االلتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور رررإذا كان م»جاائري حيا جاء فيها: ةةةةةةن القانون المدني الةةةةم 55

 و ةةةةةةةةةةةو ما جاء في صلةةةةةة، وه«وفاء أي تأثيرررة هذه النقود أو انخفاضها وقت الرررررقيمفي العقد دون أن يكون الرتفاع 
  ؤولي ةةةةةد الشرك  ااا المسةةةةةةةةةفي قضي  للبنك الوطني الجاائري ض 9080ماي 07قرار المحكم  العليا الصادر بتاريخ 

   ةةةةةةةةةةةةومي بتخفيض قيمةةةةةرار الحكةةةةةةةةةةحمد مسؤولي  القةةةةةومن معها، حيا بكدا المحكم  بن البنك ال يت CACTالمحدودأ 
بين البنك الوطني الجاائري والشرك  ، 9080ماي 07صادر بتاريخ   ،اائري )قرار المحكم  العليا الجاائريةةةةةةةةةالدينار الج

  =(،977، ص. 9088، 9، مجل  المحكم  العليا، عدد 790595ملا رقم ومن معها، CACT ااا المسؤولي  المحدودأ
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 السحب من الحساب ثانيا: 
عملي  السةحو بم اب  عملي  عكسي  لييداع، حيا بن الابون يسعط من خالد إيداع  تعتبر 

، وعليةةه فةةذن ارمواد 1نقود، إلط اسةةةةةةةةةةةةةةتعمةةالهةةا في معةةامالتةةه المتعةةددأ دون بن يتحمةةد عةةوء حملهةةا
االقتطاعاا التي يقوم بها الشخص من حسابه، مستعمال في الك الشيك المسحوب  تعبر عن جميق 

بو بتقديم دفتر في حال  الحسةةةةةةاو علط الدفتر، مق مالحظ  بن عملي  السةةةةةةحو تنقص من رصةةةةةةيد 
 2الحساو.
حتط يتمكن الابون من سحو ارمواد من حسابه يلام بن شرروط السحب من الحساب: -1

 تتوفر مجموع  من الشروط، ناكرها فيما يلي: 
 من حيث األشخاص: -أ
البنك ملاما بقبود السةةحو إاا كان من طرا الابون نفسةةه بو من يخوله هاا ارخير، يكون  

لسةةةةةةةةحو  صةةةةةةةةف  المتقدملالك يتعين علط البنك عند الوفاء بالتاامه بالدفق التحقق من شةةةةةةةةخصةةةةةةةةي  و 
 الرصيد.

                                                           

 ون المطالب  بما يايد عن عدد النقود المودع  بحج  بن قيمتها قد انخفضا كما ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاباالك ال يجوا  وبناء علط=
 ديه بحج  بن هاا هو ما يعادد قيمتها عند ا يداع، فالبنك ملام برد م د ما غ بقد مما بودع لةةةةةوا للبنك رد مبلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيج

  فهنا يلتام الةةةةةةةا لناء م ةةةةةةةةةةةةةدا النقود المودع  كد قيمتها بسبو قانوني كةةةةةةةم إيداعه، بما إاا فقةةةةةتم إيداعه ال بقيم  ما ت
 ود المودع .ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقانونا لقيم  النقود جديدأ معادل  ةةةةةةةةةةةةةالبنك برد نق

 داع ةةةةةةةةةةةود الشماع، ا يةةةةةةةةةة؛ فائق محم55مرجق سابق، ص. عملياا البنوك، علي جماد الدين عوض،  كال من: بنظر
 .889المصرفي، مرجق سابق، ص. 

   ةةةةةةةةةةةعمل ام بالرد بم دةةةةةةةةةةةةةك يلتةذن البنةةةةةةةةةةةةةةةيداع بالعمل  ارجنبي  فهاا إاا تعلق ا يداع بعمل  وطني ، بما إاا كان ا      
 لو ةةةةةةةةةةةةةةودع يطةةةةةةال بو بن المةةةةةة  قد يكون مستحيةةةةةةوبمبلغ مما د لما تم إيداعه، غير بن الرد بالعمل  ارجنبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداعا ي
 عر ةةةةةو سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا استردادها حسةةةةةترداد بالعمل  الوطني  فيلام علط البنك تحويد العمل  المودع  إلط عمل  وطني  وقاالس

 في قيم   رق االرتفاعةةةةةةةةةةةةةد البنك فةةةحو الاي قد يختلا عن سعر صرا يوم ا يداع، وبالتالي يتحمةةةةةةةةالصرا يوم الس
 ن هاا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبي ، كما يتحمد الابون كد انخفاض في قيمتها، إال بن الابون بذمكانه المطالب  بالتعويض عةةةةةةةةارجنالعمل  

   ارجنبي ، ةةةةأخر في الوفاء مما نتج عنه انخفاض في قيم  العملةةةةةا بنه تقدم لطلو الوديع  وبن البنك تةةةةةةةةةةةةةالفرق إاا ب ب
 حقاق.ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر العمل  في يوم ا ناار، بو في يوم تقديم الدعوص بو في يوم االستةةةةةةةةض علط بسال سةةةةدد قيم  التعويوتح
 ؛ إليال ناصيا، مرجق سابق، ص. 888مرجق سابق، ص.  ،فائق محمود الشماع، ا يداع المصرفي: كال من بنظر
851. 

 .817قرمان، عملياا البنوك طبقا لقانون التجارأ الجديد، مرجق سابق، ص. عبد الرحمن السيد  - 1
 .85الطاهر لطرش، مرجق سابق، ص.  - 2
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غةالبا ما يتم السةةةةةةةةةةةةةةحو عن طريق تقديم ورق  تجاري  ولهاا يسةةةةةةةةةةةةةةتلام علط البنك التأكد من  
شةةةخصةةةي  مقدمها، وال يقتصةةةر دور البنك علط التأكد من شةةةخصةةةي  طالو السةةةحو بد يجو معرف  

امد ارهلي  كمدص بهليته في تلقي الوفاء كون هاا ارخير يقتضي التخالص الاي يجو بن يقق من 
ن الوفاء لنير اي صةةةةةةةةةةةةف  ال يعفي البنك من التاامه بالوفاء، وقد نص ررفا قانونيا، صةةةةةةةةةةةةباعتبار، ت

من القةانون المةدني علط بن الوفاء يكون للدائن بو لنائبه، كما  975المشةةةةةةةةةةةةةةرع الجاائري في المةادأ 
بن صاحو الصف  في استيفاء الدين هو من يقدم للمدين مخالص  صادرأ من الدائن،  ،اعتبر بيضا

وبالتالي فذن مسةةةةةةةةةةؤولي  البنك تقوم عند عدم قيامه بالتأكد من الصةةةةةةةةةةالحي  القانوني  للشةةةةةةةةةةخص في 
 لم يكن الابون نفسه. اإا خاص و حممارس  الس
 يمكن بن يكون السحو نقديا بو قيديا.من حيث األسلوب: -ب

 1تتعدد حاالا السحو النقدي، ناكر منها ما يلي: السحب النقدي:-1ب
ويكون بالحضور الشخصي للابون بو من يم له إلط البنك للمطالب  بالمبالغ السرحب يدويا:  -

 النقدي .
وفي ها، الحال  يمكن للابون استخدام بطاق  خاص  لالسترداد اآللي من آل  السحب اآللي:  -

 ال يمكن تجاوا،.السحو وبحدود مبلغ معين 
السحو عن طريق إصدار الابون بمرا بدفق مبلغ معين لمصلح  شخص آخر، وم اد الك:  -

 السفتج  والشيك.
عين  مويكون السةةةحو قيديا إاا من  الابون تفويضةةةا للبنك بتنفيا عملياا السررحب القيدي: -2ب

تحويد مبالغ من حسةاو الابون إلط حسةاو آخر، شراء بسهم بو  وقيد قيمتها في الحسةاو م د،
 سنداا لمصلح  الابون.

من خالد ما تم التطرق إليه نسةةةةةةةتخلص بن البنك ولتمكين الابون من التصةةةةةةةرا في بمواله 
وسواء  ،يلتام بوضةق وسةائد الدفق تحا تصةرفه حتط يتمكن من سحو الرصيد سواء كله بو بعضه

 بو حساو بسيط.تعلق ارمر بحساو جاري 
  

                                                           
 .51-55فائق محمود الشماع، الحساو المصرفي، مرجق سابق، ص ص.  - 1
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 وسائل السحب من الحساب: -2 
التصةةةةةةةةةرا في ارمواد الموضةةةةةةةةةوع  تحا ليتمكن من يمكن للابون االسةةةةةةةةةتعان  بعدأ بدواا  

مكرر  885المادأ  انصةةةةةةةةةةوتطبيقا لالك كائتمان،  بنكله ال اتصةةةةةةةةةةرا البنك كودائق بو التي منحه
من قانون النقد والقرض بن البنوك ملام  بوضةةةق وسةةةائد الدفق المالئم  تحا تصةةةرا ابنائهم  8/8

  .في آجاد معقول 
نا بعض الوسائد الواسع  االنتشار والتي اكرها المنظم البنكي بموجو النظام رقم وسناكر ه 

أداة تسررررمغ، بغن النظر عن »ملحق النظام بأنها:  الدفق فيحين بورد تعريا وسةةةةةائد  05-071
تتمثل وسررائل الدفا األسرراسررية في الصرركو   .السررند أو العملية الفنية المسررتعملة، بتحويل األموال

وبالك سةةةةنركا علط وسةةةائد الدفق الماكورأ، والمتم ل  في: الشةةةةيك، ، «والبطاقة المصررررفيةوالتحويل 
 التحويد المصرفي والبطاق  المصرفي .

 الشي : -أ
اتصةةةةاال و يقا بعملياا البنوك الك بن نشةةةةةأته ارتبطا بنشةةةةةأأ بنوك الودائق، الشةةةةةيك يتصةةةةد  

حيا تقوم هاته ارخيرأ بمجموع  من العملياا المصةرفي  في إطار عالقتها مق الابناء وارشخاص 
حساو البنكي لالراغبين في االستفادأ من خدماتها، وتبقط بهم المعامالا شيوعا تلك المتعلق  بفت  ا

وكةةةةد العمليةةةةاا المرتبطةةةة  بةةةةه كتلقي الودائق وغيرهةةةةا من العمليةةةةاا ارخرص، حيةةةةا يتمكن الابون 
له عن طريق اسةةةةتخدام وسةةةةائد الدفق ومنها الشةةةةيكاا المقدم  من ابمقتضةةةةاها من التصةةةةرا في بمو 

 البنك المسحوو عليه.
حتط  2يدالابون الجد بمجرد فت  الحسةةةةةةةةةةاو البنكي يقوم البنك بتسةةةةةةةةةةليم دفتر شةةةةةةةةةةيكاا إلطف 

بو  قرضةةا ،لسةةحو كاف  المبالغ التي يضةةعها البنك تحا تصةةرفه بيا كان سةةبو التاامهإما يسةةتخدمه 

                                                           
 العريض  ، يتعلق بمقاص  الصكوك وبدواا الدفق الخاص  بالجمهور9005ديسمبر  85، مؤرخ في 07-05نظام رقم - 1

 .9007بفريد  98، صادر بتاريخ 97ارخرص، د.ر.د.د، عدد 
 على كل صيرفي إعداد صيغ »بنه:  تجاريالقانون ال المتضمن 55-55ارمر رقم  من 585/7في هاا نصا المادأ  - 2

 يضا بلامب شرع الفرنسي، وبالمقابد نجد الم«للشيكات تسلم مجانا ألصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات
 را في ةةةةةةةةةةةةاباا لديها الستخدامها في التصةةةةةةةةة  مسبقا تحا تصرا بصحاو الحسةةةةالبنوك بوضق نمااد شيكاا مطبوع

 الوديع  بو مبلغ االعتماد لديها.
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ون رين دتسةةةةةةوي  المعامالا التي تربطه بأشةةةةةةخاص آخبو لفت  اعتماد بو حسةةةةةةاو ودائق بو غيرها، 
 حاج  إلط استعماد النقود باعتبار الشيك بداأ وفاء بيضا.

لق شةةةخص يط هصةةةك محرر وفق شةةةكد معين حدد، القانون، يأمر بموجب فيالشةةةيك يتم د  
عليه السةةةةةاحو شةةةةةخصةةةةةا آخر يسةةةةةمط المسةةةةةحوو عليه، والاي يكون بنكا في النالو بأن يدفق لدص 

 االطالع مبلنا معينا من النقود رمر، بو رمر شخص آخر بو للحامد وهو المستفيد.
 597ن التجاري الجاائري جاء في نص المادأ للقانو  9005مق العلم بنه وطبقا لتعديد سن   
بن البنوك تكون مجبرأ علط االمتناع عن تسةةةةليم دفاتر الشةةةةيكاا لكد شةةةةخص مدرد اسةةةةمه  5مكرر

في قائم  الممنوعين من إصةةةةدار الشةةةةيكاا التي يبلنها لهم بنك الجاائر، ولالك فذن البنوك لها حق 
د د في الشةةةةيكاا الخاصةةةة  باسةةةةترداد النقو رفض تسةةةةليم دفاتر الشةةةةيكاا إال في حاالا خاصةةةة  تتم 

 1المودع  لدص البنك بواسط  الابون.
علط تسةةةةةليم دفتر شةةةةةيكاا لكد من يملك حسةةةةةابا لديه بيا  -رصةةةةةدحيا ا-من يوافق البنك  

كانا بهميته، غير بنه في بعض الحاالا يمكن بن ترفض البنوك تسةةةةةةةةةةةةةليم الدفتر إلط بصةةةةةةةةةةةةةحاو 
الحسةةةاباا الصةةةنيرأ بو عندما ترص بن هاا التسةةةليم قد يعرضةةةها للخطر فيما بعد، بد تشةةةترط بعض 

تتجنو لين كحد بدنط حتط تعطيه دفتر شيكاا البنوك بن يكون للابون حساو يحتوي علط مبلغ مع
المصةةةةةةةةةةةةةاريا التي تترتو علط من  الدفتر لحسةةةةةةةةةةةةةاباا ضةةةةةةةةةةةةةئيل  القيم  وكاا االبتعاد عن عملياا 

الاين ال  الجدد ابناء، وفي نظرنا فذن الحد اردنط ربما تشةةةةةةةةترطه البنوك فقط بالنسةةةةةةةةب  لل2والنصةةةةةةةة
لها من مشةةةةةةةةةةةةةةاكد جراء إعطائهم دفتر يحواون علط  قة  كبيرأ لةديهةا حتط تتجنةو ما قد يحصةةةةةةةةةةةةةةد 

 خاص  إاا تعلق ارمر بسحو شيكاا بدون رصيد. ،شيكاا
بالنظر إلط بهمي  الشيك باعتبار، الوسيل  النالب  في استرداد الودائق النقدي  بو التصرا في  

حتط ال  هتةةتقق علط البنوك التاامةةاا عنةةد الوفةةاء بقيم همبلغ االعتمةةاد الةةاي يقةةدمةةه البنةةك للابون فةةذنةة
ق من صةةةةةةةح  الشةةةةةةةيك وخلو، من جمييلتام البنك بالتأكد فيحصةةةةةةةد الوفاء لنير صةةةةةةةاحو الحق فيه، 

                                                           
 ويمكن بن تنص البنوك في عقد فت  الحساو علط إمكاني  رفض تسليم دفتر الشيكاا حتط ولو لم يكن اسمه مدرجا  - 1

 .في قائم  الممنوعين من إصدار الشيكاا
 ؛ حماد مصطفط عاو، مسؤولي  55علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص. بنظر كال من:  - 2

 .58، ص. 8555الماور، دار النهض  العربي ، القاهرأ،  البنك عن الوفاء بالشيك
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حص ، فكالعيوو التي يمكن بن تحود دون الوفاء به، والك من خالد فحص المظهر المادي للشي
من القانون  759التي نصةةةةةةةا عليها المادأ لاامي  المضةةةةةةةمون البياني للشةةةةةةةيك ال سةةةةةةةيما البياناا ا 

 السةةةةةةةةةاحو من بهمها حيا يقوم البنك بمضةةةةةةةةةاهاته مقوقيق الابون تي يعتبر تالتجاري الجاائري، وال
 .النمواد الموجود لديه والاي عادأ ما يتم اعتماد، عند فت  الحساو وقبد تسليم دفتر الشيكاا

م االهتماالعناي  و من  احتط تبرب ام  البنك من التاامه بالوفاء بالشةةةةةةةةةةيك، وجو بن يباد قدر ف
في فحص الشيك والتحقق من صح  توقيق الابون وانتظام تسلسد التظهيراا إن وجدا، هاا ناهيك 
عن التاامه بالتأكد من وقوع الوفاء للحامد الشةةرعي للشةةيك بي التحقق من شةةخصةةي  وصةةف  المتقدم 

 .كبه، وكاا التاامه بالتأكد من عدم قيام بي مانق قانوني يحود دون الوفاء بالشي
يكون ف ،من ها، االلتااماا هو بن ال يتعرض الشةةةةيك إلط بعض ارخطارالمتوخط فالهدا  

 وبالتالي ضةةةةةةةةياع حقه في بعضبو السةةةةةةةةرق ، الابون في مأمن من إمكاني  تعرض الشةةةةةةةةيك للتاوير 
 .ماكرأما سنرا، في فصد آخر من الو ارحيان وه
 التحويل المصرفي:-ب 
لمصةةةةةةةةةةةةةةرفي، وحسةةةةةةةةةةةةةةنةا فعد كون التعريا من د اويةلم يورد المشةةةةةةةةةةةةةةرع الجاائري تعريفةا للتح 

 1اختصاص الفقه والقضاء، وهاا بخالا بعض التشريعاا العربي .
وردا عدأ تعاريا فقهي  للتحويد المصةةةةرفي والاي يقصةةةةد به بيضةةةةا بما بالنسةةةةب  للفقه، فقد   

 ومن بينها: ،2النقد المصرفي

                                                           
 عملية يقيد البن  بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب اآلمر »حيا عرفه التشريق المصري بأنه:  - 1

 «.بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر
 المصري، مرجق سابق.من قانون التجارأ  895المادأ بنظر: 

 منه،  895تناولا بعض التشريعاا العربي  هاا المصطل  ومنها قانون التجارأ المصري الجديد بموجو نص المادأ  - 2
 منه، مرجق سابق. 857مرجق سابق، وقانون التجارأ الكويتي في المادأ 

 إال بن الشائق استخدام مصطل  التحويد المصرفي، وهو ما سار عليه المشرع الجاائري في الفصد ارود من الكتاو 
 إال  ،90ومكرر  85مكرر  578الرابق من القانون التجاري الجاائري، تحا عنوان السنداا التجاري  بموجو المادتين 

 بنه لم يتطرق إلط تعريفه.
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أو أكثر فيتحقق عن طريق  بنرر عمليررة آليررة تتم بترردخررل »بن التحويةةد المصةةةةةةةةةةةةةةرفي هو:  
التسرررجيل لديه نقل النقود أو القيم المالية، وذل  بتفريغها من حسررراب مودع إلى حسررراب آخر قد 

 1.«يكون لآلمر ذاته أو لمستفيد آخر دائن له
عملية يتم بموجبها نقل مبلغ من حساب معين إلى حساب آخر » كما تم تعريفه علط بنه: 

جعل حسرررراب الزبون اآلمر بالتحويل مدينا وفي المقابل يصرررربغ بواسررررطة قيد حسررررابي ي دي إلى 
 2.«حساب المحول له دائنا بنفس المبلغ المحول

التحويل المصرررفي يتم بمقتضرراه نقل مبلغ من حسرراب مصرررفي إلى »ويعرا بيضةةةا بأنه: 
 حساب آخر، بواسطة قيد المبلغ في الجانب المدين من حساب اآلمر بالتحويل، وقيد المبلغ ثانية
في الجانب الدائن من حساب المستفيد، وقد يكون الحساب األخير مفتوحا باسم اآلمر بالتحويل، 

  3.«وقد يكون باسم زبون آخر، وبإجراء القيد تنتقل النقود فيما بين الحسابين
  لنقد صرفي هي بم اب  عمليميتضة  لنا بأن عملي  التحويد ال  السةابقاريا من خالد التع 

حسةةةةةاو مفتو  لدص البنك إلط حسةةةةةاو آخر قد يكون لدص البنك نفسةةةةةه بو في بنك آخر ارمواد من 
  .والك بناء علط طلو الابون صاحو الحساو

علط هاا ارسةةال فذن التحويد يعتبر عملي  مهم  بالنسةةب  للابون شةةأنها شةةأن الشةةيك، فهي  
ديون تجنو وآمن  في وفاء التهتم بنقد النقود والوفاء بالدين بيضةةةةةا، كما بنها تعتبر وسةةةةةيل  سةةةةةةريع  

، ونظرا لها، ارهمي  سةةةنتناود صةةةور التحويد المصةةةرفي رهمي  كد منها، السةةةرق  وضةةةياع ارمواد
 وكاا ب ر وقا قيد التحويد علط الابون مستفيدا كان بو آمرا.

 صور التحويل المصرفي: -1ب
ا صةةةةةةورتين فهي تتخباعتبار بن عملي  التحويد تتم بين حسةةةةةةابين بنكيين كما سةةةةةةبق الاكر، 

 فذما بن تتم في بنك واحد بو بتدخد بنكين بو بك ر.
 التحويل المصرفي في البن  نفسه: -

 قد يكون التحويد لحساو الابون نفسه، كما قد يتم بين حسابين مختلفين. صورأفي ها، ال
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كون أن يك ،ففي الحال  ارولط يتم التحويد إاا كان للابون بك ر من حساو واحد لدص البنك
وبراد نقد مبلغ معين من  ،بحد الحسةةةابين مخصةةةصةةةا لتجارته واآلخر مخصةةةصةةةا رمواله الشةةةخصةةةي 

حسةةاو إلط حسةةاو، فيقوم البنك بقيد المبلغ المحود في الجانو المدين للحسةةاو الاي حدد، الابون 
 1في بمر التحويد  م يقيد ااا المبلغ في الجانو الدائن للحساو اآلخر.

ي  فيتم النقد فيها من حسةةةةةةةةاو الابون إلط حسةةةةةةةةاو ابون آخر لدص نفل بما في الحال  ال ان
أ بتقييد حيا تتم في مرأ واحد ،البنك، وتعتبر من ببسط حاالا عملياا التحويد المصرفي وبسرعها

سةةاو الوقا نفسةةه تقيد في الجانو الدائن لح يالمبلغ في الجانو المدين لحسةةاو اآلمر بالتحويد وف
 المستفيد.

لدص حويال تعتبر يتجدر ا شةةةةةةةةةارأ هنا إلط بن التحويد الاي يتم بين بحد فروع البنك الواحد 
 2بنك واحد، والك رن فرع البنك الواحد ال يتمتق بالشخصي  المعنوي  المستقل .

 التحويل المصرفي بين بنكين مختلفين: -
إاا كان التحويد لحسةةةةةةةابين متعلقين بنفل الابون لدص بنكين مختلفين فذن  صةةةةةةةورأفي ها، ال

سةةةةةةةةةةةةةةاو يد المبلغ في الجانو الدائن للحيالبنةك المةأمور بةالتحويةد يقوم بةذخطةار البنةك المحود له بتق
ا ما تسوص غالبحال  ، بما إاا كان التحويد بين حسابين لشخصين مختلفين ففي ها، ال3الموجود لديه
فيتم  4طريق غرف  المقاصةة  حيا يوجد لجميق البنوك حسةةاباا جاري  لدص بنك الجاائر العملي  عن

خصةةةم المبلغ من حسةةةاو البنك المدين إلط حسةةةاو البنك الدائن، بو تتم التسةةةوي  بذعطاء شةةةيك إاا 
نك يكون بالتسةةةوي  بعملي  نقد جديدأ لدص  ذاا لم يكن بينهما حسةةةاو تتمفكان بين البنكين حسةةةاو، 

 5حساو فيه. لكليهما
قوم يبنض النظر عن الصةةورأ التي يتم بها التحويد، فذن البنك وبمجرد تلقيه رمر التحويد 

بتنفيا، متط توافرا شروطه التي تتم د في وجود حساو بنكي لكال الطرفين اآلمر والمستفيد، وجود 
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وجود    إلطرصةةةيد كاا في حسةةةاو الابون اآلمر ومسةةةاو علط ارقد للمبلغ المطلوو تحويله إضةةةاف
ن اآلمر بالتحويد من ناحي  وبين البنك والمسةةةةةةةةةةةةةةتفيد ماتفاق علط إجراء التحويد بين البنك والابون 

 التحويد من ناحي  بخرص، وقد يكون االتفاق سابقا بو الحقا علط قيد العملي .
 أثر وقت قيد التحويل على الزبون:-2ب

بهمي  بالن  ال سةةةةةةةةيما من حيا إمكاني  تراجق الابون عن اا امن قيد عملي  التحويد يعتبر 
من القةةةانون  85مكرر  578العمليةةة  برمتهةةةا، ولهةةةاا فقةةةد نص المشةةةةةةةةةةةةةةرع الجاائري بموجةةةو المةةةادأ 

التجاري علط بن ارمر بالتحويد يلام بن يتضةةةةةةمن تاريخ تنفيا،، فال يجوا التقديم والتأخير عن هاا 
 ناحي ، ، هاا منبذلناء ارمر الاي بصةةةةدر، الرجوع عنهآلمر التاريخ، فقبد حصةةةةود القيد يسةةةةتطيق ا

البنةةةك الموجةةةه إليةةةه ارمر، ومن نةةةاحيةةة  بخرص لةةةه بهميةةة  في حةةةالةةة  إفالل الابون اآلمر بو إفالل 
تاريخ قيد  بحسةةةةةةةةةةةةةو ما إاا كان ا فالل سةةةةةةةةةةةةةابقا بو الحقا عنتحدد صةةةةةةةةةةةةةح  التحويد بو بطالنه ف

 1التحويد.
أخير إجراء القيةةد عن التةةاريخ المحةةدد في ارمر بةةالتحويةةد إال تةعةةدم علط البنةةك لةالةةك يتعين 
 في حاالا، منها:

حق التصةةةةةةةرا في المبلغ الموجود في الحسةةةةةةةاو إاا رفض البنك بيضةةةةةةةا يبقط للابون اآلمر 
حال   ، كما يجوا للابون اآلمر فيتنفيا ارمر بو إاا رفض المسةةةةةةةةتفيد قيد المقابد الناقص لحسةةةةةةةةابه

االعتراض علط تنفيا بمر النقد، والك للمحافظ  علط حقوق اآلمر وحمايته شةةةهر إفالل المسةةةتفيد 
 2من الدخود في التفليس  والخضوع لقسم  النرماء.

عمومةةةا فةةةذن ارمر بةةةالتحويةةةد يكون غير قةةةابةةةد للرجوع فيةةةه ابتةةةداء من تةةةاريخ االقتطةةةاع من 
المحود إلط حسةةةةةةةةةةةةةةاو حسةةةةةةةةةةةةةةاو اآلمر بةةه، ويعتبر التحويةةد نهةةائيةةا ابتةةداء من تةةاريخ دخود المبلغ 

 3المستفيد.
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 : مصرفيةالبطاقات ال-ج
ملياا قصةةةةةةةد تسةةةةةةةهيد ع للابناء امن بين الخدماا المقدم  بنكي مصةةةةةةةرفي تعتبر البطاقاا ال

الدفق والسةةةةةةحو ل مواد، وقد بشةةةةةةار المشةةةةةةرع الجاائري إلط ها، البطاقاا كما سةةةةةةبق القود بصةةةةةةدد 
 السابق الاكر. 07-05الحديا عن وسائد الدفق في النظام رقم 

: اهأنب ،من القانون التجاري الجاائري بطاقاا الدفق والسةةةحو 98مكرر  578عرفا المادأ 
صاحبها وتسرمغ ل ابطاقة صرادرة من البنو  والهيئات المالية الم هلة قانون تعتبر بطاقة دفا كل»
 ل أموال.يب أو تحو حبس

تعتبر بطاقة سرررررررحب كل بطاقة صرررررررادرة عن البنو  أو الهيئات المالية الم هلة قانونا وتسرررررررمغ 
 .«لصاحبها فقط بسحب أموال

نظم  المؤتمر المجمق الفقهي لم، فقد عرعفها مصةةرفي بما بالنسةةب  للتعاريا الفقهي  للبطاق  ال
طبيعي أو صرردره لشررخص مسررتند يعطيه م  »بأنها:  8558في دورته السةةةابع  بجدأ عام ا سةةةالمي 
 ممن يعتمد المسررتند، دون دفانه من شررراء السررلا والخدمات ك  م  بناء على عقد بينهما ي  اعتباري 

 1.«الثمن حاال لتضمنه التزام المصدر بالدفا
ة بالسرررررررتيكية أو ورقية مصرررررررنوعة من مادة يصرررررررعب العبث في اقبط»فا بأنها: كما ع رع 

بياناتها أو تزويرها، تصردرها جهة معينة، بن  أو شرركة اسرتثمار، تتضمن معلومات معينة وهي: 
ديد تقديم تل  البطاقة للتاجر لتسمن حاملها  كناسم الزبون الصادرة له، عنوانه ورقم حسابه، تم

ث يقوم التاجر بتحصرررررررريل تل  القيمة من الجهة المصرررررررردرة لها، على أن ثمن مشررررررررترياته، بحي
 2.«تستردها الحقا من الزبون

بطاقة مستطيلة من البالستي  تحمل اسم الم سسة المصدرة »كما تم تعريفها بيضا بأنها: 
شكل بارز على وجه البطاقة، ورقمها واسم حاملها، ورقم حسابه، بلها، وشعارها، وتوقيا حاملها 

وتاريخ انتهاء صررررالحيتها، وبموجب هذه البطاقة يمكن لحاملها سررررحب المبالغ النقدية من آالت 
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سررررحب النقود الخاصررررة بالبنو ، أو أن يقدمها كأداة وفاء للسررررلا والخدمات، وقد تكون ضررررامنة 
 1.«دود مبلغ مالي معينحالشبكة وفي  للوفاء في التعامالت التجارية عبر

من خالد التعاريا السةةةةةةةةةةةةابق  يتضةةةةةةةةةةةةة  بن جميعها يتفق في كون بطاق  االئتمان بداأ تتي  
للابون سةةةةةةةةةةحو نقود، بو تحويلها إلط شةةةةةةةةةةخص آخر دائن له بها، فهي تعتبر بداأ وفاء وائتمان في 

 نفل الوقا.
ار من ارخط للابون مسةةةةةةةةةةتوص من ارمانا توفر نهر تعتبر البطاق  المصةةةةةةةةةةرفي  ااا بهمي 

المرتبط  بحمد النقود كالسةةةةةةرق ، كما تنني عن تسةةةةةةوي  المعامالا نقدا، وفي الوقا نفسةةةةةةه تسةةةةةةاعد 
البنوك علط االحتفاظ بابنائها واسةةتقطاو آخرين لكونها تتطلو وجود حسةةاو مصةةرفي لحاملها لدص 

 البنك مصدر البطاق .
ض من يطلق عليها تسمي  البطاقاا البالستيكي ، والبع اختلفا تسمي  ها، البطاقاا، فمنهم

يسميها بالبطاقاا الدائن  بو بطاقاا الوفاء ومنهم من يطلق عليها اسم البطاقاا البنكي  بو بطاقاا 
 2االئتمان...الخ.

وهي بطاقاا  CIBبطاقاا الصةةةةةةةةةةرا اآللي  من بم ل  البطاقاا المسةةةةةةةةةةتخدم  في الجاائر:
لصةرا اآللي، بطاق  الدفق التي تعتمد علط وجود برصدأ فعلي  للابون خاصة  بالسةحو من بجهاأ ا

يتم و  و الابون إلط حسةةةةةاو التاجر مباشةةةةةرأ؛ بطاق  الشةةةةةيكاالدص البنك حتط يتم التحويد من حسةةةةةا
ا وهي بطاق  ارنترني   بقيم  الشةةةيك الاي يصةةةدر، حاملها؛بمقتضةةةاها ضةةةمان الوفاء في حدود معين

لبطاق  ا   بصةةةدرتها ماسةةةتر كارد وفياا كارد؛بطاق  خاصةةة  بالتسةةةويق عبر الشةةةبك  العنكبوتي  العالمي
  3الاكي  وهي عبارأ عن كمبيوتر متنقد تحوي جميق البياناا الخاص  بحاملها.
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 الفرع الثاني
 مصرفيأثناء غلق الحساب الالزبون ضمانات 

إنهاء وجود،، بي إنهاء جميق اآل ار القانوني  المرتبط  بتشةةةةةةةنيله،  1يقصةةةةةةةد بنلق الحسةةةةةةةاو
 2.حيا يتم تسوي  مفرداا الحساو تسوي  كلي  تكشا عن الرصيد النهائي للحساو

يختلا غلق الحسةةةةاو عن وقفه، هاا ارخير يقصةةةةد به قطق نشةةةةاط الحسةةةةاو  ،بهاا المفهوم
محدد دون قطق تشةةنيد الحسةةاو، في حين   بهدا تحديد وضةةعي  الحسةةاو في تاريخ قتبصةةورأ مؤ 

بن النلق هو عملي  قانوني  يترتو عليها إنهاء وضةق قانوني قائم من خالد تعطيد تشنيد الحساو 
فالقطق إان يتم  ؛3له بصةورأ نهائي  لنرض تسةوي  مفرداته تسةوي  إجمالي  الستخراد الرصيد النهائي

خرا د الفرق ووضةةةةةةةةةةةةعه في الجه  التي تحتوي المبلغ بجمق المبالغ الدائن  والمدين  في الحسةةةةةةةةةةةةاو واا
، 4كن اسةةةتعماد الحسةةةاو بعد الك  جراء عملياا بخرصمارصةةةنر مق تبيان طبيعته المحاسةةةبي ، وي

بما النلق فيكون بهدا التصةةفي  النهائي  للحسةةاو للحصةةود علط قيم  الرصةةيد المسةةتحق إما للبنك 
 5بو للابون.

طا بد رسةةةةةةةةةباو متعددأ )بوال(، كما تترتو علط هاا ا ماال يكون اعتبابوغلق الحسةةةةةةةةةاو غال
،  م قد يضةةةةطر البنك إلط غلق الحسةةةةاو، فما هي سةةةةبد حماي  الابون النلق عدأ آ ار هام  ) انيا(

 .في ها، الحال  ) ال ا(
 لمصرفيأوال: أسباب غلق الحساب ا

لعدأ بسةةةةةةةةباو، قد تكون إرادي  ناشةةةةةةةةئ  عن رغب  بحد طرفي  مصةةةةةةةةرفييتم غلق الحسةةةةةةةةاو ال
عاقدي  لعالقاا التاالحسةةةةةةاو بو كليهما في إنهائه، بو غير إرادي  تنص عليها القواعد العام   نهاء 

 بين ارطراا.
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وتتلخص ارسةةةباو ا رادي  لنلق الحسةةةاو  :مصرررفياألسررباب اإلرادية لغلق الحسرراب ال-1
 المصرفي فيما يلي:

 اق الطرفين على مدة معينة لسير الحساب: اتف-أ
م غلق فيت ئةةهإاا تم االتفةةاق بين الابون والبنةةك عنةةد فت  الحسةةةةةةةةةةةةةةةاو علط بجةةد معين  نهةةا

، غير 2حيا تكون البنوك ملام  باحترام المدأ المحددأ في االتفاقي  ،1الحساو بحلود ارجد المحدد
لهمةا إنهةاء عقةد الحسةةةةةةةةةةةةةةاو قبةد انتهةاء مةدتةه، بنةه يجوا للمتعةاقةدين االتفةاق علط غير الةك، فيحق 

سواء كان هاا  3وبالمقابد بذمكانهما بيضا االتفاق علط مد مدته عن الفترأ المقررأ في االتفاق ارود
، هاا مق مالحظ  بنه غالبا ماال تفت  البنوك حسةةةةةةةاباا لمدأ محدودأ، االتفاق صةةةةةةةريحا بو ضةةةةةةةمنيا

 البنكي متط برادا. تتا  لها الفرص  في غلق الحساو تطالك حو 
بما في حال  عدم االتفاق علط بجد محدد  نهاء الحسةةةةةةةةةةةةاو، فيمكن للطرفين بن يتفقا علط 

لا محكم  اسةةةتئناا الجاائر في قضةةةي  صةةة، وفي هاا ف4وهو الوجه النالو في قفد الحسةةةاو ،غلقه
فرفض ارخير وقفد الحسةةةةةةةةةةةةةةاو مق مطالبته  ،تتلخص وقةائعهةا في بن ابون بنةك طلةو منه اعتمادا

للابون بوفاء رصةةةةةةيد، المدين، فصةةةةةةدر حكم المحكم  بن من حق البنك غلق الحسةةةةةةاو غير المحدد 
 5المدأ بشرط عدم إساءأ استعماد هاا الحق.

 إرادة أحد الطرفين: -ب
علط االعتبار الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةي، فذاا تأ ر هاا ارخير جاا ري من العملياا المصةةةةةةةةرفي  تقوم 

حسةةةةةةةةةةةةاو غير محدد المدأ، وفي هاا إاا تعلق ارمر ب 6لطرفين إنهاء عقد الحسةةةةةةةةةةةةاو في بي وقاا

                                                           
 .818إليال ناصيا، مرجق سابق، ص.  - 1

2 - Thierry Bonneau, op.cit, p. 294. 

 .877؛ محمود الكيالني، مرجق سابق، ص. 770علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، ص. بنظر كال من:  - 3
4 -  Philippe Neau-Leduc, op.cit, p. 161. 

 .8557نوفمبر  88استئناا محكم  الجاائر  - 5
 .778نقال عن: علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص. 

 .778علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 6
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بنه يمكن لصةةةةاحو الحسةةةةاو بالعمل  الصةةةةعب  بن يطلو  081-05من النظام رقم  1نصةةةةا المادأ 
 من بنكه غلق الحساو في بي لحظ .

ليها اآلجاد المتفق عفالحسةةةةةةةةاو يمكن قفله با رادأ المنفردأ ري من الطرفين شةةةةةةةةرط احترام 
خطار المسةةةةبق قبد غلق الحسةةةةاو والمنصةةةةوص عليها في اتفاقي  فت  الحسةةةةاو بو في المتعلق  با 

الشةةةروط العام  للبنك، بو تبعا لما تقضةةةي به ارعراا والعاداا المصةةةرفي  في هاا المجاد، بو في 
 2ميعاد مناسو.
تحديد بجد ا خطار في االتفاقي  المشةةةةةةةةةةةةةةرع الجاائري المجةاد مفتوحةا بمةام المتعةاقدين ل ترك

المبرم  بينهما، والك بخالا المشةةرع الفرنسةةي م ال الاي نص علط آجاد ا خطار، حيا جاء في 
بنه ومن بجد غلق حساو الودائق المفتو   3من قانون النقد والقرض الفرنسي L312-1نص المادأ 

صةةةةاحو الحسةةةةاو قبد شةةةةهرين بناء علط بمر من بنك فرنسةةةةا يلام توجيه إخطار مكتوو ومسةةةةبو ل
 علط ارقد من اتخاا إجراء النلق، مق ضرورأ إعالم بنك فرنسا بهاا ا جراء.

ان هاا بالنلق إاا ك االبنك للابون إخطار  برسدتجدر ا شةارأ هنا بأن الحساو ال ينتهي ولو 
اعتبار،  إلطالحسةةةةةةةةةةةةةةاو ال تؤدي  إنهاء ارخير مجرد تهةديةد لم يتم تنفيةا،، ولةالك فذعالن الرغب  في

 4منتهيا إاا لم يتم غلق الحساو بصورأ فعلي .
ا لق الحسةاو رغم ما لهاقبد إقدامه علط غإعفاء البنك من إخطار الابون ت ار هنا إمكاني  

 ارخير من بهمي  بالنسب  للابون.
 ، وهما: ها، الحال  من ناحيتينيمكن مناقش  

  

                                                           
 ، يتعلق بحساباا العمل  الصعب  الخاص  بارشخاص الطبيعيين من 9005فيفري  85مؤرخ في  ،08-05نظام رقم  - 1

  95، صادر بتاريخ 95جنسي  بجنبي  المقيمين وغير المقيمين وارشخاص المعنويين غير المقيمين، د.ر.د.د، عدد 
 .9005بفريد 

 .988، ص. 9005المعتصم باهلل النرياني، القانون التجاري، المعامالا التجاري ، دار الجامع  الجديدأ، مصر،  - 2
3 - Art. L312-1, IV, al.2,3, du C. monét. Fin, modifié par ordonnance N°2017-1433 du 04  

Octobre 2017-art. 16, op.cit. 
 .778علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 4
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 األولى: االتفاق على اإلعفاء
يتحقق الك إاا قام البنك بذدراد شرط في العقد بذعفائه من ا خطار إاا براد غلق الحساو، 

 انينوالقو  طبقا لما هو سةةةةةةةةةةةائد في ارعراافإال بن هاا الشةةةةةةةةةةةرط ال يعني إعفاء البنك من بي التاام 
ي في فإخطار الابون، وبالتالي اعتبار الشرط المدرد في االتفاقي  بم اب  شرط تعسوجو المصةرفي  
 حق الابون.

 : الخطأ الصادر من الزبونالثانية
 :1يتحقق غلق الحساو دون إخطار إاا صدر خطأ من الابون، والك في حالتين، وهما

تتحقق عند إخالد الابون بشةةةةةروط سةةةةةير الحسةةةةةاو، سةةةةةواء تعلق ارمر بعدم الحالة األولى: 
حال   لطلو رد نمااد الشةةةةةةةةةيكاا في التاامه بتنفيا إحدص قواعد القانون البنكي م د عدم اسةةةةةةةةةتجابته

صةةةةةدور منق تجاهه من إصةةةةةدارها، بو عدم احترامه للشةةةةةروط المتضةةةةةمن  في اتفاقي  فت  الحسةةةةةاو، 
بو حالته القانوني  كتنيير الموطن بو محد  2وم الها عدم إخبار البنك بأي تنيير طرب علط نشةةةةةةةةاطه

 الحساو.فهنا ال يكون بمام البنك سوص إجراء غلق ، 3بو مكان النشاط
ك إعةةاار بننةةا نرص بةةأن الةةك يعةةد إجحةةافةةا في حق الابون، وارصةةةةةةةةةةةةةةوو بن يوجةةه لةةه البنةة إال

 جراء االبنك  تخايا هعدم تكرار، ل فعاد التي يقوم بها مرأ  اني ، وبعدبتسةةةوي  وضةةةعيته بو تحاير ب
 الاي يرا، مناسبا.

سابه إاا التي بودعها في حيتم النلق بيضا في حال  رفض الابون التصري  بمصدر المبالغ 
 هحرك  غير عادي  بو مشةةةكوك فيها في حسةةةاب دطلو البنك منه الك، بو رفض تقديم تفسةةةيراا حو 

ه المادأ توهو ما بكد، 4بو رفضةةةةه تقديم تفسةةةةيراا طلبها منه البنك في إطار مكافح  تبييض ارمواد

                                                           
 .50-75عبد الحق قريمل، مرجق سابق، ص ص.  - 1
 عن النشاط ال  وقاةةةةةؤكد الفقه بأن التةةةةحساو، حيا يرار في سير الةةةةةوقا الابون عن النشاط فيجوا للبنك االستمةةةةةإاا ت - 2

 يكون سببا من بسباو النلق إاا لم تتجه إرادأ بحد الطرفين إلط الك.
 .55بنظر: عبد الحق قريمل، مرجق سابق، ص. 

 في الحقيق  ونظرا للتطور التكنولوجي الحاصد لم يعد هناك بي داع لنق الحساو نتيج  تنيير محد ا قام  بو النشاط،  - 3
 رن البنك بذمكانه القيام بتسيير الحساو عبر ا نترنيا، إال إاا كان هاا ارخير يقصد قطق العالق  من حيا ارصد.
4 -  Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 258. 
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L312 تقديم -طار الابون، وهما: السةابق  الاكر، حيا نصا علط حالتين يعفط فيها البنك من إخ
 استخدام الابون حسابه علط عملياا مشكوك فيها غير قانوني .–معلوماا غير دقيق . 

تتحقق عنةةد إدانةة  الابون بةةذحةةدص الجرائم الواقعةة  علط ارمواد كةةالسةةةةةةةةةةةةةةرقةة ، الحرالررة الثررانيرة: 
 الموادكاا المنصةةةةةةةوص عليها بموجو يارمان ، ناهيك عن جن  الشةةةةةةة االختالل وخيان النصةةةةةةةو، 

، وهنا يكون من واجو البنك المبادرأ بنلق الحسةةةةاو حفاظا علط 1من قانون العقوباا 855و 857
 مصالحه ومصال  الابناء اآلخرين والنير المتعاملين معه.

من القانون التجاري الجاائري نصةةةةةا علط بنه:  87مكرر  597مق ا شةةةةةارأ إلط بن المادأ 
له بإمكانية سررررحب شرررريكات يإصرررردار الشرررريكات أو وكيحتفظ صرررراحب الحسرررراب الذي منا من »

 .«أموال لدى المحسوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها مخصصة فقط لسحب
ن البنك من غلق الحسةةةةاو مباشةةةةرأ دون بن يقوم الابون كع م  فذصةةةةدار شةةةةيك بدون رصةةةةيد ال ي  

فين ذرادأ بحد الطر الفقه علق علط إجراء قفد الحسةةةةةةةةةةةاو ببن ويجو التنويه إلط  ،بأي مخالف  بخرص
ن كان من  مبدئيا لكال الطرفين )البنك وابونه(   العملي  إال بنه ومن الناحي ،بالقود بأن هاا الحق واا

يسةةةةم  للبنك بالتحكم في اسةةةةتمرار العالق  باعتبار، الطرا ارقوص، فبذمكانه قطق العالق  متط شةةةةاء 
مسةةةةةةةةةةةةةةتمر وحال  تبعي  دائم  تجا،  بمجرد إخطةار الابون بةالةك، ممةا يجعد الابون في خطر وخوا

 2.البنك، ارمر الاي يمنعه من تنظيم عملياته التجاري  واالقتصادي  علط بمد طويد
وعليه فذنه يتعين علط البنك بن ال يقدم علط غلق الحسةةةةةةةاو بذرادته المنفردأ إاا لم يصةةةةةةةدر 

وتجنيبه آ ار النلق  تهمن الابون بي خطةأ يسةةةةةةةةةةةةةةتةدعي الةك، كمةا بن إخطار الابون بمر الام لحماي
 3المفاجئ للحساو، ولالك ربص الفقه بن إخطار الابون قبد النلق بمر محتوم علط البنك.

اا بما إ هاا عن بسةةةباو غلق الحسةةةاو الاي يقوم الابون با يداع والسةةةحو منه دون توقا،
  توقا الابون عن تفعيد الحساو، فهنا نميا بين حالتين:

                                                           
  80، صادر بتاريخ 71تضمن قانون العقوباا، د.ر.د.د، عدد ي، 8577جوان  01، مؤرخ في 857-77بمر رقم  - 1

  .(معدد ومتمم)، 8577جوان 
 .910عبد العايا بوخرص، مسؤولي  البنك تجا، النير، مرجق سابق، ص.  - 2

3 - Voir: Philippe Neau-Leduc, op.cit, p.150 ; Régine Bonhomme, Instruments de Crédit et de 

 paiement, 7éme Edition, Lextenso Editions, L.G.D.J, Paris, 2011, p. 217. 
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نلق لبررا ال يعتبر مفهاا اا علط الحسةةةةةاو من سةةةةةحو بو إيداع إاا تم وقا العمليارولط: 
، غير بنه يجوا للبنك غلق الحساو 1الحسةاو غير النشةط لمدأ طويل  ال يعتبر منلقا رن الحسةاو

سن ( ال سيما إن تم االستعالم عن  85بعد مرور مدأ التقادم المنصوص عليها في القواعد العام  )
 ومن  م  تحويد رصيد الحساو إلط الخاين  العام . ،ولم يجد،من طرا البنك صاحو الحساو 
إاا قام الابون بسةةةةةةةةةةةةحو الرصةةةةةةةةةةةةيد كامال من حسةةةةةةةةةةةةةابه دون إعالن رغبته في غلق ال اني : 

عتبر فهو ي ،االحتفاظ بقدر من الودائق إيداع يتطلوإاا كان حسةةةةةةةةةاو ما ميا بين نفهنا  ،الحسةةةةةةةةةاو
قاد وليل التااما، ففي ها، الحال  يمكن غلق الحسةةةةةةةةةةاو، لنقدي ركن لالنعاعقدا عينيا لكون ا يداع 

بما إاا كان اعتماد بي حساو ائتمان فهنا ال يجوا للبنك غلق الحساو بد ليل من مصلحته غلق 
ال، العمد بالحساو بالتوقا عن النشاط م عن الحسةاو ما لم يتم تسويته، هاا ما لم يقترن التوقا 

البنةك التعسةةةةةةةةةةةةةةا في اتخاا إجراء النلق تهربا من العالق  مق مق ا شةةةةةةةةةةةةةةارأ إلط بنةه ال ينبني علط 
 الابون.

 وتتم د فيما يلي:: مصرفياألسباب غير اإلرادية لغلق الحساب ال-2
 انتهاء المدة: -أ

ينتهي الحسةةةةةةةةةةاو تلقائيا بمجرد انتهاء مدته إاا كان محدد المدأ، إال بنه وباعتبار قيام العقد 
 2يستمرا فيه ولو كان الك دون تعبير صري  بد ضمنيا فقط.علط إرادأ الطرفين يمكن بن 

واالتفاق الضمني قد يكون رجد التمديد بو التجديد، ففي حال  التمديد يتم ا بقاء علط العقد 
ااته بما يشةةةتمد عليه من شةةةروط وضةةةماناا إلط ما بعد المدأ المحددأ له، بما إاا اتفق علط تجديد 

، إال بن النالو في االتفاق الضةةةمني 3ختلا عن العقد ويحد محلهالحسةةةاو فهو إنشةةةاء عقد جديد ي
هو تمديد العقد وبنفل الشةروط السةابق ، وهو ما يستخلص من سكوا الطرفين علط استمرار تناي  

 الحساو سواء با يداع بو السحو.

                                                           
1 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 258. 

إاا لم يتم استخدام الحساو فيها شةهرا متتالي   89يالحظ بن البنوك الجاائري  غالبا ما تنص في اتفاقياا الحسةاو علط مدأ 
 من طرا الابون تقوم بنلقه تلقائيا.

2 -  Ibid. p. 257. 
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 وفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص المعنوي: -ب
إاا كان شةةةةةخصةةةةةا طبيعيا، إال إاا براد الور   يتم قفد الحسةةةةاو مباشةةةةةرأ بمجرد وفاأ صةةةةاحبه 

كون ل، والك 1اسةةةةةةةةةةتمرار التعامد بالحسةةةةةةةةةةاو ويتعين عليهم في ها، الحال  إبرام عقد جديد مق البنك
ينتهي العقد بوفاته، هاا مق ا شةةةةةةةةةةارأ إلط بن الابون إاا قام بأي فشةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةي  الابون محد اعتبار 

بعد التأكد  كي فيجو علط البنك صرا الشيتصةرا قانوني كسةحو شةيك علط حسابه م ال  م توف
 من استيفاء، لجميق الشروط حماي  للنير المتعامد مق الابون إال إاا كان الرصيد مدينا.

ي  ن الشخصي  المعنو بما إاا تعلق ارمر بشخص معنوي، فيتم غلق الحساو بمجرد حله، ر
ام في حال  تصةةةةةفي  فهاا يسةةةةةتلنحد بانقضةةةةةائها، بما إاا كانا الشةةةةةرك  للشةةةةةرك  كشةةةةةخص اعتباري ت

قفاد الشةةةةةةةةرك  وبالتالي اواد اا االسةةةةةةةةتمرار في التعامد بالحسةةةةةةةةاو إلط حين إنهاء بعماد التصةةةةةةةةفي  و 
 2شخصيتها.
باعتبار البنك شةةةةةةةةرك  مسةةةةةةةةاهم  فذن حله يؤدي إلط قفد الحسةةةةةةةةاو شةةةةةةةةأنه شةةةةةةةةأن و بالمقابد         

بو إما في إطار الصالحياا العقابي  المخول  للجن  الشةخص المعنوي، إضةاف  إلط سحو االعتماد 
المتعلق بةةةالنقةةةد  88-08من ارمر رقم  887/8المصةةةةةةةةةةةةةةرفيةةة  وفقةةةا لمةةةا هو مقرر في نص المةةةادأ 

 3ارمر نفسه. من 55طبقا لنص المادأ والقرض، بو من طرا مجلل النقد والقرض 
 نقص األهلية: -ج

كةةالجنون بو العتةةه بو السةةةةةةةةةةةةةةفةةه بو يةة  ارهلإاا تعرض الابون إلط بي عةةارض من عوارض 
كون من حق البنك غلق الحسةةةةةةةةةةةةةاو لفقدان الابون بهلي  التصةةةةةةةةةةةةةرا، إال بنه يمكن للمم د النفل ، ي

                                                           
 ؛777علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص. بنظر كال من:  - 1

 Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 260. 
 القانون التجاري، مرجق سابق.المتضمن  55-55ارمر رقم من  577/9المادأ  - 2
 و االعتماد من ةةةرض، يمكن للبنك طلو سحةةةلنقد والقالمتعلق با 88-08ارمر رقةةةةةةةةةةةم  من 55ط نص المادأ ةةةةةةةةةةةةبناء عل - 3

 وفر ما بالسحو التلقائي لالعتماد إاا تالمجلل  قوميردأ، بو وبالتالي غلق الحساو بذرادته المنف مجلةةةةةل النقد والقرض،
 يلي: 

 إاا لم تصب  الشروط التي يخضق لها االعتماد متوفرأ،  -
 ( شهرا، 89إاا لم يتم استنالد االعتماد لمدأ ا ني عشر ) -
 ( بشهر.7إاا توقا النشاط موضوع االعتماد لمدأ ست  ) -
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لشروط المتفق وفق ابه القانوني للابون ناقص ارهلي  طلو إبقاء الحساو مفتوحا، فيستمر التعامد 
 1عليها مق الابون.

 اإلفالس:-د
طرفي الحساو بو بعسر بو تم الحجا عليه، يتم غلق الحساو البنكي إاا بشهر إفالل بحد 

نها يد المفلل عن إدارأ بمواله سواء كان شخصا  ، الك بن ا فالل يؤدي إلط غدع 2ه بقوأ القانونئواا
طبيعيا بو معنويا، فيصةةةةةةةةةةةب  الحسةةةةةةةةةةةاو عاجاا عن تلقي مدفوعاا جديدأ من طرا المفلل، ويحد 

 3ي.محله الوكيد المتصرا القضائ
ن كان حمق الك فذن الفقه الفرنسةةةةي يرص بأنه يمكن بن يظد الحسةةةةاو مفتوحا  سةةةةابا حتط واا

إاا بفلل البنك فالك يؤدي إلط غلق جميق الحسةةةةةاباا بمجرد شةةةةةهر بما  ،4في فترأ المالحظ  جاريا
 إفالسه.

 مصرفيثانيا: آثار غلق الحساب ال
بو غير إرادي  يقوم البنك بتحديد كانا إرادي   مصةةةةةرفيلق الحسةةةةةاو الغإاا تحققا بسةةةةةباو 

 (.9( ومن  م يتم الوفاء بالرصيد )8بو مدينا )كان الرصيد النهائي للحساو دائنا 
  تحديد الرصيد النهائي للحساب: -1

يتم تحديد الرصةةةةةةةيد النهائي للحسةةةةةةةاو من خالد إجراء عملي  تصةةةةةةةفي  لما بين الطرفين من 
، ويترتو علط قفد الحسةةةةاو وقوع المقاصةةةةة  تلقائيا 5واحسةةةةلعالقاا قائم  وقا وقوع سةةةةبو غلق ا

بين المفرداا الموجودأ في جانبيه ويسةةةةةةةةةتخلص منها رصةةةةةةةةةيد وحيد يحد محد جميق حقوق كد من 

                                                           
1 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 260. 

 .917، ص. 9000منير محمد الجنبيهي، ممدو  محمد الجنبيهي، بعماد البنوك، دار الفكر الجامعي، ا سكندري ،  - 2
 القانون التجاري، مرجق سابق.المتضمن  55-55ارمر رقم من  977المادأ  - 3

4 -  Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 260. 

  دد ال الا، مطبع  فت  اهللةةةةةةةةةون واالقتصاد، العةةةةةةة  القانةةةةة، مجل«الحساباا المصرفي »محمد صال  بك، بنظر كال من: 
 .98، ص. 8585إليال النوري وبوالد،، مصر، مارل 

 .775علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 5
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البنةةةةك تقق عليةةةةه مجموعةةةة  من وللحفةةةةاظ علط حقوق الطرفين فةةةةذن  ،1الطرفين في مواجهةةةة  اآلخر
 االلتااماا عند غلق الحساو: 

قيد جديد في الحسةةةةةاو ما لم يكن تعديال لقيد ناشةةةةةئ عن سةةةةةبو  يمتنق علط البنك إجراء بي -
 سابق.

 لام البنك بالتحقق من شةةةةخصةةةةي  الور   باعتبارهمإاا تم غلق الحسةةةةاو بسةةةةبو وفاأ الابون ي   -
 2بصحاو الحق في قبض الرصيد.

سةةةةةةاو الشةةةةةةخص المعنوي بسةةةةةةبو حله فذن للوكيد المتصةةةةةةرا القضةةةةةةائي حق حإاا تم غلق  -
 3الحساو.التصرا في رصيد 

فذاا احترم البنك ها، االلتااماا الواقع  علط عاتقه ب ناء غلق الحساو تخلط مسؤوليته تجا، 
نظر ال يمكن للابون طلو مراجع  بو إعادأحال  وقوع خطأ ما ب ناء غلق الحساو، ف بما في الابون،

 وهما:  ،والك في حالتين 4في الحساو النهائي
 المادية في الحسابالحالة األولى: حالة األخطاء 

إال إاا اسةةةتند إلط بسةةةباو معين  في ها، الحال  ال يقبد طلو تصةةةحي  بو مراجع  الحسةةةاو 
، ويرجق الفقهةاء ها، الصةةةةةةةةةةةةةةور المتعددأ إلط بصةةةةةةةةةةةةةةد واحد وهو النلط 5وهي النلط، الترك، التاوير

 6ارسباو ارخرص.الصادر من البنك بو الابون الاي يستنرق 
، كما يشترط 7ون ماديا، بما النلط القانوني فال يكون سببا للتصحي يشةترط في النلط بن يك

بن يكون  ابتا وبن يكون الطرا اآلخر موافقا علط التصةةةةةةةةةةةحي ، ومن بم ل  النلط وجود سةةةةةةةةةةةهو بو 
                                                           

 .775-771علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص ص.  - 1
2 -  Françoise Bekeuwer-Defossez, Droit bancaire, 6éme Edition, Dalloz, Paris, 1999, p. 48. 

 .957-958مؤيد حسن محمد طوالب ، مرجق سابق، ص ص.  - 3
4 -  Françoise Bekeuwer-Defossez, op.cit, ,p. 52. 

 من قانون ا جراءاا المدني  الفرنسي  في فقرتها ارولط:   8975في هاا نصا المادأ  - 5
«Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présenté en vue  

d'in redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte». Art.1269 al.1 

du code de procédure civile françai. www.Légifrance.gouv.fr   :متا  علط الموقق ا لكتروني  
 ؛857صفوا ناجي بهنساوي، مرجق سابق، ص. بنظر كال من:  - 6

 Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 262. 
7 -  Ibid, pp. 262-263.  

http://www.l??gifrance.gouv.fr/
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في هةةا، الحةةالةة  من حق الابون طلةةو التصةةةةةةةةةةةةةةحي  إن لم يبةةادر البنةةك بةةه من تلقةةاء فتكرار لقيةةد مةةا، 
 1نفسه.

 إذا كان المدفوع في الحساب قائما على سبب غير مشروعالحالة الثانية: 
 دم اد الك ما حكم به من إجااأ تصةةةةةحي  الحسةةةةةاو إاا كانا المفرداا المتعلق  بالفوائد تاي

 2عن الحد ارقصط المقرر قانونا وتتضمن فوائد ربوي .
 يذعادأ النظر في الحسةةةةةةةةاو بو مراجعته ال تكون فقط  صةةةةةةةةال  الخطأ المادي بو خطأ فف

عملي  الحسةةةةاو، بو تكرار رحد القيود بو ترك بحدهما بو في حال  السةةةةهو، بد بيضةةةةا لوجود تاوير 
 في الحساو بو احتياد مما يبرر مراجع  الحساو.

 ،جميق الحاالا السابق  رفق دعوص التصحي ، كما يمكن لور ته القيام بالكيمكن للابون في 
 المفرداا المطلوو تصةةةةحيحها بكد دق ، وتقديم جميقتعيين ويشةةةةترط القضةةةةاء في طلو التصةةةةحي  

 3المستنداا التي ت با وجود الخطأ.
بما عن المدأ التي يمكن للابون فيها طلو إعادأ النظر في الحساو فال التشريق وال التنظيم 

بخالا بعض التشةةةةةةةةةةةةةةريعةةاا العربيةة  التي بشةةةةةةةةةةةةةةارا آلجةةاد إقةةامةة  دعوص الجاائري حةةددا هةةا، المةةدأ 
 4القضاء. التصحي  بمام

ومتط قضةةةةةةةةةةا المحكم  بالتصةةةةةةةةةةحي  اعتبر الحق الاي بلنط المفرد المقابد له كأن لم يكن 
ا طالق، فةةذاا كةةان المطلوو إدخةةاد حق في الحسةةةةةةةةةةةةةةاو اعتبر هةةاا الحق كةةأنةةه كةةان  طموجودا عل

موجودا منةا الوقةا الةاي كةان يجو دخوله فيه، ولالك تجو في ها، الحال  إعادأ حسةةةةةةةةةةةةةةاو الفوائد 
 5ال الوضق الجديد.علط بس

تجدر ا شةةةارأ هنا بن البنك ال يمكنه القيام بذجراء التصةةةحي  دون إان سةةةابق من الابون بو 
حكم صةةةةةةةةةةةادر من المحكم  بعد قيام النااع بشةةةةةةةةةةةأن الك، بما قبد إ ارأ النااع بمام القضةةةةةةةةةةةاء فيمكن 

                                                           
 ، ص. 9080بسام حمد الطراون ، باسم محمد ملحم، اروراق التجاري  والعملياا المصرفي ، دار المسيرأ، عمان،  - 1

859. 
 .778علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 2
 .777، ص. نفسهمرجق ال - 3
 والتي حددا المدأ بةست  بشهر، والقانون المصري حددها ب الا سنواا.من قانون التجارأ السوري  700المادأ  - 4
 .777-775علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص ص.  - 5
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راءاا التسوي  باتباع إجللطرفين االتفاق وديا عن طريق الصل  لتسوي  الديون العالق  بينهما، والك 
 الودي  التي نص عليها قانون ا جراءاا المدني  وا داري  الجاائري.

 الوفاء بالرصيد:-2
يعتبر الرصةةةةةيد مسةةةةةتحقا بأكمله بمجرد غلق الحسةةةةةاو وتسةةةةةويته، فذاا رفض بحد طرفيه ها، 

وفي ها، الحال  يجوا للمحكم  من   ،التسةةةةةةةةةةوي  جاا للطرا اآلخر اللجوء للقضةةةةةةةةةةةاء مطالبا بما له
 1المدين بالرصيد مهل  للوفاء ولو كان الرصيد مكونا كله من ديون ناشئ  عن بوراق تجاري .

إاا كان الرصةةةةةةةيد دائنا فذن البنك يقوم بالوفاء إلط الابون مباشةةةةةةةرأ، بما إاا تم النلق بسةةةةةةةبو 
ن ، ومدص بحقيته بالرصةةةةةةةيد، بما إاا كافالوفاء يتم للور   بعد التأكد من شةةةةةةةخصةةةةةةةي  المسةةةةةةةتلم ،الوفاأ

 الابون شخصا معنويا قيد التصفي  فهنا يتم الوفاء إلط الوكيد المتصرا القضائي.
نك عدأ حساباا لدص البهاا في الحال  التي يكون فيها للابون حسابا واحدا، بما إاا كان له 

ئق بن للابون حسةةةةةاو ودا افتراضكنفسةةةةةه وتم غلقها، وكان بحدها دائنا واآلخر مدينا واآلخر مدينا، 
دد، فهةةد يجوا للبنةةك في هةةا، 50.000دد وحسةةةةةةةةةةةةةةاو جةةاري مةةدين بقيمةة  800.000دائن بقيمةة  

 ؟بدمج الحساباا الحال  استخراد الرصيد النهائي
ن كانا مفتوح  لدص بنك واحد بو في  2يرص الفقه بن ارصةد في الحسةاباا هو اسةتقاللها واا

وكاالا تابع  لنفل البنك، كما يرون بأن وحدأ الحسةةةةةاباا ال تكون إال بناء علط اتفاق صةةةةةري  بو 
 ضمني بين البنك والابون.

حةال  لتم االتفةاق في العقةد بين البنةك والابون علط وحةدأ الحسةةةةةةةةةةةةةةابةاا، ففي م ةد هةا، ا اافةذ
يجوا الك للبنك، ويكون التعويض بين هاين الحسةةابين المنفصةةلين للابون، خاصةة  في الحال  التي 
يتم فيها تخصةةةةةيص حسةةةةةاو معين لعملي  معين ، فال يمكن للبنك القيام باسةةةةةتخراد الرصةةةةةيد إال بعد 

 3موافق  الابون علط الك.

                                                           
 .777علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 1
 ؛959، ص. بنظر كال من: المرجق نفسه - 2

 Marc Lacourciére, «Les obligations de La banque au regard des sommes déposées dans  

un compte en fidéicommis», Numéro hors série, Faculté de Droit, Université d'Ottawa,  

2016, p. 490. https://apropos.érudit.org  :متا  علط الموقق ا لكتروني     
3 - Ibid, p. 491. 

https://apropos.??rudit.org/
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 : حماية الزبون عند اضطرار البن  لغلق الحسابلثاثا
المفتوح  لديه، والك في حال   مصةةةةةةةةةةةرفي ر البنك إلط غلق جميق الحسةةةةةةةةةةةاباا القد يضةةةةةةةةةةةط

 .ال تعرضه إلط صعوباا مالي  كا فالل م
مان لضةةةةةةةةةةةةةة اوضةةةةةةةةةةةةةةق بنك الجاائر جهاا في ها، الحال ، وحماي  للابناء المتعاملين مق البنك 

البنك المركاي ، بو من (9) الدعم المقدم من طرا المسةةاهمينإضةةاف  إلط ، (8) الودائق المصةةرفي 
 .(8) كمقرض بخير تلجأ إليه البنوك عند تعرضها لصعوباا مالي 

 صندوق ضمان الودائا المصرفية: -1
يهةةدا نظةةام الودائق المصةةةةةةةةةةةةةةرفيةة  إلط حمةةايةة  بمواد الابنةةاء المودعين بةةالةةدرجةة  ارولط، إلط 

وبالتالي  للبنوك،جانو المحافظ  علط اسةةةتقرار النشةةةاط البنكي قصةةةد تحقيق سةةةالم  المراكا المالي  
 سالم  النظام االقتصادي والمالي للدول  ككد.

قانون النقد والقرض،  من 881بنشةةةةةأ المشةةةةةرع الجاائري هاا الصةةةةةندوق بموجو نص المادأ 
يجب على البنو  أن تشرررررار  في تمويل صرررررندوق ضرررررمان الودائا المصررررررفية »حيا جاء فيها: 

بن  الجزائر، يتعين على كل بن  أن يدفا إلى صررررندوق الضررررمان عالوة  بالعملة الوطنية ينشرررر ه
 ( على األكثر من مبلغ ودائعه.%1ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة )

 يحدد المجلس كل سنة مبلغ العالوة المذكورة في الفقرة السابقة.
 ويحدد مبلغ الضمان األقصى الممنوح إياه كل مودع.

نفس البنر ، ولحراجات هذه المادة، وديعة وحيدة حتى وا ن كانت  تعتبر ودائا شرررررررررخص مرا لردى
 الت مختلفة.مبع

 ال يمكن استعمال هذا الضمان إال في حالة توقف البن  عن الدفا.
 .«ال يغطي هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البو  فيما بينها

المتعلق بنظةام ضةةةةةةةةةةةةةةمةان الودائق  081-07النظةام رقم تطبيقةا لةالةك بصةةةةةةةةةةةةةةدر بنةةك الجاائر 
من النظام السةةةةةابق علط بن جميق البنوك ملام   9نصةةةةةا المادأ المعدد والمتمم، حيا  المصةةةةةرفي 

                                                           
 ، 85، يتعلق بنظام ضمان الودائق المصرفي ، د. ر.د.د، عدد 9007مارل  07، مؤرخ في 08-07نظام رقم  - 1

 ، 9081بفريد  80، مؤرخ في 08-81وجو نظام رقم ةةةةةةةةةتدد ومتمم بمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، مع9007جوان  09ادر بتاريخ ةةةةةةةةةةةةةةص
 .9081جويلي   85، صادر بتاريخ 79د.ر.د.د، عدد 
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إلط هاا الصةةةةةندوق الهادا إلط تعويض بمواد المودعين في حال  عدم توفر  مامضةةةةةواالنباالنخراط 
، ويقصد بهاته ارخيرأ كد رصيد دائن 1ودائعهم، والمبالغ ارخرص الشةبيه  بالودائق القابل  لالسةترداد

ناجم عن ارمواد المتبقي  في حسةةةةةةةةةةةاو بو بمواد متواجدأ في وضةةةةةةةةةةةعي  انتقالي  ناتج  عن عملياا 
مصةةةةةرفي  عادي  ينبني اسةةةةةةتردادها، طبقا للشةةةةةةروط القانوني  والتعاقدي  المطبق ، ال سةةةةةةيما في مجاد 

 2المقاص .
الودائق والمبالغ الشةةةةةةةةةةةةبيه  بالودائق القابل   من النظام نفسةةةةةةةةةةةةه من نطاق 5اسةةةةةةةةةةةةت نا المادأ 

 لالسترداد ما يلي: 
 الودائق المتلقاأ من البنوك والمؤسساا المالي  ارخرص،  -
 ،علط ارقد، يملكون من طرا المسةةةاهمين الاينفي الحسةةةاو  تروك ارمواد المتلقاأ بو الم -

لمسةةةةةةةةةيرين ومحافظي اوبعضةةةةةةةةةاء مجلل ا دارأ و  ،مادال ( من ربل%5خمسةةةةةةةة  في المائ  )
 الحساباا، 

 ودائق الموظفين المساهمين،  -
ودائق ا دارأ المركايةة  والمحليةة  وصةةةةةةةةةةةةةةنةةاديق التةةأمينةةاا االجتمةةاعيةة  وصةةةةةةةةةةةةةةنةةاديق التقةةاعةةد  -

 ، ومؤسساا التوظيا الجماعي للقيم المنقول 
 الودائق بالعمل  الصعب  المعاد بيعها لبنك الجاائر، -
المسةةةتحق  المم ل  لوسةةةائد الدفق المصةةةدرأ من طرا  الودائق غير ا سةةةمي  من غير المبالغ -

 البنوك، 
 ، الودائق االست ماري  للبنوك المرخص لها بممارس  ها، العملياا -
 الودائق الناجم  عن عملياا صدر فيها حكم جاائي نهائي في حق المودع،  -
اهما سالودائق التي تحصد فيها المودع، بصف  فردي ، علط شروط معدالا فوائد امتيااي   -

 في تدهور الوضعي  المالي  للبنك، 
 .شرك  ضمان الودائق المصرفي ودائق  -

                                                           
 .ابق، مرجق س08-07من النظام رقم  8المادأ  - 1
 .نفسهمن النظام  7راجق: المادأ  - 2
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لم يةةأا بجةةديةةد يةةاكر  08-81بموجةةو النظةةام رقم  5مق مالحظةة  بن النص المعةةدد للمةةادأ 
 سوص تنيير في صياغ  المادأ.

ال يمكن التعرض إلط صةةندوق ضةةمان الودائق المصةةرفي  دون التطرق إلط مصةةادر تمويله، 
التعويض ومبلنه وما لها، ارخيرأ من دور في حماي  الابون المتعامد مق البنك، وتفصةةةةةيد شةةةةةروط 

 الك كما يلي:
 مصادر تمويل صندوق ضمان الودائا المصرفية:-أ

يتم تمويد صةةندوق الضةةمان بموجو عالوأ سةةنوي  يحدد نسةةبتها مجلل النقد والقرض، وهي 
التأمين علط  ويتم تقديمه علط سبيدعبارأ عن مبلغ مالي تلتام بتقديمه البنوك المعتمدأ في الجاائر 

للودائق ( من المبلغ ا جمالي %8علط بن ال تتجاوا واحد بالمائ  )، 1الودائق المتلقاأ دوريا كد سن 
، وقد تم تحديد آخر عالوأ مستحق  علط 2ديسمبر من كد سن  88بالعمل  الوطني  المسةجل  بتاريخ 

من مجموع الودائق  %0.95بةةةةةةةةةة  5908خالد السن  المالي   703-18البنوك بموجو التعليم  رقم 
 .9085ديسمبر  88المصرفي  المسجل  بتاريخ 

السنوي  ضئيل  بالمقارن  مق عدد البنوك المتواجدأ في يالحظ علط ما سبق بن نسب  العالوأ 
السةةاح  المصةةرفي  الجاائري ،  م بن المؤسةةسةةاا المالي  ورنها ال تتلقط الودائق من الجمهور فهي ال 

 4تساهم في هاا الصندوق مما يؤدي بالضرورأ إلط ضآل  التعويض الاي يمن  للابون المودع.
السةةةةةةةةابق علط بن بي إخالد بالتاام دفق العالوأ تقوم  من النظام 85هاا وقد نصةةةةةةةةا المادأ 

الك لتقدير مدص ا خالد المبلغ عنه بشةةةةةةرك  ضةةةةةةمان الودائق المصةةةةةةرفي  بذعالم اللجن  المصةةةةةةرفي  
 واتخاا العقوباا القانوني  الالام .

                                                           
1 - Abdelkrim SADEG, Le Système bancaire algérien, la nouvelle réglementation, édition les 

 presses de l'imprimerie, A. BEN, 2004, p. 116. 
 ، مرجق سابق.08-07من النظام رقم  5/8المادأ  - 2
 المتضمن  تحديد نسب  العالوأ المستحق  بموجو المساهم  في  9081نوفمبر  05المؤرخ  في  70-81التعليم  رقم  - 3

  .Algeria.dz-of-http:///www.Bankمتا  علط الموقق ا لكتروني:  صندوق ضمان الودائق المصرفي .
 شرك  انا تدفعها الخاين  العمومي  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيضاا إلط الك تعديد المشرع لقانون النقد والقرض الاي بلنط العالوأ التي ك - 4

 عالوأ المدفوع  من قبد مجمد البنوك، والك بموجو القانون رقم ضمان الودائق المصرفي ، والتي يعادد مبلنها مبلغ ال
 وجو ةةةةةةةةةةةةالملنط بدور، بم 07-55ام رقم ةةةةةةةةةةمن النظ 1/8، وهو ما كانا تؤكد، المادأ 850الملنط في مادته  50-80

  .08-07النظام رقم 

http://www.Bank-of-Algeria.dz
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تجدر ا شارأ إلط بن العالوأ السابق  في حقيق  ارمر يتقاسم عبؤها كد من مساهمي البنك، 
ودعون والمقترضةةون، فالمسةةاهمون يتحملون عبئها في شةةكد عائد بقد علط ربسةةمالهم والمودعون الم

في شةةةةةةكد فائدأ بقد علط ودائعهم، والمقترضةةةةةةون في شةةةةةةكد فائدأ مدين  بعلط علط قروضةةةةةةهم، هاا 
بخالا التكلف  غير المباشةرأ ل خا بنظام التأمين التي يتحملونها بيضا، والمتم ل  فيما يفرض علط 

شةةةةةةةراا وفحص لعملياا البنوك لبنوك من تكلف  إضةةةةةةةافي ، نتيج  ا لما يشةةةةةةةترطه النظام من تنظيم واا
 1ضمانا لسالم  ومتان  مركا، المالي.

 شروط وكيفيات التعوين: -ب
بن اسةةةةةةةةتعماد هاا الضةةةةةةةةمان ال يكون إال في من قانون النقد والقرض  881/7المادأ  بقرا

المتعلق بنظام  08-07من النظام رقم  88وبكةدا علط الةك المادأ  ،2حةالة  توقا البنةك عن الةدفق
. ها، ارخيرأ وفي فقرتها ال اني  بوردا اسةةةةةةةةةةت ناء علط الك يتم د في ضةةةةةةةةةةمان الودائق المصةةةةةةةةةةرفي 

في ها، ، و إمكاني  استخدام هاا الضمان بيضا في حال  قيام إجراء خاص بتسوي  قضائي  بو إفالل
 الكو  المصةةةةةرفي  بن تصةةةةةر  بأن الودائق لدص البنك بصةةةةةبحا غير متوفرأالحال  يتعين علط اللجن  
ودائق مسةةةةةتحق  رسةةةةةباو مرتبط  بوضةةةةةعيته المالي ، وعندما تعتبر اللجن  عندما ال يقوم البنك بدفق 

 المصرفي  بن السداد مشكوك فيه.
 يتعين علط اللجن  المصةةةةةرفي  التصةةةةةري  بعدم توفر الودائق في بجد بقصةةةةةا، واحد وعشةةةةةرين

( يوما بعد بن تكون قد ب بتا للمرأ ارولط بأن البنك لم يدفق وديع  مسةةتحق  رسةةباو قد ترتبط 98)
 3وتشعر اللجن  شرك  ضمان الودائق بمعاين  عدم توفر هاته ارخيرأ. ،بوضعيته المالي 

ه المودعين بعدم توفر ودائعهم بواسةةط  رسةةال  موصةةط عليها، ئيتعين علط البنك إعالم ابنا
يلتام بأن يبين لكد ابون ا جراءاا التي يجو بن يقوم بها والمسةتنداا ا  باتي  التي يجو بن  كما

يقدمها إلط شةةةرك  ضةةةمان الودائق المصةةةرفي  لالسةةةتفادأ من التعويض الاي يمنحه صةةةندوق ضةةةمان 
                                                           

 .18، ص. 9001محمدي الطيو، دليلك في االقتصاد، دار الخلدوني ، الجاائر،  بلعاوا بن علي، امحمد - 1
 يقوم التوقا عن الدفق في حال  عجا البنك عن سداد ديونه المستحق  في آجالها المحددأ بنض النظر عن حالته  - 2

 المادي  سواء كانا ميسرأ بو معسرأ.
 القانون الجاائري، الطبع  ال اني ، ديوان المطبوعاا الجامعي ، بنظر: وفاء شيعاوي، ا فالل والتسوي  القضائي  في 

 .88، ص. 9088الجاائر، 
 ، مرجق سابق.08-07من النظام رقم  7، 88/8المادأ  - 3
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 لغ الضةةةةةةةةةمان، نطاق التنطي بم البنك في الوقا نفسةةةةةةةةةه بذعالم الابناء بمو ، ويق1الودائق المصةةةةةةةةرفي 
 2وا جراءاا المتبع  لالستفادأ من التعويض.

تقوم شةةةةةةرك  ضةةةةةةمان الودائق المسةةةةةةؤول  عن تسةةةةةةيير الصةةةةةةندوق بمراجع   ،في ااا السةةةةةةياق
مسةةةةتحقاا المودعين المدرج  ضةةةةمن فئ  الودائق غير المتوفرأ، وتقوم بدفعها في بجد بقصةةةةا، سةةةةت  

توفر الودائق بو، في غياو الك، ( بشةةةةةةةةةةةةةةهر ابتداء من التاريخ الاي صةةةةةةةةةةةةةةرحا فيه اللجن  بعدم 7)
 3اعتبارا من تاريخ حكم المحكم  المختص  إقليميا التي تحكم بالتسوي  القضائي  بو بذفالل البنك.

مكرر، والتي جاء فيها  85المادأ  08-07كما بضةةةةةاا المنظم بمناسةةةةةب  تعديد النظام رقم 
ي الحقوق والدعاوص، والك بن شةةةةرك  ضةةةةمان الودائق المصةةةةرفي  تحد محد المودعين المعوضةةةةين ف

 في حدود مبالغ التعويض المدفوع  لهم.
 مبلغ التعوين: -ج

سةةةةةةةةالا الاكر المبلغ ارقصةةةةةةةةط للتعويض الممنو   08-07من النظام رقم  1حددا المادأ 
دد(، ويتم تطبيق هاا السةةةةةةةةةةةةةةقا علط مجموع ودائق  9.000.000)مليوني دينار لكد ابون مودع 

 4مهما كانا عدد الودائق والعمل  الصعب  المعني . نفل المودع لدص نفل البنك
اا لم يكن هاا ارخير هو صةةةةةةةةةةةاحو الحق، فذن 5يتم التعويض لفائدأ صةةةةةةةةةةةاحو الوديع  ، واا

كن هويته بو يم علطصةةةةةاحو الحق هو الاي يسةةةةةتفيد من الضةةةةةمان بشةةةةةرط بن يكون قد تم التعرا 
 االطالع علط هويته قبد معاين  عدم توفر الودائق.

دد اوي الحقوق يجو بن تؤخا بعين االعتبار الحصةةةةةةةةةةةةةة  العائدأ لكد واحد منهم عت في حال 
 6وفقا ل حكام القانوني  المعمود بها.

                                                           
 ، مرجق سابق.08-07من النظام رقم  87المادأ  - 1
 من النظام نفسه. 81المادأ  - 2
 من النظام نفسه. 85/8المادأ  - 3
 دد، 700.000كان التعويض الممنو  للابون المودع يحدد بة  08-07أ هنا إلط بنه قبد تعديد النظام رقم تجو ا شار  - 4

 ن حساو ر مةةةةةةةون بك ةةةةةةوهو مبلغ ضئيد بالمقارن  مق ما يمكن بن يحوا، ارشخاص لدص البنك خاص  بولئك الاين يملك
 لدص البنك الواحد.

 ، مرجق سابق.08-07من النظام رقم  80المادأ  - 5
 من النظام نفسه. 89المادأ  - 6
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ما إاا تعلق ارمر بحساو مشترك، فذن هاا الحساو يواع بالتساوي بين الشركاء المودعين ب
 1ما لم ينص علط خالا الك.

التعويض وبةةالتةةالي مهمةةا كةةان حجم الوديعةةة  المالحظ بن المنظم البنكي قةةد حةةدد سةةةةةةةةةةةةةةقا 
إذا  بما ،08-07من النظام رقم  1يتعدص ما نصةةةةةةةةةةةةا عليه المادأ يجو بن  فالتعويض الممنو  ال

 همن النظام السةةابق بن 5/8المادأ  قد نصةةاتجاوا مبلغ الوديع  بك ير المبلغ ارقصةةط للتعويض، ف
في حال  تجاوا مبلغ الوديع  الوحيدأ مجموع القروض والمبالغ ارخرص الشةةةةةةةةةةبيه  المسةةةةةةةةةةتحق  للبنك 

 علط المودع، فال يتجاوا التعويض حدود السقا المنصوص عليه.
لقواعةةد ابن يتبق ارحكةةام السةةةةةةةةةةةةةةاريةة  المفعود في في هةةا، الحةةالةة  يتعين علط الابون المودع 

، بما إاا بشهر 2فيجوا له طلو شهر إفالل البنك إاا لم يتم شهر، بعدالعام  الستيفاء باقي حقوقه، 
لحد بقصةةط  ،ي حقوقه عند تصةةفي  ارمواد. ولعد المشةةرع في تحديدفإفالل البنك فذن الابون يسةةتو 

دارأ بمواد الابناء تأكيد للتعويض قصد منه  حرص البنوك وعدم تخليها عن التاامها بقواعد الرقاب  واا
  مسؤوليتها عن بي إخالد بالك. وبالتالي قيام

يتضةةةةة  مما سةةةةةبق بن ضةةةةةمان الودائق ال يعتبر نظاما عالجيا فقط بد يعتبر وقائيا بيضةةةةةا، 
ند ع خاصةةةة في ا فالل  هاحتط ال تقق البنوك في مشةةةةكد نقص السةةةةيول  مما يحد من خطر وقوع

التسةةةةةةةةةةةاهد في القيام بالتااماا الرقاب  والحار، ومن  ائتمان لابون غير جدير بال ق  بو عند تعرض 
، كما بن التعويض الكلي قد يدفق الابناء إلط قبود مخاطر إضةةةةةافي  نتيج  3هاا ارخير رام  مالي 

  شعورهم بالحماي  تجا، قراراتهم.
م في تحقيق اسةتقرار وسالم  المعامالا البنكي  بالرغم من بن نظام الودائق المصةرفي  يسةاه

ال بنه يبقط إوبالرغم من التعديد ارخير الاي رفق من نسةةةةب  التعويض المسةةةةتحق وتدعيم ال ق  بها، 
  بكبر للابون المتعةةامةةد مق البنةةك، والةةك بةةالنظر في حةةاجةة  إلط بعض التعةةديالا التي تحقق حمةةايةة

                                                           
 .، مرجق سابق08-07من النظام رقم  88/8المادأ  - 1
 القانون التجاري، مرجق سابق. المتضمن 55-55ارمر رقم  من 987/8المادأ  - 2

3 - Alain Choinel, le Système bancaire et financier, approches française et européenne, Edition  

revue banque, Paris, 2002, p. 124.  
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رقابي  ومنها تفعيد ا جراءاا اللقدرأ الشةةةرائي  للمواطن، للتطوراا االقتصةةةادي  الحاصةةةل  وانخفاض ا
 بك ر علط بعماد البنوك، وتحميد اللجن  المصرفي  جاءا من الخطر إاا لم تقم بالرقاب  الالام .

ن كان يخدم الابناء بصةحاو الودائق الصنيرأ بو اوي الحساباا   م بن التعويض الممنو  واا
أ بصةةةةةةةحاو الودائق الكبيرأ ال تعدو إال جاءا قليال من المبلغ الاي الواحدأ لدص البنك إال بن اسةةةةةةةتفاد

 خصصه المشرع ولو بعد التعديد ارخير.
فكان ارجدر بالمنظم من  هؤالء رخصةةة  خاصةةة ، علط ارقد إضةةةاف  مبلغ معين رصةةةحاو 
ء االحساباا المتعددأ، والاي يعد التعويض عن حساو واحد إجحافا في حقهم، بو علط ارقد است ن

المسةةةةيرين والموظفين بالبنوك من هاا التعويض حتط يفسةةةة  المجاد بمام الابناء اآلخرين من جه ، 
ومن جه  بخرص حتط يحرص هؤالء علط حسةةةةةةةةةةةن التسةةةةةةةةةةةةيير وعدم ارتكاو بخطاء تجر البنوك إلط 

 ا فالل.
حق بو وديع  واحدأ يست للابون الواحد بم اب  حساو واحد كما بن اعتبار الحساباا المتعددأ

عنها تعويضةةةةةةةةةا واحدا يؤدي إلط إخالد في المسةةةةةةةةةاواأ بين المودعين، فذن بمكن قبود الفكرأ في بن 
من غير المسةةةةةةةتصةةةةةةةا  بن صةةةةةةةاحو  هاوي الحسةةةةةةةاو المشةةةةةةةترك يحصةةةةةةةلون علط تعويض واحد فذن

 الحسةةةةةةةةةةاباا المتعددأ يحصةةةةةةةةةةد علط تعويض واحد ال يتجاوا حدا معينا وهو ما علط المشةةةةةةةةةةرع بن
 يتداركه الحقا.

 البن : يمساهم-2
إاا تعرض البنك إلط صةةةةةعوب  مالي  فيمكن االسةةةةةتعان  بالمسةةةةةاهمين لتقديم الدعم والمسةةةةةاندأ 
حتط ال يتوقا عن الدفق ويدخد في مرحل  ا فالل، ولالك سةةةةةةةةةةةعط المشةةةةةةةةةةةرع الجاائري إلط إجراء 

بن  الجزائر المسررراهمين  محافظيدعو » :قانون النقد والقرضمن  55وقائي من خالد نص المادأ 
 بن  ما أو م سررسررة مالية أو الم سررسررة المالية المعنية، إذا تبين أن وضررا الرئيسرريين في البن 
 .«الدعم الضروري من حيث الموارد الماليةله يبرر ذل ، لتقدم 

ن كةةانةةا تتحةةدا عن مجرد دعوأ من  لكن وبةةالتحليةةد الةةدقيق لهةةا، المةةادأ، يتضةةةةةةةةةةةةةة  بنهةةا واا
ين  نقاا وضعي  البنك بو المؤسس  المالي  فكأنها بمر جوااي للمساهمين، إال بنها المحافظ للمساهم

، مما يجعد منها دعوأ خطيرأ وال 88-08من ارمر رقم  58ترتبط بشةةةةةةةةةةةكد غير مباشةةةةةةةةةةةر بالمادأ 
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يسةةةةةتطيق المسةةةةةاهمين رفضةةةةةها رن من آ ارها القانوني  غير المباشةةةةةرأ خلق خالا بين المسةةةةةاهمين 
 في حاد عدم تلبيتها، وهو ما سيترتو عنه الحقا سحو االعتماد. وسلط  االعتماد

جاء بموجو الفقرأ ال اني  من المادأ سةةةةةةةةةةابق  الاكر بنه يمكن للمحافظ بن ينظم مسةةةةةةةةةةاهم   كما
جميق البنوك والمؤسةسةاا المالي  التخاا التدابير الالام  لحماي  مصال  المودعين والنير، وحسن سير 

ي ها، المرحل  هالك بن  المحافظ  علط سمع  الساح  المالي ، والمستخلص منالنظام المصرفي وكاا 
وسةةةةةةةيل  اختياري  للمحافظ في حال  فشةةةةةةةد بو تع ر الوسةةةةةةةيل  ارولط )مسةةةةةةةاهمي البنك(، حيا با مكان 

إاا كانا الصةةةةةعوباا المالي  التي  خاصةةةةة اللجوء إلط إجراءاا بخرص تأديبي  ومنه إعالن إفالل البنك 
 ناتج  عن إخالله بالتااماته وسوء التسيير.تعرض لها 
 بن  الجزائر كمقرن أخير: -3

من قانون النقد والقرض نجد بن المشرع الجاائري من   75، 77، 78باسةتقراء نصوص المواد 
ن نقص بو انعدام السيول ، حيا يمكن له ببنك الجاائر إمكاني  مساعدأ البنوك التي قد تتعرض لخطر 

كما يمةةةةكن لبنك الجاائر التدخد في سوق  ،1الحساو الجةةةةةةةةاري لمدأ سن  علط ارك ريمنحها قروضةةةةةةةةا ب
بشةةةةراء وبيق سةةةةنداا عمومي  وسةةةةنداا خاصةةةة  -وفقا للشةةةةروط التي يحددها مجلل النقد والقرض-النقد 

بقصةةةد حماي  البنوك من خطر ا فالل ال سةةةيما في  2يمكن قبولها  عادأ الخصةةةم بو لمن  التسةةةبيقاا
 ر ارسعار في السوق النقدي .حال  تني

 اسةةةةةةةةتعادأ  ق  المودعين وتجنو مطالبتهم الفوري تتمكن البنوك بفضةةةةةةةةد تدخد بنك الجاائر من 
للودائق، مق ا شةةةةةةةةةةارأ إلط بنه ال يتم تقديم المسةةةةةةةةةةاعدأ وا قراض إال للبنوك التي تتمتق بالمالءأ المالي  

ال كانا عرضةة  م  وتواجه خالالا  ، هاا بالرغم 3لتحقيق والتحويد  جراء التصةةفي لطر نقص السةةيول  واا
ب  المالي  نظرا لصةةةةةةةةةةةةةعو ق بالمالءأ تتتميلام مسةةةةةةةةةةةةةاعدأ حتط البنوك التي ال من بن هناك من يرص بأنه 

  4التفريق بين وضعي  عدم السيول  ووضعي  عدم المالءأ من الناحي  الواقعي  العملي .
م ه ال يحقق مصةةةةةال  الابناء والبنك فقط بد يسةةةةةاهوبنك الجاائر بهاا الدور الوقائي الاي يقوم ب

 في حماي  النشاط المالي ككد وبالتالي حماي  االقتصاد الوطني.
                                                           

 النقد والقرض، مرجق سابق.المتعلق ب 88-08ارمر رقم من  78/8المادأ  - 1
 نفسه. مرمن ار 77المادأ  - 2
 .850ااين  آيا وااو، مرجق سابق، ص.  - 3
 .858المرجق نفسه، ص.  - 4
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 المطلب الثاني
 حماية الزبون في عقود االئتمان

يقق علط عاتق البنك التااماا إضةةةةافي  إلط جانو تلك الواجب  عليه في مرحل  ما قبد إبرام 
التاامه باالستعالم، التحليد والمالئم ، ا عالم، النص  والتحاير، تقق العقد المصرفي، فذضاف  إلط 

علط عاتقه التااماا بخرص ب ناء تشةةنيد الحسةةاو المصةةرفي مرتبط  بسةةاسةةا بعملياا االئتمان، وهي 
 تكمعد االلتااماا السابق .

بةةاو بو تةةاارتةةأينةةا في هةةاا المطلةةو التركيا علط االلتاامةةاا التي لهةةا بةةالغ ار ر علط  قةةدو 
انهيةةار القةةدرأ المةةاليةة  للابون إاا بهمةةد البنةةك القيةةام بهةةا، وفي هةةاا نجةةد االلتاام بمراقبةة  اسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام 

 (.ي انالرع فالود( إضاف  إلط التاام البنك باحترام مدأ االئتمان )ارفرع الاالئتمان الممنو  للابون )
 الفرع األول

 االلتزام بمراقبة استخدام االئتمان
لتاام البنةك بمراقبة  اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام االئتمةان من بهم االلتاامةاا الواقع  علط عاتقه والك يعتبر ا

حماي  لمصةةةةةةةةةالحه من جه  وحماي  لمصةةةةةةةةةال  الابون نفسةةةةةةةةةه والنير المتعامد معه من جه  بخرص، 
تتبق  واليقظةةةةة  في لمفروض علط البنوك المتعلق بةةةةةالحيطةةةةة ويعتبر هةةةةةاا االلتاام ترجمةةةةة  لاللتاام ا

 .السابق اكر، اء كتتم  لاللتاام بمدص مالئم  االئتمان الممنو  للابونحساباا الابن
اتخاذ كل الوسرررررائل التي تسرررررمغ للبنو  بمالحقة الزبون في تنفيذه »يقصةةةةةةةد بهاا االلتاام 

، فااللتاام بالمراقب  ينتهي حيا يبدب التدخد في شةةةةةةةةؤون 1«لالئتمان شرررررررط عدم التدخل في أعماله
 الابون.

مراقبة كيفية تصرررررررررف الزبون في األموال التي يحصررررررررل عليها، ومدى »ا بأنه: ر  كما ع  
 .2«انحرافه في استخدام وسائل الفن المصرفي التي يتيحها له االئتمان

                                                           
 .885االعتماداا واست ناءاته، مرجق سابق، ص. نعيم منبنو، مبدب عدم مسؤولي  المصرا مواع  - 1
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حق للبن  في مراقبة سررلو  الزبون المسررتفيد »بأنه:  من الفقهفي حين عرعفه جانو آخر  
ن واالطالع على المسرررررتندات التي تمكنه من االئتمان، حيث يقوم بفحص دوري لحسرررررابات الزبو
 1.«من ذل  كما له الحق في طلب المعلومات من الزبون

بةالتةالي فمراقبة  اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام االئتمةان تتم ةد في قيةام البنك بمراقب  تنفيا عملي  االئتمان وفق 
معايير وبسةةةل محددأ بني  اكتشةةةاا بي خلد يمكن بن ينعكل سةةةلبا علط كاف  المصةةةةال  المرتبط  

 ، سواء تعلق بالبنك بو الابون بو بالنير المتعامد مق بحدهما.بها
 وطبيعته القانونية أوال: أساس التزام البن  بمراقبة استخدام االئتمان

ابون البنك، كان من   وضةةةةةةةةةةةةةةرورته لحماي االئتمانبمراقبة  اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام  االلتاامنظرا رهمية  
 الضروري البحا عن النصوص القانوني  التي تكرسه، والوقوا علط طبيعته القانوني .

 :االئتمانالبن  بمراقبة استخدام  اللتزاماألساس القانوني -1
تماناا ئاقب  اسةةتخدام الابناء لاللطالما كان القضةةاء الفرنسةةي رافضةةا لمسةةأل  التاام البنك بمر 

 ليل سةةةوص بيان توجيهي ال يعد سةةةببا  لقاء بيئتمان االالممنوح  لهم مبررين الك بأن تخصةةةيص 
 .2في تحقيق النرض المخصص له ئتماناالالتاام علط عاتق البنك بالتحقق من مدص إنفاق مبلغ 

عن صةةةةةةور متعددأ يلجأ إليها الابون للتحايد علط البنوك، كشةةةةةةا العمد المصةةةةةةرفي إال بن 
خصةةوصةةا في بوراق المجامل  المقدم  للخصةةةم بو للتحصةةيد مق الحصةةةود علط قيمتها ويظهر الك 
 .، ولالك بوجد هاا االلتاام حفاظا علط مصال  ارطراا الداخل  في العملي  المصرفي 3بشكد معجد
التاام البنك بالمراقب  بسةةةاسةةةه القانوني من ارعراا المصةةةرفي  المسةةةتقرأ ومن الواقق يسةةةتمد  

ج عن بهمي  المسةةةةاح  التي يحتلها القطاع المصةةةةرفي علط الصةةةةعيد االقتصةةةةادي، وعن العملي النات
 4بهمي  الوسائد والتقنياا التي يحظط بها.

                                                           
 .815، ص. 8557علي جماد الدين عوض، االعتماداا المصرفي  وضماناتها، دار النهض  العربي ، القاهرأ،  - 1

2- cour de cassation française, 04 janvier 1974, Revue banque, 1974, p. 670. 

 .878نقال عن: امحمد لفروجي، العقود البنكي ، مرجق سابق، ص. 
 نالبا ما يكون الهدا منها المحافظ  علط مظهر المالءأ المالي  للابون وتنطي  تع ر،.ف - 3
 .858لبنط عمر مسقاوي، مرجق سابق، ص.  - 4
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علط إلاام البنك باليقظ  والحيط  الكتشةةةةةةةةةةةةاا بي نوع من المنالطاا،  1لالك اسةةةةةةةةةةةةتقر الفقه
هاا تي يحتلها الممتااأ ال  ضعيويرص هؤالء بن ارسةال الحقيقي اللتاام البنك بالمراقب  يتم د في الو 

يةة  كبير من المعلومةاا، وتصةةةةةةةةةةةةةةف ره، والتي تتي  لةه الحصةةةةةةةةةةةةةةود علط قةدئةفي عالقتةه بابنةاارخير 
منحه االئتمان ال يسةةةةةةةةتخدم بمواال ملكا له، بلك بن البنك االصةةةةةةةةحي  منها من المنلوط، ايادأ علط 

يضةةةةةمن اسةةةةةترجاعها وسةةةةةدادها عند مما يسةةةةةتوجو عليه الحار ومراقب  اسةةةةةتعماد هاته ارخيرأ حتط 
 .االستحقاق

لما بسةةسةةه الفقه لم تلبا مختلا التشةةريعاا بن كرسةةا هاا االلتاام بموجو قوانينها تجسةةيدا 
من القانون رقم  7مكرر 80المصةةةةةةةةةةةةرفي ، ومن بينها المشةةةةةةةةةةةةرع الجاائري حيا جاء في نص المادأ 

بن البنوك ملامةةة   2اومكةةةافحتهمةةةالمتعلق بةةةالوقةةةايةةة  من تبييض ارمواد وتمويةةةد ا رهةةةاو  05-08
راقةةةو بةةةدقةةة  العمليةةةاا المنجاأ للتةةةأكةةةد من مطةةةابقتهةةةا تو ، بواجةةةو اليقظةةة  طيلةةة  مةةةدأ عالقةةة  ارعمةةةاد

من  د فقرأ 95اام ما جاء في نص المادأ ، وبكد علط هاا االلتاابنةائهحود تحواهةا للمعلومةاا التي 
  باستعماد ارجهاأ المناسب  لحركاا حيا بلاما هي ارخرص البنوك بالمراقب 013-88النظام رقم 

اروامر بو لصةةةةةةةةال  ابنائهم لكشةةةةةةةةا بنواع العملياا والمعامالا غير النمواجي  بو غير العادي  بو 
دون مبرر اقتصادي، ويجو بن تتكيا ها، المراقب  مق المخاطر التي يمكن التعرض لها، ال سيما 

 بو العملياا المنجاأ. ناءفيما يتعلق بطبيع  الاب
 تزام البن  بمراقبة استخدام االئتمان: القانونية اللطبيعة ال-2

إن تحديد الطبيع  القانوني  اللتاام البنك بمراقب  اسةتخدام االئتمان يقتضي منا طر  التساؤد 
  ؟حود مدص اعتبار، التااما بتحقيق نتيج  بو بباد عناي 

ا ما إا خاصةةةةةةةةةةةةةة يلامها بالك  إن البنوك تكون ملامة  بةذجراء الرقةابة  حتط ولو لم يوجد نص
التمسةةةةةةةةةةةةةةا وجود خلةةد بو شةةةةةةةةةةةةةةك نحو العمليةة  في حةةد ااتهةةا، ولهةةاا يجةةو علط البنةةك اتخةةاا جميق 

                                                           
  ;SafaOualid Madjour, op.cit, p.96 ؛ 989، مرجق سابق، ص. لبنط عمر مسقاويبنظر كال من:  - 1

Jocelyne Gannage, op.cit, p. 63.  
 مرجق سابق. ، يتعلق بالوقاي  من تبييض ارمواد وتمويد ا رهاو ومكافحتها،08-05قانون رقم  - 2
 ، يتعلق بالرقاب  الداخلي  للبنوك والمؤسساا المالي ، د.ر.د.د، عدد 9088نوفمبر  91، مؤرخ في 01-88نظام رقم  - 3
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االحتياطاا لحسةةةةةةةن تنفيا االئتمان ضةةةةةةةمن الهدا المتوخط منه دون بن يكون ضةةةةةةةامنا للنتيج  من 
و التاام بباد بنك هنا هوراء،، فيكفي بن ينفا عمله طبقا لمبادئ حسةةةةةةةةةةةن الني ، وبالتالي فذن التاام ال

، بحرصةةةةةةه علط اكتشةةةةةةاا بي خلد يمكن بن يتخلد العملياا التي يقوم بها الابون، 1العناي  الالام 
 2وباد قدر من الحيط  والعناي  لكشا الك.

هاا االلتاام التااما بتحقيق نتيج  كاست ناء، والك في حال  وجود في المقابد يمكن بن يكون 
يكون البنك فاتفاق صةةةةةةري  بين البنك والابون علط تخصةةةةةةيص بمواد االئتمان لتحقيق هدا معين، 

، وببرا م اد علط الك 3يسةةةةةةةةةةةةةتعمد هاا االئتمان لتحقيق الهدا المحددملاما بالتأكد من بن الابون 
بأمر من البنك المركاي ل شةةخاص الاين رفضةةا البنوك فت  حسةةاو  حال  فت  الحسةةاو المصةةرفي

صر له ما دام بذمكان البنك ح  لهم، فهنا علط البنك مراقب  استعماد الحساو في الحدود المخصص
 885والك حسةةةو ما جاء في نص المادأ  4الخدماا المتعلق  بفت  الحسةةاو في خدماا الصةةةندوق

 مكرر من قانون النقد القرض.
 ا: نطاق وحدود التزام البن  بمراقبة استخدام االئتمانثاني

إن تحديد نطاق االلتاام بالرقاب  له من ارهمي  بما كان، رن فرض هاا النوع من االلتااماا 
علط البنك يتشةةةةةةةةابك مق حرص الابون نفسةةةةةةةةه علط اسةةةةةةةةتخدام مبلغ االئتمان الممنو  له بكد حري ، 

 الابون الاي يشكد حدودا لهاا االلتاام. تداخد مق مبدب عدم التدخد في شؤونيو 
 اق التزام البن  بمراقبة استخدام االئتمان: طن-1

إن مسةأل  تحديد نطاق التاام البنك بمراقب  استخدام االئتمان ت ير إشكالي  خاص ، كون هاا 
االلتاام يرتبط بنشةةةةةاط يخرد مبدئيا عن سةةةةةيطرأ البنك ليدخد ضةةةةةمن إطار خاص بالابون يتم د في 

 خدم  نشاطه االست ماري.ليفي  استخدامه االئتمان ك
اا كان مبدب عدم  فذاا كان الابون كممتهن مختص سةةةةةيد قرار، ومسةةةةةؤوال عن تبعاا تنفيا،، واا
تدخد البنك في شةةةةةةةةةةةةةؤون ابونه هو الاي يحكم تنفيا االلتاام ويشةةةةةةةةةةةةةكد حدودا له، فذن مطالب  البنك 

                                                           
 .887، مبدب عدم مسؤولي  المصرا مواع االعتماداا واست ناءاته، مرجق سابق، ص. نعيم منبنو - 1

2-  Safa Jocelyne Gannage, op.cit,  , pp. 104-105. 
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ديد مان قد يشةةةةةكد تناقضةةةةةا كبيرا ال يمكن رفعه إال بتحبذجراء رقاب  عن كيفي  اسةةةةةتخدام الابون لالئت
النطةاق الةاي يجةو علط البنك بن يمارل ضةةةةةةةةةةةةةةمنه التاامه بالمراقب  وتمييا، عن النطاق الاي يبقط 

عن ا طار الاي تتوقا عند، مسةةةةةؤولي  البنك عند حدوا بي جو البحا لالك و بالابون، و خاصةةةةةا 
 .خلد ناتج عن إخالله بهاا االلتاام

 :1بالمراقب  يتعين عليه ارخا بعين االعتبار ما يليرداء البنك التاامه 
ك لمقدم من البنابن الابون هو المسةةؤود ارود عن النشةةاط الاي يقوم به في إطار االئتمان  -

الةةةاي ال يمكنةةةه الحلود محلةةةه بةةةالرغم من مةةةا لةةةديةةةه من خبرأ، وال يكون مجبرا علط القيةةةام 
 االئتمان المخصص بصورأ سليم  خالي  من الشكوك.بالرقاب  إاا تم استعماد 

بن االئتمان الممنو  للابون يتم بأمواد الابناء اآلخرين المودعين، فذاا ما استعمد علط وجه  -
 ه.ئبناوحقوق ا سليم ضمن البنك حصود سداد، في الوقا المحدد له وبالتالي ضمان حقه 

 تشةةةةةةوو عملي  االئتمان وجو عليه فذاا تبين للبنك وجود بي خلد بو وضةةةةةةعي  غير طبيعي 
، والك حتط ال تقوم مسةةةةةةةةؤوليته عن ا خالد بالتاامه 2لتحقق فيما إاا كانا شةةةةةةةةكوكه مبررألالتدخد 
للخطر، وبالك يكون البنك حافظ علط عرضةةةةةةة  ر منهم كونهم ارك المودعين  خاصةةةةةةة  ناءبتجا، الا 

 وعلط مصال  الابون والنير من ناحي  بخرص. ،بمواله وسمعته من ناحي 
 يتعين علط البنك مراقب  كيفي  تنفيا الابون لالتفاقي  المبرم  واسةةةتعماد مبلغ ،ا سةةةبقتبعا لم

 : 3االئتمان الممنو ، وللتحقق من الك عليه القيام م ال بة
معرف  بنك للدص الوالك بمتابع  حرك  الحسةةةةةةةةةةةةةةاو ومفرداته  ،مراقبة  الجوانةو المةالية  للابون -

كيفي  اسةةةةتخدام االئتمان ومدص مالئمته لظروا االئتمان ومدته، مما يسةةةةم  له بالتدخد في 
 الوقا المناسو إاا حدا خلد ما.

مرار تد امني  معين  فعلط البنك الحرص علط التأكد باسةابما بن اسةتخدام االئتمان يمتد آلج -
وماا التي تعبر عنها، ففعالي  من سةالم  وضةعي  الابون من خالد طلو المسةتنداا والمعل

 الرقاب  في استمراريتها.
                                                           

 .988-989، مرجق سابق، ص ص. لبنط عمر مسقاوي - 1
2 - Safa Jocelyne Gannage, op.cit, p. 99. 
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إاا من  االئتمان لتحقيق غرض معين فعلط البنك التأكد من مدص استخدامه لتحقيق الهدا  -
المنشةةةةود، ولالك يتحمد الابون مسةةةةةؤولي  عدم إنفاق مبلغ االئتمان في غير الوجه  المحددأ 

 له في العقد الاي يربطه بالبنك.
إاا كان االئتمان غير موجه إلط وجه  معين ، فهنا يصةةةةةةةةعو علط البنك التأكد من بالمقابد 

 ، بما في حال  اسةةةةةةتخدام الابون لطرقموضةةةةةةوع اسةةةةةةتعماله، ففي ها، الحال  يعفط البنك من المراقب 
 با، بو إ ارأيلفا االنت يوجد ماوبساليو احتيالي  يستخدم من خاللها االئتمان الممنو  له، فهنا إاا لم 

الشةةةةةةةك فال التاام علط البنك بالمراقب ، إال بنه يسةةةةةةةأد في حال  مشةةةةةةةاركته في بعماد ابونه المنطوي  
علط النش بو إاا تركةه يرتكبهةا رغم علمةه بةالةك، بو إاا كان يجو عليه بن يعلم من الحوادا التي 

عملياته و طربا وكانا بطبيعتها تلفا النظر. لاا يتعين علط البنك مراقب  سةةةةةةةةةير حسةةةةةةةةةاباا الابون 
 1مراقب  ال تصد إلط حد التدخد في شؤونه، ولكنها ال تقا عند عدم المباالأ.

ينبني علط البنك التأكد من سةةةةةةةةةةالم  وصةةةةةةةةةةح  تسةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةد التظهيراا في اروراق التجاري   -
وق باشر عملياا ال يمكنه القيام بها بو تفيمما يسم  له بعدم ترك الابون  ،المسةحوب  عليه
، فذاا قبد سةةةةةةةفتج  م ال بو شةةةةةةةيكا للوفاء به عليه التأكد من صةةةةةةةح  جميق 2إمكانياته المالي 

البياناا الواردأ فيه، وكاا من انتظام تسةلسةد التظهيراا في الورق  التجاري  تحقيقا لمصلح  
 3البنك بوال ولمصلح  الابون  انيا حتط ال تقوم مسؤوليته تجا، النير.

لط ئتمان يبقط في إطار الرقاب  الشةةكلي  القائم  عالتاام البنك بمراقب  اسةةتخدام االيتضةة  بن 
هر الحةاد، وهي تجةد حةدودهةا مبدئيا في المظهر الخارجي السةةةةةةةةةةةةةةليم للعملي ، فطالما ال يوجد ما اظة

ي ير ريب  البنك من بدل  ومؤشةراا يبقط غير ملام بالبحا عن صةح  ومشروعي  العملي  التي يقوم 
وضةعي  مشةكوك فيها فعليه بن ال يبقط سلبيا ويتحقق فيما إاا  ، بما إاا تبين للبنك وجود4بها الابون

 5كانا شكوكه مبررأ  م يقوم باتخاا التدابير والحلود المناسب .

                                                           
 .8908علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 1

2-  Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 168. 

 .859البنك عن تقديم المعلوماا واالستشاراا المصرفي ، مرجق سابق، ص. بحمد بركاا مصطفط، مسؤولي   - 3
4 - Safa Jocelyne Gannage, op.cit, pp. 104-105. 

5 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 169.  
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 حدود التزام البن  بمراقبة استخدام االئتمان: -2 
بالرغم من التاام البنك بمراقب  اسةةةةةةتخدام االئتمان إال بن الك ال يمنق عدم تدخله عن طريق 

ال اعتبر الك تجاواا لحدود المراقب  بممارس  التسيير ها،  المراقب  في إدارأ وتوجيه بعماد الابون، واا
المباشةةةةةةةةر للمشةةةةةةةةروع مما قد يعرضةةةةةةةةةه للمسةةةةةةةةاءل  من قبد الابون بو النير المتضةةةةةةةةةرر عندما تكون 

 مصالحهم معرض  للضياع نتيج  ا دارأ المباشرأ من البنك.
عملي  المراقب  بسةةةةةةةةةةةةةالم  العملياا فهو ليل   ناءملام بيرص الدكتور عوض بأن البنك غير 

فهو ال يملك الوسةةةةائد التقني  وا مكانياا العملي  والسةةةةلطاا القانوني  لكي يحلد  ،ا للابونمسةةةةتشةةةةار 
اا كان البنك ملتاما بالمراقب  فذن هاا ال يصد إلط حد قيامه بذجراء رقاب  دوري   .الابون وتقديراته واا

ي عن نشةةةاط الابون، ولكن المقصةةةود منها بن ال يفوا عليه صةةةالتحري والتق مسةةةتمرأ متسةةةم  بعمق
المؤشةةةةةةةةةةةةراا غير العادي  التي تنبأ عن التالعو بو عدم مشةةةةةةةةةةةةروعي  العملياا التي يباشةةةةةةةةةةةةرها هاا 

  1ارخير.
هاا ما بقر، االجتهاد القضةةةةةةةةةائي في بعض ارحكام الصةةةةةةةةةادرأ في هاا الشةةةةةةةةةأن، فقد اعتبرا 

بحكامها بن فرض مراقب  مسةةةةةةتمرأ علط مسةةةةةةتنداا المحاسةةةةةةب  للشةةةةةةركاا محكم  بروكسةةةةةةد في بحد 
المسةةةتفيدأ من االعتماد، ليل معقوال في غياو مؤشةةةراا تخفي في حسةةةاباا الشةةةرك  السةةةنوي  تطورا 

 2غير طبيعي لبعض المراكا، بو في حاد غياو مؤشراا خارجي  تؤكد بأن الحساباا ماورأ.
يا بي وضةق غير طبيعي عند تنفوفي هاا بقرا محكم  النقض الفرنسةي  بنه إاا تبين وجود 

تخاا التدابير الالام  منعا لوقوع بي خلد من شةةةةةةةةةأنه التأ ير علط عملي  ط البنك ااالئتمان وجو عل
 3االئتمان ككد.

ال يمنق  ن الكبالرغم من بن التاام البنك بالمراقب  محدود بعدم تدخله في شةةةةؤون ابونه إال ب
من تأكد، من السةةةةةةالم  الخارجي  الظاهرأ لنشةةةةةةاط الابون، وهاا ما بكد، القضةةةةةةاء من بن البنك غير 
ملام بالسةةةةةةةةةةةؤاد عن سةةةةةةةةةةةبو بو مبرر العملياا التي يطلو تنفياها، فيسةةةةةةةةةةةتوي لديه بن يكون المبلغ 

                                                           
 .897سابق، ص. بحمد بركاا مصطفط، مسؤولي  البنك عن تقديم المعلوماا واالستشاراا المصرفي ، مرجق  - 1
 .890نعيم منبنو، مبدب عدم مسؤولي  المصرا مواع االعتماداا واست ناءاته، مرجق سابق، ص.  - 2

3 - Cassation. Commerciale, arrêt N°1341, 24 Sep 2003, note Thierry Bonneau, Banque et  

droit, Jan-fév2004, p. 56.  
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ابون ه الالمطلوو تحويله ااهبا إلط بي شةةةةخص بو ري غرض، وبن يكون لديه الشةةةةيك الاي سةةةةحب
 يمنق ، إال بن الك الابون لديهوليل له السؤاد عن مصدر ارمواد التي يودعها ال ،تنفياا ري عقد

ال سيما إاا  1من ضةرورأ مراعاأ االطمئنان إلط حسةن سةير الحسةاو سيرا سليما من الناحي  الشكلي 
ن بن بنك التأكد مكان االئتمان مخصةةةصةةةا لنرض معين بو لتمويد عملي  بااتها، فهنا وجو علط ال

الابون ال يخرد عن هاا النرض ب ناء تنفيا، لالتفاقي  وللبنك إاا تجاوا الابون الحدود المخصةةةصةةة  
 2.الحق في استرداد االئتمان

فةذاا كان من الواجو علط البنك ب ناء تنفيا، اللتاام المراقب  بن يأخا في عين االعتبار عدم 
إال بن الك ال يجو بن يكون اريع  له  هدار المصةةةال   خرق مبدب عدم التدخد في شةةةؤون الابون،

ار الخلد يتم د في معي ،المرتبط  بعملي  االئتمان، ولالك فقد اسةةةةةةةةةةةةةتنبط الفقه والقضةةةةةةةةةةةةةاء حال لالك
، والمقصةةةةةةةةةود بهاا ارخير الخلد الاي ال يمكن بن يخفط علط البنك 3الظاهر الاي يشةةةةةةةةةوو العملي 

باعتبار، مهنيا متخصةةصةةا ال يمكن للابناء التهرو منه من خالد فالبنك ، 4باعتبار، المهني الحريص
مسةةةةةةةةؤولي  البنك تنشةةةةةةةةأ في كد مرأ يلحق فيها ، ف5التاامه بمراقب  بعمالهم إاا شةةةةةةةةابها بي خلد ظاهر

ضةةةةةةةةةةةةرر بالابون نتيج  خلد ظاهر شةةةةةةةةةةةةاو العملي  التمويلي  ولم يتمكن البنك من التنبه إليه واتخاا 
 ه.ا جراءاا الكفيل  بتدارك

 الفرع الثاني
 احترام مدة االئتمان

ي مجاد فالبنك بحري  كبيرأ في من  االئتمان من عدمه بكبر من تلك التي يتمتق بها يتمتق 
لما يحتله االعتبار الشخصي من مكان  في من  االئتمان للابناء ك يرا ما يتوخط نظرا ، و 6الحساباا

                                                           
 .8909علي جماد الدين عوض، مرجق سابق، ص.  - 1

2 - Thierry Bonneau, op.cit, p. 338. 

 ؛989لبنط عمر مسقاوي، مرجق سابق، ص. بنظر كال من:  - 3
 Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 167. ؛Cassation. Commerciale, 11 Janvier 1983, 

RTD, Com 1983, p.592, Observation, Michel Cabrilac et Teyssiè. François Boucard, les 

obligations D'information et de Conseil du banquier, PUAM, 2002, p.121.  
4 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p.167. 
5 - Thierry Bonneau, op.cit, p. 339. 
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حتط ال تلحقه المسةةةةةةؤولي  جراء ارضةةةةةةرار التي قد تلحق  عملي  المصةةةةةةرفي ،البنك الحار قبد إبرام ال
 .بالابون بو بالنير المتعامد معه

أ بهمي  بخرص للابون والتي تقابلها بالضرور ئتمان بالنسب  نظرا ل همي  التي يكتسيها فت  اال
 طإاا كان بذرادأ منفردأ من البنك، وما قد ينجر عنه من آ ار سةةةةةلبي  علئتمان خاصةةةةة  االعند غلق 

الرغم من الممنو  بة ئتمةانالابون، فقةد ارتةأينةا البحةا في نطةاق الحرية  الممنوحة  للبنةك في إنهةاء اال
 تمانئعدم النص الصةةةري  للمشةةةرع الجاائري علط حال  ا نهاء وكيفي  تطبيقها، والك سةةةواء كان اال

 محدد المدأ )بوال( بو غير محدد المدأ ) انيا(.
 أوال: االئتمان محدد المدة

ن للبنةةك وابونةةه االتفةةاق علط مةةدأ معينةة  يتم خاللهةةا تنفيةةا عقةةد االئتمةةان، وبمةةا بن العقةةد يمك
وطبقةا لمةا تنص عليه القواعد العام  في القانون المدني فال يجوا ري منهما شةةةةةةةةةةةةةةريعة  المتعةاقةدين 

 51-55مر رقم من ار 807وهو مةةةا بقرتةةةه المةةةادأ  ، 1إنهةةةاء، بةةةذرادتةةةه المنفردأ مةةةالم يحةةةد ارجةةةد
العقد شررررررريعة المتعاقدين فال يجوز نقضرررررره، وال »انون المدني والتي جاء فيها بن: المتضةةةةةةةةمن الق

 .«تعديله إال باتفاق الطرفين، أو لألسباب التي يقررها القانون
تبعا لالك فذنه يتعين علط البنك االسةةةتمرار في تقديم االئتمان الاي التام به حتط نهاي  مدأ 

اا حدا تجاوا من طرا البنك بذنهاء العقد بذرادته  العقةد، والةك تطبيقةا لمبدب القوأ الملام  للعقد، واا
يخود للبنك حق ا نهاء، رن م د هاا  االمنفردأ عد الك خطأ عقديا، حتط ولو تضةةمن العقد شةةةرط

الشةةةةةةةةرط يجعد وجود العقد متوقفا علط محض إرادته مما يجعد الشةةةةةةةةرط شةةةةةةةةرطا باطال وفقا للقواعد 
تعين علط البنك االسةةةةةةةةتمرار في تقديم االئتمان المتفق عليه إلط الابون حتط نهاي  ، ولالك ي2العام 

 .مدأ العقد
فذاا  ،كما سةةةةبق القود غير بنه وباعتبار بن عقود االئتمان قائم  علط االعتبار الشةةةةخصةةةةي

 تمانئفهنا ال يمكن القود بعدم جواا وقا اال ابونه،طرب بي ظرا من شةةةةةةةأنه اعاع   ق  البنك في 

                                                           
 .الموضوع تحا تصرفهئتمان اال مبلغ ارجد انتهاء المدأ المصر  للابون باالستفادأ خاللها منيقصد بحلود  - 1

 .595نقال عن: علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص. 
 .50محمود مختار بحمد بريري، مرجق سابق، ص.  - 2
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من القةةانون المةةدني الجاائري حيةةا يمكن  885/8، وهو مةةا بجةةااتةةه المةةادأ 1رغم عةةدم حلود بجلةةه
 إنهاء العقد محدد المدأ إاا لم يقم بحد بطرافه بتنفيا االلتااماا الملقاأ علط عاتقه.

سةةةواء  ،علط بسةةةاسةةةها    ن  وعليه فذن للبنك حق إنهاء عقد االئتمان إاا اختلا ارسةةةل التي م  
تفيدأ من مدير الشرك  المسما تعلق منها بشخصه بو بمركا، المالي، وعلط سبيد الم اد حال  تنيير 

إاا  ئتماناالئتمةان بو حةالة  تنيير ربل مةاد الشةةةةةةةةةةةةةةركة  إاا تم االتفةاق علط بنةد ينص علط إنهةاء اال
 2توفرا م د ها، الظروا.

ارنظم  المطبق  له ال نجد بي نص باسةةةةتقراء نصةةةةوص قانون النقد والقرض الجاائري وكاا 
، ولهاا سةةةةنتعرض لما جاء به المشةةةةرع الفرنسةةةةي في قانوني يتحدا عن حاالا إنهاء عقود االئتمان

بن معظم مواد القانون الجاائري مسةةةةتمدأ منه، وفي هاا حال  بنرض االسةةةةتئنال علط اعتبار الها، 
ا تحالتين ا نتين إاا تحقق لطالفرنسي عي والمالي قانون النقدالمن  9فقرأ  L313-12نصةا المادأ 

 ، وهما كالتالي: 3هاء بجلهتنامحدد المدأ قبد ئتمان يمكن للبنك إنهاء عقد اال
 صدور خطأ جسيم من الزبون: -1

للبنك إنهاء العقد متط بصةةةةةةب  الابون غير جدير ب قته كذدانته في جريم  مخل   4بجاا الفقه
عمليةةةاا خطرأ لهةةةا طةةةابق المقةةةامرأ بو عمليةةةاا بخرص غير ه في ولةةةبةةةالشةةةةةةةةةةةةةةرا بو ارمةةةانةةة ، بو دخ

 .مشروع 
إال بن الةةك ال يكون حقةةا مطلقةةا للبنةةك وحةةد،، حيةةا ال يكون هةةاا ارخير المرجق الوحيةةد في 

ال  ،التحقق من تنير حةةالةة  الابون بةةد يلام بن يترتةةو علط الحةةدا تنير عميق في مركا الابون واا

                                                           
1 -  François Grua, op.cit, p. 262. 

2-  Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 359. 

3 - «L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un  

délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en 

cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la 

situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise». 
Art. L313-12, al.2 du C. monét, Fin, modifié par ordonnance N°2013-544 du 27 Juin  

2013-, op.cit.     
 .58؛ محمود مختار بحمد بريري، مرجق سابق، ص. 807محمد حسن الجبر، مرجق سابق، ص. بنظر كال من:  - 4
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 لمجرد بنةةه يرص وحةةد، هةةاا التنير دون بن ئتمةةانإاا بنهط االتعرض البنةةك للحكم عليةةه بةةالتعويض 
 1.يحدا الك بشكد فعلي وحقيقي

محدد المدأ، فال يتصةةور قيامه بالك مق بود  ئتماناال فبالرغم من إقرار حق البنك في إنهاء
هو و  بام  عابرأ تعترض الابون نتيج  عدم توفر السةةةةةةةةةيول  م ال، وهو إاا فعد إنما يكون متعسةةةةةةةةةةفا،

اء كما لو انتفط المبرر وتم ا نه يكون كالك من باو بولط إاا كان ا نهاء بقصةد ا ضرار بالابون
في وقا حرد ودون بي تنبيه للابون حتط يتسةةةةةةةةةنط له تدبير بمور،، بو إاا اقترن ا نهاء بالتشةةةةةةةةةهير 

 2نتيجته بن بوصدا البنوك ارخرص ببوابها في وجه الابون.من الاي كان 
من طرا القضةةةةةةةاء الفرنسةةةةةةةي نجد، يحاود  السةةةةةةةابق  المالحظ في تطبيق نص المادأ إال بن

 محدد المدأ بذرادته المنفردأ حتط ال يفاجأ الابون ئتمةاناال التقليص من حرية  البنةك في إنهةاء عقةد
 ،بقرار ا نهاء في وقا يكون فيه في بمل الحاج  إلط الدعم المالي، حيا لجأ القضةةةةاء في تفسةةةةةير 

عتبر يدأ إلط عدم التوسةةةةةةةةةق في مفهوم الخطأ، فاشةةةةةةةةةترطا بعض المحاكم الفرنسةةةةةةةةةي  لكي نص المال
محةدد المةدأ بدون مهل  إخطار، بن  ئتمةانتصةةةةةةةةةةةةةةرا خةاطئ من الابون تجةا، البنةك يبرر إنهةاء، لال

ود هاا تفادي حصةةةةي با المعني بارمر بن هاا التصةةةةرا قد سةةةةبو له ضةةةةررا وبنه لم يكن بوسةةةةعه 
 3سلوك الخاطئ للابون.الضرر بفعد خطورأ ال

 ف الزبون عن الدفا: توق-2
الفرنسةةةةةةةةي بنه يمكن للبنك  ي والماليقانون النقدالمن  L313-12ورد في مضةةةةةةةةمون المادأ 

محدد المدأ إاا توقا الابون عن الدفق، دون بن يشةةةةةير في الك إلط إلاامي  صةةةةةدور  ئتماناالإنهاء 
او شديد اضطر من فيها الابون عاني حكم معلن ليفالل بم ال، كما لم يشر بيضا إلط الحال  التي ي

في وضةةةةةةةةةةةعيته المالي  مفض ال محال  إلط حال  التوقا عن الدفق، وكاا لم يشةةةةةةةةةةةر إلط الحال  التي 
 مرحل  التوقا عن الدفق وصدور الحكم القضائي با فالل بو التسوي  القضائي . تكون بين

                                                           
 .59علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 1
 .59محمود مختار بحمد بريري، مرجق سابق، ص.  - 2

3 - Cour D'appel de Paris, 29 Mars 1989, R.T.D. Com, 1989, p.507, obs, M.Cabrillac et B.  

Teyssie. 
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إال  ال يكون ئتماناالبالنسةةةةةةةةةةةب  لحال  التوقا عن الدفق دون إعالن ا فالل فذن حق إنهاء 
في التشةةةةةةةةةةةةةةريعةاا التي ترتةو علط التوقا عن الدفق إفالل المدين وغد يد، ومنعه من إدارأ بمواله 

من القانون التجاري الجاائري فالتوقا عن  985وتبعا لما ورد في نص المادأ ، 1والتصةةةةةةةةةةةةةةرا فيهةا
اا صةةدر حكم إال إ ئتماناالالدفق يمكن بن تترتو عليه التسةةوي  القضةةائي  مما ال يخود للبنك إنهاء 

با فالل، وبالك يتحمد البنك المسةةؤولي  إاا لحق ضةةرر بالابون المتواجد في حال  تسةةوي  قضةةائي  
وهو ما حكما به محكم  النقض الفرنسةةةةةةةي  قبد انتهاء المدأ المحددأ له،  ئتماناالا تقديم جراء وق

فمجرد التوقا عن الدفق ال يكفي الحتجاد البنك با نهاء فقد تسةةم  التسةةوي  ، 2في إحدص قضةةاياها
 القضائي  بذصال  المالءأ المالي  للابون.

محال  إلط حال  التوقا عن الدفق وكانا بما إاا عانط الابون من اضطراو شديد يؤدي ال 
مد حق ا نهاء لحال  الصةةعوب  المالي  التي لم تصةةةد  3وضةةعيته غير قابل  للتسةةةوي ، فهنا يرص الفقه

و إاا بصةةةةةةب  الابون غير مليء ب ئتماناالإلط حد التوقا عن الدفق، فيجوا للبنك طلو إنهاء عقد 
 بنك.علم من الدون كان عديم المالءأ وقا التعاقد 

بما ما تعلق بالفترأ الممتدأ بين التوقا عن الدفق وصةةةةةةةةةةةةةدور الحكم با فالل بو التسةةةةةةةةةةةةةوي  
 .محدد المدأ ئتماناالالقضائي  فهنا نرص بأنه ال يمكن إنهاء 

يالحظ بن القضةةةاء الفرنسةةةي اعتبر بن خطورأ سةةةلوك بحد الطرفين يبرر إنهاء بحدهما للعقد 
  4محدد بو غير محدد المدأ. ئتماناالمن جانو واحد سواء كان 

                                                           
 ويد ةةةةةةةةةةون البنكي: بي  ضماناا لتمةةةةةةةةةة  التجارأ والقانةةةةةةإنهاء عقد فت  االعتماد بذرادأ البنك بين مدون»امحمد لفروجي،  - 1

 عب  وم الدراسي، المنظم من قبد شةةةةةةة  المنربي ، بشناد اليةةةةةالتجارأ وتأ يراتها علط المقاول، مستجداا مدون  «المقاول ؟
   ةةةةةة، منشوراا كلي8555ماي  97 ، بتاريخ ةةةةة  والتجارأ والصناع  التقليديةةةةةةةالقانون الخاص بالتعاون مق واارأ الصناع
 .817، جامع  محمد الخامل، السويسي، الرباط، ص. العلوم القانوني  واالقتصادي  واالجتماعي 

2 - Cour de cassation française, Arrêt com-10 Octobre 1991, p.194, J.C.P, 1991, p. 236, obs  

M. Jeantin. 
 .58؛ محمود بحمد مختار بريري، مرجق سابق، ص. 780عايا العكيلي، مرجق سابق، ص. بنظر كال من:  - 3

4 - Cass, 1re Civ, 20 févr 2001, Jurisprudance, p. 1568, Christian Gavalda, Jean Stoufflet, p.  

359. 
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تحديد مجموع  من ارسةةةةباو بن ا نهاء يكون مشةةةةروعا ومبررا إاا تم  1يرص جانو من الفقه
ضةةةةةةمن االتفاقي  إاا توفرا يمكن للبنك ا نهاء بذرادته المنفردأ، وبالتالي إ ارأ مسةةةةةةؤولي  البنك الاي 

  ، وهو ما نرا، حال مناسبا خاصالعقد يقوم با نهاء استنادا إلط بسباو بخرص غير تلك المحددأ في
 .وبن المشرع الجاائري لم يتطرق إلط الحاالا التي تبرر للبنك إنهاء االئتمان بذرادته المنفردأ

مق مالحظ  ، 2غير بن الك ال يمنق من ضةةةةرورأ إخطار الابون مهما كانا بسةةةةباو ا نهاء
 ال يعني تخليه عن ا نهاء ب ناء مدأفذن الك البنك في السةةةةحو من حسةةةةاو الابون بنه إاا اسةةةةتمر 

 3.ا خطار
 ثانيا: االئتمان غير محدد المدة

غير محدد المدأ بن يكون لكد من طرفيه الحق في إنهائه في بي وقا  ئتماناالارصد في 
. ويترتو علط 4دأبشةةةةةةاء، علط اعتبار بنه من العقود المسةةةةةةتمرأ التي ال يمكن بن ترتو التااماا مؤ 

 رادابممارسةةةةةةةةةةة  حق ا نهاء بذرادأ منفردأ وفي بي وقا -البنك والابون–الك بنه يحق لكال الطرفين 
غير محدد المدأ وقتما شةةةةةةةةةةةةاء، وبالمقابد يكون للابون  ئتماناالالك، فالبنك يمكنه اتخاا قرار إنهاء 

المسةةةةةتفيد نفل هاا الحق، ولو كان الك من خالد عدم اسةةةةةةتخدامه لالعتماد المفتو  له، بي اتخاا، 
، وبعبةةارأ بخرص يبقط االعتمةةاد قةةائمةةا مةةادام لم ئتمةةانااللموقا سةةةةةةةةةةةةةةلبي يهةةدا من وراء، إلط إنهةةاء 

  ء.يمارل بي من الطرفين حقه في ا نها
 يمكن التمييا بين حالتين لينهاء: 

الحةةالةة  ارولط تتعلق بحةةدوا بمر يها  قةة  البنةةك بةةالابون سةةةةةةةةةةةةةةواء كةةان هةةاا ارمر متعلقةةا 
 ئتمانالابالظروا الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةي  للابون بو بظروفه المادي ، وفي ها، الحال  وتطبيقا لمبدب قيام عقد 

 ن حاج  ري  آلي  خاصةةةة  تتعلق بذعالمعلط االعتبار الشةةةخصةةةي فذن البنك يحق له إنهاء، فورا دو 
ي قانون النقدالمن  L313-12وهو ما نصةةا عليه المادأ  ،محدد المدأ ئتماناالالابون شةةأنه شةةأن 

 الفرنسي. والمالي

                                                           
1 - Voir : Thierry Bonneau, op.cit, p. 559; Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 359. 

2 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 360. 

3 - Cass, 1re Civ, 3 Juillet 2008, N°06-833 F.D, Juris Data N°044681. 

 .855امحمد لفروجي، العقود البنكي ، مرجق سابق، ص.  - 4
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إنهاء  في-خارد إطار االعتبار الشةةةةخصةةةةي–تتعلق بمدص حق البنك فهي الحال  ال اني  بما 
عماال ي ها، الحفيتم االتفةاق علط تحةديةد مةدأ معينة  لةه، ف قةد بةذرادتةه المنفردأ طةالمةا بنةه لمالع ال  واا

بالقواعد العام  فذن حق إنهاء العقد من طرا واحد يصةةةةةة  في جميق العقود المسةةةةةةتمرأ غير محددأ 
 1المدأ ولو لم تتضمن نصا صريحا يجيا الك.

غير محدد المدأ بذرادته المنفردأ، حتط لو لم يتضةةةمن  ئتماناالللبنك إنهاء عقد  2بجاا الفقه
بته في لابون برغالبنك لالعقد نصا صريحا يجيا الك، غير بن ااا الفقه بجمق علط وجوو إعالم 

 الفقه ، والك محاول  من3ترتيو شةةةؤونه والبحا عن مصةةةادر بخرص للتمويدله لإنهاء العقد إفسةةةاحا 
انا مصةةةةةلح  البنك تقتضةةةةةي تخلصةةةةةه من الابون كلما وجدا للتوفيق بين مصةةةةةال  الطرفين، فذاا ك

غير  تمانئاالبسةةةةباو تقتضةةةةةي الك، فذن مصةةةةةلح  الابون تقتضةةةةةي في المقابد عدم مفاجأته بذنهاء 
 محدد المدأ لما يوفر، من بمان مالي له.

في فقرتها ارولط وبلام البنك  L313-12كرل المشرع الفرنسي الك من خالد نص المادأ 
والك بموجو إشعار مكتوو مق إعطائه  ،غير محدد المدأ ئتماناالابون برغبته في إنهاء بذعالم ال

يوما يسةةةةةةةري بعدها ا نهاء حتط ال يتعرض الابون إلط المفاجأأ وكاا منحه الوقا الكافي  70ل  مه
بن علط البنك اكر ارسةةةةةةةةةباو التي دفعته  4للتمويد، واكر بعض الفقه للبحا عن مصةةةةةةةةةادر بخرص

 .إاا رغو الابون في معرفتها ئتماناال نهاء 
ن توفرا ارسةةةةةةباو بو الحاالا التي بشةةةةةةارا إليها المادأ يصةةةةةر القضةةةةةةاء الفرنسةةةةةةي  حتط واا

L313-12  الفرنسةةةةةةةي علط ضةةةةةةةرورأ إخطار الابون كتابيا بقرار ا نهاء مالي وال يقانون النقدالمن
، كما بوجبا محكم  النقض الفرنسي  5تحا طائل  ترتيو مسةؤوليته المدين  عن إخالله بهاا االلتاام

بن يكون ا خطةار الكتابي با نهاء صةةةةةةةةةةةةةةريحا خاليا من بي لبل بو غموض، حيا قررا في بحد 

                                                           
 .885لبنط عمر مسقاوي، مرجق سابق، ص.  - 1

2- Voir : Jean- Louis Rives-Lange, Raynaud Monique Contamine, op.cit, p. 452 ; François 

 Grua, op.cit, p. 257. 
3 - Thierry Bonneau, op.cit, p. 557 ; François Grua, op.cit, p. 258.  

4 - Nicolas Mathey, «Vers une remise en cause de la liberté du banquier en matière de crédit?»,  

Revues la semaine Juridique, Entreprise et Affaires, 18 Juin 2010, N°23, JCP E 2010, p. 9. 
5 - Thierry Bonneau, op.cit, p. 559. 
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ال  ئتماناالقراراتها بن ا ناار الموجه من البنك للابون بشةةةةةةأن تسةةةةةةوي  وضةةةةةةعيته تحا طائل  إنهاء 
 ن القانون النقدي والمالي.م L3131-12يقوم مقام ا خطار المنصوص عليه بموجو المادأ 

غير محدد المدأ مكفود دائما بحكم  ئتماناالبن حق البنك في إنهاء  ،سةةةةةةةةةةةبقيتضةةةةةةةةةةة  مما 
ن العقود المسةةةةةةةةةتمرأ، إال بنه وحماي  للابون المتعاقد مق البنك وحتط ال يفاجأ بذنهاء مالقانون لكونه 

والتشةةةةةةةةةريق والقضةةةةةةةةةاء إلاامي  إخطار   الفقه رجع  ،هبضةةةةةةةةةرر بليغ إحداا مما قد يؤدي إلط  ئتماناال
بمور، بالبحا عن مصةةةةادر تمويد بخرص، بالرغم من  االابون قبد ا نهاء ومنحه مهل  يسةةةةوي خالله

نهاء  ئتمانالا حصةةةةةةةةر التشةةةةةةةةريق الفرنسةةةةةةةةي لحالتين ا نتين يمكن خاللها إخالد البنك بهاا االلتاام واا
  ا شارأ إليه. مباشرأ سواء كان محدد بو غير محدد المدأ، وهو ما سبق

غير محةةدد المةةدأ معترا بةةه قةةانونةةا ومكرل  ئتمةةانالوعليةةه فةةذاا كةةان حق البنةةك في إنهةةاء ا
إ ارأ مسةةةةةؤوليته التقصةةةةةيري  في مواجه  الابون  أنهاضةةةةةاء، إال بن كيفي  ممارسةةةةة  ها الحق من شةةةةةق

 والنير، وهاا ما سنرا، الحقا. ئتماناالالمستفيد من 
 المبحث الثاني

 المهنية للبن  بصدد تشغيل الحسابااللتزامات 
 ، راض لها، وما لالك من بهميإقلدور الفعاد الاي تقوم به البنوك من إيداع للنقود بو لنظرا 

فقد حظيا باهتمام الفقه والقضةةةاء إلط جانو التشةةةريق بوضةةةق مجموع  من االلتااماا المهني  التي 
ق  ال تنشةةةةةةةةةةةةةةأ إال في إطار احترامه لها،  تعاا من ال قة  المطلوبة  في التعةامةد المصةةةةةةةةةةةةةةرفي، ها، ال

 االلتااماا التي تضمن حماي  مصال  الابون إلط جانو مصال  البنوك والمصلح  العام .
فذضةةةةةةةةةةاف  إلط التاام البنك بالحيط  والحار الاي يحقق مصةةةةةةةةةةلح  بكبر له من خالد الحار  

بخرص تفرض عليةةه لتحقيق المطلوو منةةه جراء التعةةامةةد بةةأمواد المودعين، إال بن هنةةاك التاامةةاا 
حماي  بكبر للابناء. فايادأ علط االلتااماا المترتب  عن كد عقد من العقود المصةةةةةةرفي  علط حدص، 

ك التااماا ، فهنافي عقود االئتمان اءكااللتاام بالرد في الودائق وبوضةةةةةةق الماد تحا تصةةةةةةرا الابن
 ضاءر للابناء، بو كرسها الفقه والقبخرص تترتو عليه، إما بن القانون قد وضةعها لضمان حماي  بكب

 لااا النرض.
                                                           

1 -  Cour de cassation française, Arrêt Commercial, 18 mai 1993, R.T.D, 1993, p. 552. 
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لةالةك ارتةأينةا في معرض الحةديةا عن االلتاامةاا المهنية  للبنةك التطرق إلط التاامين هامين 
ين   في التعامد بيا من دور فعاد في إضةةةةفاء نوع من الخصةةةةوصةةةةمفي العالقاا المصةةةةرفي  لما له

 البنوك والابناء وما يحققانه من حماي  للابون.
 يداع بمواله بو سةةةةةةعيه للحصةةةةةةود علط قرض ما يتعين عليه ا دالء  ئهإن الابون عند لجو  

بمجموع  من البياناا والمعلوماا الخاصةة  للبنك، ولهاا يحرص ارخير كد الحرص علط بن تظد 
ال تعمعلوماا ها، ال ض للمسةةةةؤولي  عن الك )المطلو ارود(، ر طي الكتمان وال يطلق عليها بحد واا

سداوفي إطا ي  النصيح  له حود العملي  المصرف ءر تأدي  مهامه المعتادأ، والتاامه بذعالم الابون واا
المقبد عليها، يصةةةةةةةةةةةةةةطدم البنك بمبدب آخر مهم هو مبدب عدم التدخد في شةةةةةةةةةةةةةةؤون الابون )المطلو 

 ال اني(.
 المطلب األول

 االلتزام بالسر المصرفي
حياأ االقتصةةةةةةةةةةةادي  واالجتماعي  باعتبارها نظرا لما تضةةةةةةةةةةةطلق به البنوك من دور فعاد في ال 

محورا بسةةاسةةيا يرتكا عليه االئتمان وتمويد المشةةاريق المختلف  التي تعود بالفائدأ علط الابون وعلط 
المجتمق ككد، فرض التاام علط البنك المتعامد معه بعدم ا فصةةةةةةةةةةةةا  عن المعلوماا المتحصةةةةةةةةةةةةد 

ال ترتبا مسؤوليته تجا، الك.  عليها ري كان واا
، ها، الين معهوبين المتعام االبنوك في خلق االئتمان وتوايعه يفترض وجود ال ق  بينهفدور 

الكتمان يسةةةةةةةةةم  بترسةةةةةةةةةيخها وتطويرها، لالك جرا العادأ منا نشةةةةةةةةةأأ من ال ق  ال تقوم إال في إطار 
اما لل ق  احتر  هابارسرار المعهودأ إليها من ابنائإاا تعلق ارمر  خاصة البنوك علط كتمان نشةاطها 

 المتبادل .
يبا ال ق  والطمأنين  لاوي رؤول ارمواد علط سةةةةةةةةةري   مصةةةةةةةةةرفيإن الحفاظ علط السةةةةةةةةةر ال 

كان ولهاا  ،يعد حافاا قانونيا لالسةةت مار مما ينعكل إيجابا علط االقتصةةاد الوطنيو بعمالهم البنكي  
ين مق ارمن لكاف  المتعامل لااما علط المشةةةةةرع فرض حماي  قانوني  للسةةةةةر البنكي وتفعيلها لضةةةةةمان

التطرق إلط السةةةةةري  المصةةةةةرفي  كالتاام واقق علط البنوك لحماي  بسةةةةةرار هو ما حفانا علط البنوك، و 
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اقها ،  م التطرق إلط نط)الفرع ارود(الابناء، والك من خالد التعرض لمفهوم السةةةةةةةري  المصةةةةةةةرفي  
      )الفرع ال اني(.

 الفرع األول 
 فيةمفهوم السرية المصر 

من  احركة  انتقةاد رؤول ارمواد ومةا قد يترتو عليهمعةه يةد اا تتتاايةد التطور التكنولوجي و ي 
، ونظرا رهميةة  أ البنوك علط االطالع علط بسةةةةةةةةةةةةةةرار ابنةةائهةةار احتمةةاد انتقةةاد ارسةةةةةةةةةةةةةةرار نتيجةة  لقةةد

المحافظ  علط ها، ارسةةةرار، وتأسةةةيسةةةا علط مبدب حماي  المصةةةلح  الخاصةةة  للابون وبالتالي حماي  
من خالد تعريفه واكر  السةةةةةةةةةةةةر المصةةةةةةةةةةةةرفي )بود(مفهوم مصةةةةةةةةةةةةلح  المجتمق، ارتأينا التطرق إلط 

  ال ا(.ن ارسال القانوني لهاا االلتاام )،  م تبيا) انيا( االعتباراا التي يقوم عليها
 أوال: تعريف السر المصرفي

من المسلم به بن العمد بيا كانا طبيعته إاا ما تم في نطاق من السري  والكتمان يؤدي إلط 
تعايا ال ق  بين ارشةةخاص خاصةة  إاا تعلق ارمر بالنشةةاط المصةةرفي والمعامالا المالي ، غير بن 

ق علط وجه الخصوص يعتبر من المواضي مصرفيالتطرق إلط تعريا السر المهني عموما والسر ال
 .ال سيما وبن معظم التشريعاا لم تتطرق إلط الك 1المعقدأ

ماا الواجو للمعلو  اباعتبار بن المشةةرع الجاائري لم يورد تعريفا للسةةةر المصةةةرفي، وال تحديد
شةةةةأن بغلو التشةةةةريعاا، وحسةةةةنا فعد كون التعريا من اختصةةةةاص في الك المحافظ  عليها شةةةةأنه 

ف  لالك ارتأينا التطرق إلط تعريا السر المهني بصو  ،والقضةاء وليل من اختصةاص التشةريق الفقه
 عام   م السر المصرفي.

  

                                                           
1 - Parrand Charmantier, «De L'évolution du Secret professionnel», la gazette de palais, 2éme  

Semestre, 1984, p. 38. 
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 تعريف السر:-1
لالك نوجا البعض منها لرفق واختلا، المهني  1مفهوم السةةةةةرلتعاريا التي تناولا تعددا ا

 العالنية بشررررررررركل يجعله بعيدا عن علماإلخفاء والكتمان وعدم »اللبل في معنةا،، فقد عرعا بأنه: 
 2.«ومالحظة اآلخرين الذين قد يتأثروا بالفعل أو الحدث أو الشيء الذي يكون محل الكالم

من خاصرريته أن يظل مجهوال  ،شرريء وكل أمر يتصررل بشررخص أ»عرعا بيضةةةا بأنه: كما 
بحيث يكون العلم به غير متجاوز عددا  ،لكل شرررررخص غير مكلف قانونا بحفظه أو باسرررررتخدامه
 3.«محدودا من األفراد هم الذين يكلفون بحفظه واستخدامه

ريا السةةةابق  يتضةةة  بن السةةةر المهني بصةةةف  عام  يتمحور حود بمر معين امن خالد التع
 ها القاضيالتي يسترشد بللسر بيعنا العناصر القانوني  والفني   كمامحال له،  نبو واقع  محددأ تكو 

 : ، وهيخصائصالمختص، ولالك فالعتبار واقع  ما سرا يلام بن تتوافر فيها مجموع  من ال
بن يكون نطاق العلم بها محصةةةةةةةور في بشةةةةةةةخاص محددين، وال يعني الك بن علم عدد  -

ا صف  السر بشكد مطلق، كما إاا كان مجموع  من هكبير من ارشةخاص بها ينفي عن
 4الابناء نتيج  لما يقومون به من عمد.الموظفين علط علم برقم بعماد بحد 

 بن توجد مصلح  مشروع  في إبقاء الواقع  في طي الكتمان. -
 بن يكون للواقع  صل  بالعمد المهني. -
 بن يكون إطالع المهني علط البياناا بو المعلوماا بمناسب  قيامه بالعمد. -

ض ارشةةةةةةةةخاص بوال بنلتقدير فيما إاا كانا واقع  ما سةةةةةةةةرا يلام ارتباطها بمصةةةةةةةةال  فوعليه 
 النظر عن الشكد الموضوعي للعمد موضوع السر، والك لكون هاا ارخير يتنير بتنير المهن .

                                                           
 لن  هو ما يكتمه ا نسان ويسر، في نفسه ويخفيه عن اآلخرين. السر - 1

 .819ابن منظور، لسان العرو، الجاء ارود، المجلد الخامل، مصر، دار المعارا، د.ل. ط، ص. 
 .88عبد القادر العطير، مرجق سابق، ص.  - 2
 لجاائري، دار ق اةةةةةةةةةةةري والتشريةةةةةةةةةالتشريق المصاينو سالم، المسؤولي  الجنائي  عن ارعماد البنكي ، دراس  مقارن  بين  - 3

 .981، ص. 9080الجامع  الجديدأ، ا سكندري ، 
 ، ص. 9005نصر شومان، ب ر السري  المصرفي  علط تبييض ارمواد، الطبع  ال اني ، مكتب  اين الحقوقي ، لبنان،  - 4

801. 
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هاا وقد اسةةةتخلص القضةةةاء الفرنسةةةي بأنه العتبار واقع  ما سةةةرا بن تكون مما ال يعتبر بمرا 
 لق اطمئنانا بومعروفا بو ظاهرا شةةةةائعا للكاف ، وبن يكون من شةةةةأن إطالع النير عليها إعطاء المط

 1تأكدا لم يكن لديه من قبد.
 تعريف السر المصرفي: -2

كل أمر » الفقه المصةةةةةةرفي مجموع  من التعاريا للسةةةةةةر البنكي، فمنهم من عرعفه بأنه: بورد
أو واقعة تصرل إلى علم البن  سرواء بمناسربة نشراطه أو بسبب هذا النشاط وسواء أفضى الزبون 

 2.«أفضى به أحد من الغير، ويكون للزبون مصلحة في كتمانه بن  بهذا األمر أولنفسه إلى ا
كل أمر يكون بطبيعته أو بحسب الظروف المحيطة »جانو آخر من الفقه بأنه:  هفكما عرع 

في أن يصررل السررر إلى البن  بسرربب أو أثناء يك به سرررا ولو لم يطلب الزبون صررراحة كتمانه، بل
االسررررررتنباط أو بطريق الخبرة الفنية، سررررررواء تعلق األمر مباشررررررة وظيفته ومهنته سررررررواء بطريق 

 3.«بالمعامالت المصرفية أو الشخصية
واء هو ما يصةةد إلط علم البنك سةة مصةةرفييتضةة  من خالد التعريفين السةةابقين بن السةةر ال

، وبالتالي ركا مصةةةةةةةةةرفيعن طريق الابون مباشةةةةةةةةةرأ بو من طرا النير بو ب ناء ممارسةةةةةةةةة  العمد ال
طريقةة  وصةةةةةةةةةةةةةةود المعلومةة  إلط علم البنةةك دون التطرق إلط التاامةةه بةةالحفةةاظ عليهةةا  التعريفين علط

 .مصرفيال، كما بنهما لم يحددا النطاق الشخصي للسر اوكتمانه
 هوكي السر البن»بينها بن:  لالك وجو االستناد إلط تعاريا بخرص تكون بك ر شموال، ومن

االلتزام الملقى على عاتق البنو  بحفظ القضرايا االقتصادية والمالية والشخصية المتعلقة بالزبناء 
والتي تكون قد آلت إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهنتهم  ،وباألشرخاص اآلخرين، ولو بنسربة أقل

، ما التسرررررررررليم بوجود قرينة على حفظ التكتم لمصرررررررررلحة ه الء ممارسرررررررررةأو في معرن هذه ال
  4.«زبناءال

                                                           
 .8855مرجق سابق، ص. علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك،  - 1
 .997، ص. 8559سميح  القيلوبي، ارسل القانوني  لعملياا البنوك، مكتب  عين شمل، القاهرأ،  - 2
 ني  ، بحوا مؤتمر ارعماد المصرفي  ا لكترو «المسؤولي  الجنائي  للبنك علط إفشاء سر المهن »بسام  عبد اهلل قايد،  - 3

 .8715، ص. 9008ابق، العراق، بين الشريع  والقانون، المجلد الر 
 قوقي ، وراا الحلبي الحةةةةةةةةةةاائي، منشةةةةةةرفي  بمام القضاء الجةةةةةةةةةةةريو ارمواد والسري  المصةةةةةنعيم منبنو، ته بنظر كال من:- 4

 =                                                                             ؛   98، ص. 8517بيروا، 
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كتمان البن  أسرار زبنائه واالحتفاظ لنفسه بالمعلومات المتعلقة بأمورهم »كما يعرا بنه: 
ومنا موظفيه من نقل المعلومات الخاصرررررررررة بزبون إلى سرررررررررواه من الزبناء أو إلى غير  ،المالية
 1.«الزبناء

ي آلت الت الموجب الملقى على عاتق البن  بعدم إفشرررراء األسرررررار»بيضةةةةةا بأنه:  هتم تعريف
إليه بحكم موقعه أو في معرضره بموجب نصروص قانونية صرريحة تفرن التكتم وتعاقب اإلفشاء 

 2.«بدون عذر شرعي
ق من نطاق السةةةةر بعدم إفشةةةةاء، حتط المالحظ علط ها، التعريفاا بن البعض منها وسةةةةع إن 

 لنير الابناء، كما جرعم البعض منها ا فشاء دون عار شرعي.
سةةةةةةواء كان الابون ال ااد  مصةةةةةةرفيالمن النطاق الامني لاللتاام بالسةةةةةةر تعريا آخر ق وسةةةةةةع 

مرتبطا بعالق  مق البنك بو كان في عالق  سةةةةةةةةةةابق  معه، وقد جاء في صةةةةةةةةةةلو التعريا بن السةةةةةةةةةةر 
ى على عاتق المصرررررفي بأن يحفظ السررررر األكيد بجميا ما يتناهى قلااللتزام الم»هو:  مصةةةةةرفيال

ي تعررامررل أو يتعررامررل معرره، وذلرر  أثنرراء قيررامرره بعملرره و إلى علمرره عن شرررررررررخص طبيعي أو معن
 3.«المهني

فاالتجا، الفقهي السةةةةةةابق جانو الصةةةةةةواو علط اعتبار بن االلتاام بالمحافظ  علط ارسةةةةةةرار 
الق  يسري تطبيقه حتط بعد انتهاء الع ،هو التاام مطلق من حيا الامان والمكان والموضوع  البنكي

د بمر يصد : هو كلالك نقتر  التعريا التالي لاللتاام بالسر المصرفي، ونتيج  4بين الابون والبنك
إلط علم البنك، سواء بصورأ مباشرأ بو غير مباشرأ، وسواء كان من شأن ا فشاء به إحداا ضرر 
للابون بو دون الك، وسةةواء كانا العالق  قائم  بو االا، ويكون من واجو البنك عدم التصةةري  به 

                                                           

Jérôme Lasserre capdeville, le Secret Bancaire, étude de droit Comparé (France, Suisse,= 

Luxembourg), Tome 1&2, P.U.A.M, 2006, p. 30.  

 علوم ، مجل  ال«السري  المصرفي  بين ا بقاء وا لناء، دراس  في فلسف  السري  المصرفي »يوسا عودأ غانم،  - 1 
 .815، ص. 9080، العراق، نيسان 97االقتصادي ، المجلد السابق، العدد 

 ي الحقوقي ، منشوراا الحلبنعيم منبنو، نظرياا في القوانين المصرفي  وا داري  والمدني ، دراس  في القانون المقارن،  - 2
 . 95، ص. 9001بيروا، 

 ، بحا منشور في المجموع  المتخصص  في «المحافظ  علط سر العمالء وعدم التدخد في شؤونهم»هشام البساط،  - 3
 .885، ص. 9000المسؤولي  القانوني  للمهنيين، الجاء ال الا، منشوراا الحلبي الحقوقي ، بيروا، 

 .85الجبار الصفار، مرجق سابق، ص. اين  غانم عبد  - 4
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ان ب بنص قانوني بو نيسةةةةةةةةةةةت اعقوباا المنصةةةةةةةةةةوص عليها في القانون، إال ما للنير تحا طائل  ال
 ه، والك تحقيقا لمصلح  الابون بوال  م مصلح  البنك والمجتمق.ئالابون بذفشا

علط ضةةوء هاا التعريا يتضةة  بن التاام البنك بالسةةر المهني يكون من شةةأنه تحقيق العديد 
 .من المصال  وحمايتها

 مصرفيتزام بالسر الثانيا: مبررات االل
علط عدأ اعتباراا منها ما يحقق مصةةةةةةلح  الابون لكونه  مصةةةةةرفياليسةةةةةتند االلتاام بالسةةةةةر 

الحفاظ  من واجبهو المسةةتهدا ارود من السةةر، ومنها ما يحقق مصةةلح  البنك باعتبار، مؤتمنا لديه 
 المتعامد معهم، ومنها ما يحقق مصال  المجتمق بالحفاظ علط النظام العام. علط الابناء
  : مصلحة الخاصة للزبونحماية ال-1

لما كان النظام القانوني للسةةةةةةةةةر المصةةةةةةةةةرفي يقوم علط بسةةةةةةةةةال التاام البنك بالمحافظ  علط 
ما وبن  سةةةةةةيالمعلوماا والبياناا الخاصةةةةةة  بابونه التي عهد إليه بها بمناسةةةةةةب  ممارسةةةةةة  نشةةةةةةاطه، ال

، فذن هاا االلتاام يقتضةةةي 1تقوم علط ال ق  واالئتمان ناهيك عن االعتبار الشةةةخصةةةي االعالق  بينهم
حرم  الحياأ الخاصةةةة  وبالتالي حق الابون في إضةةةةفاء الحري  علط مظاهرها وآ ارها، ومن هنا كان 

، فهو يدخد ضمن ما يعرا 2الحق في السري  وجها مقابال للحق في الحياأ الخاص  ال ينفصد عنه
من لبحق الخصةةةوصةةةي  طالما لكد شةةةخص الحق في االحتفاظ بأسةةةرار، وله بيضةةةا بن يفصةةة  عنها 

يما لهم بال ق  بأسةةةةةةةةةرار، وعلط البنك االلتاام بالمحافظ  علط هاا السةةةةةةةةةر، لكونه واجو بملته قواعد 
  م القواعد التشريعي  وارحكام القضائي .، 3الدين وارخالق بوال

، والتي يحرص علط عدم إطالع النير بر الام  المالي  للابون من بهم خصةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةيااتعت
علط  ءارسرار المصرفي  رن فيه اعتدا عليها، ولهاا اهبا معظم التشريعاا إلط تجريم فعد إفشاء

خالد بال ق  المطلوب ، يرتو مسؤولي  البنك المدني  والج  4ئي .اا حق مالام لشخصي  الفرد واا
                                                           

 .58اين  غانم عبد الجبار الصفار، مرجق سابق، ص.  - 1
 محمد عبد الودود عبد الحفيظ ببو عمر، المسؤولي  الجاائي  عن إفشاء السر المصرفي، دراس  مقارن ، دار وائد للنشر،  - 2

 . 80، ص. 8555عمان، 
 .58مرجق سابق، ص. اين  غانم عبد الجبار عبد الصفار،  - 3
 -850، ص ص. 9080ماي  85، مداخل  في ملتقط قالم  في «السري  المصرفي  وغسيد ارمواد»فريدأ علوش،  - 4

858. 
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شةةةةةةائها ا قام البنك بذففذاام بالسةةةةةةر المصةةةةةةرفي جميق المعلوماا المالي  للابون، االلتا يشةةةةةةمد 
قضةةةةةةةةةةي  عرضةةةةةةةةةةا علط إحدص المحاكم ا نجلياي  يعتبر مخال بالتاامه، وفي هاا صةةةةةةةةةةدر حكم في 

تلخصةةةةا وقائعها في بن مدير بنك قام بذطالع مدير الشةةةةرك  التي يعمد بها الابون عند توقفه عن 
ال يفي بوعود، ويراهن بك رأ، مما بدص إلط فصةةةةةةةةةةةةله من العمد، فرفق عليه  دفق بقسةةةةةةةةةةةةاط الدين بأنه

دعوص ا خالد بااللتاام بالسةةري ، وقضةةا المحكم  في حكمها بأن االلتاام بالسةةر يشةةمد ما إاا كان 
الحسةةةاو اا رصةةةيد دائن بو مدين ومقدار هاا الرصةةةيد، ويمتد االلتاام إلط كد المعلوماا التي تدرد 

ولالك فالمعامالا المالي  للشخص  .1لط الضماناا المعطاأ بخصوص هاا الحساوفي الحساو واا 
ال اختلا ال ق  بين البنك  تعتبر من قبيد ارسةةرار الخاصةة  التي ال يجو ا فضةةاء بها إلط النير، واا

 والابون.
 حماية مصلحة البن :-2

ال شةةةةةةةةةةةةةةك بن الابون حينمةا يسةةةةةةةةةةةةةةعط إلط بي بنةك فهو يبحا عن ارمان، لالك وجو علط 
ارخير مراعةةاأ ال قةة  التي بوالهةةا فيةةه الابون وارمةةانةة  في بدائةةه لعملةةه والقيةةام بواجبةةاتةةه والحفةةاظ علط 

رن نشةةةةةةةةاطه يتوقا علط حماي  مصةةةةةةةةال  هؤالء، ولالك وجو عليه الحرص علط  هئمصةةةةةةةةال  ابنا
 حيا ال ضمان للسر فال وجود لل ق .، ف2إضفاء السري  علط ارعماد التي يقوم بها

تأسةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةا علط بن مكان  البنك تقال بعدد الابناء المتعامد معهم، ايادأ علط النشةةةةةةةةةاطاا 
ط ارسةةةةةرار المعهود بها حتط ال تاعاع ال ق  التي ينشةةةةةدها له، كان لااما عليه المحافظ  علل  خو مال

والتي قد يترتو علط إفشةةةةةاءها نفور هؤالء منه مما يؤدي إلط خسةةةةةارته علط الصةةةةةعيدين فيه الابناء 
 3المالي والتجاري ناهيك عن المسؤولي  المترتب  عن ا فشاء.

                                                           
 لفكر ا ي بو الوظيفي، دارةةةةةةر المهنةةةةةةةةةالد بااللتاام بالسةةةةةةةةدص المسؤولي  المدني  عن ا خةةةةةةةةةةادد جبري محمد حبيو، مةةةةةةةع - 1

 .887، ص. 9008الجامعي، مصر، 
 ، 98، مجل  بنداد للعلوم االقتصادي ، العدد «المسؤولي  الجاائي  عن إفشاء السري  المصرفي »إياد خلا محمد جويعد،  - 2

 .971، ص. 9080جامع  العراق، 
 .857يوسا غانم عودأ، مرجق سابق، ص.  - 3
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ا البنكية  فقط، بةةد رق هةاا االلتاام ال يترتةو عنةه عةدم إقبةاد ارشةةةةةةةةةةةةةةخةاص علط الخةدمةاخف
مكةانية  تعرض البنةك للمطةالب  بالتعويض عما يلحق الابون من 1ااو الابنةاء منهةحةوحتط انسةةةةةةةةةةةةةة ، واا

 2بضرار وخسائر ناجم  عن إفشاء بسرار،.
 حماية المصلحة العامة للمجتما:-3

وتجريم إفشةةةةائه لم يتقرر فقط لحماي  المصةةةةال  الخاصةةةة   المصةةةةرفييبدو بن االلتاام بالسةةةةر 
نما تقرر بيضا لحماي  المصال  المالي  واالقتصادي  للابن اء بو لتوفير ال ق  واالطمئنان في البنوك، واا

له مردود إيجابي علط االقتصاد الوطني بما يوفر، من لوماا المصرفي  العام ، حيا بن كتمان المع
 بنوك.التعامد مق ال، وبالتالي ا قباد علط دعم لالئتمان العام واادياد ال ق  في النظام المصرفي

إلط حماي  بدورها مما الشةةةةةةةةةك فيه بن حماي  المصةةةةةةةةةال  المالي  واالقتصةةةةةةةةةادي  العام  تؤدي 
مصةةةةال  الدول  باعتبار االئتمان المصةةةةرفي عنصةةةةر بسةةةةاسةةةةي لتحقيق ها، المصةةةةال . وبالتالي فهي 

اد صةةةةةةةالاي يلعو دورا مهما في فشةةةةةةةد بو اادهار اقتالمصةةةةةةةرفي تقال بمدص المحافظ  علط السةةةةةةر 
 3الدول .

إلط بن المصةةةةةةةةةةةةةلح  العام  تختلا باختالا نظام الحكم في الدول  هنا ال بد من ا شةةةةةةةةةةةةارأ 
النظم واالتجاهاا السةةةةةةةةياسةةةةةةةةي  للدول  تؤ ر بشةةةةةةةةكد كبير في مدص االهتمام بحماي  السةةةةةةةةر عموما، ف
 ، حيا تتضةةةةةةاءد بهميته في الدود ااا االقتصةةةةةةاد الموجه نظرا الادياد نفوا السةةةةةةلطااالمصةةةةةةرفي

إاا تعلق ارمر بالمظهر المالي لها،  خاصةةةةة العام  وتعدد القيود التي ترد علط الحري  الشةةةةةخصةةةةةي  
لتي تأكيدا لسةةياسةة  الحري  ا المصةةرفيالحري ، بما في الدود ااا االقتصةةاد الحر فيعد احترام السةةر 

 4تنتهجها الدول  واحترام حقوق ارشخاص.

                                                           
1 - Pierre Gulphe, «Le Secret Professionnel du banquier en droit français et en droit  

Comparé», Revue Trimestrielle de droit Commercial, Tome 1, Sirey, Paris, 1992, p. 13.  
 .97عبد القادر العطير، مرجق سابق، ص.  - 2

3 - Monique Contamine-Raynaud, «Le Secret bancaire et le Contrôle de L'État Sur les  

opérations de Change et sur leurs effets délictuels», revue internationale de droit comparé,  

Vol 46, N°2, Avril-Juin 1994, p. 503.   
 بحمد محمد بدوي، جريم  إفشاء ارسرار والحماي  الجنائي  للكتمان المصرفي، دار سعد سمك، مصر، بنظر كال من:  - 4

 دد ، مجل  العلوم القانوني  واالقتصادي ، الع«الكتمان المصرفي، بصوله وفلسفته»حسين النوري، ؛ 885، ص. 8555
 .98، ص. 8555 مصر، ،85ال اني، السن  
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ال ق  في النظام المصةةةةةةةةةةةةرفي، وبالتالي قدرأ إلط دعم يهدا الحفاظ علط المصةةةةةةةةةةةةال  العام  
البنوك علط جاو رؤول ارمواد ارجنبي  في مشةةةاريق اسةةةةت ماري ، والحفاظ علط الربسةةةةماد الوطني 

 1من خالد تشجيق االدخاراا الوطني  كنتيج  لها، ال ق .
بن االلتاام بالسةةةر البنكي جاء بسةةةاسةةةا لحماي  المصةةةلح  الخاصةةة  للابون  ،يتضةةة  مما سةةةبق

لحماي  مصةةةةةةلح  البنك الاي فرض عليه هاا الك ال يمنق من بنه قد تقرر بيضةةةةةةا  ،احو السةةةةةةرصةةةةةة
بعدم ا خالد به يدعم  ق  الابون في بنكه مما يؤدي إلط اسةةةتقرار المعامالا بين فالتاامه الواجو، 

الطرفين، وتحقق الةك يؤدي إلط انتعةاش االقتصةةةةةةةةةةةةةةاد الوطني وبةالتةةالي حمةايةة  المصةةةةةةةةةةةةةةلحة  العةامةة  
 تمق.للمج

بن حماي  ها، المصةةةةةةةال  مجتمع  تختلا حسةةةةةةةو منظور التشةةةةةةةريعاا المختلف ، فلكد غير 
 ض االلتاام بو تحديد الجااءاا المترتب  عن ا خالد به.ر وجه  نظر، سواء من حيا ف

 مصرفيثالثا: األساس القانوني لاللتزام بالسر ال
بي  المفروضةةةة  في جد التشةةةةريعاا، العر إن التاام البنك بالسةةةةر المهني يعتبر من االلتااماا 

صةةةريح  تفرض المحافظ  علط بسةةةرار الابناء، ومنها  امنها وارجنبي ، فمنها من تضةةةمنا نصةةةوصةةة
من خصتها بقوانين خاص  بالسري  المصرفي  بهدا تعايا ال ق  واالئتمان بين البنك وابونه، إال بن 

سةةةةةةوا نتطرق باختصةةةةةةار إلط ارسةةةةةةال لكد منها وجه  نظر خاصةةةةةة  حيا تباينا مواقفها، ولهاا 
 القانوني للسري  في القوانين المقارن ،  م معرف  موقا المشرع الجاائري.

 القوانين المقارنة: األساس القانوني للسرية المصرفية في ظل-1
يا اعتمدا ، حالمصةةةةةرفيتعتبر سةةةةةويسةةةةةرا منبق نظام السةةةةةر بالنسةةةةةب  للتشةةةةةريعاا ارجنبي  ف

من القانون الفيدرالي الخاص بالبنوك وصةةةةةناديق االسةةةةةت مار  75المادأ وبقرا حمايته بموجو نص 
 8587.2نوفمبر  01الصادر في 

                                                           
 نائد عبد الرحمن صال  وناج  داود ربا ، ارعماد المصرفي  والجرائم الواقع  عليها، الجاء ارود، التعريا بالمصارا  - 1

 ، 9000،   والنشر، ارردنةةةةةةد للطباعةةةةةةدار وائ، ريم ، الجرائم المصرفي  التقليدي ةةةةةةةةريا بالجةةةةةةرفي، التعةةةةةةةةةوالعمد المص
 .975-971ص ص. 

  دما أوررررررردا معلومات سرية عهد إليه بها بصفته مديرا أو مستخررررركل من يفشي عم»علط:  75ا المادأ ةةةةةةحيا نص - 2
 ة أو مديرا أو موظفا أو مراقب حسابات ررررور تصفية أو مأمور تنفيذ لبن ، أو ممثال للجنة المصرفيررررروضا أو مأمررمف

  =وكل من يحرن شخص آخر على انتها  أو خرق السرية-معرفة بمثل هذه الصفة.  معتمد وكل من يتوصل إلى
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بما في ظد القانون الفرنسةةةي فقد لعبا ارعراا المصةةةرفي  في البداي  دورا كبيرا في الحفاظ 
مالي  وبصةةةةدور قانون النقد وال، 1لعدم وجود تنظيم خاص في القانون المصةةةةرفيعلط االلتاام بالسةةةر 

منه، والتي بلاما  L511-33بموجو نص المادأ  المصةةةةرفي تتمالفرنسةةةةي بصةةةةبحا حماي  السةةةةر 
من  55علط البنوك االلتاام بةةالسةةةةةةةةةةةةةةر المهني، هةةا، ارخيرأ تعتبر امتةةدادا لمةةا جةةاء في نص المةةادأ 

الحفاظ علط السةةةةةر تحا طائل  بوالتي بلاما البنوك  8517قانون رقاب  مؤسةةةةةسةةةةةاا القرض لسةةةةةن  
 2.الفرنسي من تقنين العقوباا 851وباا المقررأ بموجو نص المادأ العق

بما في ظد التشةةريعاا العربي ، فأبرا م اد علط الك التشةةريق اللبناني الاي كان سةةباقا في 
 8557سبتمبر  08بموجو قانون سري  المصارا الصادر في  المصةرفيالنص علط حماي  السةر 

  3.المصرفيمنه االلتاام بالمحافظ  علط السر  9تضمنا المادأ 
 95/9008المرسوم التشريعي رقم  المصرفي فيكما نجد التشةريق السةوري نص علط السر 

الصةةةادر  87الخاص بسةةةري  المصةةةارا، والمرسةةةوم التشةةةريعي رقم  9008بفريد  87المؤرخ بتاريخ 
مادأ واضةةةةةح  وصةةةةريح  ضةةةةةبطا بحكام السةةةةري  المصةةةةةرفي   88حيا تضةةةةمن  9005ماي  8في 

، وارشخاص الملامون به وحاالا إعفاء البنوك من االلتاام، المصرفي ونظمتها، حددا محد السر
 وكاا العقوباا المقررأ لمخالفته.

                                                           

 التي يلزم بها بمقتضى القانون أو سر المهنة، يعاقب بالحبس الذي ال يجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية ال =
 فرن . 55.555تتجاوز 

 فرن . 35.555فإذا ارتكب الفعل باإلهمال تكون العقوبة الغرامة التي تتجاوز -
 ويبقى انتها  السر المهني معاقب عليه بعد انتهاء عالقة العمل العامة أو الخاصة أو ممارسة المهنة. يتمتا -

 تطبيق النصوص العامة والنصوص الخاصة بالمقاطعات المتعلقة بااللتزامات، بأداء الشهادة أو تقديم المعلومات 
   البنوك بين السري  المصرفي  وتبييض ارمواد، بطروح  مقدم  مسؤولي نقال عن: دموش حكيم ، «.للسلطات العامة

 ، ص. 9085لنيد شهادأ الدكتورا، في العلوم، تخصص قانون، كلي  الحقوق والعلوم السياسي ، جامع  تياي واو، 
51.  

 السري  المصرفي  آ ارها وجوانبها التشريعي ، دراس  مقارن  لعدد من الدود ارجنبي  »ميادأ صال  الدين تاد الدين،  - 1
 .958، ص. 9005، العراق، 95، العدد 88، مجل  تنمي  الرافدين، المجلد «والعربي 

 .997-88بموجو المادأ  851عدلا المادأ  - 2
Voir : Art. 226-13 C.P, Modifié par ordonnance N°2000-916 du 19 Septembre 2000, art. 3,  
www.Légifrance.gouv.Fr  :متاح على الموقع اإللكتروني  

 www.madcour.com . متا  علط الموقق ا لكتروني: 8557سبتمبر  08قانون سري  المصارا اللبناني، صادر في  - 3

http://www.l??gifrance.gouv.fr/
http://www.madcour.com/
http://www.madcour.com/
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علط لاوم  1قد المصةةةةةريفي نفل السةةةةةياق بكد قانون البنك المركاي والجهاا المصةةةةةرفي والن
 الحفاظ علط سري  الحساباا وبورد العقوباا المطبق  علط بي مخالف  تتعلق بالك.

 في ظل التشريا الجزائري: األساس القانوني للسرية المصرفية -2
إن االلتاام بالسةةةةةةةر المصةةةةةةةرفي في القانون الجاائري يتجسةةةةةةةد من خالد القواعد العام ، وكاا 

 قواعد النقد والقرض.
 أساس االلتزام في القواعد العامة:-أ

بتفحص مواد، و  ،مما الشةةةةةةةةةةةك فيه بن الدسةةةةةةةةةةةتور هو القانون ارسةةةةةةةةةةةمط في الدول  الجاائري 
من  77القانوني  نجد بن بحكامها كفلا حماي  الحري  الشةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةي  ل شةةةةةةةةةخاص، إا منعا المادأ 

فه وقضةةةةةا بأن هاا التعدي علط الحياأ الشةةةةخصةةةةي  للمواطن وشةةةةر  2المعدد والمتمم 8557دسةةةةتور 
الحق محمي قانونا، وعلط بسةةةةةةال بن الام  المالي  للشةةةةةةخص هي جاء من حياته الخاصةةةةةة  وحريته 
الشةةةةةةةخصةةةةةةةةي  التي نص الدسةةةةةةةتور علط حمايتها، فاحترام الحياأ الخاصةةةةةةةة  واجو ملقط علط البنوك 

 يفرض عليها التكتم وعدم إفشاء المعلوماا المتعلق  بابنائها.
إضةةةاف  إلط الك نجد بن المشةةةرع الجاائري جرم فعد إفشةةةاء بصةةةحاو المهن رسةةةرار ابنائهم 

التي وردا في القسةةةةةةةةةةةةةم الخامل منه والمعنون  3من قانون العقوباا 808/8المادأ نص من خالد 
فشةةاء ارسةةرار، حيا جاء في  باالعتداءاا علط شةرا واعتبار ارشةةخاص وعلط حياتهم الخاصة  واا

 5555إلى  555يعاقب بالحبس من شرررهر إلى سرررتة أشرررهر وبغرامة من »نه: مضةةةةمون المادأ ب
دج األطباء والجراحون والصررريادلة والقابالت وجميا األشرررخاص الم تمنين بحكم الواقا أو المهنة 

بها إليهم وأفشرروها في غير الحاالت التي يتوجب  يأو الوظيفة الدائمة أو الم قتة على أسرررار أدل
 .«إفشاءها ويصرح لهم بذل  عليهم فيها القانون

                                                           
 ، مرجق سابق.9008لسن   11رقم  قانون البنك المركاي والجهاا المصرفي والنقد المصري - 1
 ، 8557ديسمبر  5ؤرخ في ةةم، 781-57صةةةةةةةادر بموجو مةةةةةةةةةةةةةرسوم رئةةةةةةةةاسي رقم ، 8557 الجاائري لسن  ورةةدستال - 2

 بفريد  80، مؤرخ في 08-09بالقانون رقم متممو ، معدد 8557ديسمبر  1، صادر بتاريخ 57د. ر.د.د، عدد 
 نةةةةةةةةةةوفمبر  85، مؤرخ في 85-01، وبقانون رقم 9009بفريد  87، صةةةةةةةةةةادر بتاريةةةةةةةةةةةخ 95، د.ر.د.د، عدد9009
 مارل  07، مؤرخ في 08-87، وبقانةةةةةةون رقم 9001نوفمبر  87صةةةةةةةةةةادر بتاريةةةةةةةةةةةخ ، 78، د.ر.د.د، عدد9001
  .9087مارل  05، صادر بتاريخ 87، د.ر.د.د، عدد9087
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باعتبار ، لكن و المصرفي  فنص المادأ بعال، لم يشةر صةراح  إلط تجريم فعد إفشاء ارسرار
البنك مهنيا متخصةةةةصةةةةا يتعامد مق ابناء يأتمنونه علط بعمالهم وبسةةةةرارهم، يجعلنا نسةةةةتعين بتطبيق 

لبنك من باعتبار اف، مصةةةةةةرفي النص بعال، علط البنوك نظرا النعدام نص قانوني خاص بالسةةةةةةري  ال
ارولط تطبيق الحكم الوارد عليه في حال  إخالله بالتاامه بالمحافظ  علط  1ارشةةةةةةةةةةةةةةخاص المؤتمنين

 بسرار الابناء.
 أساس االلتزام في قانون النقد والقرن واألنظمة المطبقة له: -ب

 لمةةادأبود تشةةةةةةةةةةةةةةريق بنكي نص بموجةةو ا القرضو  بنوكالمتعلق بةةال  892-17يعتبر قةةانون 
ارشةةةةةةةخاص الملامون  77/8منه علط مبدب االلتاام بالسةةةةةةةري  المصةةةةةةةرفي ، كما حددا المادأ  78/8

 .80-50الجااءاا المترتب  علط مخالفته، وبكد علط الك القانون رقم و  المصرفيبالسر 
صةةةةةةةةراح   امنه بكد 885الملني للقانون السةةةةةةةةابق نجد المادأ  88-08بتفحص ارمر رقم 

ت يخضررررا للسررررر المهني، تح»، حيا جاء في فقرتها ارولط بنه: المصةةةةةةرفيلسةةةةةةر علط االلتاام با
 طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات: 

كل عضررررو مجلس إدارة، وكل محافظ حسررررابات وكل شررررخص يشررررار  أو شررررار  بأي  -
 طريقة كانت في تسيير بن  أو م سسة مالية أو كان أحد مستخدميها، 

شررررار  في رقابة البنو  والم سررررسررررات المالية وفقا للشررررروط كل شررررخص يشررررار  أو  -
 .«المنصوص عليها في هذا الكتاب
من قانون  808اد بصةةةةةةةةةورأ ضةةةةةةةةةمني  إلط نص المادأ حبالك يكون المشةةةةةةةةةرع الجاائري قد ب

  .المصرفيالعقوباا في حال  انتهاك مبدب االلتاام بالسر 
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن »من ارمر نفسةه نصةا علط بنه:  95كما نجد المادأ 

يفشرروا بصررفة مباشرررة أو غير مباشرررة، وقائا أو معلومات اطلعوا عليها في إطار عهدتهم، وذل  

                                                           
 حيا بطلق بغلو الفقهاء صف  ارمين علط البنك الحتكار، للنشاط المصرفي.  - 1

Raymond Farhat, Le Droit bancaire, étude de droit Comparé, L.G.D.J, 1995, p. 25. نقال عن:      
 ر بتاريخ ، صاد87تعلق بنظام البنوك والقرض، د. ر. د. د، عدد ي، 8517بوا  85، مؤرخ في 89-17قانون رقم  - 2

 .(ملنط). 8517بوا  90
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دون المسررراس بااللتزامات المفروضرررة عليهم بموجب القانون وما عدا الحاالت التي يدعون فيها 
  لإلدالء بشهادة في دعوى جزائية.
 .«لجأ إليه مجلس اإلدارة في سبيل تأدية مهامهيلزم بنفس الواجب كل شخص ي

منه  885حيا جاء في نص المادأ  ،تضةةمن ارمر نفسةةه عقوباا علط مخالف  هاا االلتاام 
يعرراقررب على كررل مخررالفررة لألحكررام الواردة في الكترراب السرررررررررادس أعاله واألنظمررة المتخررذة »بنةةه: 

من قيمة  %25أن تصرررل إلى  ( أشرررهر وبغرامة يمكن6لتطبيقه، بالحبس من شرررهر إلى سرررتة )
 .«االستثمار
ن قانون العقوباا وكاا قانو بموجو  خالد بااللتاام بالسةةةةةةر المصةةةةةةرفي إضةةةةةةاف  إلط تجريم ا 

المعدد والمتمم لتؤكد هاا االلتاام بنصةةةةةةةةها  05-05من النظام رقم  88المادأ جاءا  النقد والقرض
والمتابعاا الخاصةةةةةةة  به تندرد في إطار السةةةةةةةر لط بن ا خطار بالشةةةةةةةبه  المفروض علط البنوك ع

 1المهني، وال يمكن للابون بو المستفيد من العملياا االطالع عليها.
، بن السري  المصرفي  ال يمكن احترامها بناء علط ارعراا المصرفي  فقط، يتضة  من الك 

الك، فحتط تقوم البنوك بدورها علط بكمد وجه علط بد يجو بن تؤسةةةةةةةل نصةةةةةةةوص قانوني  تأكيدا 
ال تعرضا للمسؤولي  جراء الك.  يلام احترامها لهاا االلتاام وبن تضمن السري  المطلوب  لابنائها واا

 الفرع الثاني
 تزام بالسر المصرفينطاق االل

يعتبر النشةةةةةةةةةةةةةةاط المصةةةةةةةةةةةةةةرفي من ارعمةاد التي تبنط علط ال قةة  واالئتمةةان من بةدء العالقةة   
ا، ولهاا كان من الضةةةةةةةةةروري التاام البنوك بسةةةةةةةةةري  ارعماد المتعلق  بابنائهم ئهالتعاقدي  وحتط انتها

 ل ق  وتحقيقا لمصلح  هؤالء في إبقاء بسرارهم طي الكتمان.لها، اتكريسا 
يلامنا تحديد ما يشةةةةةمله هاا السةةةةةر من حيا نوعي   المصةةةةةرفيلمعرف  نطاق االلتاام بالسةةةةةر  

نبني إحاطتها بالسةةةةةةةةري  )بوال( والنطاق الامني لاللتاام به ) انيا( مق معرف  حدود، المعلوماا التي ي
  ) ال ا(.

  

                                                           
 المتعلق بالوقاي  من تبييض ارمواد وتمويد ا رهاو ومكافحتهما، مرجق سابق. 05-05من النظام رقم  88المادأ  - 1
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 مصرفيأوال: مضمون السر ال 
إن مضةمون السةر المصةرفي يحتم علينا معرف  البياناا والمعلوماا المشةمول  بالسر حماي   

 عليه.للابون محد االلتاام بالسر، وكاا ارشخاص الملامين بالمحافظ  
 المعلومات الداخلة في إطار السرية المصرفية:-1 
لابون ك المحافظ  عليها حماي  لبنلم يتناود المشرع الجاائري المعلوماا التي ينبني علط ال 

موجو نص بومعاقب  ارشخاص الملتامين به المتعامد معه، بد اكتفط بالنص علط تجريم ا فشاء 
عةةامةةا في  جةةاء من قةةانون النقةةد والقرض 95نص المةةادأ  بن كمةةامن قةةانون العقوبةةاا،  808المةةادأ 

با شةةةارأ إلط محد االلتاام بالسةةةةري  المتم د في الوقائق والمعلوماا المشةةةةرعع اكتفط حيا مضةةةمونه، 
التي يطلق عليها بعضةةةةةةةاء مجلل ا دارأ في إطار عهدتهم دون تحديد وتبيان لها، الوقائق ولو عن 

من قانون  55شةةةةةةةأن المشةةةةةةةرع الفرنسةةةةةةةي من خالد نص المادأ ك هو شةةةةةةةأنه في الطريق التنظيم، و 
 لم يشر هو اآلخر صراح  إلط نوعي  المعلوماا الواجو كتمانها.الاي  1الفرنسي العقوباا
إا  ،لعد سةةةةةةكوا المشةةةةةةرع الجاائري عن تعداد المعلوماا السةةةةةةري  يعتبر بك ر حماي  للابون 

يمكنه إدخاد بي معلوم  من شةةةةةةأنها حمايته ضةةةةةةمن نطاق السةةةةةةري ، حتط ولو وصةةةةةةلا الابون عن 
طريق النير، فمرونةة  النص تجعلةةه مسةةةةةةةةةةةةةةتوعبةةا لجميق العمليةةاا التي يقوم بهةةا الابون والمعلومةةاا 

 المتعلق  بها والواجو كتمانها حماي  لهاا ارخير.
لقةةانونيةة  المتعلقةة  بةةالسةةةةةةةةةةةةةةر المهني حود تحةةديةةد إال بنةةه وبمةةام النموض الةةاي اكتنا المواد ا 

المقصةةةود بالوقائق والمعلوماا التي يتعين علط البنك كتمانها والمحافظ  علط سةةةريتها، يتحتم عليها 
 البحا في الفقه عن حد لهاا ا شكاد.

 : 2لتحديد الوقائق محد االلتاام بالكتمان اعتمد بعض الفقه علط معيارين بساسيين، وهما 
 ار موضوعي:معي-أ 
تعتبر سةةةرا الوقائق التي تنبق من نطاق التعامد البنكي بين الابون  ،دا إلط هاا المعيارااسةةةتن 

 ، وهاا يعني بن الواقع  التي تعد سةةةةرا قد وصةةةةلا إلط علمالمصةةةةرفي والبنك وترتبط مباشةةةةرأ بالمهن  

                                                           
1-Art.57 du C. pénal. Fr.      www.Légifrance.gouv.Fr      :متا  علط الموقق ا لكتروني 

 .859-858اين  غانم عبد الجبار الصفار، مرجق سابق، ص ص.  - 2

http://www.l??gifrance.gouv.fr/
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تسةةةةةةت نط من  ولالكنشةةةةةةأا عن العملياا التي تربط بين الطرفين، ، و للمهن  باشةةةةةةرتهالبنك بسةةةةةةبو م
الوقائق المعروف  بو الظاهرأ للجميق، وكاا الوقائق التي حصةةةةد عليها خارد  المصةةةةرفي نطاق السةةةةر

دائرأ التعامد مق الابون كأن تصد المعلوم  إلط علم الموظا بسبو عالق  قراب  بو صداق  تربطه 
طالو  سةةةةةةةب  اسةةةةةةةتعالمه عن، كما ال تعتبر سةةةةةةةري   المعلوماا التي يتوصةةةةةةةد إليها البنك بمنابالابون

القرض، فم د هاا الصنا من المعلوماا ال يؤدي إلط إفشاء سر الابون  مكاني  وصولها إلط بي 
   1.شخص
 معيار شخصي:-ب 
فيما إاا اته الابون ا رادأتبعا لهاا المعيار، فلتحديد الوقائق التي تعد سةةةةةةةرا يجو البحا في إ 

والمعلومةةاا، ويفترض وجود هةةا، ا رادأ حتط قبةةد إبرام االتفةةاقيةة  اتجهةةا إلط كتمةةان بعض الوقةةائق 
بنةةك علط اعتبةةار بن الكتمةةان مبةةدب مفترض يلتام بةةه البنةةك ابتةةداء، ومفةةاد الةةك بن الابون هو لمق ا

السيد الوحيد لسر، وال عبرأ بطبيع  الوقائق محد االلتاام سواء بكانا تحمد الطابق المالي بم ال، فقد 
ن تتجةه إرادأ ا تها، انةا مةالية  في حقيقكةلابون إلط كتمةان بعض الوقةائق ااا اربعةاد االجتمةاعية  واا

هاا بقر  ، وفيكتخصةةةةيص الابون مرتبا شةةةةهريا رحد ارشةةةةخاص غير المرغوو بهم من قبد عائلته
فيما يتعلق بالمعلوماا التي يحق إطالع الور   عليها بنها ال يجو بن تتعدص تلك  2الفقه الفرنسةةةةةةةةةي

ط  بالشةةق المالي للحسةةاو، بما ما يتعلق بالجانو الشةةخصةةي للابون فتكون مسةةتبعدأ من هاا المرتب
 .االطالع

في حقيقةة  ارمر بنةةه ال يمكن تنليةةو بحةةد المعيةةارين علط اآلخر بةةد البةةد من الجمق بينهمةةا 
فر و لتحديد الوقائق والمعلوماا التي تعد محال للكتمان، وعليه فالعتبار واقع  ما سةةةةةةةةةةةةةةرا يجو بن تت

 مجموع  من الشروط، وهي:  افيه
  

                                                           
1 - François Grua, op.cit, p. 21. 

2 - Voir : Thierry Bonneau, op.cit, p. 342; Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine- 

Raynaud, op.cit, p. 162. 
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بن تكون الواقع  مرتبط  بالعقد المبرم بين البنك والابون، سةةةةةةةةةةواء تعلق ارمر بعملي  بو  -
   1خدم  بنكي  يقدمها البنك لابونه.

، وبمفهوم المخالف  الوقائق 2بن تصةةةةةةةد الواقع  إلط علم البنك بمناسةةةةةةةب  مباشةةةةةةةرته لمهنته -
التي يحصةةةةةةةةةةةةةد عليها البنك بو بحد موظفيه خارد نطاق البنك ال تعد من الوقائق الملام 

 كتمانها.ب
بن تتجه إرادأ الابون إلط إخفاء المعلوماا والبياناا وكد الوقائق التي تتعلق بنشةةةةةةةةةةةاطه  -

 3مق البنك.
دأ فقط، تشمد المعلوماا المحد رفي المص اتجه بغلو الفقه في فرنسةا إلط القود بأن السري 

وم اد الك المعلوماا الرقمي  المشةةةةةفرأ كرقم الحسةةةةةاو، مقدار،، مبلغ االئتمان الممنو  للابون، برقام 
الميااني ، الو ائق المحاسةبي  المسةلم  للابون، وبالتالي فال تعتبر ااا طابق سةري المعلوماا العام  

علم عن الجدارأ االئتماني  رحد ابنائه كالمعلوماا التي يمكن بن يصةةةةةةةر  بها البنك لشةةةةةةةةخص يسةةةةةةةةت
 4المتوافرأ حود انتظام الابون في تسديد المبالغ المستحق  عليه.

بأن: االلتاام  5تأكيدا للربي الفقهي السةةةةةةةةةابق بقرا محكم  النقض الفرنسةةةةةةةةةي  في بحد قراراتها
سةةةةةةةةةةةةةةتعالم المقدم من بحد بالسةةةةةةةةةةةةةةر البنكي الواقق علط عاتق البنك يمنعه من ا جاب  علط طلو اال

إال إاا كان متعلقا بالمعلوماا التجاري  العام  حود مالءأ ابون آخر، واعتبرا بن البنك ال  ،نائهبا 
يعتبر مخال بالتاامه با عالم عند امتناعه عن إعطاء معلوماا ااا طابق سةةري تتعلق إما برصةةيد 

 الحساو البنكي بو تحركاته م ال.
                                                           

 ، بعماد «الجديد في بعماد المصارا من الوجهتين القانوني  واالقتصادي »عبد، جميد غصوو، بنظر كال من:  -1
 المؤتمر العالمي السنوي لكلي  الحقوق بجامع  بيروا العربي ، الجاء ارود، منشوراا الحلبي الحقوقي ، بيروا، 

 ؛911، ص. 9005
Patrice Bouteiller, Emmanuel Jouffin, François Ribay, L'exploitant de banque et le droit,  

(Réponses à 385 questions pratiques), 4éme édition, Revue banque, édition 2008, p. 331.  
2 - Ibid, p. 331. 

 .871اين  غانم عبد الجبار الصفار، مرجق سابق، ص.  - 3
 ؛850نعيم منبنو، السري  المصرفي ، مرجق سابق، ص. بنظر كال من:  - 4

Thierry Bonneau, op.cit, pp. 340-341 ; René Rodière, Jean-Louis Rive Lange, Droit  

bancaire, 2éme Edition, Dalloz, Paris, 1975, p. 161. 
5 - Cour de cassation, Chambre Commerciale, de18 Septembre 2007,N°06-10663,bulletin  

2007, IV, N°195, www.légéfrance.guv.fr    :متاح على الموقع اإللكتروني 

http://www.l??g??france.guv.fr/
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جميق المعايير والشةةةروط الماكورأ آنفا تكمعد بعضةةةها البعض، فمن المتعارا  يتضةةة  لنا بن
يطاد مجموع  من المعلوماا المتعلق  بة: اسم الابون، المعلوماا المتعلق   المصرفي عليه بن السر

بالحسةةةاو، وضةةةعي  رصةةةةيد الحسةةةاو دائنا كان بو مدينا، حرك  الحسةةةاو، عدد وطبيع  المسةةةةتنداا 
إيةةةداع المبةةةالغ المةةةاليةةة  بو القيم المنقولةةة ، المعلومةةةاا المقةةةدمةةة  من الابون حود المودعةةة ، عمليةةةاا 

وضةةةعيته االقتصةةةادي  عند فت  الحسةةةاو بو عند الحصةةةود علط قرض، البياناا الخاصةةة  بالميااني  
ورقم ارعماد، قائم  الممونين، قيم  ونوع اروراق التجاري  المودع  للخصةةةةةةةةةةم والمخالصةةةةةةةةةة ، تأجير 

ق، اروامر الصةةةةةةةةةادرأ من الابون المتعلق  بالتحويالا، عملياا الدفق، الضةةةةةةةةةماناا صةةةةةةةةةندوق الودائ
وجميق الوقائق التي تكون ، 1العيني  والشةةةةةةةخصةةةةةةةي  المقدم ، بسةةةةةةةماء النير الاين تعامد معهم الابون

نتيج  لعملياا بخرص، كما تمتد الحماي  القانوني  حتط بالنسةةةةةةةةب  لمشةةةةةةةةروعاا العملياا التي لم تنفا 
اوضاا التي لم ت مر برابط  قانوني  كما في حال  طلو فت  اعتماد، وبصف  عام  تمتد السري  والمف

، بما إاا كانا الوقائق المؤتمن عليها لدص البنك  2لكد المصةةةةةةةال  المادي  واردبي  للابون المصةةةةةةةرفي 
فشائها إمعروف  وقا إفشائها كما لو كانا محد نااع قضائي بو كانا شائع  بين بعض النال فذن 

 3ا رن كد معروا مكشوا.يال يعتبر إفشاء حقيق
الك رن و  ،ا من الابونين االلتاام بالسةةر يشةةمد حتط المعلوماا المقدم  شةةفهيضةةا بب  يرجع 

المباشةةةرأ  المقابالا عن طريقالبنك وب ناء المفاوضةةةاا مق الراغو في العالق  العقدي  يسةةةتعلم منه 
ح ه علط التعاقد معه والتي قد تكون ااا بهمي  بالن   فيحصةةةةةةةةةد علط المعلوماا التي من شةةةةةةةةةأنها

بالنسب  للابون، ولهاا فارجدر بن جميق المعلوماا التي يتحصد عليها البنك سواء كتاب  بو شفاه  
 تكون مشمول  بالسر المهني حماي  للابون ولو لم تكلد المفاوضاا بعالق  تعاقدي .

تحديد مدص توافر شةةةةةةةةةروط السةةةةةةةةةري  في الوقائق هاا وتبقط السةةةةةةةةةلط  التقديري  للقاضةةةةةةةةةي في 
 المعروض  بمامه من عدمها حسو القضي  المطروح  للنااع.

                                                           
 محفوظ لعشو، سلسل  القانون االقتصادي، القانون المصرفي )النظري  العام  للقانون المصرفي، النظام المصرفي  - 1

 .9008لمطبع  الحدي   للفنون المطبعي ، الجاائر، الجاائري، العقود والمسؤولي  المصرفي ، السر المصرفي(، ا
 ، مجل  إدارأ قضايا الحكوم ، العدد «التاام البنوك بسر المهن  في القانون المقارن»محي الدين إسماعيد علم الدين،  - 2

 .898، ص. 8550، 85ال اني، السن  
 .55الجاائي، مرجق سابق، ص. نعيم منبنو، تهريو ارمواد والسري  المصرفي  بمام القضاء  - 3
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 األشخاص الملزمون بحفظ السر المصرفي:-2
دورا بالغ ارهمي  بالنسب  للبنك بو للابون، فارود يحاود جلو بكبر  المصرفي تلعو السري  

و في بن تظد معلوماته المالي  محاط  بالسةةةةةري ، ولهاا ، وال اني يرغواالحتفاظ بهم عدد من الابناء
تسةةةةةةةةةةةةعط البنوك جاهدأ لضةةةةةةةةةةةةمان ال ق  والطمأنين  لدص الابون من خاللها التاامها بالسةةةةةةةةةةةةر المهني 

  .المصرفي
باعتبار البنك ينشةأ في شةكد شةرك  مساهم  فهو شخص معنوي ال يمكنه مباشرأ مهامه إال 

النشةةةاط المصةةةرفي، فااللتاام بالسةةةر يقق علط عاتق هؤالء من خالد موظفين مم لون عنه يمارسةةةون 
بعدم إفشةةةةةةاء بي معلوم  تتعلق بحسةةةةةةاباا الابون ومعامالته تكون قد وصةةةةةةلا إلط علمهم بمناسةةةةةةب  
قيامهم بمهامهم المهني ، كما يتعدص نطاق االلتاام إلط ارشخاص الاين لهم صل  بالبنك بالرغم من 

 بنهم ليسوا موظفين لديه.
 اص العاملون في البن :األشخ-أ

إن االلتاام بالسةةةةةر المصةةةةةرفي يشةةةةةمد جميق العاملين بالبنك المطلعين علط معلوماا الابناء 
بحكم وظيفتهم سةواء كان الك بطريق  مباشةرأ بو غير مباشرأ، ولو لم يكن المختص بالحساو محد 

  المصةةرفي  العملي انفيقق علط عاتق كد من شةةارك في تي، فااللتاام بالسةةري  هو التاام واسةةق 1السةةر
مق الابون مهما كانا مشةةةةاركته عرضةةةةي ، والسةةةةبو في الك وجود تداخد في االختصةةةةاصةةةةاا، فقد 
تشترك بك ر من إدارأ بو مكتو في تنفيا عملي  مصرفي  واحدأ، ولكون حصر االلتاام بالسر البنكي 

قد يفسةةةةةة  المجاد للتخلص من المسةةةةةةؤولي  المدني  والجاائي  في حال   ،علط الموظا المختص فقط
 2ا فشاء.

يقق علط عاتق جميق المسةةةةتخدمين والعماد الاين  المصةةةةرفيبن االلتاام بالسةةةةر  ،3يرص الفقه
يسةةةةةةةأد البنك عنهم مسةةةةةةةؤولي  المتبوع، ويمتد هاا االلتاام ولو بعد انتهاء عالق  العمد مق الموظا، 

مهنتهم هي من سةةةةةةةةهلا لهم االطالع علط المعلوماا والبياناا المتعلق  بالابون، رن ارصةةةةةةةةد بن 

                                                           
 .958سميح  القليوبي، ارسل القانوني  لعملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 1
 .877اين  غانم عبد الجبار الصفار، مرجق سابق، ص.  - 2
 .8871علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 3
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ولالك يظد الموظا ملتاما بالسةةةر، بالرغم من انقطاعه عن العمد ورغم تحلد البنك من مسةةةؤوليته 
  عليه كمتبوع.

من قانون النقد والقرض يتضةةةة  بن  885بما من الناحي  التشةةةةريعي ، فباسةةةةتقراء نص المادأ 
د حيا شةةةملا ك المصةةةرفيرع الجاائري قد وسةةةق من دائرأ ارشةةةخاص الملامين بكتمان السةةةر المشةةة

عضةةةو في مجلل ا دارأ وكد محافظ حسةةةاباا وبي شةةةخص شةةةارك بو يشةةةارك في تسةةةيير البنك بو 
كان بحد مسةةةةتخدميه. فجميق المعلوماا التي يطلق عليها الموظا بحكم وظيفته بو صةةةةفته وسةةةةواء 

اا تجاوا الك يتعرض للمسةةةؤولي   ب ناء عالقته بالبنك بو بعد انتهاءها به تكون مشةةةمول  بالسةةةري ، واا
بمفهوم المخالف  فأي معلوم  يتحصةةةةد عليها الموظا في مكان عام ال يعد مسةةةةؤوال عن إفشةةةةاءها، 

إاا وقق ضةةةةةةرر للابون جراء  1من القانون المدني 897أ لك قد يسةةةةةةأد مدنيا طبقا لنص المادورغم ا
 هاا ا فشاء.
اء االلتاام بالسةةةةر حتط بعد انتهلدائرأ ما ال يدع مجاال للشةةةةك بن توسةةةةيق المشةةةةرع الجاائري م

العالق  الوظيفي  كان يهدا من وراء، إلط حماي  المصةةلح  الخاصةة  للابون وعدم تعرض معامالته 
الدق  الالام  في تحديد، ل شةةةةةةةةخاص  عدم توخي فشةةةةةةةةاء ري كان، إال بن ما يعاو عليهالمالي  لي

حتط يتسةةةنط للابون اقتضةةةاء حقه بسةةةهول  إاا كان متضةةةررا من إفشةةةاء  المصةةةرفيلملتامين بالسةةةر ا
 السر.

من قانون النقد والقرض  885والمادأ  95صةةةةةياغ  المادأ سةةةةةوء علط المشةةةةةرع بيضةةةةةا يعاو 
، وجاء في النص «ال يجوز ألعضررررررراء مجلس اإلدارة...»حيا جاء في مضةةةةةةةةةةةمون النص ارود: 

ولم يتعرض لمجلل المديرين  ،«يخضرررا للسرررر المهني:...كل عضرررو في مجلس إدارة...»ال اني: 
والك باعتبار بن البنك شةةةةرك  مسةةةةاهم  قد تخضةةةةق في إدارتها إلط مجلل إدارأ حسةةةةو نص المادأ 

من نفل  779من القةةةانون التجةةةاري الجاائري بو إلط مجلل مةةةديرين بموجةةةو نص المةةةادأ  780
 2القانون.

    تتا
                                                           

 كبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في كل فعل أيا كان يرت» علط بنه: 897تنص المادأ  - 1
 ، متضمن القانون المدني، مرجق سابق.51-51، بنظر: بمر رقم «حدوثه بالتعوين

 ، مرجق سابق.يالمتضمن القانون التجار  55-55من ارمر رقم  779، 780راجق المواد  - 2
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 غير العاملين في البن :األشخاص -ب
 علط ارشةةةخاص العاملين في البنوك فقط ولكنه المصةةةرفيال يقتصةةةر االلتاام بكتمان السةةةر 

ي قد كاهد بشةةةةةةخاص آخرين من خارجه مكنتهم طبيع  مهنتهم بو عملهم من االطالع علط بسةةةةةةرار 
ابون إما بحكم االلتاام بالسةةةةةةةةةةري  علط المطلعين علط بسةةةةةةةةةةرار ال ير سةةةةةةةةة، وبالك ي1الابناء لدص البنك

مهنتهم بو وظيفتهم بو مراكاهم العليةةا في البنةةك، بو بحكم العمةةد كةةالمهنةةدسةةةةةةةةةةةةةةين، الفنيين والتةةابعين 
لط القضةةةاأ والخبراء الاين يطلعون ع يون،المسةةةتشةةةارون القانون ،لشةةةركاا تنفا بعماال لصةةةال  البنك

 2بعض العملياا المصرفي  عند عرض المنااعاا البنكي  بمام المحاكم.
ارشخاص النير عاملين بالبنك المتعامد مق الابون  88-08تضمنا نصوص مواد ارمر 

 والملامين بالسر المصرفي وهم: 
 3بعضاء مجلل إدارأ بنك الجاائر. -
 4بعضاء مجلل النقد والقرض. -
من ارمر نفسةةةةةةةةةه جميق  885وشةةةةةةةةةملا المادأ  ،5رئيل اللجن  المصةةةةةةةةةرفي  وبعضةةةةةةةةةائها -

 الاكر. يارعضاء السابق
مجمد القود بن االلتاام بالسةةةر المصةةةرفي يشةةةمد كد ما من شةةةأنه بن يعلمه البنك بو يعرفه 
بو يتوقعه إبان ممارسةةةةةةته لمهنته، والملتامين بالسةةةةةةر هم من يفرض عليهم القانون الك سةةةةةةواء بحكم 
وضةةةةةةةةعهم بو وظيفتهم بو مهنتهم، وعموما فهو يختلا من تشةةةةةةةةريق إلط آخر حسةةةةةةةةو النرض الاي 

إلط تحقيقه، فالبعض قد يوسةةق من هاا النطاق والبعض اآلخر قد يضةةيقه حسةةو  مشةةرعكد يسةةعط 
 الدور الاي تلعبه البنوك في كد اقتصاد وطني.

                                                           
 .875اين  غانم عبد الجبار الصفار، مرجق سابق، ص.  - 1
 ؛ إدوارد عيد، العقود التجاري  وعملياا المصارا، مطبع  النجوص، 997اينو سالم، مرجق سابق، ص.  بنظر كال من:- 2

 .711، ص. 8571بيروا، 
 مرجق سابق.المتعلق بالنقد والقرض،  88-08ارمر رقم من  95المادأ  - 3
 نفسه.مر ارمن  78المادأ  - 4
  .ارمر نفسهمن  807المادأ  - 5
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وتمديد االلتاام بالسةةةةةةةر المصةةةةةةةرفي إلط ارشةةةةةةةخاص غير العاملين بالبنك يحسةةةةةةةو للمشةةةةةةةرع 
ار، لنير اء بسةةةةةةةر الجاائري لكونه يسةةةةةةةاهم في تحقيق حماي  فععال  للابون، ويضةةةةةةةيق من إمكاني  إفشةةةةةةة

 المعنيين بها.
 ثانيا: مدة السر المصرفي

نطاق االلتاام بالسةةر المصةةرفي بالنسةةب  للموظا من ق سةةبق القود بن المشةةرع الجاائري وسةةع 
عالق  انتهاء الإال بنه لم يشةةةةةةةةر إلط حال  ، إلط ما بعد انتهاء عالق  هاا ارخير بالبنك ولو ضةةةةةةةةمنيا

مكاني  لابونالبنك وابين  ، وهو يعتبر 1اسةةةتفادأ ور   هاا ارخير من كتمان السةةةر في حال  وفاته، واا
 هما: و بن الفقه بشار إلط الك من خالد حالتين، غير قصيرا منه، ت

 حالة انتهاء العقد بين الزبون والبن :-1
، رن بعد انتهاء مدأ العقد الرابط بينه وبين الابون مصرفييبقط البنك ملاما بكتمان السر ال

، ويعاص الك 2مصةةةةلح  هاا ارخير هي التي تحدد مدص هاا االلتاام اسةةةةتنادا إلط قواعد حسةةةةن الني 
اا بخةد البنةك بةالةك إلط الحرص علط توفير الحمةاية  الالامة  للابون  تهييرص الفقةه قيام مسةةةةةةةةةةةةةةؤول، واا

  3لعقدي  في حال  ا فشاء، وللابون حري  الخيار بين كليهما.التقصيري  إلط جانو المسؤولي  ا
 حالة وفاة الزبون:-2

يعتبر الور   خلفا عاما للابون المورا فيحلون محله في جميق الحقوق، ويصةةةةب  لكد وارا 
الحق في االسةةةةةةةةةةةةةةتفةادأ من جميق المعلومةاا المتوفرأ لةدص البنةك ال سةةةةةةةةةةةةةةيما المركا المالي للمورا، 

ن ال ديون والتأكد من ب ،قي الميراا بعد اتخاا جميق ا جراءاا القانوني  من طرا البنكل  وبالتالي ت  
 4من النير علط الابون المتوفط.

   اا

                                                           
 والك خالفا لبعض التشريعاا المقارن  التي بشارا صراح  إلط استمرار االلتاام بالسر إلط ما بعد انتهاء العالق  بين  - 1

 ري  ةةةةةةةةةةةةمن قانون س 08من القانون السويسري، والمادأ  75وجو نص المادأ ةةةةةةةةةةةةةةالبنك والابون، كالمشرع السويسري بم
 .الحساباا المصري

 .870نعيم منبنو، السري  المصرفي ، مرجق سابق، ص.  - 2
3 - Raymond Farhat, Le Secret bancaire, étude de droit Comparé (France, Suisse, Liban),L.G.D.J,  

Paris, 1970, p. 146. 
 .888عبد القادر العطير، مرجق سابق، ص.  - 4



 
 

- 224 - 
 

 مصرفيةال ثالثا: حدود االلتزام بالسرية
فذن االلتاام بالسةةةةةةةةةةةر المصةةةةةةةةةةةرفي ياود في  ،وعدما الما كانا ارحكام تدور مق عللها وجود

فشاء اتفاق الابون مق البنك علط ا  في حال ويتحقق الك إما  ،الحاالا التي ال يوجد فيها مبرر له
 نالمشةةةرع علط اسةةت ناءاا خاصةةة  عند انتفاء الناي  مفيها ص في الحال  التي ينبو  ،(8الصةةري  )
 (.9وجود السر)
 على السرية بموجب االتفاق:  ثناءاالست-1

يهدا فرض االلتاام بالسر المصرفي إلط حماي  مصال  الابون بوال، ولالك ال يمكن تحرير 
البنك من التاامه بالسةةةةةةةةةةةري  إال إاا سةةةةةةةةةةةم  له الابون من خالد منحه إانا بالك، ونتيج  لالك بقرا 

  .ب السري الابون با فشاء يعتبر است ناء علط مبد امعظم التشريعاا بن رض
الشةةةةفهي من الابون بد تطلو الحصةةةةود علط ا ان كتاب   اغالبا ماال تكتفي البنوك بالرضةةةة

 1إاا حدا وبن تم ا فشاء. اخوفا من تحمد عوء إ باا الرض
 ولكي يعتد با ان يجو بن يكون صريحا مستوفيا لشروطه، وها، الشروط هي: 

قانونا صالحي  منحه حتط ينتج ب ر، سواء من الابون نفسه له بن يصةدر ا ان من المخود  -ب
  2.بو ور ته بو الموصط لهم بتركته بو بجاء منها، بو نائبه القانوني بو وكيله المفوض

يحق للابون التنااد عن مبدب السةةةةري  من خالد إعطاء ا ان للبنك بالتصةةةةري  بالمعلوماا ف
 شخاص المخود لهم االطالع عليها. وتعيين ار ،المتعلق  بمعامالته المالي  معه

في قرار، إاا كان يملك حسةةةابا فرديا، بما إاا كان  ان الابون منفرديصةةةدر الرضةةةا با فشةةةاء م
 ،3الحسةةةاو مشةةةتركا بين شةةةخصةةةين بو بك ر فيجو بن يصةةةدر ا ان منهم معا حتط يكون صةةةحيحا

اا كان الحسةةةةةاو المشةةةةةترك ، غير بن ارمر يختلا إو المشةةةةةترك ال يكون قابال للتجائ رن الحسةةةةةا
 4بتضامن.

                                                           
 ون سري  ةةةةةةمن قان 9وو ا ان الصري  من الابون وم الها المادأ ةةةةةةط وجةةةةةصراح  إلريعاا بشارا ةةةةةةةةكما بن بعض التش - 1

 المصارا اللبناني، مرجق سابق.
2 - Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit, p. 283.  

 ؛ محمد 898ق، ص. عبد الرحمن السيد قرمان، عملياا البنوك طبقا لقانون التجارأ الجديد، مرجق ساببنظر كال من:  - 3
 .890-885يوسا ياسين، مرجق سابق، ص ص. 

  =الحساو المشترك بتضامن قد يكون بتضامن سلبي، وهو الحساو الاي يشترط فيه البنك علط من يفت  لهم الحساو - 4
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قد يكون بتضةةةةةةامن بو بن الحسةةةةةةاو المشةةةةةةترك  من قانون النقد والقرض 890المادأ  انصةةةةةة
 ولكد منهم حق ه،تشةةةنيلون من حق بي من بصةةةحاو الحسةةةاو بدونه، ففي حال  وجود تضةةةامن يك

إعطاء ا ان في إفشةةةةةةةاء السةةةةةةةري  مالم يتم االتفاق علط تحديد بحدهم فقط للتعامد مق البنك بشةةةةةةةأن 
ما في ب ا ان للنير باالطالع علط الحسةةاو؛الحسةةاو المشةةترك، فهنا يكون له وحد، الحق في من  
 إاا صةةةةةةدر من إالي منهم من  ا ان منفردا حال  الحسةةةةةةاو المشةةةةةةترك بدون تضةةةةةةامن، فال يجوا ر

  1جميق بصحاو الحساو، مالم يتفقوا علط تعيين مم د لهم في الك.
بما إاا كان الابون شةةةةةةةخصةةةةةةةا معنويا فيصةةةةةةةدر ا ان من المم د القانوني له حسةةةةةةةو ما هو 

 منصوص عليه في العقد التأسيسي بو حسو النظام القانوني له.
اد الابون التنااد عن حقهم في كما يحق لور   الابون بو الموصط لهم بكد بو جاء من بمو 

السةةةةري  بذان مسةةةةتوفيا لجميق الشةةةةروط، ويجو بن يكون في حدود ما يملكه الوارا بو الموصةةةةط له 
 2صدر ا ان.م  

حيا  ،3في نفل السةةةةةةةةةياق يجوا بن يصةةةةةةةةةدر ا ان من النائو القانوني بو الوكيد المفوض
 يمكن لكليهما إصدار ا ان في حدود ما يسم  به القانون.

                                                           

 بن يكونوا ملتامين قبله بالتضامن عن الرصيد الاي قد يسفر عنه الحساو لصالحه ضدهم.=
 رافه الحق الكامد علط الحساو، كما لو كان مفتوحا ةةةةق بطةةةةةةبتضامن إيجابي هو الاي يكون لجمي بما الحساو المشترك

 باسمه لوحد،، ولكد منهم ااا الحقوق التي لآلخرين.
 .977-975بنظر: علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص ص. 

 ي، ةةةةةةةةر ؛ سميح  القليوبي، شر  قانون التجارأ المص888مرجق سابق، ص.  ن،ةةةةةةةةةةد عبد اللطيا حسةسعيبنظر كال من:  - 1
 .197مرجق سابق، ص. 

 .897عبد الرحمن السيد قرمان، عملياا البنوك طبقا لقانون التجارأ الجديد، مرجق سابق، ص.  - 2
 أ المتعلق  بالابون والتي ليل لها بي ضرور  الع علط جميق المعلومااةةةةةةةةةةةنا إلط بنه ال يحق لهؤالء االطةتجدر ا شارأ ه

 ما إاا اتجها ةةةة  للابون ال سيةةةةةةةةةوانو المتعلق  بالحياأ الخاصةةةةمالي  بالنسب  لهم، حيا ال يجو بن يمتد ا فشاء إلط الج
 إرادأ الابون المتوفي بشكد صري  إلط إخفاء تلك المعلوماا.

Voir: Olivier Gérez, Le Secret bancaire, 1ére édition, Banque édition, 2000, p. 22;  

 .10عبد الودود عبد الحفيظ ببو عمر، مرجق سابق، ص. 
 مفوض فهو وكيد الةةةواد غير، كالوصي، القيم والولي؛ بما الةةةةص المعين بقوأ القانون  دارأ بمةةةةوني هو الشخةةةةةالنائو القان - 3

 نهما.وجو اتفاق بيةةةةةون بمةةةةةةالحساو في االطالع علط حساباته، بي من ينوو علط الابه صاحو ةةالشخص الاي فوض
 .805بنظر: بحمد محمد بدوي، مرجق سابق، ص. 



 
 

- 222 - 
 

حيا اهبا بغلو التشةةةةةريعاا إلط اشةةةةةتراط الكتاب ، وهو ما نصةةةةةا  ،ن يكون ا ان كتابياب -و
المتعلق بسةةةةري  الحسةةةةاباا المصةةةةري،  9008لسةةةةن   11من القانون رقم  55/8عليه المادأ 

 وبخا بهاا الموقا كد من القانون السوري واللبناني.
إفشةةةةةةةةةةةةاء السةةةةةةةةةةةةر ال من خالد لم يتعرض  ان الابون في وباعتبار، المشةةةةةةةةةةةةرع الجاائري بما 

نصةةةةةةةةوص قانون النقد والقرض وال من خالد ارنظم  المطبق  له، وجو الرجوع إلط ارحكام العام  
التعبير عن اإلرادة يكون بررراللفظ، »منةةةةه علط بن:  70حيةةةا تنص المةةةادأ  ،في القةةةانون المةةةةدني

أي شرررررر  في داللته على وبالكتابة، أو باإلشررررررارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف ال يدع 
 مقصود صاحبه.

ويجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضرررمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون 
 .«صريحا

بد  ،بن يكون صةةةةريحافي ا ان ال يشةةةةترط فباسةةةةتقراء مضةةةةمون المادأ السةةةةابق  يتضةةةة  بنه 
غير بنه وباعتبار بن ؛ وال بن يكون مكتوبا بد يمكن بن يكون شةةةةةةةةةةةةةةفاه  ،يمكن بن يكون ضةةةةةةةةةةةةةةمنيةا

المعامالا المالي  قد يترتو علط إفشةةةةةةةةةةائها إهدار لمصةةةةةةةةةةلح  الابون يلام بن يكون ا ان صةةةةةةةةةةريحا 
 نحيةا كان ارجدر به ودرءا للنااع بن يضةةةةةةةةةةةةةةمع  ،ومكتوبةا، وهو مةا يعةاو علط المشةةةةةةةةةةةةةةرع الجاائري

اما صةةةةةةةةريح  ال تدع مجاال للتفسةةةةةةةةير بأن يكون ا ان المكتوو نصةةةةةةةةوص قانون النقد والقرض بحك
 لبنك  انيا.لشرطا للصح  حماي  للابون بوال و 

ا إاا ا دقيقا، كمدمن الابون تحديباالطالع تحديد الشةةخص بو الجه  بو الهيئ  المصةةر  لها  -د
لام بن يحدد فيما إاا كان ا ان عاما كمةا ي كةان يجيا الابون الةك لاوجتةه دون بوالد، م ال،

لجميق المعلوماا بو الحساباا بو ارشخاص بو الجهاا المصر  لها باالطالع، بو خاصا 
يقتصةةةةةر علط معلوماا معين  بو حسةةةةةاو محدد بو بشةةةةةخاص محددين، وهاا بمر ضةةةةةروري 
لتفةةادي وقوع بي خالا بين الابون والبنةةك حود نطةةاق ا ان سةةةةةةةةةةةةةةواء من حيةةا نوعةةه بو 
بشةةةةةخاصةةةةةه، خاصةةةةة  وبن المسةةةةةاءل  الجاائي  علط إفشةةةةةاء السةةةةةر لها جااء رادع طبقا رحكام 
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ال  ،1القانون فال يتعين علط البنك ا فشاء إال ل شخاص الاين سم  الابون با فشاء لهم، واا
 قاما مسؤوليته عن الك.

 2علط بقد تقدير.لها يجو بن يكون ا ان سابقا لواقع  ا فشاء بو معاصرا  -د
شةةةروط ا ان جميعها فال يحق للبنك االحتجاد بالسةةةر المهني تجا، ارشةةةخاص فذاا توافرا 

 .المعلوماا والبياناا التي يحواهااالطالع علط  الاين خود لهم الابون
 االستثناء على السرية بموجب القانون:-2

ت ناءاا اسةةةةإلط جانو االسةةةةت ناءاا الواردأ بموجو االتفاق بين البنك وابونه، بورد المشةةةةرع 
خةاصةةةةةةةةةةةةةة  علط هةاا المبةدب يتحلةد بموجبها البنك من التاامه، وبالتالي ال يمكن للابون متابعته جراء 

 خرقه له.
 الحاالت المنصوص عليها في قانون النقد والقرن: -أ

الحةةةةاالا التي ال يمكن  88-08في فقرتهةةةةا الرابعةةةة  من ارمر رقم  885بوردا المةةةةادأ 
ر، ما تلزم بالس»في من طرا البنك، حيا جاء في نص المادأ بنه: االحتجاد فيها بالسةر المصةر 

 مراعاة األحكام الصريحة للقوانين، جميا السلطات ما عدا: 
 السرررررلطة-السرررررلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنو  والم سرررررسرررررات المالية، -

الملزمة بتبليغ المعلومات إلى السررررلطات العمومية -القضررررائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي، 
الم سررسررات الدولية الم هلة، ال سرريما في إطار محاربة الرشرروة وتبيين األموال وتمويل اإلرهاب، 

 151اللجنة المصرررررررررفية أو بن  الجزائر الذي يعمل لحسرررررررراب هذه األخيرة طبقا ألحكام المادة -
 .«أعاله

 وتفصيد ما جاء في نص المادأ بعال،، كما يلي: 
 وهيئات الرقابة التابعة له: جزائربن  اللصالغ اإلفشاء المقرر -1أ
وسةةةةةةةةةةةةةةيلة  فعةالة  لحمةاي  بمواد الابناء والحفاظ علط  3والهيئةاا التةابعة  لةهجاائر بنةك اليم ةد  

مصةةةةةالحهم، وهاا الدور يسةةةةةتدعي بحيانا خرق السةةةةةري  بهدا الرقاب  علط بعماد البنوك، فال يمكن 
                                                           

 .807بحمد محمد بدوي، مرجق سابق، ص.  - 1
 .978عادد جبري محمد حبيو، مرجق سابق، ص.  - 2
 .طروح وما بعدها من ها، ار 55راجق الصفح   - 3
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لها، ارخيرأ االحتجاد تجاهها بالسةةةةةةةةةةةةري  المهني ، وفي الوقا نفسةةةةةةةةةةةةه تم د ها، ارجهاأ مصةةةةةةةةةةةةدر 
 معلوماا للبنوك في إطار االستعالم المصرفي بمناسب  دخولها في عالقاا مق الابناء. 

  فذن االلتاام بالسةةةةر في مواجهته يصةةةةب  مرنا باعتبار، مكلفا بحماي جاائربالنسةةةةب  لبنك الف-
مصةةةةرفي من بي اختالالا بو تالعباا قد تحيط به من خالد ارجهاأ الرقابي  التابع  له، القطاع ال

ولكونه يعتبر جه  لالسةةتعالم المصةةةرفي قبد دخود البنك في بي عالقاا تعاقدي  مق ابناء جدد بو 
 تجديد ال ق  في ابناء سابقين، وبالتالي حماي  ابناء البنوك وايادأ ال ق  في التعامد معهم.

السةةةةابق  الاكر بكد علط بن عدم  885ا شةةةةارأ إلط بن المشةةةةرع الجاائري بموجو المادأ  مق
بمجرد ف ،االحتجاد بالسر المصرفي تجا، بنك الجاائر يكون بمناسب  عمله لحساو اللجن  المصرفي 

، نسةةتخلص بنه يجوا للبنوك االحتجاد تجا، بنك الجاائر بالسةةر 885القراءأ السةةطحي  لنص المادأ 
صةةةرفي في غير الحال  السةةةابق ، لكن المعروا بن بنك الجاائر تتبق إليه عدأ مركاياا لها مهام الم

من قانون النقد والقرض، حيا تكلا مركاي  المخاطر  51مختلفة ، منهةا مةا نصةةةةةةةةةةةةةةا عليةه المةادأ 
بجمق بسةةةةةةةةماء المسةةةةةةةةتفيدين من القروض وطبيع  القروض الممنوح  وسةةةةةةةةقفها ومبالغ القروض غير 

 بو الضماناا المعطاأ لكد قرض من جميق البنوك والمؤسساا المالي .المسددأ 
هةاا مةا يعني بن البنوك ال يمكنهةا االحتجةاد بةالسةةةةةةةةةةةةةةر المصةةةةةةةةةةةةةةرفي تجا، بنك الجاائر، وما 

 1الصياغ  السابق  للمادأ بعال، إال سوء صياغ  ال بك ر.
فال يمكن بيضةةةةةةةا للبنوك االحتجاد في مواجهتها بالسةةةةةةةر  ،2بما بالنسةةةةةةةب  للجن  المصةةةةةةةرفي -

من قةانون النقةد والقرض نظرا للةدور الرقابي  885/9و 805/5المهني، تطبيقةا رحكةام نص المةادأ 
بها. فتلام البنوك والمؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةاا المالي  بتقديم جميق المعلوماا وا يضةةةةةةةةةةاحاا وا  باتاا  طالمنو 

ن  بن تطلو من كد شةةةةةخص معين تبلينها بأي مسةةةةةتند وبي  ، ويمكن للج3الالام  لممارسةةةةة  مهمتها

                                                           
 باإلضافة إلى الحاالت »الملنط، حيا جاء فيها بنه:  80-50من القانون رقم  875/9هاا بخالا ما تضمنته المادأ  - 1

 نة رررررررررررررري تجاه البن  المركزي واللجرررررررررررراج بالسر المهنرررررة في القانون، ال يمكن االحتجرررررررررررررالمنصوص عليها صراح
 «.والسلطة القضائية التي تعمل في إطار مالحقة جزائية ةرررررررررالمصرفي

 .من ها، ارطروح  71 في طبيع  اللجن  المصرفي  ودورها بنظر: ص - 2
 النقد والقرض، مرجق سابق.المتعلق ب 88-08ارمر رقم من  805/8المادأ  - 3
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ورتو المشةةةةةةةةةةةةةةرع الجاائري عقوباا جاائي  علط البنوك في حال  عدم قيامها بواجبها تجا،  ،1معلومة 
 2اللجن  المصرفي .

 اإلفشاء بالسر في إطار مكافحة جريمة تبيين األموال وبعن الجرائم األخرى:-2أ
الابون للبنك وحماي  لمصةةةةةةةةةةةةالحه المالي ، اسةةةةةةةةةةةةت نط المشةةةةةةةةةةةةرع تأكيدا منه لل ق  التي يمنحها 

الجاائري االحتجاد بالسةةةةةةةةةةةةةري  المصةةةةةةةةةةةةةرفي  في إطار مكافح  جريم  تبييض ارمواد، ولتحقيق الك 
 فرض علط البنوك إعالم الجهاا المتخصص  بكد عملي  ت ور الشكوك حود مشروعيتها. 

، والهيئ  الوطني  للوقاي  من 3الييقصةةةد بالجهاا المتخصةةةةصةةة  خلي  معالج  االسةةةةتعالم الم
 4الفساد ومكافحته.

 08-05من القانون رقم  85، نصةةةةةةةةا المادأ بالنسةةةةةةةةب  لخلي  معالج  االسةةةةةةةةتعالم الماليف-
من  90المعدد والمتمم علط بن البنوك خاضع  لواجو ا خطار بالشبه ، كما جاء في نص المادأ 

ه بنها الهيئ  المتخصةةصةة  بكد عملي  تتعلق بأمواد يشةةتبالبنوك إبال  علط القانون نفسةةه بنه يتعين 
متحصةةةةةةل  من جناي  بو جنح  ال سةةةةةةيما الجريم  المنظم  بو المتاجرأ بالمخدراا والمؤ راا العقلي ، 

 بو يبدو بنها موجه  لتمويد ا رهاو.
من القانون السةةةةةةةةةابق علط عدم االعتداد  99تأكيدا لالك نص المشةةةةةةةةةرع الجاائري في المادأ 

ال »سةةةر المصةةةرفي في مواجه  خلي  االسةةةتعالم المالي، حيا جاء في مضةةةمون نص المادأ بنه: بال
                                                           

 .من ارمر نفسه 805/7المادأ  - 1
 ( إلى ثالث 1يعاقب بالحبس من سنة )»لنقد والقرض بنه: المتعلق با 88-08ارمر رقم  من 887حيا نصا المادأ  - 2

 ( سنوات وبغرامة من خمسة ماليين إلى عشرة ماليين دينار كل عضو مجلس إدارة أو مسير بن  أو م سسة 3)
 ر، ذاررررررريلبي بعد إع ل محافظ لحسابات هذه الم سسة، الررررررررمالية، وكل شخص يكون في خدمة هذه الم سسة، وك

 ة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية، أو يبلغها عمدا رررررررررررررطلبات معلومات اللجن
 «.بمعلومات غير صحيحة

 تضمن إنشاء خلي  االستعالم ي، 9009بفريد  05، مؤرخ في 895-09بنشأا ها، الخلي  بموجو مرسوم تنفياي رقم  - 3
 رسوم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمتمم بموجو مو  ددةةةةةةةةة، مع9009بفريد  05، صادر بتاريخ 98المالي وتنظيمها وعملها، د.ر.د.د، عدد 

 .9001سبتمبر  05، صادر بتاريخ 50، د.ر.د.د، عدد 9001سبتمبر  07، مؤرخ في 955-01تنفياي رقم 
 تعلق بالوقاي  من الفساد ي، 9007فيفري  90، مؤرخ في 08-07من قانون رقم  85بموجو المادأ بنشأا ها، الهيئ   - 4

 ي ةةةةةةةةةةةة، مؤرخ ف05-80ر رقم ةةةةةةةةةةةةةمأ، معدد ومتمم ب9007مارل  01، صادر بتاريخ 87ومكافحته، د. ر.د.د، عدد 
 ، 85-88، ومعدد ومتمم بقانون رقم 9080سبتمبر  08، صادر بتاريخ 50 ، د. ر.د.د، عدد9080بوا  97

 .9088بوا  80، صادر بتاريخ 77، د.ر.د.د، عدد9088بوا  09مؤرخ في 
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مادأ ، كما نصا ال«يمكن االعتداد بالسرر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة
ال يمكن تطبيقا للقانون، التحجج بالسررر المصرررفي لخلية »علط بنه:  08-89من النظام رقم  85

 .«االستعالم الماليمعالجة 
فذاا قاما بي شةةبهاا لدص البنك تفيد بن بمواد الابون قد تحصةةلا من نشةةاط غير مشةةروع 
فذنه يجو مطالبته بالتبليغ فورا عن شةةةةةةةةةكوكه للسةةةةةةةةةلطاا المعني  وهو ما يم د االسةةةةةةةةةت ناء من مبدب 

 1السري .
المعدد  08-05من القانون رقم  97/9المالحظ بن المشةةةةةةةرع الجاائري بموجو نص المادأ 

وا ن ليخطار بالشةةةةةةبه  والاين تصةةةةةةرفين الخاضةةةةةةعيين والمعنو يوالمتمم قد بعفط ارشةةةةةةخاص الطبيعي
بحسةةةةةةةن ني  من المسةةةةةةةؤولي  حتط ولو لم تؤد التحقيقاا إلط بي  نتيج ، بو انتها المتابعاا بقراراا 

 بأال وجه للمتابع  بو التسري  بو البراءأ. 
د علط التعويض عن و مخطر ضةةةةةةةةةةد، بي  إمكاني  للحصةةةةةةةةةةبهاا فالمشةةةةةةةةةةرع لم يمن  للابون ال

ي مما يعد إجحافا ف ،ارضةةةةةةرار الالحق  به وفي هاا ترجي  لمصةةةةةةلح  البنوك علط مصةةةةةةلح  الابناء
حق الابون الاي لحقه ضةرر جراء ا خطار المنلوط بالشةبه  بالرغم من اشةتراط المشرع لحسن ني  

 البنك كأسال النتفاء المسؤولي .
ا بكد فالبنك يلتام بتاويده ،للهيئة  الوطنية  للوقةاية  من الفسةةةةةةةةةةةةةةاد ومكافحته بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبة بمةا -

المعلوماا الضةروري  للقيام بالمهام المنوط  بها دون احتجاجه بالسري  المهني  في مواجهتها، والك 
التي منحتهةةةا الحق في االطالع علط بيةةة   ،08-07من القةةةانون رقم  98/8تطبيقةةةا لنص المةةةادأ 

ماا تراها مفيدأ في الكشةةةةةةا عن بفعاد الفسةةةةةةاد، وفي مقابد الك يلتام بعضةةةةةةاء ها، و ائق بو معلو 
   2الهيئ  وموظفيها بالحفاظ علط السر المهني، تحا طائل  عقوباا ا فشاء بالسر المهني.

  

                                                           
   واآل ار القانوني  المترتب  عن الكشا عنها، دراس  مقارن ، ةةةةةةةمناع سعد العجمي، حدود التاام البنك بالسري  المصرفي - 1

   للحصود علط درج  الماجستير في القانون الخاص، قسم القانون الخاص، كلي  الحقوق، جامع  الشرق رسال  مكمل
 .807، ص. 9080اروسط، 

 مرجق سابق. المتعلق بالوقاي  من الفساد ومكافحته، 08-07من القانون رقم  98المادأ  - 2
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 السلطات القضائية: اإلفشاء المقرر لمصلحة -3أ
و بك يرا ما تجد الجهاا القضةةةةائي  نفسةةةةها في حاج  إلط طلو بعض المعلوماا من البنك، 

ي ف لكشةةةةةةا السةةةةةةر بنرض ا  باا المطلوو بهدا ا دالء بشةةةةةةهادأ ما بمام القضةةةةةةاء طلو التعاون
  قضي  معين ، بو في حال  وجود منااع  بين البنك والابون.

 ت القضائيةالشهادة أمام الجها ءأداففي الحالة األولى: 
ر لحماي  المصةةةةةةةةةةةةةةلح  رع عنةد م ود البنةك بمةام المحةاكم يقق بمةام التاامين قةانونيين بحةدهمةا ق  

فيكن ملاما بأداء شةةهادته بمام القضةةاء، غير بن  ن،و واآلخر لحماي  المصةةلح  الخاصةة  للاب ،العام 
  ارمر يختلا فيما إاا كان بما القاضي الجاائي بو القاضي المدني.

 الشهادة أمام القاضي الجزائي:أداء -
فيكون الك في حال  المتابع  الجاائي   ،ء بالشةةةةةةةةةةةهادأ بمام القاضةةةةةةةةةةةي الجاائيالإاا تعلق ا د

والك سواء  ،يستعين القضاء بشهادأ البنكفللابون كارتكابه لجريم  إصدار شيك بدون رصيد م ال، 
بمام قضةةةةةةةاأ التحقيق بو قضةةةةةةةاأ الحكم، وال يجوا له في ها، الحال  االحتجاد بالسةةةةةةةر المهني تحا 
طةائلة  متةابعته الجاائي  عن جريم  االمتناع عن ا دالء بالشةةةةةةةةةةةةةةهادأ في غير ارحواد المقررأ قانونا 

، وهو ما بكدا 1ية من قةانون ا جراءاا الجاائ 55/9والمةادأ  55/9طبقةا لمةا جةاء في نص المةادأ 
من قةانون النقةد والقرض بةذجةااتهةا رفق السةةةةةةةةةةةةةةرية  المصةةةةةةةةةةةةةةرفية  في حال  المتابع   885عليةه المةادأ 

 الجاائي .
يشةةةةار هنا إلط بن إدالء البنك بشةةةةةهادته بمام قضةةةةةاأ الحكم يعد بمرا ماسةةةةةا بمصةةةةةلح  الابون 

اود بين إلط ا شهار والتدمباشرأ، لكون ا فشاء يكون في جلس  علني  مما قد يعرض بسرار الابون 
العام ، ولهاا يلام بن يكون البنك موضةةةةةةوعيا في إدالئه بالشةةةةةةهادأ وبن يتحرص الدق  في كشةةةةةةفه عن 
المعلوماا المنطاأ بالسةةةةةةر واالكتفاء بما يلام ا فشةةةةةةاء به فقط، والاي له عالق  بموضةةةةةةوع المتابع  

 2الجاائي .

                                                           
 ، صادر 71اا الجاائي ، د. ر.د.د، عدد ، يتضمن قانون ا جراء8577جوان  1، مؤرخ في 855-77بمر رقم  - 1

 .(معدد ومتمم)، 8577جوان  80بتاريخ 
 .855عبد الحق قريمل، مرجق سابق، ص.  - 2
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مهني في مواجه  القضاء الجاائي، سواء بمام بالك فذن البنوك ال يمكنها االحتجاد بالسر ال
وكيد الجمهوري  بو قاضةةةةةةي التحقيق بو قاضةةةةةةي الحكم، والك تنليبا لحماي  المصةةةةةةلح  العام  علط 

ر معاتب  البنك لعدم إبالغه بالتدابي ، وال يمكن للابون في ها، الحال المصةةةةةةةةةةةةةلح  الخاصةةةةةةةةةةةةة  للابون
لقيام تجميد حسابه م ال، فال يمكن للبنك اكقيق المتخاأ ضد، بناء علط بمر قضائي من قاضي التح

 بالك لكونه يعتبر خرقا لسر مهني.
 أداء الشهادة أمام القاضي المدني:-

الك بن  ،مصةةةرفيفالبنك ملام بالحفاظ علط السةةةر ال ،بالنسةةةب  للشةةةهادأ بمام القضةةةاء المدني
المدني، ولهاا وجو علط المشةةةةرع لم ينص علط حال  رفق السةةةةري  في حال  الشةةةةهادأ بمام القاضةةةةي 

 1.البنك التكتم وعدم إفشاء السر إال إاا بجاا الابون الك
هاا إاا تعلق ارمر با دالء لمصلح  النير، بما إاا كانا الشهادأ لمصلح  الابون، فقد بقر 

بن البنك يمكنه التصةةةةري  بالمعلوماا التي لها عالق  بالمنااع  علط بسةةةةال بنها تعتبر إقرارا  2الفقه
غير بن ا دالء بالشةةةةةةةةةهادأ لمصةةةةةةةةةلح  الابون ، ضةةةةةةةةةمنيا من الابون با دالء إاا كان في مصةةةةةةةةةلحته

 .تصطدم في المقابد بمصال  النير الاي قد يكون هو اآلخر ابونا لدص البنك
في هاا طرحا قضةةةةةةي  بمام القضةةةةةةاء الفرنسةةةةةةي فرفضةةةةةةا المحكم  تقديم نسةةةةةةخ  من ظاهر 

رير بأن الك يؤدي إلط االطالع علط المعلوماا المتعلق  تبالوتم  ،الشةةةةةةةةةةةيك للابون من طرا البنك
دا محكم  ، وبي3كرقم الحسةةةةةةاو م ال، وهو ما يعد تعديا علط السةةةةةةر المهني كبالمسةةةةةةتفيد من الشةةةةةةي

المعلوماا  ،حيا اعتبرا بن طلو الابون بو حتط الور   ،النقض الفرنسي  الك في قرار حديا لها
سةةةةةةةا بحق المسةةةةةةةتفيد من السةةةةةةةري  وتعدي علط المعلوماا يعتبر مسةةةةةةةا ،الموجودأ علط ظهر الشةةةةةةةيك

بأن السةةةةر المصةةةةرفي يعتبر  9085، كما بكدا الك بيضةةةةا في قرار صةةةةادر لها سةةةةن  4الخاصةةةة  به
 5عائق شرعي في مواجه  القاضي المدني.

                                                           
 .918-910محي الدين إسماعيد علم الدين، مرجق سابق، ص ص.  - 1

2 - Richard Routier, Obligations et Responsabilités du banquier, op.cit, p. 207.  

3 - Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit, p. 249.  

4 - Cour de cassation, Chambre Commerciale, de 21 Septembre 2010, N°09-68994. 

 www.legavex.fr  متاح على الموقع اإللكتروني:      
5 - Cour de cassation, Chambre Commerciale, de 10 Février 2015, N°13-14779, Bulletin 2015, 

IV, N°20. www.légéfrance.guv.fr  :متاح على الموقع اإللكتروني 
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أن البنك ال يمكنه االحتجاد بالسر المهني بمام القضاء سواء مدنيا غير بن هناك من يرص ب
ال ط بأنه قضةة علط الك بأن القضةةاء الفرنسةةي دد  السةةير الحسةةن للعدال ، واسةةتلمنعا لعرقبو جاائيا 

بمام القضةةةةاء إاا دعا الضةةةةرورأ إلط الحصةةةةود علط المعلوماا قصةةةةد السةةةةير بالسةةةةر المهني  يحتج
. إال بنه ومن جانبنا، فذننا نرص بأن للبنك تنليو مصةةةلح  الابون باالحتجاد بالسةةةر 1الحسةةةن للعدال 

 ي بمام القاضي المدني رنه ليل هناك ما يمنعه قانونا من الك.المهن
 ة وجود منازعة بين البن  والزبونحالاإلفشاء في : ةأما في الحالة الثاني

إاا حصةةةةد خالا بين الابون والبنك وعرضةةةةا المنااع  علط القضةةةةاء فذن البنك يعفط من 
في ها، الحال ، حيا بن حق البنك في الدفاع عن مصةةةةةالحه يكون بولط  مصةةةةةرفيااللتاام بالسةةةةر ال

منه، ويعلد  8و9من واجو الكتمان، وهو ما بيد، قانون سةةةةةةةةري  المصةةةةةةةةارا السةةةةةةةةوري في المادتين 
بعض الفقه هاا االسةةةةةت ناء بأن جسةةةةةام  الضةةةةةرر الاي يمكن بن يلحق البنك جراء صةةةةةمته قد يفوق 

 2ء السر تحقيقا لمصلحته المشروع .ولالك يحق له إفشا ،ابونهمصلح  
 : 3منهابشروط تحكمه، و  ص  نظرا رن هاا ا فشاء يمكنه إلحاق ضرر كبير بالابون، فقد خ  

 بن تكون الدعوص بين البنك والابون معروض  بمام القضاء المختص. -
 بن يتعلق النااع بمعامل  مصرفي . -
، فال يتعةةدص ا فشةةةةةةةةةةةةةةاء إلط جميق بينهمةةا لمعلومةةاا المفشةةةةةةةةةةةةةةاأ بةةالنااع القةةائمبن تتعلق ا -

 المعلوماا ارخرص المتعلق  بالابون.
 بن يتم ا فشاء بمام الجه  القضائي  المختص  وبناء علط طلو منها. -

مق ا شةةةةةةةةةةةةةارأ إلط بن هاا ا فشةةةةةةةةةةةةةاء ال يخرد عن كونه تطبيقا للقواعد العام  الموجودأ في 
القانون التجاري، والتي تتي  للتاجر تقديم دفاتر، التجاري  لي باا ضةةةةةةةةد الخصةةةةةةةةم إما تلقائيا بو بناء 

                                                           
1 - Fatiha Taleb, «Limites du Secret bancaire et économie de Marché», Revue Algérienne des  

Sciences Juridiques économiques et politiques, N°1, 1995, pp. 520-521. 
2 - Ibid, p. 520. 

  11إبراهيم حامد طنطاوي، الحماي  الجنائي  لسري  ومعلوماا البنوك عن عمالئها في ضوء القانون رقم  بنظر كال من:- 3
 ؛ هيام الجرد، المد والجار 800-51، ص ص. 9005، دراس  مقارن ، دار النهض  العربي ، القاهرأ، 9008لسن  

 .77، ص. 9007بين السري  المصرفي  وتبييض ارمواد، منشوراا الحلبي الحقوقي ، بيروا، 
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 من القانون التجاري الجاائري للقاضةةةةةةةةةةةي ارمر بتقديم 87حيا تجيا المادأ  ،علط طلو القضةةةةةةةةةةةاء
 ع بنرض استخالص ما يتعلق منها بالنااع.االدفاتر التجاري  ب ناء قيام نا 

 اإلفشاء بمقتضى التشريعات التجارية:-ب
سةةةةةةةنتناود حالتي إفالل الابون والحال  التي يتم فيها حجا ما للمدين لدص النير، والك كما 

 يلي: 
 :شاء في حالة إفالس الزبونفاإل-1ب

يترتب بحكم القانون على »بنه:  الجاائري القانون التجاريمن  977/8جاء في نص المادأ 
الحكم بإشررهار اإلفالس، ومن تاريخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرررف فيها، بما فيها 
األموال التي قد يكتسررررربها بأي سررررربب كان، وما دام في حالة اإلفالس. ويمارس وكيل التفليسرررررة 

الل وبالتالي يترتو علط إف ،«بذمته طيلة مدة التفليسررررررة جميا حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة
ابون البنك رفق يد، عن إدارأ بمواله بو التصةةةرا فيها، ويتولط الوكيد المتصةةةرا القضةةةائي تسةةةيير 
بمواد الابون المفلل وتم يةد جمةاعة  الةدائنين، لةالةك يتعين علط البنةك إطالع الوكيد المتصةةةةةةةةةةةةةةرا 

طالعه علالقضةةةةةةةائي علط حقيق  عالقاته مق الابون والعملياا التي تما لحسةةةةةةة ط او هاا ارخير واا
 ارمواد المودع  لديه.

من القةةةانون التجةةةةاري فلرئيل المحكمةةة  بن يةةةأمر بكةةةد إجراءاا  998طبقةةةا لنص المةةةادأ 
، ويعني الك بن البنك يلتام تجاهه 1جميق المعلوماا عن وضةةةعي  المدين وتصةةةرفاته تلقيالتحقيق ل

ه المادأ تةوهو مةا بكةد ،فلل، والتي يراهةا مجةدية بتقةديم جميق المعلومةاا التي يطلبهةا عن الابون الم
دارأ  8 ،985/9 من القانون نفسةةةةةةةةه علط بن القاضةةةةةةةةي المنتدو المكلا بمالحظ  ومراقب  بعماد واا

التفليسة  بو التسةوي  القضةائي  يقوم بجمق المعلوماا التي يراها مجدي ، ويقدم تقريرا شامال للمحكم  
لقضةةةةةةةةةةةةةةائية  بو ا فالل، ولةالةك فةذن ارجةدر للبنةك تقةةديم بجميق النااعةاا النةاجمة  عن التسةةةةةةةةةةةةةةوية  ا

 المعلوماا للقاضي، وعدم االحتجاد تجاهه بالسر المهني.

                                                           
 قابد نجد المشرع الفرنسي نص علط الك صراح ، حيا بوجو علط البنوك التصري  بالوضعي  المالي  للابون إاا ملبا - 1

 من القانون النقدي والمالي الفرنسي، مرجق سابق. L611-6 al.5طلبها رئيل المحكم  والك بموجو نص المادأ 
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بن قاضةي التصفي  في حال  ا جراءاا  Poitiersمحكم  اسةتئناا قضةا في هاا الصةدد 
الجماعي  يمكنه الحصةةةود علط المعلوماا من كد بنك حود الموقا االقتصةةةادي والمالي للمشةةةروع 
الاي بعلن إفالسةةةةةةه، وبن عدم وجود بمواد في الجانو الدائن من حسةةةةةةاو المشةةةةةةروع ال يبرر رفض 

  1البنك لهاا االطالع.
 دى الغير: حجز ما للمدين لاإلفشاء في حالة -2ب

يقصةةةةةةةةةةةةةةد بةةالحجا علط بمواد المةةدين لةةدص النير، الحجا الةةاي يوقعةةه الةةدائن علط مةةا يكون 
وبةةالرغم من عةةدم نص  ،2لمةةدينةةه من حقوق في امةة  النير بو منقوالا مةةاديةة  في حيةةااأ هةةاا ارخير

المشةةةةةرع الجاائري علط هاا االسةةةةةت ناء صةةةةةراح  في قانون النقد والقرض، إال بنه بالرجوع إلط بحكام 
 يمكن استخالص الك. 3الحجا في قانون ا جراءاا المدني  وا داري 

يجب على المحجوز لديه أن »علط بنه:  القانون السةةةةةةةةةةابق من 755/8فقد نصةةةةةةةةةةا المادأ 
كتوبا عن األموال المحجوزة لديه، يسرررلمه إلى المحضرررر القضرررائي أو إلى الدائن يقدم تصرررريحا م

( أيام التالية من تبليغه الرسمي ألمر الحجز مرفقا بالمستندات الم يدة 51الحاجز خالل ثمانية )
لفقرأ ، كما نصةةةةةةا ا«له، ويبين فيه جميا الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت، مرفقا بنسررررخ منها

إذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حسرراب جاري أو » المادأ نفسةةةها علط بنه:الرابع  من 
 . «بنكي أو وديعة، يجب أن يبين التصريغ مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه

بن تقرير الحجا المعةةد من طرا البنةةك يلام بن يكون شةةةةةةةةةةةةةةامال لكةةد مةةا  4يرص بعض الفقةةه
للابون لدص هاا ارخير من نقود بو بشةةةياء وبيان مقدارها ونوعها، ويقق علط البنك في حال  تسةةةةلمه 
بمر الحجا بن يقوم بتجميد كد ما يملكه الابون لديه واالمتناع عن الوفاء بما في امته له، إا يجو 

 تط تطلبه المحكم  فيلتام بدفعه.االحتفاظ به ح

                                                           
1-  CA. Poitiers 12 Mai 1993, JCP.G. 1993. 2697. 

 .789النير، ص. تجا، نقال عن: عبد العايا بوخرص، مسؤولي  البنك      

 .807، ص. 8519ا جراءاا المدني  الجاائري، ديوان المطبوعاا الجامعي ، محمد حسنين، طرق التنفيا في قانون  - 2
 ، يتضمن قانون ا جراءاا المدني  وا داري ، د. ر.د.د، عدد 9001فيفري  98، مؤرخ في 05-01قانون رقم  - 3

 .9001فيفري  95، صادر بتاريخ 98
 .55محمد عبد الودود عبد الحفيظ ببو عمر، مرجق سابق، ص.  - 4
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وباسةةةةةةتقراء نص المادأ السةةةةةةابق  يسةةةةةةتخلص بن البنك يلتام في حال  الحجا علط بمواد  لكن
صةةةةةةر  ال، كما ي الابون بالتصةةةةةري  بمقدار الرصةةةةةةيد الموجود لديه سةةةةةةواء كان كافيا لسةةةةةداد الدين بو

 بانعدام الرصيد إاا لم يكن موجودا.
ن ملاما بتوضي  ما إاا كان الرصيد مدينا لعدم وجود فائدأ يتضة  من الك بن البنك ال يكو 

من البنك  تحديد الك رن التصري  المقدمفي ترجط منه بالنسب  للحجا، وبالتالي فالمشرع لم يوسق 
في ها، الحال  يعتبر اسةةت ناء علط مبدب السةةري  المصةةرفي  فال يصةة  بن يتعدص النرض المرجو منه 

الحجا عليه، الك بن التقرير المتضةةةمن الكشةةةا عن الرصةةةيد المدين وهو وجود رصةةةيد دائن يمكن 
إضةةاف   ،والتجاري  لهاا ارخير دون مبررللابون المحجوا عليه من شةةأنه المسةةال بالسةةمع  المالي  

بن رصةةةيد الحسةةةاو غالبا ما يكون متنيرا تبعا للعملياا المصةةةاحب  له، فتارأ يكون دائنا وبخرص إلط 
 نك سوص االكتفاء بالتصري  بأن الرصيد مدين دون اكر المبلغ.فما علط الب ،1مدينا

نلحماي  مصةلح  الابون نرص بأنه حتط   كان الرصيد دائنا علط البنك التصري  بما يقابد واا
دون بن يتعدص إلط المبالغ ارخرص، والك رن المعلوماا التي قيم  الدين المحجوا رجله الحساو 

عد اسةةت ناء من مبدب السةةري  المصةةرفي ، واالسةةت ناء يجو بن ال يتعدص يقدمها البنك في ها، الحال  ت
النرض الاي وجد من بجله، فال يمكن االسةةةةةتعالم عن كد ما لدص الابون من بمواد إال في ا طار 

 المخصص لالك.
من قةانون ا جراءاا المةدنية  وا دارية  فةذن عةدم التاام البنك  755/8تطبيقةا رحكةام المةادأ 

عداد تقرير بالكبذفشةةةةةةاء  قد يعرضةةةةةةه للجااء الاي يمكن بن يضةةةةةةةعه في  ،السةةةةةةةر في حال  الحجا واا
لدائنين إاا  با التقصةةةةةةةةةةةير من قبله، ويجوا في ها، الحال  الحكم علط البنك بحقوق ا ءواجه  الوفا

المحجوا لديه بدفق المبلغ المحجوا عليه لصةال  الدائن الحاجا الحاصد علط سند تنفياي بموجو 
 ستعجالي .دعوص ا

 القوانين الخاصة: بعن الحاالت المنصوص عليها في -ج
يخود المشةةةرع الجاائري للبنوك بموجو قوانين خاصةةة  إمكاني  إفشةةةاء السةةةر المصةةةرفي بناء 

 علط طلو هيئاا إداري  واقتصادي ، ونوجا الك فيما يلي:

                                                           
 .57عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجق سابق، ص.  - 1
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  اإلدارات المالية:عدم االحتجاج بالسر في مواجهة -1ج
القانون باالطالع علط بسةةةةةةرار الابون لدص البنك في  اا داري  التي سةةةةةةم  لهتتم د الهيئاا 

دارأ الجمارك رعوان  981-08حيا من  قانون ا جراءاا الجبائي  رقم ، كد من إدارأ الضةةةةةرائو واا
إدارأ الضةةةةةةةةةةةةةةرائةو الاين لهم رتب  مراقو علط ارقد الحق في االطالع علط الدفاتر التي نص علط 

وبلام  ،2وكاا جميق الدفاتر والو ائق الملحق  ومسةةةةتنداا ا يراداا والنفقاا ،لتجاريمسةةةةكها القانون ا
 البنوك بتقديم يد العون لهؤالء دون االحتجاد قبلهم بالسر المهني.

تطبيقا لالك صةةةةةةةةةةدر قرار عن مجلل الدول  الجاائري، جاء فيه بنه يمكن  دارأ الضةةةةةةةةةةرائو 
وفواتير  واررصةةةةةدأ في البنوكا بالضةةةةةريب  بتااكر السةةةةةفر إ باا الوضةةةةةعي  الجبائي  الشةةةةةامل  للمكل
من قانون  58، فهاا القرار يؤكد ما جاء في نص المادأ 3الكهربةاء والعقةاراا وارراضةةةةةةةةةةةةةةي الفالحي 

 ا جراءاا الجبائي . 
عوان الجمارك الاين لهم رتب  ضابط مراقب  علط ارقد بو ر 054-55من  القانون رقم  كما

قابض حق االطالع في إطار مراقبتهم للعملياا التي تهم مصالحهم علط كد بنواع  المكلفين بمهم 
 5الو ائق كالفواتير وسنداا التسليم وجداود ا رساد والدفاتر والسجالا وغيرها.

هاا مق ا شةارأ إلط بن كال ارعوان يخضةعان لاللتاام بالسةر المهني في إطار بداء مهامهم 

 المعلوماا المطلق عليها في غير ارحواد المقررأ قانونا.فيلتامون بعدم إفشاء 
  

                                                           
 ، 55، د. ر.د.د، عدد 9009  لسن  ةةةةةةةةون الماليةةةةةةةةةةةن قانةةةةةةةةتضمي ،9008يسمبرد 99مؤرخ في  ،98-08قانون رقم  - 1

 ق ةةةةةةةا  علط الموقةةةةةةةةةةة. مت(مةةةةةةةةةةتممدد و ةةةةةةةةمع)، والمتضمن قانون ا جراءاا الجبائي ، 9008ديسمبر  98ادر بتاريخ ةةةةص
 www.joradp.dz ا لكتروني: 

 نفسه. القانونمن  51المادأ  - 2
 ، 89، مجل  مجلل الدول ، عدد 057911رقم ملا  ،9088جوان  88صادر بتاريخ   الجاائري، ةةةل الدولةةةةةةةةةقرار مجل - 3

 .898، ص. 9087
  97، صادر بتاريخ 80من قانون الجمارك، د. ر.د.د، عدد ةة، يتض8555جويلي   98، مؤرخ في 05-55قانون رقم  - 4

 ، صادر 78دد ةةةةةة، د. ر.د.د، ع8551بوا  99ؤرخ في ةةةةةةةةةةةةةةةةةة، م80-51ون رقم ةةةةةةةةمعدد ومتمم بقان، 8555جويلي  
 .8551بوا  99بتاريخ 

 .نفسهقانون المن  71/8المادأ  - 5

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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 عدم االحتجاج بالسر في مواجهة سلطات الضبط االقتصادي:-2ج

، 1هيئ  ضةةةبط إداري  تتمتق بالشةةةخصةةةي  المعنوي  واالسةةةتقالد الماليبنشةةةأ المشةةةرع الجاائري 
بهدا حماي  المنافسةةةة  والسةةةةوق بصةةةةورأ عام ، وتم تاويد، بصةةةةالحياا  بمجلس المنافسرررةتسةةةةمط 

 في القضي  المكلا بها دون بن يمنق من الك فحص جميق الو ائق الضروري  للتحقيقواسةع  منها 
 ،بحج  السةةةةةةةةةةةةةر المهني، ويمكنه بن يطالو باسةةةةةةةةةةةةةتالم بي  و يق  حي ما وجدا ومهما كانا طبيعتها

لط بداء مهةامةةه، وبةةذمكةةان المقرر بن يطلةةو كةةد المعلومةةاا وحجا المسةةةةةةةةةةةةةةتنةداا التي تسةةةةةةةةةةةةةةاعةد، ع
الضةةروري  لتحقيقه من بي مؤسةةسةة  بو بي شةةخص آخر، ويحدد اآلجاد التي يجو بن تسةةلعم له فيها 

 ، وبالك فال يمكن للبنك االحتجاد بالسر المصرفي في مواجه  مجلل المنافس .2ها، المعلوماا
 ومراقبة نظيملجنة تقيم المنقول  ومراقبتها تتمتق نظرا للدور الاي تلعبه في تنظيم سةةةةةةةةةةةةةوق ال

هي ارخرص بصالحي  االطالع علط بي و ائق تساعدها في بداء مهامها الرقابي   عمليات البورصة

لةةدص البنوك دون االحتجةةاد بةةالسةةةةةةةةةةةةةةر المهني تجةةاههةةا، حيةةا خود لهةةا القةةانون إجراء التحقيق لةةدص 
،  والبنوك والمؤسساا المالي  والوسطاء في عملياا البورصفير علنا تو الشةركاا التي تلتجئ إلط ال

ويمكن ل عوان المؤهلين بن يطلبوا إمدادهم بأي  و يق  بيا كانا دعامتها، وبن يحصةةةةةلوا علط نسةةةةةخ 

  3 منها، ويمكنهم الوصود إلط جميق المحاد ااا االستعماد المهني.
  

                                                           
 .879فضيل  ملهاق، مرجق سابق، ص.  - 1
 ، صادر بتاريخ 78، يتعلق بالمنافس ، د.ر.د.د، عدد 9008جويلي   85، مؤرخ في 08-08من بمر رقم  58المادأ  - 2

 .(معدد ومتمم). 9008جويلي   90
 م المنقول ، ةةةةة  القيةةةةةةةةةة، يتعلق ببورص8558ماي  98ؤرخ في ةةةةةةةةةةةةةةةة، م80-58رسوم التشريعي رقم ةةةةةةةةمن الم 85/9المادأ  - 3

 جانفي  80، مؤرخ في 80-57م بأمر رقم ةةةةةةةعدد ومتمةةةةةةةةةةةةةةة، م8558ماي  98خ ةةةةةةةةة، صادر بتاري87د.ر.د.د، عدد 
 ، 9008فيفري  85، مؤرخ في 07-08، وقانون رقم 8557جانفي  87، صادر بتاريخ 08د ، د.ر.د.د، عد8557

 .9008فيفري  85، صادر بتاريخ 88د.ر.د.د، عدد 



 
 

- 222 - 
 

 لمطلب الثانيا
 الزبونالتزام البن  بعدم التدخل في ش ون 

إن البنةك يكون مقيةدا في إطةار تنفيةا، لاللتاامةاا المنوطة  بةه بعةدم تجةاوا نطةاق عملةه إلط 
، وقد كرعل هاا االلتاام من 1نطاق يبقط خاصةةةةةةا بأعماد الابون، بحيا يلام البنك بعدم التدخد فيها

والقضاء  فه الفقهكيع  ،بو رفضه القيام بها ،فسؤاد البنك عن المبرر من وراء الك 2قبد الفقه والقضاء
الفرنسةةةيين بأنه تدخد في شةةةؤون الابون، الك بنه ليل عليه التاام بمراقب  سةةةالم  عملياته فهو ليل 

  3.مستشارا له
بنرض التعرا علط مةاهي  هاا االلتاام ودور، في حماي  الابون من إمكاني  تدخد البنك في 

ال ،  م تحديد ارسةةةةة(ودارفرع )البعماله في إطار عملياا االئتمان، سةةةةةنتطرق إلط تحديد مفهومه 
فرع )ال  ، كما يلام بن نتعرض إلط نطاق المبدب لما له من بهميي( انالفرع )الالقةانوني لهةاا االلتاام 

 .( الاال
 الفرع األول

 مفهوم عدم التدخل في ش ون الزبون
علط بسةةةال بن مبدب عدم التدخد في شةةةؤون الابون غير مكرل قانونا، فسةةةوا نتطرق إلط 
مفهومةةه من خالد التعةةاريا الفقهيةة  الواردأ، حيةةا تعرض لهةةاا االلتاام العةةديةةد من الفقهةةاء، ونورد 

 ا يلي: علط سبيد الم اد البعض منها فيم
عدم السررماح للبن  بمشرراركة الزبون في »يعرا مبدب عدم التدخد في شةةةؤون الابون بأنه: 

ات، شررركلية للعملياتخاذ القرارات في م سررسرررته، وعليه أن يكون حذرا وأن يتوقف أمام المسررائل ال
 ، وفي هةاا بقرا معظم المحةةاكم الفرنسةةةةةةةةةةةةةةية  واعتبرا بن البنةةك ال يجوا لةه بن4«وأن يبقى حيراديرا

 5يتدخد من تلقاء نفسه وبن يتصرا بو يقوم مقام الابون، وال يجوا له بن يأخا المبادرأ بااته.

                                                           
1 - Thierry Bonneau, op.cit, p. 335. 

2 - Ibid, pp. 335-336. 

 .880مرجق سابق، ص. بحمد بركاا مصطفط، مسؤولي  البنك عن تقديم المعلوماا واالستشاراا المصرفي ،  - 3
 .857نعيم منبنو، مبدب عدم مسؤولي  المصرا مواع االعتماداا واست ناءاته، مرجق سابق، ص.  - 4

5 - Cass. Civ 28 Janvier 1930, RTD civil, 1930, N° 363.= 
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البنرر  محكوم عليرره في إطرار تنفيررذه اللتزامرراترره بعرردم تجرراوز نطرراق »كمةا يعني المبةةدب بن: 
 1.«عمله إلى نطاق يبقى خاصا بأعمال الزبون بحيث يلزم البن  بعدم التدخل بها

عدم التدخل في شررر ون الزبناء، إما عن طريق االسرررتفسررررار عن »بيضةةةةةا بأنه:  هفتم تعري
  2.«أعمالهم أو عن طريق القيام بعمليات بالنيابة عنهم

لترردخررل ا»بمفهوم المخةةالفةة  يعتبر تةةدخال من البنةةك في بعمةةاد الابون في مفهومةةه الواسةةةةةةةةةةةةةةق 
تمامه أي عمل ما التدخل غير المشروع »: يعني، بما في مفهومه الضيق فهو «بأعمال الزبون، وا 

، وعلط الك فذاا لم يوجد بي رضا 3«في أعمال الزبون في غياب أي سند يسمغ بالتدخل كالوكالة
للبنك فرض ، وبالتالي ال يحق 4من الابون بالتدخد في بعماله ال يسةم  ري كان مشاركته في الك

، ومن هاا من جه  ا، ارعماد،سةةيصةةب  ملتاما به دخله في بعماد الابون لكونهبي وسةةيل  كانا ت  
جه  بخرص تفقد مؤسةسة  الابون حريتها، حيا يصب  قرارها متخاا من غير المسؤولين عن إدارتها، 
ولو بقسةةةةةةةةةم منه، ومن ناحي   ال   فمن الطبيعي إلقاء المسةةةةةةةةةؤولي  علط عاتق البنك جراء تدخله في 

  بعماد ابونه.
متدخال في شةةؤون الابون عندما يحصةةد التدخد في إدارأ المؤسةةسةة ، كأن يتخا  البنك يعتبر

اا كان له حق مراقبته وحق إبداء  القرار بالمشةةةةةةةةةةارك  مق مدير ها، المؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة  بو بالنياب  عنه، واا
النصةة  وا رشةةاد له، فال يجوا بن يحد محله ويتخا القراراا مكانه، كما ال يحق له التدخد لمعرف  

 5د المسجل  في حساباته.مصير ارموا
بن مبدب عدم التدخد مقرر لمصةةةةةةةلح  الابناء ولمصةةةةةةةلح  البنك بيضةةةةةةةا، مما سةةةةةةةبق يتضةةةةةةة  

عطائهم الحري  في  فبالنسةةةةةةةةب  للابناء فهو مقرر لحمايتهم من تدخد البنك في بعمالهم الخاصةةةةةةةةة ، واا

                                                           

 .8580جانفي  91يعتبر بود تكريل قضائي لمبدب عدم التدخد القرار الصادر عن محكم  النقض الفرنسي  بتاريخ =
 .Thierry Bonneau, op.cit, p. 336نقال عن: 

1 - Jérôme Lacotte, «Quelles limites au devoir de non-ingérence de la banque?», Revue banque 

 et droit, N° 65, mai-Juin 1999, p. 10. 
2  - Nicole Bourdalle, Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit, p. 16. 

3 - Philippe Neau-Leduc, op.cit, p. 108. 
 .991نعيم منبنو، مبدب عدم مسؤولي  المصرا مواع االعتماداا واست ناءاته، مرجق سابق، ص.  - 4
 .Richard Routier, op.cit, p. 1044                  ؛991، ص. المرجق نفسه نعيم منبنو، بنظر كال من: - 5
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ي ، بو رفض انونالتصةةةةةةةةةةرا فيها، فال يمكن للبنك التدخد إما لمنق الابون من القيام بعملياا غير ق

بما بالنسةب  لمصةلح  البنوك،  ،1تنفيا التعليماا التي قدمها ابونه إليه علط بسةال بنها غير مناسةب 
يها العملياا ف ت رتوفالمبدب يحميها من دعاوص المسؤولي  التي يمكن بن ترفق ضدها في الحال  التي 

ني منق البنك من التأكد من صةةةح  غير بن الك ال يع، 2التي تتم بواسةةةطتها ضةةةررا للابون بو للنير
، 3لعمليااحص تلك ااد المقدم  إليه، وال يمنعه من فالعملياا التي يقدم عليها الابون بواسط  ارمو 

 والتأكد فيما إاا كانا تحمد عيبا ظاهرا.
 الفرع الثاني

 م التدخل في ش ون الزبوندأساس مبدأ ع
االجتهاد القضةةةةةائي كان سةةةةةباقا إلط إقرار هاا المبدب، إال بن الفقه وسةةةةةعيا منه بن بالرغم من 

 إلط التكريل الفعلي له، حاود االجتهاد في الك، وسنوجا بهم ها، اآلراء فيما يلي: 
 الرأي األول: أساس االلتزام بالمبدأ امتداد لمبدأ السرية 

ما هو إال امتداد لمبدب السةةةةةةةةةةةةةةري  يرص هاا االتجا، بن مبدب عدم التدخد في شةةةةةةةةةةةةةةؤون الابون 
 ها.ري  بعماد ابونه وعدم التدخد في، حيا يتعين علط البنك احترام س4المصرفي 

إال بن هاا االتجا، القط انتقاداا عديدأ علط بسةةةةةال اختالا سةةةةةبو نشةةةةةوء كال االلتاامين، 
ي شؤون التدخد فحيا بن االلتاام بمبدب السةري  وضةق لفائدأ الابناء فحسو، في حين بن مبدب عدم 

عفائها من التااماا جديدأ ترهق كاهلها  .الابون يتمسك به القضاء الستبعاد مسؤولي  البنوك واا

                                                           
 بن واجو عدم التدخد يمنق البنك من التدخد لمنق ابونه »وم اد الك ما جاء في بحد بحكام محكم  النقض الفرنسي :  - 1

 ، كقيام هاا ارخير بتاوير شيك م ال، وفي ها، الحال  ال يمكن لوم البنك علط عدم تقديم «من القيام بعمد غير قانوني
 .Com. 17 Octobre 2008, Banque et droit, Janvier-Février 2009, Obs. Bonneauالنصيح . 

2-  Voir: Thierry Bonneau, op.cit, p.336;Nicole Bourdelle, Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit,  

p. 16. 
3 - Hamadi Ben Lakdhar Raid, op.cit, p. 221. 

4 - Jean-Louis Rives-Lange, Monique contamine-Raynaud, op.cit, p. 155.     
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فمبدب عدم التدخد ال يهدا إلط منق البنك من إفشةةةةةةةةةاء معلوماا الابون المحاط  بالسةةةةةةةةةري  

نمةا يهةدا إلط منعةه من اسةةةةةةةةةةةةةةتكشةةةةةةةةةةةةةةاا هةا، المعلوماا والبحا عنها لدص   الابونالتةامة  للنير، واا
 1بصال.

إلط جانو الك، انتقد هاا الربي بيضةةةةةةا، لكونه مقررا بهدا اسةةةةةةتبعاد مسةةةةةةؤولي  البنوك تجا، 
ابنائها والنير، ولالك فال يمكن بن يكون امتدادا لاللتاام بالسةةةر المهني الاي يجد بسةةةاسةةةه في العقد 

 مصةةةةةةةةةةةةةدرا  عفائها من الاي تبرمه البنوك مق ابنائها، كما بنه من االسةةةةةةةةةةةةةتحال  بن يكون هاا العقد
 2المسؤولي  التقصيري  تجا، النير، ماداما ها، ارخيرأ من النظام العام.

 احترام الحياة الخاصةبالمبدأ الرأي الثاني: أساس االلتزام 

يرص جانو آخر من الفقه بن مبدب عدم التدخد في شؤون الابون يجد بساسه في مبدب احترام 
، والاي 3المعدد 7855من دسةةةةةةتور  77/8موجو نص المادأ الحياأ الخاصةةةةةة  المكرل دسةةةةةةتوريا ب

دارتها وفقا لرغباته دون تدخد من  يمن  الحق لكد شةةةةخص بالتمتق بسةةةةلط  علط بعماله الخاصةةةة  واا
 4بحد، ولهاا فعلط البنوك احترام هاا الحق وعدم التدخد في شؤون ابنائها.
بدب رنسةةةةي ومنا إقرار، لهاا الميبرر بصةةةةحاو هاا الربي موقفهم في بن االجتهاد القضةةةةائي الف

اسةةةةةةةةةةةةةةتقر علط التأكيد علط بن هاا االلتاام نابق من حرص الابون علط عدم البو ،  8580سةةةةةةةةةةةةةةنة  
 5وا فصا  عن خصوصياته الحميم  المتصل  بحياته الخاص .

                                                           
1 -  Jérôme Lasserre Capdeville, op.it, p. 12.  

2-  François Grua, Contrats bancaires, Tome1, Contrats de services, édition économica, paris,  

1990, p. 44. 
 ال يجوز انتها  حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، »من الدستور الجاائري علط بنه:  77/8تنص المادأ  - 3

 ، مرجق سابق.من القانون المدني الفرنسي 05دأ وهو ما تضمنه بيضا الما مرجق سابق؛ ،«ويحميهما القانون
4 - Thierry Bonneau, op.cit, p. 338. 

 ، المجموع  المتخصص  في المسؤولي  القانوني  للمهنيين، الجاء ال الا «المسؤولي  المهني  للمصارا»مروان كركبي،  - 5
 والجاء الرابق، بعماد المؤتمر العلمي السنوي، كلي  الحقوق، جامع  بيروا العربي ، منشوراا الحلبي الحقوقي ، لبنان، 

 .807، ص. 9000
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  بام  الابون من نطاق اء نفسةةةةه اسةةةةتبعد المعلوماا المرتبطالقضةةةةهاا مق ا شةةةةارأ إلط بن 
التدخد، والتي تتميا بقابلي  الوصةةةود إليها باعتبارها تدخد في إطار تعامد الابون مق  االلتاام بعدم

 1النير.
 الرأي الثالث: أساس االلتزام أحكام عقد الوديعة

يبرر بصةحاو هاا االتجا، ربيهم بأن بحكام عقد الوديع  تم د ارسال الاي اعتمد، القضاء 
البنك الاي لم يسةةةةتعلم عن مصةةةةدر ارمواد المحول  لتبرير رفضةةةةه للمطالب  بمسةةةةؤولي   8580سةةةةن  

إلط حسةةةةةةةةةةةةةةاو الابون، والةةك من خالد التةةأكيةد علط عةةدم وجود بيةة  قةةاعةةدأ في القةةانون تفرض علط 
المودع لديه بن يبادر تلقائيا بالتحقق من هوي  المودع بو حقوقه علط العملياا التي تتم عن طريق 

 2استنادا لمبدب التدخد. ،حساباا ابنائها
 حيا نصةةةةافي فقرتها ارولط، من القانون المدني الفرنسةةةةي  8581وهو ما كرسةةةةته المادأ 

المودع لديه ال يمكنه مطالبة الشرررررررررخص المودع تقديم إثبات ملكيته على »علط بن: صةةةةةةةةةةةةةةراحة  
 وهو ما من شأنه ت بيط البنك في التحري عن مصدر ارمواد المودع  لديه. ،3«الشيء المودع

بلام البنوك باالستعالم عن  08-05خالفا لالك فذن المشةرع الجاائري وبموجو القانون رقم 
إذا تمت عملية »منه علط بنه:  80/8مصةدر ارمواد المودع  لديها ووجهتها، حيا نصةةا المادأ 

ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها ال تستند إلى مبرر اقتصادي أو 
محل مشررروع، يتعين على البنو  أو الم سررسررات المالية أو الم سررسررات المالية المشررابهة  على

األخرى االسرررررررررتعالم حول مصرررررررررردر األموال ووجهتهرررا وكرررذا محرررل العمليرررة وهويرررة المتعررراملين 
فةالبنوك تتجاوا في ها، الحال  مبدب عدم التدخد بكشةةةةةةةةةةةةةةفها عن عملياا ا يداع  ،«االقتصررررررررراديين

 5التي يمكن بن تتم من خالد الحساباا التي تمسكها. 4مشبوه المشبوه  بو غير ال

                                                           
1 - Jérôme Lasserre Capdeville, op.it, p. 12. 

 .995عبد الحق قريمل، مرجق سابق، ص.  - 2
3 - «Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la  

chose déposée», Art. 1938, al. 1, du C. Civ.F, créé par loi 1804-03-14, promulguée le 24  

Mars 1804, op.cit. 
 علق بالوقاي  من تبييض ارمواد وتمويد ا رهاو ومكافحتهما، مرجق سابق.يت ،08-05قانون رقم  - 4
 .980عبد الحق قريمل، مرجق سابق، ص.  - 5
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 : أساس االلتزام القواعد العامة للمس وليةراباالرأي ال
حيا يرص بنصةةةةار، بن مبدب عدم التدخد في  ،يرفض بصةةةةحاو هاا االتجا، ارسةةةةل السةةةةابق 

تترتو  بهاا االلتاامفبمجرد إخالد البنك ، 1شةةةؤون الابون يجد بسةةةاسةةةه في القواعد العام  للمسةةةؤولي 
 .مسؤوليته

مبدب عدم التدخد يسةةةةةتخدم بسةةةةةاسةةةةةا كوسةةةةةيل  لرسةةةةةم حدود  ااسةةةةةتنادا إلط هاا الربي، فذاا كان
اا كان إ ارأ مسةةؤولي  البنك تفترض خطأ ارتكبه هاا ارخير يتم د  مسةةؤولي  البنك سةةلبا بو إيجابا، واا

ي عدم التي ينبن دحديد ها، القواعفي خرق قاعدأ سةةةةةةةةةةلوك معين ، فذن مبدب عدم التدخد يكمن في ت
، حيا 2مق ارخا بعين االعتبار الظروا المهني  والقانوني  التي تحيط بالعمد المصةةةةةةرفي ،تخطيها

يمكن اعتبار سةةةةةةةةةةلوك البنك مبررا بالنظر إلط التااماته ارخرص كاالسةةةةةةةةةةتعالم والنصةةةةةةةةةة  التي ينبني 
روا المحيط  به دون االعتداد للمضةةمون اعتمادها في تقدير مدص مالءمته السةةلوك المتبق مق الظ

خالد البنك بالتاامه بالكتمان.  3السري للمعلوماا المرتبط  بالعملياا المنجاأ واا
تمحيصةةةةةا لآلراء الفقهي  السةةةةةابق ، فذن إقرار مبدب عدم التدخد في شةةةةةؤون الابون يهدا إلط 

ن في ن من جه  حري  الابو تحديد مسةةةةةةةؤولي  البنك تجا، ابونه، فلهاا المبدب ب ر مادود، فهو يضةةةةةةةم
التصةةةةةةرا بأعماله دون تدخد من البنك، فيحدد إطار مسةةةةةةةؤولي  هاا ارخير اتجا، الابون، وهو من 
جه  بخرص يضةةةةةمن عدم إقحام البنك في مجاالا ليسةةةةةا من اختصةةةةةاصةةةةةه مما قد يرتو مسةةةةةؤوليته 

 بيضا تجا، النير.
بق  مجتمع ، حيا بن لكد منها فذن مبدب عدم التدخد يجد بسةةةةاسةةةةه في اآلراء السةةةةةا ،بالتالي

دور بكيد في إرسةةةةةةةةةةةةاء مفهومه، فكون مبدب عدم التدخد يشةةةةةةةةةةةةكد حدود البنك في ممارسةةةةةةةةةةةةته التاامه 
ك معين  علط البنك عدم تخطيها في معرض قيامه بالتااماته، و بالرقاب ، يعني بن هناك قواعد سةةةةةةةةةةةةل

 4 .عماد وبقدسي  الحياأ الخاصها، القواعد تتعدد عناصرها في ضوء المبادئ المتعلق  بسري  ار
     اااا

                                                           
1- Voir: François Grua, Contrats bancaires, op.cit, p. 44; Stéphane Piedeliévre, Emmanuel  

Putman, droit bancaire, PUF, 2003, p. 112.  
 .857لبنط عمر مسقاوي، مرجق سابق، ص.  - 2
 .989عبد الحق قريمل، مرجق سابق، ص.  - 3
 .855-857لبنط عمر مسقاوي، مرجق سابق، ص ص.  - 4
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 الفرع الثالث
 نطاق مبدأ عدم التدخل في ش ون الزبون

بةةالرغم من ارهميةة  التي يحققهةةا هةةاا المبةةدب للابون المتعةةامةةد مق البنةةك، إال بنةةه في الوقةةا 
نفسةةةةةةه ي ير إشةةةةةةكاليه حود مجاد تطبيقه، فهد يطبق علط سةةةةةةائر العملياا المصةةةةةةرفي  التي يجريها 

أن بعضةةةةةةةةها فقط؟ وفي الوقا نفسةةةةةةةةه ي ير إشةةةةةةةةكالي  حود مدص شةةةةةةةةمق البنك، بم بنه يطبق ب الابون
 نه ترد عليه بعض االست ناءاا تستبعد تطبيقه؟بمطلق بم  بعموميته، فهد هو مبد

علط وجه الخصةةةةةةوص بشةةةةةةأن الحسةةةةةةاباا البنكي  ومختلا الخدماا  مبدب عدم التدخدطبق 
لقروض فبالرغم من االلتاام باالسةةةةةةةةةةةةةةتعالم الملقط علط عاتق المرتبطة  بهةا، بمةا فيمةا يتعلق بمجةاد ا

بن  مة  حةاالا ال يطبق عليهةا، وم ةاد الك من وجود هةاا المبةدب، إال  رالبنوك والةاي يجعةد ال مبر 
القروض التي يمنحها للابناء، وبالتالي ال يكون مسةةةةةؤوال بن البنك غير ملام بمراقب  بوجه اسةةةةةتعماد 

 1عن االستعماد السيء لها.
، فذاا كان مبدب عدم التدخد في شةةةةةؤون الابون مبدب بمدص عمومي  هاا المبدببما فيما يتعلق 

عام إال بنه ليل مطلق، فذاا كان ال يحق للبنك التدخد في بعماد ابونه، إال بن له حدود تقا عند 
بونه بموجو ا سةةةم  بها للبنك بمراقب  بعماد التاامه بتقديم النصةةيح  للابون، ما عدا الحاالا التي ي  

عندما يتم تخصةةةةةةيص ارمواد المقترضةةةةةة  السةةةةةةت مارها في مجاد بو القوانين وارعراا المصةةةةةةرفي ، 
 2.محدد

 وهي:  ،ا شارأ إلط بعض االست ناءاا التي وضعها الفقه والقضاء بهاا الشأنيمكننا 
 وجود انحراف ظاهر في العملية المصرفية:-1 ا

حيا بقر بن مبدب عدم تدخد  ،حال توفيقيا بين مصةةةال  ارطراا 3اسةةةتخلص الفقه الفرنسةةةي
البنك عن الخلد الظاهر الاي يمكنه بن يكون ابونه ال يحود دون إعماد مسؤولي   البنك في شؤون

 سةةةةببا ليضةةةةةرار بالنير، فذاا تبين للبنك وجود انحراا ظاهر في العملي  التي يريد الابون القيام بها
جانو  إلط-، حيا يقق علط عاتقه االتدخد لمنعه يةه، يتعين علبو معنويةا سةةةةةةةةةةةةةةواء كةان عيبةا مةاديةا

                                                           
 .877كريم  تدريسا، النظام القانوني للبنوك في القانون الجاائري، مرجق سابق، ص.  - 1
 .995عدم مسؤولي  المصرا مواع االعتماداا واست ناءاته، مرجق سابق، ص.  نعيم منبنو، مبدب - 2

3 - Voir: Thierry Bonneau, op.cit, p. 337 ; Hamadi Ben Lakdhar Raid, op.cit, p. 124.               
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آخر مقابد هو التاامه بالحار، يفرض عليه السةةةةهر علط السةةةةير الحسةةةةن  التاام-التدخدالتاامه بعدم 
 1للعملياا الواردأ علط الحساو.

بواسةط   بونفمبدب عدم التدخد ال يمنق البنك من التأكد من صةح  العملياا التي يجريها الا 
إاا كان العيو ظاهرا،  خاصةةةةةةةةةة ارمواد المقدم  إليه، وال يمنعه من فحصةةةةةةةةةةها فيما إاا كانا معيب  

ولهةاا يتعين علط البنةك االسةةةةةةةةةةةةةةتعان  بالقواعد المعمود بها بموجو مبدب الحيط  والحار الواقق علط 
وافق حوب  عليه ومدص ت، فعلط البنك التحقق من هوي  الابون، والشيكاا المس2عاتقه للتأكد من الك

، ومن بم لةة  الةةك حةةالةة  تقةةديم 3للقيةةام بهةةاا العمةةدالتواقيق عليهةةا، والتةةأكةةد من توقيق الوكيةةد المكلا 
ظهير يتبين للبنك بنه يحتوي علط ت م شةةةةةةيك إلط البنك وصةةةةةةد إلط المسةةةةةةتفيد عن طريق التظهير، 

، 4البنوك دون ارشةةخاص العاديينلهيئ  عام  من المعروا عنها عدم تظهيرها للشةةيكاا إال لفائدأ 
 فهاا ارمر يحتم علط البنك التحقق من مدص صحته ولو تم الك علط حساو مبدب عدم التدخد.

بمسةةةةةةؤولي  البنك عندما قبد تنفيا بمر تحويد دولي  بيضةةةةةةا حكما محكم  النقض الفرنسةةةةةةي 
في الخارد،  ه بي نشةةاطبمبلغ كبير علط حسةةاو بحد ابنائه المعروفين لديه، مق علمه بأنه ليل لدي

إا كةةان يفترض بةةه في م ةةد هةةا، الحةةالةة  وقبةةد بن يبةةادر بتحويةةد ارمواد إلط الوجهةة  المطلوبةة  بن 
 5يتصد بالابون المعني للتأكد من صح  ارمر الوارد إليه.

 معرفة البن  بالتخصيص الخاص لألموال: -2
تج عن الك ضةةرر لحق د الابون وجه  التخصةةيص الخاص ل مواد المقترضةة ، ونفذاا حوع 

به بو بالنير ت ار مسةةةةةةةؤولي  البنك هنا، لعلمه المسةةةةةةةبق بالتخصةةةةةةةيص الخاص، وبالتالي وجو عليه 
، فعلط البنك مراقب  كيفي  6مراقب  احترام الابون للوجه  المخصةةصةةة ، وهنا يسةةةتبعد مبدب عدم التدخد

                                                           
1 - François Grua, Contrats bancaires, op.cit, p. 47. 

2 - Voir: Hamadi Ben Lakdhar Raid, op.cit, p. 124 ; Nicole Bourdallé, Jérome Lasserre  

Capdeville, op.cit, p. 17. 
 ؛981نعيم منبنو، مبدب عدم مسؤولي  المصرا مواع االعتماداا واست ناءاته، مرجق سابق، ص.  بنظر كال من: - 3

     Hamadi Ben Lakdhar Raid, op.cit, p. 125. 
4 - François Grua, «Responsabilité Civile du banquier», Service de Caisse, banque et crédit,  

éditions du Juris-Classeur, 1997, p. 4. 
 .958عبد الحق قريمل، مرجق سابق، ص.  - 5

6 - Voir : François Grua, Contrats bancaires, op.cit, p. 49; Jérôme Lacotte, op.cit, p. 13  
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ا يتعلق مخصص لها، هاا عندماسةت مار ارمواد المقترضة  للابون للتأكد من تنفياها طبقا للهدا ال
 .ارمر بتخصيص االئتمان الممنو  لنرض معين

إضةةةةةةةةةةةةةاف  إلط الك يمكن بن يتفق الابون مق البنك علط تخصةةةةةةةةةةةةةيص مبلغ معين من الماد 
ال يجوا دفق مقابد شةةةةيك معين، فم ال بتخصةةةةيص مبلغ محدد لي   الابونلعملي  معين  بااتها فلو قام 

ولم تم تقديم شةةةيك آخر سةةةابق علط الشةةةيك  تطمخصةةةص له، حللبنك صةةةرا الرصةةةيد لنير ما هو 
 1.المخصص له المبلغ

كل »علط بن:  احيا نصةةةةةة ،من القانون التجاري الجاائري 718/8وهو ما كرسةةةةةةته المادأ 
شري  له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصررف الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة 

، كما بلاما الفقرأ ال اني  من المادأ نفسةةةها علط إبقاء «.عليه إذا طلب السرراحب أو الحامل ذل ،..
المعتمد تحا مسةةؤوليته لمصةةلح  الحامد إلط نهاي  بجد التقديم المحدد في نفل  كمقابد وفاء الشةةي

القانون، فعدم وفاء البنك بالتاامه بتخصةةةةةةةيص المبلغ قد يعرض الابون إلط المسةةةةةةةؤولي  الجاائي  في 
 ظد انعدام الرصيد المخصص.

 تقديم النصيحة:-3
 ااه لام البنك بتقديم النصةةيح  إلط الابون، في حاالا منها بن يكون قد اتفق مقيمكن بن ي  

ارخير علط الك، كما في عقد الوكال  للتحصيد حيا يلتام البنك بن يلفا نظر الابون إلط الشيء 
اا كةةان الابون يتعةةامةةد في اروراق المةةاليةة  من خالد البنةةك فعليةةه بن يعلمةةه  الةةاي بةةه عيوو مةةا، واا

لتي ا بكيفي  تسةةةةيير السةةةةوق اآلجد بالمخاطر التي يتعرض لها في المضةةةةةارب ، وفي جميق العملياا
 2تتعلق بها نظم الرقاب  علط النقد.

إاا كان ارصد عدم التاام البنك بتقديم النص  إال بن القضاء يقدر مدص هاا االلتاام بالنظر 
إلط مهنة  الابون وظروفةه وخبرتةه لمعرفة  مةدص حةاجتةه إلط الةك، فارمر يختلا فيما إاا كان خبيرا 

للشةةةةخص العادي غير الخبير الاي يكون في حاج  بالعملياا محد البحا كما هو الشةةةأن بالنسةةةب  
 إلط النص .

                                                           
1 - Michel Cabrillac, «Chèque», Répertoire Commercial, Dalloz, 2004, p. 15. 

 .8908علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 2



 
 

- 222 - 
 

لتع ر افذاا كان البنك ملاما بتقديم الدعم الفني للابون في شةةةةةكد نصةةةةةائ  يواجه بها إمكاني  
في شةةةةةةةةةةةةةؤون الابون، إال بنه ال يجو بن يتعدص إلط التدخد في إدارأ  ارمر الاي يسةةةةةةةةةةةةتدعي تدخله

 1ءل  بوصفه مديرا فعليا للمشروع.المشروع المتع ر حتط ال يتعرض للمسا
 التزام البن  بالرقابة:-4

ونه اسةةةةت ناء من مبدب عدم التدخد في شةةةةؤون الابون، وبالرغم ك والتاام البنك بالرقاب  ال يعد
لو طمن تأكيد القضاء في العديد من بحكامه بن البنك غير ملام بالسؤاد عن سبو العملياا التي ي  

بن يكون المبلغ المطلوو تحميله ااهبا ري شةةخص بو ري غرض، وبن  منه تنفياها، فيسةةتوي لديه
يكون الشةيك الاي سةحبه الابون تنفياا ري عقد، وليل له السؤاد عن مصدر ارمواد التي يودعها 
الابون لديه، فذن هاا القضةةةةاء نفسةةةةه بكد بن علط البنك مراعاأ االطمئنان إلط سةةةةير الحسةةةةاو سةةةةيرا 

لي ، فذاا طرب عليه ما يلفا النظر إلط بن هناك إجراء شااا وجو عليه التأكد سليما من الناحي  الشك
من بن سةةةةةةةببه مشةةةةةةةروع، وم اد الك سةةةةةةةحو الابون بوراق مجامل  بو شةةةةةةةيكاا ليل لها رصةةةةةةةةيد بو 

  2.اإيداعاا بمبالغ غير مألوف ، مما يستلام التحقق منه
ند عفعلط البنك مراقب  حساو الابون رقاب  معتدل  ال تصد إلط حد التدخد، ولكنها ال تقا 

ال تعرض البنك للمسؤولي  عن الك.الالمباالأ  3، واا
 ال سةةةةةيما منها االلتاام بالحيط –الفصةةةةةد بين االلتااماا العام  المفروضةةةةة  علط البنوك  إن
ي  صعبا إن لم يكن مستحيال تحقيقه، فمن الناح يعتبرفي شةؤون الابون ومبدب عدم التدخد -والحار

العملية  ك يرا مةا تنتقةد البنوك لعةدم توجيههةا قراراا ابنائها، وبالمقابد قد يعتبر تدخلها في تسةةةةةةةةةةةةةةيير 
 4شؤون الابون خطأ يرتو مسؤوليتها من ناحي  بخرص.

  

                                                           
1-  Michel Vasseur, «des responsabilités encours par le banquier à raison des informations,  

Avis et Conseils dispensés à ses clients», Revue Banque, 1983, p. 943. 
 .8909علي جماد الدين عوض، عملياا البنوك، مرجق سابق، ص.  - 2
 .8908المرجق نفسه، ص.  - 3

4 - Stéphane Piedelievre, Emmanuel Putman, op.cit, p. 192.  
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تهةةا سةةةةةةةةةةةةةةؤوليهةةاا التنةةاقض يعتبر حةةاجاا بمةةام الابنةةاء في إ بةةاا خطةةأ البنوك وتهربهةةا من م
والك  ،تجاههم، وبالتالي قصةةر الحماي  علط حاالا محددأ يقررها القاضةةي المعروض بمامه النااع

لصةةةةةعوب  إيجاد مفهوم قانوني وحدود معين  لمبدب عدم التدخد مما يرهن حق الابون في إ باا خطأ 
 البنك المتدخد.
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 الفصل الثاني
 مظاهر حماية الزبون عند خرق تنفيذ العقود المصرفية

رغم العناية التي أولتها مختلف التشريعات للنشاط المصرفي، إال أن الواقع يظهر أن هذا 
النشاااااط ال يخلو من مخاطر قج تنلر  ااااللا ول، الدلون، فاج ياوم اللن  لتنايذ التداماتل تلا  الدلون 

 اااااااير العاج المصااااااارفي مت، انعاج هذا ا خير صاااااااويوا، إال أنل قج يوج  وأن  تنايذا  اااااااليما أ نا 
يخطئ ويخّل لالتداماتل العاجية أو تل  الماروضااااااة قانونيا، مما يىجت إل، تواا خطك اللن  المرت  

 لم ىولية هذا ا خير والمول  لتعويض الدلون ون الضرر الالوا لل.
ذ  مجنية، تكجيلية أو لدائية، إال أننا ارتكينا في ه اااااااااااىولية اللن  وتتعجج، فاج ت ون تختلف م

الجرا ااااااة االقتصاااااااار ول، الم اااااااىولية المجنية لللن  فاط ونج إخاللل لتنايذ أو ام العاج المصااااااارفي، 
هذا من ناوية، ومن ناوية أخرى  ،لاوتلارها ا   ر إنصاااااااااااافا للدلون ولل ااااااااااااطة ا لرا ات المتلعة

في الواقع العملي،  ما أن أغل   ةتل ت ون ضااااااياة وموجوجل ون اللن  شااااااخصااااااا معنويا، فم ااااااىولي
 الاضايا مجنية، أما الم ىولية اللدائية لللن  فال تطرح واجة ل ونل شخصا معنويا.

تلعا لذل   ااااااانتناول في هذا الاصااااااال م اااااااىولية اللن  المجنية المترتلة ون إخاللل لالتداماتل 
نتطرا  ،  م(الملو  ا ول)الوارجة ول، قيامها  المهنية من وي  أ ااا ااها الاانوني، صااورها والايوج

لملو  )اإل، تطلياات م ااااااااااىولية اللن  المجنية تلا  الدلون ا   ر طروا ول، م ااااااااااتوى الاضااااااااااا  
 .(ال اني
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 المبحث األول
 قيام مسؤولية البنك عن إخالله بتنفيذ التزاماته المهنية

من قواوج لم يتضالوظ أن  ال منهما إن المطلع ول، التشريع التلارت والمصرفي اللدائرت ي 
قانونية خاصة تنظم م ىولية اللن ، ال في شاها التعاقجت وال التاصيرت في ملال العمليات 
المصرفية، رغم تناول قانون الناج والارض العجيج من الاواوج التي توجج ومل اللن  في ملال التمويل 

ة للملاجئ العامة التي تو م الم ىولية المجنيوالت هيالت االئتمانية، لذل  تخضع هذ  الم ىولية 
ااجها علايامها ضرورة توافر ملمووة من الشروط، وا ر ان ا  ا ية النلش ل وام، والتي تاضي 

من خطك وضرر ووالقة  للية، غير أن ذل  ال يمنع من إم انية جفع اللن  لم ىوليتل تلا  الدلون، 
 إما ل ل  الاانون أو ل ل  االتااا.

طل  جرا ة الم ىولية المجنية لللن  اللو  في ا  اس الاانوني الذت تاوم وليل هذ  تت 
الم ىولية وتوجيج طليعتها )المطل  ا ول(،  م أن هذ  الم ىولية قج ترج وليها ا ت نا ات أو قيوج 

 . توج منها )المطل  ال اني(
 المطلب األول

 ه بالتزاماته المهنيةاألحكام القانونية لقيام مسؤولية البنك عن إخالل
رتاا  الاااانون م ااااااااااااااىوليااة  ايلااة ول، واااتا اللنو  ونااج إخاللهاااا لتنايااذ التداماااتهااا المهنياااة 
الماروضااة قانونا لاوتلارها شااخصااا معنويا، لظض النظر ون المتالعات الشااخصااية  ووانها لهجف 

انية في لتانية والومااياة الدلون الطرف الضااااااااااااااعيف في العالقاة التعااقجية من وي  الخلرة وال اا ة ا
 الملال المصرفي.

 ،ع ا ول()الار  ن ااتعرض في هذا المطل  ا  اااس الاانوني الذت تاوم وليل م ااىولية اللن 
 .)الارع ال اني( صور م ىولية اللن  الم ر ة لمول  قواوج الاانون المجني تليل

 الفرع األول
 األساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية للبنك

طورات االلتماوية واالقتصااااجية التي لاراها تطور النشااااط المصااارفي، وفي ظل في ظل الت
تعاجج ا نظمة الاانونية التي تلن، وليها الم ااااااااااااااىولية المجنية لشاااااااااااااا ل وام، اختلف الاال في توجيج 
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م اااااااىولية شاااااااخصاااااااية تاوم ول، ف رة الخطك المرت  من وي  أنها  ا  ااااااااس الاانوني لهذ  ا خيرة،
س لا رة الخطك  ك ااااا، لهذا  اااانتعرض ولية موضااااووية قائمة ول، ف رة الضااااررللضاااار أم أنها م ااااى 

لم ىولية اللن  )أوال(،  م ف رة المخاطر ) انيا(، وتوجيج ا ن   منهما لتك يس م ىولية اللن  تلا  
 الدلون.

 أوال: نظرية الخطأ كأساس لمسؤولية البنك تجاه الزبون
ولية المجنية ظهرت اتلاهات فاهية وقضاااائية في إطار اوتماج نظرية الخطك  ك ااااس للم اااى 

تهجف إل، وصاااااااف ا خطا  التي تاع من ا شاااااااخا  ونج مداولتهم مهنتهم لا خطا  المهنية، في 
مواولة  جخال نوع لجيج من ا خطا  في الم ااااىولية المجنية يومل وصااااف الخطك المهني، ويىجت 

 1تلعا لذل  إل، قيام الم ىولية المهنية.
إل، االوتراف لااكن الخطااك الااذت يرت لاال اللناا   2ة ذلاا  أن ذهاا  لعض الاااال ااان من نتيلاا

يجخل في خانة ا خطا  المهنية، ولالتالي توصف م ىولية اللن  لكنها ذات طليعة مهنية من لهة، 
 ومن لهة أخرى تشمل لميع ا خطا  التي يرت لها اللن  وت، ولو  انت أخطا  ي يرة.

اطها تتعرض للمتالعة ول، أ اااااس الم ااااىولية التعاقجية، ل ن فاللنو  وأ نا  ممار ااااتها لنشاااا
طالما نون لصااااااااااجج أشااااااااااخا  موترفة مهنية، فون التاريا لين الم ااااااااااىولية التعاقجية والم ااااااااااىولية 
التاصااايرية أصااالئ لج ضااائيل، فالمى ااا اااة المصااارفية مى ااا اااة ممتهنة، تتمتع لمميدات وخصاااائ  

 تميدها ون غيرها.
طالعا خاصااااااااااا، فهو ال ينوصاااااااااار فاط في وجم تنايذ التدام ي ت ااااااااااي الخطك في هذ  الوالة 

وااجت، لال يتعاجى ذلا ، فيعتلر لم االاة الخطك إقجام اللنو  ول، وجم اوترام االلتدامات المنوطة لها 
 3.خاصة االلتدام لالويطة والوذر، في التعامل مع الدلون أيا  ان ال ل 

  

                                                           
 .252،  . 5991وماج مصطا، ود ، م ىولية اللن  ون الوفا  لالشي  المدور، جار النهضة العرلية، الااهرة،  - 1

2 - Voir : Jack Vezian, op.cit, p. 11; Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 180;  

 .239اوت، مرلع  الا،  . للن، ومر م ا
 .532داينة آيت وادو، مرلع  الا،  .  - 3
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 مضمون الخطأ المهني:-1
إل، االوتراف لالطليعة المهنية لخطك اللن  ول، أ اس أنل رلل ذه  غاللية الاال والاضا  

مهني يمارس نشااااطا مهنيا خاصاااا لل ويوت ر مداولتل، فضاااال ون الو اااائل وا م انيات المتاوة لل 
والتي تلعلل في مر د أفضااال من الدلون الذت واجة ال ي ون من ذوت االختصاااا  والخلرة، ولذل  

ا ال ي اااال  اللن  م ااااال  غير  من المهنيين الذين يولجون في ناس فخطك اللن  المهني يتواا ونجم
 ظروفل.

ذل  أن المهنة المصااااااااااارفية تارض ول، اللنو  ملمووة من ا و ام وااللتدامات ماال يولج 
لالن اااالة لصشااااخا  العاجيين، هذ  االلتدامات تلج مصااااجرها في الاانون والعاجات وا وراف المهنية 

 1ارة إل، هذ  االلتدامات في العاج ال يعني وجم التدام اللن  لها.المعمول لها، وغيا  ا ش
الخطأ الذي يرتكبه الشخخخخخخخخخر في ممارسخخخخخخخخة »والخطك المهني وموما يعرفل اللعض لكنل: 

 2.«مهنته عندما ال يسلك مسلك غيره من المهنيين الذين يوجدون في نفس ظروفه
 لى ما يفرض عليه من التزامخروج المهني بحكم اختصخخاصخخه وخبرته ع» ما يعرف لكنل: 

 3.«الحيطة والحذر التي يفرضها عليه التشريع والعرف والعادات المهنية
فوذا  ان الخطك العاجت يتم ل في مخالاة قواوج الويطة والوذر الماروضة ول، ال افة، فون 

نا   الخطاك المهني ينطوت ول، إخالل لاا صااااااااااااااول الانياة أو قواواج المهناة، والتي يلا  مراوااتهاا أ
ة هنيمممار اااة هذ  المهنة، لخالف الخطك العاجت الذت يصاااجر من أشاااخا  جون اوتلار للصااااة ال

 ونج من ياوم لها.
فالشخ  الذت يداول مهنة ما يل  أن ي ون ول، ولم تام لاواوج هذ  المهنة، ويل  وليل 

اة ا، من وجم مراوأن يلذل قجرا  افيا من العناية والوذر ونج أجائها، فوذا  ان الشااااااخ  العاجت يع
ذا  ان الاانون مت ااااااموا مع الرلل العاجت  اوتياط معين، فون ذل  يشااااا ل خطك من قلل المهني، واا

                                                           
 .33مومج ولج الظاهر و ين، مرلع  الا،  .  - 1
 .222-223وماج مصطا، ود ، مرلع  الا،    .  - 2
 .582ولج العديد لوخر ، م ىولية اللن  تلا  الظير، مرلع  الا،  .  - 3
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لعض االوتياطات، فونل متشاااااااجج مع المهني الذت ينتظر منل الور  والعناية أ  ر يتظاضااااااا، ون 
 1مما ينتظر من الرلل العاجت.

ناية لو لات أنل قام لتنايذ التدامل ل ل و مع ا شاااااااارة إل، أن اللن  ي اااااااتطيع جفع م اااااااىوليتل
ووذر مطلو   مهني،  كن ي لت أنل قام لالوفا  لشااااااااااي  مدور م ال جون أن ي ااااااااااتطيع ا تشاااااااااااف 

 التدوير  تاانل، أو أن ي ون الضرر رالعا إل، الاوة الااهرة أو خطك الدلون نا ل.
صااااااة اللات مهنية خامما  اااااالا يتضاااااائ أن اللن  م ل غير  من المهنيين تاع ول، واتال و 

ل ل  المهنة التي يمار ها، ا مر الذت يىجت إل، إصلاغ الطليعة المهنية ول، الخطك الذت يرت لل 
أ نا  مداولة مهنتل، هذا الخطك المهني تترت  وليل م ااااااىولية مهنية خاصااااااة ول، أ اااااااس أن اللن  

 رلل مهني يلدمل التايج لالويطة والوذر الالدمين لممار ة المهنة.
 معايير تقدير الخطأ المهني للبنك:  -2

ا صاااااااااااااال أن خطاك اللنا  ذو طليعاة واجية ونجما يرت   هذا ا خير خطك قلل دلونل،  نل 
ي اااتنج إل، االتااا الملرم لينهما، أو ذا طليعة تاصااايرية ونجما يرت   خطك ناتخ ون إخاللل لالتدام 

 نها.قانوني تلا  دلونل  منئ ائتمان لدلون في وضعية ميىوس م
مع ذل  ذه  غاللية الاال والاضا  إل، االوتراف لالطليعة المهنية لخطك اللن  ول، أ اس 
أنل رلل مهني يمارس نشاااااااااطا مهنيا خاصااااااااا ويوت ر مداولتل، فضااااااااال ون الو ااااااااائل وا م انيات 
 2المتاوة لل والتي تلعلل في مر د أفضل من الدلون الذت ال ي ون من ذوت االختصا  والخلرة.

الاال إل، وضاااااااع ملمووة من المعايير يم ن االوتماج وليها لتاجير ولوج مواصااااااااات ومج 
 الخطك المهني في خطك اللن ، أهمها: 

 معيار طبيعة النشاط المصرفي: -أ
إن طليعة النشااط المصرفي تعتلر معيارا لوصف خطك اللن  لالمهني، فالعمليات المصرفية 

منئ االئتمانات، ووضاع و اائل الجفع توت تصارف اللمهور التي ياوم لها اللن  من تلاي الوجائع، 
جارتها ذات أهمية لالظة في تاجير  لو ل الخاطئ وترتي  الم ىولية المهنية تلاهل.  واا
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 معيار األعراف والعادات المهنية:-ب
ي جورا  ليرا في تاااجير الخطااك المهني، إذ هنفلااالن اااااااااااااالااة لصوراف المهنيااة، يىجت العرف الم

عيار في التعرف ول، م اال  المهني الوري ، فيتم الت اااىل م ال ون ما لرى وليل ي ااتعان لل  م
ورف المهنة في ظروف معينة، ومن  م ماارنتل ل ااالو  المهني لو ولج في م ل هذ  الظروف. أما 

إال أن ولوجها يجل ول، أنها تم ل ما  ا لداملالن ااااااااالة للعاجة فلالرغم من وجم وصاااااااااولها إل، جرلة 
عامل المهنيين اآلخرين، وهي لهذ  الصااااااااااة ت ون صااااااااااالوة لالوتماج وليها في تاجير يلرت وليل ت
 1 لو  المهني.

 معيار االستقاللية: -ج
اال اااااااتاالل المهني، وهو قيام اللن  لاتلاع ا صااااااااول العلمية والانية  ،ياصاااااااج لاال اااااااتااللية

خ  الدلون منل أو أت شااااال ااااليمة في ملاشاااارتل لعملل وااللتدام لها، ومن جون الخضااااوع لما يطللل 
آخر فيمااا ياوم لاال من وماال، فعل، اللناا  الايااام لتنايااذ وملاال وفا ا وراف والاواوااج المعروفااة في 
المهنة التي يمار اااها لصااارف النظر ون تعليمات دلونل، فوذا خالاها يعج مرت لا لخطك مهني يول  

ير نل ونج تنايذ وملل ماجام غم ااااااااااااااىوليتال المهنياة، ولاالع س ال يعج مخطئا إذا تلاود تعليمات دلو 
 2مخالف للاواوج وا وراف التي تو م المهنة المصرفية.

 معيار التخصر: -د
إن ارتااع الم ااااتوى الاني والعلمي لللن ، ناهي  ون اوت ار  للنشاااااط المصاااارفي وا ااااتعانتل 

مر الذت  لالو ااااااااائل التانية والانية المختلاة، يلعل الخطك الذت يرت لل يوصااااااااف لالخطك المهني، ا
، واللنو  3يول  وليل أن يلذل العناية في تنايذ وملل لالاجر الذت يتوافا مع جرلة تخصصل الاني

واالياا تماارس اوت ارا فعليا وقانونيا لظاللية العمليات المصاااااااااااااارفية الهامة، وأل ااااااااااااااط م ال ول، ذل  
إال  د  اااو  الشاااي اتاوت ار تلايها للوجائع، وأيضاااا االوت ار الذت منول المشااارع لها في وجم لوا

ول، أوج اللنو  أو المى ا اات المشاالهة، وهو ما يلررل إلدامية تشجيج الم ىولية ول، اللنو  ل ل  
 أخطائها المهنية.
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ما  االا، أن م ااىولية اللن  ون العمليات المصاارفية هي م ااىولية شااخصااية قائمة م يتضاائ
 ان التاليجية للم اااااىولية، إذ ال لج أ اااااا اااااا ول، ف رة الخطك وأن أر انها الموضاااااووية هي ذاتها ا ر 

للاول لولوجها من توافر خطك اللن ، ومن ولوج ضااارر لوا لالدلون، ومن إقامة والقة  اااللية لين 
ن  ان من الم ااااااااالم لل أن خطك اللن  يخضاااااااااع للاواوج العامة للخطك، إال أن 1الخطك والضااااااااارر ، واا

توجيج  ا والمخاطر التي تنشاااااك ونها تلعلالتدامات اللن  لوصاااااال مهنيا والعناية التي يل  أن يلذله
هذا الخطك يخضااااااع لتاجير خا ، وي  تضاااااااي هذا االلتدامات ول، الخطك المهني طالعا خاصااااااا 
نما تلعا لمعيار المهني المعتاج أت المهني  تلعل تاجير  ال يتم ول، أ اااااااس معيار الرلل المعتاج، واا

 2الوري  الوذر.
 ية البنك تجاه الزبونثانيا: نظرية المخاطر كأساس لمسؤول

انتشااااار و  لعج التطور االقتصاااااجت ال ااااريع الذت شااااهج  العالم في أواخر الارن التا ااااع وشاااار
ا ااااااااااااتخجام اآلالت المي اني ية في شاااااااااااات، الملاالت، أجى إل، وقوع وواج  وجيجة، ال  اااااااااااايما تل  

، رافهاالملهولة التي ي ون من الصاااااااااااع  إن لم ي ن من الم اااااااااااتويل إ لات ولوج خطك من قلل أط
ا مر الاذت أجى إل، ظهور واجة مواوالت فاهية وقضااااااااااااااائية تهجف إل، اللو  ون أ اااااااااااااااس آخر 

 للم ىولية لعيجا ون الخطك الذت تواا وجم  اايتل لتعويض المضرور من هذ  الوواج .
ولج الاال والاضاا  في ف رة الخطر ا  اس المالئم لتك يس الم ىولية، لوي  لم يعج هنا  

نما ي اي أن ياع الضاااااارر من الشااااااخ  وت، ي ون ضاااااارورة لولوج خ طك وت، تاوم الم ااااااىولية، واا
 3م ىوال ولو  ان فعلل ال يش ل خطك.

ولمعرفة مجى اوتماج هذ  النظرية  ك ااااااااس لم ااااااااىولية اللن ،  اااااااانتعرض إل، مضاااااااامونها، 
 وتاجيرها.

                                                           
1 - Jean-Louis Rive- Lange, Monique Contamine-Raynaud, op.cit, p. 151. 
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 ة ااااااااااااااذت ياع من تالعيل أ نا  ممار ااااااااجر ا شارة في ملال الخطك المهني، أن اللن  ي كل ون الظش أو ا همال الااااااتل

 ان اااااااااااااااضرور ال يعلم أن التالع  ااااااااااالو  انوا متلاودين لها، وال يعا، من الم ىولية إال إذا أ لت أن الموظائاهم، وت، و 
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 مضمون نظرية المخاطر: -1
، ومااااجهااا 5893" وااام Saleilles" و "Josserand" ظهرت هااذ  الا رة ول، يااج الاايهين

وتمل أن ينشااك ونل خطر يلعل صاااولل م ااىوال ون الضاارر الذت قج ي االلل للظير، أن أت نشاااط يل 
جون اللو  فيما إذا  ان يولج من قللل خطك أو ال، ف ل من يلاشااااار نشااااااطا خطرا يل  أن يتومل 

 1.تلعتل، ويلتدم لالتعويض إذا  ان هنا  ضرر
لطليعتل مصجرا للمخاطر نتيلة الرتلاطل لعنصر المال، ولما أن  لاوتلار النشاط المصرفي

اللنو  تلني أرلاوا من نشاااطها وتتمتع لمرا د اقتصااااجية متميدة، وتمتل  إم انيات ضاااخمة تم نها 
من موالهااة أت متطللااات، فاااج ناااجى لعض الااهااا  الارن اااااااااااااايين لولو  اوتماااج نظريااة المخاااطر 

تتومل اللنو  م ااااااااىولية أت ضاااااااارر يوج  للدلنا  نتيلة   ك اااااااااس للم ااااااااىولية المصاااااااارفية، وي 
، 2ممار اااااااتها نشااااااااطها، وذل  جون أن ت ون لالضااااااارورة قج ارت لت خطك أ نا  قيامها لهذا النشااااااااط

 ووللهم في ذل : 
أن هاذ  النظرياة تىجت إل، تخايف وا   إ لاات خطاك اللنا  ول، الدلون، فهذا ا خير   يرا  -أ

لن  إذا تعلا لااللتدام للذل وناية، فوت، لو  ان مهنيا ماا يلج صااااااااااااااعولة في إ لات خطك ال
يلا، قاصاااااااااااارا ون امتال   افة ا جلة التي ت لت خطك اللن ، ويلا، والدا ون الوصااااااااااااول 

 3إليها.
ل مع تالقمهنيا، فيل  التعامل معل لشاااااااااي  من الا اااااااااوة والشاااااااااجة في و  أن اللن  لاوتلار  - 

ت ميجان، وطالما أن التر يد ي ون في خانة الدلون ا ودل، الذت ال ي ااتطيع مناف ااتل في أ
هاذا الممتهن لتوميلال م ااااااااااااااىوليااة تعاااملال مع الدلون ن ون قااج اقترلنااا لااجا من أو ااام نظريااة 

ل اللنو  الم اااااااااىولية لجون إ لات أت خطك وصااااااااال من لانلها، وي اي ومّ المخاطر، التي تل 
كن اللن ، مما يعني لوقوع الضاااااااااارر للدلون، واا لات الرلاط لين هذا الضاااااااااارر والتعامل مع 

النتيلة المتالدمة مع هذا الوضااااااع ت ون  ااااااائجة ويصاااااالئ اللن  م ااااااىوال لصااااااورة إلدامية ال 

                                                           
 .210وماج مصطا، ود ، مرلع  الا،  .  - 1
 .223للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،  .  - 2
 .222،  . المرلع نا ل - 3



 
 

- 043 - 
 

ى إل، جأمنا  منها، لظض النظر ون أت ومل إيلالي أو  ااااااااااااللي من قللل، ا مر الذت 
 1لمناجاة لالم ىولية الوظياية التي يمار ها ليس أ  ر.ا
س نظرية المخاطر يلعلها تتشاااااااااااجج في ا لرا ات أن ترتي  م اااااااااااىولية اللنو  ول، أ اااااااااااا -ج

المتعلااااة لالول الدلنااااا ، وتتول، وناااااياااة  ليرة في تنايااااذ االلتداماااات الملاااااة ول، وااااتاهااااا، 
ولاالنتيلاة يطهر اللنو  من أن ت ون أجوات وو ااااااااااااااائال لعملياات غير مشاااااااااااااارووة تضاااااااااااااار 

 لاللمهور.
تناجا لعيل إذا قضااي لم ااىوليتل ا ااينلظي ا شااارة هنا، أن اللن  ال يمل  وا الرلوع ول، تا

إل، نظرية المخاطر  ن أ اااااس الم ااااىولية في هذ  الوالة ليس هو خطك التالع في الايام لوظياتل، 
نما هو الخطر الذت يتوملل اللن  الذت ال يمل  هذا الوا إال في والة  لوت خطك تالعل.  2واا

 ن: تقدير نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية البنك تجاه الزبو-2
نظرية المخاطر  ك ااااااااااس لم ااااااااااىولية اللن  المجنية، واجية  انت أم تاصاااااااااايرية، إن اوتماج 

ولاالرغم من المداياا التي توااها ال  اااااااااااااايما في الوالة التي ال يم ن فيها إ لات من المت اااااااااااااال  في 
الخطك، إال أنها لم تتم ن من الولول مول نظرية الخطك، ولذل  فاج تعرضاااااااااااات النتااجات شااااااااااااجيجة 

 منها:
أن هذ  النظرية تلعل اللن  م اااااىوال ون نتائخ النشااااااط الذت يداولل، ا مر الذت يىجت إل،  -أ

االمتناع ون ملاشااااارتل إي ارا لصمان لجال من اوتمال انعااج م اااااىوليتل، وما يترت  ون ذل  
 من أضرار.

 أن الدلون قج ي ون المنشئ للخطر. - 
ن  انت تصلئ لتلرير لعض الواالت  -ج لدلون، لترتي  م ىولية اللن  تلا  اأن هذ  النظرية واا

 3إال أنها ال تصلئ لتلريرها  ليا.
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أن اوتماج نظرية المخاطر ول، إطالقها  ك ااااااااااس للم اااااااااىولية ياضاااااااااي ول، روح الملاجرة  -ج
، فالملتمع 1الارجية، فينلر ون ذل  لموج وشااالل ول، الصاااعيجين االقتصااااجت وااللتماوي

ن لو من الورية  فراج  من ألل ممار ااااااااااااة ن ضااااااااااااماو ال ااااااااااااليم ال يم نل التطور واللاا  ج
نشااااااطاتهم الارجية، وفي الوقت نا ااااال ال يم ن للملمووات االقتصااااااجية أن ت اااااتمر وترتاي 

، ولهذا ال يم ن العمل لنظرية المخاطر 2جون توفير مناخ منا ااااا  لعناصااااارها للعمل لورية
  . ا ول، الدلنا ، والذت لالضرورة  ينلر  للو ول، إطالقها وت، ال توج من ومل اللن

المخاطر هي فعال من صااااااميم العمل المصاااااارفي ال  اااااايما إذا ارتلطت لالعمليات إذا  انت  -ه
م انية تك ر  لالتاللات االقتصاااااااااااجية والمالية،  ما  االئتمانية، فالخطر يتعلا لالمال نا اااااااااال واا

لون، د يتعلا لماهوم اآللال مع ما يم ن أن ي تلج من طوارئ اقتصاجية أو مالية متعلاة لال
مشروول، إال أن ول ياية إجارتل ل تليتك ر ل اا و  لنشاط الدلون نا لأيضا  ما يرتلط الخطر 

لدامل لالتعويض ون ا ضااااااااارار المرتلطة   ل هذ  المخاطر ال يم ن توميل نتائلها لللن  واا
ال أجى ذلااا  إل، ترجج اللنو   لهاااا ماااا لم يرت ااا  خطاااك معيناااا أجى إل، واااجو  ضاااااااااااااارر، واا

ولامها ون  تاجيم االئتمان المصااارفي خوفا من ترتي  م اااىوليتها، مما ينع س  اااللا ول، واا
 3الدلنا  طاللي االئتمان وول، االقتصاج لش ل وام.

أن اوتماج هذ  النظرية ياضي ول، روح المناف ة لين اللنو ، وي  يىجت إل، ترججها   يرا  -و
رر ل ااااال  وجو  ضاااااقلل إقجامها ول، وملية مصااااارفية معينة خوفا من ترتي  م اااااىوليتها 

هي ا قر  إل، تاااك اااااااااااااايس ، ا مر الااذت يلعاال ف رة الخطااك 4للدلون، ولو جون خطااك منهااا
م ااىولية اللنو  ول، أ ااا ااها، وتشاا ل أ ااا ااا واما لم ااىوليتها العاجية أو التاصاايرية تلا  

  الدلنا .
ون فلالرغم من اآلرا  المتعججة والمختلاة لتك اااااااااايس م ااااااااااىولية اللن  ول، إوجى النظريتين، 

غيا  الن  التشاااريعي الااصااال في هذ  الم اااكلة في اللدائر، يمنئ  ااالطة تاجيرية وا اااعة للااضاااي 

                                                           
1 - Philippe Le Tourneau, Loïc cadiet, op.cit, p. 8.  

 .228للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،  .  - 2
 .230 .  ،المرلع نا ل - 3
 .الصاوة نا ها نا ل،المرلع  - 4
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يم ن أن تنتهي إل، أو ام متعارضااااااااااااة ومتناقضااااااااااااة، هذا من لهة، ومن لهة أخرى، ونظرا للجور 
 ال لير الذت تاوم لل اللنو  في تمويل المشاريع التي ت اوج ول، النهوض لاالقتصاج الوطني، أجى

، وي  ت اااااااع، إل، الوااظ 1للعض التشاااااااريعات إل، تارير ملجأ وجم م اااااااىولية اللن  مانئ االئتمان
ول، ا اااتمرار مشااااريع الدلنا  من خالل جومهم المالي، لوي  تلا، لمنكى ون أت م اااا لة قانونية 

مرون ي يم ن أن ت ار وولها من خالل قيامها لتاجيم الت اهيالت المالية لهىال  الدلنا ، خاصاة الذين
لكوضااااع مالية صاااعلة أو الخاضاااعين  لرا  إفالس أو ت اااوية قضاااائية، مما ي ااامئ للدلون لمتالعة 

نااذ  من خطر ا فالس.  نشاطل واا
إال أننا نرى لكنل يل  اوتماج النظريتين، فلاوتلار اللن  مهني يمارس نشاطا خاصا فخطى  

ذل هنيين، وهو ما يىجت لاللنو  إل، ليعتلر مهنيا يتواا ونجما ال ي ااااااااال  ما ي ااااااااال ل غير  من الم
ونااياة أ لر في تناياذ التدامااتها، مما ينع س لا يلا  ول، أطراف العالقة اللن ية، ناهي  ول، أن 
الهجف من إقامة م ااااىولية اللن  في لميع ا ووال هو وماية الدلون المتضاااارر وتعويضاااال، لظض 

 النظر ون ا  لو  المتلع  لل ذل .
العامة في التشاااريع اللدائرت تلن، الم اااىولية ول، الخطك، وول، هذا ا  ااااس ووفاا للاواوج 

 .فون م ىولية اللنو  في اللدائر قائمة ول، ف رة الخطك
 الفرع الثاني 

 صور مسؤولية البنك المدنية تجاه الزبون
تاوم الم ااااىولية المصاااارفية لصاااااة وامة ول، أ اااااس الخطك، هذا الخطك إما أن ي ون خطك 

ترت  وليل م ااااااااااىولية واجية لللن ، شاااااااااارط ولوج واج يرلط لين الدلون واللن ، وأخّل ا ول واجيا ت
ما أن ي ون الخطك المرت    لكوج االلتدامات المنصاااو  وليها في لنوج العاج صاااراوة أو ضااامنا، واا
ذو طليعة تاصاااااااااايرية تترت  وليل م ااااااااااىولية اللن  التاصاااااااااايرية، وذل  في والة إخالل اللن  لكوج 

 مات التي يارضها الاانون  وا   ان لاعل اللن  نا ل أو لاعل أوج تالعيل.االلتدا
                                                           

1 - «Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation  

judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des  

préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'inmmixtion  

caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces  

concours sont disproportionnées à ceux-ci» .Art. L650-1 al. 1 du c. Com. Fr, Modifié par  

Ordonnance N°2008-1345 du 18 décembre 2008-art. 129, op.cit. 
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 أيا  انت الم اىولية تاصاايرية أو واجية، فهي تتوج في قيامها ول، وناصار أ ااا ااية  ال :
 الخطك، الضرر، والعالقة ال للية.

 افالخطك في لوهر  واوج  نل ياترض ا خالل لالتدام  ااااالا، في ااااتوت أن ي ون مصااااجر هذ
لملاشااااار ون الخطك الذت نلم ا خير العاج أو الاانون،  ن  ال منهما يىجت إل، تعويض الضاااارر ا

ن  انت هذ  الووجة لين الم ىولية العاجية والتاصيرية ال تمنع من ولوج لعض الاوارا ون ذل ،  واا
نهما م لينهما ول نها ال ترلع إل، اختالف في ا  اااااس أو الطليعة، لاجر ما ترلع إل، خضااااوع  ل

 1لاواوج مختلاة.
                          : المسؤولية العقدية للبنك   أوال

الااذت يلرم لين اللنا  والدلون لتااجيم مختلف  2لعملياات المصاااااااااااااارفيااة ول، العاااجتاوم أغلا  ا
الخجمات واالمتيادات المصاااااااارفية، فتطلا شااااااااروط العاج ول، مختلف العمليات التي توج  لينهما، 

القة يوا من قلل طرفيل )اللن ، الدلون( وتنتهي لذل  العوقج يتم تنايذ هذا العاج تنايذا  امال صاااااااااااو
التعاقجية التي ترلطهما، وقج يوج  الع س لوي  يخل اللن  لووجى التداماتل التي يارضاااااااااها العاج، 
ويعتلر في هذ  الوالة مرت لا لخطك يترت  ونل قيام م اااااىوليتل المجنية، وت ون هنا م اااااىولية واجية 

من الااااانون الماااجني  502طريا العااااج، وذلااا  تطليااااا  و اااام المااااجة  نظرا الرتلااااطااال لاااالدلون ون
العقد شريعة المتعاقدين، فال يجوز نقضه، وال تعديله إال باتفاق »اللدائرت، والتي تن  ول، أن: 

 .«الطرفين أو لألسباب التي يقرها القانون
إما في تنايذ  ، وقّصرم ىولية اللن  العاجية مت،  ان هنا  واج قائم لينل ولين الدلون تاوم

االلتداماات الملاااة ول، وااتاال لماتضاااااااااااااا، لنوج العااج أو لم يام لاالتناياذ إطالقاا أو قام لل ول، نوو 
  ي  أو تكخر في تنايذ .

 الم ىولية العاجية لللن  يتعين تواا ما يلي:  ترت إذا  ي ت

                                                           
 مة تمييد ة العليا ومو ااااااتطلياات الم ىولية المجنية المصرفية في قضا  المو مة االتواجي»لا م ولي  الم الشام ي،  - 1

 ا ومال المصرفية ا ل ترونية لين الشريعة والاانون، المللج الرالع،  لية الشريعة والاانون، وغرفة ، لوو  مىتمر «جلي
 .5382،  . 2003مات  52-50تلارة وصناوة جلي، جلي، ألو ظلي، 

  اتفاق يلتزم بموجبه شخر أو عدة»الاانون المجني العاج لكنل: المتضمن  18-31ا مر رقم من  12ورفت الماجة  - 2
 «.أشخار نحو شخر أو عدة أشخار آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
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جمات أو إوجى الخولوج واج صاااااويئ لين اللن  والدلون يلتدم فيل ا ول لكن يىجت لصخير  -5
تترتاا  وناال ملمووااة من االلتدامااات الاااانونيااة أو االتااااقيااة الواللااة  ،العمليااات المصاااااااااااااارفيااة

و وجيعا أو  ايال ائل، أنالتنايذ، فاللن  قج ي ون و يال  ما هو في تكمينل للخجمات الناجية لدل
ناجيا للصااااا  ما هو لالن ااااالة لخطالات الضااااامان،  ما قج ياوم لجور المىلر في والة تكلير 

 1الوجيجية، وغيرها من العاوج المصرفية.
، أت أن يوج  إخالل 2إخالل اللنا  لكوج االلتدامات العاجية، وهو ما يعرف لالخطك العاجت -2

أو تاصاااااااااااير من اللن  في الايام لكوج أو لعض أو  ل االلتدامات العاجية، فظاللا ما تارض 
أو ت تنتخ ضمنا من ا وراف والعاجات ملمووة من االلتدامات، قج يتضمنها العاج صراوة 

 المصرفية وت رس  لنج من لنوج العاج،  م يوج  لعج ذل  إخالل لها من طرف اللن .
لمعن، أجا، يتواا الخطك العاجت لملرج وجم وفا  اللن  لالتدامل،  اااااااااااوا  لامتناول  ليا أو 

رياة تخالف ما نال قام لتنايذها لطلدئياا ون تناياذ التدامااتال قلال الدلون أو التاكخير في تناياذهاا، أو أ
 ورج ذ ر  صراوة أو ضمنا في لنوج العاج.

ياتضاي ا مر منا لصجج الوجي  ون الخطك العاجت المول  للم ىولية العاجية التمييد لين 
 نووين من االلتدامات، االلتدام لتوايا نتيلة وااللتدام للذل وناية.

ال لتوايا غااايااة معينااة هي مواال االلتدام، فااوذا لم فاي الوااالااة ا ول،، تنايااذ العاااج ال ي ون إ
، وم اللل توصاااااااااااااايل اللن  3يام اللنا  لتوايا النتيلة الماصااااااااااااااوجة ي ون مخال لتنايذ التدامل العاجت

 لصوراا التلارية.
أماا االلتدام للاذل ونااياة، فاالمهم هناا هو مااجار العنااياة الوال  لذلها من لان  اللن ، وهي 

عاجت، فوذا أ لت اللن  ذل  ي ون قج ناذ التدامل ولو لم يواا النتيلة المطلولة وااجة ونااياة الرلل ال

                                                           
 .5382لا م ولي  الم الشام ي، مرلع  الا،  .  - 1
 الخطك العاجت هو وجم تنايذ المجين اللتدامل الناشئ ون العاج، وي توت في ذل  أن ي ون وجم التنايذ رالعا إل، ومج   - 2

 لو  ان وجم قيام المجين لالتدامل رالع إل،  ل  ألنلي  الاوة الااهرة وي  ال تتواا أو إهمالل، لل أنل يتواا وت، و 
 في هذ  الوالة الم ىولية النعجام الرالطة ال للية.

 أنظر: ولج الرداا أومج ال نهورت، الو يط في شرح الاانون المجني اللجيج، نظرية االلتدام لولل وام، مصاجر االلتدام، 
 .332،  . 5998للنان، ، لطلعة ال ال ة اللجيجة، منشورات الوللي الواوقيةالمللج ال اني، ا

 .521خليل أومج و ن قجاجة، مرلع  الا،  .  - 3
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في االلتزام بعمل، إذا كان »من الاانون المجني أنل:  532/5وفي هذا نصاااااااات الماجة ، 1من االلتدام
المطلوب من المدين أن يحافظ على الشخخخخيء، أو أن يقوم بتدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ 

فتن المدين يكون قد وفى بااللتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخخخخخخخخخخر  التزامه
، «العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصخخود، هذا ما لم ينر القانون أو االتفاق على خالف ذلك

إذا كخخانخخت الوديعخخة بغير أجر »: لمن الاااانون المااجني اللدائرت ول، أناا 192الماااجة وهو مااا أ ااجتاال 
 على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله.وجب 

ذا كانت الوديعة بأجر فيجب دوما أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد  .«وا 
يصاااي  الدلون ل ااال  خطك اللن ، وفي هذ  الوالة يتعين ول، الدلون إ لات  2تواا ضااارر -3

فال ياترض ولوج الضرر لملرج أن اللن  لم يام  ولوج االلتدام العاجت والضارر الالوا لل،
، ولالتالي ال 3فاج ال يناذ اللن  التدامل وال يصااااااي  الدلون أت ضاااااارر ،العاجتلتنايذ التدامل 

ن ، وم الل، إذا قام الدلون لولرام واج ليع وطل  متاوم م ىولية اللن  رغم وجم تنايذ التدامل
 لو اااااااااا  اللائع، إال أن اللن  لم يام لالتوويل،اللن  توصااااااااايل قيمة ورقة تلارية وتوويلها 

 وتلين فيما لعج أن الدلون  ان قج ف خ واج الليع.
يشاااامل الضاااارر الاالل للتعويض الضاااارر الماجت والمعنوت، والضاااارر الماجت في الم ااااىولية 
العاجية هو الضااارر الذت يصااااي  الدلون في مالل ل ااال  خطك اللن ، أو قج يمس لمصاااالوة جاخلية 

، 4ماة الماالياة للدلون فتنتا  منهاا أو تعاجمهاا،  ماا قاج يمس لاالممتل اات فيعطلها أو يتلاهاتمس الاذ
أما الضارر المعنوت فهو الضارر الذت يصاي  واا أو مصلوة مشرووة للدلون، وم الل ما قج يمس 

، ويتواا الضاااااااارر المعنوت غاللا في 5الدلون في  رامتل أو شاااااااارفل أو  اااااااامعتل وم انتل االلتماوية
ل،  ن طليعة العاج تاتضااي أن ي ون إلرامل وولية التاصاايرية ول، خالف الم ااىولية العاجية الم اى 

                                                           
 .522خليل أومج و ن قجاجة، مرلع  الا،  .  - 1
 والمصلوة  ل،اااااااااااااا من واوقاااااالضرر هو ا ذى الذت يصي  الشخ  نتيلة الم اس لمصلوة مشرووة لل أو لو - 2

 المشرووة إما أن ت ون ماجية أو أجلية.
 .352 . مرلع  الا، أنظر: مومج صلرت ال عجت، 

 .323ولج الرداا أومج ال نهورت، الو يط في شرح الاانون المجني اللجيج، المللج ال اني، مرلع  الا،  .  - 3
 .521مصطا، العولي، مرلع  الا،  .  - 4
 .281،  . العرلي للواج، مرلع  الا - 5
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شاااااااي  ذت قيمة مالية، غير أنل قج ي ون للجائن مصااااااالوة أجلية في تنايذ العاج ويترت  ول، إخالل 
 1المجين لالتدامل ضرر أجلي.

ي  لية العاجية، ون  المشااارع اللدائرت ول، إم انية تعويض الضااارر المعنوت في الم اااىو 
يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو »م رر ول، أنل:  582نصت الماجة 

 .«الشرف أو السمعة
إذا الضرر ر ن أ ا ي لايام م ىولية اللن ، فم ال إذا لم يلعلم اللن  الدلون ل ل المعلومات 

لكن  م ااىوال م ااىولية واجية، مع العلمالضاارورية أ نا   ااريان العاج  ولالغل لوالة الو ااا ، يعتلر 
الضرر يل  أن ي ون ملاشرا ومتوقعا غير اوتمالي فال تعويض في الم ىولية العاجية ون الضرر 

 المتوقع.
غير أنه إذا كان االلتزام مصدره العقد، »من الاانون المجني ول، أنل:  582/2تن  الماجة 

يما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشخا أو خطأ جسخ
، فالضاارر الملاشاار المتوقع هو الماصااوج لالتعويض ونل في الم ااىولية العاجية «عادة وقت التعاقد

تعلا لوالتي الظش والخطك الل ايم، ذل  أن المجين في الم اىولية العاجية قج انصرفت إراجتل  إال ما
 2يتوقعل من ضرر ونج إلرام العاج. ونج إلرام العاج أال يلتدم إال لما  ان

 ما أن الضاارر يلدم أن ي ون ملاشاارا وت، ي ااتوا التعويض ونل، وي ون  ذل  إذا لم ي ن 
 3في ا تطاوة الجائن أن يتوقا  للذل لهج معاول.

تواا العالقة ال ااااللية لين خطك اللن  والضاااارر الالوا لالدلون، فال ي اي لايام الم ااااىولية  -2
ة واجية فو ااا  مع الدلون الذت أصاااالل الضااارر ووقوع خطك من اللن ، العاجية ولوج والق

نما يل  أن ي ون هذا الضااااااااااااارر الذت أصاااااااااااااالل رالعا إل، إخالل اللن  لكوج االلتدامات  واا
عاجية والضرر لايام الم ىولية ال خطكالناشئة ون العاج، وي  ال ت اي العالقة الماجية لين ال

 4لل يل  أن تاوم الصلة الاانونية.

                                                           
 .352مومج صلرت ال عجت، مرلع  الا،  .  - 1
 .153ولي ولي  ليمان، مرلع  الا،  .  - 2
 .305المرلع نا ل،  .  - 3

 .598وماج مصطا، ود ، مرلع  الا،  .  - 4
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ياع ول، الدلون و   إ لات العالقة ال اللية لين خطك اللن  والضرر الالوا لل، وما ول، 
من الاانون  532الماجة اللن  إال ناي ولوج هذ  العالقة لو لات ال ااااال  ا لنلي و ااااا  ما تناولتل 

المجني،  اااااوا   ان هذا ال ااااال  هو العامل الوويج في وجو  الضااااارر، أو  ان هو الم ااااال  لاعل 
 1  فكوج  الضرر ل للل.اللن

، فاااون اللنااا  لظض النظر ون نوع العالقاااة العااااجياااة التي ترلطااال لاااالدلون )فتئ تلعاااا لاااذلااا 
و اااااااااااا ، منئ قرض، توصاااااااااااايل أوراا تلارية...(، فهو ملدم لتنايذ لميع االلتدامات الواقعة ول، 

تترت  ت لعااجااللنا   كوااتاال تلاا  الدلون، فلملرج أن ي لات الدلون وقوع الضاااااااااااااارر النااتخ ون خطا
الم اىولية العاجية لهذا ا خير، الذت يم نل جر  هذ  الم ىولية والتخل  منها إذا أ لت قيامل لتنايذ 

 التداماتل أو لو لات أن الضرر ناتخ ون فعل الدلون أو لاعل الظير.
ول،  ل، فوذا  ان من ال ااااهل ول، الدلون إ لات ولوج العالقة التعاقجية  كوج شااااروط قيام 

ولية العاجية، فون التايج لمضااااااااااامون العاج واوتلار أن الم اااااااااااىولية ال تاوم إال ون ا خالل الم اااااااااااى 
لااااللتدامااات الناااتلااة وناال، ومن  م إلاااا  واا   إ لااات الخطااك ول، الدلون ال يم ن لااكت وااال من 

 ا ووال أن يوفر وماية لهذا ا خير في ظل تاوا اللن  التاني واوت ار  و ائل ا  لات.
ختالف الاواوج المطلاة ول، االلتدامات التي تلج مصاااااااااااجرها في العاج تلعا لما إذا  ما أن ا

 انت التدامات للذل وناية أو لتوايا نتيلة من شاااكنل أن يمنئ لللن  فرصاااة للتهر  من م اااىوليتل 
وناج إقاامتهاا ول، ا  اااااااااااااااس التعااقجت، فاي االلتدامات لتوايا نتيلة ول، الرغم من أنل ي اي من 

 لات العالقة التعاقجية وت، يطل  من اللن  إ لات تنايذ  لهذا االلتدام، فون هنا  العجيج من الدلون إ
ظااهرهاا قياام اللنا  لتناياذ التدامال، ل ن هذا التنايذ في واياة ا مر لم ي ن   ون فييالوااالت التي 

ن  لم يام لتنايذ للوفاا للشاا ل المتاا وليل أو ي ون معيلا أو ناقصااا، وهنا ي لف الدلون لو لات أن ا
التدامل تنايذا صااااااااويوا، ومما ال شاااااااا  فيل أن اللن  يم نل جائما  ااااااااوا   ان تنايذ  اللتدامل  ليا أو 

 2لدئيا أن يعاي نا ل من الم ىولية لو لات ولوج ال ل  ا لنلي.
   اا

                                                           
 .592العرلي للواج، مرلع  الا،  .  - 1
 للنشر  لااااااااااااة ون ومليات التوويل ا ل تروني، جرا ة ماارنة، جار وائاااااااااااروة، م ىولية اللن  المجنياااااااااااموموج مومج ألو ف - 2

 .523،  . 2052والتوديع، ا رجن، 
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 ثانيا: المسؤولية التقصيرية للبنك
ضاااااااررا للدلون، غير أن وجم تاوم م اااااااىولية اللن  العاجية ونج وجو  خطك واجت ي ااااااال  

 ااية قواوج الم اىولية العاجية لتوفير الوماية للدلون لش ل  اف أجت إل، تولل ا نظار إل، قواوج 
الم اااىولية التاصااايرية فيما لو  انت هذ  الاواوج تتضااامن ما من شااااكنل أن يوفر وماية أ لر للدلون 

ذت الم ون الخطك التاصاااايرت لللن  الالمضاااارور، فاج تاوم الم ااااىولية التاصاااايرية لرا  الضاااارر الن
 1ي ون ل ل  إخاللل لالتدامات خارلة ون النطاا العاجت والمنصو  وليها قانونا.

من الم ااتار وليل فاها وقضااا  أن الخطك في الم ااىولية التاصاايرية جائما يتعلا لااللتدامات 
يلدم أن يتخذ ايا نتيلة. ف، ولالتالي ي اتلعج تصور الخطك التاصيرت في االلتدامات لتو2للذل وناية

الشااخ  في  االو ل الياظة والتلصاار وت، ال يضاار لالظير، فوذا انورف ون هذا ال االو  الوال ، 
و ان من الماجرة ول، التمييد، لوي  يجر  أنل قج انورف،  ان هذا االنوراف ي اااتول  م ااااىوليتل 

 3التاصيرية.
 أركان المسؤولية التقصيرية:-1

نها شكن الم ىولية العاجية، فلايامها يلدم تواا أر ان  ال ، وهي: الم اىولية التاصايرية شك
 الخطك والضرر والعالقة ال للية.

الخطك التاصاااااااايرت في الم ااااااااىولية التاصاااااااايرية هو إخالل الشااااااااخ  لالتدام قانوني، أو هو  -
 4.انوراف في  لو  الشخ  مع إجرا ل هذا االنوراف

 صر الماجت والعنصر المعنوت. فالخطك لهذا الماهوم ياوم ول، ونصرين: العن
في التعجت واالنوراف ون الوجوج التي يل  ول، الشااخ  التدامها العنصاار الماجت يتم ل 

في  اااااااااااالو ل، وهو االنوراف ون ال اااااااااااالو  المكلوف للرلل العاجت، لوي  لم يتخذ الويطة والوذر 
خطك من شاااخ  فهو ا جرا  وي  يل  أن يصاااجر الالمعنوت  وألوا ضاااررا لالظير، أما العنصااار

                                                           
 الاانون المجني  المتضمن 18-31ا مر رقم من 520إل،  522تناول المشرع اللدائرت هذ  الم ىولية في المواج من  - 1

 الم توا للتعويض. اعلتوت ونوان ال
 . 521ولي  لميان، مرلع  الا،  . ولي  - 2
 .882مرلع  الا،  . الو يط في شرح الاانون المجني، المللج ال اني، ولج الرداا أومج ال نهورت،  - 3
 .299أنور  لطان، مصاجر االلتدام، مرلع  الا،  .  - 4
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 521ا ذه  إليل المشاااااارع اللدائرت في ن  الماجة ع م، وهو يتنا ااااا  م1مجر   فعالل وتصااااارفاتل
 2من الاانون المجني في اشتراط توافر التمييد لجى الااول لايام الم ىولية.

 يتواا الخطك التاصيرت لللن  الناشئ ون ا خالل لااللتدام العام لالور  في والتين: 
أن يصاجر الخطك من المم ل الاانوني لللن  فن ون لصاجج م اىولية تاصيرية  لى:الحالة األو 

 ية.وم ىوليتل هي م ىولية شخص امعنوي املاشرة، وي كل اللن  في هذ  الوالة لصاتل شخص
أن يصاجر الخطك من أوج تالعي اللن  فن ون لصاجج م ىولية تاصيرية غير الحالة الثانية: 

عل الضااااار غير المشااااروع واقعا من التالع أ نا  تكجية االوالة ون ال ملاشاااارة، وي ون الخطك في هذ 
لوع وتل أو لمصااالوة المتلوع و اااوا  وقع الخطك لعلم المتلوظياتل أو لمنا ااالتها، و اااوا  ارت لل لمصااا

 3أو لظير ولمل.
من  522الر ن ال اني للم اااااىولية التاصااااايرية لللن  هو تواا الضااااارر، فطلاا لن  الماجة  -

 جني اللج من تواا الضرر  ما  لا التطرا إليل لصجج الم ىولية العاجية.الاانون الم
يتم ل الر ن ال ال  في تواا العالقة ال ااااااااااللية لين الخطك والضاااااااااارر التي ولالرغم من أنها  -

شااارط أ اااا اااي لايام الم اااىولية غير أنل   يرا ما يصاااع  تاجيرها، فاج تظهر أ ااالا  أخرى 
إ اااااناج الضااااارر  ت منها أو للميعها، اللن  فيصاااااع   تتدامن أو تعا  الخطك المرت   من

ا مر الذت أجى لالاال إل، اوتماج وجة نظريات لتاجير العالقة ال اااااااااااااللية، وفيما يلي نلو  
 في ا ن   منها لتطليال ول، العالقة لين اللن  والدلون:

  :ت وجة اشاااااتر ناجى لها الاايل ا لماني "فون ليرت"، مىجاها أنل إذا نظرية تعادل األسخخخباب
وقائع في إوجا  الضاااااارر و ان  ل منها  اااااال  في وجو ل، لوي  لوالها لما وقع، اوتلرت 
 ل هذ  الوقائع وا  ااااااالا  الاري  منها واللعيج أ ااااااالا  مت افئة أو مت ااااااااوية، فتاوم والقة 

                                                           
 .903، 288 الا،    .  مرلعالو يط في شرح الاانون المجني، المللج ال اني، ولج الرداا أومج ال نهورت،  - 1
 . «ال يسأل المتسبب في الضخخخخخرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بتهمال منخخخخه أو عدم حيطته إال إذا كان مميزا» - 2

 ، يتضمن الاانون المجني، مرلع  الا.18-31أنظر: أمر رقم 
 ون المتبوع مسؤوال عن خخخخخيك»جني ول، أنل: الاانون المالمتضمن  18-31ا مر رقم من  532وفي هذا تن  الماجة  - 3

 ة خخخخخخالضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بمناسبتها. وتتحقق عالق
 «.التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا األخير يعمل لحساب المتبوع
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، إال أن ا شااااااا ال يطرح في والة تعاجل ا  ااااااالا  من وي  1ال ااااااللية لينها ولين الضااااااارر
ي  اااايىجت إليها  ل منها وهي الضاااارر الالوا لالدلون، فال لج من اوتلار الاعل النتيلة الت

أو ال اااال  ا صاااالي مصااااجرا لما ترت  من نتائخ وال يظّير من ذل  تجاخل ا  اااالا  ا خرى 
 اااوا   انت مرافاة  اااالاة أو الواة لل، فلميعها ي اااكل ونها اللن  لصااااتل الااول ا صااالي 

 2أو أنها وصلت ل للل ولم ي ن لها أن توج  لوال الخطك. للضرر،  ن فعلل  ان  ل  لل،
لالرغم من أن هذ  النظرية ال تدال موضااااع اوتماج في العجيج من أو ام الاضااااا  الارن ااااي، 
إال أنها تعرضاااات للناج ل اااال  ارتلاط الضاااارر لعجة أ اااالا   اااالات وجو ل، مما يوول جون إم انية 

 3توجيج نطاا الم ىولية لصورة مالئمة.
 ترى هذ  النظرية أنل إذا تجاخلت وجة أ الا  في إوجا  الضرر فال ة السبب المنتج: نظري

يىخذ إال ال ااااااااااال  الاعال أو المنتخ للضااااااااااارر، ذل  أن أصاااااااااااوالها يمّيدون لين نووين من 
ا  ااااالا  المتجخلة في وجو  الضااااارر: أ ااااالا  منتلة وأ ااااالا  وارضاااااة، ويعتلرون الّنوع 

ا  الضااارر، وال ااال  المنتخ هو ال ااال  المكلوف الذت ا ول ووج  ال ااال  الرئي اااي في إوج
ينتخ الضااارر الناشااائ واجة وفاا للملرى الطليعي لصمور، أما ال ااال  العارض فهو ال ااال  

 4غير المكلوف الذت ال ينتخ الضرر واجة، ول نل ي اهم فيل ورضا.
ل فيما و تاجر والقة ال االلية المنتلة من خالل ا ااتعراض ا  االا  ال ااالاة ول، الضاارر للا

إذا  ان مم نا االوتااج لشا ل موضاووي وطليعي أن الاعل الخاطئ يّولج النتيلة الضارة، فوذا تلّين 
أن هذا الاعل هو ال ااااال  الرئي اااااي في إوجا  هذ  النتيلة تاوم ال اااااللية المالئمة، فالمهم أن ي ون 

 5.ال ل  قاجرا لصورة موضووية ول، إنتاج الضرر
الوتماجها وا خذ لها لالرغم من االنتااجات التي ولهت إليها، تلجو هذ  النظرية ا فضاااااااااااال 

فتشاااااااال  النشااااااااط ا ن ااااااااني والتاجم التاني يلعل من الم اااااااتويل توجيج وصاااااااة  ل  ااااااال  وماجار 

                                                           
 .5022-5021المللج ال اني، مرلع  الا،    . اللد  ا ول، نهورت،  ج الولج الرداا أوم - 1
 .283مصطا، العولي، مرلع  الا،  .  - 2
 .292للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،  .  - 3

 .5023ولج الرداا أومج ال نهورت، اللد  ا ول، المللج ال اني، مرلع  الا،  .  - 4
5 - Philippe Le Tourneau, Loïc Cadiet, op.cit, p. 236. 
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، فاوتماج نظرية ال اال  المنتخ في العالقات المصاارفية لتاجير 1م اااهمتل في توايا النتيلة الضااارة
اللن  هو ا فضااااال، ذل  أن العمليات المصااااارفية لما تظهر  من  رالطة ال اااااللية في إطار م اااااىولية

تجاخل وتشاال  لعوامل اقتصااجية مالية وشاخصاية يلعل من الصعولة توجيج ماجار ما  اهم لل  ل 
 اال  في توايا الضاارر الالوا لالدلون، فضااال ون أن إجخال لميع ا  االا  ال ااالاة ول، وقوع 

ل، مصااو  وملية قج ت ون انع ا اتها غير واجلة، وي  الضارر في إطار الصالة ال اللية يىجت إ
تتم ل هذ  المصاو  في وجم إم انية وضع وج ل ل لة ا  لا  غير المتناهية جون إم انية توجيج 

 نطاا الم ىولية المصرفية لش ل مالئم.
لذل  ال لج من التورت ون ال ااال  المنتخ الذت أجى لصاااورة موضاااووية إل، توايا النتيلة 

الجور  مع إوطا  ، مما يوتم ا خذ لنظرية ال اااااااال  المنتخ  معيار لتاجير العالقة ال اااااااالليةالضااااااااارة
ا  ا ي للااضي الذت يم ن أن ي ّون قناوتل ون طريا إلرا  االختيار الموضووي لين ا  لا ، 

 2وتاجير أت منها  ان ال ل  المنتخ في إوجا  الضرر.
 صورة المسؤولية التقصيرية للبنك:-2

 صور الم ىولية التاصيرية لللن  في واالت  ال ، نذ رها فيما يلي: تتم ل
 المسؤولية التقصيرية للبنك عن الفعل الشخصي: -أ

 522نظم المشرع اللدائرت الم ىولية التاصيرية ون الاعل الشخصي لمول  أو ام الماجة 
را للغير ويسبب ضر كل فعل أيا كان يرتكبه الشخر بخطئه، »من الاانون المجني وي  لا  فيها: 

 3.«يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

                                                           
1-  Philippe Le Tourneau, Loïc Cadiet, op.cit, p. 235. 

 .292للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،  .  - 2
 من الاانون المجني الارن ي، وي  لا  فيها:  5220وهو ما تناولل المشرع الارن ي في ن  الماجة  - 3

«Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé à la réparer» Art. 1240 du c.civ. fr, Modifié par ordonnance N° 

2016-131 du 10 Février 2016-art. 2.     www.légifrance.gouv.fr.               :متاح ول، الموقع ا ل تروني  
 من الاانون نا ل أن الشخ  ي كل أيضا ون الضرر الذت يوج ل لوهمالل  5225والذت أضاف لمول  ن  الماجة      
 : ووجم تلصر ، وي  لا  ن  الماجة      

 «Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore 

par sa négligence ou par son imprudence». Art.1241 du c.civ. Fr. op.cit 

http://www.l??gifrance.gouv.fr/
http://www.l??gifrance.gouv.fr/
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فوذا  ان من اللجيهيات أن الم ااااىولية التاصاااايرية ون الاعل الشااااخصااااي تلج ملال تطلياها 
الطليعي خالل المرولااة ال ااااااااااااااالاااة ول، التعاااقااج، يلدم أن نلواا  في إم ااانيااة إ ااارتهااا خالل المرولااة 

 التعاقجية.
لتي تلمع اللن  لالدلون في إطار قيامل لالعمليات المصرفية، يتم الش  أن العالقة العاجية ا

تنظيم مختلف لوانلها في إطار العاج الملرم لينهما، وصاااويئ أن الم اااىولية التي تنشاااك ون مخالاة 
أوج التدامات العاج ت ون م ااىولية واجية، إال أن ذل  ال يناي إم انية أن يتضاامن ا خالل لااللتدام 

اجة ومن لهة أخرى فون جور إر هذا من لهة، يا  شاااروط قيام الم اااىولية التاصااايرية، العاجت لين  نا
ا طراف ياتصااار ول، تنظيم العالقة فيما لينهما لالشااا ل الذت ال يخالف أو ام الاانون، ولذل  فال 

الاياام لاكت تعاجيال أو اتاااا يخاالف الاواواج اآلمرة التي أوللهاا المشاااااااااااااارع، مماا قج يرت  لهماا يم ن 
  ىولية التاصيرية في إطار هذ  العالقة.الم

ول، غرار معظم التشاااريعات الماارنة نصاااوصاااا خاصاااة منظمة لم يضاااع المشااارع اللدائرت 
لللمع أو الخيار لين الم اااااىولية العاجية والتاصااااايرية، وي  تر  هذ  الم اااااكلة للاال والاضاااااا ، مما 

 ين الم ىوليتين.ر لاوول م كلة اللمع والخي اتترت  وليل العجيج من االختالف
، إال أن االتلا  الظال  وجم لواد هافهذ  الم اااااااااااااكلة أ ارت لجال فاهيا لين مىيج ومعارض ل

عرف ذل  أن الدلون لم ي،  ن جووى الم اااااىولية العاجية ت لل ى جووى الم اااااىولية التاصااااايرية ارالخي
اااج يلاا  أن يو مهااا العاللناا  إال من خالل العاااج الملرم لينهمااا، ولااالتااالي فااون  اال والقااة لينهمااا 

ووج ،  ما أن االلتدام العاجت الذت صااار اللن  م ااىوال ون وجم تنايذ  لم ي ن قلل العاج التداما في 
 1ذمتل.

لين الم اااااااااىوليتين، فونل ترج وليل ا ااااااااات نا ات ار غير أنل، ولالرغم من غللة ملجأ وجم الخي
 ، نذ رها فيما يلي:2اتاا وليها أغل  الاال

 قج يترت  ول، وجم تنايذ االلتدام الناشئ ون العاج في لعض الواالت  ريمة:حالة ارتكاب ج
ن أمام لريمة ما، فن و قياام الم ااااااااااااااىولياة اللناائياة لللنا  إذا ارتلط واجم التناياذ هذا لارت ا  
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قواوج الم ااااااااااااااىولية العاجية إل، لان  الم ااااااااااااااىولية اللنائية، خطاو مدجوج يلمّ ن من تطليا 
 .ت وتطليا أو ام الم ىولية التاصيريةالخروج ون النطاا العاجو 

لهذا الشاكن أن للدلون الوا في الخيار لين الم ىوليتين ول، اوتلار أن المشرع  1يرى الاال
إذا  ان قج وضاع نظاما خاصاا لالم ىولية العاجية، فل ونل ا تا، فيها لملرج إخالل المجين لالتدامل 

رت  ونل تخرقا لنطاا العالقة العاجية، وهو ما يالذت تعهج لل ل اااال  خطئل، وارت ا  اللريمة يعج 
ووجتال إل، النطااا الاذت ينظمال الااانون جون إراجة ا شااااااااااااااخا ، إال أن الاول لذل  ال يلل د مل الدلون 

 الذت يم نل االختيار لين الم ىوليتين في تك يس جووا .
 خذ ود ا...وال يل»تطلياا لذل  قضاااااااااات مو مة الناض المصاااااااااارية في قرار لها لا  فيل: 

لاواوج الم اااااااااىولية التاصااااااااايرية إال إذا أ لت أوج الطرفين المتعاقجين أن الاعل الذت ارت لل المتعاقج 
  2.«اآلخر وأجى إل، ا ضرار يش ل لريمة...

من قااانون  2، 3/5المااجة  أماا فيمااا يتعلا لاااللهاة التي ترفع أماامهااا الااجووى، فاااج نصاااااااااااااات
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في »ل: اللدائرت ول، أناااا  3ا لرا ات اللدائياااة

وقت واحد أمام الجهة القضخخخخخائية نفسخخخخخها. وتكون مقبولة أيا كان الشخخخخخخر المدني أو المعنوي 
 .«المعتبر مسؤوال مدنيا عن الضرر

يجوز أيضخخا مباشخخرة الدعوى المدنية منفصخخلة »من الاانون نا اال أنل:  2نصاات الماجة  ما 
وميخخخة. غير أنخخخه يتعين أن ترجك المحكمخخخة المخخخدنيخخخة الحكم في تلخخخك الخخخدعوى عن الخخخدعوى العم

 .«حرّكت دالمرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت ق
المشااااارع اللدائرت منئ المتضااااارر من لريمة ما، الخيار في رفع جووا  المجنية إما لالتلعية ف

ما أمام الاضااا  المجني لشاا ل م ااتال ون الجووى اللنائية، للجووى اللنائية أمام الا اام اللدائي،  واا
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فالخيار الممنوح للمتضااااارر في اختيار الا ااااام الذت ترفع أمامل الجووى يشااااا ل خيارا في الم اااااىولية 
  ذل ، هذا من ناوية.

ومن نااوية أخرى، فون م ل هذ  الوالة ناجرة الوجو  لالن اااااااااااااالة لعالقة اللن  لالدلون، فمن 
ن ياوم اللن  لا خالل لالتداماتل العاجية ول، نوو يشاااااااا ل في ناس الوقت لريمة تتيئ غير الوارج أ

للدلون إم انية إ ارة الم ىولية التاصيرية لللن ،  ن من يم لل تلا  الدلنا  هم الموظاين، ولارت ا  
يمات لأوج هىال  للريمة ما، ال تاوم م اااااااااىولية اللن  الشاااااااااخصاااااااااية إال إذا وقعت أ نا  تنايذهم للتع

الصااااااااجرة ون اللن  نا ااااااال، وجون خرولهم ون وجوج وظياتهم وفي غير هاتل الوالة فون م ل تل  
ا فعال التي قج تصاااااااااجر ون م اااااااااتخجمي اللن  تايم م اااااااااىولية اللن  لنا  ول، قواوج الم اااااااااىولية 

 التاصيرية ون فعل الظير.
 ت الظش والخطك لكن واال 1يعتلر الاال :حالة الغش والخطأ الجسخخخخخخخيم الصخخخخخخخادر من البنك

صااور ال يتغير أنل  ،لين الم ااىوليتين رامن أهم اال اات نا ات ول، ملجأ وجم الخي 2الل اايم
في إطار والقة اللن  لالدلون ا ااااااااااتخجام ا ول لو ااااااااااائل اوتيالية أ نا  تنايذ  للعاج ما وجا 
ة يالوااالت التي ت ون فيهاا تلا  ا فعال صاااااااااااااااجرة من طرف تالعي اللن  في ا ووال العاج

  ، ولالتالي ت تلعج م كلة الظش.3لممار ة أومالهم وجون الخروج ون نطاا وظياتهم
ول، خالف ذل  قج يتصاااااااااور وجو  إخالل من طرف اللن  لكوج االلتدامات الناشااااااااائة ون 
العاج الرالط لينل ولين الدلون في العمليات المصرفية مش ال في ناس الوقت ما يعتلر لم الة الخطك 
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 وض أن ر ااااااااااااااااااالظش هو  ل فعل أو امتناع ون فعل يىجت إل، تهر  الشخ  من واللاتل والتداماتل التي  ان من الما - 2

 أقل الناس  ناااايناذها لور  الرلل المعتاج. أما الخطك الل يم فهو وجم لذل العناية لشىون الظير، لصورة ال تصجر و
 م الخاصة.ورصا في شىونه

 ل ول، ن، التوايااااارف لاظ الظش إل، معااااااااج، إذ قج ينصاااااااااش الذت يتطل  ونصر الاصاااااايختلف الخطك الل يم ون الظ
 رط تضمنل لهذ  النية ال يئة. أنظر: أ رم مومج ااااااااون، ا مر الذت يلعلل خطك ومجيا، أما الخطك الل يم فال يشتاااااااااالاان
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ضاااااااع و اااااااائل وماية  افية للمعلومات المتعلاة لالدلون أو وجم وااظل ول، وجائع الل ااااااايم  عجم و 
 الدلون م ال.

نما هو لدا  أشاااااااااااج ول،  وهو ما لعل اللعض ال يعتلر  خرولا ون الم اااااااااااىولية العاجية، واا
 1المجين لظشل أو خطئل الل يم ل ونل خان ال اة وو ن النية التي يل  أن ت وج في تنايذ االلتدام.

، ةفي هذ  الوال اتلا  إل، أن الم ااااااااىولية التاصاااااااايرية تول مول الم اااااااااىولية العاجيةذه  
ر لين الم ىوليتين، وهو ما أ ج  الاضا  المظرلي، وي  لا  في اولالتالي ال ملال للدلون في الخي

أواج أو اامال أن قواواج الم ااااااااااااااىولية التاصاااااااااااااايرية هي التي ت ون واللة التطليا وتول مول قواوج 
العاجية في والة ارت ا  أوج المتعاقجين لظش أو خطك ل يم أ نا  تنايذ العاج، وي  لا  الم ىولية 

ن ...ووي  أ»في مضااااامون الارار الصااااااجر ون مو مة اال اااااتئناف التلارية لالجار الليضاااااا  أنل: 
إصاجار قرار المنع من إصاجار شاي ات جون التك ج من نموذج التوقيع ومن رقم الو ا  يش ل خطك 

وا الطاون، ووي  إن قرار المنع الذت ا اااتمر ووالي  ااانة من لهة، ولر الم اااتكنف  ل ااايما في
وليل إل، التااضاااي من لهة  انية من شاااكنل أن يلوا لل ضاااررا ماجيا ومعنويا ي اااتوا لالتالي ونل 

 2.«تعويضا...
ن اقتصااااااار هذا الذل  فهو يشاااااا ل ا ااااااات نا  من ملجأ وجم لواد الخي ر لين الم ااااااىوليتين، واا

 ا  ول، إوالل لعض الاواوج الم ىولية التاصيرية مول الم ىولية العاجية.اال ت ن
 من لين هىال  المهنيين اللناا ، وياا  ألاااد الاضااااااااااااااا   :حخخالخخة ارتكخخاب المهني خطخخأ مهنيخخا

الارن ااي الرلوع ول، المهني طلاا  و ام الم ااىولية التاصاايرية لالرغم من ولوج واج يرلط 
ذوت المهن مطاللون للذل وناية ال تال ون وناية الرلل  لينال ولين دلناائل، ويلرر ذل  لكن

 3المعتاج في ممار ة مهنتهم.
ن قواوج الم ىولية التاصيرية لللن  ون فعلل الشخصي  ك اس لم ىولية اللن  ون فو لذل 

ين، ر لين الم ااااىوليتاالضاااارر الذت يصااااي  الدلون، غير  افية، الصااااطجامها لملجأ وجم لواد الخي
ن  نا نرى أ نل من مصااالوة الدلون التم ااا  لتطليا أو ام الم اااىولية التاصااايرية لجال ون العاجية واا
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لطالن شااااااااااااااروط في وااالت واجة، لماا توااال من مدايا، ألردها دياجة مللت التعويض الم ااااااااااااااتوا، و 
 ما أن اال ااااااااات نا ات الوارجة ول، هذا الملجأ ال تعتلر  افية لوماية دلنا  ا واا  من الم اااااااااىولية، 

 . مخاطر ا خطا  اللن ية اللن  من
 المسؤولية التقصيرية للبنك عن فعل تابعيه: -ب

الواقع أن هذا النوع من الم اااااااااىولية يعتلر خرولا ون الملجأ العام الذت ياضاااااااااي لضااااااااارورة 
تومل  ل شخ  لنتائخ أفعالل الشخصية، ولاوتلار أن الم ىولية ون فعل الظير ما هي في الواقع 

لعام، فونل يلدم أن ياوم  ااااااال  لجت ومعاول لتومل الشاااااااخ  نتائخ أفعال إال ا ااااااات نا  من الملجأ ا
 الظير، وأن يرتلط لالوظياة.
يكون المتبوع مسخخخخخخؤوال »من الاانون المجني اللدائرت لاولها:  532/5هذا ما تى ج  الماجة 

 اعن الضخرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببه
 .«أو بمناسبتها

الم ااااااااااااااىولية لولوج رالطة التلعية  أوال ، يم ن لدلون اللن  إ ارة هذ  الماجة ن من خالل 
لين اللن  وتالعيل، فل ون اللن  شاااااخصاااااا معنويا فونل ي اااااكل م اااااىولية تاصااااايرية إذا  ان الخطك قج 

لدأ من ل لد ا ال يتصجر من مم لل أو و يل ونل أ نا  تكجية الوظياة، لاوتلار أن هذا ا خير يش 
 يان الشااااااخ  المعنوت، في ون اللن  م ااااااىوال ون هذ  ا فعال ما جامت قج صااااااجرت في وجوج ما 

 لهىال  من  لطة العمل لا مل ولو الل.
من الاانون المجني، فون اللن  ي ااااااااااااااكل ون الاعل الضااااااااااااااار  532لالرلوع إل، ن  الماجة 

ن  ان هذا الاعل خارلا ون إطار المهنة ماجام مرتلطا لها أو ارت    الصاااااااااجر ون م ااااااااتخجميل واا
 ل للها.

أما فيما يتعلا لطليعة الخطك الذت تاوم وليل م اااااىولية اللن ، فون الاال انا ااااام لشاااااكن ذل  
إل، مذهلين، لين من يرى أنل يعتج لالخطك ولو  ان ي ااايرا، لينما يى ج آخرون ول، أن الخطك الذت 

 ون فعل م تخجميل هو الخطك الل يم.يىخذ في الو لان  قرار م ىولية اللن  
غير أنل و   رأينا، فون المعيار المعتمج للاول لولوج خطك من الم تخجم يتومل م ىوليتل 

 اللن  هو معيار التلعية وال يهم لعج ذل  إن  ان الخطك ومجت أو غير ومجت، ل يط أو ل يم.
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 رطين ا نين: م تخجميل يلدم توافر ش فعالوموما فلايام م ىولية اللن  ون أ
 .يتم ل في قيام والقة تلعية لين المتلوع والتالعالشرط األول: 
يتم ل في صجور الخطك من التالع لمنا لة أجائل لوظياتل، ولالتالي فم ىولية الشرط الثاني: 

اللن  ون أومال تالعيل هي م ااااااااااىولية ماترضاااااااااااة ال تالل إ لات الع س ماجام الخطك صاااااااااااجر ون 
 ائهم لوظياتهم أو ل للها.م تخجميل لمنا لة أج

ولا ااتارا  ا و ام الاضااائية نلج أن الاضااا  يميل إل، وماية مصااالئ اللمهور ا ااتناجا إل، 
الوضااع الظاهر ونج تعاملهم مع اللن ، وي  ياضااي لم ااىولية هذا ا خير مت،  ان موظف اللن  

ا أ لت أن ن الم اااااااىولية إال إذيومل مظهرا يجفع إل، االوتااج أنل تالع لللن  ذاتل، وال يعا، اللن  م
 1الدلون لم يعتمج ول، الوضع الظاهر، وأن تعاملل مع الموظف  ان لصاة شخصية.

 2فون اللن  ي كل ون أفعال تالعيل في الواالت التالية: ،من خالل ما  لا
 مت، وقع الاعل الضار من الموظف أ نا  تكجية وظياتل أو لمنا لتها. -
 ول ن لم ي ن الدلون والما لذل . مت، وقع خارج وجوج الوظياة -
جون أن ياصاااج الدلون أن يتعامل معل ول،  ،مت،  ان الموظف يتعامل لو اااالل الشاااخصاااي -

 لل ول، أ اس تعاملل مع اللن . ،ذل  ا  اس
ال يعا، اللن  من الم اااااىولية إذا  انت  ااااالطات المجير موججة لنظام خا  لاللن  نا ااااال،  -

المعتاجة  م الل في لنو  مما لة لو اااااا  المكلوف، طالما تصاااااارف المجير جاخل ال اااااالطات 
 تطلياا لنظرية الظاهر.

أن يتنصاااااااااااااال من  وأوال يلاجت اللنا  ناعاا أن يوذر الدلنا  من التعامل مع م ااااااااااااااتخجميل، 
م اااىولياتل اتلاههم ون تصااارفات هىال ، فهذا التوذير ال يرفع ونل م اااىولية ما ياوم لل الدلنا  مع 

 نل من الصاااااع  ول، اللمهور التدام لان  الوذر في  ،  وتالعي اللن موظايل  اة منهم في و ال
مياجان للمعاامالت ياوم ول، ضاااااااااااااارورة افتراض  ااة اللمهور في موظاي اللنا ، فا ول، لاللن  أن 

                                                           
 .5222ولي لمال الجين ووض، ومليات اللنو ، مرلع  الا،  .  - 1
 .5223،  . المرلع نا ل - 2
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يو ااااان اختيار موظايل ال أن يتخل، ون م اااااىوليتل ون التصااااارفات التي يلاشااااارونها لمنا ااااالة أجا  
 وظائاهم. 
 صيرية للبنك بوصفه حارسا للشيء:المسؤولية التق-ج

 1كل من تولى حراسخخخة شخخخيء»من الاانون المجني اللدائرت لاولها:  538/5نصاااات الماجة 
وكانت له قدرة االسخخخخخخختعمال والتسخخخخخخخيير، والرقابة، يعتبر مسخخخخخخخؤوال عن الضخخخخخخخرر الذي يحدثه ذلك 

 .«الشيء
لشااااااي   اااااالطة الماصااااااوج لالورا ااااااة طلاا لن  الماجة أوال  هو أن ت ون للشااااااخ  ول، ا

اال اااتعمال، والت ااايير والرقالة، ولالتالي ن اااتخل  من الماجة نا اااها شاااروط قيام م اااىولية الوارس، 
 وهما شرطان: 

ضارورة أن ي ون الشاي  توت ورا ة شخ  معين، وهذ  الورا ة يل  أن الشخرط األول: 
  2ت ون فعلية ولي ت قانونية وو  .

ونصااااااااااار ماجت يتم ل في ولو  أن يتوفر وتاوم ف رة الورا اااااااااااة الاعلية ول، ونصااااااااااارين، 
الوارس ول،  االطة رقالة الشااي  وتوليهل وا ااتعمالل، وونصاار معنوت يتم ل في ملاشاارة الشااخ  

 3لتل  ال لطات لو الل الخا  ولمصلوتل الشخصية.

                                                           
 ججة، اااااااااانون المجني لا ت وامة غير موالمتضااامن ال 18-31مر رقم من ا  538ن ولارة الشي  في ن  الماجة إ - 1

 ، الواالت ناااااخطرة، وت ت غير فهي تنصرف للميع ا شيا  مناولة  انت أو واارية، معيلة أو غير معيلة، خطرة أو 
 ن ااااااام 539من الاانون المجني( والويوان )الماجة  520ة )الماجة ااااااااااااامالمنصو  وليها لمول  الاانون  ا لنية المتهج

 الاانون المجني(، و ذل  الوواج  التي ت للها الطائرات أو اللواخر.
 وان ااااااا، جيجني اللدائرتااااااون الماااااة في الاانااااااىولية ون ا شيا  غير الويااااااااااااع: إجريس فاضلي، الم اااااااالتاصيل أ  ر، رال

 وما لعجها. 12،  . 2002المطلووات اللامعية، اللدائر، 
 ل، وتلار الشخ  وار ا أن ت ون لل  لطة قانونية واللاانونية، وي  يل   ان الاضا  الارن ي يكخذ لا رة الورا ة ا - 2

 رية، ة لالنتااجات التي ولهت لهذ  النظالشي ، ي تمجها من وا ويني أو شخصي متعلا لهذا الشي ، غير أنل ونتيل
 ارس ااااااااااااااااااا، فكصلئ توجيج الو5925تم ا تلجالها لنظرية الورا ة الاعلية لعج صجور قرار لمو مة الناض الارن ية  نة 

 ل ااااامصلوتل جام الشي ااااااااايتوقف ول، مجى التماع  لطات الرقالة والتوليل واال تعمال في الشخ ، إضافة إل، ا تخ
   . مرلع  الا،الو يط في شاااارح الاانون المجني، المللج ال اني، هورت، اااااااااااااج الرداا أومج ال ناااااااالخاصة. أنظر: ول

 وما لعجها. 5233
 .583موموج مومج ألو فروة، م ىولية اللن  المجنية ون ومليات التوويل ا ل تروني، مرلع  الا،  .  - 3
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من الاانون  538قج تلن، المشاااااااااارع اللدائرت معيار الورا ااااااااااة الاعلية وصاااااااااااغل في الماجة 
ناط الورا ااااة ال اااالطات ال ال  الوارجة في الماجة نا ااااها، وهي اال ااااتعمال، المجني، ولهذا يصاااالئ م

 1الت يير والرقالة.
 ج والقة  ااااللية لينو ت اااال  الشااااي  في إوجا  ضاااارر، فمن الضاااارورت ولالشخخخرط الثاني: 

 2الشي  والضرر، لكن ي ون هو مصجر الاعل الذت من شكنل إوجا  ضرر لالشخ  المضرور.
أجا  وملل ول، ملمووة من ا جوات التي يضاااااااعها توت تصااااااارف  لما أن اللن  يعتمج في

دلنائل ال ااااتخجامها للتصاااارف في أموالهم، ال  اااايما الو ااااائل ا ل ترونية الوجي ة  كلهدة الوا ااااو  
م ال، فونل ي ون م اىوال ون ا ضرار التي ت للها هذ  ا جوات، لما يم ن أن تت ل  فيل من نتائخ 

وجا  أضرار  لالدلون. ل يمة وخيمة واا
فل ون اللن  وار ااااا قانونيا وفعليا ول، ا لهدة التي توت يج ، ويمارس  اااالطة اال ااااتعمال 
والتوليل وليها، فونل يل اكل ون ا ضارار التي ي االلها اللهاد للدلون ل ال   او  وملل أو فشاالل في 

 تي أصاااااااالتر الوا ضااااااارام ال تنايذ أوامر هذا ا خير، إذا توافرت الرالطة ال اااااااللية لين ال مليوتر 
 3.الدلون

 المطلب الثاني
 القيود الواردة على قيام المسؤولية المدنية للبنك

من ال الت أن اللن  ملدم تلا  الدلون لملمووة من االلتدامات المهنية، ولالتالي فهو يتومل 
 ةالم اااىولية ون ا خالل لتنايذها  لها أو لعضاااها أو أوجها، و ما  ااالا الاول، فوذا  انت م اااىولي

اللن  تخضاااع للاواوج العامة في غيا  نصاااو  تشاااريعية خاصاااة لهذا الصاااجج، فهي لجورها ترتلط 
 لالايوج التي ترج ول، قيام ذات الم ىولية المنصو  وليها في ذات الاواوج العامة.

                                                           
 الواضئ في شرح الاانون الماااااااااجني، النظرية العامة لاللتدامات، مصااااااااااجر االلتدام، الم اااااااااااىولية ومج صلرت ال عجت، م - 1

 .251،  . 2055التاصيرية، الاعل الم توا للتعويض، جرا ة ماارنة في الاوانين العرلية، جار الهجى، اللااااااادائر، 
 ر، اااااااااااااااااااام، م ىولية اللن  ون أخطا  ال مليوتر في النال ا ل تروني للناوج، جار اللامعة اللجيجة للنشمومج شريف غنا - 2

 . 83،  . 2002ا   نجرية، 
 . 82،  . ، مرلع  الامومج شريف غنام - 3
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ألاد المشاااارع اللدائرت للمتعاقجين لمول  قواوج الاانون المجني االتااا م اااالاا ول، تعجيل 
ن  منها ول(، أو يعا، اللا ارع الية الاائمة لينهما، إما تشااااجيجا أو تخاياا أو إواا  )أو ام الم ااااىول

 (.ي انالارع اللمول  ن  الاانون الصريئ إذا تواا ال ل  ا لنلي )
 الفرع األول

 االتفاق على اإلعفاء من المسؤولية 
ا ما يوللل  ياية تتايرت  إلرام العاج الصاااااااويئ قوة ملدمة لنااذ  طلاا لما اشاااااااتمل وليل، ول

و ااااان النية، فيتعين ول، أطرافل االلتدام لل والوفا  لااللتدامات الناشااااائة ونل، لذل  ال ي ون لو اااااع 
 أوج الطرفين التولل منل إال لماتض، ن  في الاانون.

فمن وي  ا صااال، مت، قامت الرالطة ال اااللية لين الخطك والضااارر الناتخ، تاوم الم اااىولية 
فين تن  إال أنل قج ترج لعض االتااقات لين الطر  لانتاا  ا ول،، ةوتنتاي هذ  ا خير المجنية لللن ، 

 .ا واا  من الم ىولية المجنية لللن  ول،
من وي  ا صال ي اكل اللن  المتعاقج م اىولية  املة ون  ل ضرر ملاشر يوصل للدلون 

من نتائخ  المجين االتااا ول، إواا  أ نا  فترة التعاقج، إال أنل ا ت نا  يالل في النطاا العاجت من 
ا خطا  التي يرت لها، فاج يشاترط إواا   من الم اىولية من أضرار معينة نتيلة لما تتوملل اللنو  
من مخاطر والتي يوتمل أن تىجت إل، م ااااااااااااااا لتها، ولذل  فهي تواول جائما التهر  وا فالت من 

 الم ىولية لوضعها لشروط تعايها أو تخاف منها.
ا لالن ااالة للم اااىولية التاصااايرية فونل ياع لاطال  ل شااارط ياضاااي لا واا  من الم اااىولية أم

المترتلة ون العمل غير المشااااروع، وهو ما ألمع وليل الاال والاضااااا  في فرن ااااا،  ون هذا االتااا 
الذت  طيخالف النظام العام  ن الم ىولية فيها ال تنشك ون إراجة المتعاقجين، ولالتلعية ال ينتخ الشر 

يعاي من الم اىولية أ ر  لالن الة للم اىولية التاصايرية تطلياا للاواوج العامة، وي  ي كل اللن  ون 
 1الضرر الناشئ ون خطئل  وا   ان متوقعا أو غير متوقع ول، خالف الم ىولية العاجية.

                                                           
 ، مصر، ة ماارنة، جار الا ر اللامعيأنور العمرو ي، الم ىولية العاجية والتاصيرية في الاانون المجني، جرا ة تكصيلي - 1
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ر أو تعجى  ارت م اااىو  ذا قصاااّ يتل ليل  ول، اللن  اوترام االلتدامات الملااة ول، واتال، واا
العااجياة، غير أن ذلا  ال يمنع من لواد االتاااا ول، تعجيل أو ام هاتل الم ااااااااااااااىولية في وجوج ما 
ين  وليال الااانون، ولماا ال يتعاارض مع النظاام العام. و اااااااااااااانتعرض فيما يلي إل، مجى صااااااااااااااوة 

 .نيا( ا) ، والايوج الوارجة وليها)أوال( االتااقات المعاية لم ىولية اللن  المجنية تلا  الدلون
 أوال: مدى صحة اتفاقات اإلعفاء من المسؤولية

في واوجها لموللها تتنصاال من الم ااىولية ون ا خطا   اإن اللنو  غاللا ما تضااع شااروط
ّول التداماتها من التدامات  الوارجة منها فيم نها إواا  نا اااها من الم اااىولية أو التخايف منها لكن تلو 

اياة إذا لم تتعارض مع ن  في الاانون،  ما قج ي ون التعجيل لتوايا نتيلاة إل، التداماات للاذل ونا
 1لتشجيج الم ىولية وفاا لما نّ  وليل الاانون.

ألاد المشاااااااااارع اللدائرت االتااا ول، تعجيل أو ام الم ااااااااااىولية المجنية لمول  ن  الماجة 
 لمدين منوكخذلخك يجوز االتفخاق على إعفاء ا»من الااانون الماجني، والتي لاا  فيهاا أنال:  538/2

أية مسخخخخخخؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إال ما ينشخخخخخخأ عن غشخخخخخخه، أو عن خطئه 
الجسخخخيم، غير أنه يجوز للمدين أن يشخخخترط إعفاءه من المسخخخؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ 

 .«الجسيم الذي يقع من أشخار يستخدمهم في تنفيذ التزامه
أن المشااّرع اللدائرت تر  ا مر لوادت للمتعاقجين فيما  فمن خالل ن  الماجة ال ااالاة تلين

إذا أراجا تعجيل أو ام الم ىولية، وذل  أ نا  إلرام العاج أو لاتااا الوا ون ذل ، إما لا واا   ليا 
 2أو لالتخايف من وجوج الم ىولية.

ج لها، من الم ااااىولية لين رافض ومىي 3غير أن الااها  اختلاوا وول صااااوة اتااقات ا واا 
فالائة ا ول، تذه  إل، أن اتااقات ا واا  مخالاة للنظام العام وتهجم ف رة الم اااااىولية العاجية، أما 

                                                           
 اق على أن خخخخخخخخخخخوز االتفخخخخخخخيج»ول، أنل:  نون المجنيالمتضمن الاا 18-31مر رقم  من ا 538/5وي  نصت الماجة  - 1

 «.يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجك أو القوة القاهرة
 رية، اااااااارفي في الجول العرلية، م تلة ا نللو المصااااااااااال المصااااااااة واللنائية في العمولج الاتاح  لميان، الم ىولية المجين - 2

 .31،  . 5982مصر، 
 ياصج لشرط ا واا  من الم ىولية ذل  االتااا الذت يهجف إل، رفع الم ىولية  لية ون مرت   الاعل الضار، ومنع  - 3

 د  اااااااا الت الم ىولية المجنية، اللااااااااااة. موموج لمال الجين د ي، مشاااااااالاواوج العامالمطاللة لالتعويض الذت تاضي لل ا
 .50،  . 5938ا ول، مطلعة لامعة فىاج ا ول، الااهرة، 
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الائة ال انية ترى الع س وذل   ن هذ  االتااقات تنص  ول، الم ىولية المترتلة ون االلتدام وليس 
ج اواوج العامة في التعاقول، االلتدام نا اااااااااااال، ويلررون لواد تضاااااااااااامين العاج لشااااااااااااروط ا واا  لال

الم ااتنلطة من ملجأ ورية ا راجة الذت يلعل من العاج شااريعة المتعاقجين، فيلود لللن  أن يتخل  
 1م لاا من الم ىولية المترتلة ون إخاللل لااللتدامات الناشئة ون العاج لتضمينل شرطا لذل .

  أن ن صريوة وموججة، فال يلنتخ هذ  الشروط أ رها، يلدم أن ت و لذل  ارتكوا أنل ووت، تل 
 2ت ون غامضة وتتخذ مااهيم متعججة، ويشترط أن ياللها الدلون ولو قلوال ضمنيا.

 ثانيا: القيود الواردة على اإلعفاء من المسؤولية
  3إن ا و ام المتعلاة لالم ىولية العاجية تاوم ول، ملجأين ا نين، وهما:

يف في تعجيل قواوج الم ىولية لكن يتااا ول، التخا : يتم ل في ورية المتعاقجينالمبدأ األول
منها إل، الوج الذت يلعل المجين غير م ااااااااىول وت، ون تاصااااااااير ، أو أن يتااا ول، تشااااااااجيج هذ  

 الم ىولية إل، الوج الذت يلعل المجين م ىوال ون ال ل  ا لنلي.
ااا ول، ال يلود االت : يتم ال في أن النظام العام يايج ورية المتعاقجين لوي المبخدأ الثاني

ال  ااااايصااااالئ التدام المجين  التخايف من الم اااااىولية إل، وج ا واا  من الظش أو الخطك الل ااااايم، واا
 معلاا ول، شرط إراجت موض وهذا ال يلود.

اللدائرت االتااا ول، ا واا  من الم ااااىولية، وي  لم يلد ا واا  من الظش قيج المشاااارع 
في فارتها ال انية، وفي الوقت نا ااال ألاد  538لمول  الماجة  والخطك الل ااايم الصااااجر من المجين

االتااا ول، إواا  المجين من الم ااااااااااىولية ون ومل الظير وت، ولو  ان هذا العمل ومجا أو خطك 
 ...غير»ل اااايما  نل ال يصاااال إل، مرتلة الشاااارط ا راجت الموض، وي  نصاااات الماجة ول، أنل: 

ن المسخخخؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسخخخخيم الذي أنه يجوز للمدين أن يشخخخترط إعفاءه م
 . «يقع من أشخار يستخدمهم في تنفيذ التزامه

                                                           
 . 12 . ، مرلع  الا، موموج لمال الجين د ي - 1
 وما لعجها. 223واشور ولج اللواج ولج الوميج، مرلع  الا،  .  - 2
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غير أن المالوظ ول، هذا الن ، ولولادتل للمجين إجراج شاارط  واائل من الم ااىولية ون 
تل االظش أو الخطك الل يم الواقع من م تخجميل ي ون قج فتئ الملال أمام اللن  للتخلي ون م ىولي
 الرقالية ول، م تخجميل  نل ي ون في منكى ون الم ىولية لتضمينل العاج لشرط ا واا  منها.

وفي هذا يرى الاال أنل ال يلود االتااا ول، إواا  المجيرين الاعليين لللنو  من الم اااىولية 
 1العاجية ون أخطائهم العمجية أو الل يمة  ن أخطا هم هي أخطا  اللن  نا ل.

رى يشااير إل، ا  ر المترت  ول، االتااقات المعاية من م ااىولية اللن ، وفيها هذا لاي أن ن
أن الاضاااا  الارن اااي رت  ومنذ اللجاية ول، اتااقات تخايف الم اااىولية العاجية أ را نهائيا،  2اللعض

فال يلتدم المااجين إال في وااجوج التعويض المتاا ولياال ولو أ لاات الااجائن أن وااجم التنايااذ يرلع إل، 
، 3خطك ي اااير من المجين أو م ااااوج لل، غير أن ذات الاضاااا   ان يضااايا من أ ر شاااروط ا واا 

للجائن  وي ون-في هذ  الوالة–وي   ااااامئ لالتماع الم ااااااىولية التاصااااايرية مع الم ااااااىولية العاجية 
الخيار لين هاتين الم اىوليتين، فوذا  ان هنا  شرط يعاي المجين من الم ىولية العاجية ون الخطك 
الل ااااااايط، تلا، الم ااااااااىولية التاصااااااايرية ومن  م ول، الجائن أن ي لت خطك المجين وت، يت اااااااان، لل 

 مطاللتل لالتعويض وفاا لصو ام العامة في الم ىولية التاصيرية.
أن أ ر هذ  االتااقات ياتصااااااااااااار ول، نال و   ا  لات، ف كن شااااااااااااارط  4لذل  يرى اللعض

 إل، نال و   ا  لات من المجين إل، الجائن، فالدلون ا واا  من الم ااااااااااااااىولية العاجية لم يتعج إال
يلدم في هذ  الوالة لو لات وقوع غش أو خطك ل يم من اللن ، وهو يعج أمرا غير مرغو  وصع  
المنال في ناس الوقت،  ن فشااااااال الدلون في ا  لات يىجت إل، الو م لعجم م اااااااىولية اللن ، وهذا 

يملاا  من ا م ااانيااات الماااجيااة والانيااة التي تم ناال من إ لااات  يعتلر إلوااافااا في وا الدلون الااذت ال
 خطك اللن .

إذا  ان ملجأ  اااااااااااااالطان ا راجة والورية التعاقجية يلرران ولوج الشااااااااااااااروط المعاية من  وليل،
الم ااااااااااااااىولياة، فاون الواقع الاذت أفردتال التطورات االقتصاااااااااااااااجياة والت نولولياة وااللتماوية أظهر أن 

                                                           
 90،  . 2055أومج مالئ خوالجة، شرط ا واا  من الم ىولية العاجية، جار ال اافة، ا رجن،  - 1
 .582موموج لمال الجين د ي، مرلع  الا،  .  - 2

3 - Terré François, Philipe Simler et Lequette yves, Droit Civil, Les obligations, 10éme Edition,  

Dalloz, 2009, p. 622. 
 .325، مرلع  الا،  . المللج ال اني ، الو يط في شرح الاانون المجني،ولج الرداا أومج ال نهورت - 4
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ملجأ  الطان ا راجة لي ات  وى أمر نظرت، ف  ير من العاوج الوالية تاتار  الم ااواة التي تعلر ون
فها مضطرا إل، قلولها  ما هي وت، ال يضر لمصلوتل، وأ لر جليل ول، الذل  مما يلعل أوج أطر 
 ذل  العاوج المصرفية.

 الفرع الثاني
 تجاه الزبون انتفاء مسؤولية البنك

 ل، الدلون المضرور إ لات أن الخطك الذت قام لل اللن لايام م ىولية اللن  المجنية يتعين و
هو  ال ل  الملاشر  وجا  الضرر لل، وفي الماالل ي تطيع اللن  ناي العالقة ال للية لين الخطك 

من الاانون  523، وذل  تك اااااااي اااااااا ول، ن  الماجة 1والضااااااارر ون طريا إ لات ال ااااااال  ا لنلي
ثبت الشخخخخر أن الضخخخرر قد نشخخخأ عن سخخخبب ال يد له فيه إذا أ»المجني اللدائرت التي لا  فيها: 

كحادث مفاجك، أو قوة قاهرة، أو خطأ صخخخخخخخخدر من المضخخخخخخخخرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم 
، فوذا اناطعت الصاااااالة لين «بتعويض هذا الضخخخخرر، ما لم يوجد نر قانوني أو اتفاق يخالف ذلك

 الخطك والضرر فال مول لايام الم ىولية.
كل فعل أو حادث معين ال يد للمدعى عليه فيه، ويكون هذا »ا لنلي لكنل: يعّرف ال ل  

 2.«السبب قد جعل منع وقوع العمل الذي أفضى إلى الضرر مستحيال
كخل الظروف والوقائع المادية أو القانونية التي يمكن للمدعى عليه في » ماا يعّرف لاكنال: 

أن الضخخخرر ال ينسخخخب إليه وال دخل له فيه، دعوى المسخخخؤولية المدنية أن يسخخختند إليها لكي يثبت 
نما هو نتيجة لذلك السبب  3.«وا 

فال ااال  ا لنلي هو فعل ليس لللن  أت يج فيل، وت ااال  في إوجا  ضااارر للدلون، وترت  
وليل انتاا  م اىولية اللن   لها أو لعضاها، وذل  أن قيام  ال  ألنلي للضارر ماتضا ، إما انعجام 

                                                           
 ، عويضل الم توا للتاة لاللتدامات، الاعااااااااااجني، النظرية العاماااااااااااارح الاانون المااااااااااامومج صلرت ال عجت، الواضئ في ش - 1

 .508. ،  مرلع  الا
 المرلع نا ل، الصاوة نا ها. - 2
 .591موموج مومج ألو فروة، الخجمات اللن ية ا ل ترونية، مرلع  الا،  .  - 3
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اللن  والضااااارر الواقع للدلون، أو أن خطك اللن  ليس هو ال ااااال  الوويج الرالطة ال اااااللية لين خطك 
 1للضرر، فاي الوالة ا ول، تنتاي م ىوليتل، وفي الوالة ال انية ت ون م ىولية اللن  لدئية.

ين، طر شااال ي يعتلر ال ااال  ألنليا ون المجو، وليل يلدم توافر و أنل  ،يترت  ول، ما  ااالا
  2وهما:

ون الاعل قج أجى إل، وقوع الضااااااارر وتما، فينتخ ونل ا اااااااتوالة وفا  : أن ي األول شخخخخخرطال
 اللن  لالتداماتل تلا  الدلون.

أن ي ون ذل  الاعل ألنليا ون اللن  وال جخل لل فيل، ويعني هذا الشرط أن الثاني:  شخرطال
ل لاللن  ال يتورر من الم اىولية مت،  ان الضارر الذت أصاا  الدلون رالع إل، فعل أو خطك ارت 

 هو أو أوج تالعيل أو من هو توت ورا تل. 
 ل فعل أو واج  أجى إل، وجو  ضااارر وتمي ووليل يم ن تعريف ال ااال  ا لنلي لكنل: 

  لااكت و اااااااااااااايلااة ى لدلون اللناا ، جون أن ي ون لهااذا ا خير أت جخاال في ولوج ، وجون أن يم ن جر 
  انت.

ئرت وجج صاور ال ل  ا لنلي من الاانون المجني اللدا 523هذا، ويالوظ أن ن  الماجة 
نتطرا وفيما يلي   ،«...كحادث فجائي...»ول،  ليل الم ال ال ول،  ليل الوصر، وذل  لاولل: 

 إل، هذ  الصور، والتي تنتاي لموللها م ىولية اللن  تلا  دلونل.
  أوال: القوة القاهرة

 فيه، ويستحيل دفعه، والكل حادث ال يمكن توقعه وال تال»لكنها:  4الاوة الااهرة 3ورف الاال
حادث خارجي ال يمكن توقعه وال دفعه، يؤدي »،  ما تعرف أيضااا لكنها: «إرادة للمدين في إحداثه
  ، وول، ذل  فالاوة الااهرة ال يم ن لللن  أو الدلون توقع وجو ها.5«مباشرة إلى حدوث ضرر

                                                           
 . 328رمضان ألو ال عوج، مرلع  الا،  .  - 1
 .518-513رلع  الا،    . إجريس فاضلي، م - 2
 .220موموج مومج ألو فروة، م ىولية اللن  المجنية ون ومليات التوويل ا ل تروني، مرلع  الا،  .  - 3
 من الاانون المجني تناولت الواج  الماالئ والاوة الااهرة، إال أنهما من وي  الماهوم ال  523نشير هنا إل، أن الماجة  - 4

 رع اااااااارا لينهما  وا  في المجلول أو النتيلة، لذل   ان ا صو  ول، المشااااااااااااااااااااااامتشالهان ال ف يختلاان فهما تعليران
 اس ن يرلط لينهما لورف الواو فيعطيان نألا  ت التلاس يم ن أن يوج ، أو اللدائرت أن ي تاي لمصطلئ واوج تلن

 المعن،.
 .522فاضلي إجريس، مرلع  الا،  .  - 5
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لدم أن الواج  يي ااااااتخل  من التعرياين ال ااااااالاين، أنل ل ي يطلا وصااااااف قوة قاهرة ول، 
ذا أراج اللن  التم ااااا  لها   ااااال   واائل من الم اااااىولية يل   تتوفر فيل ملمووة من الشاااااروط، واا

 وليل إ لات توفر لميعها في الواقعة المعتلرة لم الة الاوة الااهرة، وتتم ل هذ  الشروط فيما يلي: 
 أن ال يكون الحدث متوقع الحدوث:-1

لتوقع، وي  ال يولج أت  ااااال  يتيئ التا ير لكن الوج  فالوج  يل  أن ي ون غير قالل ل
التوقع  وياجر وجم؛  ااوف يتواا، فوذا أم ن توقع الوج  ولو ا ااتوال جفعل لم ت ن هنا  قوة قاهرة

لتااريخ إلرام العااج في إطاار الم ااااااااااااااىولياة العاجية، في وين ياجر لتاريخ تواا الضاااااااااااااارر في إطار 
 1الم ىولية التاصيرية.

ولية المصااااااااااارفية، و ن اللن ي المتخصااااااااااا  الممتهن ياترض لل امتال  في إطار الم اااااااااااى 
معلومات قج ال يمل ها الشااخ  العاجت،  ما ياترض لل امتال  الو ااائل التي تم نل من اال ااتعالم 
والتوقع لصااااااورة أفضاااااال من الرلل العاجت، فاللج من أن يتظير نموذج الماارنة، لوي  يعتلر واج ا 

ذت ال يم ن لللن ي المتلصر المولوج في ذات الظروف توقعل، فالمعيار غير متوقع ذل  الواج  ال
هنا موضااووي، لمعن، أن ال ي ون في الو ااع توقعل من أشااج اللنو  ياظة وتلصاارا لا مور، لوي  

 2ي ون وجم التوقع مطلاا ال ن ليا.
 أن يكون الحدث مستحيل الدفع بشكل مطلق:-2

ن خارلا ون ا اااتطاوتل لالنظر لوضاااعل الشاااخصاااي فعل، المجين إ لات أن إلعاج الوج   ا
 3أو لطليعة الوج .

لالن الة لللن ، ونظرا لتمايد موقعل االقتصااجت والمهني وامتال ل لو ائل متعججة قج تتيئ لل 
جفع الوج  لما ال يتاح لظير ، فون معيار الماارنة لتاجير ا ااااااتوالة الجفع هو نموذج اللن ي المولوج 

ضااو  الو ااائل التي يمتل ها أو ياترض لل امتال ها، لوي  ال يعتلر واج ا في ذات الظروف، ول، 
 4غير مم ن الجفع إال ذل  الذت ال يم ن للنموذج المذ ور أن يجفعل في ذات الظروف.

                                                           
1 - Philippe Le Tourneau, Loïc Cadiet, op.cit, p. 263.  

 .330رمضان ألو ال عوج، مرلع  الا،  .  - 2
 .553،  . 5992مصطا، العولي، الاانون المجني، الم ىولية المجنية، اللد  ال اني، مى  ة لو ون، ج. .ن،  - 3
 .305للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،  .  - 4
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 أن يكون الحدث ناتجا عن عامل خارجي عن البنك: -3
اعلل أو واال لياصاااااج لهذا الشااااارط، أن ال ي ون من اااااولا إل، اللن ، أت أن ال يت ااااال  في ت

 1لخطئل أو لكت ش ل من ا ش ال.
لتواا لميع هااتال الشااااااااااااااروط ياكخاذ الواج  صااااااااااااااااة الاوة الاااهرة، ويا  ي ون لاذلا  ماانعا 

 لم ىولية اللن ، وياع وليل و   إ لات توافر الاوة الااهرة.
ويلعلل م اااااىوال -وماية لواوا الدلون وموالاة لل–من م اااااىولية اللن   2يشاااااجج لعض الاال

عويض الدلون ون ا ضاااااااااارار ول، اوتلار أنل الطرف ا قوى في العاج، تطلياا لنظرية تومل ون ت
أن اللن  ولاوتلار  م ااااااااااااااىوال وفاا للاواوج العامة، فون مختلف  3المخاطر، لينما يرى اللعض اآلخر

 ا وجا  التي قج يتعرض لها يم ن أن تشااا ل والة قوة قاهرة تلرئل من التدامل، ومن م اااىوليتل ون
، هال ا خطا  التي يرت لها أ نا  تنايذ العاج المصاااارفي، فمت، توافرت شااااروطها لاد لللن  التم اااا 

 وال شي  يمنع الاضا  من تطلياها إوماال للاواوج العامة.
غير أن ذل  ال يمنع الااضااااااااااااي في نظرنا من تاجير هاتل الشااااااااااااروط ول، أ اااااااااااااس معيار 

نوني يات التي ياوم لها لوصال تالرا، والتنظيم الااموضووي يرلع إل، اوتراف اللن  وطليعة العمل
 المو م لل، إل، لان  امتال ل للت نولوليا والمعلومات وتاوقل ول، الدلون في ذل .

فلميع هاتل العناصاااااار وغيرها تى ر في قرار الااضااااااي وول اوتلار وج  ما من قليل الاوة 
ي الوقاية من مختلف المخاطر ون ا ومال الااهرة أو ال، فاللهج المطلو  من اللن  للذل ونايتل ف

التي ياوم لهاا، هو لهاج اللنا  الوري  وليس ملرج لاذل ونااياة وااجياة،  نال اوتااج العمال في م ل 
، ولالتالي فونل ي ااااااااااااااكل في والة 4تلا  الظروف، ولاوم اانال توقعهاا وأخاذ االوتيااطاات الالدمة لجرئها

ذا لم يناذ التداماتل العاجية.إهمالل أو تاصير  في وماية مصالئ المتعاملين م  عل، واا

                                                           
 .299اوت، مرلع  الا،  . للن، ومر م ا - 1
 موموج مومج ألو فروة، الم ىولية المجنية لللن  ون ومليات التوويل ا ل تروني، مرلع  الا،  .  أنظر  ال من:- 2

 .Jack Vézian, op.cit, p. 79؛            223

 ن ا ضرار ااااااام ىولية المصرف و»طر، ورت ومج خاااااااااااااااااا؛ ن13ريف مومج غنام، مرلع  الا،  . ااااشأنظر  ال من: - 3
 ين ، مىتمر ا ومال المصرفية ا ل ترونية ل«الناشئة ون ا تخجام النظام الرقمي )ا ل تروني( في العمليات المصرفية

 .5803الاانون، مرلع  الا،  . و لشريعة ا
 . 510وادم نعيم الصماجت، مرلع  الا،  .  - 4
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هذا وتطلا الاوة الااهرة في إطار النشااااااط المصااااارفي إما في إطار الم اااااىولية العاجية وين 
ما تلج لها تطلياا في إطار الم اااىولية التاصااايرية وينما تتواا  تتواا لعج إلرام العاج المصااارفي، واا

 في المرولة التي ت لا التعاقج.
را اااااااة م اااااااىولية اللن  أ نا  تنايذ العاج  ااااااانتطرا للعض تطلياات الاوة لما أننا في إطار ج

 الااهرة في إطار الم ىولية العاجية، وم الها: 
الوااالااة التي يتعااذر فيهااا ول، اللناا  أ نااا  تنايااذ واااج االئتمااان تااكمين ملااالت التموياال لااالعملااة  -

فاي  لعملة م ال،الصاااعلة نتيلة صاااجور قرار من ال ااالطة المختصاااة لتلميج ا رصاااجة لهذ  ا
هااذ  الوااالااة، ول، اللناا  أن يعرض ول، الدلون تنايااذ العاااج لعملااة أخرى، فااوذا رفض هااذا 

 ا خير ذل  فال يم نل إ ارة م ىولية اللن  لتواا الاوة الااهرة المانعة لم ىوليتل.
غير أن اللن  ال يم نل التمل  من التداماتل جون أن يعرض اللجائل ول، الدلون، وي  أن 

 مر في هاذ  الواالاة ال يتعلا لاا ااااااااااااااتواالاة مطلااة طاالماا  اان لاا م اان منئ مللت االئتماان لعملة ا
 1أخرى.
والة صااااااااااجور قرار من اللن  المر دت لرفع معجالت الاائجة لجرلة  ليرة، لوي  لو ولم لها  -

ن  ان لوم ان الدلون من وي  الملجأ إ ارة  الدلون لما أقلل ول، التعاقج، فاي هذ  الوالة، واا
م اىولية اللن  ول، أ اس االمتناع ون تنايذ االلتدام لاال تعالم الذت أّ ر في تنايذ االلتدام 
لا والم، إال أن اللن  يم نل جفع الم اااىولية لكن المعلومات لم ت ن متاوة ونج التعاقج، ولم 

من قلل  اي ن لوم انل العلم لها، وي  شاا لت قوة قاهرة غير مم نة التوقع وغير قاللة لجفعه
 2اللن ، مما أجى إل، وجو  ضرر للدلون.

 ثانيا: صدور خطأ من الزبون
كنل شكن ، فالدلون يلتدم شنطرفيفي ذمة الول، أ اس أن العاج يرت  التدامات متااللة تلا  

ذا صااااجر خطك من لانلل وأوج  ل ااااللل ضااااررا لل، يم ن لللن   اللن  لما ياع وليل من التدامات، واا
، إال أن ذل  ال يعني توميل ا خير الم اااااىولية (5) خطك لجفع م اااااىوليتل تلا  الدلونالتذرع لهذا ال
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 املة في والة صاااااجور أت خطك منل، فاج يشاااااتر  خطك اللن  مع خطك الدلون في إوجا  الضااااارر 
  (.2) أيضا

 اإلعفاء الكلي للبنك من المسؤولية:-1
للخطك الم اااتظرا أت أ ر، فوذا لشااا ل وام إذا ا اااتظرا أوج الخطكين الخطك اآلخر، لم ي ن 

 ان خطك المتضااااااااارر )الدلون( هو الذت ا اااااااااتظرا خطك المجو، وليل )اللن (، فون م اااااااااىولية هذا 
 1ا خير ال تاوم النعجام الرالطة ال للية.

يارا الاااال لين وااالتين ال ااااااااااااااتظراا أوااج الخطااكين ل خر، ا ول، تتواا ونااجمااا ياوا أوااج 
 لير، وال انية تتواا ونجما ي ون أوج الخطكين هو نتيلة للخطك  الخطكين اآلخر في ل امتل لش ل

 اآلخر، وتاصيل هاتين الوالتين  ما يلي:
 خطأ الزبون هو السبب المباشر للضرر:-أ

 ،قج يوج  أن ي ون  وج ا فعال الصاجرة ون الدلون جورا رئي يا وملاشرا في وقوع الضرر
أن  ، ل ن ذل  ال يعنيالواصاال ضاررالالم ااىولية ون  واائل من مما يىجت إل، تم ا  اللن  لها 

 أت خطك أو فعل يصجر من الدلون من شكنل أن يعاي اللن  من الم ىولية.
، وهنا فون خطك  ي تظرا خطك اللن ، 2فهذ  الوالة تتواا إذا صجر خطك ومجت من الدلون
الدلون ارت ا  الخطك، ولو ، فوذا تعمج 3لذل  ترتاع م ااااااااااىولية هذا ا خير النعجام الرالطة ال ااااااااااللية

 ااااااااهم خطك المجو، وليل في توايا النتيلة الضاااااااارة، فون توليل الرالطة ال اااااااللية يىجت إل، لدوم 
 4ا خذ لالخطك العمجت   ل  وويج للضرر، ولالتالي توميل مرت لل الم ىولية ال املة ون تصرفل.

 ية عال االوتيالية والتجليتتم ل أهم أش ال الخطك العمجت الصاجر من طرف الدلون في ا ف
التي ي تخجمها  يااع أضرار لنا ل، وت ون الظاية منها توميل اللن  الم ىولية ون تل  ا ضرار، 

                                                           
1 - Voir : Philippe Le Tourneau, Loïc Cadiet, op.cit, p. 276;  

الا، الاعل الم توا للتعويض، مرلع  الواضئ في شرح الاانون المجني، النظرية العامة اللتدامات،  مومج صلرت ال عجت،
 . 553. 

 .558 . المرلع نا ل،  - 2
  مللاااااااججني، الااااااااج الرداا أومج ال نهورت، الو يط في شرح الاانوني الماااااااول؛ 558 ال من: المرلع نا ل،  .  أنظر - 3

 .5503، مرلع  الا،  . ال اني
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وفي هذا نلج المشااااارع الارن اااااي ن  ول، إواا  اللن  من الم اااااىولية في الواالت التي ي لت فيها 
 1ا تخجام الدلون لو ائل اوتيالية  يااع الضرر.

ياات الاضائية لذل ، ما أصجرتل مو مة الناض الارن ية أن التوقيع ول، الاواتير ومن التطل
يوضئ لش ل قاطع لكن صاو  اللطاقة هو الذت ا تعملها لعج أن أولن ون فاجانل لها، ولهذا فونل 
يعتلر  اااي  النية، فا والن ال اذ  ون الااج أو  ااارقة اللطاقة، ومن  م ا اااتخجامها، و ذل  واقعة 

يع المدور الموضااااااوع ول، الاواتير الخاصااااااة لالشاااااارا  أو لالوفا ، لهجف ومل اللن  ول، وفا  التوق
، ولالتالي 2ةيهذ  الاواتير، فون هذا يلرهن ول، ا اااااااتعمال الويلة والخجيعة متل اااااااج في طرا اوتيال

 إواا  اللن  من الم ىولية.
لية لن  لتوميلل الم اااااااىو ارت ا  الدلون لخطك ومجت يىجت إل، وجم إم انية تذرول لخطك الف

 ون الضرر الالوا لل،  ن خطك  ا تظرا خطك اللن .
 خطأ البنك كنتيجة لخطأ الزبون:-ب

تتواا هااذ  الوااالااة إذا  ااان خطااك اللناا  نتيلااة لخطااك الدلون، ولااذلاا  فااون خطااك هااذا ا خير 
قع، وال و ي اااااتظرا خطك اللن ، وال ناف لالتالي إال ونج خطك الدلون   ااااال   وجا  الضااااارر الذت 
 3تتواا م ىولية اللن  الناطاع العالقة ال للية لين خطك اللن  والضرر الواصل للدلون.

من ألرد ا م لة ول، تواا هذ  الوالة، وجم قيام الدلون لوخطار اللن  في والة  رقة أجاة 
لظير االتوويل منل أو ضااااااااااااياوها، فوذا فاج الدلون أجاة التوويل أو تمت  اااااااااااارقتها منل، ومن  م قام 

لا ااااتخجامها  ااااوا  ل ااااو  ا موال أو لا جا  لوا ااااطتها، فال يم نل م ااااا لة اللن  ون قيامل لتنايذ 
العمليات التي تمت لعج  ااااااااااارقة أجاة التوويل أو فاجها، طالما أنل لم يام لتنايذ التدامل لا لالغ ون 

                                                           
 :III.-133.L 19ت وليل الماجة ااااااان ي، منها ما نصر ااااااوالمالي الا تاانون الناجالواج ااااااض ماااوذل  لمول  نصو  لع - 1

«Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence 

financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés 

permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article 

L133-17». Art L133-19, Modifié par Ordonnance N°2017-1252 du 9 aout 2017-art. 2 du 

c.mont.f.fr, op.cit.  
2 - Cour de cassation. Crim, 19 Juin 1986.                                                
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للا ، ولذل   ان خطى   ااااااااااااااتلا  الوقاائع، فلوال هذا الخطك الذت ارت لل الدلون ما وقع خطك من اللن 
 1لخطك اللن .

والمالي  تاانون الناجالمن  L133-19مع ا شاارة هنا أن المشرع الارن ي ولمول  الماجة 
أشااار إل، أن الدلون ال يتومل الم ااىولية ون ا ااتخجام أجاة التوويل إال إذا  ان هنا  إهمال ل اايم 

الاة، فون إهمال الدلون الي ااااااااااااااير الذت ال يتخذ ، ولماهوم المخ2لتناياذ االلتداماات الملااة ول، واتال
 صاة الل امة ال يعتلر  للا  واا  اللن  من م ىوليتل،  نل ال ي تظرا خطك اللن .

من ا م لة ون خطك اللن   نتيلة لخطك الدلون نذ ر أيضااااااااااااااا الوالة التي ي ااااااااااااااتعمل فيها 
جرا اللن  في وضاااااعية تظهر ق الدلون االئتمان الممنوح لل من طرف اللن ،  م أصااااالئ و اااااالل لجى

من الورج جون أن تتلاود  للوضااعية ال اايئة أو الميىوس منها،  كن تشااهج ور ة و ااالاتل نووا من 
 اللموج المنلئ لالخطر وال وجم تجار  ا مر.

فاي هذ  الوالة ومن وي  الملجأ، ياع ول، واتا اللن  وجم قطع االئتمان لصااورة ماالئة، 
واجة ور تل إل، معجالتها الطليعية طالما  ان لل وليل أن يمنئ الدلو  ن فرصااااة لت ااااوية وضااااعيتل واا

 ذل  مم نا، وذل  تماشيا مع جور  وتوت طائلة اوتلار  متع اا في ا تعمال وال لونها  العاج.
فوذا طل  اللن  من الدلون ت ااااااااوية وضااااااااعل ومنول الارصااااااااة تلوى ا خرى للايام لذل  ولم 

ن  ان يشاااااااا ل خطك من وي  الملجأ، ي ااااااااتل  الدلون لهذ  الطللات،  نهائل، واا فون قطع االئتمان واا
 ون وضاااااااعية الدلون لم تصااااااال إل، الوج الذت يلرر الاطع، فهو ال يرت  م اااااااىولية اللن  في هذ  
الوالة  ون خطك هذا ا خير ناتخ ون خطك الدلون، فلو لم يتصاااارف الدلون لهذ  الصااااورة لما اتخذ 

 3اللن  قرار  لاطع االئتمان.
 اإلعفاء الجزئي للبنك من المسؤولية:-2

في هذ  الوالة، ي ون خطك الدلون  اللا لعواا  اللدئي من الم اىولية ونجما ي ون  ل من 
اللن  والدلون قج ارت   خطك لم ي ن للضااااااااااارر أن يتواا لجونل، وذل  جون أن ي ون أيا من هذين 

                                                           
 .213ل ا ل تروني، مرلع  الا،  . موموج مومج ألو فروة، م ىولية اللن  المجنية ون ومليات التووي - 1

2 - Voir: Art.L133-19 du C. monét. Fin, op.cit. 
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، فا مر هنا غير متعلا لا اااااتظراا الخطكين قصاااااجيا، وجون أن ي ون أت منهما نتيلة لخطك اآلخر
 1خطك ل خر.

من الاااانون المااجني ول، أناال:  533تااك يااجا لااذلاا  ن  المشاااااااااااااارع اللدائرت لمولاا  الماااجة 
يجوز للقخاضخخخخخخخخخي أن ينقر مقخدار التعويض، أو ال يحكم بخالتعويض إذا كخان الخدائن بخطئه قد »

 .«اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه
ة لي ات لظريلة ون الاانون المجني اللدائرت، فالن  ال الا يمنئ لذل  فون توديع الم اىولي

للااضاااي إم انية توديع الم اااىولية لين المضااارور والمجو، وليل ول، أ ااااس ماجار ل اااامة الخطك 
الذت صجر ون الطرفين، فلتخايض التعويض الذت ينلظي منول للدلون إذا  اهم خطى  في توايا 

 لللن  لتخايض م ىوليتل لصورة لدئية ون الخطك المرت   منل.العالقة ال للية، ي مئ الاانون 
...ولاذا فاون اللن  المجوي »تطليااا لاذلا  صااااااااااااااجر قرار لمو ماة التمييد ا رجنياة لاا  فيال: 

يتومل لد ا من الم اىولية لعجم تواال من صوة التواقيع المولوجة ول، الشي ين موضوع الجووى، 
افظتل ول، جفتر الشاي ات الم الم إليل من قلل الم وو  ووي  أن ال ااو  اوتلر مخطئا لعجم مو

وليل لما ينلظي من العناية، ولذا فونل يتومل لد ا من الم اااااىولية ون صااااارف الشاااااي ين المدورين، 
ووي  أنل إذا  لت أن خطك اللن   اااااااااهم مع خطك الدلون في وفا  الشااااااااي  المدور، فون  ال منهما 

قعت، أت المللت الذت جفعل اللن  للمتاجم لالشااااااااي ، وي ون يتومل لد ا من النتيلة الضااااااااارة التي و 
توديع الضاااااااارر وليهما لن اااااااالة ل ااااااااامة الخطك الذت وقع من  ل منهما، والذت  اااااااااهم في إوجا  

 2.«الضرر...
ومن ا م لة ول، ذل  أيضا، الوالة التي ي ون فيها االئتمان مخص  لظرض معين، وقام 

ولوا ضاااارر لل نتيلة لذل ، فون هذا الضاااارر ي ون وائجا  الدلون لا ااااتعمالل في غير هذا الهجف،
من لهة إل، خطك الدلون المتم ل لعجم ا اااتخجام االئتمان في الظرض المخصااا  لل، وي ون وائجا 
من لهة أخرى لخطك اللن  في ممار ااااااااااااااة التدام مراقلة ا ااااااااااااااتخجام االئتمان الممنوح، و ون االلتدام 

وايا نتيلاة، فاون خطاك اللن  ي ون ماترضااااااااااااااا جون والة إل، لاالرقاالاة في هاذ  الواالاة هو التدام لت
                                                           

 .352للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،  .  - 1
 و ااااااااااوج مومج ألااااااا، ناال ون: موم3592/2003، وجج 2002لاناي  20صاجر لتاريخ  ،قرار مو مة التمييد ا رجنية - 2
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إ لاااتاال من قلاال الدلون، إال أن هااذا ا خير ال يوا لاال التااذرع لخطااك اللناا  هااذا للوصااااااااااااااول ول، 
التعويض ال امل ون الضااارر الالوا لل، لل ي ون توديع للم ااااىولية تاجر لن ااالة م اااااهمة  ل من 

 1التعويض الممنوح للدلون. الخطكين في إوجا  الضرر، ولالتالي انخااض
نتيلة لما  اااااالا، فون خطك الدلون لل من ا همية  واا  اللن  من الم ااااااىولية الناتلة ون 
أخطائل المرت لة،  وا   ان ا واا   ليا إذا ا تظرا خطك الدلون خطك اللن ، أو لرى لش ل لدئي 

ن  انت هذ  الوالة في والة الخطك المشاااااااتر  الذت ال ي اااااااتظرا أوج الخطكين فيل الخطك ا آلخر، واا
تواا نوواا من التوادن والعاجالة لين طرفي العاج المصاااااااااااااارفي وتواا وماية لللن ، فونها في الوقت 
نا ااااااااااااااال تومي الدلون وتلعلاال وريصاااااااااااااااا ول، وااجم ارت ااا  أت أخطااا  يم ن أن تىجت إل، قيااام 

 م ىوليتل.
 ثالثا: صدور خطأ من الغير              

من الاانون المجني اللدائرت من ا  ااااااااالا  التي  523اا  و ام الماجة يعتلر خطك الظير وف
تىجت إل، ناي العالقة ال ااااللية لين الضاااارر والخطك، ولالرغم من ن  المشاااارع اللدائرت ول، خطك 
 الظير إال أنل لم يوجج لنا الماصوج من الظير الذت يعتج لخطئل   ل   واا  اللن  من الم ىولية.

كخل من لم يكن طرفا في العقد الذي يجمع بين البنك والزبون، وليس » يعرف الظير لاكنال:
خلفا عاما أو خاصا ألحد أطرافه، كما أنه ليس تابعا ألي طرف من أطراف العقد، فهو كل شخر 

 2.«ال تربطه رابطة تبعية أو إشراف أو خلفية مع أحد أطراف العقد
ة وال نيابة، وال يشخخخخخخخترط أن يكون من لم يكن طرفا في العقد ال أصخخخخخخخال»:  ما يعّرف لكنل

 3.«الغير معروفا، فقد يكون شخصا مجهوال غير معروف بالنسبة لطرفي العقد
مساهمة خطأ شخر أجبني عن البنك مع خطأ هذا األخير في إحداث »: وّرف أيضا لكنل

   4.«الضرر

                                                           
 .352للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،  .  - 1
 . 515وادم نعيم الصماجت، مرلع  الا،  .  - 2
 .222ل تروني، مرلع  الا،  . موموج مومج ألو فروة، م ىولية اللن  المجنية ون ومليات التوويل ا  - 3
 العرلي للواج، النظرية العامة لاللتدام في الاانون المجني اللدائرت، اللد  ال اني، جيوان المطلووات اللامعية، اللدائر،  - 4

2005 .  ،202. 



 
 

- 033 - 
 

ر خطااك، يياااس خطاك الظير لماياااس الرلاال المعتاااج، ولااالتااالي يعتلر الاعال الاذت وقع من الظ
ولمعرفة مت، يعتلر خطك  ،1إذا  لت أن هذا الاعل يم ل انورافا ون ال ااااالو  المكلوف للرلل المعتاج

  الظير  للا  واا  اللن  من الم ىولية، نميد لين والتين:
 إعفاء البنك من المسؤولية لخطأ الغير:-1

ذ يل  أن ن الم ىولية، إالواياة أن خطك الظير ال يعتلر  للا م تاال قائما لذاتل لعواا  م
الااهرة، فيل  أن ي ون غير متوقع الوجو ، وغير قالل للجفع،  ما يل   وةتتوفر فيل شاااااااااااااروط الا

في فعل الظير أن يلعل تنايذ االلتدام م ااااااتويال ول، اللن ، ويل  أن ال ي ون لهذا ا خير  اااااال  
رر   الوويج في إوجا  الضفي إوجا  الضرر الناتخ ونل، فمت،  لت أن خطك الظير  ان هو ال ل

 2يعا، اللن  من الم ىولية.
 اجتماع خطأ البنك مع خطأ الغير:-2

إذا وقع خطك من اللن  واشااااااتر  مع خطك الظير في إوجا  الضاااااارر، فاي هذ  الوالة ي ون 
هنا  أ ر لاعل الظير في م ىولية اللن  ول، اوتلار أنل يش ل خطئا، شريطة أن ي ون لهذا الخطك 

 وجا  الضرر، وهنا ت ون أمام فرضين: أ ر في إ
: فاي هذا الارض إذا ت اااااااااال   ل من خطك آلخرلاسخخخخخخختغراق أحد الخطأين : الفرض األول

اللن  والظير في إوجا  ضااارر للدلون و ان أوجهما قج ا اااتظرا اآلخر، ف ان هو ووج  ال ااال  في 
ي ىولية  املة، وتنتاإوجا  الضااااارر، فوذا ا ااااااتظرا خطك الظير خطك اللن  في اااااكل الظير ووج  م اااااا

لذل  م ااااىولية اللن ، وي ااااتظرا أوج الخطكين خطك اآلخر إذا  ان الخطك متعمجا، أو هو الذت جفع 
 3إل، ارت ا  الخطك اآلخر.

: فاي هذا الارض إذا لم ي تظرا أوج الخطكين استقالل كل خطأ عن اآلخر: الفرض الثاني
التالي تنا اااااااام الم ااااااااىولية لين الم ااااااااىولين  ااااااااللا في إوجا  الضاااااااارر، ول  ل منهما اآلخر، يعتلر
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المتعججين لو اااا  ل ااااامة خطك  ل واوج منهم، فون لم ي ن في اال ااااتطاوة توجيج ل ااااامة الخطك 
 1ق مت الم ىولية لالت اوت لين الطرفين.

ت ، وي  نصاااااإذا  انت تاصااااايرية الم اااااىولون المتعججون متضاااااامنين في الم اااااىوليةي ون 
إذا تعدد المسخخخخخخخؤولون عن فعل ضخخخخخخخار كانوا »ي اللدائرت ول، أنل: من الاانون المجن 522الماجة 

متضخخخامنين في التزامهم بتعويض الضخخخرر، وتكون المسخخخؤولية فيما بينهم بالتسخخخاوي إال إذا عين 
 .«القاضي نصيب كل منهم في االلتزام بالتعويض

ر ر لالرغم من أن الن  ال اااالا ال يشاااير إل، المجوي ونجما يشاااار  لخطئل في وقوع الضااا
مع المجو، وليهم، إال أنل ليس من ش  في أن المجوي قج ي ون م ىوال لخطئل مع المجو، وليهم 

 في وقوع الضرر، ولالتالي يلود تطليا هذا الن  ول، هذ  الوالة.
أن اللنا  مطاالا  لو م طليعاة وملال والليئاة التي يعمل لها لاتخاذ العجيج  2يرى لعض الااال

ية الدلون ومصاااااالول، ونظرا لتاوقل االقتصااااااجت يم نل االوتماج ول، من ا لرا ات التي ت ال وما
آخر ما توصااااااال إليل العلم والت نولوليا المتطورة في ذل ، واال اااااااتعانة لالخلرات الالدمة لمنع الظير 
من العل  لكموال الدلنا ، وهو ملدم لالوااظ وليها لشاااات، الو ااااائل، وال يم نل لالتالي التذرع لتجخل 

 للضرر الذت وج  للدلون  واا  نا ل من الم ىولية. الظير   ل 
...ال ااارقة ال تشااا ل »صااااجر ون مو مة التمييد ا رجنية أن:  تل ااايجا لذل ، لا  في قرار

قوة قاهرة أو  اللا خارليا من شاكنل أن يعاي المى ا اة من الم ىولية والضمان، ذل  أن ال رقة إما 
ن الظير، فون وقعت من م ااتخجمي المى اا ااة فهي أن تاع من موظاي المى اا ااة وم ااتخجميها أو م

ن  ان ال ااارا من الظير فال تعا، المى اا ااة أيضااا  م ااىولة ون أفعال م ااتخجميها لو م التلعية، واا
من الم اىولية لاوتلارها إجارة و ومية تمل   ل و اائل الوماية لما توت يجها من أموال للخدينة أو 

لرت ال اارقة فعال ال يشاا ل قوة قاهرة وال فعال للظير معاي ، ولالتالي فون المو مة اوت3«اللمهور...
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من الم ااااىولية، وهو ما ينطلا ول، اللنو  لاوتلارها  يانا اقتصاااااجيا يمتل  من الو ااااائل ما تمتل ل 
 ا جارة ورلما أ  ر في لعض ا ويان.

ن إ لات اللن   وج صااااور ال اااال  ا لنلي المانع للم ااااىولية ترفع ونل يتضاااائ مما  اااالا أ
الم اااىولية من لانلل، ومت، جفع الم اااىولية الملااة ول، واتال ي ون لذل  قج أ لت ال ااال  الواياي 
الذت ي اتنج إليل الضرر، ولظض النظر ون ا واا  ال لي أو اللدئي فون ذل  قج ال يخجم مصلوة 

مما  ،اللن  في لميع الواالت، ويلجو أن أ  ر الواالت لعواا  هي خطك الدلون المرت  لضاارر لل
 يىجت إل، جفع الم ىولية ون اللن .

من الااانون الماجني ول، الوااالت ال ااااااااااااااالااة، والتي  523إال أنال، ولاالرغم من ن  الماااجة 
ون خصااااااوصاااااااية العالقة المصااااااارفية تلعل من لعض هاتل فت اااااامئ لللن  لوواائل من الم اااااااىولية، 

ا اللن ، ة والتانية التي ي تك ر له، وذل  للتخص  وا م انيات المالياالواالت ال يم ن االوتجاج له
فال يعال أن يتولخ لخطك من الظير   ااااااااااااال   واائل من م اااااااااااااىوليتل، ناهي  ون أن ليس لميع 
واالت الاوة الااهرة ت ون  ااااللا لعواا  أيضااااا، وي  يمل  من ا خصااااائيين والخلرا  الذين يم نهم 

ولذل   رون  االل موالهتها قلل وصااولها.التنلى م االاا لالوواج  الماالئة التي يم ن أن تطرأ، ويوف
يتعين ول، المشاارع جائما إيراج أو ام وقواوج خاصااة لتنظيم م ااىولية اللنو ، ومن  م وماية الدلنا  

 المتعاملين معهم.
 المبحث الثاني

 تطبيقات لمسؤولية البنك المدنية تجاه الزبون
ا مع الدلنا  وا شااااااااااخا  تاوم اللنو  لملمووة من العمليات المصاااااااااارفية في إطار والقته 

 صاارفيمالراغلين في اال ااتااجة من خجماتها، وتلا، أهم المعامالت شاايووا تل  المتعلاة لالو ااا  ال
و ل العمليات المرتلطة لل، وي  يتم ن الدلون لماتضااااااااااااااها من التصااااااااااااارف في أموالل ون طريا 

ضااا أو فتئ امل،  ااوا  قر ا ااتخجام و ااائل الجفع التي يضااعها اللن  توت تصاارف دلنائل أيا  ان التد 
، وتاوم م ىولية اللنو  في والة إخاللها أو  و  اوتماج أو وجيعة أو غيرها من العمليات المصرفية

 .تنايذها  ت أوامر متعلاة لهذ  الو ائل وا جوات )المطل  ا ول(
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، ةلو م أن اللنو  تاع ول، واتاها ملمووة من االلتدامات أ نا  تنايذها للعاوج المصاااااااااااااارفي 
خاصااااااة منها ومليات االئتمان التي لها من ا همية لالن اااااالة للدلون أ  ر من العمليات المصاااااارفية 
 ا خرى،  ان من الطليعي أن تشجج م ىوليتها ون إخاللها لتنايذ هذ  االلتدامات )المطل  ال اني(.

 طلب األولالم
 تنفيذ أوامر الدفعمسؤولية البنك في مواجهة الزبون بمناسبة 

 ، أو ل و  اللنلجى ال ترجاج الوجائع الناجية التي يضعها الدلنا  الجفع إما و ائل جم ت تخ 
 الملالت التي يضعها اللن  توت تصرفهم، أو  كجوات وفا  ت هل معامالت الدلنا  مع الظير.

ل ن ول، الرغم من المدايا التي تاجمها هذ  الو ااااااائل إال أن ا ااااااتخجامها ال يخلو من لعض  
المخاطر التي تاف وائال أمام تنايذ اللن  اللتداماتل تلا  الدلون، ولالتالي تترت  م ىوليتل العوائا و 

لتنايذ  عون ا خالل لها،  ااااوا   ان ا خالل متم ال في الت ااااجيج المعي  أو لالرفض غير المشاااارو 
 أوامر الدلون.

يذ أوامر الجفع، افي  ااااليل التعرف ول، الواالت التي تاوم فيها م ااااىولية اللن  لمنا اااالة تن 
ارتكينا تخصااااااي  هذا المطل     ر ا جوات ا ااااااتخجاما من طرف الدلنا ، فنتطرا إل، م ااااااىولية 

توويل  م نتطرا إل، إخالل اللن  لتنايذ أمر ال (،ولا ارع )الاللن  لمنا اااالة وفائل لالشااااي  المدور 
 .ي( انالارع )الالمصرفي والم ىولية المترتلة ون ذل  

 الفرع األول
 مسؤولية البنك في مواجهة الزبون بمناسبة الوفاء بالشيك المزور

 ،لالرغم من الواللات واالوتياطات التي تاع ول، واتا اللنو  ونج قيامها لالوفا  لالشي اات
ة ون الوفا  م ىولي، ولالتالي قيام التدويارالفهي ال ت ون  افية في أغل  الواااالت لتلن  مخااطر 

 والتي اختلات التشريعات ول، واتا من تلعلها. ،لالشي ات المدورة
ارع صاااااااور خطك اللن  ونج وفائل لالشاااااااي  )أوال(،  م نتطرا إل، ولذل   ااااااانتناول في هذا ال

 التطلياات العملية الموللة لم ىولية اللن  لمنا لة وفائل لشي  مدور ) انيا(.
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 أوال: صور خطأ البنك بصدد الوفاء بالشيك 
م ااااااااالاة ال لا تلمعرف وجما لالوفا  لالشاااااااااي  فور تاجيمل إليل لالرغم من ن اللن  ي ون ملدمإ

ة الوفا  وليل إقامة قرينة صاااااو يل  ، إال أنللالم اااااتايج وال لالوامل الذت ينتهي إليل تجاول الشاااااي 
ومعناها أنل إذا قام لجفع قيمة الشااااي  جون معارضااااة من أوج  الاانون،الواصاااال للوامل والتي أقرها 

، غير أن هذ  الارينة 1صويوا ولو اتضئ لعج ذل  أن الوفا  تم لشخ  ال وا لل فيل يعتلر وفاى 
 اوذ، ف2الالدمة لضاااااااامان صاااااااااوة الوفا  االوتياطاتال تتواا إال إذا  لت أن اللن  قام لاتخاذ  افة 

صاااااجر أت خطا منل تترت  م اااااىوليتل تلا  الدلون. وفيما يلي  ااااانولد صاااااور خطك اللن  لمنا ااااالة 
 ي .وفائل لالش
 :من سالمة الشيك المقدم للوفاءخطأ عدم التأكد  -1
 ،إن المطاللة لايمة الشااااي  تاتضااااي لجاهة  ااااالمة هذ  الورقة التلارية ونداهتها من  ل وي       

ال  انت لجون ولل وا، ولذل  ول  ول،  ،وي  ال تلود المطاللة إال لايمة الشااااااااي  الصااااااااويئ واا
ال  ،التي يم ن أن توول جون الوفا  لللميع العيو  اللن  أن يتك ج من صااوة الشااي  وخلو  من  واا

 اوتلر م ىوال ون الوفا  المعي .
  :المظهر المادي للشيك فحر-أ

ولذل   ،يرلع أ اااس هذا الاو  إل، التدام اللن  الم ااوو  وليل لصاارف الشااي  الصااويئ
أن  ذت يل ال )الدلون( يل  وليل أن ياو  الورقة ذاتها للتك ج من صااوة صااجورها من ال اااو 

 ي ون مال ا لماالل وفا  ي مئ لل لوصجار الشي . 
ياتصاااااااار التدام اللن  في هذا الاو  ول، ظاهر الشااااااااي  وول، ولل ال ااااااااروة التي تتال م 

ف لتااجقيا صااااااااااااااوااة ا ر اااان  لّ جون أن يل  واالنتلااا مع لااذلاال الور   ،وطليعااة العمليااات التلاااريااة

                                                           
 مووجة، الجار العلمية لجرا ة في التشريعات الماارنة واتااقيات لنيف ا ،وديد الع يلي، إناضا  االلتدام ال الت في الشي  - 1

 .511،  . 2005،ومانالجولية وجار ال اافة للنشر والتوديع، 
 من رج االطالع وليل، هذا من لهة، و ااااااااااااذل   ون قواوج قانون الصرف تاتضي لكن يلتدم اللن  لكجا  قيمة الشي  لمل - 2

 ل، ااااااااال لرف الشي ات لنا  ول، جائنيتااال او  ول، ص لهة  انية، أن التدام الم وو  وليل ينلع من االتااا الملرم مع
 دام لتلن  الخطك ااااااااااومن لهة أخرى فون الاواوج الاانونية للوفا  تاضي لالتدام المجين للذل العناية والوذر في تنايذ االلت

ال صار م ىوال ونل ما لم ين   ذل  لاعل الجائن، ولالتالي فو  الوتياطات ن اللن  يلتدم للملة من افي الوفا  لجينل، واا
 والتجقياات ونج قيامل لصرف قيمة الشي  المطال  لكجائل.
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اترض ملجئيا أن الم ااااااوو  وليل ال ي ااااااكل في  نل من الم ،الموضااااااووية  نشااااااا  وتجاول الشااااااي 
ا صااااال إال ون  اااااالمة الشااااا ل الظاهر لهذ  الورقة إنشاااااا  وتجاوال لعجم اشاااااترا ل في هذا ا نشاااااا  
والتجاول فوذا أهمل تجقيا  ااااااالمة هذ  الشاااااا لية ي ون قج أخل لتنايذ التدامل وترتلت م ااااااىوليتل ون 

  1ذل .
وفي  ونها  ،مظهر الماجت للشي  لش ل الورقة ذاتهاواللن  ي تعين في التواا من  المة ال

نماذج  ائهادلنمن الشي ات التي أوطاها للدلون، وي  من المعروف واااالااايا أن اللااانو  تااااوم لت ليم 
 لاانون،اشااي ات مطلووة م االاا ومتضاامنة لملمووة من الليانات الضاارورية المنصااو  وليها في 

مع اللن   ا يتااموغاللا  ،انات الاارغة فيها والتوقيع وليهاول، مص اللي دلونلوي  تاتصار مهمة ال
، ي هل وذل  وت ،ول، أنل ال يتم قلول شي  إال إذا  ان من ضمن النماذج التي  لمها إليل دلونال

وليل  شاااااااف أت تظيير أو تدوير فيها لعلمل الم ااااااالا لشاااااااا ل الشاااااااي ات التي ا ااااااااتخرلها وأرقامها 
 الت ل لية. 

من     ونج فوصال الماجت للشي  أن يلذل العناية ال افية للتك ج من خلو  ما يل  ول، اللن
ما أن ،  ل  يميائي للليانات التي يتضااامنهاأت والمات أو آ ار  شاااط أو توشاااير أو موو أو غ اااي

أت تعجيل أو إضااااافة في ليانات الشااااي  يل  أن ت ون موقعة من ال ااااااااااااااااااااااو  أو ممن يمل  ذل  
يعج مرت لا  فون اللن  ،مل في ظااهر  ماا ي اير الش  أو الريلة في صوتلقانااونا، فون  اان الشي  يو

شااااي  ون الوفا  إذا تلين لل أن ال االمتناعفيل  وليل  ،خطك يىجت إل، قيام م ااااىوليتل إذا أوف، لل
يااج أوج ليانااااااااااتل ا  اااااااااا ية أو أنل ينطوت ول، وي  ش لي ي ير الش  أو الريلة في صوتل، وأن 

اجر إليل تنايذ ا مر ص ن الوفا  لل ال يلرأ ذمتل إال إذا  ان  ،ل او  في ذل  ا مري اتا ر من ا
فمت، قام اللن  لولرا  هذا الاو  و ان الشاااااااي  يلجو في ظاهر  صااااااااويوا فونل ال ، من ال ااااااااو 

  2ي كل إذا قام لالوفا .
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  :فحر المضمون البياني للشيك-ب
تك ج من مجى توافر الليانات ا لدامية  نشاااااااااااااا  لعج الاو  الماجت للشاااااااااااااي  ياوم اللن  لال

وفيما يلي  اااااانتطرا إل، الليانات ا لدامية التي نصاااااات وليها  .الشااااااي  وتجاولل إذا خضااااااع للتجاول
 اللن  لاو   ل منها. التدامو  من الاانون التلارت اللدائرت 232الماجة 

 فحر البيانات اإللزامية في الشيك:-1ب
ول، ليانات إلدامية، إذا لم تتوفر في الشي  فال  232  الماجة ن  المشارع اللدائرت لمول

ال اوتلر مخطئا، وتتم ل هذ  الليانات في:   يعتلر شي ا وال ياوم اللن  لالوفا  لل، واا
 ت مية الشي . -
 أمر ا جا  وهو أمر غير معلا ول، شرط، لجفع مللت معين. -
   1ليل.ا م الشخ  الذت يل  وليل الجفع، وهو اللن  الم وو  و -
 لينا الم ان الذت يل  فيل الجفع. -
 ليان تاريخ إنشا  الشي  وم انل. -

 :من أصدر الشيك توقيعفحر -2ب
 ،لتدامفلجونل ال يترت  ول، الشااااااااااي  أت ايعتلر توقيع الدلون أهم الليانات ا لدامية للشااااااااااي ،       

 تصاااااااارف في أموالليشااااااااترط فيل أن ي ون أهال للهذا ا خير، ال اااااااااو  هو المجين ا صاااااااالي في و 
، وا صاااال أن يوقع 2المولوجة لجى اللن  وأن ي ون ذا  اااالطة في التصاااارف فيها ون طريا الشااااي 

 ما هو -الشي  من قلل ال او  نا ل ول ن قج يو ل غير  في التوقيع ول، شي  معين تو يال واما
 معين.خاصا لشي   أو-المعنويةلالن لة لصشخا  

                                                           
 المتضمن  19-31ا مر رقم  من 232ي و  الشي  واجة ول، اللن  أو ول، إوجى المى  ات التي أورجتها الماجة  - 1

 رف أو خخخخخخيجوز سحب الشيك إال على مص ال» ليل الوصر، وي  لا  في فارتها ا ول، أنل: ول، لاانون التلارت ا
 لة أو مؤسسة مالية أو على مصلحة الصكوك البريدية أو على مصلحة الودائع واألمانات أو الخزينة العامة أو مقاو 

 قباضة مالية. كما ال يجوز سحب الشيك إال على مؤسسات القرض البلدي أو صناديق القرض الفالحي التي يكون 
 اه خخخخخب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضلديها وقت إنشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب وبموج

 «.للساحب أن يتصرف في هذه النقود بطريقة إصدار الشيك
 .202 .،  2050الوليد في شرح ا وراا التلارية، الطلعة ال ال ة، جار هومل، اللدائر،  للعي اوت،مومج الطاهر  - 2
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هذا التوقيع والتك ج من صااااجور  من ال اااااو  نا اااال أو  ول، اللن  التواا من صااااوةيتعين 
ال ترتلت م ااااىوليتل، وي ااااتطيع اللن  أن يتواا من صااااوة توقيع ال اااااو  لمضاااااهاتل مع  و يلل واا

ومن الوال  موا ااااااالتل ون  ل إهمال في التواا من صاااااااوة توقيع  1التوقيع الذت يوتاظ لل واجة
 .ال او  الذت هو أ اس التدامل

مشااا الت من الناوية العملية نظرا للعجج الهائل من الشاااي ات التي  االلتدامذا   يرا ما ي ير ه
تاجم يوميا إل، اللنو ، لا ضاااااااافة إل، اختالف توقيع ال ااااااااو  نا ااااااال من شاااااااي  آلخر ومن وقت 

م الموظف ونجما ياو  ،وما لرى وليل العمل في اللنو  ،آلخر، لذل  فون الم تار وليل فاها وقضا   
ة لين التوقيع المولوج ول، الشااااي  ونموذج التوقيع المواوظ لجيل ال يلتدم لما يلتدم لولرا  المضاااااها

نما يل  وليل أن يلذل قجرا من العناية واالهتمام في  ،لل خلير متخصاااااااااااااا  في توايا الخطوط واا
 ،المضاهاة يتنا   مع ما ياوم لل موظف مخت  في اللن  لما لل من خلرة في الايام لهذ  العملية

والوقت الذت ت تظرقل وملية المضاهاة ومجى ضخامة مللت الشي  والظروف  ا م انياتواة مع مرا
  2.المويطة ا خرى
ذل  ال يلتدم اللن  إال لاتخاذ االوتياطات التي تتنا   مع المهنة التي يمار ها لوي  تلعا ل

وغير مطالا لنمااااااااااااااوذج  ال ي كل ون الوفا  لالشي ات المدورة إال إذا  ان تاليج التاااااااوقيع غير متان
و ان من ال هل وليل ا تشافل لناااااا  ولااااا، الاو  العاجت وال ريع الذت ياوم  التوقيع الموجع لجيل،

أما إذا  ان التدوير متانا لوي  ال ي ااااااااتطيع اللن  ا تشااااااااافل لنا  ول، الاو  العاجت فونل ال  ،لل
 3.ي ون م ىوال ون الوفا  لل

                                                           
 م ات ول، أن توصل من دلنائها ول، نماذج لتوقيعاتهلرى العمل في اللنو  ونج فتئ الو ا  أو ت ليم جفاتر الشي  - 1

 ن ااااااااااااومون لها م تالال للتواا من صجا صجور الشي  مااااااااااتوتاظ لها لجيها لمطالاتها مع توقيعات العمليات التي يا
 غير  شي ات التي تومل توقيعاترف الااااااااااع ون صاااااااااااإل، أن اللن   يمتن دلونال او ، وفي الوقت نا ل يطمئان ال

 ئ و ا  لشخ  معنوت فونها توصل ول، نماذج لتوقيعاات ا شخا  ااااااامطاالاة للنماوذج الموجع لجيل. وفي والة فت
 شي ،النظام الاانوني للدهير ولاس  ريم، أنظر  ال من: المصرح لهم لتشظيل الو ا  وصالوية إصجار الشي ات. 

 ؛ وماج مصطا، ود ، 32،  . 5993ة قضائية ماارنة، م تلة جار ال اافة للنشر والتوديع، ومان، جرا ة فاهيااااااااااا
 .15مرلع  الا،  . 

 ، مرلع  الا؛ وماج مصطا، ود ، 82 ، مرلع  الا،  .ي لمال الجين ووض، ومليات اللنو ولأنظر  ال من:  - 2
.  13. 

 =                                                  ؛12 وماج مصطا، ود ، مرلع  الا،  .أنظر  ال من:  - 3
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لن  وخطك  لما ألوال من ضاارر لالم ااتكنف وليل نتيلة في هذا ا طار قضااي لم ااىولية ال 
ظ لالتعويض  ونل لم يام لمضااااااااهاة التوقيع لالتوقيع النموذلي المواو  وليل وو م ،إخاللل لالتداماتل

 ،لجيل، وي  لا  في مضاااااامون الارار أن من وال  م اااااااتخجمي اللن  ونج ال ااااااو  من الو اااااااا 
نيااا مضاااااااااااااااهاااة ومطااالاااة هااذا التوقيع لااالتوقيع النموذلي و ااا ،التااك ااج أوال من ولوج التوقيع المدجوج

المواوظ  لااجيهم، وولياال لااذل ونااايااة خاااصااااااااااااااة هي لي اااااااااااااات العنااايااة التي يلااذلهااا الخلير في توايا 
الخطوط، ول ن مااا ينتظر من أت لن ي من خالل ا م ااانيااات المتاااوااة وخاااصااااااااااااااة الرلوع في  اال 

 1.وملية إل، التوقيع النموذلي
   :يراتتسلسل التظه فحر-3ب

وليس أجاة ائتمان فون تجاولل ناجر  ونل م ااااااتوا الوفا  لجى  ،لاوتلار أن الشااااااي  أجاة وفا 
فاج  ،وفي الارض الذت يتم تجاولل فيل فونل يظل  أن ي ون لاصاااااااااج التو يل في قلض الايمة تورير ،

ح للتجاول قج يطر و  ،يتاجم لل إل، الم اااوو  وليل ال اااتياا  قيمتل ،يظل الشاااي  في يج الم اااتايج وت
 .قلل تاجيمل للوفا 

، وطلاا للاواوج العامة فونل ال يلود تظهير الشي ااااااااااات 2هذا التجاول يتم ون طريا التظهير
  3.إال إذا  انت مشتملة ول، شرط ا مار أو ا ذن

 يتوااو للتك ج من صوة ت ل ل التظهيرات،  االوتياطاتاللن  ملدما للذل لميع ي ون لهذا 
ياع تظهير الوا لتظهير الم ااااتايج ا ول من قلل الشااااخ  المعين في التظهير  ونجما هذا ا خير

ذا أوفى المسخخخحوب عليه »من الاانون التلارت اللدائرت  102ال اااالا وليل، وهنا تاضاااي الماجة  وا 
معن، أن ل ،«قيمة الشخخيك وجب عليه التحقق من تسخخلسخخل التظهيرات وليس من تواقيع المظهرين

                                                           

vincent nioré, «Le cheque falsifié, le banquier, son client et le faussaire-responsabilité», = 

gazette du palais, mercredi 30 juin, jeudi 1er Juillet 2004, p .6.   :متااااااااح ول، الموقع ا ل تروني     
www.academia.edu. 

 متاح ول، الموقع  ،2003/5283ملف رقم ، 2002لوان 51لتاريخ ون الاضا  المظرلي،  صاجر، 199رقم قرار  - 1
         www.adala.justice.gov.ma  ا ل تروني:

 ر هو ولارة ون  تالة توضع واجة ول، ظهر الشي  ياصج منها إما نال مل يتل إل، المظهر إليل أو تو يلل في التظهي - 2
 وهو ما أ جتل  .توصيلل، ويتم تظهير الشي  إما ول، الشي  ذاتل أو ول، الورقة المتصلة لل شرط توقيع المظهر وليل

 .    ، مرلع  الالارتتالاانون الالمتضمن  19-31ا مر رقم من  288/5الماجة 
 .مر نا لمن ا  281/5الماجة  - 3

http://www.academia.edu/
http://www.adala.justice.gov.ma/
http://www.adala.justice.gov.ma/
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لم ااااااوو  وليل هو الذت ي ون للوامل الشااااااروي للشااااااي ، وذل  ل ون اللن  ال الوفا  الملرئ لذمة ا
لتوقيعل   ما أنل ال يوتاظ لنموذجدلنائل، يم نل  التعرف ول، الم اااااتايج في الشاااااي  ما لم ي ن أوج 

  .ول، خالف الوال لالن لة لل او 
، الشاااااي  لالتواا فاط من انتظام وت ااااال ااااال التظهيرات الالواة و، اللن  ول لالتالي يل 

 ون وفااا  الم ااااااااااااااوو  ولياال ال ي ون ملرئااا إال إذا  ااان  ،ومن أن المتاااجم هو المظهر إلياال ا خير
للوامل الشاااااااااروي للشاااااااااي  والذت هو من ي لت الوا ال الت في الشاااااااااي  ون طريا  ااااااااال ااااااااالة من 

 1التظهيرات المنتظمة.
نما يللك إ ،الواضاااوةإال أنل من وي  الواقع يالوظ أن تدوير الشاااي ات ال يتم لهذ  الطرياة 

التظهير لااااااا م الم تايج الواياي فيل لمصلوتل، فاللن  ال يرت   خطك إذا  دويرالمدور واااااااجة إل، ت
ي ااااااتطع  ولم ،أوف، لايمة الشااااااي  المظهر مت،  انت  اااااال اااااالة التظهيرات تلجو في ظاهرها منتظمة

 2انل.إتال ل  اللن  ا تشاف التدوير فيها لنا  ول، الاو  العاجت وال ريع 
من خالل ما تم التعرض إليل فيما يتعلا لالتدام اللن  لاو  المضاامون اللياني للشااي  فون  

مع  والذت من خاللل ياوم اللن  لمضاهاتل ،ال ااو الدلون أهم فو  رلما هو الذت يتعلا لتوقيع 
وقلل  دلنا ،والاذت واجة ما يتم اوتماج  ونج فتئ الو ااااااااااااااا  لل ،specimenالنموذج المولوج لاجيال 
التعامل لالشاااااي ات مضااااالوطا ومنتظما م ااااالاا من خالل  وت، ي ون إليهم،ت اااااليم جفاتر الشاااااي ات 

 والتي غاللا ما ت ون متاارلة من وي  الموتوى لين دلنا ،النمااذج التي تعاجها اللنو  وت اااااااااااااالمها لل
 ولذل  فملال التدوير فيها ي ون موجوجا ول، ا رلئ.  اللنو ،لميع 

تمام ول  أن يلذل قجرا من العناية وااله ،اللن  من التدامل لالوفا  لالشااااااااي لذل  فوت، يلرأ 
 في الاو  للتواا من صوة توقيع ال او  وانتظام ت ل ل التظهيرات.

 :كد من وقوع الوفاء للحامل الشرعيالتأخطأ عدم -2
دامية للعج قيام اللن  لاو  المظهر الماجت للشااااي  وتك ج  من ا ااااتياائل للميع الليانات ا 

 3رويوهو ضرورة وفائل للوامل الش ،ياع ول، واتال التدام آخر ،وصوة ت ل ل وانتظام التظهيرات

                                                           
 .1Régine Bonhomme, op.cit, p. 18 .239 مرلع  الا،  . للعي اوت،مومج الطاهر  - 1
 .18 وماج مصطا، ود ، مرلع  الا،  . - 2
 حامال شرعيا متى يعتبر الحائز للشيك »المتضمن الاانون التلارت:  19-31من ا مر رقم  295و   ن  الماجة ف - 3

 «.أثبت أنه صاحب الحق فيه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات...
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تم الوفا  إل، الجائن في الشااااااااااااااي ، وهو  ويا  أن اللنا  ال يلرأ من التدامال لاالجفع إال إذا للشاااااااااااااايا ،
ليل هذا ال إال او  )الدلون( أو الشخ  الذت يعينل القتضا  قيمة الشي ، أو أت شخ  آخر انت

 الوا ون طريا التجاول.
تلن  قيام م اااااااااىوليتل ون خطك وجم التك ج من وقوع الوفا  للوامل الشاااااااااروي، ول  ول، ل

 اللن  التواا مما يلي: 
 :التحقق من شخصية مقدم الشيك-أ

 ،يل  التاريا لين الشااااااي  ا  اااااامي أو  مر من ناوية ،من لان  اللن  االلتداملتنايذ هذا 
 ، وفي هذا نميد لين واالت  ال : لل من ناوية أخرىوالشي  لوام

وي   ،لجونهاالم ااااتايج في الشااااي  مع ولارة  مر أو  ا ااااموالة تعيين وهي الحالة األولى: 
ل، عيينا نافيا لللهالة لذ ر اال م ال اااااااااااااااامل لل وااظا وياوم الدلون ال او  لتعيين ا م الم تايج ت
  وليل الذت ي ون ملدما لالتواا من هوية الشخ  الذت وااوقل في ت لم مللت الشي  من الم وو 

من الاانون التلارت اللدائرت أنل  282وفي هذا الخصاااااو  نصااااات الماجة  للوفا ،ياجم لل الشاااااي  
يل  ول، أت شااخ  ي االم شااي ا للوفا  أن ي لت شااخصاايتل لوا ااطة و ياة ر اامية تومل صااورتل، 

 ة أو لواد ال ار أو غيرها. ت ون لطاقة التعريف الوطنيأن هذ  الو ياة إما 
جفعوا  مر فالن يلتدم اللن  لالوفا  لمن يتاجم اإذا  اان الشاااااااااااااايا  مرفااا لعلاارة  مر  الاول 

لالشي   وا   ان هو الم تايج ا ول الذت صجر الشي   مر  أو المظهر إليل الذت انتال إليل الوا 
ل في هذا الوا أم  ان ول،  اااااااليل التو ي و اااااااوا  أ ان التظهير ناقال لمل ية ،ال الت فيل لالتظهير

مع  ،وفي واالاة انتاال الوا لالتظهير ول، اللن  التواا من ت اااااااااااااال اااااااااااااال التظهيرات قيمتال،قلض 
 1.مالوظة أن الشي   مر يم ن أن يظهر ول، لياض وهنا يكخذ و م الشي  للوامل

ي هذ  لا  الشي  ف، فوذا الم تايج مع شرط ليس  مر ا متعيين  والةوهي  :ةالحالة الثاني
وهنا ول   المجنية،إنما ون طريا الووالة  2الصااااورة فهو ال ي ون قالال للتجاول ون طريا التظهير
في الشاااااي  أو الشاااااخ  الذت انتال إليل  ا اااااملول، اللن  الم اااااوو  وليل الوفا  للشاااااخ  الوارج 

 لمجنية. لووالة الوا االوا ال الت في ال نج وفاا لعلرا ات المنصو  وليها في الاانون المجني 
                                                           

 .513-512 .  وديد الع يلي، مرلع  الا،   - 1
 الماصوج هنا هو التظهير التام الناقل للمل ية وليس التظهير التو يلي. - 2
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ليتك ج  إذ ي اااااااااااااااي ،مع مالوظة أنل قلما ت ار م ىولية اللن  لمنا لة الوفا  لالشي  ا  مي
في  ا ملعين الم من أنل يوفي للم تايج الواياي أن يتواا من شخصية طال  الوفا  لكن ي ون هو

 1.أوضاع الووالة المجنية اتلعالشي  أو مواال إليل 
يم ن تصاااور  اااو  الشاااي  للوامل في وجة ، فهنا الشاااي  لواملل وهي والة الحالة الثالثة:

  ، ومن لين هذ  الواالت:من الاانون التلارت اللدائرت 232لماجة ما نصت وليل ا واالت و  
الشااي  الم ااوو  لاائجة شااخ  م اام، والمنصااو  فيل )أو لواملل( أو ما يىجت إل، هذا  -

 المعن، يعتلر شي ا لواملل.
 ول، لياض( يعج لم الة شي  لواملل. )ي و الم تايج  ا مت لم يذ ر فيل الشي  الذ -
 أن ي و  الشي  لاائجة واملل  كن ياال "اجفعوا لمول  هذا الشي   مر الوامل". -

فون الجفع ي ااااااااون ل ل من يومل الشي  وي  يصلئ  ،في لميع هذ  الواالت ال الا ذ رها
ن الجفع واللا لل جون واااااااااااااااااالة إل، اشااااتراط أمر و ا ،ولهة نظر اللن  منهو صاااااو  الوا فيل 

وذل  ل ون الشااااااااااي  لواملل يعتلر مناوال ماجيا ت اااااااااارت وليل قاوجة الويادة في المناول  اااااااااانج  ،آخر
ن ول، اللن  الوفا  يتعي ،المل ية، لذل  تعتلر ويادتل قرينة وااال، مل يتل وواااائد  يعتلر وامال شرويا

م لالتواا من شاااخصااايتل وجون التدامل أيضاااا لالوصااااول ول، لل لملرج تاجمل لالشاااي  جون أن يلتد 
 2.إقرار لالض قيمة الشي 

مع ذل  فون اللن  يلتدم لالتواا من شاااااخصاااااية ماجم الشاااااي  مت،  انت هنا  ظروف ت ير 
 كن ي ون مظهر  العام ووالتل االلتماوية الظاهرة ال تتنا اا  مع  ،الشاا  أو الريلة في مل ية واملل

ن  انت في ا صااال غير ملتدمة لالتواا من شاااخصاااية الوامل3فعلالمللت المطلو  ج  ،، فاللنو  واا
، وهذا ياتضااي منها أن 4إال أنها تمل  الوا في أن تطل  منل التوقيع ول، ظهر الشااي  لالتخال 
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 لير  هذ  ا خيرة لها جور المخالصة،تطل  من الوامل ما ي لت شاخصايتل للتك ج من صوة توقيع 
 مدورا.ا اتضئ لعج الوفا  لكن الشي   ان م روقا أو في تعا  الوامل إذ

 ،وفي التدام اللن  لهذا الشاااااااا ل تجويم لملجأ ال ااية الذاتية التي تو م الشااااااااي   ورقة تلارية
متك جا من صااااوة هذا  ،الوفا  لل ا  ا  و  فضااااال ون أن تواا هذا ا مر يلعل من الوامل في والة ت  

 لل ال او  لا ترجاج مللت الشي . وفي مكمن من أت مطاللة من ق ،الوفا 
 :التحقق من صفة مقدم الشيك-ب

ة لل يل  معرف ،ال ياتصااااار جور اللن  ول، التك ج من شاااااخصاااااية الوامل الشاااااروي للشاااااي 
 ون هااذا ا خير ياتضااااااااااااااي التخااال  الااذت يلاا  أن ياع من  اااماال  ،مااجى أهليتاال في تلاي الوفااا 

 ا هلية لاوتلار  تصرفا قانونيا. 
صااال الوفا  لالشاااي  ال يعج صاااويوا وملرئا للذمة إال إذا  ان وامل الشاااي  ذا فمن وي  ا 

ن لم ي ن  ذل  صاااااااائ لوليل أو وصاااااااايل أو  أهلية قلض، والتي ي اي أن ي ون الاالض فيها مميدا واا
والرالئ أنل مت،  ان اللن  يعتاج لو ن نية أن المطال  لالوفا  تتوافر لل أهلية الالض  .الايم وليل
ال ، ان وفاى  صاااااااااويوا وملرئا لذمتل ،معينة اوتياطاتي ن  مة ما يلرر اتخاذ لوي  لم   تعطلت واا

لوي  أوف، لايمة  ،؛ أما إذا  ان اللن   ي  النية أو صجر منل غش أو خطك ل يم1أومال اللنو 
طر وفي هذ  الوالة يضاااااا ،فون وفاى  ي ون لاطال ،الشااااااي  رغم ولمل لانعجام أو نا  أهلية الوامل

للوفا  مرة  انية جون ضااااياع وال في الرلوع ول، الااصاااار لاجر ما أفاج  إن أم نل ذل  طلاا  اللن 
لما تاتضاايل الاواوج العامة،  ما يم نل الرلوع ول، من أصااجر الشااي  لصااالئ الااصاار أو نالل إليل 
 الاوتلار   ااااااااااال  ضاااااااااااررا لللن  لاعلل، ومع ذل  فهنا  من يعتلر الوفا  لناق  ا هلية لاطال مهم

 2. انت الظروف التي وملت اللن  ول، الوفا 
 ،يلود أن يتاجم الااااااااصر لااااااوصال و يال ون غير  مطااااااالاااااالا لالااااااوفااااااا من المتاا وليل أنل 

فيااااااا اااااااون الوفا  للااصر وصل في الواياة للمو ل اللالت،  ما يلود لل أيضا أن يظّهر الشي  إل، 
 3ي الو ا .اللن  الذت يم   و الل ليوصل قيمتل وياجمها ف
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اللن  ملدم لالت لت من صاة ماجم الشي  الاااااااااذت يجوي أنل و يل أو لا ضافة إل، ذل  فون 
ة ال  ون الوفا  لظير ذت صااااااا ،مم ل قانوني ون الم ااااااتايج الواياي )لالن اااااالة للشااااااخ  المعنوت(

 .يعاي اللن  من التدامل لالوفا 
اللدائرت ول، أن الوفا  ي ون  من الاانون المجني 223 ن  المشاااااااااارع اللدائرت في الماجة

للجائن أو لنائلل  ما اوتلر أيضا أن صاو  الصاة في ا تياا  الجين هو من ياجم للمجين مخالصة 
، أت أن الشااااخ  الذت يتاجم لالشااااي  إل، اللن  وت، ولو لم ي ن الم اااااتايج أو 1صاااااجرة من الجائن

 ون إال إذا  ان متااا ول، أن الوفا  ييم ن أن ياي لل الم ااااااااااوو  وليل لايمة ماالل الوفا   ،نائلل
ال يعج  فون اللن  ،للجائن شااااااخصاااااايا، فمت،  ان الشااااااي  موقعا وليل لالتخال  من الم ااااااتايج ماجما

 2م ىوال ون ذل  إذا اتضئ فيما لعج أن الشي   ان مدورا.
 :اء الشيكفي وف المعارضةخطأ عدم التأكد من قيام -3

انع الاانونية التي تلدم اللن  الم اااااوو  وليل لاالمتناع تعتلر المعارضاااااة في الوفا  من المو 
ال تومل م ااااىوليتل لرا  ذل ، فمت، تلا، اللن  معارضااااة في وفا  الشااااي  ول  وليل  ون الوفا  واا
االمتناع ون وفائل إل، أن ترفع المعارضااااااااة من لان  المعارض أو من لان  الاضااااااااا  لنا  ول، 

 طل  وامل الشي .
ويشااااااااامل هذا التعلير جائني  ،لل مصااااااااالوة قانونية في منع الوفا  ياوم لالمعارضاااااااااة  ل من

 ما قج ت ون المعارضااة من ال اااو  ذاتل أو  ،وتالي ااة ال اااو  والوامل ،ال اااو  وجائني الوامل
 3.من وامل الشي  الذت فاج 

تيئ مول  الااوجة العامة التي تلالمعارضاة في وفا  الورقة الصرفية لواملها الشروي ت ون 
لاوتلار أن لميع أموال المجين ضامنة للوفا  لجيونل  وا   ،ائن ولد ما لمجينل لااااااااااااجى الظيرل ل ج

ة وي  خرج ون هذ  الااوج اللدائرت انت في ويادتل أو فاااي ويادة غير ، غير أن الاانون التلارت 

ال تقبل معارضخخخة السخخخاحب على وفاء الشخخخيك إال في حالة » :منل ول، أنل 103/2نصاااات الماجة 
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،  ما أ جت الاارة ال ال ة من ناس الماجة ول، أن ال او  إذا قام لرفع «اعه أو تفليس حاملهضيخخخخخ

معارضاة   الا  أخرى ول  ول، قاضي ا مور الم تعللة وت، ولو في والة رفع جووى أصلية 
أن يكمر لولظا  هذ  المعارضااااااااة لنا  ول، طل  الوامل، ومعن، ذل  أنل لي اااااااات للمو مة  اااااااالطة 

لظير ا  اااالا  الموججة وصااااارا  االوتراضلل وليها ا مر لشااااط  المعارضاااااة طالما  ان  ،تاجيرية
وت، ولو  انت جووى أصاااالية قائمة في شااااكن منادوة لين ال اااااو  والم ااااتايج ون  ،لمول  الماجة

 .ذات قيمة الشي 
طلاا لن  الماجة  ااااااالاة الذ ر فون االوتراض ول، الوفا  لايمة الشااااااي  من قلل صاااااااو  

 وذل   ما يلي: ،ي ون في الواالت الموججة ول،  ليل الوصر الوا فيل
  الشيك:حالة ضياع -أ

يادتل الوامل الشاااروي ون و والة يتلرج فيهاتم التو اااع في تا اااير  لمة الضاااياع لكنها  ل 
والعلة في هذا التا ااااااير تعوج إل، توفر  ،1لل اااااانج من جون إراجتل  ال اااااارقة أو االغتصااااااا  أو التلف

 .اجها المشرع وهي منع الوفا  إل، غير الواامل الشروي لل نجالو مة التي أر 
غير أن الج تور لمااااااااال الجين ووض يرى لكن الماصااااااااوج لضياع الشي  االختاا  الماجت  

يانة نتيلة خالشي  ول، ال او  أو اغتصا   االوتيالأما الخ ااااااااارة المااااااااالية الناشئة ون  ،للص 
ى في وين ير  وضااااااياول،و اااااااوى لين  اااااارقة الشااااااي   متل،قيا مانة ال يم ن المعارضااااااة في وفا  

الج تور وماج مصاااطا، ود  لواد المعارضاااة ونج اغتصاااا  الشاااي  تكييجا لما قضااا، لل الاضاااا  
مع مالوظة أنل يل  ول، ال اااو  في  الشاي ،و اارقة  االغتصاا الارن اي الذت  اااوى لين والة 

 لل لظير الوامل الشروي.هذ  الواالت إخطار اللن  لذل  فورا ليمتنع ون الوفا  
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 الحامل: حالة إفالس -ب
 ،ن التصرف في أماااااوالل أو ا تياا  واوقل لجى الظيروأ ر لعفالس هو غل يج المجين  أهم

إخطار  والذت وليل ،وي  يول مولل الو يل المتصااااارف الاضاااااائي في إجارة أموالل والتصااااارف فيها
 .اللن  الم وو  وليل لاالمتناع ون الوفا  للوامل

 ،فون المشاااارع يعتلر هذا الوفا  صاااااويوا ،غير أنل إذا قام اللن  لالوفا  إل، الوامل المالس
 قج قجم للالمتصاااااااارف الاضااااااااائي و يل الإال إذا  ان  ،وذل  خرولا ون الااوجة العامة في ا فالس

لولي لو ا ما أن المشاارع نا اال أ ج ول، أن التم اا  لعجم النااذ  ولوجها،معارضااة وقام لالوفا  رغم 
 1.الواصلة في فترة الريلة ال يمس لصوة وفا   اتلة أو  نج أو شي  للتصرفات

 ما يم ن أن تصااااااااجر المعارضااااااااة من ال اااااااااو  في هذ  الوالة  ون والقتل لاللن  والقة 
، وفي هذ  2ولو  ان في غير ما ذ ر  الاانونالدلون، فيوترم اللن   ل ما يصاالل من  ،مو ل لو يلل

تل أو رلوع ال ااااو  في معارضاااوين لتلميج الرصااايج الماالل لمللت الشاااي ، إل،  الوالة ياوم اللن 
 3صجور أمر من الاضا  لرفعها لنا  ول، طل  الوامل.

وذل   ون قانون  ،غير أنل رلما تال واالت المعارضااااااااااااااة جون  اااااااااااااال  ين  وليل الاانون
فارة أخيرة من  /133ة العاولات يعاق  ال اااااااو  ول، ولس ماالل الوفا  ل ااااااو  نية،  ما أن الماج

حصخخل ولم ت وفائه،لديه مقابل  ،كل مصخخرف يرفض وفاء شخخيك»: الاانون التلارت نصااات ول، أن
يكون مسخخخخؤوال تجاه السخخخخاحب  ،ومسخخخخحوب سخخخخحبا صخخخخحيحا على خزانته ،لديه أية معارضخخخخة فيه

 . «بتعويض الضرر الناشك له عن عدم تنفيذ أمره وعما لحقه في سمعته
من الاانون التلارت إل، أنل مت، أوف، الم ااوو   102أيضااا الماجة  في هذا المعن، ذهلت

وفا   ولماهوم المخالاة تاوم م ىولية اللن  ون صويوا،وليل لايمة الشي  لظير معارضة وج وفاى  
من الاانون التلارت  103شاااااااي  تمت المعارضاااااااة وليل لصااااااااة صاااااااويوة وفاا لماتضااااااايات الماجة 

 اللدائرت.
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جور  لير في الوج من خطر التدوير الذت يم ااااااااان أن يوج  ول،  وال ش  أن للمعاااااااااارضة
 ،الشااااااااي  وذل  ل ون واالت التدوير تتم في الظال  لنا  ول، نماذج شااااااااي ات مااوجة أو م ااااااااروقة

 لا ضافة إل،  ونها تجوم ال اة في التعامل لالشي  وا تخجامل.
المطال   ل لصرف الشي لولرا  تجقياات خاصة قلل ملاجرتيللدم اللن  يتضائ مما  الا أن 

 ،رت  م ىوليتلر في تنايذ  تتأو قصّ أخطك إذا  لوهذ  التجقياات تم ل التااااااداما ياع ول، واتا ،لايمتل
أما إذا لم يرت   اللن  أت خطك أو إهمال ونج تنايذ  اللتدامل  الصويئ، ااااما ي كل ون الوفا  غير 

 لذمتل. اررة لصالول ويعتلر وفاى  ملرئالالوفا  لالشي  فونل ي تايج من قرينة صوة الوفا  الم
 مسؤولية البنك تجاه الزبون عن الوفاء بالشيك المزور ثانيا: إقرار

إن االوتياطات وااللتدامات التي يارضاااها الاانون أو ا وراف المصااارفية ول، واتا اللنو  
تظييرها،   ات أوونج قيامها لالوفا  لالشااااااااي ات، غاللا ماال ت ون  افية لتلن  مخاطر تدوير الشااااااااي

فلاااالرغم من ور  اللنااا  واتخااااذ  للميع إلرا ات الاو  الالدماااة، إال أنااال قاااج ياع وأن ال ياي 
 لالشي  لصاو  الوا الشروي فيل.

يمنع اللن  أويانا من الايام لواللاتل ا مر الذت  الشي  وال  ا جا  لملرج االطالع،ي ون 
ن اي لشاااي  مدور، فت ار ونجئذ م اااكلة الم اااىولية ولعجم توفر الوقت ال افي للاو ، فيوج  أن ي

إل، ا خطاا  التي ياع فيهاا اللنا  والتي تول   اااااااااااااانتطرا فيماا يلي و الوفاا  لاالشااااااااااااااي اات المدورة، 
م اىوليتل تلا  الدلون، و ناتصر في ذل  ول، إيراج لعض ا و ام الصاجرة تالفيا لت رار ا خطا  

 الة.لالشي ،  م نتطرا إل، موانع م ىولية اللن  في هذ  الوالموللة لم ىولية اللن  لمنا لة وفائل 
 : الموجبة لمسؤولية البنكالعملية الحاالت -1

  الاو  لولراقج يخطئ وهو ياوم إن اللن  ونج قيامل لالوفا  لالشاااي ات المعروضاااة وليل 
صااو  وليها المنللميع الليانات  ئلاايوالعناية الالدمين للتك ج من مجى مطالاة الشااي  الماجم وا اات

يوج  أن ، فماارنتل مع النموذج المولوج لجيلو ضااااهاة توقيع ال ااااو  ، أو ونج قيامل لمفي الاانون
ما مدورا لعج صاااااجور ، ولذل  اوتلر الاضاااااا   ن اللن  أياوم لالوفا  لشاااااي  مدور إما منذ إنشاااااائل، واا

 الية:وذل  في الواالت التلهذا النوع من الشي ات، ي ون م ىوال ونج وفا   
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 والتزوير الظاهر: التغيير-أ
اللن  مخطك إذا أوف، لالشاااي  لالرغم مما لل من تظيير أو دياجة  أن اوتلر الاضاااا  الارن اااي

أو  شاااااط أو موو ظاهر ي اااااهل وليل ا تشاااااافل لالاو  العاجت وال اااااريع، وفي هذا أجانت مو مة 
ن أن ظاهر  يجل لالرغم م ،ياوصل مر يليا التلارية في و م لها اللن  ل ل  وفائل لالشي  جون أن

ماترض من الوي   ان  ،ول، أنل  ان موال للتدوير لطرياة الموو لولوج أما ن وجيجة ليضا  فيل
 1.االوتلاج ل  رة الشي ات الماجمة إليلناعا أن ي توقف نظر ، وال يلجيل 

ف، إذا أو  ئلوتلر اللن  م اااااىوال ون خطا المصااااارت، وي في ناس ال اااااياا ذه  الاضاااااا  
 ، في صاااااارف قيمة الشاااااايظاهر لكن خطك اللن  فاضاااااا، ، لالشااااااي ات التي تلجو في ظاهرها مدورة

لالرغم مما لل من شاذوذ ظاهر وتظييرات واضوة في تاريخ  ولل وا توااقل، فو م لم ىولية اللن  
رف لمول  الشااااااااي  ومن  مة ي ون ملدما لالتعويض ون المللت الذت صاااااااال  ،أمام  اااااااااو  الشااااااااي 

 2المدور.
   التزوير:ظاهر  التوقيع-ب

الشااي  الماجم إليل لظرض الوفا  توقيعا مدورا ول،  يوملي ون اللن  قج ارت   خطك ونجما 
ال او ، و ان من ال هل ول، موظف اللن  ا تشافل إذا قام لولرا ات الاو  العاجية ومضاهاتل 

اللتدام اال اااااااااااااااو  ال يم نل مع نموذج التوقيع الموجع لاجيال، ولاذلا  يتومل اللن  نتائخ الوفا   ون 
 لم يوقعل.  لجين

في هذا الشكن ذهلت مو مة الناض الارن ية في إوجى أو امها إل، أن الشي  الذت يومل 
ولذل   ،ال يوود في أية لوظة الصااااة الاانونية للشاااي  ،منذ اللجاية توقيعا مدورا لصااااو  الو اااا 

 لتوقيع،اخطك من ناويتل إذا أوف، لالشي  المدور ولو لجون  دلونفون اللن  ال يلرأ من التدامل قلل ال
 المخاطر.  نظرية وفي هذا تلني ل
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جام اللن  أنل لوق ،وفي ناس ال اياا صجر قرار ون الظرفة التلارية لمو مة الرلاط لالمظر 
ول، صااارف شاااي  رغم  اااهولة الوقوف ول، تدوير التوقيع المذيل لل يشااا ل خطئا موللا لم اااا لتل 

 1را  المضاهاة.لعجم قيامل لول
 تسلسل التظهيرات: عدم-ج

  ما  اااااااالا التعرض توقيعات المظهريناللن  ال ي ااااااااكل في والة تدوير أوج لالرغم من أن 
ن  ان واناطاوها،إال أنل ي ون م ااااىوال ون وجم انتظام ت ااااال ااااال هذ  التوقيعات  ،إليل وجم  وت، واا

 2.الشي   ن لا م ان مالوظتل  ظيا  الرقم الت ل لي ا خير في أ ال ،غير واضئ االنتظام
اوتلرت مو مة ا تئناف ليون أن اللن  يعج مخطك ونجما أوف، لالشي  جون أن تطلياا لذل  

فال يلود  ولذل  ،وي   ان الشي  صاجرا لا م م تايج معين ،في  ال الة التظهيرات ايالوظ شاذوذ
ظهير أن الت من ا قاال التااك ااجول، و ااان الدمااا، تظهير  إال لتوقيع من هااذا الم ااااااااااااااتايااج ول، ظهر ، 

أن ت المو مة اوتلر  ما  لتوقيعل،اللن  ال يوتاظ لكت نموذج  ،  نالواياي للم ااااتايج اال ااااميومل 
ولذل  قضااي لكن اللن  قج ارت   إهماال ووجم  ،الشااذوذ  ان ظاهر الوضااوح في  اال االة التظهيرات

 3.انعااج م ىوليتلاوتياط يترت  وليل 
 : لشك أو الريبةمظهر الحامل يثير ا-د

ر اللن  فون الاضااا  يعتل ،لاوتلار أن اللن  ي ون ملتدما لالتواا من شااخصااية ماجم الشااي 
مخطئا إذا  ان مظهر ماجم الشاااااااي  ي ير الشااااااا  أو الريلة وول صاااااااوتل ولم يام اللن  لالتواا من 

 ذل .
ي  جون شقضت مو مة ا تئناف لاريس في و م لها لم ىولية اللن  لخطك  في جفع قيمة ال

 ،أن يشاج انتلاهل وجم التنا   لين مللت الشي  الوال  جفعل ولين شخصية الم تايج المعروف لجيل
 4وي   ان الم تايج في هذ  الوالة لوالا.

                                                           
 في المنادوات اللن ية من خالل رصج  هم مواقف الاضا  المظرلي، جار اآلفاا المظرلية  نليل ألو م لم، الجليل العملي - 1

 .333،  . 2055للنشر والتوديع ،
2- Richard Routier, Obligation et responsabilités du banquier , op.cit, p. 512.  
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 ه:دفتر الشيكات لغير صاحب الحق في تسليم-هخ
ة قام لت ااااليم الشااااي  لنا  ول، م الم الذت قضاااات مو مة ا ااااتئناف لاريس لم ااااىولية اللن 

فاللن  يعتلر قج  ،1تاية صااجرت إليل من غير ال اااو  أو مم لل الاانوني يطل  منل ت االيم الجفترها
  وليل ، والذت يترتالاانونيارت   خطك لت اااااليم جفتر الشاااااي ات لظير صااااااو  الو اااااا  أو مم لل 

 تدوير الشي  وتاجيمل للوفا .
   دفاتر شيكات سهلة التزوير: تسليم-و

 لنائهاد في لعض أو امل إل، إلدام اللنو  لضااااااارورة ت اااااااليم وي  ذه  الاضاااااااا  الارن اااااااي 
ورت  الم ااىولية في والة وجم تنايذ ذل ، وهو ما قضاات لل ال ااين  ،نماذج شااي ات صااعلة التدوير

جفاتر شاااااااي ات م اااااااطرة لطرياة ال ت ااااااااوج ول، دلون لت اااااااليمل ال ، وي  أقرت خطك اللن التلارية
  2ا تشاف التدوير ونج وجو ل.

ور وذل  نظرا لتط ،ال ل  من الناوية العملية ال يعج لل ولوج في أغل  الواالت إال أن هذا
التانيات والو ااااائل الوجي ة التي تلعل من الشااااي  صااااع  التدوير في المعلومات والليانات المجونة 
 وليل، لا ضافة إل، الشيارات التي أصلوت تضعها اللنو  والتي ت ون صعلة التوريف أو التظيير.

 :ت انتفاء مسؤولية البنكحاال-2
لكن اللن  ي ون م ىوال ون ا ضرار الناتلة ون الخطك في صرف قيمة شاااااااي   لا الاول 

 .ل او الدلون اأو قج تودع الم ىولية لينل ولين  ،ون هذا ا جا  تماماقج تلرأ ذمتل إال أنل  مدور،
  :الساحب المانع من مسؤولية البنك المسحوب عليه خطأ-أ

لاعل الخاطئ لل ااااو  هو الذت يوول لين اللن  وتنايذ التدامل لكجا  قيمة الشاااي  قج ي ون ا
ل وم  أو إهماال  م يل  يرت   ال اااااااو  خطااااااك أن-لجاهة –واااااال، النوو الاااااااانااااااوني، فليس من العجالة 

لل ال لج أن يتومل ال ااااو  ال الم اااوو  وليل  ،الم اااوو  وليل الضااارر الناشااائ ون هذا الخطك
  ونل.همال والم ىولية تلعة هذا ا 
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 ن للين ال وائالي ون  خطك ال ااااو أن إن تورت الواقع العملي ي شاااف في صاااور متعججة 
ن من المارر إذا  ا»هذا قضت مو مة التمييد ا رجنية لكنل: في وتنايذ التدامل لكجا  قيمة الشي ، و 

ىولية وال التخل  من م  أن الم وو  وليل ي ون م ىوال ملجئيا ون الوفا  لايمة الشي ، فون من
 كن ي ااااااون قج أهمل في الموااااااافظة ول، جفتر الشياااااا ات  ،الوفا  إذا أ لت خطك من لان  ال او 

 . «الم لمة إليل من اللن  أو أهمل في لذل العناية الالدمة لمنع التدوير
وفيما يلي  اااااااانذ ر لعض الواالت التي ي ون فيها ال اااااااااو  م ااااااااىوال ون الوفا  لالشااااااااي  

   ر:المدو 
 الشيكات:حالة إهمال الساحب في المحافظة على دفتر -1أ

فونل يلدم  ،لظرض التصااارف في أموالل دلوننظرا  همية جفتر الشاااي ات الذت ياجمل اللن  لل
ول، هذا ا خير الموافظة وليل ووجم ال ااماح للظير لا ااتعمالل، وقج  ر اات لعض التشااريعات هذا 

يعتلر مخطئا ول، ولل الخصاااااااو  إذا لم يلذل في لكن ال ااااااااو   ياضااااااايااللتدام لن  صاااااااريئ 
 1.الموافظة ول، جفتر الشي ات الم لم إليل وناية الشخ  المعتاج

تشاير التطلياات الاضائية إل، أن إهمال صاو  الجفتر في الموافظة ول، هذا ا خير هو 
ن وفا  وغل  الشااي ات المدورة، فاي فرن ااا قضااي لكن اللن  ال يعتلر م ااىوال أال اال  في صاارف 

ارت   خطك في الموافظة ول، جفتر الشااااي ات في م ان آمن لعيجا ون  دلونالشااااي  المدور  ن ال
ي فوقضي أيضا لكن ال او  يرت   خطك ل يما ونج تر ل جفتر شي اتل . مخاطر ال رقة والضياع
 ة ماا لو تر  الاجفتر ول، م تلال أو تر ل في أوج ا جراج الماتووة في غرف ،متنااول  ال شااااااااااااااخ 

ة لوي  أتاح هذا ا همال  ااااااارق ،أو أن يتر ل في  ااااااايارتل ،يتوالج لها وجج  لير من الم اااااااتخجمين
  2الجفتر وقيام ال ارا ل و  الشي ات منل.
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 التزوير:حالة عدم بذل الساحب العناية الالزمة لمنع -2أ
لرى العمل قضااائيا ول، توميل ال اااو  المهمل الم ااىولية ون الضاارر الناتخ ون خطئل 
في وجم لذل العناية الالدمة لمنع تواا فعل التدوير، ماررا لذل  ا تلعاج م ىولية اللن  ون ت جيج 

 يلي:ومن ا م لة ول، ذل  نذ ر ما  صورة.قيمة الشي  المدور في أ  ر من 
 خالية   والة تر  فراغات، ذل العناية ال افية لمنع التدويرون ل تورير شاااااااي  لك ااااااالو  لعيج

ووجم تلن   و  التورير من ألل الوياااااااااااااالولة جون إم ااااااااااااااانية وجو   ،لين الوروف وا رقام
تدوير في الشاي  وال ايما ون طريا الدياجة في المللت المورر، وفي هذا صاجر و م للاضا  

  أن مدور، ويشاااي  ون صاارف  لن  امل تلا  اللتوميل ال اااو  الم ااىولية لال ا نلليدت
إل،  ولم ي ت  المللت  تالة وقام لتوقيعل وت ليمل ،ال او   ان قج تر  فراغات للان  المللت

مللت   لليانات مدورة وي  تم تظيير الشااااايم اااااتخجم لجيل، فاام هذا ا خير لت ملة موتويات ال
خاذ اللن ، فو م لكنل  ان ول، ال ااااااااو  اتلدياجتل ومن  م  تالة المللت وا اااااااتياا  قيمتل من 

 1 .يصلئ من ال هل تدوير ال  ت،  وشيالويطة والوذر لعجم تر  فراغات في ال
 ة في لعض الارارات الاضاااااائي اوتلرتل، وي  الم ااااللالشااااي ات لاللريج غير  دلونإر ااااال ال

ناف ئفاج قضااات مو مة ا ااات ،فرن اااا من ا خطا  التي تىجت إل، انعااج م اااىولية ال ااااو 
قج أهمل في اتخاذ االوتياطات الماروضاااااااة  دلونلاريس لانتاا  م اااااااىولية اللن  مت،  ان ال

مما  ،وليل لمنع  ارقة الشاي  والوفا  لل فيما لعج لور االل شاي ا لاللريج العاجت غير الم لل
 2أجى إل،  رقتل وتدوير .

 ن ال لج مف، ي اتالشاااإخطار اللن  في والة  ااارقة أو ضاااياع شاااي  أو نماذج  دلونإهمال ال
وي  أن التكخير في ذل  ياوت  ،إومال هذا ا خطار واال لعج ا تشااف ال رقة أو الضياع

 الاائجة المنتظرة من ا خطار وهي وجم جفع قيمة الورقة لظير صاو  الوا فيها.

                                                           
  مان،ووديع، ااااااااارف "الشي ات"، جار وائل للنشر والتااااااااااااامىيج مو ن مومج طواللة، و الات الص و  وم ىولية المص - 1

2002.  . 200. 
  الا،  مرلع ،«يل لمنا لة أجا  قيمة الشي الموانع الاانونية من م ىولية اللن  الم وو  ول»فائا موموج الشماع،  - 2
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 لوند لعلارة تجوو ال الو ااااا  ذيل  شاااافالو ااااا ، فظاللا ما يفو   شااااوف  دلونإهمال ال 
ي والملاجرة إل، تلليت اللن  المر اااال لالاروا الت ،ال شااااف مع قيوج  الشااااخصاااايةلماارنة قيوج 

يالوظها أ نا  التجقيا والمطالاة خالل فترة معاولة، وقج لرى الاضاااا  ول، اوتلار  ااا وت 
 1.ولالتالي إواا  اللن  من الم ىولية ون الوفا  لها ،تصجياا لل شفدلون ال
تجقيا ليانات  شاااااااااوف الو اااااااااا  ومطالاتها مع قيوج  ل دلونولو  قيام ال ،يى ج الاال ول 

ذا قصر في ذل  فونل خطك يىجت  يرت   الشخصية الوارجة في  لالتل أو  عااو  جفتر الشي اات، واا
 ن هذا التاصير يىجت إلاااااااا، تشليع وت يير واالت  رقة الشي ات وتدويرها  ،إل، قيااااااااام م ىوليتل

  2جون إم انية ا تشافها.
 ا ااااااااااتارت مو مة الناض الارن ااااااااااية ول، وفي هذا ، تالعلو  في رقالة والة إهمال ال ااااااااااا

رت ا  ما لم ي لت ا دلونا اااااتلعاج م اااااىولية اللن  ون ت اااااجيج الشاااااي  المدور من قلل تالع ال
لل ا   ر من ذل  ذهلت إوجى ا و ام الاضااائية  ،3اللن  خطك يلرر اشااترا ل في الم ااىولية

لمتلوع ون الشاي  المدور من قلل تالعل، وذل  في قضية ا دلونالوجي ة إل، تك يج م اىولية ال
تتلخ  وقائعها في أن موا اااالا  ااااارا جفتر شاااااي ات من ر  العمل، وقام لوصاااااجار شاااااي ات 

وتم صااااارف هذ  الشاااااي ات جون أن ي اااااتطيع اللن  الم اااااوو   ،تومل تاليج توقيع ر  العمل
لااا لااوواااجة قيااج هااذ  ولياال ا تشاااااااااااااااف ومليااة التدوير، وقااج اوترض ر  العماال ول، ذلاا  مطااال

الملالت في و ااااااااااااالل الجائن  ون الشااااااااااااي ات مدورة و ان ول، اللن  ا تشاااااااااااااف هذا التدوير، 
 وندلفرفضاااااااات مو مة اال ااااااااتئناف هذا الطل   ن اللن  ا ااااااااتطاع إ لات خطك في لان  ال

 ي هذا الو م لتكييج مو مة الناض الارن ااية التيظمراقلة ق اام الموا االة لجيل، وقج و همالل 
إذا  لت أن تدوير ا مر لا جا   ان ناتالا ون خطك ال ااو  أو أوج تالعيل فون  ،رت لكنلقر 

إال إذا ارت اا  إهماااال في ال شااااااااااااااف ون توقيع ظاااهر  دلوناللناا  ال ي ون م ااااااااااااااىوال تلااا  ال
 4االختالف ون توقيع صاو  الو ا .

                                                           
 .   529 وماج مصطا، ود ، مرلع  الا،  . - 1

2 - Thierry Bonneau, op. cit, p .389. 

3 - Richard Routier, obligation et responsibilities du banquier, op.cit, p. 510. 

4 - cass.com.10 oct. 2000: Banque 2001 obs.j.l..Guillot.                                                = 
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  :المشترك الخطأ-ب
 وو  الماللن  و  دلونمشتر  من ال قج يوج  أن يتم صارف الشاي  المدور لنا   ول، خطك

ا مر الذت قاج الاضااااااااااا  إل، تارير م ااااااااااىوليتهما المشااااااااااتر ة إوماال لا رة الخطك  ك اااااااااااس  ،وليل
وي  يتومل  ل شاااخ  لد  ا من الضااارر يتنا ااا  ول اااامة الخطك الذت ارت لل ما لم  ،للم اااىولية

  لر الم ىولية ال املة.فيتومل صاو  الخطك ا  ،ي ن خطك أوجهما ل يما ي تظرا خطك اآلخر
تر الذت ارت   خطك لتر ل جف دلونقضااااااي لتا اااااايم الم ااااااىولية ون وفا  شااااااي  مدور لين ال

 ر توقيعل وتاجم لل للوفا ، ولين اللن  الذت أوف، لايمةغير مىتمن دوّ  الشاااااي ات في ويادة شاااااخ 
 1تدوير توقيع ال او   ان ماضووا ي هل ا تشافل. الشي  رغم أن

قضااااات فيل لكن اللن  قج ارت   خطك ، صاااااجر ون مو مة ا اااااتئناف لاريس آخر وفي قرار
وي  قجم لوا ااااااطة شااااااخ  يللت من العمر وشاااااارين  ،ونج وفائل لالشااااااي  الذت  ان ظاهر التدوير

ك الدلون خطالوظت أيضا وفي الوقت نا ل فضال ون أن المللت المطلو  جفعل  ان لاهظا،  ، نة
يظهر معها قيج قيمة الشاااااااااي  المدور في اللان   في فو   شاااااااااوف الو اااااااااا  التيونجما أهمل 

وتكخير  إخطار اللن  لذل ، ولالتالي قررت المو مة أن  ل طرف في الاضااااية  ،المجين من و اااالل
قج ارت   خطك أجى إل، الوفا  لالشي  المدور ا مر الذت ياتضي معل أن يتومل  ل طرف منهما 

 2لد  ا من الضرر النالم ون هذا الوفا .
 الخطك في صااارف قيمة شاااي ل دلونأنل إذا  لت أن اللن   ااااهم مع ال مما  ااالا  ي اااتخل

وليهما ة م ااىوليوي ون توديع ال ،وقعتمنهما يتومل لد ا من النتيلة الضااارة التي  فون  ال ،مدور
ما لم ي ن خطك أوجهما  ،لن لة ل امة الخطك الواقع من  ل لان  والذت ي اهم في إوجا  الضرر

 3وي  في الوالة ا خيرة يتومل مرت   الخطك ا  لر نتيلة الضرر لك ملل. ،خري تظرا خطك اآل
  ا

                                                           

  ،«الموانع الاانونية من م ىولية اللن  الم وو  وليل لمنا لة أجا  قيمة الشي »ناال ون: فائا موموج الشماع، =
 .                          533 مرلع  الا،  .

1 - Richard Routier, la responsabilité du banquier, op.cit, p. 60. 

 الموانع الاانونية من »ناال ون: فائا موموج الشماع، . 5983لويلية  05 ، و م صاجر لتاريخلاريسة ا تئناف و مم - 2
 .531، مرلع  الا،  . «م ىولية اللن  الم وو  وليل لمنا لة أجا  قيمة الشي 

 .325 اللالج العرلية، مرلع  الا،  . ولي لمال الجين ووض، الشي  في قانون التلارة وتشريعات - 3
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  :المسحوب عليه مسؤولية البنكالمانع من الغير  فعل-ج
مللت إما لتظيير ال ،قج يوج  صاااااارف قيمة شاااااااي  خضاااااااع للتوريف أو التدوير أ نا  التجاول

ي  أن هذ  ا ووال تتواا لعج صاااااجور شااااا المذ ور في المتن أو لتاليج توقيع أوج المظهرين. وياينا
 ما إذا  را  ،مذيال لتوقيع صويئ من ال او ، لمعن، أن التوريف أو التدوير يتواا لاعل الظير

ر إمضااااا  الوامل  م تاجم لل إل، اللن  الذت جفع قيمتل لعج أن دوّ  ر ل ه  من واملل وظ   شااااي  شااااخ 
ن  ان ال لج أن يتومل شااااخ    ،فاي هذ  الوالة،  اااال اااالة التظهيراتلعج أن تواا من  تيلة ما ن واا

لاوتلار ذل  من مخاطر المهنة التي يمار ها وليس لل أن يلاي لم ىولية ذل   ،فلي ن اللن  ،وج 
 1.دلونول، ال

 ا،انولو  ان التدوير مت شي لت مو مة التمييد ا رجنية اللن  الم اىولية ون أجا  الوقج ومّ 
أن الوفا  لايمة الشي ات المدورة مع وجم وقوع خطك من لان  ووي  »إذ قررت في أوج أو امها: 

المدور ال ولة لل ول، من ن ااااااااا  إليل  ي شاااااااااال ن  ،ال يلرئ ذمة اللن  الم اااااااااوو  وليل دلونال
ن  مهما للظت تاع ول، الل تلولالتالي فون تلعة الوفا  لايم ،لوصاااااااااااولل لمن ال صااااااااااااة لل في تلايل

، ولذل  تتلل ا و ام الاضاااائية ال اااالاة إل، 2«من مخاطر المهنةجرلة إتاان التدوير لاوتلار ذل  
أن فعل الظير ال يعج مانعا من قيام م اااىولية اللن  ون الوفا  لالشاااي  المدور تك اااي اااا ول، نظرية 

 المخاطر.
ن  انت تاوم في واالت وجة،  صااوة الاول، أن م ىولية اللن  ون الوفا  لالشي  المدور واا

ل  لو لدئيا لو لات خطك الدلون، وفي الماالل ال يم نل التمو ا تلعاج م ىوليتل  إال أن اللن  يم نل
 من م ىوليتل ل ل  وجو  خطك من الظير الموّرف لليانات الشي .

 الفرع الثاني
 تحويل المصرفيمسؤولية البنك عن إخالله بأوامر ال

العاجت أو  ل اااااااال  خطئل الجفع قج يتعرض للم ااااااااىولية المجنية أ نا  قيام اللن  لتنايذ أوامر 
التاصااااايرت، فول، لان  الم اااااىولية التي تاوم لمنا ااااالة أجائل  وامر الوفا  التاليجية تاوم م اااااىوليتل 

                                                           
 510، مرلع  الا،  . ي لمال الجين ووض، ومليات اللنو ول - 1
 .201؛ مىيج و ن مومج طواللة، مرلع  الا،  . 239 مجوت الجلي ي، مرلع  الا،  . أنظر  ال من: - 2
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أيضااا لمنا االة أجائل  وامر الجفع ا ل تروني، والتي تتعجج وتختلف منها لطاقات الجفع ا ل ترونية، 
لن  والذت  ااوف ناتصاار ول، لو  م ااىولية الالناوج ا ل ترونية، والتوويل المصاارفي ا ل تروني، 

صرف الدلنا  في ل لتفضونج تنايذ ، نظرا النتشاار التعامل لل لشا ل  لير وي  أصالئ الو ايلة ا 
 ا موال الموجوة لجى اللنو  في ظل قصور التنظيم الاانوني لل في التشريع اللدائرت.

تروني من ويا   ااااااااااااااهولاة الاياام فلاالرغم من ا يلاالياات التي تمنوهاا و ااااااااااااااائال الاجفع ا ل  
لالعمليات المصااااااااارفية و اااااااااروتها ل ونها توفر الوقت واللهج والمال، إال أن ذل  ال يمنع من ترتي  
الم اىولية ول، اللنو  ال  ايما مع تدايج المخاطر التي تتعلا لا تخجام ا لهدة ا ل ترونية الوجي ة 

 .والتي تعتلر ا  اس لتنايذ ومليات التوويل المصرفي
إل، ا خطا  الموللة لم اااىولية اللن  في ملال التوويل  ارعتلعا لذل   ااانتعرض في هذا ال 

إل، والة تنايذ اللن   مر توويل مصاااااارفي مدور والذت تتالشاااااا، فيل  طرا،  م نتمصاااااارفي )أوال(ال
 .) انيا( الم ىولية لين لن  ا مر ولن  الم تايج  ي  النية

 مصرفية البنك في مجال التحويل الصور الخطأ الموجب لمسؤوليوال: أ
ووفاا لما  1ياوم اللن  لتنايذ أمر التوويل المصرفي الصاجر من الدلون مت، توافرت شروطل 

مر لالمللت الذت يتضاااااااااااااامنل أمر   قيج في اللان  المجين لو ااااااااااااااا  اآللولرا وذلا أمر لال الدلون، 
ج و ااااااا  الم ااااااتايج، ولذل  ي ون ق، ومن  م إلرا  قيج آخر في اللان  الجائن لمصاااااارفيالتوويل ال

 نال المللت الذت أمر لل الدلون جون أن يترت  ول، ذل  أت خطك.
ياوم اللن  لتنايذ االلتدام الناشاااائ ون العاج الملرم مع دلونل لملرج  لوتل وفاا لما تم االتااا  

تكخير  وجو     لل، أو ل اااالذل اااال  وجم تناي، إما لتنايذ أمر التوويلخل وليل، إال أن اللن  قج ي
 .مصرفيمنل أ نا  تنايذ وملية التوويل ال خطك أو

 :مصرفيرفض تنفيذ أمر التحويل ال-1 
تووياال منهااا ال ،أوامر الااجفع ذإن التدام اللناا  لخااجمااات الصاااااااااااااانااجوا يارض ولياال قلولاال تناياا 

لتي االمصرفي، فوذا رفض تنايذ هذا ا مر مت، توافرت شروطل الاانونية إضافة إل، تواا الشروط 

                                                           
 .وما لعجها من هذ  ا طرووة 218رالع   - 1
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وذل  تطلياا لما  ،1ياتضاايها العرف المصاارفي، و اال  ذل  ضااررا للدلون  ان م ااىوال ون تعويضاال
... أو »من الاانون المجني اللدائرت ول، أنل:  531ي  تن  الماجة تضاااااااااااامنتل الاواوج العامة، و

أصخخخخخخر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضخخخخخخي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في 
 .«ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين

لا  يتولخ للعض ا  اااااااااااااا، وغاللا ما اللنا  تناياذ أمر التوويال إما  ليا أو لدئيا رفضقاج ي 
 نذ ر من لينها: ذل ، التي تجفعل إل، 

 انعدام غطاء التحويل أو عدم كفايته:-أ 
لوالة التي ال يتوفر فيها و ااااااااااااااا  الدلون افي  2يتم ل انعجام غطا  التوويل أو وجم  اايتل 

يم ن لللن  فهنا ، 3مر التوويل أو في والة تلاود  لالئتمان الم ااااااموح للأول، رصاااااايج  اف لتنايذ 
إرلا  تنايذ أمر التوويل إل، وين ت وين الرصيج المطالا للمللت المجون في ا مر، فانعجام الرصيج 

لايج الايمة  اللن ، يلتدم إذا قلل الم تايج لالتنايذ اللدئي ، غير أنل4م ىولية ول، اللن  ةال يرت  أي
ن  ان غطا  التوويل تال ون قيمة أمر التوويل لعجم إوطا  المشرع  ت قيمةفي و اا  الم تايج واا

ج في ذل   ن أمر التوويل ينشئ واا شخصيا للم تاي اللن  في هذ  الوالة الخيار لرفض التوويل،
 5خاللل إللار ا خير ول، تنايذ  في وال امتناول ون التنايذ االختيارت.موالهة اللن  ي تطيع من 

 عدم تنفيذ أمر التحويل طبقا لالتفاق:-ب 
قج يتاا الدلون واللن  ول، شاا ل معين يتم من خاللل إصاااجار أمر التوويل غير أن الدلون  

 6لم يلتدم لما اتاا وليل، فاي هذ  الوالة يعتلر رفض اللن  ملررا.
  

                                                           
 .311 وديد الع يلي، مرلع  الا،  . - 1

2 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, Instruments de paiement et de Crédit, 5éme édition, Litec,  

2003, p. 476. 
 .503  . مرلع  الا،روة، م ىولية اللن  المجنية ون ومليات التوويل ا ل تروني، فموموج مومج ألو  - 3
 ؛ ولي لمال الجين ووض، ومليات اللنو ، مرلع  الا، 215ا،  .ة، مرلع  الالمومج ومر ذو أنظر  ال من:  - 4

.  259. 
 .225 ة، مرلع  الا،  .المومج ومر ذو  - 5
 .325 مرلع  الا،  . قريمس،ولج الوا  - 6
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 الدفع بالمقاصة:-ج 
تتواا هذ  الوالة ونجما ي ون اللن  جائنا إما للدلون أو للم ااااااااااتايج من أمر التوويل فيمتنع  

مر لالتوويل )الدلون( لالمااصاااااااااة إذا  ان ون أجا  المللت المطلو ، وي  يتم ااااااااا  في موالهة اآل
يذ ا مر، لمااصااااة قلل تنامجينا لل لملت م اااااو أو ياوا المللت الموجج لكمر التوويل، فياوم لولرا  ا

 ويلا، لذل  و ا  الدلون مجينا للم تايج.
 وهنا نميد لين والتين:  ما قج يتم   اللن  لالمااصة في موالهة الم تايج،  

ل لين إذا تم النا ذل  وج يوغاللا ما : قلل قيج الايمة في و اااااا  الم اااااتايج، الحالة األولى
ن في ود لللن  االوتلاج ل افة الجفوع التي لل ول، الدلو و الين ماتووين لجى ناس اللن ، وهنا يل

 موالهة الم تايج،  ن وا الم تايج يعتلر واا شخصيا في موالهة اللن .
 انت  فلولرا  الايج ت اااااط الجفوع التي ،عج قيج الايمة في و ااااا  الم ااااتايجل: الحالة الثانية 
يج يعتلر في و ااااااا  الم ااااااتايج متنادال ونها، إذ الااآلمر لالتوويل، ويعج اللن  لهذا الايج  ل  ل  لللن  ق  

لم الة ت ااااااليم ماجت للناوج من الدلون اآلمر إل، جائنل الم ااااااتايج ون طريا مناولة يجوية من طرف 
، ولهذا و م الاضااا  الارن ااي أنل مت، ناذ اللن  وملية التوويل المصاارفي فال يلود 1اللن  الو اايط

 ة الاائمة لين اللن  والدلون اآلمر.لل الرلوع فيل ل ل  ناشئ ون العالق
للن  لالتنظيم ول، وا ا مصاااااارفيهذا وقج أ جت لعض التشااااااريعات التي تناولت التوويل ال 

في رفض إلرا  ومليات التوويل في وجة واالت، وم ال ذل  ما ألاد  المشاااااااارع الارن ااااااااي لمول  
، وياا  L133-6الماااجة تطلياااا  و ااام ن   2والمااالي تاااانون الناااجالمن  D133-1ن  الماااجة 
  مئ لللن : 
 لرفض تنايذ أت وملية تلررها مصلوة أمن و المة نظام التوويل. -
 في الواالت التي يش  فيها اللن  لا تخجام و ائل اوتيالية  صجار أمر التوويل. -

إال أن المشاااااااارع الارن ااااااااي ألدم اللن  في الوقت نا اااااااال لضاااااااارورة إخطار الدلون في الوقت 
 (.Art. L133-10نايذ مع ذ ر ا  لا  الجاوية إل، ذل  )المنا   لرفض الت

                                                           
 .313وديد الع يلي، مرلع  الا،  .  - 1

2 -  Art. D133-1, al.2, Crée par Décret N°2009-934 du 29 Juillet 2009-art.1.  
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 :تأخر البنك في تنفيذ أمر التحويل-2
لملرج وصااااااااول ا مر لالتوويل إل، اللن  ولعج التك ج من  ااااااااالمتل وتوفر لميع الشاااااااااروط 

 يشااااااارع اللن  في التنايذ الماجت، وي  ياوم لولرا  الايوج في الو اااااااا ، إال أنل، الاانونية والتعاقجية
يم ن لللن  إرلا  تنايذ ا مر لالتوويل لالرغم من ا ااااااااااتياا   للميع الشااااااااااروط، وذل  في الواالت 

 التالية: 
 :االتفاق بين الطرفين-أ

ن م اااااااااااااالاا ول، إرلا  تنايذ أمر التوويل، وي  ياوم الدلون لتوجيج و قج يتاا اللن  مع الدل
 تاانون الناجالمن  al.29-33L1/وقت التنايذ وفي هذا ن  المشااااااااااارع الارن اااااااااااي لمول  الماجة 

ول، أنل إذا اتاا  ل من اللن  والدلون ول، أن تنايذ ا مر  ااااايلجأ في وقت موجج أو لعج  1والمالي
فترة معينااة أو لعااج قيااام الدلون لتوفير المللت المراج إلرا  العمليااة وليهااا في و اااااااااااااااالاال، وفي هااذ  

من  ولول ا لل الموجج يتم الايج في و ااااا   ل الواالت يتم التنايذ وفاا لما تم االتااا وليل وونج
من ناس  L133-13والم ااتايج قلل نهاية أول يوم ومل وفاا لما هو موجج في الماجة اآلمر الدلون 
 الاانون.

 :بموجب القانون-ب
من أهم الملررات الااانونياة التي ت اااااااااااااامئ لللنا  لورلا  تنايذ ا مر لالتوويل لريمة تلييض 

من التوويل المصارفي الو يلة الماضلة لها ل روتل و هولة ا تخجامل، لذل  فاج ا موال التي تتخذ 
ن  المشااااارع اللدائرت ول، تشاااااجيج الرقالة ول، التوويل، وفرض إلرا ات م ااااالاة ول،  ل مناقلة 
لين الو ااالات المصاارفية ال  اايما الجولية منها، ذل  قصااج التك ج من م ااار ا موال الموولة، وي  

، وفي 2ن  إلرا  توريات ومياة وول هوية اآلمر والم ااااااااااتايج إضااااااااااافة إل، ونوانهمايتعين ول، الل
والة قيام اللن  المعني لا خطار لالشلهة ونج ش ل لارتلاط وملية التوويل للريمة تلييض ا موال، 

 32ولوج شااالهات قوية، يم نها االوتراض ول، تنايذ العملية لمجة أقصااااها وتلين لخلية اال اااتعالم 

                                                           
1 - Art. L133-9 du C. monét. Fin, op.cit. 
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لعج ا  ول، طل  الخلية، و ناوتمال تمجيج ا لاا  ول، هذا التجلير التواظي لمجة أطول ل، مع  اوة
 1ا تطالع رأت و يل اللمهورية.

 نل وي  ال يم ، ماا يم ن لللن  إرلا  التنايذ في والة الولد ول، رصاااااااااااااايج الدلون اآلمر
ا إل، الوالة التي يشاااااا  فيه، إضااااااافة التصاااااارف في ا موال الموجوة لجيل إال لعج رفع إلرا  الولد

  اللن  لولوج تدوير  مر التوويل المصرفي، فيىخر التنايذ وت، يتواا من  المتل.
ال تاررت م اااااىولي  لتفي غير الواالت ال اااااالاة ال يم ن لللن  تكخير تنايذ   مر التوويل واا

  .نتيلة لذل  أصالل ولالتالي إلدامل لتعويض اآلمر ون الضرر الذت ،العاجية ون التكخر في التنايذ
 ناويتين:  منإن معرفة وقت تنايذ وملية التوويل مهمة لجا، وتظهر هذ  ا همية 

ن وي  يمّ ن ذل  م ،من وي  وقت التاييج في اللان  المجين لو اااااااا  الم اااااااتايج األولى:
مر معرفة مت، يتم إخراج ا موال من ذمة المجين )الدلون(، و ذا معرفة الوقت الذت يصاااااالئ فيل اآل

  لالتوويل غير قاجر ول، الرلوع في أمر التوويل.
 تنايذ التوويل لت ااااااااااليلل ول، اللان  الجائن لو ااااااااااا  تاريخ فتتم ل في معرفة الثانية:أما 

الم ااااااااااااااتاياج، والاذت لاجور  يى ر ول، العاجياج من ا و اام الااانونية المتعلاة لل  معرفة أين ومت، يتم 
 2ائن أو خضوول للت وية الاضائية.الوفا   ما يايج لالن لة  فالس الج

المجة التي يل  أن ي اااااااااتظرقها تنايذ  اللو نظرا لصهمية ال اااااااااالاة فون ذل  ي اااااااااتجوي منا 
  تي إذا تلاودها اللن  يصلئ مخطئا.التوويل وال

، وفي غيا  3مراواتل ونج تنايذ   مر التوويلللم يوجج المشاااااااااااااارع اللدائرت أت ألل لللن  
ل ت ون ال االطة التاجيرية للااضااي انطالقا من الظروف المويطة ل ل والة الن  التشااريعي الااصاا

يوما في تنايذ أمر  22، وفي هذا قضاااااات مو مة الرلاط أن تكخير 4من واالت التوويل ول، وجى
، 5التوويل من و اااا  لكوج فروع اللن  إل، و اااا  لارع آخر يعتلر خطك م اااتوللا م اااىولية اللن 

                                                           
 مرلع  الا. المتعلا لالوقاية من الا اج وم افوتل، 05-02من الاانون رقم  58/2، 53لماجة ا - 1
 .33-32 مرلع  الا،    .الم ىولية المجنية لللن  ون ومليات التوويل ا ل تروني، روة، فموموج مومج ألو  - 2
 الي صرفي واللة التنايذ في يوم العمل التأن أوامر التوويل الم ول،في وين نلج م ال الاانون التلارت المصرت ن   - 3

 م ي ون. ذ  كنل لاال تالمها من قلل اللن ، فوذا تكخر اللن  ون هذا المووج اوتلر أمر التوويل المصرفي غير المن
 .   322 مرلع  الا،  . قريمس،ولج الوا  - 4
 .220 ولي لمال الجين ووض، ومليات اللنو ، مرلع  الا،  .ناال ون:  - 5
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لكنل:  2008لاناي  22المصاارية في و م وجي  لها صاااجر في  وقج قضاات أيضااا مو مة الناض
 ان ول، اللن  تنايذ أمر التوويل المصاااارفي الصاااااجر إليل من الدلون جون تكخير، فوذا تكخر في »

 1.«الايام لعملية التوويل المصرفي ي كل ون ا ضرار التي تنشك ون هذا التكخير
ونجها  يال ت ون لاالنظر إل، المرولة التي يتميرى لعض الااال أن العلرة في تناياذ أمر التوو 

ناا  للايااج في لالوفااا  للم ااااااااااااااتايااج الااجائن، ولهااذا يوااجج ناس الاااال لوظااة تنايااذ أمر التووياال لااولرا  ال
 20م رر  123وهو ما  ر ااال المشااارع اللدائرت في ن  الماجة الم اااتايج، اللان  الجائن لو اااا  

ة التواا من وصاااااااااااولها لالماارنة مع مرولة قلول وهي مرولة  اااااااااااهل ،2من الاانون التلارت 2فارة 
 3الم تايج للتوويل والذت يعتلر آخر مرولة من مراول وملية التوويل المصرفي.

ن  ان يطرح لالن االة لعمليات التوويل التاليجت لين  من الناوية العملية فون هذا ا شاا ال واا
ائن لو اااا  ايج المللت في اللان  الجالو اااالات التي يتواا وا الم اااتايج فيها لعج أن ياوم اللن  ل

الم ااااتايج الجائن، فونل ال يطرح في الوقت الراهن مع تطور المعلوماتية وا ااااتخجام ا لهدة اآللية في 
تنايذ ومليات اللنو ، وما ياجمانل من  اااااروة وجقة وقلة في الت لاة، فاج اختدلت المجة التي تاصااااال 

 من الدلون.صاجر لمااتيئ يتم تنايذ ا مر اللين إصجار ا مر وتنايذ ، إذ لملرج لمس ا
 ااااااااار المشاااااااارع اللدائرت ول، ناس النهخ، وي   اااااااامئ لللنو  اللدائرية لولرا  المااصااااااااة 

المتضاااااااامن نظام الت ااااااااوية ا لمالية الاورية للملالت ال ليرة  02-01ا ل ترونية لمول  النظام رقم 
وهو يتعلا لالت ااوية لين  ARTS4ورية أرتس والجفع الم ااتعلل والم اام، لنظام اللدائر للت ااوية الا

اللنو   وامر الجفع ون طريا التوويالت المصااارفية أو اللريجية للملالت ال ليرة أو الجفع الم اااتعلل 
 التي ياوم لها المشار ون في هذا النظام.

                                                           
 .522  .، 2052التوويل ا ل تروني لصموال وم ىولية اللنو  الاانونية، ج.ج.ن، ومان، ن، ل ليمان ضيف اهلل الد  - 1
  ابخخخخخخيعتبر التحويل نهائيا ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول إلى حس»: 20/2م رر  123لا  في ن  الماجة  - 2

  02، مىرخ في 02-01المتضمن الاانون التلارت، لاانون رقم  19-31، مضافة لمول  تعجيل ا مر رقم «المستفيد
 .2001فيارت  09، صاجر لتاريخ 55، ج.ر.ج.ج، وجج2001يارت ف

 .322مرلع  الا،  .  قريمس،ولج الوا  - 3
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المتعلا لمااصة الص و  وأجوات الجفع الخاصة لاللمهور  02-01ل، النظام رقم إإضافة 
ول، أن  لمن 35، والتي من لينها التوويل المصاااااااااارفي، وفي هذا نصاااااااااات الماجة 1ا خرىالعريض 

 تنايذ هذ  ا وامر يتم لش ل إل تروني في ناس اليوم الذت يتم فيل تاجيم ا مر لالتوويل.
اوتمااال تااكخر لناا  الدلون اآلمر في تنايااذ أمر  ،غير أن المشاااااااااااااارع اللدائرت لم يتعرض إل

، وما هي 2طار النظامين المذ ورين آناا، والذت يم نل إوجا  ضاااارر للدلونالتوويل وت ااااويتل في إ
-53من النظام رقم  8لالرغم من نصل لمول  الماجة  ي يلرأ فيها اللن  من هذا التكخرالواالت الت

ل، أنل: ووجج للاواوج العامة المتعلاة لالشااااااااروط اللن ية المطلاة ول، العمليات المصاااااااارفية الم 05
لمذكورة تحديد القيمة ابعد مضخخي تاريخ  ،كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصخرفيةيترتب على »

، جون ا خالل لوا «للزبون من قبل البنك أو المؤسخخخخخخخخخسخخخخخخخخخة الماليةيدفع  تقديم تعويضأعاله، 
من الاانون  532الدلون في الرلوع ول، اللن  المخطئ ا ااااتناجا للاواوج العامة، وي  تن  الماجة 

إذا اسخخخخخخخخختحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بتعويض »ت ول، أنال: الماجني اللدائر 
الضخخرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن اسخختحالة التنفيذ نشخخأت عن سخخبب ال يد له 

   ، ويتومال الدلون في هذ  الوالة و«التزامه ذفيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفي
رر الواصل لل لرا  تكخر اللن  في تنايذ أمر التوويل، ولالرغم من ا قرار لخطك اللن  إ لات الضا

ونج تكخر  في تنايذ أمر التوويل إال أنل يم ن لهذا ا خير التم ااااااا  لعجم م اااااااىوليتل إذا قام لتلرير 
 ذل .

 :حدوث خطأ من البنك في تنفيذ أمر التحويل-3
يجخخب تنفيخخذ العقخخد طبقخخا لمخخا »ول، أناال: دائرت اللمن الاااانون المااجني  503تن  الماااجة 

، ونصاااااات ذات الماجة أن يشاااااامل التنايذ لميع م ااااااتلدمات العاج وفاا «اشخخخختمل عليه وبحسخخخخن نية
 للاانون، والعرف والعجالة و   طليعة االلتدام.

                                                           
 صة لاللمهور العريض ا خرى، مرلع  الا.، يتعلا لمااصة الص و  وأجوات الجفع الخا02-01نظام رقم  - 1
 ومنها المشرع الارن ي الذت اوترف للدلون في التعويض النالم ون  ،وليل العجيج من التشريعات تذل  و س ما  ار  - 2

 ت اااااااتكخر اللن  في تنايذ وملية التوويل، ويتم و ا  مللت التعويض في هذ  الوالة لتطليا  عر الاائجة الاانونية لملل
لرا  الايج الجائن في و   الم تايج  ا ااااااااااالتوويل  امال ون الاترة الواقعة لين إلرا  الايج المجين ول، و ا  اآلمر واا

 .يوما الموالية لتنايذ ا مر 52ويللدم اللن  لالجفع خالل ألل ال يتعجى 
Voir : Christian Gavalda, Jean Stoufflet, Instruments de paiement et de Crédit, op.cit, p. 477. 
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فوذا أخل اللن  لكت من ا و ام المنصاااااااااو  وليها في هاتل الاواوج العامة اوتلر مخطئا، 
ي  م اااااااىوليتل في موالهة الدلون، ويشااااااامل خطك اللن  في هذ  الوالة أن ياوم لتوويل ويتول  ترت

مللت غير المللت الموجج في أمر التوويل أو أن ياوم لايج الايمة في و ااااااااااااا  شااااااااااااخ  آخر غير 
 الم تايج.
 تحويل البنك لمبلغ غير المبلغ المحدد في أمر التحويل:-أ

نايذ يات التوويل، فهو يعتلر م ااااااىوال إذا لم يام لالتلاوتلار اللن  و يال ون الدلون في ومل
الصاااويئ للو الة، وتشااامل م اااىوليتل الخ اااائر الماجية ون الخطك في التنايذ الناتخ ون توويل مللت 

 غير الذت أمر لل الدلون لمول  أمر التوويل، وهنا نميد لين والتين: 
: يتواا هذا ا مر في التحويل تحويل مبلغ أقل من المبلغ المحدد في أمر الحالة األولى:

الوااالااة التي ي ون فيهااا رصاااااااااااااايااج الدلون غير  اااف لتنايااذ ا مر لااالتووياال، وهنااا يم ن لللناا  الايااام 
لولرا ين، إما لتنايذ ا مر ون طريا إلرا  توويل لدئي في وجوج الرصااااايج المولوج لجيل أو وقف 

والم الدلون لعجم  ااية الرصايج وت، يتم  مئ لل ن من تمويل و االل لرصيج  اف ي تنايذ ا مر واا
 أو وقف التنايذ ملاشرة في ظل التشريعات التي تعترف لهذ  ا م انية. 1لت جيج ما وليل للم تايج

إال أن المالوظ أن الدلون في الواااالت ال ااااااااااااااالاااة قااج يتعرض إل، رلوع الم ااااااااااااااتايااج ولياال 
أو  ل لرا  وجم الوفا  في ا لللالتعويض في والة التنايذ اللدئي ول، أ اااااااس الضاااااارر الالوا ل

التعويض ون التكخر في التنايذ، مع ا شااااااااارة إل، أنل ت اااااااات ن، من الواالت ال ااااااااالاة صااااااااورة أمر 
التوويل الذت يتم ت ليمل ملاشرة إل، الم تايج منل في ش ل  نج قالل للتجاول، إذ يترت  وليل تمل ل 

 2ي جون أن يعترض اللن  ول، ذل .لمااللل، ولوم انل طل  الوفا  في وجوج الرصيج اللدئ
أما إذا  ان الخطك رالع إل، اللن  رغم توفر الرصااااااايج في و اااااااا  الدلون، فاي هذ  الوالة 

 يم ن للدلون الرلوع ول، اللن  والمطاللة لالتعويض ون الخطك الذت نتخ ونل ضرر لل.
واا ذلاا  إمااا : يتتحويخخل مبلغ أكبر من المبلغ المحخخدد في أمر التحويخخل الحخخالخخة الثخخانيخخة:

لت رار أمر التوويل لعج تنايذ  في المرة ا ول،، وقج ي ون ل ااااال  خطك ماجت في المللت الموول أو 

                                                           
1 - Jeantin Michel, Le Cannu Paul, Droit Commercial, Instruments de Paiement et de crédits,  

entrepris en difficulté, 5éme Edition, Dalloz, 1999, p. 106.  
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 ئااا، ممااا يىجت إل، تومياال الدلون ول1نتيلااة لخلاال تاني في ا لهدة المعنيااة لااالتووياال ا ل تروني
 ر.قج يعرضل للضر  أ لر

إلرا  قيج و  ااااااااااااي في  ون طريا خطكلولطال الايج الواصاااااااااااال  في هذ  الوالةياوم اللن  
لم تايج قج فوذا  ان ا ،ج خطك في اللان  الجائن منليّ اللان  المجين لو ا  الم تايج لالمللت الذت قل 

 او  المللت لالاعل من و االل  ان لللن  مطاللتل لرج ، وي اتوت أن ي ون الم تايج جائنا ل مر أو 
  2غير جائن.

 نال ت ار أت إشاااااا الية في هذ  الوالة، إال أس اللن ، فلو ااااااالين ول، م ااااااتوى نااإذا  ان 
ا مر ي ون لالصااااااعولة لما  ان، إذا  ان و ااااااا  الم ااااااتايج لجى لن  آخر، فاي هذ  الوالة ينلظي 
النظر إل، المرولااة التي للظهااا تنايااذ العمليااة، وياا  ال يم ن للناا  اآلمر الرلوع في الايااج لموض 

لن  الم تايج، فيلدم ول، اللن  الموّول انتهاج طريا جووى الرج إراجتل إذا تم التوويل ول، م اتوى 
 3غير الم توا ضج الم تايج من التوويل.

 غير أن جووى اال اترجاج هذ  قج تتعطل إذا  ان الجفع للم تايج نتيلة خطك أو إهمال مهني
ال  اايما  اوأ لت الم ااتايج ذل  الخطك، وأ لت أيضااا أن قلول جووى اال ااترجاج ي اال  لل ضااررا مواا

لن  فيم ن ونجئذ رفض مطاللة ال ،إذا قام وون و ان نية لالتصرف في الملالت الموولة إل، و الل
ناتخ تعويض لللر الضاارر الأفضاال نل م ااىول م ااىولية تاصاايرية أمام الم ااتايج، وأن أول، أ اااس 

 4ون خطئل هو إلاا  المللت الموول في ذمة الم تايج.
من الاانون المجني اللدائرت فوذا أنا  اللن  لن ا آخر  180و اااااا  ما ورج في ن  الماجة 

وطا   ترخيصااااااا م اااااالاا لذل  منل، فونل ي ون  و اااااايط في توويل المللت المراج جون إوالم الدلون واا
م ىوال ون خطك اللن  الو يط وي ون  ليهما متضامنا في الم ىولية، أما إذا ألاد لل الدلون تعيين 

للن  ال ي ون م ااااااااااااااىوال تلا  الدلون إال ون خطئل في اختيار اللن  لن  و اااااااااااااايط لتنايذ التوويل فا
 من تعليمات.لل الو يط أو خطئل فيما أصجر 

                                                           
 .503 الا،  .، مرلع  روةفموموج مومج ألو  - 1
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 ام ا خير لتنايذ تعليمات الدلون لجقةإذا قمن اآلمر واللن  الم ااااااااااىولية  ل هذا وقج يتومل 
 1ن غموض.ها مولم يواول ا تيضاوها من الدلون وقام لتنايذها تنايذا غير صويئ رغم ما يشول

 قيد القيمة في حساب شخر آخر غير المستفيد:-ب
 :2يتصور وصول هذا النوع من ا خطا  في صورتين

هي الوالة التي يمل  فيها الدلون اآلمر أ  ر من و ااا  لجى ناس اللن ،  الصخورة األولى:
ج و ويصااااااااجر أمر التوويل ول، أوجها، ل ن اللن  يخطئ لايج  ول، و ااااااااا  آخر في ظل وجم ول

 اتااقية ووجة الو الات.
هي ا   ر واجو ا، وتتم ل في الايام لالتوويل إل، و ااااااااااااااا  آخر غير  الصخخخخخخخخخورة الثانية:

 الو ا  الجائن للدلون.
فوذا  انت الصاورة ا ول، لي ات لا همية التي يم ن أن يوج  لرا ها ضرر  لير لالدلون 

 ي ال ااااترجاج ، فون الصااااورة ال انية هي ن اللن  لوم انل إصااااالح الخطك المرت   لولرا  قيج و  اااا
التي تلوا ضررا أ يجا لالدلون اآلمر يتم ل في خ ارتل لمللت التوويل، وتعرضل لللدا ات الاانونية 
أو االتاااااقياااة الماررة ون واااجم الوفاااا  لاااجينااال في ا لااال تلاااا  الم ااااااااااااااتاياااج الواياي المعين في أمر 

 3التوويل.
ا  قج ي ون من طرف لن  اآلمر أو لن  الم ااااتايج، تلجر ا شااااارة إل، أن الخطك في الو اااا

فلالن اااااااااااالة للن  اآلمر إذا أخطك في رقم الو ااااااااااااا  المعني لالتوويل ي ون من وا اآلمر المطاللة 
لولرا  قيج و  ااااااي لايمتل في اللان  الجائن لو ااااااالل وتعويضاااااال ون ا ضاااااارار،  ما يم ن ل مر 

لجووى رج غير الم ااااااااتوا تطلياا لن  الماجة الرلوع ول، الشااااااااخ  المتلاي لمللت التوويل خطئا 
من الاانون المجني اللدائرت ال ااترجاج المللت، لالرغم من أنل يم ن أن ال ي ااتلمل منل إذا  ان  523

 4جائنا ل مر لمللت التوويل.-من وي  ا صل–الم تايج 
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ل الم ااااتايج ونليس تلا  دل تلرت  م ااااىوليأما لالن اااالة للخطك الوارج من لن  الم ااااتايج فونل يل 
وي  يعتلر في هذ  الوالة و يال فرويا ون اللن  اآلمر ل ونل معين من  ،فاط لل تلا  اآلمر أيضا

 فيم ن لهذا ا خير الرلوع وليل لمول  جووى ملاشرة. ،الدلون اآلمر
أما م ااىولية لن  الم ااتايج تلا  دلونل فت ون ون إخاللل لااللتدام الناشاائ ون التو يل العام 

 1ا  المعني. ونتيلة لخطئل في توليل المللت لل ل الموتوى ضمنيا في اتااقية الو ا ،لالتوصي
 تنفيذ البنك ألمر تحويل مصرفي مزورثانيا: 

ن لم  ا اااتار الاال والاضاااا  ول، توميل م اااىولية تنايذ أوامر التوويل المصااارفي المدورة، واا
ر رأيهما هذا إل، نظرية تومل مخاط يرت   اللن  أت خطك، ولو  ان التدوير متانا، وي ااااااااتنجان في

، فاللن  ونج وجم قيامل لولرا ات الاو  الالدمة 2المهنة قيا ااااا ول، أو ام الوفا  لالشااااي  المدور
ن  اان التدوير متاناا يتومال م ااااااااااااااىولياة ا خالل لاالتدامااتال في موالهاة الدلون ذلاا   ، وفي مااالالواا

 .خطك من طرفليم نل التولل من هذ  الم ىولية لو لات انتاا  ال
 :التزامات البنك عند تنفيذ أمر التحويل-1

را ات إل، اتخااااذ ا ليلااااجر اللنااا  لملرج تلايااال  مر التوويااال لااااوتلاااار  و يال ون الدلون 
الالدمة لنال مللت التوويل من و اااااا  اآلمر إل، و اااااا  الم اااااتايج، وفي ذل  يلتدم لاو  ا مر 

اهر، وخلو  من أت شااااا و  وول صاااااوة صاااااجور  ون لالتوويل للتك ج من  اااااالمتل من أت وي  ظ
 الدلون.
 تحقق البنك من سالمة األمر بالتحويل:-أ ا

ياوم اللن  ونج ا اتالمل ا مر لالتوويل لالتواا من صوتل وذل  لمرالعة لياناتل ومظاهاة 
 ال وي ون وريصااااااااا ونج تنايذ  لهذا االلتدام وت، ،توقيع اآلمر لنا  ول، النموذج الموجع لجى اللن 

 3ون أت خطك يم ن أن يرت لل. تلتاوم م ىولي
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 ل ونلالمولوج ول، ش ل جوامة ورقية ي ون اللن  أ  ر ورصاا للتواا من  المة التوويل 
من ولوج العيو  الظاهرة التي يم ن مالوظتها من الشاااخ  وذل  لالتواا أ  ر ورضاااة للتدوير، 

أو ولوج آ ار  شااااااااااااااط أو موو في أوج  العاجت غير المخت ، ومن أم لتها التوشااااااااااااااير في ال تالة
، وفي ذلااا  يتواا اللنااا  من  ااااااااااااااالماااة لميع 1الليااااناااات التي ينلظي أن يوتويهاااا ا مر لاااالتوويااال

المعلوماااات الماااجوناااة من توقيع اآلمر، المللت المطلو  توويلااال، رقم الو ااااااااااااااااا  اللن ي ل مر أو 
لوج خلل في أوج و  التنايذ ت لعجللم اااتايج، ف ل تاصاااير من اللن  من شاااكنل إقرار م ااااىوليتل إذا  ل

هذ  الليانات، وي  يتومل اللن  الم اااااااىولية  املة ون أت انتاا  في و اااااااا  الدلون تم لمول  
وملياات توويال صااااااااااااااجرت من قلال شااااااااااااااخ  غير مخول لال لاذلا ، ماجام قج  لت أن الدلون التدم 

 2ويل لللن .ل أوامر التولتعليمات اللن  لخصو  الوااظ ول، ا جوات واللرامخ الم لمة إليل لتولي
 بة في أمر التحويل:يتحقق البنك من الظروف المر -ب

ينلظي ول، اللنااااا  التورت ون العيو  المنطاياااااة أو الا رياااااة التي يم ن أن تعترت أمر 
هنية ل مر أو الم اااااااااااااتايج تتوافا مع ما ورج مالتوويل، فيلدمل التك ج من أن الوالة االلتماوية أو ال

، ومن أم لااة ذلاا  أن يللت مللت التووياال وااجا  ليرا، ال يلرر الوااالااة االلتماااويااة 3منهااا لمتن ا مر
تك ج من ا  التنايذ إل، وين اللوا م انيات الماجية للم اااااااااااتايج، فاللن  إذا اشااااااااااالتل في ذل  يلدمل إر 

 صوة ا مر لالتوويل والمللت المجون وليل.
ع ليشاااااااامل  اااااااال  إصااااااااجار ا مر  ااااااااتول، أن التدام اللن  لالتورت والاو  ال ينلظي أن ي

فليس لل أن يتجخل في شااااىون الدلون وال أن يتورى ون تصاااارفاتل طالما ال ي ااااكل اللن   ،لالتوويل
وة ا مر ج لالتواا من صاااون  ااالمة هذ  التصااارفات ونتائلها، ولالتالي فون م ااىولية اللن  تتوج

 من الناوية الش لية ال من الناوية الموضووية. لالتوويل
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 :اء البنك من مسؤولية تنفيذ أمر التحويل المزورإعف-2
إن قيام م اااااىولية اللن  تتوقف ول، تواا لميع الشاااااروط المتطللة لذل  من خطك وضااااارر 

  اااااالا  ر الالتعويض ون الضاااااارر الالوا لالدلون شاااااارط وجم تواف اووالقة  ااااااللية، في ون ملتدم
 هة الدلون.التم   لها  واا  نا ل في موال الاانونية التي يم ن لل

 خطأ الزبون اآلمر:-أ
أمر التوويل المصاااااااارفي المدور جون أن ي ون مت ااااااااللا  ذفي هذ  الوالة قج ياوم اللن  لتناي

 إذا ا تطاع اللن  إ لات أن خطك الدلون رالعخاصة ذل ، فاج ين   الخطك إل، الدلون في لخطئل 
ن قة أو الضياع، أو أ لت أن الدلو إل، وجم وااظل ول، نماذج أوامر التوويل التي لوودتل من ال ر 
 أو ل لا مر إل، شخ  ينولل ولم يولي العناية والرقالة الالدمة.

إ لاات خطك الدلون اآلمر وأن هذا الخطك  ان  ااااااااااااااللا في  في هاذ  الواالاة يتعين ول، اللنا 
 الوفا  لظير الم تايج الواياي.

ل  شااف تعريال اللن ي، م  قج يخطئ الدلون في الموافظة ول، الو ائا المتضاامنة لعناصاار
، 1الو اا  وم اتخرج التعريف اللن ي، لتضامنها الليانات الضرورية التي ت هل تدوير أمر التوويل

 532/5 ما يعتلر الدلون مخطئا إذا  ان التدوير ناشاااااائا ون فعل تالعل وفاا لما تاضااااااي لل الماجة 
 نموذج ا مر وقام لتدوير  لمصاااااالوتل من الاانون المجني اللدائرت، أما إذا تلين أن التالع قج  اااااارا

 فال ي كل اآلمر ون الخطك الشخصي لتالعل.
  ، فاي هذرهذا وقج يوج  أن ي ون خطك الدلون اآلمر  ااااااااللا لخطك اللن  الموج  للضاااااااار 

الوالة ي ااااتظرا خطك الدلون خطك اللن  ويتومل لالتالي  امل الم ااااىولية ون الضاااارر الواصاااال لل 
ن الم ااااااااااااااىولياة. ومن أم لاة خطاك الدلون وجم قيامل لااللتدام الماروض ويعا، لمولا  ذلا  اللنا  م

وليل لوخطار اللن  في والة  ارقة أمر التوويل منل أو ضياول، ومن  م قيام الظير لا تخجامل لعج 
تدوير ، فال يم ن في هذ  الوالة م اااا لة اللن  ون العمليات التي ياوم لها لعج  ااارقة أمر التوويل 

،  ما أن إهمال 2لم يام اآلمر لا لالغ ون الواقعة، فخطك الدلون  ااااااااااااال  خطك اللن أو فاج  طالما 
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الدلون تنايذ التدامل لالوااظ ول، أمر التوويل من ال ارقة قج يش ل خطك ي تظرا خطك اللن  إذا لم 
 ي لت أنل لذل العناية للوااظ وليل.

 دم أن ي ون هذا الخطك أوغير أنل ال ي اي إ لات اللن  لصااااااااااااجور الخطك من الدلون، لل يل
ن لم يى ج المشرع اللدائرت ذل ، فاج أ ج وليل المشرع  ا همال ل ايما وت، ي تظرا خطك اللن ، واا

 ، وي  تضاامنت وجم توميلت والمالياانون الناجالمن  L133-19.al.2الارن ااي في ن  الماجة 
   إهمال ل ااايم لتنايذ االلتداماتالخ اااائر الناتلة ون ا اااتخجام أجاة التوويل إال إذا  ان هنا الدلون

مر ال يعتلر  اااللا  واا  اللن  ، مما يعني أن الخطك أو ا همال الي اااير من اآل1الملااة ول، واتال
 من الم ىولية، إال إذا أ لت اللن  أن الدلون تعمج الايام لتل  ا خطا .

ت ول، يف والعماليلتدم اللن  لولرا  قيج و  ااااااااي وأية قيوج أخرى تالعة لل  ايوج المصااااااااار 
ال قامت م ااااااىوليتل  و ااااااا  الدلون ونج إخطار  لال اااااارقة أو الضااااااياع  مر التوويل المصاااااارفي، واا

إل، نظرية  ا ااتناجا- التاصاايرية في موالهة الدلون ل اال  أمر التوويل المصاارفي المدور،  ما يمتج
ال و  ،اآلمر ليشاااااااامل أية أوامر توويل مصاااااااارفي ال ي ون  ااااااااللها خطك الدلون-تومل مخاطر المهنة

ي اااااااتطيع اللن  جفع م اااااااىوليتل في هذ  الوالة إال لو لات ال ااااااال  ا لنلي، ناهي  ون التدام اللن  
لتعويض الضارر الذت أصاا  الدلون ا ااتناجا لاواوج الم اىولية التاصاايرية فوذا لم يصالل أت ضاارر 

يشاامل لذل   رر ااوى ناصااان ذمتل المالية اقتصاار ول، تومل اللن  الايج غير المشااروع فاط، فالضاا
الضاااااارر الماجت الملاشاااااار للدلون في ذمتل المالية ويمتج  ذل  ليشاااااامل ال  اااااا  الاائت ول، الدلون 

 2إضافة إل، الضرر المعنوت الذت يصيلل في اوتلار  المالي.
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 حالة عدم وقوع خطأ ال من البنك وال من الزبون اآلمر:-ب
يااذ أمر التووياال، وياوم الدلون اآلمر قااج يتخااذ اللناا  اآلمر  ااافااة االوتياااطااات الالدمااة لتنا

للميع االلتدامات الواقعة ول، واتال ل ي ي ون التنايذ  ااااااليما، إال أنل قج يوج  وأن ي ون التوويل 
اي هذ  فو  الماجت لصمر، امتان التدوير، وال يتم ا تشاااااااااافل من طرف اللن  لالرغم من قيامل لال

و و ااالين في لن ين مختلاين و ان و ااا  الم ااتايج هالوالة إذا  ان التوويل المصاارفي قج تم لين 
ديف  ارت م ىولية لن  التوصيل، وهنا يتومل لن  اآلمر الم ىولية وياوم لللر الضرر لدلونل مال

 1اآلمر صاو  الو ا  المجين، ول، أن يرلع ول، لن  الم تايج المديف الذت قام لالتوصيل.
و ام الم اااااىولية التاصااااايرية ملاشااااارة ضاااااج لن   ما يم ن في هذ  الوالة للدلون أن يرلع لك

التوصااااايل الذت فتئ الو اااااا  للم اااااتايج من أمر التوويل المصااااارفي المدور جون اتخاذ   لرا ات 
التورت واال اااتعالم المطلولين، فلوال خطك لن  التوصااايل في الايام لالتداماتل لما وقع ضااارر للدلون 

الدمة ونج فتئ و اااااااااااااا  الم اااااااااااااتايج، وي   ان لوم انل اآلمر، وذل  لعجم قيامل لالعناية والرقالة ال
 2رفض التوويل المصرفي المعني.

هذا مع ا شارة إل، أنل وفي لميع الواالت، لاوتلار اللن  موجوا لجيل ي تو ن من الدلون 
اآلمر أن يرلع ملاشرة ول، لن ل الذت ال يم نل التهر  من م ىوليتل العاجية أو التاصي ون تنايذ 

 مدور، ماجام اآلمر لم يرت   أت خطك ل يم يعرضل للم ا لة. أمر توويل
ا الاضااااااا  الارن اااااااي لين مر د اللن   وجيع للناوج ومر د   و يل لخجمات خدينة دلونل، فرّ 

فاي الوالة ا ول، ي ون التدامل لنتيلة فوذا طول  لرج الملالت فال يلرأ إال لالاوة الااهرة، وفي الوالة 
ن  إال مت، أ لت الدلون المجوي خطك ول، اللن  في لذلل العناية المتاا وليها ال انية ال ي اااااااااكل الل

ر لوالة إل، آلمافوذا وف، اللن  لكمر توويل وليل توقيع مدور ال ي ون ، أو التي يلرت لها العرف
و  إل،  إ لات خطك وليل، أما إذا  ان التوقيع صااااويوا وطرأ التدوير ول، ا مر  ان الخطك المن ااااال

 3لات خطئل. تنايذ أمر الدلون فيلدم ونجئذ إ هو إهمال في اللن 
                                                           

 .213 اللن  تلا  الظير، مرلع  الا،  . م ىولية لوخر ،ولج العديد  - 1
2 - Lignes directrices relatives aux Virements électroniques, direction générale de l'inspection  

Générale, Bank of Alegria, Alger, 23 décembre 2015, p. 05. 
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 المطلب الثاني
 مسؤولية البنك بمناسبة تنفيذ عمليات االئتمان المصرفي

توتل ومليات االئتمان في نطاا ومليات اللنو  ملاال وا عا، نظرا للجور الهام الذت تلعلل 
ئج، ن  ي ااااااااتايج لما يتااضااااااااا  من ومولة وفوافي الوياة االقتصاااااااااجية  طراف العالقة التعاقجية، فالل

 وتايج الدلون في تمويل مشاريعل اال ت مارية.
في  ااااليل توايا ا هجاف التي ي ااااع، إليها  ل طرف، يتعين ول،  ليهما تنايذ االلتدامات 

ذا أخل أت طرف منه   ا لهذمالواقعة وليل إما لمول  الاانون أو ا وراف والعاجات المصاااااااااارفية، واا
 امات تتارر م ىوليتل.االلتد 

 ااالا التطرا في الملو  ا ول من الاصااال ا ول من اللا  ال اني من هذ  ا طرووة إل، 
أهم االلتدامااات الواقعااة ول، واااتا اللناا  تلااا  الدلون في ومليااات االئتمااان، ومنهااا التداماال لمراقلااة 

ل، في هذا المطل  التعرض إ ا ااااتخجام مللت االئتمان والتدامل لاوترام مجة االئتمان، ولهذا  اااانواول
ارع )ال ، واللدا  المترت  ول، ذل (ولا ارع )الصور خطك اللن  ونج إخاللل لتنايذ هذ  االلتدامات 

 .ي( انال
 الفرع األول

 صور خطأ البنك عند تنفيذ عمليات االئتمان المصرفي
 الئتمانيذ واج اإذا  ان رلوع الدلون ول، اللن  لجووى الم ااااااااىولية المجنية ون إخاللل لتنا

لو  ون مظاهر  فون ذل  يجفعنا إل، اللو  المصارفي أمر مو اوم وم رس فاها وقضا  وقانونا، 
 .اللن  الخاطئ في موالهة الدلون ول، نوو ي مئ لترتي  م ىوليتل، واجية  انت أم تاصيرية

 أوال: خطأ البنك بعدم تنفيذ التزام عقدي
واااجت ونااج تنايااذ واوج االئتمااان لرا  إخاللاال  خطااكيرت اا  فيهااا اللناا   تولااج واااالت وااجة

لااالتداماااتاال الاااانونيااة والمهنيااة، ويتواا ذلاا  ونااج ا خالل لااااللتدام لااا والم، لااالتولياال والمالئمااة، 
(،  م أنل و  ارة م ااااااااىولية اللن  ون هذا ا خالل يلدم تاجير الخطك 5) ولمراقلة ا ااااااااتخجام االئتمان

 .(2الصاجر منل واا لاتل )
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 صور الخطأ العقدي للبنك:-1
 ويتواا ذل  في وجة واالت نذ ر منها: 

 خطأ البنك الناتج عن اإلخالل بااللتزام باإلعالم:-أ
 اااااااااااااالا التطرا إل، االلتدام لاا والم الواقع ول، واتا اللن  تلا  الدلون في مرولة ت وين 

   لااالدلون، فااوذا وقعالعاااج المصاااااااااااااارفي، وخل  الاول إل، أناال يمتااج إل، لميع مراواال والقااة اللناا
ا خالل من قلل اللن  لهذا االلتدام وامتجت آ ار  لتنع س  للا ول، مصالئ الدلون أ نا  تنايذ العاج 

 فون م ىولية اللن  ت ار ول، أ اس واجت.
تلعاا لاذلا ، فاون م ااااااااااااااىولية اللن  تاوم في موالهة الدلون في  ل مرة يمتنع فيها ون تاجيم 

 1أو ياجم معلومات ناقصة أو مظلوطة مما يىجت إل، إلواا الضرر لالدلون.المعلومات الالدمة لل، 
 خطأ البنك الناتج عن اإلخالل بااللتزام بالتحليل والمالئمة:-ب

إن التدام اللناا  لااالتولياال والمالئمااة يتواا في المرولااة التي تلي إلرام واااج االئتمااان م لمااا 
لعاج، يلا، قائما ما لايت العالقة قائمة لين طرفي ا يتواا في المرولة التي ت ااااااااااااالاها، فهذا االلتدام

ويم ن أن ت ار م ااااااااااااىولية اللن  ون إخاللل لهذا االلتدام ونج تنايذ  اللتدام وضااااااااااااع االئتمان توت 
تصاارف الدلون، فاللن  وليل أن يلا، ياظا ونج اال ااتلالة للطللات الصاااجرة ون الدلون والتك ج من 

 .تنا لها مع وضعيتل وم ار نشاطل
والواياة أنل في هذ  المرولة يتظافر االلتدام لالتوليل والمالئمة مع االلتدام لالمراقلة وااللتدام 
لاال اتعالم للتك ج من أن وضاعية الدلون تتيئ اال اتلالة إل، ما يطللل من ال يولة، لوي  ال تىجت 

 2.مصرفيةاال تلالة لطللل إل، إلواا الضرر لل ول افة أطراف العملية ال
 خطأ البنك الناتج عن إخالله بااللتزام بالمراقبة:-ج

تتوجج م اااىولية اللن  ون وجم قيامل لااللتدام لمراقلة ا اااتخجام االئتمان لالنطاا الموصاااور 
لالرقالة الشاااااااااااا لية ول، العملية التمويلية الملنية ول، ظاهر الوال، ما لم يظهر ما ي ير ريلة اللن  

 لتورت ون أت خلل.ويجفعل  لرا  رقالة أ  ر وماا ل
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لما أن اللن  ملدم لولرا  الرقالة الجائمة ول،  افة وناصر العملية التمويلية، فهو ي كل في 
 ل مرة يلوا فيها ضاااارر لالدلون نتيلة خلل ظاهر شااااا  هذ  العملية، ولم ي ااااع اللن  التنلل إليل، 

 ن.واتخاذ ا لرا ات ال ايلة لتجار ل، مما ينع س  للا ول، مصلوة الدلو 
لكن اللن  ملدم لا خذ  5931أ تولر  05فاج قضااااااااااااات مو مة الجرلة ا ول، في ليون في 

لنظرية الظاهر، شاااارط التك ج فيما إذا  انت هنا  مخالاات ال يلود التظاضااااي ونها، فعليل التواا 
من التواقيع الخاصااااة لالشااااي  وال اااانجات، ووليل أن ينظر إذا  انت هذ  الم ااااتنجات منظمة ظاهريا 

 1ا صول. و  
 ماااا أن م ااااااااااااااىولياااة اللنااا  ون تناياااذ  لهاااذا االلتدام يم ن أن ت ور نتيلاااة إخاللااال لاااااللتدام 
لاال اااااااااتعالم، ذل  أن المعلومات التي يوصااااااااال وليها من الدلون تم نل من إلرا  الرقالة لصاااااااااورة 

ات ل م ااااااااااااااتمرة وفعاالاة،  ما تتيئ لل فهم ملريات العملية االئتمانية لصااااااااااااااورة أ لر، مما يىجت إل،
 2انتلاهل إل، أت خلل قج ال يظهر لل مالم يمتل  المعلومات المنا لة وولل.

وقج ت ار م ااااااااىولية اللن  أيضااااااااا نتيلة إخاللل لالتدام التوليل والمالئمة، ذل  أن التك ج من 
 اااالمة وضاااعية الدلون ومجى توافا ور ة و اااالل مع نشااااطل م ال، تول  إومال االلتدام لالتوليل 

 3لتم ن من إلرا  الرقالة لاجر من الاعالية.والمالئمة ل
يتضاااائ ت امل االلتدامات المصااااارفية  لل توايا وماية للدلون وترتي  م اااااىولية اللن  إذا 
أخل لها، ف ل ونصار منها يعتلر هو أ اا ايا لتنايذ العناصار ا خرى، فم ىولية اللن  الناتلة ون 

 لة ون ا خالل لالعناصر ا خرى.ا خالل لكوجها تتااطع غاللا مع الم ىولية النات
ثباته:-2  تقدير خطأ البنك وا 

إن الخطك الناتخ ون ا خالل لالتدام واجت يتواا لا خالل لنووين من االلتدامات: االلتدام 
 لتوايا نتيلة وااللتدام للذل وناية.
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لاات  فاااللناا  يعتلر مخطئااا إذا لم يواا النتيلااة التي ي ااااااااااااااع، الدلون إل، تواياهااا إال إذا أ
ال ااااااااااااال  ا لنلي، وول، الدلون في هذ  الوالة إ لات أن اللن  لم يوفي لالتدامل  اااااااااااااوا   ان وجم 

 1ا ياا  لدئيا أو  ليا.
يعتلر التدام اللنااا  لمراقلاااة ا ااااااااااااااتخاااجام االئتماااان التداماااا لتوايا نتيلاااة في واااالاااة االئتماااان 

دام  ي ل اللن  لهذا االلتالمخصااااااااااااا  لتوايا هجف معين، ولالتالي يتعين ول، الدلون إ لات إخال
تترت  م ااااااااااااىولية اللن  جون والة لتاجير الخطك أو إ لاتل لصااااااااااااورة م ااااااااااااتالة، وال يعا، اللن  من 

 الم ىولية إال لو لات الاوة الااهرة أو ا توالة التنايذ أو خطك الدلون.
ئي اأما في والة االلتدام للذل وناية فمضاااااااااااااامون أجا  المجين ليس هو الظاية أو الهجف النه

، 2لل هو الو اااااايلة التي تىجت إل، توايا غاية الجائن وهجفل النهائي ،الذت يرمي الجائن إل، توايال
فاي هذ  الوالة ال ي اي إ لات وجم توايا النتيلة المتوخاة لترتي  م ااىولية المجين لل ول، الجائن 

 3ول، واتال.إ لات أن المجين لم يلذل العناية الالدمة أ نا  تنايذ  االلتدام الملا، 
من ألل تاجير الخطك في االلتدام للذل وناية وضااع الاال نموذلا ملرجا ياارن ول، أ ااا اال 

، وهو الشااااااخ  المتلصاااااار الذت يمارس وملل لعناية 4تصاااااارف المجين وهو معيار "ا   الصااااااالئ"
 5ووذر ضمن الو ائل التي يمتل ها.

النموذج الملرج لوي  ول مولل  أجى تطور أو ام الم ىولية المهنية إل، تطوير ماهوم هذا
ر ضااااااامن إطار  ماهوم الممتهن الصاااااااالئ، وهو الممتهن المتخصااااااا  الذت يمارس نشااااااااطل لتلصاااااااّ

، ويظهر التدام اللن  للذل وناية أ  ر لصاااااااااجج 6الو اااااااااائل التي يمتل ها أو التي ياترض لل امتال ها
لالتالي فون ة المهني المتخص ، و قيامل لالتداماتل المهنية الواقعة ول، واتال والتي يلذل فيها وناي

تاجير تصاارف اللن  في  ياية ممار ااة التداماتل المهنية يل  أن يتم ماارنة مع نموذج ملرج يتم ل 
 في المصرفي المتخص  المتلّصر.
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3 - Philippe Le Tourneau, Loic cadiet, op.cit, p. 409. 
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يخطئ اللن  في تنايذ التداماتل في  ل مرة يمتنع ون تنايذها  لها أو أوج وناصاااااااارها  عجم 
ذها لما ال يتال م مع تصارف المصارفي وفا معيار الممتهن المتخص ، التوليل والمالئمة؛ أو ينا

 1مما يرت  م ىوليتل العاجية، وهنا ياع ول، واتا الدلون و   إ لات خطك اللن .
 ثانيا: خطأ البنك في التعسف في استعمال الحق

ياوم اللن  لجور رياجت في ملال الخجمات المصااااااااااااارفية، و اااااااااااااعيا منل للوااظ ول، م انتل 
ر د  االقتصااااجت والمالي قج يتع اااف في مواطن شااات، في ا اااتعمال لعض واوقل، هذا التع اااف وم

 أ نا  ت وين العاج أو في مرولة تنايذ . إمايظهر في مراول متعججة من  ير والقاتل التعاقجية 
وصر لميع واالت التع ف من قلل اللن  في معرض تنايذ  لعاج االئتمان غير مم ن إن 

لوي  يلا، للتطليا العملي جور  ا  ا ي في إظهار هذ  الواالت التي يم ن أن  من وي  الملجأ،
ظاهر ، ولهذا  اااااانتطرا إل، أ  ر مىتتنوع وتختلف وفاا لما يارضاااااال الواقع في  ل وملية ول، وج

 تع ف اللن  أ نا  تنايذ العاج.
 التعسف في تعديل نسب الفوائد:-1

اوائج، وممار ااااااتل من  م لهذا الوا، يل  أن إن اوتااظ اللن  لنا اااااال لوا تعجيل ن اااااا  ال
تتال م مع الظاية التي من أللها ملنئ هذا الوا توت طائلة اوتلار اللن  متع ااااا في ممار اااة وال 
لتعجيل ن اا  الاوائج. وغاية الوا في تعجيل معجالت الاوائج تتم ل في موا لة التطورات االقتصاااجية 

المعاجالت مماا يىجت إل، ومااية العملية االئتمانية لوج والماالياة التي تى ر لشاااااااااااااا ال لاذرت في هاذ  
 ذاتها.

ي من التع ااااف في ا ااااتعمال اللن  لوال في تعجيل ن اااا  الاوائج، ونجما ياوم لذل  لصااااورة 
اوتلاطية، ومن جون ولوج ملرر اقتصاااجت واقعي أو وملي يليد هذا التعجيل، وأ  ر ما يظهر هذا 

  2التع ف في والتين ا نتين:
لن  لدياجة ن   الاوائج جون أن تطرأ أية دياجة ماررة من لن  اللدائر، أو قيامل لدياجة قيام ال -أ

هذ  المعجالت لن اااالة أ لر من تل  الماررة ولولا، ولذل  ي ون متع اااااا لممار ااااتل وال في 
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التعجيل خارج إطار الظاية التي من أللها ملنئ هذا الوا، مما يىجت لولواا ضاااارر لالدلون 
 ملل لنااات إضافية جون أت ملرر مشروع.تم ل في توي
قيام اللن  لدياجة الهوامش المعتمجة ول، الاوائج لما ال يتال م مع العرف المصرفي المعتمج  - 

أو لما ال يتال م مع معطيات ملف الدلون، مما يشااااا ل تع ااااااا في ا اااااتعمال الوا  خاائل 
   الدلون. و  نية اللن  المتم لة في توايا أرلاح غير ملررة ول، و ا

ولش ل وام، يعتلر اللن  متع اا في تعجيل معجالت الاوائج  لما داج في هذ  المعجالت جون 
 ولل وا وجون ولوج ملرر ي مئ لهذ  الدياجة، مما يلوا ضررا غير ملرر لالدلون.

 التعسف في إنهاء عقد االئتمان:-2
ن يىجت للن ، في ااااار الدلو يلع  ي ااااار الدلون ومال تل جورا لوهريا في توجيج والقاتل مع ا

إل، ا ااااااااااااااتمرار واج االئتمان إل، غاية انتها  المجة الموججة، في وين إذا  ااااااااااااااا  المر د المالي لل 
وانهارت مال تل ووصاااااااااااااال إل، والة التوقف ون الجفع، فمن الطليعي أن يىجت ذل  إل، قيام اللن  

 لونها  واج االئتمان.
صاااااااعولات توول  ةا شاااااااا  ذمة الدلون المالية أيإنها  واج االئتمان إذي ون من وا اللن  

جون ا اااااااتمرار  في تنايذ واج االئتمان غير موجج المجة، وتتم ل في توقف الدلون ون الجفع ل ااااااال  
 لخطك ل يم. لتجهور مر د  المالي، أو في والة ارت ال

ولماهوم المخااالاااة، فااوذا لم يوااج  أيااا من هاااذين ال ااااااااااااااللين ولاا  ول، اللناا  اوترام ماااجة 
ئتمان، إال أنل قج يوج  وأن يتع ااف اللن  في إنها  واج االئتمان وياوم لالا ااخ التع اااي للعاج، اال

 مما يرت  م ىوليتل لرا  ذل .
ياصااااج لالتع ااااف في إنها  العاج قيام اللن  لا ااااخ واج االئتمان لوراجتل المنارجة جون اوترام 

ون  االا  التي قرر لنا  وليها إنها  ، في الشااروط الاانونية الموججة في العاج، وجون التواا من ا 
اللن  متع اا في ا تعمال وا ا نها  إذا لم يراع الشروط المجونة في العاج، وم ال ذل  قيام اللن  
لااونهااا  واااج االئتمااان موااجج المااجة قلاال للوغ ا لاال الموااجج أو جون التواا من تظير ظروف الدلون 

 في إنها  االئتمان تختلف لاختالف مجتل. ف اللن واالت تع  غير أن ،1الشخصية أو الماجية
                                                           

1 - Jean- Luc Coudert, Philippe Migeot, «Appréciation par l'expert du Comportement du banquier dans  

la distribution du crédit», Revue banque et droit, N°29, Mai-Juin 1993, p.16. 
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 التعسف في إنهاء عقد االئتمان محدد المدة:-أ

 لوراجة منارجة فيما يلي: موجج المجة تتم ل واالت تع ف اللن  في إنها  واج االئتمان 
 التعسف في تقدير زوال االعتبار الشخصي:-1أ

ر االئتمان لدوال االوتلار الشخصي ل ونل يتك إذا  ان من المل ال م لل أن اللن  يم نل إنها  
لالعوارض التاليجية التي يم ن أن تطرأ ول، شااااااااخصااااااااية الدلون،  ااجانل لصهلية أو إجانتل للرم أو 

وّرف العوامل التي تى ر في االوتلار الشاااااخصاااااي  1إفال ااااال أو موتل...، فون لعض الاال الارن اااااي
االقتصاااااااااااااااجياة، فااج مّيد هاذا الااال لين العوامل  لاالنظر إل، الدلون  عنصاااااااااااااار فااوال في المنظوماة

الموضاااووية،  مال ة الدلون ومجى توافر ال ااايولة لجيل، ولين العوامل الشاااخصاااية،  ا اااتاامة الدلون 
وقجرتل ول، إجارة مشااااااااروول، ولين العوامل االقتصاااااااااجية العامة أو الخاصااااااااة لالاطاع الذت يمارس 

 الدلون نشاطل ضمن إطار .
ل، أن التظيير الذت يى ر ول، االوتلار الشااااااخصااااااي للدلون والذت ي اااااامئ ذه  ذات الاال إ

لللن  لونها  االئتمان هو التظيير ال ااااااللي الذت يطرأ ول، العناصاااااار الشااااااخصااااااية أو الموضااااااووية 
خرج ون يللدلون، أما التظيير الذت يطرأ ول، العوامل االقتصاجية فال يعتج لل لاطع االئتمان ل ونل 

تناجا إل، ما  االا، فون مظاهر تع ااف اللن  في تاجير دوال االوتلار الشااخصااي ، وا اا2إراجة الدلون
 3تتم ل فيما يلي:

وجم دوال االوتلار الشااخصااي، أت وجم تواا أت  اال  شااخصااي أو موضااووي يدودع  -
 ال اة في الدلون.

وجو  تظيير في أوج العناصاااااار التي ت اااااااهم في ت وين االوتلار الشااااااخصااااااي جون أن  -
أ ر فعال ووا ااااااام ول، هذا االوتلار،  كن يااج الماوض لالتوقيع في ي ون لهذا التظيير 

نها  اللن  للعاج  شااااار ة م ااااااهمة أهليتل ل ااااال  من ا  ااااالا ، فتلا، الشااااار ة قائمة، واا
 يعتلر تع اا منل.

                                                           
1 - Voir : Jean-Louis Rives-Lange, Monique Contamine-Raynaud, op.cit, p. 454; François  

Grua, Les Contrats de base de la pratique bancaire, op.cit, p. 626. 
2 - Jack Vézian, op.cit, p. 205. 

 .521-522للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،    .  - 3
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وجو  تظيير في أوج وناصاار االوتلار الشااخصااي، مما ينع س  االلا وليل  كن تترالع  -
نلظي ول، اللن  التري  في قطع التمويل، وأن  ااااااااااااايولة الدلون لشااااااااااااا ل ملووظ، فهنا ي

يمااارس جور  االقتصاااااااااااااااجت المااكمول مناال، وأن ياتئ الملااال للدلون  واااجة التوادن إل، 
االوتلارات التي منئ ول، أ اا اها التمويل لشارط أن ال يشا ل ذل  أت ضرر إل،  افة 

 وناصر وملية االئتمان.
ة العامة مما ينع س  ااااااااااللا ول، وجو  تظيير وام ولذرت في ا وضاااااااااااع االقتصاااااااااااجي -

وضاعية الدلون، فهي ال تشا ل تظيير في االوتلار الشاخصي  ن الوضعية ال يئة التي 
آل إليها الدلون في هذ  الوالة لي اااات ناتلة ون خطك ارت لل هذا ا خير، أو ومل أت، 
 للل أ ر في ال اة لل أو في مصجاقيتل لل هي انع اس لوالة أو ع تشمل االقتصاج لش 

واااام، هاااذا من لهاااة، ومن لهاااة أخرى، أن اوتماااال واااجو  طاااارئ نااااتخ ون ا ووال 
االقتصاااااااجية أمر متوقع في العاوج الم ااااااتمرة لشاااااا ل وام، والرتلاطها لمخاطر االئتمان 
التي تجخل في صاااااااااال  تاجير منئ التمويل، فالول اللن  منئ التمويل يشاااااااااا ل قلوال منل 

 1لتومل المخاطر التي قج تترت  ونل.
 التعسف في تقدير وقوع نقر في الضمانات المقدمة من الزبون:-2أ

لالرغم من قيام واوج االئتمان ول، االوتلار الشااااخصااااي إال أن تعرض هذا ا خير لتظيرات 
وجيجة، تجفع اللن  ولتكمين والقتل لالدلون وضاااااااااامان ا ااااااااااترجاج أموالل، أن يطل  منل ملمووة من 

ليها أو ا تعمالها في والة تكخر أو امتناع الدلون ون ال جاج، التي ي مئ لل لالتنايذ و 2الضامانات
 .ولالتالي المطاللة لكصل االئتمان وفوائج 

                                                           
 م ان من ج قجر ا ااااااا مع الدلون من ألل الواااااااااتخاذ التجالير الالدمة لالتن يفي ا اااااا، لل الواااااايشار هنا أن اللن  يلا - 1

 .522 تلجة. أنظر: للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،  . التجاويات ال للية لصوضاع الم
 ي ول، اااااااااااتختلف أنواع الضمانات التي يمنوها الدلون لللن ، فاج ت ون ضمانات شخصية  ال االة والضمان االوتياط - 2

 يل في والة يذ ولا وراا التلارية، أو ضمانات وينية لكن يخص  ماال معينا مناوال  ان أو واارا لصالئ اللن  للتنا
 وجم الاجرة ول، ال جاج.
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إذا  ان من وا اللن  إنها  واج االئتمان ونج وقوع نا  هام في الضاااااامانات الماجمة من 
يلن، وليل  تقلل الدلون، فون  ياية تاجير هذ  ا همية من قلل اللن  تشاااا ل المعيار ا  ااااا ااااي الذ

 تع ف هذا ا خير في ممار تل لوال لونها  العاج ل ل  نا  الضمانات.
تاجير أهمية نا  الضااااااامانات الماجمة من طرف الدلون لعجة ووامل تتعلا لايمة يخضاااااااع 

التمويل وولم ضاااماناتل وولم أومال الدلون وما يظهر  نشااااطل من مخاطر، فنا  الضااامانات ال 
، ولالتالي يصااع  ا ااتخال  واالت موججة 1االئتمان في  ل ا وواليعطي الوا لللن  في ف ااخ 

يتع ااف فيها اللن  في ممار ااة وال لا نها  لاال ااتناج إل، تاجير  لمجى أهمية النا  الواصاال في 
 الضمانات.

 إنهائلونج تك اااااااااي اااااااااا ول، ما  ااااااااالا، فاي والة ولوج نا  في الضااااااااامانات، ول، اللن  
 2ا في ا تعمال وال مراواة االوتلارات التالية:لالئتمان ووت، ال يعتلر متع ا

أن يمنئ الملااال للدلون في وااال  اااااااااااااامواات ظروفاال، وقلاال اتخاااذ قرار ا نهااا ، لتاااجيم  -
ضااااااااااااامانات لجيلة ون تل  التي وقع وليها النا ، ولذل  يتلن  الدلون وقف االئتمان 

 لتاجيمل لضمانات إضافية لماجار  اف.
تمويل لالرغم من نا  الضمانات، وذل  في الوالة التي أن يجرس إم انية اال تمرار لال -

تظهر فيها وضاعية الدلون الاجر ال افي من الاوة، وفيما إذا  ان نشااطل يلشر لتطورات 
 إيلالية تلرر التظاضي ون النا  الذت لوا لالضمانات.

ة إل، للونها  العاج لالرغم من أن نا  أوج الضاامانات ال يشاا ل أهمية لالن اااللن  وذا قام ف
، ومن أم لة ذل  وفاة  ايل الدلون مع ولوج يعتلر تع اااااااااااااا من طرفل ملموع الضاااااااااااامانات ا خرى

 3ضمان واارت آخر يضمن ت جيج الجين.
 التعسف في إنهاء عقد االئتمان غير محدد المدة: -ب ا

يظهر تع ااااااااااف اللن  في ممار ااااااااااة وال لونها  واج االئتمان غير موجج المجة في الواالت 
  التالية:

                                                           
 .233لينجة شاملي، مرلع  الا،  .  - 1
 .528-523للن، ومر م ااوت، مرلع  الا،    .  - 2

3 - Jack Vezain, op.cit, p. 208.                                                                   
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قيام اللن  لاطع التمويل فلكة ومن جون أية ماجمات، وجون إخطار الدلون لذل  م لاا،  -
وجون منول مهلة لتجلير شااااااااااااىونل مما يىجت إل، إلواا ضاااااااااااارر أ يج لالدلون، ولالتالي 

 التك ير  للا ول، وضعل االقتصاجت.
ئرت في لداقيام اللن  لونها  العاج جون توليل إخطار للدلون، وفي هذا ن  المشااااااارع ال -

من الااااانون الماااجني ول، ولو  توليااال إواااذار للطرف الاااذت لم يوف  559/5المااااجة 
 1لالتداماتل تلا  المتعاقج اآلخر قلل المطاللة لتنايذ العاج أو ف خل.

قياام اللن  لووالم الدلون لارار  لا نها  جون منول مهلة لتجلر شااااااااااااااىونل، أو جون منول  -
رتا  نتاائخ  ااااااااااااااللية ول، الدلون، فال لج من منول مهلة مهلاة  اافياة للاياام لاذلا ، مماا ي

 2لللو  ون مصاجر أخرى للتمويل.
في إنها  واج االئتمان ونجما ياطع التمويل جون أية مراواة لمصلوة الدلون، اللن  يتع ف 

 ولذل  ي ون قج خرج في ممار ة وال لا نها  ون الظرض الذت وجج من أللل م ن ئ هذا الوا.
ن خطك اللن  المرت  لم ااىوليتل في موالهة الدلون يتواا في والة إخاللل فو تلعا لما  االا

لتنايذ أوج االلتدامات التعاقجية الواقعة ول، واتال والتي ترت  ضااااااااررا للدلون،  ما يم ن أن يتواا 
خطك اللن  المول  للم ىولية في الوالة التي يتع ف فيها اللن  في ا تعمال الوا، إما في إنهائل 

  اي لعاج االئتمان أو في والة قيامل لتعجيل ن لة الاائجة جون  ل  مشروع.التع
 الفرع الثاني

 الجزاء المترتب عن قيام المسؤولية المدنية للبنك
إذا توافرت أر ان الم ااااااىولية المجنية من خطك وضاااااارر ووالقة  ااااااللية تواات الم ااااااىولية، 

ونية فيل لرا  إخاللل لالتداماتل قان وول  ول، اللن  تعويض الدلون ون الضاااااااارر الذت ت اااااااال  لل
 انت أو تعاقجية، وللدلون في هذ  الوالة رفع جووا  إما ول، أ اااااااااااااس الخطك التاصاااااااااااايرت أو ول، 

 أ اس الخطك العاجت.

                                                           
 ال يختلف  ولرا   وا  لالن لة للعاوج  559ل المشرع اللدائرت لمول  ن  الماجة مع مالوظة أن ا وذار الذت تناول - 1

 موججة المجة أو غير موججة المجة.
2 - Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op.cit, p. 579. 



 
 

- 403 - 
 

يتم رفع الجووى ول، اللن  لوصاااال شاااخصاااا معنويا م اااىوال ون فعلل الشاااخصاااي أو أفعال 
لموظف الذت صااااااااااااجر منل الخطك أو الاعل غير تالعيل، وي  تتواا م ااااااااااااىوليتل ولو تعذر تعيين ا

 1المشروع.
ويتم ل اللدا  المترت  ون م ااااىولية اللن  المجنية في ومليات االئتمان في التعويض الذت 
يلدم أن يتنا ااا  مع ما أصاااا  الدلون من ضااارر، فالوصاااول ول، تعويض منا ااا  وواجل هو ما 

ر لذت ت ل  لخطئل الملاشر أو غير الملاشي ع، إليل هذا ا خير من خالل رفع جووا  ضج اللن  ا
في إوجا  ضاارر لل، وياع ول، الدلون و   إ لات وقوع الضاارر، وهي م ااكلة موضااووية يخت  

 قاضي الموضوع لتاجيرها، وال رقالة للمو مة العليا وليل.
ول، أ اااااااااااااااس أن جووى الدلون يرفعهاا تلعاا لما تن  وليل الاواوج العامة،  ن المشاااااااااااااارع 

م يخ  الم ىولية المصرفية لكو ام خاصة  ما  لا الاول، فعل، الااضي تعيين طرياة اللدائرت ل
التعويض وماجار  لاال اااااتناج ول، ملمووة من المعايير، ولتاصااااايل ذل  اللج من التطرا إل، طرا 

 .) انيا( ،  م نتعرض إل،  ياية تاجير )أوال( التعويض
 أوال: طرق التعويض

ي الذت يارضل الاانون ول،  ل من  ل  لخطئل ضررا للظير، يعتلر التعويض اللدا  المجن
لللر الضارر الذت لوا المصا ، يارضل الاانون ول، المجين لل لرا  إخاللل لالتدام  الا،  وا  

 ان غير ملاشاااااااار نتيلة االوتراف للظير أو  ان هذا االلتدام منصااااااااو  وليل في الاانون ملاشاااااااارة 
  2لواوا معينة.

 ش ال وينيا أو تعويضا لماالل.والتعويض قج يتخذ 
 التعويض العيني:-1

يطلا وليل أيضاااااااااااا التنايذ العيني، وهو الوفا  لااللتدام وينا، وهذا النوع من التعويض ي  ر 
، ويعتلر هذا النوع من 3في نطاا االلتدامات العاجية، أما في الم ااىولية التاصاايرية فهو ناجر الوقوع

                                                           
 .252. ،  ا، مرلع  الي في الجول العرليةفولج الاتاح  ليمان، الم ىولية المجنية واللنائية في العمل المصر  - 1
  ليمان مرقس، الوافي في شرح الاانون المجني، الاعل الضار والم ىولية المجنية، ق م الم ىوليات الماترضة، جار  - 2

 .102،  . 5983ال تا  الوجي ، مصر، 
 .223خليل أومج و ن قجاجة، مرلع  الا،  .  - 3
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ضااااارور، والااضاااااي ملدم لالو م لل إذا  ان مم نا وطللل التعويض أفضااااال الطرا لللر ضااااارر الم
 1الجائن أو تاجم لل المجين.

أم لااة التعويض العيني، خطااك اللناا  في تنايااذ أمر التووياال المصاااااااااااااارفي جون أمر لين من 
دلونل، فيعتلر اللن  م اااااىوال لاجر ما نال من و اااااا  الدلون، فضاااااال ون تعويضااااال وما لوال من 

 2ضرر لرا  النال الخاطئ.
 التعويض بمقابل:-2

 والتعويض لماالل قج ي ون تعويضا ناجيا أو تعويضا غير ناجت.
هو التعويض الظال  في أو ام الاضاااااا  لالن ااااالة لجواوى الم اااااىولية، التعويض النقدي: -أ

وا صااااااااال فيل أن ي ون مللظا من المال ي ااااااااالم جفعة واوجة للمضااااااااارور، ول ن ال يولج ما يمنع من 
أق اااااااام، أو لويراج مرت  مجى الوياة، وقج ياترن لتاجيم تكمين ياجر  الااضاااااااي  الو م لالتعويض ول،

لويجاع مللت  اف لضامان الوفا  لا يراج المو وم لل، مت، تلين للااضاي الطرياة المنا لة  صالح 
 3 افة ا ضرار الالواة لالمتضرر.

 كن  4جليماا نلاج  في واالة التعويض ون الضاااااااااااااارر ا  ا  ير  التعويض غير النقخدي:-ب
  يو م الااضي لنشر الو م الذت قض، لوجانة اللن  ول، نااة اللن  في الصوف.

مما  اااااالا ولاختالف طرا التعويض، إال أننا نرى أن ا ن اااااا  منها هو التعويض الناجت، 
وال يم ن في الماالل إللار الدلون ول، قلول التعويض العيني إذ وللج،  ن هذا ا خير  اااااااااوف ال 

وال يم ن أن يواا الظاية المرلوة من تنايذ   ما هو الشاااااكن لل  ير من ا ضااااارار التي  ي ون ملجيا
تاع للدلون في إطاار ومليات االئتمان، فعجم تنايذ اللن  اللتداماتل في الوقت المنا اااااااااااااا  ي ون من 

 شكنل إوجا  أضرار لل ال يم ن للرها لالتنايذ العيني.
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 ثانيا: تقدير التعويض
 االطة تاجيرية وا ااعة في تاجير وقوع الضاارر لالدلون، إال أن هذ  ال االطة إن  ان للااضااي 

 مايجة إذا تعلات لالتعويض، فعليل مراواة لعض الايوج الاانونية أو االتااقية، وذل   ما يلي:
 :التعويض االتفاقي 

، وفي 1يلود لصطراف االتااا م ااااالاا ول، قجر من التعويض ي اااااتوا ونج تواا شاااااروطل
فون  الطة الااضي التاجيرية تنوصر في اللو  ون وناصر صوة ا توااا التعويض هذ  الوالة 

االتااقي، وا ااات نا  ألاد المشااارع للااضاااي أن يتجخل لا اااتخجام  ااالطتل التاجيرية ليخاض من ماجار 
 2التعويض إذا  ان مارطا أو يديج فيل إذا  ان دهيجا.

 صااااااااااااااالئ اللن  ونج وجم تنايذ الدلونالمالوظ وملياا أن التعويض االتااقي غاللا ما ي ون ل
 اللتداماتل، ولهذا فهو ال يخجم مصلوة الدلون التي نلو  في شكنها.

 :التعويض القانوني 
قج يتجخل المشاااااااارع في لعض الواالت وياوم م اااااااالاا لتوجيج قيمة التعويض الذت ي ااااااااتوال 

ير الاانوني ل، ويلج التاجالجائن ون ا ضاارار التي تلوال إ ر وجم تنايذ المجين اللتدام مارر لصااالو
ملاال خصااااااالا لل في الاوائج الاانونية التي ي اااااااتواها اللن  ماالل انتااع الدلون لمللت من الناوج في 

من  582ذمتل لللن  أو ماالل تكخير  في الوفا  لل، وفي هذا ن  المشااارع اللدائرت لمول  الماجة 
د مبلغخخا من النقود عين مقخخداره وقخخت رفع إذا كخخان محخخل االلتزام بين أفرا»الااااانون الماااجني أنااال: 

الخدعوى وتخأخر المخدين في الوفخاء بخه، فيجخب عليخه أن يعوض للخدائن الضخخخخخخخخخرر الالحق من هذا 
 .«التأخير

ة خذ في إطار الم ااااااااىولية العاجيى اللج من ا شااااااااارة هنا إل، أن التاجير الاانوني للتعويض ي
الل لالتدام واجت، ل اال  وجم الوفا  لل أو جون الم ااىولية التاصاايرية،  ون الضاارر ناتخ ون ا خ

 التكخر في الوفا  لل.
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ململ الاول أنل خارج التاجير االتااقي أو الاانوني للتعويض يلا، للااضي ال لطة التاجيرية 
الوا ااااعة في توجيج المللت الم ااااتوا، ل ن هذ  ال اااالطة تو مها ضااااوالط معينة، فال يم ن اوتلارها 

لها الااضاااااااااي و ااااااااا  أهوائل وميوالتل، فتاجير التعويض هو م اااااااااكلة ملرج والة نا اااااااااية يو م خال
، 1موضاااووية وقانونية، ت اااتول  من الااضاااي ونج االضاااطالع لها ا اااتلعاج  ل إلواف أو مظاالة

فيلتدم لاللو  في وناصاااااار الضاااااارر وتاجير التعويض لاجر ، فعناصاااااار الضاااااارر تىخذ لميعا لعين 
ذل ، ماجامت هذ  العناصااار واللة االوتماج وتجخل االوتلار وليس لااضاااي الموضاااوع  ااالطة ويال 

في تاجير الضاااااارر لماتضاااااا، الاانون، ولذل  ول  التطرا إل، المعايير التي يتول، الاضااااااا  ول، 
 ضوئها تاجير التعويض، لنخل  إل،  ياية تاجير  والوقت المنا   لذل .

 معايير تقدير التعويض:-1
ر منا  ، يلدمل اللو  فيما إذا  انت وناصوت، ي اتطيع الااضي توجيج قيمة التعويض ال

م رر من الاااانون المااجني نلااج أن  582و 532، 535التعويض متوافرة أم ال، فلااا ااااااااااااااتارا  المواج 
المشاااااارع اللدائرت ا ااااااتنج إل، وجة معايير أ ااااااا ااااااية يتول، الاضااااااا  ول، ضااااااوئها تاجير التعويض 

 ايير تتم ل أ اا اا في: الضارر الملاشر،المنا ا  للدلون لرا  الخطك الصااجر من اللن ، وهذ  المع
 الظروف المالل ة، الخ ارة الواقعة وال    الاائت، تاويت الارصة، وتاصيل ذل   ما يلي:

 معيار الضرر المباشر المحقق: -أ
يتلين من نصااااو  الاانون المجني ال ااااالاة الذ ر أن التعويض مايا اااال الضاااارر الملاشاااار، 

عا أو غير متوقع، والملجأ أن المجين في إطار الم ىولية العاجية والضرر الملاشر إما أن ي ون متوق
، هذا ا خير هو الذت يم ن  طراف العاج توقع وجو ل 2ال ي اااكل إال ون الضااارر الملاشااار المتوقع

وقت إلرام العاج، وقصاار التعويض ول، الضاارر المتوقع يرلع إل، أن إراجة الطرفين هي التي توجج 
ال تعويض و ال يجخل في جائرة التعاقج فالضاااااااااارر غير المتوقع أما لملرم لينهما، التداماتهم في العاج ا

 3ونل.

                                                           
 .233موموج مومج ألو فروة، م ىولية اللن  المجنية ون ومليات التوويل ا ل تروني، مرلع  الا،  .  - 1
 .823، مرلع  الا،  . مللج ال انيلا الو يط في شرح الاانون المجني، ولج الرداا أومج ال نهورت، - 2
 .330، مرلع  الا،  . المرلع نا ل - 3



 
 

- 403 - 
 

إضاااااااااافة إل، ذل ، يشاااااااااترط في الضااااااااارر وت، يتم التعويض ونل أن ي ون واقعا أو مواا 
الوقوع، فلالن ااالة للضااارر الواقع فهو الضااارر الوال الذت ي ون قج تواا فعال، وتوجيج هذا الضااارر 

، 1خاصااااااة، إذ ي اي أن ي ون ضااااااررا أ يجا ولجيا قالال لع لات لصاااااااتل هذ  ال يظهر أية إشاااااا الية
وم الل تضاااااااارر الدلون من تع ااااااااف اللن  في ممار ااااااااة وال في توري  معجالت الاوائج، لوي  قام 
لدياجتها لصاااااااااورة غير ملررة، فون الضااااااااارر الناتخ ون ذل  والمتم ل في دياجة ا ولا  المالية ول، 

يج، ي اي إ لاتل من قلل الدلون لترتي  م ااااااااااااااىولية اللن  وا ااااااااااااااتوااا الدلون هو ضاااااااااااااارر وال وأ 
 2التعويض.

أما لالن الة للضرر مواا الوقوع أو الضرر الم تاللي فهو الذت ي ون تواال وتميا، وليس 
ن ظهر ما يلعل  ملرج اوتمال، ف ااااااااااااال  قيامل قج تواا ل ن ماوماتل لم ت تمل في الواضااااااااااااار، واا

فهو لذل  ي ون ضررا أ يجا لالرغم من تواال في الم تالل، مما يميد   ،3وصولل في الم تالل أ يجا
ون الضااااااااارر االوتمالي الملني ول، االفتراض والتوقع والذت ال يم ن أن ي ون موضاااااااااع تاجير أو 

 4تعويض  ونل ضررا غير مواا الوقوع.
العاج   من أم لة الضرر الم تاللي في واوج االئتمان، تع ف اللن  في ممار تل وال لونها

ن  ونل و دياجةلصاااااورة منارجة، مع ما يترت  وليل من قطع ماالئ لمصاااااجر التمويل ون الدلون، ف
فاجانل مصجر ا موال الالدمة لمتالعة نشاطل، فهو يمتج في يشا ل ضررا واال لهذا ا خير، متم ال 

 .في الم تالل ل ل  االنع ا ات ال يئة لعنها  الماالئ ول، ا تمرار نشاط الدلون
م ال ذل  أيضاااااااااا، والة امتناع اللن  ون الايام لااللتدام لالتوليل والمال مة، فامتناول هذا و 

يشاااا ل خطئا قج ال تظهر آ ار  ال ااااللية ونج إ ارة م ااااىولية اللن  من قلل الدلون، لل إن هذ  اآل ار 
لدلون نيات ايم ن أن تظهر م ااااااتالال نتيلة االنع ا ااااااات ال اااااايئة لعجم مال مة قيمة االئتمان  م ا

 5وظروفل.

                                                           
1 - Philippe Le Tourneau, Loic Cadiet, op.cit, p. 184. 
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من الاانون المجني وفي إطار الم ىولية  582/2المشرع اللدائرت لمول  ن  الماجة  ألاد
 ااااااكل المجين إال ون الضاااااارر المتوقع فاط ما لم ينتخ الضاااااارر ون خطك ل اااااايم أو العاجية أن ال يل 

كل ون ي ااااااا غش، وي  يميل إل، التشااااااجيج من م اااااااىولية الم ااااااىول في الوالتين ا خيرتين، لوي 
 الضرر الملاشر  وا   ان متوقعا أو غير متوقع.

 معيار الظروف المالبسة:-ب
من الاانون المجني اللدائرت نلج أنها نصت ول، ولو  مراواة  535لا اتارا  ن  الماجة 

 الااضي للظروف المالل ة ونج تاجير  لايمة التعويض ون الضرر الذت أصا  الدلون.
م يوجج الماصاوج لالظروف المالل ة،  ما أنل لم يلين من خالل غير أن المشارع اللدائرت ل

أن الظروف المالل ة المعنية  1الاال، وفي هذا يرى ن  الماجة ما هي الظروف الماصوجة لالمراواة
لن  الماجة هي الظروف الخاصااة لالمضاارور، وهي التي يل  االوتجاج لها ونج تاجير التعويض، 

 الم ىول.لوالة  المتصلةجون أن يعتج لالظروف 
فالظروف الشاخصية التي تويط لالمضرور هي التي يجخلها الااضي في اوتلار  ونج تاجير 
التعويض الذت يااس لماجار  الضاااارر الذت أصااااا  المضاااارور، فالتعويض ياجر ول، أ اااااس ذاتي 
وليس ول، أ ااااااس موضاااااووي، وهو ما أ جتل المو مة العليا اللدائرية في قرار صااااااجر ونها  ااااانة 

...إذا  ان ينلظي ول، قاضاااااااااي الموضاااااااااوع أن ي اااااااااتلي  لمتطللات »، وي  لا  فيل أنل: 5993
المطعون ضااااااااااااجهم للتعويض ون ا ضاااااااااااارار الالواة لهم...، فونل ملدم مع ذل  لذ ر العناصاااااااااااار 
الموضاااووية التي تم نل من توجيج التعويض، وهي ول، ولل الخصاااو :  ااان الضاااوية، ونشااااطل 

 2.«لر المهني، وجخلل الجورت أو أ
عل، الااضااااي أن يراوي لميع الظروف المويطة لالمضاااارور في تاجير  للتعويض ف ،لالتالي

من الناوية العملية   يرا ما يكخذ في   مالية، شاااااااااخصاااااااااية أو وائلية، مع ا شاااااااااارة إل، أن الاضاااااااااا
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الو اااالان ل ااااامة الخطك الصاااااجر من الم ااااىول، فيميل إل، الدياجة في التعويض، لخالف ذل  في 
 1ة التي ي ون فيها الخطك ي يرا فيميل إل، التخايف منل.الوال

 معيار الخسارة الواقعة والكسب الفائت: -ج
إن تعويض المضارور )الدلون( يشمل ما لوال من خ ارة وما فاتل من      ان يم ن أن 

في  لتكخرلتدام أو لاليواا من ورائل فائجة وناعا، شااااااااااااارط أن ي ون هذا نتيلة طليعية لعجم الوفا  لا
إذا لم يكن »من الاانون المجني وي  لا  فيها أنل:  582/5الوفا  لل، وهو ما أشاااااارت إليل الماجة 

التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضخخخخخخي هو الذي يقدره، ويشخخخخخخمل التعويض ما لحق 
م أو االدائن من خسخخخارة وما فاته من كسخخخب، بشخخخرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتز 

للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضخخخخخخرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في اسخخخخخختطاعة الدائن أن يتوقاه 
 .«ببذل جهد معقول

أو  ااو ياصااااج لالخ ااااارة الواقعة خ ااااارة وتمية نتيلة للضاااارر الذت لوا لالمضاااارور ومّس 
متضااارر لالمصااالوة مشااارووة لل، أما ال  ااا  الاائت فهو يشااا ل ضاااررا موااا يتم ل لخ اااارة ولت 

نتيلة ورمانل من لني أرلاح مى جة وال جونها الاعل الضااااااااااااار، وي  يجخل في و ااااااااااااالل ما  ان 
 2المتضرر يكمل الوصول وليل ماجام هذا ا مل لل أ لا  معاولة.

لما أن والقة اللن  لالدلون هي والقة ماجية يلع  ونصااار المال جورا رئي ااايا فيها، وتجخل 
وتلارات  ال الطرفين، فون إلواا ضااارر لالدلون متم ل في الخ اااارة و اااالات الرلئ والخ اااائر في ا

إذا تاجم الدلون  3الواقعاة والرلئ الااائات نتيلاة خطك اللن ، يم ن أن يتواا في واالت وجة، وم الها
لطل  الوصااااااول ول، ائتمان ما لتنايذ مشااااااروع موجج وأ ااااااجى إليل اللن  نصاااااايوة لاال ااااااتااجة من 

ة، لااالرغم من توافر معطيااات معينااة لااجياال تنلئ لااانخااااض قيمااة العملااة في االئتمااان لااالعملااة الوطنياا
الم ااااااااااااااتالال الاريا  وارتاااع معاجالت الاوائاج، أو امتنع ون إوالمل لهذ  المعطيات ولم ي ااااااااااااااج إليل 
النصاااااااايوة لالعجول ون الوصااااااااول ول، االوتماج لالعملة الوطنية، فون اللن  ي ون مخطئا ل اااااااال  

  ل  االمتناع ون تاجيم النصئ.إ جا  نصيوة مظلوطة أو ل
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فلاجون شاااااااااااااا  أن انخااض قيمة العملة لما لم ي ن يتوقعل الدلون، أو ما لم ي ن متاوا لجيل 
لة انخااض ة نتيالعلم لل  اااوف ي ااال  لالتك يج ضاااررا لهذا ا خير، قج يتم ل من لهة لخ اااارة والّ 

ائت، تتم ل من لهة  انية لالرلئ الاقيمة االئتمان الاعلية   مال مشروول،  ما أن هذ  ا ضرار قج 
ن  ااااااااااااااوف يوول جو  وياا  أن انخااااض العملااة لمااا يىجت إلياال من انخااااض الايمااة الاعليااة للتموياال

  ان الدلون يعّول ول،   لها من نشاطل اال ت مارت. توايا أرلاح مى جة
ئت، مع انتيلة لذل  يلدم اللن  لالتعويض ون الضارر المتم ل لالخ ارة الواقعة وال    الا

ا خذ لعين االوتلار توديع الم ااااااااااىولية لين اللن  والدلون، إذا  ان هذا ا خير يم نل نتيلة لمر د  
المهني توقع انخااض العملة، مما يول  وليل ال ااااااااااااعي إل، الوااظ ول، مصااااااااااااالول جون االت ال 

 1لش ل  لي ول، اللن .
 معيار تفويت الفرصة:-د

المتضااااااارر  ان يكمل في مناعة تىول إليل، و ان  ياترض تاويت الارصاااااااة أو ضاااااااياوها أن
يعّول ول، فرصة تتيئ لل الوظ في توايا أملل لو  ارت ا مور لملراها الطليعي، فلا  التصرف 

اللدم للجوى تل  الارصااااااااااة وما  الخاطئ ليورمل من هذ  الارصااااااااااة ويلجج أملل، ويلعل م ااااااااااتويال  
  تىجت إليل لو أتيوت لل.

عبارة عن عمل مؤكد كان المتضرر يأمل القيام به بهدف تحقيق » :فالارصة الضائعة هي
 2.«منفعة معينة، بحيث جاء الخطأ المرتكب يحرمه من القيام بهذا العمل
طئه في تسبب شخر بخ»فتاويت الارصاة و ا  ما أقر  االلتهاج الاضاائي الارن اي هو: 

 .«تجنب خسارة تضييع فرصة على آخر، تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب أو حتى
ي ور ا شاااا ال وول التعويض ون تاويت الارصااااة، فاي هذ  الوالة ال  ااااا  ي ون اوتماليا 
وليس مواااا، ولالتالي الضاااااااااااااارر اوتماليا وال تعويض ون الضاااااااااااااارر االوتمالي، إال أنل ومن ألل 

ا ااالوتجاج لالارصااااااااة الاائتة، يل  أن ت ون م اااااااانجة إل، واياة قائمة، تتم ل لعمل مى ج  ان مو
الوقوع لو لم يجخل العمل الخاطئ ليمنع وقوول، وصاااااااااااااااة التك يج هذ  ياع ول، المتضاااااااااااااارر و   
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إ لاتها، وي  ياجرها الااضاااي من الظروف الواقعية، أما النتيلة المتوقعة من هذ  الارصاااة في وال 
، اتوااها، فهي تلا، نتيلة اوتمالية، فالارصاااااااااة لو تواات فعال، فون لللها للمناعة ليس مضااااااااامون
 1ولالتالي تخرج هذ  النتيلة من إطار الضرر المول  للتعويض  ونها ملنية ول، ملرج اوتماالت.

أن ملجأ التعويض ون تاويت الارصاااااااااااااة يا ااااااااااااار ون طريا الماارنة لين  2يرى لعض الاال
الضااااااااااااارر ال لي الناتخ ون الورمان من النتيلة النهائية، ولين الضااااااااااااارر الن ااااااااااااالي المرتلط لخطك 

للوغ النتيلاة، في وين يرى اللعض اآلخر أن ول، المو ماة أن تراوي وناج تاجير المتضاااااااااااااارر في 
التعويض ون تاويت الارصة مجى إم انية تواياها، فترى إل، أت وج  ان اوتمال توصيل نتيلتها 
أو وجم توصاااااايلها وتاضااااااي لتعويض م اااااااون لل، ومن المالوظ أن الم ااااااكلة التهاجية يختلف فيها 

 ظي أن يمنئ المضرور تعويضا يعاجل ما  ان  يوصل وليل لو تواا أملل.التاجير، ل ن ال ينل
لذل  فون الارصااة الضااائعة جائما موااة، إال أن نتيلتها غير معلومة، فاج ت ون  االلية وقج 
ت ون إيلالية، ولذل  نرى لكنل من غير المنا ا  أن يتم التعويض ول، نتيلة اوتمالية شاكنها شكن 

أن الضرر المول  للتعويض  3  الرأت ا صاو  و ا  رأت الاال الارن يالضارر االوتمالي، ولذل
والمتم ل لتاويت الارصاااة، ياتصااار ول، منع المتضااارر من الايام لعمل مى ج، جون أن يتلاود  إل، 

 نتائخ هذا العمل التي تلا، في نطاا االوتمال.
لارصة ول، تاويت اتطلياا لما تاجم ول، ومليات االئتمان المصرفي، فون الضرر المتم ل ل

، أن ياوم اللناا  4الدلون نتيلااة خطااك اللناا  يم ن أن يتواا في وااجة أولاال، فعل،  اااااااااااااالياال الم ااال
لاالمتناع ون وضاااااااع ا موال توت تصااااااارف الدلون، مما يىجت إل، أن يلوا لهذا ا خير ضااااااارر 

وليل، فاي  متااال ئتمانمتم ل في تاويت فرصااة تنايذ المشااروع الذت ي ااع، إل، تمويلل لوا ااطة اال
هذ  الوالة يشا ل وجم تنايذ المشاروع فرصة ضائعة، لظض النظر ون النتائخ االوتمالية التي  ان 

 من المم ن ترتيلها ول، تنايذ المشروع لكموال التمويل المنشوج.
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الدلون أن فرصاة تنايذ المشروع لالتمويل المراج  انت قائمة،  ي يلتدم اللن  أن ي لت ي اي 
لضاااااااارر المتم ل في تاويت الارصااااااااة، لعج  لوت الصاااااااالة ال ااااااااللية لين خطك اللن  لالتعويض ون ا

  والضرر الالوا لالدلون.
مما  ااااالا ليانل، يتضااااائ أن التمييد لين مظاهر الضااااارر التي يعتج لها لتاجير التعويض ال 
يعني وجم إم انية التماوها  لها أو لعضااااااااااااااها نتيلة خطك اللن ، ذل  أن طليعة ومليات االئتمان 
وما ياوم وليل موضاااااااووها من تعامل مالي، وما ي اااااااتظرقل تنايذها من امتجاج في الدمن، تلعل من 
تعاجج وتاجاخال مظااهر الضاااااااااااااارر الالوا لاالدلون نتيلاة خطك اللن  أمرا مكلوفا ومت ررا، مما يول  

 .التعويض ونل
 كيفية تقدير التعويض:-2

ل  طار الم اااااىولية العاجية، هي تخل  الاال إل، أن ا ضااااارار الااللة للتعويض ونها في إ
التي يم ن لللن ي الياظ والمتلصاااااااااااااار أن يتوقعهااا ونااج إلرام العاااج، مع ا خااذ لعين االوتلااار  ااافااة 
المعطيات االقتصاااااااااااجية والظروف المالية والمخاطر المويطة لتنايذ العاج، وي  ال يعا، اللن  من 

ياا  ياع ولياال تطليااا للاواوااج العااامااة التعويض إال ون ا ضاااااااااااااارار التي تخرج ون هااذا ا طااار، وو
 إ لات خروج التعويض المطال  لل من قلل الدلون ون نطاا ا ضرار المتوقعة.

والة ارت ا  الدلون لخجاع أ نا  تنايذ العاج من التعويض،  1هذا وقج ا اااااااااااااات ن، لعض الاال
ن العاج ا لو أوي ااااتنجون في ذل  إل، أو ام الم ااااىولية التاصاااايرية، وي  أن الدلون قج تصاااارف  م

 غير مولوج أصال، مما يورمل لالتالي من التم   لالعاج من ألل التعويض.
ل الخطااااك العاااااجت إل، خطااااك غير أن اللعض اآلخر من الاااااال يرى لااااكن الخااااجاع ال يووّ 

تاصيرت، فالعاج ال دال يو م والقة الطرفين، وي  تعتلر الم ىولية العاجية هي المرلع الوويج في 
لالعاج والاول لظير ذل  يىجت إل، إقوام أو ام الم ااااىولية العاجية ل اااال  الخجاع إل،  والة ا خالل

 2ف رة العاولة الخاصة، وي  يلمع التعويض لين الوظياة ا صالوية والوظياة الراجوة.
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  اارت  طليا في والةوفي إطار الم ااااااااىولية العاجية لللن  تلا  الدلون، فون هذ  ا و ام تل 
الدلون يتم ل في اتلا  نيتل إل، التمل  من التداماتل، وي  يلدم اللن  في هذ   اللنا  غشااااااااااااااا تلا 

الوالة لالتعويض ون لميع ا ضااااااااااارار التي لوات لالدلون وت، ولو لم ت ن متوقعة من قلل اللن  
 1ونج التعاقج.

تلجر ا شاارة إل، أنل من الناجر أن يرت   اللن  غشاا، وذل  ل ل  لوهرت متم ل لارتلاط 
صااالوة اللن  لشااا ل و يا مع مصااالوة الدلون، مما يىجت إل، انع اس أت ضااارر يصاااي  الدلون م

 ول، مصلوة اللن  وول، المصالئ المشتر ة التي ترتلط لالعملية االئتمانية.
 وقت تقدير التعويض:-3

ذها  اللعض إل، أنال يلا  االوتاجاج لايمة  ويا  اختلف الااال وول وقات تااجير التعويض،
وقوع الضارر ول، أ اس أن الاعل الضار هو الذت أنشك الوا في التعويض، وذه  ا شايا  وقت 

رأت آخر إل، أنل يل  االوتجاج لايمة الشااااااااي  وقت صاااااااايرورة الو م نهائيا، فهذا ا خير هو الذت 
 2يوجج ماجار التعويض.

إال أن االلتهاج الاضاااااااائي ياوم لتاجير التعويض في تاريخ صاااااااجور الو م، مع ا خذ لعين 
لضاارر وذا  ان افاالوتلار الظاية من التعويض المتم لة في تم ين المتضاارر من إصااالح الضاارر، 

قج تااقم أو تظيرت قيمتل لوين صااااااجور الو م فمن وا المتضاااااارر الوصااااااول ول، ما يتيئ لل إدالة 
، وهو ما يى ج الوماية لدلون اللن  وي  ياجر التعويض ن ااااالة إل، قيمة الضااااارر في 3هذا الضاااارر

الم ااااااىولية التاصاااااايرية لللن ، فيشاااااامل التعويض  افة ا ضاااااارار الالواة لالدلون نتيلة خطك إطار 
 اللن .

من الاانون المجني اللدائرت ول، أنل إذا لم يتي اااااار للااضااااااي  535هذا وقج نصاااااات الماجة 
وقت الو م أن ياجر مجى التعويض لصااااااة نهائية، فلل أن يوتاظ للمضاااااارور لالوا في أن يطال  

معينة لالنظر من لجيج في التاجير، فهنا ارتكى المشاااااااااارع إواجة النظر في التعويض  ن خالل مجة 
الضاااارر من شااااكنل التااقم من مرولة  خرى، فالضاااارر الواصاااال للدلون في لجاية العاج نتيلة خطك 
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صااااااااااااااجر من اللنا  قاج يتاااقم أ نا  تنايذ ، أو في الوالة التي ياوم فيها اللن  لا نها ، ولذل  ول  
 تلاود قيمتل الضرر الواصل.تجة تاجير التعويض جون أن إوا
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  خاتمة:
تبين من خالل هذه الدراسةةةةةةو ون مماةةةةةةمء امبيو لب بن الب ي لب من انهميو بمب  بن  لذلي  

ن تيرقا ن ل تم ير الامبيو الاللمو  سةةةةةمش الماةةةةةريء ال لاعرن ولش ماةةةةةع   ةةةةةمف قب م يو ودي مال
 ولش مدى تم يق الماةةةةةةةةةرء ال لاعرن بترسةةةةةةةةةب تبلللبمن المتمبمل مع الب ي  م ي هذا ابمل ب المقمف 

القب م يو  ي تاقيق التمالن بين م ةةبلا الب مي مم ةةبلا اللب بن الذين تمتبر امبيترو اةةرمري   بد 
م رب    سةةةةةةةةةيمب  ي ال التييراا السةةةةةةةةةيبسةةةةةةةةةيو ما قت ةةةةةةةةةبديو ما  تمبويو  م ذا المت لببا التق يو 

ال اةةةب   من تيييراا ولش مسةةةتمى بي مالدملي  ممب تبمرمالت  ملم يو ال ديدي ولش المسةةةتميين الم  
 الب  ي.
ببلرغو من مادمديو الدراسةةةةةةةةو ماقت ةةةةةةةةبرهب ولش امبيو اللب بن المتمبملين مع الب مي  و  ون  

مرمر الممبمالا الم ةةةةر يو ولش المديد من المراال  مل للمماةةةةمء وبمبدا  شيري ممتاةةةةمبو  ي  ل 
وبتق الب ي يقببلب ببلاةةةةةةةةةةرمري امبيو خب ةةةةةةةةةةو لللبمن  مقد ابمل ب  التلاو ماقع ولش م رب   لمرالو 

 التر يل ولش و شر الممااع  لو ببلممامء.
لو ي ن  ي م أى ومب يادث ولش مسةةةةةةةةتمى الق بء ال لاعرن م ةةةةةةةةل ولش ون الماةةةةةةةةرء تتو ال 

و غبي مر  ي ال الم ب سةةةةو بين الب م  ت  ر ولش اللب بنقد الم ةةةةر ي   رم ماء ل شبر السةةةةلبيو التي 
هبتب انخيري  ي تاقيق و بر قدر من الربا  لذلي خ ةةةةةةرو بم مموو من المسةةةةةةبعل القب م يو ال ييلو 

 تمريض اقمقرو للايبء.   ببتم ير الامبيو الاللمو لرو مت
  مذلي بماةةةع م ةةةر يوومد الماةةةرء ال لاعرن ولش سةةةن و راناا خب ةةةو لممبرسةةةو المر و ال 
تتأسةةب  أللمرب ون و من الاةةرم  المتملقو بتأسةةيب الب مي م رب المماةةمويو مم رب الاةة ليو  م ممو

 ي اةةةة ل اةةةةر با مسةةةةبهمو تتم ر ولش روب مبل مبرو  قدا  مااةةةةتر  وليرب ا اتيبا باد ود ش من 
  للب بنقب م يو ل وروب المبل  باتيب ي للايبا ولش السةةةةةةيملو مالمالني الداعمين   رم بمشببو اةةةةةةمب 

 ياقق الامبيو القبليو لم بلارو من الايبء وم التمشر.
ل من الب ي يقمو بدمر المسةةي  بين الممدوين مالمقتراةةين  قد  رض الماةةرء ال لاعرن  ابو  

رقةةببةةو داخليةةو من  رف و رلي الب ةةي ذاتةةب وم رقةةببةةو  ومةةبرقةةببي  مةةبل ولش انومةةبل التي يقمو برةةب  
مالل  و الم ةةةةةةر يو  مالتي لرب اةةةةةةديد انشر من ايث م بن خبر يو ممبرسةةةةةةو من و رلي ب ي ال لاعر 
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تش االب مي ببلتلامبترب  مار رب ولش تم ير السيملو الاللمو لم رد الم بلبو برب  م ي المقا  يسب 
ا مداو الشقو  مببلتبلي    تتمرض ولش  ةةةةممببا مبليو تسشر سةةةةلبب ولش اسةةةةتمرارهب  ي تقديو خدمبترب

 اسن سير ال اب  الم ر ي. ي الب مي مالتأشير ولش 
الرغو من و ب لو يمرد تمرييب خب ةةةةةب ولش   او الماةةةةةرء ال لاعرن سةةةةةير الممليبا الم ةةةةةر يو 

لرةةب  بةةل ا تيش بتمةةدادهةةب  و  و ةةب لو يم ق  ي ا ةةةةةةةةةةةةةةر الممليةةبا ا عتمةةب يةةو  ي ومليةةو مااةةدي مهي 
 ةةةةةةةةةةةةةةمر هةةذه  من قةةب من ال قةةد مالقرض  الةةذن يمتبر  ةةةةةةةةةةةةةةمري من 66القرض بمم ةةب  ف المةةبدي 

ن ااتر ما  ي بمض الخ بعف   الممليبا م  يم ن بأن ابل من انامال و القب ولش  ميمرب  مال
 ميملى ذلي ولش خ أ  ي تر مو ال ف الير سي.

سةةما من الاةة ليو التي   ت بل مبذج ا تيبقيبا الم ةةر يو واةةيش وليب  مو الب مي ون ووداد 
لمراد  يرب وم ا  الء ال ب ي ولش مامم رب  ممب  مل  ي وغلب انايبن لللبمن بم بقاو الارم  ا

تي مبدو الراةةةةةةةةةةبعيو  ي هذا ال مء من المقمد المتبرهب وقمد وذوبن  مببلتبلي ترا ع يالمديد من اليقب 
يقت ةةةر دمر اللبمن  يرب ولش قبملرب برمترب وم ر اةةةرب برمترب  مخلف الباث ولش و رب ت من وقمد 

  عتمبنا وقمد بقد مع لبمن غير ماترف  م شيرا مب   د هذا ال مء  ي وذوةبن وذا تملق انمر بةبلتمة
  يم ع ذلي من اوتببرهب وقمد وذوبن ببل سةةةةبو لللبمن الماترف  ي م بل غير تخ ةةةةةف الب مي  م 

يبا وملمهم مب ي د ت بيقب ب ةةةةةةةةةيو وسةةةةةةةةةبسةةةةةةةةةيو  ي متمتبر من  رو وخرى وقمد  م يو  ممذ يو  
 قد ارف الماةةةةةةةةرء ال لاعرن ولش متببمو ممراقبو سةةةةةةةةير الممليبا   متبمب لذلي اإليداء الم ةةةةةةةةر ي

هدار وممال  الم ةةةةةر يو  مالسةةةةةرر ولش اسةةةةةن ودارترب  اةةةةةمب ب لمدو التمدن ولش وممال الممدوين مال
 المقتراين  ممب قد ي  و و ب مخب ر ودي لللبمن هم  ي غ ش و رب.

تقترن  ميع الممليبا الم ةةةةةةةةةةةةر يو بيتا اسةةةةةةةةةةةةبب لللبمن لدى الب ي تقيد  يب المببل  الداع و  
مالمدي و  ملرذا وم ه الماةةةةةةرء وهميو خب ةةةةةةو لدمره اليمبل  ي امبيو مايا اقمق اللب بن   قد  رب 

م رر من قب من ال قد مالقرض   111بمم ب  ف المبدي  م ر يالمارء مبدو الاق  ي الاسبب ال
  و  و ةةةةب ورهق  ةةةةبهةةةةل هةةةةذا انخير 30-11لش امةةةةبيةةةةو لللبمن الممدء بمم ةةةةب التمليمةةةةو رقو موم 

بم مموو من اإل راناا التي يللمب اتببورب و د ر ض  تا الاسةةةةةةةةةةةةبب لب  واةةةةةةةةةةةةب و ولش ا ةةةةةةةةةةةةر 
الخدمبا المقدمو  ي ومليبا ال ةةةة دمق  ممب ي لو ون الماةةةةرء  رب اةةةةم يب اق الب ي  ي ر ض 
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 ايو تالم  ةةةةةةةةةةةةةةمف وليب  ي القماود المبمو ل ومبدو الاريو التمبقديب ب  تا الاسةةةةةةةةةةةةةبب لللبمن تا 
 .م ر يوالمقمد  ممب يت لبب التمبمل الم ر ي من تما ر ال ببع الاخ ي للمالقو ال

امبا   بيرض التل م ر يوقر الماةرء ال لاعرن م مموو من الاةمب با قبل  تا الاسةبب ال 
ي من العمو  مالتي يتاقق من خاللرب الب ملاو بةبلتاليل مالولش الب مي  ةب لتلاو بةب سةةةةةةةةةةةةةةتمالو ما لت

 داري ماستاقبق اللبمن للشقو التي يسمش وليرب من خالل  لبب  تا اسبب ويداء وم اعتمبن   تسبهل 
الب ي  ي وخذ ا اتيب با قد يسدن ولش  تا اسةةبببا مهميو  بيرض ال  ةةب ولش اليير  مببلتبلي 

 ين للب ي ذاتب وم لب مي وخرى.اإلارار بلب بن آخر وم ب يو 
 ي و ةةةبر تقةةةديمةةةب للخةةةدمةةةبا الم م ةةةو بةةةب تقع ولش وةةةبتق الب ةةةي م مموةةةو من ا لتلامةةةبا  

القب م يو مالمر يو التي ت من سةةةةةةةةةةةةببقو ولش التمبقد وم متلام و ممب   ب لتلاو ببإلوالو  ببل  ةةةةةةةةةةةةياو 
و لللبمن ن الم ةةةةةبلا المتمبراةةةةةمببلتاذير  مذلي بق ةةةةةد تاقيق  مء من التمالن المقدن مالتم يق بي

من  رو  ممدوب لايا وممالب وم مستم ب   ت بب مقموب  ي ابعقو مبليو  مبين م بلا الب ي الذن 
  مبةبلتةبلي امةبيو ورادي اللبمن من الميمب التي يم ن ون من  رةو وخرى يسةةةةةةةةةةةةةةمش ولش تاقيق الربا

 باتلاما لهذه تمرض لرب   أهميو تاةةةةةةةةةةةةةةمبرةب  ران ا مةداو الممر ةو  ممقةبيتةب من المخةب ر التي قةد ي
ال   سيمب رمقد روي ب ون اإلخالل بالب ي ماللبمن   ت من  ي  م رب مسةيلو مقبعيو لتاقيق التمالن بين

يبو بإم ب ب الم بلبو بإب بل المقد  مببلتبلي قالذن ييب راةةةةةةةةةةةب اللبمن ميسدن ولش تببإلوالو  ا لتلاو
 المسسمليو المد يو للب ي.

 من لب  بعدي دمن يامبيو اللبمن   يم ن ون مماةةةةةةةةةةةةمء اةةةةةةةةةةةي  يب ون الت رق ولش  ممب   
ممذ يو من خالل وقمد  التمسةييو المتام و  ي المقمد الم ر يو  الاديث ون امبيتب من الاةرم 

ممدي مسةةةةةةةةةبقب  مالتي   يقمى اللبمن ولش م بقاةةةةةةةةةترب  ومب لقلو ت ربتب وم لمدو ا الوب ال ب ي ولش 
المقد القب م يو مالي يو  ت مل م ب  ر ب امييب م ب امبيتب من الارم  التمسييو  مت لببا ممامء

 التي يتام رب المقد.
مالقاةةبن مالتاةةريع بتم ير  مء من الامبيو من هذه الاةةرم   و  ون الباث  بذلي ُو ي اليقل

مف  ةةةةةةةالرادوو لمشل هذه الت ةةةةةةةر با  ما  تيبن ببل  م ةةةةةةةر يووشبا غيبب ال  ةةةةةةةمف القب م يو ال
المتاةةم و  ي القماود المبمو التي   ترقش ولش الاد من الممبرسةةبا التمسةةييو  لخ ةةم ةةيو ال اةةب  



 

- 444 - 
 

الم ةةةةةر ي    سةةةةةيمب ودرا رب لاةةةةةرم  تمييرب من ا لتلامبا الماقمو ولش وبتقرب  مببلتبلي الاد من 
بن   تي   بهيي ون ودو  ف الماةةةةةةةةةةةريء ال لاعرن ولش  لان مد ي مامسةةةةةةةةةةةسمليترب و د اإلخالل برب

ببل لان ال لاعي  واةةةةةةةب و ولش ودو تاديد ميمبد ر ع الدومى للم بلبو بإب بل الاةةةةةةةر  التمسةةةةةةةيي وم 
 .تمديلب

متأسةةةيسةةةب ولش ون امبيو اللبمن تتاقق بامبيو راةةةبه ماريو ورادتب لتاقيق التمالن المقدن   
ديلب لقب من  ب تم ف الماةةةةةرء ال لاعرن ولش مرلو للتي ير تم ا لللبمن اق الر مء ون المقد بمم 

  دمن ون يللو اللبمن بتقديو ون 111-11ال قد مالقرض  موياةةةةةةب من خالل المرسةةةةةةمو الت ييذن رقو 
 مبرر لذلي  مهم مب ياسب للمارء ال لاعرن.

الرغو من الق ةةةةمر الذن اةةةةةبب  اريو اإلرادي  ي امبيو اللبمن من ولش اتاةةةةا وياةةةةب و ب  
مب تمده  اريو ا ستيالل من امبيو لمديمي الخبري   سيمب الاةرم  التمسييو و  و ب   يم ن  اد 

 ي المقمد ال ممذ يو التي يقمو  يرب الب ي بإمالن اةةةةةةةرم ب ولش اللبمن  دمن ون ي من لرذا انخير 
الاريو  ي الر ض لاب تب المبسةةةةةةةةةةو إلبراو المقد  مت در اإلاةةةةةةةةةةبري ه ب وياةةةةةةةةةةب و ب   يم د مب يم ع 

 يو السبب إلقبمو التمالن المقدن  لمب اقتاش انمر ذلي.القابن من ا ستمب و ب ار 
 مب وملش الماةةةةةةةةةةةةرء اهتمبمب ببليب ببلمرض المسةةةةةةةةةةةةبق الذن يقدمب المر ي لللبمن  ايث وللو  
تقديو ورض مسةةةةةةةةبق مسةةةةةةةةتم يب لم لب الاةةةةةةةةيب يو ممتاةةةةةةةةم ب ل ميع الاةةةةةةةةرم  مالمملممبا بالب مي 

القرض  و  ون مب يمبب وليب وغيبلب تاديد  ال ةةةةةةةاياو مال ليرو  م ذا اقمق مما ببا و راف وقد
  111-11مدي المرض المسةةبق    ي   ةةمف قب من ال قد مالقرض م   ي المرسةةمو الت ييذن رقو 

لش وراةةةب اوتببرا من يممب لبقبن مب ا ا عتمبن و 11لماةةةرء الير سةةةي الذن واةةةبر ولش مدي ل  بخال
 الب ي نا بو المرض المسبق.تبريخ ووال ب  م ذا ودو   ب ولش  لان مخبليو 

 مب م ا المارء لللبمن اق التسديد المسبق للقرض  لب وم  لن م ب ون وراد ذلي  دمن قيد  
وم اةةةةر   اتش قبل المل ان ل المتيق وليب  مهم مب يمد اةةةةمب و واةةةةب يو لامبيو اللبمن من ون 

 لم ع ذلي. م ر يار  يم ن ودرا ب  ي المقد ال
لللبمن  يبلامبيو المقرر اللبمن وش بن ت مين المقد الم ةةةةةر ي  ومب  يمب يتملق بهذا ون امبيو  

 ي التاةةةةةريع ال لاعرن  مولش وسةةةةةبب ون والقو اللبمن ببلب ي وبدي مب  وش بن ت ييذ المقمد الم ةةةةةر يو
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تقمو بممليو م ةةةةةةةةةةةةةر يو  ارتأي ب الت رق ولش مابهر الامبيو و د اسةةةةةةةةةةةةةن ت ييذ المقمد الم ةةةةةةةةةةةةةر يو 
 المترتبو ون وخالل الب مي ببلتلامبترب المر يو ت به اللبمن. مالمسسمليو
مديد من ن لب الم    بللبم ةةةةةةةر يو  ي م أى ون  تا اسةةةةةةةبب تمببوتببر هبتب الممليبا   ت 

د للو الب ي بماع مسبعل الد ع تاا ت ر ب ق الاقمق وش بن تاةييل الاسبب من ويداء مساب ميُ 
 تسريل تمبملب ببلاسبب الميتمح.

بإرادي الب مي الم يردي    سةةيمب اسةةبب المداعع  م ةةر ياهتو الماةةرء بابلو غلق الاسةةبب ال 
موم ه امبيو خب و  خب و بمد انلمبا المبليو التي اردهب ق بء الب مي  ي س ماا سببقو  ايث 

ببا مبليو م ميردف من خاللب ولش ليبدي الشقو  ي ال اب  الم ر ي  خ م ب وذا تمرض الب ي ل 
  ب ون د ع مستاقبا اللب بن الممدوين.تشب

ب ولش  ب ب دمره المال ي  مالمسةةةةةبهمو  ي يببلرغو من ون اةةةةةمبن المداعع يمتبر  ابمب مقبع 
تاقيق اسةةةةةةةةةةةةةةتقرار مسةةةةةةةةةةةةةةالمةو الممةبمالا الب  يةو مدوو الشقةو برةب  و  و ةب   يرقش لي من مالذا آم ب 

مالقرض ولش ون التمميض ياةةمل المداعع من قب من ال قد  111/1للممدوين ببلرغو من  ف المبدي 
ببلمملو الم  يو مان  بيو  رم يبقش قب ةرا ولش تاقيق الامبيو ال ب يو للممدوين   قت بر تيميلرب 

مسبهو برب ال سبو ال ي ابلو تمقف الب ي ون الد ع وم ت ةييتب مساب ا وتمبد  واب و ولش اللو 
ليبن ااةتراي الخلي و المممميو  ي  ة د  يب مق الاةمبن   بهيي ون ون سةقف الامبن   يامن مال

مب مببلرغو من ر ع قيمتب بمم ب التمديل انخير  ن ةةةةابب المداعع الاةةةةخمو التمميض الم بسةةةةب 
يمتبر و اب ب  ي اقرو  مب يسدن ببل شير م رو ولش ودو ماةةةةةةةةع وممالرو لدى الب مي مببلتبلي  قدان 

 الشقو  ي التمبمل مع هبتب انخيري.
ليبدي ولش ا لتلامبا الميرماةةةةةةةةةةو ولش الب ي قبل وبرامب المقد الم ةةةةةةةةةةر ي   ببلمقببل تم د  

التلامةبا وخرى تقع ولش وةبتقب مالتي تسةةةةةةةةةةةةةةبهو  ي امبيو اللبمن  ي وقمد ا عتمبن  موهمرب مراقبو 
من  باتش   يادث ون اةةةةرر للل اسةةةةتخداو ا عتمبن  مالتلامب بباتراو المدي المتيق وليرب لالعتمبن  

ببلرغو من ودو ال ف ال ةةةةةةةةريا للماةةةةةةةةرء ال لاعرن ولش ابلو اإل ربن  م يييو ت بيقرب  ملرذا ُر  ا 
مرلو يسةةةةةةةةةمن خاللرب وممره  مالباث ون م ةةةةةةةةةبدر تمميل  بوللاميو وخ بر اللبمن قبل اإل ربن مم ا

 وخرى.



 

- 444 - 
 

 و ب  يستخلف من هذا الباث ون المارء ال لاعرن  مببلرغو من خ م يو ق بء الب مي و 
 بلو ياةةةةأ و راده بقب من خبف وم اتش ببب خبف بممبمالا الب مي مالمسةةةةسمليو الماقمو ولش وخاللر

 ييذ ومامر مي ولش التا و  ي تببلتلامبترب ت به اللب بن وم اليير  ماستخل  ب وياب ون ودو قدري الب 
قمق اللب بن سدن ولش وهدار اوم اإلل ترم يو وش بن تاةةةييل الاسةةةبببا متسةةةييرهب ي م رب التقليديو الد ع

 لسمن ت ييذ الممليبا ولش الاسبب.
رغو تقرير مسةةةةةةةةسمليو الب مي ولش وسةةةةةةةةبب  اريو المخب ر  ي ابلو تلمير الاةةةةةةةةيي وم ومر  

التاميل اإلل ترم ي  و  و ب لو يممو ببلاةةةةةةةةةةةة ل ال ب ي الذن يسدن ولش وقرار مسةةةةةةةةةةةةسمليو الب مي ون 
مالممليبا الم راي ولش مسةةةةةةةتمى  م ةةةةةةةر يوالخدمبا الودان بم بسةةةةةةةبو اناةةةةةةةرار التي تلاق ببللب بن 

 الاسبب.
م ي انخير اتاا ل ب ون الب ي ل م ب مر يب متخ  ب ليب  ي م أى ون المسبنلو المد يو 
ون انخ بن التي ت ةةةةةةةةةةةةةةدر م ب م قب للا بو المبمو للمسةةةةةةةةةةةةةةسمليو  مالتي قد ت من وقديو  ي ابلو 

ون المقد  مقد ت من تق ةةةةيريو وذا مب تسةةةةبب  ي اإلخالل ببلتلاو قب م ي  وخاللب بب لتلامبا ال باةةةةعو
للبمن وم ببليير   متش تما ر و  ةةةةرن الخ أ مالاةةةةرر مالمالقو السةةةةببيو ببودى ولش واداث اةةةةرر 

بي رمب  يتمرض الب ي للمسةةةةةةةةةسمليو المقديو مالتق ةةةةةةةةةيريو ت به اللبمن مب لو يبدر من هذا انخير ون 
 .ب الت بيقبا الممليو  ي م بل المسسمليو الم ر يو  مهم مب وشبتتخ أ

ببلرغو من وقرار مسةةةةةسمليو الب مي و  ون ذلي لو يم ع الماةةةةةرء الير سةةةةةي من وقرار مبدو ودو 
مسةةةةةةةةةةةةةةسمليةو الب ةي مةب ا ا وتمةبد  ملمةل ذلةي مرده ير ع ولش تةدخةل الدملو  ي بمض الاب ا التي 

مببا مبليو   تاةةة ع مد يد الممن لرب  هذا من تمب ي م رب بمض المسسةةةسةةةبا ا سةةةتشمبريو من  ةةةم
 رةةو  ممن  رةةو وخرى ون وقرار مسةةةةةةةةةةةةةةسمليةةو الب مي  ي مشةةل هةةذه الاةةبلةةو ي مةةل الب مي تةةأخةةذ  ميع 
م ب يو ودو وقدامرب  ي ال شير من الاب ا ولش مد يد  ااتيب بترب لتمميل هبتب المابريع المتمشري  مال

 الم  ي  مببلتبلي ولش الم لاو المبمو للدملو.المسبودي  ممب ي م ب سلبب ولش ا قت بد 
يتاةةةةةا ل ب من خالل مب سةةةةةبق ون الماةةةةةرء ال لاعرن مببلرغو من الامبيو التي وم هب لللبمن 
الب  ي  و  و ب لو يبذل  ردا  ي ماةةع قب من خبف اةةأ ب  ي ذلي اةةأن بمض التاةةريمبا المربيو 

يو ش  ي مقببل ذلي ببمض ال  مف القب م التي ماما مببدئ خب و لامبيو اقمق اللب بن  ما تي
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المت بشري بين اةةةةةةةةةةةةةتش القما ين سةةةةةةةةةةةةةمان قب من ال قد مالقرض  القب من المد ي  القب من الت برن  قب من 
امبيو المسةترلي مقمع الي،  ماتش قب من المقمببا  مالماقع ون هذا الاتبا من اأ ب ورقلو ماع 

مراال الممليو الم ةةر يو  مودو ماةةمح ال ةةمري  وسةةب قب م يو خب ةةو لامبيو لبمن الب ي  ي اةةتش
خب ةو ببل سةبو للقباي الممرمض ومبمب ال لاء مالذن ي د  يسب ما را للي ل  يب رغو مب يامبب 

 من غممض مت بشر للا بو القب م يو المتملقو بب.
 تي و لرذا اليممض  ي بيي ولش الماةةةةةةةةةةريء ال لاعرن ووبدي ال ار  ي بمض مابهر امبيو 

مال رادهب بمماد قب م يو خب ةةةو بمم ب قب من ال قد مالقرض مان امو الم بقو لب لخ ةةةم ةةةيو  اللبمن
ال اةةةةةب  الم ةةةةةر ي بردف تم ير امبيو و بر لللبمن  خب ةةةةةو مع الت مر ا قت ةةةةةبدن مالت  ملم ي 

  ماب و اناةةةةةةةةخبف للتمبمل مع الب مي مسةةةةةةةةبيري لرذا الت مر  ماتش يتاقق ذلي ي بيي لالاب ةةةةةةةة
 ب: ر ي ودي  ما ب قب م يو مت ايميو  وهم ووبدي ال ار

م ا الماةةةةةةةةرء ال لاعرن لللبمن اقب  ي الاسةةةةةةةةبب الم ةةةةةةةةر ي  م ي المقببل م ا الب ي اقب  ي  -
ن يملى ذلي ولش تيبدن بمض الممليبا المابمهو و  و ب   يم ع من وقرار مسسمليو  الر ض  مال

 ولش ب ةةي ال لاعر ا  تيةةبن الب مي  ي اةةبلةةو الر ض غير المبرر ليتا الاسةةةةةةةةةةةةةةبب   مةةب ي ةةب
من قةب من ال قةد مالقرض بد  ممب  111باةةةةةةةةةةةةةةرةبدي ر ض مااةدي  بقةب لمةب  ةبن  ي  ف المةبدي 

 .31-11  ا وليب التمليمو رقو 
و اةبن هيعو مسةتقلو تتمتع ببلاةخ يو المم ميو ما ستقالل المبلي لممبرسو الرقببو ولش الب مي   -

عر مالل  و الم ةةةةةةةةةةر يو  خب ةةةةةةةةةةو مب تملق بال الم بلوبا تقمو ببلدمر الم م  ابليب بب ي ال لا
الم ةةر يو   سةةيمب مون اللبمن ييتقر ولش الشقب و القب م يو التي ت ملب قبدرا ولش مما رو الب مي 

 مم بقاو ب مد المقد الم ر ي.
تاسةةةيب اللب بن باقمقرو من خالل ت شيف اإلوالو المتملق ببلاةةةرم  الم ةةةر يو  خب ةةةو م رب  -

ا قت بوبا المختليو ون  ريق اةةةةبببيي متخ ةةةة ةةةةو من  رف ب ي ال لاعر  اتش   اليماعد م 
 تايع اقمق اللب بن بين ب ي مآخر.
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تمةديةل وا ةبو قةب من ال قةد مالقرض بةإاةةةةةةةةةةةةةةب ةو قماوةد ت او المالقةو التمةبقةديو بين الب ي ماللبمن  -
يف بتخ ةةةةةةةلتبيبن اقمق مما ببا  ل م رمب  ملمب   انخذ بمب  بنا بب بمض التاةةةةةةةريمبا 

 مببدئ لامبيو لب بن الب مي.
تت رق ولش وللاميو تمخي الاذر مارف الب مي ولش ا تابف ا  ارا با  سن   مف قب م يو  -

واةةةةةةةةةةةةةةب ةو ولش تاةديةد التلامةبتةب قبةل المبةبدري بةبلم بن بأن وداي من ودماا الم بن تقليديو  ب ا وم 
 رادوو لمسألو تلمير ودماا الم بن.ول ترم يو   بهيي ون   ب ولش وقمببا 

اةرمري ماةع  ابو قب م ي مت بمل للمسسمليو الم ر يو بسبب ودو مسبيري القماود المبمو لرذا  -
ال مء من ال اب   ممب ياقق التمالن بين و راف المالقو الم ر يو  انمر الذن يسرل و راناا 

  رف القابي من  رو شب يو. التقباي ولش اللب بن من  رو  مالم مل ولش المل سليمو من
ل ف ولش تاةةةةةةةةةديد مسةةةةةةةةةسمليو الب مي  ي ابلو وخاللرب بب لتلامبا الماقمو ولش مع وللاميو ا

وبتقرب خب ةةةةةةةةةةةةةةو ا لتلاو ببإلوالو ممب تملق ب يييو الماب او ولش مسةةةةةةةةةةةةةةبعل الد ع تقليديو  ب ا وم 
يد ب الن  ل اةةةر  يميي وم يقول ترم يو اتش   يقع اللبمن اةةةايو غ، وم ااتيبل وم سةةةرقو  مع 

 من مسسمليو الب مي ون وخاللرب برذا ا لتلاو.
تمايةد الم ةةةةةةةةةةةةةة لاةبا القةب م يةو بين قةب من ال قةد مالقرض مان امةو الم بقو لب اتش   تختل   -

انممر ولش اللبمن قليل الخبري ببلممبمالا الم ةةةةةر يو  مع اةةةةةرمري سةةةةةن تاةةةةةريع مماد يتملق 
من بةةدعرةةب ولش ا ترةةبعرةةب  مليب م رد و ران تمةةديالا وم ترقيع  بت ايو المالقةةبا الم ةةةةةةةةةةةةةةر يةةو

 نوراف مالمبداا الم ر يو.ولش اقبعمو  مودو تري انممر ماتتو مست دي قب م يو ل  مف 
ا  اةةةةةةةةةبب   ي المربو اةةةةةةةةةرمري م اةةةةةةةةرمري ت مين ممايي الب مي من ايث التمبمل مع اللب بن  -

 قيةةبمرو بةةب لتلامةةبا الم ةةةةةةةةةةةةةةر يةةو المختليةةو لمةةب لرةب من وشر بةةبل  ولشبرو  ولش  ةةب ةةب  الم م ةو
من خالل ت ايو دمراا ت مي يو ت بيقيو  مذلي المالقبا الم ةةةةةةر يو مالق بء الم ةةةةةةر ي   ل  

ولش  ب ب اةةةةةرمري اسةةةةةتاداث قاةةةةةبن متخ ةةةةةف مقاةةةةةبي م م ين ملمين ببلقماود الم ةةةةةر يو 
 لخ م يو الق بء.
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           لويااااا  شاااااهادة                                                                أعاااااراب أحماااااد، السااااارطات اإلدارياااااة المساااااتقرة فاااااي المجاااااا  المصااااارفي، مااااارعرة  . 9
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       ، مجراة  «                                                     القاوووي لربوك المرعزل، دراسة مقاروة في البالد العربية       المرعز  »                 الحرو ماجد راغب،   . 5
  .    0222   ،        ، العويت 0      العدد   ،  1       المجرد          شريعات،           الحقوق والت

                                                       القياااااود القاوووياااااة والقضاااااائية عراااااى فوائاااااد القاااااروض فاااااي القااااااوون  »                     الةويرااااادل عباااااد الساااااتار،   . 6
           ومااا بعااد ا.     22     ، ل.     7007                                           ، مجرااة اال تصاااد اإلسااالمي العالميااة، عاادد وااوفمبر  «      الوضااعي

   www.giem.Kantakji.com                           متاد عرى المو ع اإللعتروويف 
                                                   تطبيقاااات المسااالولية المدوياااة المصااارفية فاااي  ضاااا  المحعماااة  »               جاسااام عراااي ساااالم،          الشامساااي  . 7

                                            ، بحاااوث مااالتمر األعماااا  المصااارفية اإللعترووياااة باااين  «                                االتحادياااة العرياااا ومحعماااة تميياااز دباااي
                                                                                     الشااريعة والقاااوون، المجرااد الرابااع، عريااة الشااريعة والقاااوون، وغرفااة تجااارة وصااواعة دبااي، دبااي، 

  .    7001    مال     07-  00         أبو وبي، 
       ، مجراااة  «                                                 التاااد يقات المصااارفية الالزماااة  بااا  المباااادرة بصااار  الشااايك »                   الشااامائ فاااائق محماااود،   . 8

  .    7000                                           ، العدد الثاوي، عرية القاوون، جامعة بغداد،   72                         العروم القاوووية، المجرد 
                                                     القاووويااة ماان مساالولية البوااك المسااحوب عرياا  بمواساابة أدا           المواوااع »  ،                                                                                           اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  . 9

                                            ، المجرااة القاووويااة والقضااائية، مرعااز الدراسااات  «                                        يمااة الشاايك، دراسااة فااي التطبيقااات القضااائية
  .    7000                                              القاوووية والقضائية بوزارة العد ،  طر، ديسمبر 

       ، مجراة  «                                                 ر ابة المصر  عرى الجدارة الشةصية لطالب فتح الحسااب »  ،                       اااااااااااااااااااااا                                                                  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .  11
  .    7007                                                                         الشريعة والقاوون، العدد السابع عشر، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، يوويو 

                        المجرااااة المغربيااااة لال تصاااااد                     ن الشااااروط التعساااافيةا،                                  الفاااااةورل إدريااااس، احمايااااة المسااااتهرك ماااا  .  11
  .    7000             ، وجدة، جوان  1                والقاوون، العدد 
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                                                                               المرحااام أحماااد عباااد الااارحمن، اوماااارا العقاااود ووساااائ  مواجهاااة الشاااروط المجحفاااة فيهاااا، دراساااة   .  12
                                                                                   تحريرية مقاروة في العقد والقضا  األوجرو أمريعي مع اإلشارة إلى الوضع فاي العوياتا، مجراة 

  .    0227        س وجوان   ر   ما  ،   01                   و  والثاوي، المجرد                          الحقوق العويتية، العدد األ
                                    ، مجرااة العرااوم القاووويااة واال تصااادية،  «                              العتمااان المصاارفي، أصااول  وفرساافت  »      حسااين،         الوااورل  .  13

  .    0222      مصر،   ،  02                    العدد الثاوي، السوة 
                        ، مجراااة العراااوم القاووويااااة  «                                          مسااالولية البواااك بمواساااابة الوفاااا  بالشااايك الماااازور »  ،                                                          اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .  14

  .    0221                             ، مطبعة جامعة عين شمس، يوليو   02              الثاوي، السوة                    واال تصادية، العدد
                    ، مجرااة عريااة الحقااوق،  «       االسااتهالك        فااي عقااود                             الرجااوئ التشااريعي عاان التعا ااد »             بااراك سااريمان،   .  15

  .    7002                 ، جامعة الوهرين،   02      العدد 
       المحادد     07-  02                                                                 بواسي شاو ي، امواجهاة الشاروط التعسافية فاي العقاود فاي ضاو  القااوون ر ام   .  16

                                                                                      لرقواعااد المطبقااة عراااى الممارسااات التجارياااةا، المجرااة الجزائريااة لرعراااوم القاووويااة، اال تصاااادية 
  .    7002                            عرية الحقوق، جامعة الجزائر،   ،   07                 والسياسية، العدد 

                         ، المجراة األعاديمياة لربحاث  «                                            الحماياة القاوووياة لرمساتهرك فاي العقاود البوعياة »              تدريست عريماة،   .  17
                                                      عرية الحقاوق والعراوم السياساية، جامعاة عباد الرحماان ميارة،    ،  00        ، العدد  2 0                 القاوووي، المجرد 
  .    7002                 بجاية، الجزائر،

                                                حماية المستهرك في عقد القرض االساتهالعي فاي التشاريع  »             بحماول شري ،    ،            جريفيري محمد  .  18
                 ، المرعاااز الجاااامعي   00                                                    ، مجراااة االجتهااااد لردراساااات القاوووياااة واال تصاااادية، العااادد  «        الجزائااارل

  .    7002                         لتموغاست، الجزائر، جاوفي 
              ، مجرااة بغااداد «                                           المساالولية الجزائيااة عاان إفشااا  الساارية المصاارفية »                     جويعااد إياااد ةراا  محمااد،   .  19

  .    7000                ، جامعة العراق،   71                        لرعروم اال تصادية، العدد 
                    ، المجراة القاوووياة،  «                                             دور التشريع المقارن فاي مواجهاة الشاروط التعسافية »               صفير سميح جان،   .  21

  .    7000  ،        ، لبوان       العسريك-     القدس            جامعة الرود   ،  2      العدد 
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             دراسااة مقاروااة                                            الساارية المصاارفية آثار ااا وجواوبهااا التشااريعية،  »                           صااالد الاادين تاااا الاادين ميااادة،   .  21
            عرياة اإلدارة    ،  72        ، العادد   10                              ، مجرة تومية الرافدين، المجرد  «                              لعدد من الدو  األجوبية والعربية

  .    7002        العراق،                          واال تصاد، جامعة الموص ،
                                                   المسالولية المدوياة لربواك عان عمرياات القاروض االساتهالعية  »                          عزارة الضفيرل ةالاد عطشاان،   .  22

      العادد                          ، مجراة الشاريعة والقااوون،  «                   ون الفروسي والعويتي                                   تجاص العمي  المقترض، دراسة في القاو
  .    7007                                                   عرية القاوون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، يواير   ،   22

                                                          الساااارية المصاااارفية بااااين اإلبقااااا  واإللغااااا ، دراسااااة فااااي فرساااافة الساااارية  »                غاااااوم يوساااا  عااااودة،   .  23
  .    7000             العراق، ويسان  ،   71                                              ، مجرة العروم اال تصادية، المجرد السابع، العدد  «        المصرفية

                                      ، الجديااد فااي أعمااا  المصااار  ماان الااوجهتين  «               االسااتعالم المصاارفي »                غصااوب عباادص جمياا ،   .  24
                                                                                 القاووويااة واال تصااادية، الجااز  األو ، أعمااا  الماالتمر السااوول، عريااة الحقااوق، جامعااة بيااروت 

  .    7002                                         العربية، موشورات الحربي الحقو ية، لبوان، 
             ، بحاااوث مااالتمر  «                                  الجوائياااة لربواااك عراااى إفشاااا  سااار المهواااة          المسااالولية  »                    اياااد أساااامة عباااد اهلل،   .  25

  .    7001                                                                        األعما  المصرفية اإللعترووية بين الشريعة والقاوون، المجرد الرابع، العراق، 
                                 ، المجموعااااة المتةصصااااة فااااي المساااالولية  «                         المساااالولية المهويااااة لرمصااااار  »             عرعبااااي مااااروان،   .  26

                                   لملتمر العرمي السوول، عرياة الحقاوق،                                                        القاوووية لرمهويين، الجز  الثالث والجز  الرابع، أعما  ا
  .    7000                                                     جامعة بيروت العربية، موشورات الحربي الحقو ية، لبوان، 

                                                                          إوها  عقد فتح االعتماد بإرادة البوك بين مدووة التجارة والقاوون البوعيف أية  »              لفروجي امحمد،   .  27
          المغربياااة،                                                 ، مساااتجدات مدوواااة التجاااارة وت ثيراتهاااا عراااى المقاولاااة  «                       ضاااماوات لتمويااا  المقاولاااة 

                                                                                أشااغا  اليااوم الدراسااي، المااووم ماان  باا  شااعبة القاااوون الةااال بالتعاااون مااع وزارة الصااواعة 
                                ، موشاااااورات عرياااااة العراااااوم القاوووياااااة     0222    ماااااال     72                                    والتجاااااارة والصاااااواعة التقريدياااااة، بتااااااري  

  .                                                         واال تصادية واالجتماعية، جامعة محمد الةامس، السويسي، الرباط
                             تفعياا  أوومااة الر ابااة المصاارفية  »                     ن، الشاامرل صااادق راشااد،                         محمااد أمااين اإلمااام صااالد الاادي  .  28

              الساااااوة الرابعاااااة    ،  20      العااااادد                         ، مجراااااة اإلدارة واال تصااااااد،  «                             وتطوير اااااا وفاااااق المعاااااايير الدولياااااة
  . www.iasj.net                             . متاد عرى المو ع اإللعتروويف     7000          والثالثون، 
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IV- القانونية       النصوص          :  
                          النصوص القانونية الوطنية:- 1
         الدستور:- أ

   1              ، صااااادر بتاااااري    21                  ، ا. ر.ا.ا، العاااادد     0221       ديساااامبر    2          ، ماااالر  فااااي     0221      دسااااتور   . 1
  ،     7007      أفريااا      00          ، مااالر  فاااي 03-02    ر ااام                           ، معاااد  وماااتمم بموجاااب  ااااوون    0221       ديسااامبر 

          ، مااالر  فاااي   02-  01              ، وبقااااوون ر ااام     7007      أفريااا      02              ، صاااادر بتااااري    72             ا.ر.ا.ا، عااادد 
    ر اام          وبقاااوون   ،    7001       وااوفمبر     01              ، صااادر بتاااري    11               ، ا.ر.ا.ا، عاادد     7001        وااوفمبر    02
     مااااارس     02            صااااادر بتاااااري     ،  02    عاااادد       .ا.ا،  ر     ، ا.     7001     مااااارس    1          ، ماااالر  فااااي   00-  01

7001    .  
                  النصوص التشريعية:- ب

                      اإلجااارا ات الجزائياااة، ا.               ، يتضااامن  ااااوون     0211     جاااوان    1        مااالر  فاااي   ،    022-  11        أمااار ر ااام   . 1
  . ة    متمم       معد  و  ج   .    0211     جوان     00            صادر بتاري    ،   21           ر.ا.ا، عدد 

                       العقوباات، ا. را.ا، عادد             تضامن  ااوون ي  ،     0211     جاوان     01          ، ملر  في    021-  11        أمر ر م   . 2
  . ة          معد  ومتمم ج   .    0211     جوان     00            صادر بتاري    ،   21

    عادد                               تضمن القااوون المادوي، ا.ر.ا.ا،  ي  ،     0222       سبتمبر     71        ملر  في    ،  21-  22        أمر ر م   . 3
  . ة     ومتمم      معد  ج  .     0222       سبتمبر     10            صادر بتاري    ،   21

                             القااوون التجاارل، ا. ر. ا. ا،       تضامن ي  ،     0222       سابتمبر     71        مالر  فاي    ،  22-  22        أمر ر م   . 4
  . ة          معد  ومتمم ج  .     0222       أعتوبر     10            صادر بتاري    ،   21    عدد 

     ، ا.     0212            لمالياة لساوة             تضمن  اوون ا ي  ،     0211       ديسمبر     10          ، ملر  في   01-  21           اوون ر م   . 5
  .    0211       ديسمبر     10            صادر بتاري    ،   22             ر. ا. ا، عدد 

                              تضاامن  اااوون الجمااارك، ا. ر.ا.ا،    ، ي    0222       جويريااة     70        ماالر  فااي   ،   02-  22           اااوون ر اام   . 6
       لر  فااي  ماا  ،   00-  21                        ، معااد  ومااتمم بقاااوون ر اام     0222       جويريااة     72              ، صااادر بتاااري    10    عاادد 
  .    0221    أوت     77            صادر بتاري    ،   10                ، ا. ر.ا.ا، عدد     0221    أوت     77
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                 والقاارض، ا. ر. ا.   ك                     ، يتعرااق بووااام البوااو     0211    أوت     02        ماالر  فااي   ،   07-  11           اااوون ر اام   . 7
  . ة    مرغى ج  .     0211    أوت     70            صادر بتاري    ،   12         ا، العدد 

                                  رق بالوقد والقرض، ا. ر. ا. ا، عادد      ، يتع    0220      أفري     2 0        ملر  في    ،  00-  20           اوون ر م   . 8
  . ة    مرغى ج  .     0220      أفري      01            صادر بتاري    ،  1 0

     ، ا.     0227            لمالياة لساوة             تضمن  اوون ا ي  ،     0220       ديسمبر     01        ملر  في   ،   72-  20           اوون ر م   . 9
  .    0220       ديسمبر     01            صادر بتاري    ،   12             ر. ا. ا، عدد 

                     ورصااة القاايم الموقولااة،           ، يتعرااق بب    0221    مااال     71        ماالر  فااي   ،   00-  21                 مرسااوم تشااريعي ر اام   .  11
  ،   00-  21                       ، معااد  ومااتمم باااألمر ر اام     0221    مااال     71              ، صااادر بتاااري    12             ا.ر.ا.ا، عاادد 

  ،     0221    وفي   جااااا    02       بتاااااري       صااااادر   ،   01               ، ا.ر.ا.ا، عاااادد     0221      جاااااوفي     00   فااااي       ماااالر 
            صااادر بتاااري    ،   00               ، ا.ر.ا.ا، عاادد     7001     يفاارل  ف    02        ماالر  فااي   ،   02-  01             والقاااوون ر اام 

  .    7001      فيفرل     02
  ،   01                              تعرااق بالت ميوااات، ا.ر.ا.ا، عاادد    ، ي    0222      جاااوفي     72        ماالر  فااي    ،  02-  22        أماار ر اام   .  11

    70      ر  فااي    مال    ،  02-  01           ااوون ر ام                    ، معاد  ومااتمم بموجاب     0222     ماارس     01            صاادر بتااري  
  .    7001     مارس     07            صادر بتاري    ،   02               ، ا.ر.ا.ا، عدد     7001   رل    فيف

     ، ا.     7007             المالياة لساوة             تضمن  اوون ي   ،    7000       ديسمبر     77        ملر  في    ،  70-  00           اوون ر م   .  12
            ون اإلجاااااارا ات               ، والمتضاااااامن  اااااااو    7000       ديساااااامبر     71            صااااااادر بتاااااااري    ،   22           ر.ا.ا، عاااااادد 

  . ة          معد  ومتمم ج   .        الجبائية
  ،   21                                ، يتعرااق بالموافسااة، ا.ر.ا.ا، عاادد   01  70       جويريااة     02        ماالر  فااي   ،   01-  01        أماار ر اام   .  13

  . ة          معد  ومتمم ج  .     7001       جويرية     70            صادر بتاري  
                                  رااق بالوقااد والقاارض، ا. ر. ا. ا، عاادد    متع  ،     7001    أوت     71        ماالر  فااي    ،  00-  01    ر اام    ر  أماا  .  14

   ة.         عد  ومتمم  جم   .    7001    أوت     72       بتاري       صادر   ،   27
         لممارسااات      عرااى ا                       ، يحاادد القواعااد المطبقااة     7002     جااوان     71        ماالر  فااي   ،   07-  02           اااوون ر اام   .  15

                   ، معاااد  ومااتمم بموجاااب     7002     جااوان    2 7            صااادر بتااااري    ،   20          ا. ا، عااادد  .              التجاريااة، ا. ر
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            صاااادر بتااااري    ،   21                  ، ا. ر. ا. ا، عااادد     7000    أوت     02       فاااي     مااالر   ،   01-  00           ااااوون ر ااام 
  .    7000    أوت     01

                 األوشاطة التجاريااة،                   تعرااق بشاروط ممارساة  ي  ،     7002    أوت    2 0        مالر  فاي    ،  01-  02           ااوون ر ام   .  16
  . ة          معد  ومتمم ج  .     7002    أوت     01            صادر بتاري    ،   27                ا. ر. ا. ا، عدد 

                                        ، يتعرق بالو اية من تبييض األموا  وتموي      7002      فيفرل     01        ملر  في    ،  00-  02           اوون ر م   .  17
     معاااد   ج   .    7002      فيفااارل     02            صاااادر بتااااري    ،   00                                 ر ااااب ومعافحتهماااا، ا. ر. ا. ا، عااادد   اإل

  . ة     ومتمم
                       مان الفسااد ومعافحتا ، ا.               تعراق بالو اياة  ي  ،     7001      فيفارل     70          ، مالر  فاي   00-  01           اوون ر م   .  18

  ،   02-  00                       ، معاااد  وماااتمم بااااألمر ر ااام     7001     ماااارس     01              ، صاااادر بتااااري    02     عااادد       ر.ا.ا، 
  ،     7000       ساااابتمبر     00            صااااادر بتاااااري    ،   20                ، ا. ر.ا.ا، عاااادد     7000    أوت     71       لر  فااااي  ماااا

  ،   22                  ، ا. ر. ا. ا، عادد     7000    أوت    7 0          ، مالر  فاي   02-  00                         ومعد  وماتمم بالقااوون ر ام 
  .    7000    أوت     00            صادر بتاري  

                           ووايم مهواة الموثاق، ا. ر. ا.          ، يتضامن ت    7001      فيفارل     70        مالر  فاي    ،  07-  01           اوون ر ام   .  19
  .    7001     مارس     01            صادر بتاري    ،   02       ا، عدد 

                  ة المحضار القضاائي،                  ، يتضامن تووايم مهوا    7001      فيفارل     70        ملر  فاي    ،  01-  01           اوون ر م   .  21
  .    7001     مارس     01            صادر بتاري    ،   02                 ا. ر. ا. ا، عدد

                      م المحاساابي المااالي، ا.              ، يتضاامن الووااا    7002       وااوفمبر     72        ماالر  فااي    ،  00-  02           اااوون ر اام   .  21
  .    7002       ووفمبر     72            صادر بتاري    ،   22            ر.ا. ا، عدد 

        المدوياااااة                         ، يتضااااامن  ااااااوون اإلجااااارا ات    7001      فيفااااارل     71        مااااالر  فاااااي   ،   02-  01           ااااااوون ر ااااام   .  22
  .    7001      فيفرل     72       بتاري       صادر   ،   70       ا، عدد     ا.                 واإلدارية، ا. ر.

                    المساااتهرك و ماااع الغاااش،                 ، يتعراااق بحماياااة    7002      فيفااارل     72        مااالر  فاااي    ،  01-  02           ااااوون ر ااام   .  23
  ،   02-  01                        ، معاد  وماتمم بقااوون ر ام     7002     ماارس     01            صادر بتاري     ، 2 0    عدد          ا.ر.ا.ا، 
  .    7001     جوان     01              ، صادر بتاري    12               ، ا.ر.ا.ا.، عدد    7001     جوان     00        ملر  في 
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                                تعرااق بمهاان الةبياار المحاسااب ومحااافو  ي  ،     7000     جااوان     72        ماالر  فااي    ،  00-  00           اااوون ر اام   .  24
  .    7000       جويرية     00            صادر بتاري    ،   27                                  والمحاسب المعتمد، ا. ر. ا. ا، عدد          الحسابات 

                        يم مهوااة المحاماااة، ا. ر.            ، يتضاامن توواا    7001       أعتااوبر     72        ماالر  فااي   ،   02-  01           اااوون ر اام   .  25
  .    7001       أعتوبر     10            صادر بتاري    ،   22          ا. ا، عدد 

  :     فيذية    التن       النصوص - ج
                        تضامن إوشاا  ةرياة االساتعالم  ي  ،     7007      أفريا      02          ، مالر  فاي    072-  07           توفيارل ر ام       مرسوم   . 1

       ، معاااد      7007      أفريااا      02              ، صاااادر بتااااري    71                                  الي وتوويمهاااا وعمرهاااا، ا.ر.ا.ا، عااادد    المااا
           ، ا.ر.ا.ا،     7001       ساابتمبر     01       فااي     ماالر   ،    722-  01                               ومااتمم بموجااب مرسااوم التوفياارل ر اام 

  .    7001       سبتمبر     02            صادر بتاري    ،   20    عدد 
                       ، يحااادد العواصااار األساساااية     7001       سااابتمبر     00        مااالر  فاااي    ،   101-  01           توفيااارل ر ااام       مرساااوم   . 2

                              د التي تعتبر تعسفية، ا.ر.ا.ا،                                                         لرعقود المبرمة بين األعوان اال تصاديين والمستهرعين والبوو 
  .    7001       سبتمبر     00            صادر بتاري    ،   21    عدد 

                     يحااادد العواصااار األساساااية   ،     7001       سااابتمبر     00        مااالر  فاااي    ،   101-  01           توفيااارل ر ااام       مرساااوم   . 3
                   بار تعسافية، ا. ر.ا.                                                                  لرعقود المبرمة بين األعاوان اال تصااديين والمساتهرعين والبواود التاي تعت

  .    7001       سبتمبر     00            صادر بتاري    ،   21       ا، عدد 
                                 ، يحدد الشروط والعيفيات المتعرقة     7001       ووفمبر    2        ملر  في    ،   121-  01                 مرسوم توفيرل ر م   . 4

  .    7001       ووفمبر     01        بتاري      صادر   ،   21                             بإعالم المستهرك، ا.ر.ا.ا، عدد 
                             ، يتعرق بشروط وعيفياات العاروض     7002    مال     07        ملر  في   ،    002-  02           توفيرل ر م       مرسوم   . 5

  .    7002    مال     01            صادر بتاري    ،   72                                ا  القرض االستهالعي، ا.ر.ا.ا، عدد      في مج
                  النصوص التنظيمية:- د

               لرأساااما  البواااوك                  تعراااق بالحاااد األدواااى  ي  ،     0220       جويرياااة     02   فاااي       مااالر    ،  00-  20         وواااام ر ااام   . 1
    أوت     70            صااادر بتاااري    ،   12                                  عامرااة فااي الجزائاار، ا. ر. ا. ا، عاادد                     والملسسااات الماليااة ال

  . ة    مرغى ج  .     0220
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                              بقواعد الصر  وشروط ، ا. را.ا،         ، يتعرق     0220    أوت     02        ملر  في    ،  02-  20         ووام ر م   . 2
   .     0227     مارس     72            صادر بتاري    ،   72    عدد 

                            ن توواااايم مرعزيااااة المبااااال  غياااار      ، يتضاااام    0227     مااااارس     77        ماااالر  فااااي    ،  07-  27         ووااااام ر اااام   . 3
  .    0221      فيفرل     02            صادر بتاري    ،   01                                 المدفوعة وعمرها، ا. ر. ا. ا، عدد 

                                     ، يتعراق بالشاروط التاي يجاب أن تتاوفر فااي     0227     ماارس     77        مالر  فاي    ،  02-  27         وواام ر ام   . 4
     صاااادر   ،   01                                يريها وممثريهاااا، ا. ر. ا. ا، عااادد                                   ملسساااي البواااوك والملسساااات المالياااة ومسااا

  .   221 0      فيفرل     02       بتاري  
                                   ، يحاادد شااروط ت ساايس بوااك وملسسااة ماليااة     0221      يواااير     01        ماالر  فااي    ،  00-  21         ووااام ر اام   . 5

    02            صااادر بتاااري    ،   02                                  سسااة ماليااة أجوبياة، ا. ر. ا. ا، عاادد                         وشاروط إ امااة فاارئ بواك ومل 
  . ة    مرغى ج  .     0221     مارس 

                                 ، يتعراااااق بالوشااااااطات التابعاااااة لربواااااوك     0222       واااااوفمبر     02        مااااالر  فاااااي    ،  01-  22         وواااااام ر ااااام   . 6
  .    0222       ديسمبر     72            صادر بتاري    ،   10                      الية، ا. ر. ا. ا، عدد             الملسسات الم  و 

                  لميزاويات وساير ا،                       ، يتضمن توويم مرعزية ا    0221       جويرية     01        ملر  في    ،  02-  21         ووام ر م   . 7
  .    0221       أعتوبر     72            صادر بتاري    ،   12                ا. ر. ا. ا، عدد 

                             ، يحااااادد شاااااروط تعاااااوين الحاااااد األدواااااى     7002     ماااااارس     02        مااااالر  فاااااي    ،  07-  02         وواااااام ر ااااام   . 8
  .    7002      أفري      71            صادر بتاري    ،   72                                حتياطي اإللزامي، ا. ر. ا. ا، عدد   لال

          المصاارفية،                            ، يتعرااق بووااام ضاامان الودائااع     7002     مااارس     02        ماالر  فااي   ،   01-  02         ووااام ر اام   . 9
                            ، معاااد  وماااتمم بموجاااب وواااام ر ااام     7002     جاااوان    7 0            صاااادر بتااااري    ،   12              ا. ر.ا.ا، عااادد 

                              ان الودائاع المصارفية، ا.ر.ا.ا،                 ، يتعراق بوواام ضام    7001      أفريا      10        ملر  في   ،   00-  01
  .    7001       جويرية     02            صادر بتاري    ،   27    عدد 

                                       ، يتعرق بالو اية من تبيض األموا  وتموي      7002       ديسمبر     02        ملر  في   ،   02-  02         ووام ر م   .  11
     معاااااد   ج   .    7001      أفريااااا      71            صاااااادر بتااااااري    ،   71                 ماااااا، ا.ر.ا.ا، عااااادد                اإلر ااااااب ومعافحته

  . ة     ومتمم
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                                   ، يتعرااق بمقاصااة الصااعوك وأدوات الاادفع     7002       ديساامبر     02        ماالر  فااي   ،   01-  02         ووااام ر اام   .  11
      أفريااااا      71            صاااااادر بتااااااري    ،   71                                 جمهور العاااااريض األةااااارى، ا.ر.ا.ا، عااااادد           الةاصاااااة باااااال

7001    .  
                                   ، يحدد شاروط ت سايس بواك وملسساة مالياة     7001       سبتمبر     72        ملر  في    ،  07-  01         ووام ر م   .  12

    07     اري         صاادر بتا  ،   22                                  سسة مالياة أجوبياة، ا. ر. ا. ا، عادد                          وشروط إ امة فروئ بوك ومل 
  .    7001       ديسمبر 

                               تعرااااق بترتيبااااات الو ايااااة ماااان إصاااادار  ي  ،     7001      جاااااوفي     70        ماااالر  فااااي    ،  00-  01         ووااااام ر اااام   .  13
  ،     7001     جوان     77            صادر بتاري    ،   11                                  ن رصيد ومعافحتها، ا. ر. ا. ا، عدد             الشيعات بدو 

  . ة          معد  ومتمم ج
                                     ، يتعرااق بحسااابات العمرااة الصااعبة الةاصااة     7002      فيفاارل     02        ماالر  فااي    ،  00-  02         ووااام ر اام   .  14

           عوويين غيار                                                                     باألشةال الطبيعيين من جوسية أجوبية المقيمين وغير المقيمين واألشةال الم
  .    7002      أفري      72            صادر بتاري    ،   72                       المقيمين، ا.ر.ا.ا، عدد 

                                            ، يحدد القواعد العامة المتعرقاة بشاروط البواوك     7002    مال     71        ملر  في    ،  01-  02         ووام ر م   .  15
  ،     7002       سبتمبر     01            صادر بتاري    ،   21                            ريات المصرفية، ا.ر.ا.ا، عدد                 المطبقة عرى العم

  . ة    مرغى ج
                                       ، يتضمن مةطط الحسابات البوعية والقواعد     7002       جويرية     71        ملر  في    ،  02-  02         ووام ر م   .  16

            صاادر بتااري    ،   21                                  الملسسات المالياة، ا. ر. ا. ا، عادد                                المحاسبية المطبقة عرى البووك و 
  .    7002       ديسمبر     72

                                    ، يتضاامن إعااداد العشااو  الماليااة لربوااوك     7002       أعتااوبر     01        ماالر  فااي    ،  02-  02         ووااام ر اام   .  17
  .    7002       ديسمبر     72            صادر بتاري    ،   21                                  ات المالية ووشر ا، ا. ر.ا. ا، عدد        والملسس

          ابة ةطار                               ، يتضمن تعري  و ياس وتسيير ور     7000    مال     72        ملر  في   ،   02-  00         ووام ر م   .  18
  .    7000       أعتوبر     07              ، صادر بتاري    22    عدد                      السيولة، ا. ر. ا. ا، 

            ك والملسسات                                 ، يتعرق بالر ابة الداةرية لربوو     7000       ووفمبر     71        ملر  في   ،   01-  00         ووام ر م   .  19
  .    7007    أوت     72            صادر بتاري    ،   22                      المالية، ا.ر.ا.ا، عدد 
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                                           ، يتعرق بالر ابة الداةرية لربووك والملسسات     7000       ووفمبر     71        ملر  في   ،   01-  00         ووام ر م   .  21
  .    7007    أوت     72    ري          صادر بتا  ،   22                        لمالية، ا. ر. ا. ا، عدد  ا

   ات                                  ، يتضمن تووايم مرعزياة مةااطر الملسسا    7007      فيفرل     70        ملر  في    ،  00-  07         ووام ر م   .  21
  .    7007      يوويو     01            صادر بتاري    ،   11                              واألسر وعمرها، ا. ر. ا. ا، عدد 

                                        ، يتعرق بالو اية من تبييض األموا  وتموي      7007       ووفمبر     71        ملر  في    ،  01-  07         ووام ر م   .  22
  .    7001      فيفرل     72            صادر بتاري    ،   07                                 ر اب ومعافحتهما، ا. ر. ا. ا، عدد   اإل

                                       ، يحااادد القواعاااد العاماااة المتعرقاااة بالشاااروط     7001      أفريااا      01        مااالر  فاااي   ،   00-  01         وواااام ر ااام   .  23
      جاوان    07            صاادر بتااري    ،   72                                  العمرياات المصارفية، ا. ر.ا. ا، عادد                     البوعية المطبقة عراى 

7001    .  
                                       ، يتضمن وسب المال ة المطبقة عرى البووك    7002       فبراير     01        ملر  في   ،   00-  02         ووام ر م   .  24

  .    7002       سبتمبر     72            صادر بتاري    ،   21                                 والملسسات المالية، ا. ر.ا.ا، عدد 
                      العبارى والمساا مات، ا.                  ، يتعراق بالمةااطر     7002      فيفرل     01        ملر  في   ،   07-  02         ووام ر م   .  25

  .    7002       سبتمبر     72            صادر بتاري    ،   21            ر.ا. ا، عدد 
                            بعيفياات تحدياد معادالت الفائادة          ، تتعراق    7001       سابتمبر     00         ملرةة في    ،  01-  01           تعريمة ر م   .  26

          الزائدة. 
    07-  02                            ، معدلاااة ومتمماااة لرتعريماااة ر ااام     7001    ماااال     10           ، ملرةاااة فاااي   01-  01           تعريماااة ر ااام   .  27

                                     المتعرقة بووام االحتياطات اإلجبارية.      7002    مال     01           الملرةة في 
                    ألدواااى لرأساااما  البواااوك                ، يتعراااق بالحاااد ا    7001       واااوفمبر     02          ، مااالر  فاااي   01-  01         وواااام ر ااام   .  28

       ديسامبر     02              ، صادر بتااري    21                                                      والملسسات المالية العامرة في الجزائر، ا. ر. ا. ا، عدد 
7001    .  

                                   ، تتضامن تحدياد وسابة العاالوة المساتحقة     7001       ووفمبر     02           ، ملرةة في   02-  01           تعريمة ر م   .  29
                                               بموجب المسا مة في صودوق ضمان الودائع المصرفية.
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        العربية                 النصوص القانونية - 2
                              ية لرجمهوريااة العربيااة المصاارية،    رساام        ، جرياادة     0222     لسااوة     02                جااارة المصاارل ر اام           اااوون الت  . 1

                             . متااااااااااااد عراااااااااااى المو اااااااااااع اإللعترووااااااااااايف     0222   ماااااااااااال    02            صاااااااااااادر بتااااااااااااري    ،   02    عااااااااااادد 
www.cbe.org.eg  .  

وشا  ا  . 2    0        صاادر فاي   ،      01201            ، مرسوم ر م  ي    بواو ر ل   ل ا             لمصر  المرعز                                اوون الوقد والتسري  وا 
   www.aproarab.org                             . متاد عرى المو ع اإللعتروويف  ة    معد  ج  .     0211       آب سوة 

                                                   قاوون البوك المرعزل والجهاز المصرفي والوقد المصرل،        يتعرق ب  ،     7001     لسوة     11           اوون ر م   . 3
                             . متااااااااااااد عراااااااااااى المو اااااااااااع اإللعترووااااااااااايف  ة    معاااااااااااد  ج  .     7001      يووياااااااااااو     02            صاااااااااااادر بتااااااااااااري  

www.cbe.org.eg   
                           متااد عراى المو اع اإللعترووايف     ة.          معاد  وماتمم   . ج    7000     لساوة     71               ووك األردوي ر م           اوون الب  . 4

www.cbj.gov.jo 
                             موشاور فاي جريادة العويات الياوم،    ،    0210     لساوة     12                         عاويتي مرساوم بالقااوون ر ام             اوون مدوي   . 5

                             . متاد عرى المو ع اإللعتروويف    0210      يواير     02            صادر بتاري    ،     0112    عدد 
          legal.org-www.gcc     

                           متاااااااااااد عرااااااااااى المو ااااااااااع اإللعتروواااااااااايف    .    0220     لسااااااااااوة     20          عرا ااااااااااي ر اااااااااام             اااااااااااوون ماااااااااادوي   . 6
www.Jafbase.fr   

                متاااد عرااى المو ااع            جالمغربة.                                   القاضااي بتحديااد تاادابير حمايااة المسااتهرك    10  .   01           اااوون ر اام   . 7
   www.adala.justice.gov.ma           اإللعتروويف 

                  . متااااااد عراااااى المو اااااع     0221       سااااابتمبر     01                                      ااااااوون سااااارية المصاااااار  الربوااااااوي، صاااااادر فاااااي   . 8
   www.madcour.com           اإللعتروويف 

V-القضائي         االجتهاد        :  
       ، مراا     0221      جااوفي     01                               صاادر عان الغرفاة المدوياة، بتااري    ،                               ارار المحعماة العرياا الجزائرياة  . 1

  .    0222  ،   20    عدد                     ، مجرة وشرة القضاة،      12200    ر م 

http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbe.org.eg/
http://www.aproarab.org/
http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.gcc-legal.org/
http://www.jafbase.fr/
http://www.jafbase.fr/
http://www.adala.justice.gov.ma/
http://www.madcour.com/
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      ، مرا      7001      أفريا      02       بتااري     ،                       صاادر عان الغرفاة التجارياة  ،                               رار المحعماة العرياا الجزائرياة  . 2
  .    7001  ،   07                           ، مجرة المحعمة العريا، عدد       127112     ر م
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 :ملخص

إذا كان زبون البنك في حاجة إلى الحمايةة منةذ نءةول المالةاملم المةة فية  فةتن حاجهة  إلي ةا فةي 
الوقةةم الةة اضن  فةةحم فةةي ماسمةةة اتيايةةيام الهةةي هيةةالى مال ةةف الهءةة يالام إلةةى هوفي ضةةا  با هبةةا  الزبةةون 

فةي الالمةف و ةسف الهةوازن الالاةسه بينة  وبةين البنةك الم نةي المه ةة   الط ف اتفالف في  ل اللميةاوا 
في النءاط المة في. وال ءك  ن  سس المهس مين في هييي  وهن يف الالمميام البنكية يزيس مةن فة   وقةو  
ال طةةو وهالةةة ب الزبةةةون لمفةةة    وههلءةةةى الميةةةةولية بةةةذلك بةةين  ةةةس   طةةة اف  اةةةةة مةةة  الهطةةةو  الهانةةةي 

 .م المة فيةالحاةل في المالامل
فالزبون موس ا كان  و ماه فا  وبالن   إلى حجف الم اط  الهةي هاله فة   فةي حاجةة ساإمةة إلةى 
الحمايةةة الهةةي  فةةحم مةةن الواجبةةام المماةةا   مةةى  ةةاهي المءةة   الجزاإةة ه الممةةزف بهحايا ةةا  يةةوال قبةةل إبةة اف 

ية الالامة  و الاوا س ال اةة في قانون الالاس البنكي  و  ثنال هنفيذه ويوال كان ذلك في  ل اتحكاف الاانون
 .الناس والا ب

و ميةةة   فاةةةس  ةةةةةنا ضةةةذا الموفةةةو  لمبحةةةة  ةةةن  يةةةاليش الحمايةةةة الهةةةي  والضةةةا المءةةة   الجزاإةةة ه 
لمزبون المهالامل م  البنك  ومسى كفاية الاوانين والهن يمام المالمةول ب ةا لها ية  ضاهة  الحمايةة   مةى نحةو 

 . في ومةالح الزبناليوفي بين طبيالة النءاط المة
 

Résumé : 

Si le client de la banque a besoin de protection depuis l’établissement des transactions 

bancaires, alors ce besoin à l’heure actuelle est devenu une priorité des éléments de base que 

la plupart des législations cherchent à fournir étant donné que  le client est la partie la plus 

faible en termes d’inégalité au savoir et de déséquilibre contractuel  entre lui et la banque 

professionnel spécialisée en activité bancaire. Il est évident que le nombre des intervenants en 

gestion et organisation des opérations bancaires augmente les chances d’erreur et 

l’exposition du client au préjudice, c’est alors que la responsabilité va s’estomper entre 

plusieurs parties notamment avec l’évolution technologique établi entre les transactions 

bancaires. 

Le client, qu’il soit déposant ou emprunteur, et vu l’ampleur des risques auxquels il 

s’expose, est perpétuellement dans le besoin d’une protection qui est devenue une des 

obligations du législateur algérien contraint de l’accomplir soit avant la conclusion de l’acte 

bancaire ou lors de son exécution conformément aux dispositions légales générales ou les 

règles particulières du code monétaire et du prêt. 

C’est pourquoi, nous avons consacré ce sujet à la chercher de méthodes de protection 

que le législateur a promu au client de la banque et le degré d’adéquation des lois et des 

règlements en vigueur pour assurer cette protection d’une manière qui concilie la nature de 

l’activité bancaire et les intérêts du client.    


