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 أثىاء فتح وإدارج انحساب انمصزفٍصزف تجاي انعمُم انتزاماخ انم

 )دراسح مقاروح(
 أحمذ دمحم قادر أ.

 و.د. أحمذ حسه وسمٍ

 انمهخص

 اةمةة عع  اةسععل   معع  بةةتعععةي   اةبععةين   عععةت  علعع  اةمةة عع  اإلسععة   منعع  مسععؤية   تقعع 
ا،مف االقتعراح  كعي   أ   مك  ي ث بةالقتراح، اةمعن    اةقةني   ةعلمة  ياةنقد     عت  ي عث  عدا
ةتنم عع  اةديةعع   اةعلمعع  اةمجتمعع  يدفعع  اةمتقدمعع  اةععن   فعع  األكععةد م  اةبيععث مهمعع  يضعع 

 معع   ععر ر  عقععد  تيععدد أمععير اةبيععث هعع ا  ععيفر قععديبنععة  قععةنين   ععي   يقععي، ةلديةعع ، 
 ت ب ععع   عععري  دراسععع  يعععةي   كعععة  ،، هععع ا اةبيعععثاةمفتييععع  اةعععن   أبيعععةث فععع  اةع عععي 
 فعع  أسةسعع  اةعم عع  أ  هعع  عل هععة اةي ععي  تعع  اةتعع  ياةنت جعع  ،قعع اةفرنسعع  ياةعرا اةتشععر  
 أمععر ياةنقعع  اةعمعع، ، يرضععة اةعمعع، ، يتيجعع  ، ضععةأفرنسعع  ياةعراقعع  اة اةم ععرف  اةقععةني  
مع    عت  بةةعمع  اةم عرف  اةتقعد  يبةةتعةة  اةب ةنعة  قةععد  سع،م  علع  اةيفةظ ف  أسةس 

 فعع  مشععةك  يععديث منعع  معليمععة   عع ةد اةعع ، اةعم عع  سعع يةي  كمععة .خعع،  هعع م االمععير
يكععع ة   بةةياجبعععة  درا ععع  علععع  أنععع  كمعععة اةقةنين ععع ، اةقضعععة ة ةجم ععع  ياالمتنعععة  اةمسعععتقب ،
 .اةبني  ف  يقيقه 

Summary. 
The responsibility for preventing financial abuse lies with 

researchers in cooperation with the financial and monetary 
authority of legal scholars involved in the proposal, where the 
proposal can be useful, where the task of academic research is 
developed in advanced systems and push the scientific 
community for the development of the state and building a sound 
and strong legal state, Identify a small node of flaws in open 
systems research, this research, was trying to study the 
conditions of the application of French and Iraqi legislation, and 
the result obtained is that the customer is essential in the banking 
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law also French and Iraqi, and customer orientation, customer 
satisfaction, trust is essential In the maintenance of the integrity of 
the database and thus the progress of banking is done through 
these things. A customer with information will also try to prevent 
future problems, comply with all legal issues, and are aware of 
their duties as well as their rights to banks. 

 انمقذمح

ععأ  اةم ععةر  تمععةرر ديرا  ة فعع  اةنشععةق االقت ععةد، معع  خعع،  ق ةمهععة بتجم عع  ا مهما
معععيا  مععع  اةجمهعععير اةمتععععةمل   معهععة، يتيج ههعععة نيعععي مجعععةال  االسعععتنمةر اةمععدخرا  ياأل

اةمختلفعععع  يتقععععد   اةقععععريا ياةتسععععه ،  اال تمةن عععع  بنشععععكةةهة يأجةةهععععة اةمتنيععععع  يتمي عععع  
ت عةد   يي رهعة مع  اةعمل عة  ياةخعدمة  اةم عرف   اةمهمع ، يعلع  اةمشةر   اةتجةر   ياالق

نمعة إه ا االسةر ة   عد اةتعةم  م  اةم ةر  مقت را عل  اةتجةر يأربة  اةمه  اةيعر ، 
أ ععب  ضععرير  مليعع  يتعع  بةةنسععب  ةلجمهععير اةعععة  اةعع ، ةعع   عععد بمقععديرم االسععترنة  ععع  

سععةبة  اةتععيف ر اةم ععرف   أي تسععي   اةخعدمة  اةتعع  تقععدمهة اةم ععةر  منعع  االدخععةر فعع  ي
اةمتعلقعة  اةمةة عع  اةخة عع  بي ةتع  اة يم عع  معع  خعع،  سعي  اةشعع كة  علعع  اةم ععةر  أي 

 استخدا  ب ةقة  اال تمة  اةت  ت درهة اةم ةر .
يبمععة أ  اةم ععر   قععي  بمععن  اال تمععة ، ياال تمععة   ععرتبق بةةنقعع ، ياةنقعع  تسععتل   علعع  

   كعععي  معععةن  اال تمعععة  علععع  علععع  يق قععع  أكمعععة تسعععتل   اةتععع ا  اةم عععر  تجعععةم اةعم ععع  ي 
يمعرفععع  بمركععع   ةةععع  اال تمعععة  فهععع ا  سعععةعد اةم عععر  علععع    عععةد  معرفتععع  بةةعد عععد مععع  
نععياي  تلعع  اةمعليمععة  ياةتعع  تكععي  خة عع  بععةةعم، ، ةعع ة  أ ععب  اةم ععر  معع،  رجععة  

 االعمة  ب  ةلدية  أي ةنة.
ةيةال  اةميتملع  ةتنف ع  مسعؤية ت  تسعم  ةع  بةةنسب  ةلم رف  نفس ، فإ  معرف  اأمة 

كلمعععععة كعععععة   ،بعععععةيترا  أفضععععع  الةت امةتععععع  اةمهن ععععع ، يبةةتعععععةة  فإنععععع  سعععععي    عععععير نشعععععة  
اةم رف ي  أكنر يع ةا بةةت امةته ، كلمة قدميا أفضع  اةخعدمة  ياةم  عد مع  اةعمع،   نقعي  

ةق اةم ععرف  يهعع ا بهععة. عنععدمة  نعع  اةعمعع، ، فععإنه   فتيععي  يسععةبة  بنك عع  ي ت ععير اةنشعع
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ه ا، ي ث  ج  أال ننس  أ  اةنشعةق اةم عرف  هعي أيعد اةميركعة   س ف د األم  بنكملهة.
ا، ألن   مك  أ   كعي  ععةم،ا  اةقي   ةلرة   ةلتنم   عندمة  ت  إدارت  بشك  ج د يمن   ج دا
 قي اة ةلرة   ف  اةتسب  ف  أ م  س ةس   ياقت ةد   ياجتمةع  .

إ  اةديةع  اةتع  ال  ،ةعم  اةم عرف   عتمعد علع  ي عة  أمع  بنكملهعةة ا، فإ  يس  س ر ا
تؤ ععد االسععتنمةر يةةباععة مععة تكععي  فعع  مشععكل . يمعع   ةعع ، فععإ  أ، اسععتنمةر  ت لعع  اال تمععة ، 
يأ، ا تمععة   فتععرا يجععيد مؤسسعع  ا تمةن عع . كمععة أ  اةس ةسعع  اةم ععرف   اةج ععد  هعع  إيععد  

اةم رف  ف  اةدية  مع  اةنةي ع  االقت عةد   أي  رق مكةفي  اةفقر. ة  نتنةي  أهم   اةعم  
االجتمةع   أي اةس ةسع   أل  هع ا ةع ر هعي اةرعرا مع  هع م اةدراسع ، يةكع  مع  أجع  إدرا  

 أهم   دراس  يي  االةت امة  اةت   تيملهة اةم ر  ةلعم   أننة  اةيسة  .
 مشكهح انثحث

تشععج   اةم ععةر     إتيمعع  اةمن يمعع  االقت ععةد   اةمجتمعع  برمتعع ، يمعع  اةياجعع  
عل  أع ة  اةمعليمة  ير ة عل  اال تمة  اةن  ف ييمة ع  سع،م  اةت عرفة ، كمعة أ  
اةت امة  اةم ر  تكي  ةهعة تعنن را ا جةب عة علع  ععةة  اةتجعةر  ياألعمعة  أ، أ  االةت امعة  

  قلع  كتةبع  هع ا اةميضعي  مع  قبع  اةبعةين   إخ،ق عة، أاةت   ؤد هعة اةم عر  تععد ععةم، 
ةنة دافعة قي ة ف  كتةب  ه ا اةميضي  اةمه ، عل  اةري  م  قل  اةمراج  اةت  كةنع  جع  

 م  اة عيبة  اةت  ياجهتنة.
 اهمُح انثحث

 ةع  ميضعي  اةم عرف . اةيسعة  اننعة  ةلم عر االةت امعة   هي ميضي  اةدراس    إ
 ع  االقت عةد   اةبنع  فع  اةتنمدير  يألهم ع تنةية  يت  اآل  ف  ه م اةمريلع  اة من ع ،   ت 

ةةمجتم  بععفعع  اةمسععةهم  ا ا كب ععرا ديرا ال  مكعع  إنكععةرم.  مكعع  أ  تلععع  اةبنععي   يهعع اةلبلععدا ، 
 ةلي ععي  سععع يفعع  اةيقعع  نفسعع  تالقت ععةد اةديةعع ،   عععرا اةس ةسعع  اةجد ععد  بععاةعع ،  ل
  جع  أ   كينعيا فع  اإل عةر اةقعةنين  ممعةاةعم،  يتشج عه  عل  االسعتنمةر   رضة عل 
 .  اةسل  

تيسععععع نة  كب عععععر  منععععع  اةبنعععععي  باالقت عععععةد  تمتععععع  اة عععععي  فععععع  اةمجتمععععععة  اةيد نععععع ، 
أ   كمععة  يعع  ةلعم عع االقت ععةد  ، اةرععر  معع  اةس ةسععة   ياةخععدمة  اةم ععرف   ياالسععتفةد 

عرف  بك  مة  تعل  بةالةت امة  اةياجبع  علع  اةم عر  اننعة  اةيسعة  كي  عل  درا   يم 



 فتح وإدارة الحساب المصرفيالتزاماث المصرف تجاه العميل أثناء 

 المذرس/ أحمذ دمحم قادر & م. د. أحمذ حسن وسمي

 

221 

مراجععع  اةع،قعع  اةم ععرف   اةمنهج عع  ةبلععد منعع   ةتععةة ،يبة مععر مهعع  ةلرة عع أاةم ععرف  يهععي 
 سععع    ةعع  يجععيديضعععف اةن ععة  اةععداخل  ي   سععةعد علعع  فهعع  نقععةق اةقععي  فرنسععة ياةعععراق

 مكع  تبسع    مع  خع،  إدخعة  أشع ة  إ جةب ع   اةن عة   إفع ،يبةةتعةة  بشك  مت ا د ةلتقعد .
ا  اةم عععر  أي اةبنعععع   معععع  خععع،  تيد عععد اةتععع   اةبنععع  ياةعمععع، .اةم عععر  أي فععع  شعععؤي  

، عراق ع اةم عرف   اة ةع  تقعد  اةخعدمة إبةةعم  اةم عرف ، ينسعع  مع  خع،  هع ا اةبيعث 
ايتعععرا  كمعععة أ   .ةلم عععةر اةرعععرا اةر  سععع   هععع  )اةعم ععع   يتلب ععع  ايت ةجةتععع  األسةسععع  

سةسع   اةتع  تكعي  علع  ععةت  اةم عر  مع  خع،  ر األي مه  م  األ خ ي    اةعم  
يمسعععةعدته  عععع   ر ععع   عععرق  يعععع  اةعمععع،  بةةخعععدمة  اةمتةيععع   أي ، ن ععع اةت امةتهعععة اةمه

 .اةعراقياةمنةفس  ف  اةق ة  اةم رف  ف   م ةر بس    يعق،ن   هي معل  اةتنم   ةل
ي ةعع  معع  خعع،  إدرا  ك ععف أ  اةس ةسععة  ، هعع ا اةبيععث هععي ميةيةعع  ةتيل عع  ميتععي  

اةتعع  تتيملهععة تجععةم ي ر  أي اةبنععي  ةلم ععةيععي  االةت امععة   فرنسعع   ياةعراق عع  اةم ععرف   اة
فع   اةم عةر  ياةبنعي  اةعةمع  اةر  سع  فع  ت عير هعي ،خع،  اةيسعة  اةم عرف  اةعم  
 ياةم عةر مع  أجع  تيسع   ع،قعة  اةعمع،  جد د  يقةنين    استخدامهة أسةة  ي ، فرنسة

 ف  اةب،د.
 مىهجُح انثحث

 عععع  اةمقةرنعععع  ةلن ععععي  سعععع ت  تنععععةي  ميضععععي  اةبيععععث يفقععععة ألسععععلي  اةدراسعععع  اةتيل ل
, يسنسعلق بشعك  اةم عرف  اةيسعة  اننة  م ر االةت امة  ةل اةقةنين   اةيارد  بخ ي 
االةت امععة   بخ ععي يبشععك  عععة  علعع  اةتشععر   اةعراقعع   فرنسعع خععة  علعع  اةتشععر   اة

فععع   اةم عععرف ن عععة  اةمععع  خععع،  االةت امعععة  كععع ة  اةن عععي  اةمقعععرر  ةيمة ععع   م ععر ةل
اةفرنسععع  يهعععي دراسععع  ميععع  اةمقةرنععع  فععع  اةتشعععر ع    ،عراقععع قعععةني  اةياة فرنسععع اةقعععةني  اة

را  اةفقهعععععة  يب عععععة  معععععد  اةتيافععععع  آكمعععععة اعتمعععععدنة فععععع  اةبيعععععث علععععع  ععععععرا  ،اةعراقععععع ي 
بر  اةقرارا  ياأليكة  اةقضة    اةفرنسع  ، يةع  االخت،فة  ب نهة، كمة يةيةنة اإلشةر  اة  إي 

عنععة علعع  اةمجعع،  أي االيكععة  ياةقععرارا  نجععد فعع  اةقضععة  اةعراقعع  علعع  اةععري  معع  ا ،
 اة ةدر  م  اةقضة  اةعراق  اةت  تتعل  به م االةت امة .  

 خطح انثحث

 .االلتزام بالحفاظ على الحسابالمبحث االول: 
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 .تنف   اةت ا  اةم ر  بةاليتفةظ بةةيسة المطلب االول: 
 .اةم رف  اةيسة  ب ةنة المطلب الثاني: 

 .تشغيل الحساب المصرفي أثناءالمصرف  من ام اإلشرافالتز المبحث الثاني: 
 .التزام عدم التدخل في شؤون العميلالمبحث الثالث: 

 .ميتي  مبدأ عد  اةتدخ المطلب االول: 
  .مبدأ عد  اةتدخ  ف  أعمة  اةعم  ) يم لي  أسةرالمطلب الثاني: 

 المصرفي. سابالح اثناء بالغ والنصيحة والسريةإلابتزام لال المبحث الرابع: 
ABREVIATIONS ET SIGLESانمختصزاخ / 

Banque.   / Revue Banque 
Bull.civ.  / Bulletin des arrêts de la Cour de cassation,chambres 

civiles. 
civ. / Code civil. 
C. com. / Code de commerce. 
CA . / Cour d’appel. 
Civ.1re. / Première chambre civile de la Cour de cassation. 
Com.   / Chambre commerciale, financière et économique de la 

Cour de  cassation. 
Dr.et patrim. / Droit et Patrimoine. éd.Edition ou éditeur.  
Gaz.Pal. / Gazette du Palais. 
JCP E. / La semaine juridique édition entreprise et affaires. 
RJ com. /  Revue de jurisprudence commerciale RJDA. 
RLDA .   / Revue Lamy de droit des affaires. 
RLDC.   / Revue Lamy de droit civil.  
RTD Civ. / Revue trimestrielle de droit civil. 
RTD Com,   / Revue trimestrielle de droit commercial. 
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Spéc.   / Spécialement.   
préc / Spécialement.   

 ولانمثحث األ

 االنتزاو تانحفاظ عهً انحساب

  عععيا  تشعععر   اةيسعععة ،  كعععي  االةتععع ا  األي  ةلم عععر  هعععي اةيفعععةظ علععع  اةيسعععة 
تنف ععع  اةتععع ا  اةم عععر  ي  )فععع  هععع ا اةمبيعععث م لبععع  ، اةم لععع  األاةم عععرف ، يسعععنتنةي  
 اةم رف  . اةيسة    ياةم ل  اةنةن  هي )ب ةنة بةاليتفةظ بةةيسة 

 ولهة األانمط

 تىفُذ انتزاو انمصزف تاالحتفاظ تانحساب

 1984./1/ 24يةعع  معع  قععةني  اةم ععةر  اةفرنسعع  اة ععةدر فعع عرفعع  اةمععةد  األ
 . 1)"هي اةشخ  اةمعني، اة ،  مةرر اةعمل ة  اةم رف   عل  يج  االعت ةد"اةم ر  

  اةم ععر  فعع  اةمععةد 2004  ةسععن  94قععةني  اةم ععةر  اةعراقعع  رقعع  ) كمععة عععر 
شخ عععةا  يمعععع  ترخ  عععةا اي ت ععععر يةا بمقتضععع  هعععع ا اةقعععةني  ةمبةشععععر  "االيةععع  منععع   بننعععع  

 . 2)"اإلعمة  اةم رف   ...
األمعر متعري  ةلبنع  ةلق ععة  ي  ،م عرف ،  يعتفا اةبنع  بةةيسعة اةيسعة  اةبمجعرد فعت  

 جع  أ   تيقع  اةعدخي  فع  االعتبعةر مع  خع،  أ،  ،به ا االةت ا  بةةيفةظ عل  اةيسعة 
ال  لتععع   اةم عععر  فقعععق  ،بععع  أيعععد اةم عععرف    ي تلقععع  اةعم ععع  ضععععف هععع م اةكتةبعععة كتة

عععة بةاليتفعععةظ بهععع ا اةيسعععة  فععع   بعععةالةت ا  بةةيفعععةظ علععع  اةيسعععة  فعل اعععة، يةكنععع  ملععع   أ ضا
 . 3)اةميعد اةميدد ياةدق 

 واجة انتقُذ تانمصزف :والا أ

                                                 
 ن ععر، د. علعع  جمععة  اةععد   عععيا، عمل ععة  اةبنععي  معع  اةيجهعع  اةقةنين عع  فعع  قععةني  اةتجععةر  اةجد ععد   1)

 .1016، دار اةنهض  اةعرب  ، اةقةهر ،  2000يتشر عة  اةب،د اةعرب  ، اة بع  اةنةةن  
 .1/9/2004، بتةر خ 3986نشر ف  جر د  اةيقة   اةعراق  ، ف  اةعدد   2)

 (3 S. PIEDELIEVRE et E. PUTMAN., Droit bancaire, Economica 2011.,p.246; 
T. BONNEAU., Droit bancaire, Montchrestien, Coll. Domat Droit privé, 10e 
éd.2013., p.371. 
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 ت لع   ،اةميعدد   ج  علع  اةم عر  أ   يعتفا بيسعة  اةعم ع  فع  اةمياع عد: المبدأ .1
االةتععع ا  بةةمياع عععد مععع  ي عععث اةمبعععدأ أ   قعععي  اةم عععر  بةةتسعععج   اةفعععير، ةلعمل عععة  

اةخ   م  اةيسة . ععةد ،  عت  تسعج   جم ع  اةمععةم،  اةتع   قعي  بهعة  ال تمة  أيا
اةعم   علع  يسعةب  فع  نفعر اة عي  فع  اةيسعة   ةكع  معةملع ،  جع  علع  اةمؤسسع  

يسععة   ب ععع  اةمعةملعع  )منععة : اةسععي ، اةععدف ، اةتيي عع    اال تمةن عع  أ  تععدخ  فعع  اة
مقعععدار اةمعةملععع   تعععةر خ إجعععرا  اةمعةملععع ، يتعععةر خ اةق مععع  إ ا كةنععع  ميجعععيد ، يأخ عععراا 

 اةيسة . اةر  د اةمؤق  اة ، ت  مييم م 
 جععع  أ  تكععععي  اةمعةملعععع  اةتعععع  تعععع  إجراؤهععععة فععع  اة ععععي  اةسععععةب  مسععععجل  بةةفععععع  فعععع  

 ج  أ   كعي  اةعم ع  اةع ،  ستشع ر ر ع دم ي  ،اةر  د اةمؤق م  اةيسة  ف  آخر  ي  
 يأ  ،ع   ر   اةعمل ة  ع  ب عد قةدراا عل  اةتيق  مع  ر ع د اة عي  اةسعةب  علع  األقع 

اةتسج   هي خ ن مع  اةميتمع  أ   تيمع  مسعؤية   اةم عر  إ ا نعت  عع   أ، تنخ ر ف 
 . 4)خسةر  ةلعم   أي ةل ر  اةنةةث
 جعع  أ   كعععي  ي  ،ك   ب ععع ،  جعع  تععيف رم بشععك  منةسعع ةكعع   عمعع  اةيسععة  بشعع

اةبنععع  قعععةدراا علععع  اةعععتخل  مععع  اةمبلعععم اةععع،   ةعععدف  اةمععععةم،  اةتععع   عععت  تقعععد مهة إة ععع . 
ةكعع  بميافقعع  اةبنعع ،  مكعع  أ   ،يبةةتععةة ،  جعع  أ   كععي  ةععد  اةيسععة  عععةد  ر عع د دا عع 

 . 5) كي  ه ا اةر  د مد ناة
ةع  تعر عف إيال يقبع  كع  شع  هع م اةممةرسع  تعدعيا أ : م تيار خ اةق : ممةرس االستثناء .2

ف  دراس  ةتيار خ اةق م ، اةتعر ف اة ، ععةن  مع  ععد    6)ي ث  كر جةن  م  اةفق 
يجععيد دراسعع  ميضععيع  ، هععي تععةر خ اةق معع  أي  ععي  اةق معع  "اةتععةر خ اةعع ،  ععت  ف عع  أخعع  

                                                 

 (4 J. VEZIAN, La responsabilité du banquier en droit privé français, Librairies 
techniques, 1974 .,n° 76, p.50 . 

علع  اةعد  ، ميسعيع  أعمعة  اةبنعي  مع  اةنعةي ت   اةقةنين ع  ياةعمل ع ، اةجع    إسمةع  اةد       د. مي 5)
 . 383األي ، بدي  نشر،  

 (6 C. Mouly,«Bilan provisoire d’une critique des dates de valeur», RJDA 
1993, p.503 -513. 
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ممةرسعععع  . أ    7)اةمعةملعععع  اةمسععععجل  فعععع  اةيسععععة  فعععع  االعتبععععةر ةيسععععة  أ، فة ععععد "
اةفعل عععع   هعععع  تسععععج   اةيدا عععع  اةتعععع  قععععة  بهععععة اةعم عععع  بعععععد اةمعةملعععع   8)تععععيار خ اةق معععع 

ياةسييبة  قب   ة  اةتةر خ. ف  ه م اةممةرس ، ال  ت ام  اةنشر م  تعةر خ اةمعةملع . 
تعععةر خ اةق مععع  هعععي اةتعععةر خ اةععع ،  عععت  ف ععع  أخععع  اةمعةملععع ، اةمسعععجل  فععع  اةيسعععة ، فععع  

سعة  م ععريفة  اةفة عد  ال  تع ام  هع ا اةتععةر خ بةةضعرير  مع  اةتععةر خ االعتبعةر عنعد ي
 اة ، ت  ف   تسج   معةمل  اةسي  أي اةدف  أي اإل دا  ف  اةيسةبة  م  قبع  اةبنع .

ق مععع  بععععد تعععةر خ اةمعةملععع ، اةبشعععك  ععععة ،  كعععي  ةجم ععع  اةمععععةم،  اال تمةن ععع  تعععةر خ 
تععةر خ اةمعةملعع : اةمبععةةم اةتعع  سعع ت  يمعععةم،  اةخ عع  اةمبةشععر ةهععة تععةر خ ق معع  قبعع  

 ،سعةع   48سعةع  أي  24فع  تعةر خ بععد اةخ ع  ) إضةفتهة سعتكي   ا  فة عد  فقعق 
 سععععتخد  هعععع ا  ،سعععععر اةفة ععععد   تيقععععف فعععع  اة ععععي  اةسععععةب  أي  ععععيم   قبعععع  االنسععععية 

االخععععت،  بعععع   تععععةر خ اةمعةملعععع  ياةتععععةر خ اةعععع ،  ؤخعععع  فعععع  االعتبععععةر بشععععك  أسةسعععع  
اةيقععع  اةععع،   ةلمعةملععع  اةميةسعععب   ياةتقن ععع  عععع  تععععي ا اةمععع  أجععع  ةيسعععة  اةفة عععد  

ععة نقععيد اةعع ، اةم ععر  رةلمعععةم، . معع  نةي عع ،  عتبعع ي ععر   جعع  أ   كععي  ةد عع  دا ما
مع  نةي ع  أخعر ، ال  مكع  ةلم عر  أ   ضع  ي منتج  ةلتعةمع  مع   لبعة  اةسعي   

 األميا  اةمق د  عل  اةفير ف  سيق اةمة  ياةنقيد.
اةسعععياب  اةقضعععة    بتعععيار خ اةق مععع  عنعععدمة تتعلععع  بةةمععععةم،  اةتععع  تكعععي  عتعععر  ت ال

نععع  ي عععري  ،تسعععي تهة فير ععع   أل  اةم عععر  ال ياةسعععي  اةنقعععد،، خ ععع قعععةنين  ةعمل عععة  اة ا 
علعع   . 9)أي اةسععي  تععةر خ اةق معع  بةةتععةة  بععدي  سععب  خ عع  يتععةه هنععة إةعع  يععد  منعع  ةل

 ت لع    عرفهة، عنعدمة نر عد اةشع كة ، أي  ةع ، بةةنسعب  إةع  األيراق اةتجةر ع  م  اةعكر
 تةر خ ممةرس  اةق م .  ثم  ي دا ماة تنخ راا األمر

                                                 

 (7 J-L. Rives-Lange et M.Contamine-Raynaud, Droit bancaire, Dalloz, 1995, 
n°194. 

 (8 C. Mouly, op.cit. RJDA, 1993 503; Vigneron, Dates de valeur bancaires: 
censure de la Cour de cassation, Dr.et patrimoine, mai 1993 10. 

(9  Com., 6 avril 1993, Bull. civ.IV, n° 138; JCP, 1993 III 22062 note Stoufflet. 
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ةتعععيار خ اةق مععع ، فسععع كي  مععع  اةضعععرير، اةن عععر فععع  رديد  ة سعععب   كعععرم بةةنسعععب معععيم
يا ،سعن اةفرنسع ، فع  اةقعةني   1993ن سعة / أبر ع   (6)اةفع  عل  اةيكع  اة عةدر فع  

د  أسةر عد  يجيد سب  بدا ة  ي ر دق ع  يمفعرق. مع  نةي ع  انتقد  بش فق أ  يةةب   اة
اةمةة   اةمترتب  عل  ه ا اةتيعي  تبعدي مفر ع  بةةنسعب   نةراآلشةر  إة  أ  االأخر ، تجدر 

 1995ي 1994يم   ة ، ة   من  اةسياب  اةقضعة    مع  تنك عد يلهعة فع  ععةم  . ةلمهن 
ة ة  سع كي  مع  اةضعرير،  سب    عل  عد  يجيدعل  عد  يجيد سب  ف  ك  مر  بنة

 . 10)قف  اةميقف إلةرة اقتراح  رق 
/ كععةني  اةنععةن  (10)أ  ميكمعع  اةععنقا فعع  يكمهععة اة ععةدر فعع   ايةعع ، بععداال مععر ةل
قععع  تفسععع ر بععععا االكعععة  هععع ا علععع    يمعععةا  (360) فععع  ، قعععد شعععكك  أ ضعععة1995 نعععة ر 

قت عةد   االاةمخعة ر عع  كنع ، ياسعتدعة  بةخت عةر  تيل ع  اةقعرار ، خعمع    11)فقهة اة
  ، ال، س  ععب  معع  اةياضعع  قر باععة أ  هعع ا اةتفسعع ر اةععقععراراةتعع   ن ععي، عل هععة منعع  هعع ا اة

، بعدا أ  اةميكمع  1985 سعبتمبر  4) اة عةدر فع    علع  اةمرسعي   مد أمعة  اةنقعد. بنعة
سعي  نسعتنت  أ  هع ا  TEG  فقعق ةيسعة يمعة  (360) اعترضع  علع  اسعتخدا  اةمقسع 

  فعع  اسععتخدا  يسععة  سعععر اةفة ععد  اةتقل ععد،، يهععي اسععتنتةه ةسععنة اةيي ععد   اةقععرار ةعع   شععك
سععع يتفا  ،مععع   ةععع  . يمعععة  360). يبةةتعععةة  فعععإ  اسعععتخدا  اةمقسععع   12)اةععع    ي عععلنة إة ععع 

تجعععدر  ةت امعععة .قةبل ععع  االةيتعععرا  كععع  مععع  شعععريق سعععتخدا  اةتقل د ععع  اةمقدمععع ، ألالبق مععع  ا
بشعرق  إال، عتعرا  بع  علع  هع ا اةنيعي مكع  اال  ،ستخدا  اةم رف  اةشةر  إة  أ  االالا

ا، ياةتعع  ةعع  تمنعع  اةسععياب  اةقضععة    معع   ريهععة علعع  اةععري   ايتععرا  اةشععريق اةميععدد  ج ععدا
 ايترامهة.م  أ  جم   اةشريق تبدي يكننهة ت  
                                                 

  د. مي  اةد   اسمةع   عل  اةعد  ، ميسعيع  اعمعة  اةبنعي  مع  اةنعةي ت   اةقةنين ع  ياةعمل ع ، اةجع   10)
 . 385األي ، بدي  نشر،  

 (11 C. Gavalda, note sous Cass. com. 10/1/1995, D. 1995, p. 321. 
(12  Cass. com. 10/1/1995, JCP G, 1995, II, 22475, p. 313. note Glenn 

MEYER; 
 T. Samin, « Réflexions juridiques sur la durée de l’année bancaire », Banque 

1995, p. 3. 
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مع  اةقععةني   L. 133-14اةمععةد     عل هعة، ن عفعع  اةقعةني  اةفرنسعع  تعيار خ اةق مع 
علعع  أيكععة  تععن  علعع  أ  تععةر خ اةق معع  ةلمبلععم اةمععيد  فعع  يسععة    13)اةمععةة ، ي اةنقععد

اةمسععتف د قععد ال  تجععةي  ق معع   ععي  اةعمعع  اةعع ،  ععت  إضععةف  مبلععم معةملعع  اةععدف  إةعع  يسععة  
بشعرع   تعيار خ اةق مع  ةمععةم،  اةعدف  بةةشع كة ، يهنعة نؤ عد  ،ميفر خدم  اةعدف  ةلمسعتف د

 . 14)د ج  أال  تجةي  ه ا اةتةر خ  ي  عم  يايي 
 رتكععع  اةم عععر  خ عععنا  تيمععع  اةمسعععؤية   إ ا ةععع   يجععع  انتبعععةم اةعم ععع   عععراي ا إةععع  
اةمخة ر اةت  قد تنج  ع  االستخدا  اةسةب  أليكة  اةش   دي  انت عةر تي ع ل  اةفعلع  

اةسعععةب ، علعع  أسعععةر اةتفة ععع   اةععيارد  فععع  اةفعععةتير ، أ  هععع ا  عنععدمة  كعععة  قعععد أقنععع  فععع 
نهة  اة بمجرد إ داع  ف  اةيسة اةيك  س ت  اةي ي  عل   

(15 . 
 دقح إدارج انحساب ثاوُا:

عنععععد تسععععج   اةمعععععةم،  فعععع  يسععععة  اةعم عععع ، ال    لعععع  معععع  اةم ععععر  االيتفععععةظ 
عة دق قع  أ، خ عن أي إهمعة  مع   ، يأ بةةيسة  فيس ، ب   جع  أ  تكعي  اةسعج،  أ ضا

 سعب  أضعرارا  جةن  اةبن  ف  اةيسعة  هعي خ عن عرضع  ةتيمع  اةمسعؤية   فع  يةةع  أنع 
أ  اةم عر   ،علع  سعب   اةمنعة . ف  يق ق  قعد  كعي  اةخ عن . 16)ةلعم   أي ة ر  نةةث

 د   يسة  اةعم   ة ةة   ر  نةةعث فع  يع   أنع  ةع ر معد ناة، يفع  هع م اةيةةع   كعي  
يةكععع  إ ا كعععة  هععع ا اةخ عععن هعععي  . 17)اةبنععع  ةلعم ععع  اةيععع  فععع   لععع  اسعععترداد اةمبلعععم مععع 

                                                 
 م  اةقةني  اةنقد، ياةمةة  اةفرنس .  L.  14-133ان ر: اةمةد   13)
 يمة بعدهة.   159،  2005  د. س د    بدي،، مقدم  ف  اةنقيد ياةبني ، دار اةنهض  اةعرب   14)

 (15 CA Aix-en-Provence, 22 sept.2011, n° 09/06463, Juris Data n° 2011-
020650.; EDBA 2011, n° 3, p. 7, note G. GRUNDELER.  
 (16 T. BONNEAU, op. cit., p. 317.  

 مك  ةلم ر  بديرم ا   ت ر  ضد اة ر  اةنةةث علع  اسعةر االجعرا  فع  تكعرار معة ال ةع ي  ةع    17)
ا كعة  خ عة ميضعيع ة أي تق ع ر شخ ع  أ  اة عر  اةنةةعث ةع ر ةد ع  أ، م ةةبع ، فع، يفقة ةمة ا 

  تع   عل  اةم ر  إنبة  خ نم.
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  أي ة عععر  نةةعععث، تكعععي  اةم ةةبععع  بةةمسعععؤية   ضعععد اةم عععر  م عععدر تي ععع  ةهععع ا اةعم ععع
 . 18)مفتيي 

قد  كي  اإليفة  م  عد  تسج   أ، م ةةب  ةيسعة  ا تمعة  اةعم ع ، ياةعم ع  اةع ، 
ععة قععد  يقعع  علعع  شعع   ي ععت  إرجةععع  ةعععد  تععيفرم  سعع كي  اةضععرر ، عتقععد أ  هنععة  مخ  ا

شع   دي  جر مع   سببهة ارتكة  هي اةضرر اة ،  لي  بشرف ، ياألضرار اةت   مك  أ  
يةك  ال سع مة ضع ة  اةيقع  ياةمعة  إلنبعة  إيفعة  اةم عر   ف  ع،قةت  اةتجةر  ، ر  د
معع  اةقععةني  اةنقععد  L. 133-22معع  اةمععةد   2تععن  اةفقععر   يجعع .ايتمععة  اةفعع  يتععنن رم 
  مسععؤيال ععع  ،  قععد  خدمعع  بععد  اةععدف اةعع خدمعع  اةععدف  معع يدعلعع  أنعع  "إ ا كععة    19)اةمععةة 

ععععد  االدا  أي االدا  اةضعععع ف أي اةتعععنخ ر فععع  اةتنف ععع  عمل ععع  اةعععدف ، فةنععع   ععععيا علععع  
ةم اةمدفيععع  نت جعع  اةفععير مععد ر معع يد خدمعع  اةععدف  بنععة  علعع   لبعع  ععع  اةخسععة ر أي اةمبععة

فلعع    ا كةنعع  اةمعليمععة  اةمقدمعع  معع  قبعع  مسععتخد  اةخدمعع  ي ععر  ععي ي ةسععداد اةععدف " إ
مع  نةي ع  أخعر ، ي عع  اةتنف ع  اةضعع ف ةمعةملع  اةعدف .  يالمسعؤ  كي  مع يد خدمع  اةعدف  

، فسععي    ععع   اةتنف عع  اةضععع ف ةمعةملعع  اةععدف  قعع دق  عليمععة إ ا كععة  اةعم عع  قععد أع عع  م
 إة  اةم ر ، يستتيم  مسؤية ت . ه ا هي اةية  عنعدمة  عت  اةعدف  ة عةة  شعخ  آخعر

فععع  االعتبعععةر،  عععت  نشعععر    )اةب ةنعععة اةم عععرف  اةمععععةم،  دخعععة بمجعععرد أ، ي عععر اةمسعععتف د
رسةةهة بشك  دير، إة   ةي  اةيسة .ي يسة  اةجم   اةمنشيرا  ف  ب ة    ا 

 انمطهة انثاوٍ

 انمصزفٍ انحساب تُاواخ

اةتمن ع  اةععدد، ةمركع  قعةنين  معع   ةعمل ع  اي ةععد   نع  :ناةيسة  اةم رف  ب عر  
ي ب عة  تنبع  ف عِ  ععدد ةا أ فهي ف  م هرِم اةمةد، عبةر  ع  كشعف ،عمل ة  قةنين   مع ن 

                                                 
د. ع ة  فة د دمحم، االعتمةد اةمستند، يمس ية   اةبن  ع  في  اةمستندا ، دار اةنهض  اةعرب  ،   18)

2015  ،418  . 
 اةنقد، ياةمةة  اةفرنس .  م  اةقةني     L.  22-133اةمةد  2اةفقر  ان ر:   19)



 فتح وإدارة الحساب المصرفيالتزاماث المصرف تجاه العميل أثناء 

 المذرس/ أحمذ دمحم قادر & م. د. أحمذ حسن وسمي

 

229 

اةعمل   اةقةنين  , يع   ر   ه ا اةب ة   ت  تيد د مجمع  هع ِم اةعمل عة   رقة  مفردا يبةأل
 . 20)بنتبة  ن ة  ميةسب  مع    كشف ع  مد  تنةم  ه ِم اةعمل ة 

اةععع ،  عععت  ف ععع  تسعععج   جم ععع    21)ب عععة  اةيسعععة  هعععي اةعععدع  اةمعععةد، اةميجععع  ةلعم ععع 
تهعععد  ب ةنعععة  اةيسعععة  إةععع  إعععع،  اةعم ععع  بإدخعععةال   ،  اةيسعععة عمل عععة  اةعم ععع  علععع

إلبعع،ا اةعم عع  بةةمعععةم،  اةتعع  تمعع  علعع   ،اةيسععة  اةم ععرف  اةتعع  قععة  بهععة اةم ععر 
ععة مععة  يسععةب ،  قععي  اةم ععر  بإرسععة  ب ةنععة  اةيسععة  اةخة عع  بعع ، يةكنعع   رسعع  ةعع  أ ضا

 ج  جم عععع  اةمعععععةم، بخعععع،  ب ةنععععة  اةيسععععة ، اةتعععع  تسعععع.  22) سععععم  "إشعععععةر اةتنف عععع "
ععة، فععإ  إشعععةر اةتنف عع   اةمسععجل  فعع  اةيسععة  ياةر عع د اةمؤقعع  )اةب ةنععة   ةليسععة  عميما

عمل ععع  تيد عععد ن ةبععع   ،عبعععةر  عععع  قسععع م  ت سعععتخد  إلبععع،ا اةعم ععع  بتنف ععع  أي تنف ععع  معةملععع 
 . 23)عن 

 لتععع   اةم عععر  بعععإب،ا اةعم ععع  : اةيسعععة  مععععةم،  )ب ةنعععة  االةتععع ا  بإرسعععة   :والأ
بةةعمل ة  اةت   ت  تنف ع هة علع  يسعةب  عع   ر ع  إرسعة  ب ةنعة  اةيسعة  اإلة امع . فع  

يمع   ةع ،  مكع  ةليةمع  أ    لع   . شهر   مجةن ع )مع   األي ة ، ه م ب ةنة  يسة  
ععةد  معة  عت  ميةسعبت  مع   رسعة ه ا اةني  م  اال ،م  يسةب  كشف يسة  ك  أسبيع  

ب ةنععة  اةيسععة  إمععة ععع   ر عع  اةبر ععد أي ععع   ر عع   مكعع  إرسععة   ضععة أي  ،قبعع  اةبنععي 
ععة ةمقتريععة  اةبنعع . ،عمل ععة  اةكمب ععيتر سععياب  اة  قععرر   ختععةر اةعم عع   ر قعع  إرسععةة  يفقا

أ  إرسة  ياست،  كشي  اةيسة  م  اةيقة   اةتع   مكع  إنبةتهعة  ، 24) اةفرنس  اةقضة   
                                                 

اةمجلد اةراب ،  )دراس  مقةرن  ،-عمل ة  اةبني  -د. ميميد اةك ،ن ، اةميسيع  اةتجةر   ياةم رف    20)
 .69،  2008اة بع  االية ، دار اةنقةف ، عمة ، 

 . 390  د. مي  اةد   اسمةع   عل  اةد  ، ميسيع  أعمة  اةبني ، اةج   األي ،  21)
 (22 F. GRUA., «Responsabilité civile du banquier en matière de compte», 
Juris.cl. Banque et crédit, Fasc. 150, 1989. p.15.  
 (23 T. BONNEAU,op. cit., p.318.  
 (24 Com., 3 juillet 2012, Banques et droit, n° 146, novembre-décembre 2012. 
25,obs. ; RD bancaire et financier mars-avril 2013, com. N° 41, obs. 
Crédot et Samin. 
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يمعع   اإلرسععة  ياالسععت، . بععن، يسعع ل   إ  إنتععةه نسععخ معع  اةبنعع   فتععرا كعع،ا معع  ب ةنععة 
يبةةتعةة ، قعد  عت  ديضع  مع  قبع   . ة ، فإ  ه ا االفتراا م  إرسة  هي افتراا بسع ق

،  جع  علع  اةعم ع  اةع ، ةع   سعتل  أي  25)بةةنسب  ةميكم  اةنقا اةفرنسع   ،أدة  معةكس 
قع  اةدير ع  أي اسعت،مهة فع  ي  كشعي  ستل  ب ةنة  متنخر  أ   خ ر اةبن  بعد  است،  اة

ال فم  اةخ ن   . 26)ب ةنة ان  ة   تل  اة عل متنخر، يا 
اةيسععععة  معععع  قبعععع  اةم ععععر ، يقععععد تنشععععن اةمشععععكل  إ ا ارتكعععع   ب ةنععععة  ععععت  يضعععع  

اةم عععععر  خ عععععنا فععععع  تسعععععج   اةيسعععععة ، فك عععععف  مكععععع  ةلعم ععععع  االعتعععععراا علععععع  هععععع م 
 اإلدخةال ؟ ن  مة ا ع  اةتنخر ف  إرسة  كشف اةيسةبة ؟

عنعععدمة  رسععع  اةم عععر  ب ةنعععة  : مععع  قبععع  اةعم ععع  يسعععة : اعتعععراا ب ةنعععة  اةثانياااا
فعع  هعع م اةيةةعع ، ال . بشععك   ععر   تسععج  يسععة  إةعع  ميكلعع ، قععد  يافعع  األخ ععر علعع  اة

هع   ،تنشن مشكل ، م  نةي ع  أخعر ، إ ا بقع  اةعم ع   عةمتاة، فمعة هع  ق مع  هع ا اة عم 
قعععع  علعععع  اة ععععم  اةعععع ،  يععععتفا بعععع  اةعم عععع  بعععععد اسععععت،  ب ععععة  اةيسععععة   سععععتي  اةمياف

 اإلدخةال  ف  اةيسة ؟ 
مععععععععع  قعععععععععةني  اةنقعععععععععد اةمعععععععععةة   L.133-24 اةمعععععععععةد ي   L.133-23 (27اةمعععععععععةد  أ  
 .اةعم   ةخدمة  اةدف   ع يفر  يليالا تتعل  ب  28)اةفرنس 
 

 عتخالف خذماخ انذف ثُاواخانت انطعه .1

 . 29)اةيسعة  كشعفيفقاة ةلسياب  اةقضة   ، فإ   م  اةعم ع   ععةد  اةميافقع  علع  
أ  هع ا   31) ر  جةنع  مع  اةفقع   30) ب  ه م اةقةعد  عل  ك  م  اةتجةر ياةمستهلك  تن

                                                 

 (25 Com., 3  juillet et 13 novembre 2012,précité.  
  د. علعع  جمععة  اةععد   عععيا، عمل ععة  اةبنععي  معع  اةيجهعع  اةقةنين عع ، اة بععع  اةنةةنعع ، مرجعع  سععةب ، 26)

 1000  . 
 اةفرنس . ياةمةة   ،م  اةقةني  اةنقد   L.  23-133ان ر: اةمةد   27) 
 م  اةقةني  اةنقد، ياةمةة  اةفرنس .    L.  24-133ان ر: اةمةد   28) 

 (29 Com., 14 janvier 1997, RJDA mai 97 n° 671, p. 455.  
 (30 RTD com. 1994. 533, n° 3, obs. Cabrillac et Teyssié. 
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هي األسةر اة ، تقي  عل   ه م اةقةعد . يم   ة ، فإ  اةسياب  اةقضعة    تعتبعر أ  هع ا 
علعع   . 32)هععي افتععراا بسعع ق،  مكعع  ةلعم عع  اتخععة  إجععرا ا  قةنين عع  إلنبععة  خعع،   ةعع 

قعد تع  خ عم  عع   ر ع  اةتيي ع  فع  يع   أنع  ةع   أ  يسعةب سب   اةمنة ،  مكن  إنبعة  
، أي أ  هععع ا االتفعععةق  نبععع  مععع  شعععخ  ةععع   تلععع  أ،  34 )33) يافععع  علععع  تنف ععع  هععع ا اةنقععع 
 . 35)تفي ا ةعمل   اةنق  ةلق ة  ب 

،  مك  ةلعم   االعتراا عل  ب ةنة  اةيسة  كلمة تمك  م  إنبة  خ عن اةم عر 
م عر  ةل عع  فع  اةة من  ةلعم ع  التخعة  إجعرا ا  ضعد اةيد ا هي مة ياةسؤا  اآل  هي:

 ميتي ة  ب ة  اةيسة ؟
عميماة، ف  ب ةنة  اةيسة ،  من  اةم ر  فتر  شهر يايد ةلت عر  فع  اةكتةبعة ، 
بشععك  أكنععر دقعع  ةتقععد   م ةةبععة  معع  اةبنعع   بةإلضععةف  إةعع   ةعع ، فإنعع   ععن   ععراي  فعع  

مفتعرا أ   عت  اعتمعةد ب عة  اةيسعة  مع  قبع  كن ر م  األي ة  أن  بعد ه م اةفتر ، م  اة
إ ا كععة  اةعم عع   ت ععر  خعع،  اةيقعع  اةميععدد فعع  اةب ععة ،  كععي  اةعم عع  مععؤه،ا ، اةعم عع 

 ةل ع  ف  اةب ة .
مع  بعا اةع عتقعد ي عث  فقع ،م  نةي   أخر ، عندمة  ت ر  بعد اةتنخ ر،  نقسع  اة

 عيفر اةيكع   ،ةمع كير فع  اةب عة يت  بععد اةميععد اةنهعة   ا االعتراا  مك  رف   36)فق اة

                                                                                                                       
 (31 GAVALDA et STOUFFLET, Droit bancaire institutions-Comptes-
Opérations – Services, Litec LexisNexis, 8e éd. 2010.,n° 260. 
 (32 Civ. 1re , 1er juillet 1997, Bull. civ. I, n° 218, p. 146; Dalloz Affaires n° 
30/1997, 964. 
 (33 Com., 3 novembre 2004,  Bull. civ. IV, n° 187. 
(34 Com., 13 mai 1997, Bull. civ. IV, n° 128, p. 112; Quotidien juridique n° 46, 

10 juin 1997. 2. 
 (35 Com. 10 février 1998, Dalloz Affaires 1998. 424, obs. V.A.-R., Quotidien 
juridique n° 27, 2 avril 1998. 3. Banque n° 591, avril 1998.80, obs. 
Guillot. 
 (36 Guillot, obs. préc. spéc. p. 81.  
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يع،ا ةهع م اةفتعر ، ةكع  اةشعريق اةتع  اسعتخدمتهة ميكمع   1998فبرا عر   (10)اة ةدر فع 
اةنقا اةفرنس   ة س  ياضي  تمةماة، يف  هع م اةشعريق، قعرر  ميكمع  اةعنقا اةفرنسع   
"أنعععع  إ ا كععععة  االسععععتقبة  دي  اعتععععراا أي تيفععععا علعععع  آرا  اةمشععععر  يب ةنععععة  اةيسععععة  

فتعععرا يجعععيد يتنف ععع  اةمععععةم،  اةتععع  تشععع ر إة هعععة، فإنععع  ال  منععع  اةعم ععع ، خععع،  اةفتعععر   
اةمتفعع  عل هععة أي إ ا فشعع  هعع ا، خعع،  فتععر  اةتقععةد ، إلةقععة  اةلععي  علعع  اةشععخ  اةعع ، نفعع  

 . 37)تل  اةعمل ة  ألن  ت ر  دي  أمر قضة  "
  اة من ع  اةمتفع  عل هعة هع  تشع ر اةفتعر  ، نشن اةنقةش يي  معن  "اةفتر  اةمتف  عل هعة"

إةععع  اةفتعععر  اة من ععع  اةمععع كير  فععع  ب عععة  اةيسعععة ؟ فععع  هععع م اةيةةععع ، إ ا كةنععع  هععع م اةفتعععر  
ميجيد ، فل   تمك  اةعم   م  االعتراا عل  اةب عة  بععد هع م اةفتعر  يا  ا ةع   عت  االتفعةق 

 .   38)عل  أ، ش   ف  اةب ة ،  كي  اإلجرا  مقبيالا قب  فتر  اةتقةد  اةقةنين  
قععد تكععي  اةفتععر  اةمتفعع  عل هععة هعع  اةفتععر  اة من عع  اةميععدد  فعع  االتفةق عع  ياةتعع  قععد ال 

بعع   اةيعععد اة منععع  فععع    40)آخعععري   فقهعععة  م عع    39)تتيافعع  مععع  اةفتعععر  اةمعع كير  فععع  اةب عععة 
اةمعع كير  فععع   ليمعععة اةمع ةل عععع  فعع  اةب ععة ، يبعععدم  عععت  افتععراا اةميافقععع ، ياةيععد اة منعع 

ةيةةعع ، "اةشععرق اةعع ،  ععن  فقععق علعع  فتععر   فتععرا ف هععة اةميافقعع  ال اةيسععة . فعع  هعع م ا
اةمع كير   ليمة اةقةنين   ف  اةمع اةي ف ير  اةعم   م  قدرت  عل  اة ع ، خ،  فتر  

 . 41)اةيسة " ب ةنة ف  

                                                 

م  ف ، تيد عد ن عةق االيتجعةه بةةسعر   اةم عرف   فع  مياجهع  اةسعل ة  اةعةمع    د. ايمد بركة  37)
 .163ياألشخة  اةخة  ، دار اةنهض  اةعرب  ،  

 (38 RD bancaire et bourse n° 67,mai-juin 1998, .p.94-104. obs. Crédot et 
Gérad.  

(39  F. J.CREDOT et Y. GERARD, «L’exercice par les établissements de 
crédit d’activités extra-bancaires», RD bancaire et bourse n° 2, mai/juin 
1987. 41.  

(40  T. BONNEAU, op. cit., p. 320. 
 (41 Com. 3 novembre 2004, Bull. civ. IV n° 187, p. 215. 
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تكي  فتعر  فعة ، ي ج  أ   ب ع أ ي  ةلسمةح  اة ع  ةلب ةنة   ج  أ  تكي  فتر 
 . 43)ةمد  ي ر عةدة  ،ةرة  بند  ن  ةفتر  ق  ر  ةلرة   مك  إ  42) معقية  من  

فععع  أ، يعععة ، فععع  رأ نعععة، فعععإ  اةفتعععر  اة من ععع  اةمععع كير  فععع  اةب عععة  ال تعععؤد، إال إةععع  
افتراا ميافق  اةعم  ، فمن  اةلي   اةت   سعت    ف هعة اةعم ع  إنبعة  خع،   ةع ،  جع  

ةفسع ، ياةق عد اةيي عد اةع ، هعي أ   سقق االفتراا،  جد اةعم   يقهة ف  اةت ر  ف  اةمن
، ال  ع ا  بإمكعة   44)م  اةن ة  اةعة . يبةةتةة ، يتع  بععد اةيعد اة منع  اةميعدد فع  اةب عة 

اةعم   اة ع  ف  اإلدخةال  اةيارد  ف  ، شر    أ   كعي  فع  يي تع  األدةع  علع  عكعر 
  فع  اةب عة ،  ة   بدي ه ا اةي  من ق اة، مة دا  اةعم    يتفا بإمكةن   خعيا اةمععةم،

عععد  يجعععيد ، خعع  علعع  سعععب   اةمنععة نن ،فسعع    اةب ععة  قعععةب،ا ةلت ععي   يبةةتععةة  اةخععع، 
اةتععع  مععع   )اةب ةنعععة   أمعععر، فعععإ  اةب ةنعععة  اةعععيارد  فععع  اةب عععة  تتكعععي  مععع  نسعععخ اةمععععةم، 

اةمفترا أ   قي  بهة اةعم  ، يف  اةيةة  اةت   مك  ف هة ةلعم   إنبة  ععد  يجعيد أمعر، 
ا، يبةةتعةة  فعإ  اإلدخعةال   )اةب ةنعة   ةملع فإ  اةمع ا أبعدا مع  اةمفتعرا أنع  ةع   كع  ميجعيدا

ععة ميضعع  تسععةؤ ، بعع   اةععيارد  فعع  اةب ععة  اةعع ، تعع  اإلدال  بعع  علعع  هعع ا األسععةر هعع  أ ضا
يمعع   ةعع ، فععإ  اةمشععكل  ال تعع ا  قة معع  عنععدمة  كععي  مجععرد خ ععن معع    جعع  ت ععي يهة.

نعععة   عل هعععة، أل  اةعم عع  ال  شعععك  فععع  يجعععيد جةنعع  اةم عععر  فععع  اةمعععةم،  ي عععر اةمت
 م ععع  اةمعععر  إةععع  اةقعععي  إ  علععع  اةعم ععع  االةتععع ا  بةةت عععر  خععع،   )اةب ةنعععة  . اةمعةملععع 

اةميعد اةنهة   اةمن ي  عل   ف  اةب ة ، يا  ا ة   ت   ة ، فل   كي  م  اةمقبعي   لع  
 اةت ي  .

 انىزاع عهً خذماخ انذفع .2

                                                 

 (42 T. BONNEAU, op. cit., p. 320. 
 (43 Com., 26 mars 1996, Bull. Joly Bourse et produits financiers, septembre-
octobre 1996, , 80, p. 514, spéc. n° 15, p. 519 et 21, p. 521.  

  د. ايمد بركة  م  ف ، تيد عد ن عةق االيتجعةه بةةسعر   اةم عرف   فع  مياجهع  اةسعل ة  اةعةمع  44)
 .164ياألشخة  اةخة  ، دار اةنهض  اةعرب  ،  
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اةفرنسععععع  قةععععععدت   ياضعععععيت   ةلرة ععععع  ف معععععة  تعلععععع   ضععععع  اةقعععععةني  اةمعععععةة  ياةنقعععععد، 
 . 45)عندمة  تعل  األمر بخدمة  اةدف  اةمتمن  ف  ق د اةدفةتر عتراابةال

ف معة  تعلع  بعع   اإلنبعة  علع  أنع  "عنعدمة  L. 133-23مع  نةي ع ، تعن  اةمعةد  
تنف ع   ةع   عت    نكر مستخد  خدم  اةدف  أن  قد أ   بمعةملع  دفع  تع  تنف ع هة، أي  عدع  أنع

عمل   اةدف  بشك   ي  ، يتق  عل  عةت  م يد خدم  اةعدف  اةتعةب  ةهعة مسعؤية   إنبعة  
أ  اةمعةملع  اةمعن عع  قععد تعع  تين قهعة يتسععج لهة ييسععةبهة علعع  اةنيعي اةياجعع  يأنهععة ةعع  تتععننر 

 بنق  فن  أي ي رهة".
مة متععري  ةلم ععر  إلنبععة  األدا  اةمنةسعع  ةخععدمة  اةععدف  عنععد بمعنع  آخععر، األمععر

اةدة   اةيي عد علع  اسعتخدا  يسع ل  اةعدف  كمعة  سعجلهة اةم عر  ال  ، نشن ن ا  م  اةعم  
 كفعع  إلنبععة  تفععي ا اةعم عع  أي إلنبععة  أ  األخ ععر ةعع   سععتي  ععع  ق ععد أي ععع   ر عع  

 . 46)إهمة  خ  ر الةت امةت  ف  ه ا اة دد
 ،L. 133-23ةةعقععد بميجعع  أيكععة  هعع م اةمععةد  ب تق  ععداةعععد   جععي  ةلم ععر  ياةعم عع  

اةسعياب  اةقضعة    ألنهعة  هع م اةقةععد  مختلفع  عع  تلع  اةمقبيةع  فع  ،عنعدمة  كعي  اةعم ع  تعةجراا
ةعع ة  قععد تععن  اتفةق عع  اةيسععة  علعع  أ  ععع   اإلنبععة   ،ال تععيفر أ، افتععراا ضععد اةم ععر 

 ق  عل  اةتعةجر أي أ  مجعرد اسعتخدا  يسع ل  اةعدف  اةمسعجل  مع  قبع  اةم عر  كةف ع  إلنبعة  
اةمععةة   معع  اةقععةني  اةنقععد L. 133-24 معع  نةي عع  أخععر ، تععن  اةمععةد   ا  خدمعع  اةععدف .أد

عل  تنج   اةن ا ، ي ج  عل  اةعم   "دي  تنخ ر إب،ا اةبنع  بمعةملع  دفع  ي عر م عرح بهعة 
شععهراا معع  تععةر خ اةخ عع  بميجعع  عقيبعع   13أي تعع  تنف عع هة بشععك  سعع   يعلعع  أبعععد تقععد ر فعع  

 ،معع يد خدمعع  اةععدف  أي ةعع   ععيفر ةهععة اةمعليمععة  اةمتعلقعع  ب ععفق  اةععدف  يععبر اةععره  مععة ةعع   قععد 
ععة ععع  يكعع  اةسععياب  اةقضععة   ، ي ععث إنهععة تي ععر اةععدعي  ميضعع   تختلععف هعع م اةقةعععد  أ ضا
 هعع م اةفتععر فععن   اةنعع ا  خعع،  فتععر   من عع  ميععدد  مععدتهة ن،نعع  عشععر شععهراا. بةإلضععةف  إةعع   ةعع ،

كمعة هعي اةيععة   هعع ا اةيقع ، ةع   عععد هنعة  أ، إجعرا  مقبععي بععد ي  هع  فتعر   من عع  ةلعره ،ياةتع  

                                                 

 (45 V. J. LASSERRE CAPDEVILLE, «La contestation des opérations de 
paiement non autorisées», RD bancaire et financier 2011, dossier 6. 

  م  اةقةني  اةنقد اةمةة  اةفرنس .   2اةفقر  )  L.  23-133ان ر: اةمةد   46)
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 مكع  . يبعد أ   تبع   ةنعة ممعة  كعر سعلفة بننع  L. 133-23 م  ع   اإلنبة  بميج  اةمةد 
ة رفعا عة بخع،   L. 133-24 قةععد  اةمعةد  أ ضا بةتفعةق مخعةةف عنعدمة  كعي  اةعم ع  شخ ا

ياةسعؤا  اةع ،  مكع   . 47)ر مهن ع األشخة  اة ب ع ع   اةع     عملعي  مع  أجع  ايت ةجعة  ي ع
أ    ععرح هنععة: هعع   مكعع  ةلم ععر  أ   قععد  سععج،تِ  إلنبععة  يقععِ  فعع  اةنعع ا  اةقععة   ب نعع   يبعع   

 عم لِ  بنة  عل   ل  اةميكم  أي  ل  اةعم  ؟
ةإلجةب  عل  ه ا اةتسةؤ   مك  اةقي , بمعة أ  سعج،  اةم عر  تعتبعر مع  اةعدفةتر 

  53ةهع ِم اةسعج،   خضع  ةيكع  اةفقعر  األيةع  مع  اةمعةد  )اةتجةر   فة  تقد   اةم ر  
 ةسعن 46) ياةمععد  بةةقعةني  ) 1979  ةسعن  107رقع  ) اةنةف  م  قةني  اإلنبة  اةعراق 

ةلميكمععع  مععع  تلقعععة  نفسعععهة أي بنعععة  علععع   لععع  ايعععد  رفععع  "ياةتععع  تعععن  علععع   2000
ِ  أي تيعع  ت ععرفِ  اةعع ، اةميجععيد فعع  ي ة تعع اةععدعي  تكل ععف اة ععر  األخععر بتقععد   اةععدفتر.

 . 48)" تعل  بميضي  اةدعي  مت  كة   ة  ضرير ةا بضمة  يس  اةف   ف  
يةكع  ن عراا ال  دفعةتر اةم عر  تتضعم  ب ةنعة   شعملهة اةسعر اةم عرف  يتتعلع  بعمع،  
آخعععر  , فعععة  تقعععد مهة إةععع  اةميكمععع   عععت  فععع  إ عععةر اال ععع،  اةج  ععع  عل هعععة, ي عععث تقعععي  بععع  

اةعع ، تندبعع   ألخعع  اةمعليمععة  اةمتعلقعع  بععةةن ا  دي  ي رهععة, ي ةعع  بيضععير  اةميكمعع  أي اةخب ععر
. أمعة أ ا  49)عع  ي عة   اةعدفةتر يفة عةا علع  أسعرار اةعمع،   اةم ر  يتي  رقةبتعِ  دي  تخل ع

 . 50)كةن  اةمستندا  خة   بةةعم   فنن    مك  ا ،عِ  عل هة كل ةا 

                                                 
اةيعةال  اةتع   كعي   "بةسعتننة  مع  اةقعةني  اةنقعد اةمعةة : ،L. 133-24اةمةد  م   (2) اةفقر  ان ر:  47)

عة  ب ع اعة  عمع  اليت ةجعة  ي عر مهن ع ، يةل عرف   االتفعةق علع  فتعر   من ع  مختلفع   اةمستخد  شخ ا
 ع  تل  اةمن ي  عل هة ف  ه م اةمةد .

 .31/  7/  2000، بتةر خ 3837نشر ف  جر د  اةيقة   اةعراق  ، اةعدد  48)
، 1982 االي ، مؤسسععععع  اةنقةفععععع  اةجةمع ععععع ،د. م ععععع ف  كمعععععة   ععععع ، اةقعععععةني  اةتجعععععةر،، اةجععععع     49)

 148-146. 
 .77،  2005 د. عبد اةريم  اةس د قرمة ، سر   اةيسةبة  اةم رف  ، اةقةهر ،  50)
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ةةع  اةتعنخر فع  إرسعة  ب عة  اةيسعة  فع  ي: اةيسعة  ب ةنعة اةتنخر ف  إرسة   :ثالثا
مععع  قبععع  اةم عععر ، فعععإ  قعععةني  اةسعععياب  اةقضعععة    اةفرنسععع   ت لععع  مععع  اةعم ععع  إبععع،ا 

 .   51)اةتنخ ر ف  يةة  اةن ا  عد اةم ر  ة كي  قةدراا عل  
 اةفقعر  تعن  إ . 2004 ةسن   94) رق  اةعراق  اةم ةر  قةني   عل  ِ   ؤكد مة يه ا

 إلنبعة  اةم عر  قب  م  اةمعليمة  أع ة  أمكةن   عل   راي يب  51) اةمةد  م   ي)
 .اةمعليمة  ه مِ  بشة  اةعم   يب   ب ن    قضة   ن ا  ف  م ةةبت ِ 

 يةةععع  فععع  اةمعليمعععة  بتقعععد   اةم عععر  ق عععة  إلمكةن ععع   شعععترق سعععب  معععة علععع  يبنعععة 
 : 52) ل  مة اةعم   يب   ب ن    ن ا  يديث

 بةةفععع  من ععير  قضععة    دعععي   يجععيد اةقضععة   ةن ا بععة ياةمق ععيد ،قضععة   نعع ا  يجععيد .1
 اةمتعلقععععع  اةمعليمعععععة  أع عععععة  اةم عععععر   سعععععت    يتععععع  اةمخت ععععع  اةميكمععععع  أمعععععة 
 أ  أي, اةم عر  ضعد قضعة    دععي   برف  اةعم    قي  أ , أخر يبمعن .  53)بعم ل 
 فيا عععد أي عل ععع ِ  مسعععتيق  كمب عععةال  بتسعععد د اةم عععر    ةةععع  ةكععع  اةتيكععع   إةععع   لجعععن
 أ  فع  اةيع  اةيةةع  هع مِ  فع  فللم عر . مكشعي  يسعة  تسد د أي إ ةم   مني    قرا
, اةضعععع ة  معععع  يقيقعععع ِ  علعععع  يفة ععععةا  ي ةععع , عم لعععع ِ  سععععر ي كشععععف اةمعليمععععة   ع ععع 

 مععة  قععد  ةع  أ  اةم ععر  أل   ةعع  اةيةةع  هعع مِ  فعع  بةةرعة ع  أيةعع  اةم ععر  فم علي 
 تيعع  اةتعع  اةمسعتندا  قععد  ِ ت عع  يامتنعع  اةم ععرف  بةةسعرِ  يتمسعع  مسعتندا ِ  معع  ب عدمِ 
 علععع  بةةضعععرر تععععيد أ   مكععع .  54)خسعععةر    إةععع   تععععرا قعععد فننععع    اةقضعععة ِ  إةععع   عععدمِ 

 كةنعع  أ ا يف معة درجتهعة أي اةنعع ا  تن عر اةتع  اةميكمع  نععي   هع  يال .اةعةمع  اةم علي ِ 

                                                 

 (51 Com 3  juillet et 13 novembre 2012, précité.  
ةعرب عع ،   د. ميمعيد مختعةر ايمعد بر عر،، قعةني  اةمعععةم،  اةجةر ع  )عمل عة  اةبنعي  ، دار اةنهضع  ا52)

2008،  55. 
دار  ،1990ةسععن    (20د. رضععة اةسعع د عبداةيم ععد، سععر   اةيسععةبة  اةم ععرف   علعع  ضععي  قععةني    53)

 .52 اةنهض  اةعرب  ، 
فرار  ةي  عبد اةقةدر، جر م  االخ،  بياجبة  اةرقةبع  اةم عرف  ، ا رييع  دكتعيرام، جةمعع  برعداد،   54)

2002،  180. 
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 اسعتعمة  ةلم عر ِ   جعي  ال فةنع   , يبةةتةة  . 55) ة  ي ر أي مدن   أي جنة    ميكم 
 . 56)ف هة ياةتيق    االدار  كةةشكي   اةقضة    اةمنة عة  ي ر ف  اةي  ه ا

 اةقضععة   اةنعع ا  كععة  إ ا أمععة ،ياةعم عع  اةم ععر  بعع   قة مععةا  اةقضععة   اةنعع ا   كععي   أ . 2
 أع ععععععة  أي كشععععععف ةلم ععععععر   جععععععي  فعععععع، ياةر ععععععر عم، عععععع ِ  ايععععععد أي عم لعععععع   بعععععع  

   . 57)اةمعليمة 
 يبةةقعععدر ي رهعععة دي   بعععةةن ا  مبةشعععر  ع،قععع  ةهعععة اةتععع  اةمعليمعععة  عععع  اةكشعععف  عععت  أ . 3

 ةلقةعععععد  اسععععتنةداا  ي ةعععع . تعسععععف دي   يم ععععةةي ِ  اةم ععععر  يعععع  ععععع  ةلععععدفة  اةعععع،  
 مع  اةم عر   تخع  أ   جعي  فع،, بقعدرهة تقعدر اةضعريرا  بعن  تقضع  اةت  اةقةنين  
 ةتع ا اال فعرا اةت  أعمةة ِ  ك  كشف أي بةةعم   ةلتشه ر  ر ع  اةقضة   اةن ا  يجيد
 . 58)ةهة يمة   اةم رف  بةةسر

 ب نع    ايعدهمة بشعن  خع،  ينشعن اةم ر  ةد  يايد يسة  م  أكنر ةلعم   كة  أ ا .4
 بةةيسعععة  اةخة ععع  اةمعليمعععة   فشععع  أ  أال ةلم عععر   جعععي  فععع،, اةم عععر  يبععع  
 ععععع  م ععععرف  يسععععة  كعععع  اسععععتق،  قةعععععد  إةعععع  اسععععتنةداا  اةنعععع ا  ب ععععددمِ  نشععععن اةعععع ،
 . 59)األخر

 
 

 نمثحث انثاوٍا

                                                 
ي،، اةن ة  اةقةنين  ةلسر   اةم رف   )دراس  مقةرنع  ، ا رييع  دكتعيرام، كل ع  فتةح دمحم يس   اةج ،  55)

 .193،  2009اةيقيق، جةمع  اةنهر  ، 
 . 108 ، د. عبد اةريم  اةس د قرمة ، اةم در اةسةب   56)
، كل عع  دكتععيرام دمحم عبععد اةيعع  ابععراه   سعع،م ، افشععة  اةسععر اةم ععرف  بعع   اةي ععر ياالبةيعع ، ا رييعع   57)

 .34،  2004 ةيقيق، جةمع  اةمن ير ،ا
  د. ايمد بركة  م  ف ، تيد عد ن عةق االيتجعةه بةةسعر   اةم عرف   فع  مياجهع  اةسعل ة  اةعةمع  58)

 .167ياألشخة  اةخة  ، دار اةنهض  اةعرب  ،  
ياةتعع  تععن "أ ا تععععدد    1984  ةسععن 30  معع  قععةني  اةتجععةر  اةعراقععع  رقعع  )245راجعع  اةمععةد  )  59)

اةميد  فع  م عر  يايعدأ يفع  فعري  م عر  يايعد اعتبعر كع  يسعة  منهمعة مسعتق، عع   يسةبة 
 االخر مة ة   تف  عل  ي ر  ة ".
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 تشغُم انحساب انمصزفٍ أثىاءانمصزف  مه انتزاو اإلشزاف

 سععتمر ياجعع  اةرعة عع  اةعةمعع  اةعع ،  مةرسعع  اةم ععر  فعع  يقعع  فععت  اةيسععة  أننععة  
تشععر   اةيسععة ،  تيمعع  اةم ععر  مسععؤية   اإلشععرا  ف مععة  تعلعع  بيسععة  اةعم عع . يمعع  

سععنتكل  عنعع  بةةتف عع   فعع  )ياةعع ،  أنعع  بميجعع  مبععدأ عععد  اةتععدخ   كر ةعع ،  جعع  أ  نعع
م  خ،  يسة  عم لع ، ال  تعع   علع  اةم عر    60)ف  أعمة  اةعم   اةمبيث اةنةةث 

ا   ،عععع  أسععبة  اةعمل ععة  اةتععع   قععي  بهععة اةعم ععع  اةبيععث ععع  يجهععع  األمععيا ، أي اةبيععث
 . 61) ج  أ   ضم  اةم ر  ببسة   االنت ة  اةرسم  ةه م اةمعةم، 

سعععةبة  عم، عععع  مععع  أجععع  اةكشععععف عععع  أ، شعععع ي   جععع  علععع  اةم ععععر  مراقبععع  ي
 جععععع  علععععع  اةم عععععر  اةتيقععععع  مععععع  جعععععيد  األشعععععخة  اةععععع     عععععد ري   كمعععععة ياضعععععي ،
 ،يتيق ععع   عععةي  اةيسعععة  أي اةشعععخ  اةععع ، أ   ةععع  بةةت عععر  ن ةبععع  عنععع   62)اةيسعععة 

يم  أج  يسةب  قد  كي  ه ا اةتيق ع  بمنةبع  تيق ع  مكتعي  بخعق اة عد أي تيق ع  إةكترينع  
بةةنسعععب  ي   63)،اةتععع  تيععع  ميععع  اةتيق ععع  اةمكتعععي  بخعععق اة عععد ب عععم أي اة PINيهعععي رقععع  

ي قعي  بع ة   ةجم   اة لبة  اةمقدم  م  اةعم  ،  قعي  اةم عر  بعإجرا  م عةدق  ةلتيق ع ،
 تيقع  اةم عر  مع    64)،ع   ر   مقةرنع  اةتيق ع  علع  اة لع  مع  اةع نع  اةتع   يملهعة

االمتنعععة   سعععؤية   اةم عععر  فقعععق إ ا كعععة  ععععد االمتنعععة  اة عععةهر ةلتعععيق ع  .  عععت  تيمععع  م

                                                 

 (60 J.VEZIAN, op. cit., n° 82, p.54.  
 (61 T. BONNEAU, op. cit., p. 321. 
 (62 Com. 27 mai 2008, Banque et droit n° 120 juillet- août 2008. 14, obs. 
Bonneau. 

  د. علعع  جمععة  اةععد   عععيا، عمل ععة  اةبنععي  معع  اةيجهعع  اةقةنين عع ، اة بععع  اةنةةنعع ، مرجعع  سععةب ، 63)
 1005  . 

  د. ميمعيد مختعةر ايمعد بر عر،، قعةني  اةمعععةم،  اةجةر ع  )عمل عة  اةبنعي  ، دار اةنهضع  اةعرب عع ، 64)
 يمة بعدهة. 45  ،2008
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ة ياضععيا
ععة أمعع   يسععةبة   . 65) يبةةتععةة ، فععإ  اةم ععر  ةعع ر فقععق "ميةسععباة"، بعع  هععي أ ضا
 . مةرر بعا اإلشرا  عل هة ةلكشف ع  اةمخةةفة  يااليت ة  ، بة ن 

ععد  اةتعدخ   عنع  أ  اةم عر   ، قت ر ياج  اإلشرا  ه ا عل  مبدأ عد  اةتدخ 
 ،بةةتدخ  ةمن  ميكل  مع  اةق عة  بعمع  ي عر قعةنين  أي ي عر منةسع  أي خ  عر ة ر مل مةا 

ال  مكعع  ةلم ععر  أ   ععرفا تنف عع  تعل مععة  ميكلعع  علعع  أسععةر أنعع  كععة   جعع  أ   بععدي 
أن  خ  ر أي ي ر م،  . يم   ة ، ال  مك  ةلم ر  أ   ختبئ يرا  مبعدأ ععد  اةتعدخ  

 عؤد أي ةع   فع  بةالةت امعة  اةتع  فرضعهة عل ع   ف  أعمة  اةعم   ف  ميةية  ةتبر ر أن  ةع 
 . 66)اةمشر 

 بةخت عععةر، تتعلععع  سععع  ر  اةم عععر  فقعععق بةالنت عععة  اةرسعععم  ياةخعععةرج  ةلمععععةم، 
، كعععة   67)علععع  سعععب   اةمنعععة  ، يةكععع  ةععع ر ةسعععب  أي اةرعععرا مععع  اةتسعععي ة .)اةب ةنعععة  

يععد هنععة  م ععر   يععتفا بكعع  معع  اةيسععة  اةجععةر، ةشععرك  تجةر عع  ييسععة  شخ عع  أل
 تقعي مي ف  ، يكةنع  اةشعرك  ضعي   اخعت،ر شع كة  متقة عع ، مع  قبع  هع ا اةمي عف، 

مسععؤية   اةم ععر ، يةكعع  ن ععراا أل  ياجعع  اةم ععر  فعع  بنععة  علعع  اةشععرك  بةسععتجيا  
علعع  اةمخةةفععة  اةخةرج عع  ياةرسععم   أي عععد  االمتنععة  اة ععةهر، ةعع   ععت   اإلشععرا   قت ععر

.  68)ال  تعع   علع  اةم ععر  اةق عة  بهع ا اةتيق قععة اإلبقعة  علع  مسعؤية   اةم ععر  ألنع  
يمعع   ةعع ، تجععدر اإلشععةر  إةعع  أ   ريفاععة مع نعع  تكشععف ععع  إجععرا  ي ععر  ب ععع  ةليسععة  
يت لعع  معع  اةم ععر  إيعع،ق اةيسععة  دي  تععنخ ر ةمنعع  يععديث االيت ععة . بةإلضععةف  إةعع  

   كعي  ف هعة ف  اةيةةع  اةتع ، ة ،  ت  إرفةق ياج  إشرا  مع   ةتشر   بعا اةيسةبة 
االيت ععة  قععةب،ا ة،كتشععة  دي  رقةبعع  شععد د  اةسععر  ، فهعع ا  عنعع  دي  اضعع رار اةم ععر  

                                                 

 (65 Com., 30 octobre 1984, Bull. civ. IV, n° 285, p. 231; Banque, 1985. 644, 
obs. Rives-Lange. 

 . 392  د. مي  اةد   اسمةع   عل  اةد  ، ميسيع  أعمة  اةبني ، اةج   األي ،  66)
 (67 Cour d’appel de Riom,8 mars 1966,Banque1966, 715, obs. X MARTIN.  

 عة  اةبنعي  ، دار اةنهضع  اةعرب عع ،   د. ميمعيد مختعةر ايمعد بر عر،، قعةني  اةمعععةم،  اةجةر ع  )عمل68)
 يمة بعدهة. 50  ،2008
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إةعع  كسععر سععر   شععؤي  ميكلعع   فعع  هعع م اةيةةعع ، هنععة  تيا ععؤ  ععيع  أي تيا ععؤ ايت ععةة ، 
إ ا ةعععع   ععععتمك  اةم ععععر  معععع  اكتشععععة  االيت ععععة  ف مععععة  تعلعععع  بععععبعا اةمؤشععععرا  ييتعععع  

تن  د شعرك  ةشعخ  معة  ف   69)عل  سب   اةمنة  ،هي اةية  اةم هر اةعة  ةليسة . ه ا
عة  ،ب نمة م  اةمعري  أ  ه م اةشرك  تدع  اةبني  فقق  ج  أ   نبع  يجع  اةعمل عة  أ ضا

هعع ا هععي  ،اةم ععر  اةميتععر ، ي جعع  عل عع  تع  عع   ق تعع  عنععدمة  يقعع  معةملعع  مشععبيه 
عع  ععد  دفعةتر شع كة  فع  اةية  إ ا كة  ةد  اةعم   ر  د ا تمةن  سة   عندمة  سعن  

ععة فعع  اةيفععةظ علعع  يسععة  بعععد عععد  قععدر  اةعم عع  أي  يقعع  ق عع ر، فهعع ا هععي اةيععة  أ ضا
يفةت   تيم  اةم ر  اةمسؤية   ع  األضرار اةت  ةيقع  بةةعم ع  أي ةل عر  اةنةةعث إ ا 

 . 70)ياةش كة  ي ر اةمدفيع  م، م سم  بيسة  أد  إة  "ييادث" من  تنن را  اة
اةم عععر  أكنعععر  ق ععع  ف معععة  تعلععع  بعععةألدا  اةمعععع   ةيسعععةبة  مع نععع    جععع  أ   كعععي  

عنعععدمة  كعععي  اةتععع ا  اإلشعععرا  يااليت ة عععة  اةخة ععع  م ليبعععةا، كمعععة هعععي اةيعععة  فععع  يةةععع  
شععخ  فعع  إجععرا ا  اإلعسععةر اةجمععةع  ف مععة  تعلعع  بععدير اةي عع   شععرك  فعع  تشععك لهة، 

ععة اةتعع ا  إشععراف  خععة   ف مععة  تعلعع  بععةإلفراه ععع  يهعع  شععرك  ت  ععد رأر مةةهععة. هنععة  أ ضا
  مقةرنع  بمعة  سععم  Caisse des dépôtsأمعيا  ةشعخ  آخعر ي عر كةتع  اةععد  أي 

"اةيسعععععةبة  ي عععععر  بةةيسعععععةبة  "اةخة ععععع " منععععع  اةيسعععععةبة  اةمفتييععععع  ةعععععيك،  األعمعععععة ،
عة خ عنا يسعةه   ةع  اةخ، ...اةمق م "  مك  تقةس  مسؤية   اةم ر  إ ا ارتك  اةعم   أ ضا

هععع ا هعععي اةيعععة  عنعععدمة  همععع  اةعم ععع  اةتيقععع  مععع  كشعععي   ،ث اةضعععرراةخ عععن فععع  يعععدي 
بةإلضعععةف  إةععع  االةتععع ا  اإلشعععراف  علععع  اةم عععر ، تععع   كعععر اةيعععد مععع  هععع ا   71)يسعععةبةت 

 . 72)األخ ر، يهي اةت ام  بعد  اةتدخ  ف  أعمة  اةعم  
                                                 

 (69 Paris 1er  février 1966, Journ. agréés 1966, 170.  
  د. ع ععععة  فة ععععد دمحم، االعتمععععةد اةمسععععتند، يمسعععع ية   اةبنعععع  ععععع  فيعععع  اةمسععععتندا ، دار اةنهضعععع  70)

 .  425،  2015اةعرب  ، 
 (71 Com., 10 juin 1980, Bull. civ. IV, n° 252, p. 204; RTD.com. 1981.110, 
obs. Cabrillac et Teyssié.  

  د. ميمعيد مختعةر ايمعد بر عر،، قعةني  اةمعععةم،  اةجةر ع  )عمل عة  اةبنعي  ، دار اةنهضع  اةعرب عع ، 72)
2008،  65. 
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  بةةنسععب  ةلمشععر  اةعراقعع  ي ععث أع عع  ةلبنعع  اةمركعع ، سععل   فععرا عقيبععة  إدار عع أمععة
إضةف  إةع  إ  اةمشعر  قعة  بتيد عد اةيعةال  اةتع   عت   . 73)اةم ر  اةمخةةف إليكةم ِ  عل 

, يقة  بب ة  تل  اةعقيبة  اةت   عت  فرضعهة علع  اةم عر , ي عث  ف هة فرا عقيبة  إدار 
ياةمتعلقععععع   2004  ةسعععععن  94) مععععع  قعععععةني  اةم عععععةر  اةعراقععععع  رقععععع   56) تعععععن  اةمعععععةد 

 جعي  ةلبنع  اةمركع ، اةعراقع  عععع 1" , علع  اةعقيبعة  االدار عبةإلجرا ا  اةت ي ي   اةفير ع  ي 
  معع  هع ِم اةمعةد  فعع  2أ   تخع  أ، إجعرا  أي  فععرا أ، عقيبع  إدار ع  ن عع  عل هعة اةفقعر  )

اةيعععةال  اةتععع   تضععع  ف هعععة بعععن  اةم عععر  أي مسعععؤي  إدار، فععع  م عععر  أي أ، شعععخ  
 . 74)"اةبن  اةمرك ، اةعراق  قة  بخرق أيكة  ه ا اةقةني  أي أمر  ةدر ع عععع  أخر: أ

 انمثحث انثانث

 انتزاو عذو انتذخم فٍ شؤون انعمُم

يمعععد  تععةن رم علعع  اةتععع ا   عععد  اةتععدخ  فععع  شععؤي  اةعم عع أ  معرفعع  يتيضعع   مبعععدأ 
، يهع ا معة ميتعي  مبعدأ ععد  اةتعدخ عع   اةم ر  بتقد   اةمعليمة ،  ت لع  ايال اةت عرق 

 مبععدأ عععد  اةتعدخ  فعع  أعمععة  اةعم عع  يم ععلي  رأسعةسعنتةية  فعع  اةم لعع  االي . ينبعع   
 . 75)ف  اةم ل  اةنةن 

 ولانمطهة األ

 (.مثذأ عذو انتذخم)محتىي 

عععة بةةمراقبععع  أي  إ  اةم عععر  اةععع ،  يعععتفا بيسعععة  اةعم ععع  ةد ععع ، كمعععة  كرنعععة، اةت اما
ععة بيكمعع  ععة عةما اة ق عع  أي اةت اما
، يمعع  اةتيقعع  معع  أنعع  م لععي  منعع  اةق ععة  بعع ة ،  جعع   76)

 جعع  أال يأنعع   ،ال  عع ا   سععم  مبععدأ عععد  اةتععدخ ، ياةعع ،   ايتععرا  مبععدأ عععد  اةتععدخ عل عع

                                                 
 .145 فتةح دمحم يس   اةج ،ي،، اةم در اةسةب ،   73)
 .  165،  2005ي ، دار اةنهض  اةعرب     د. س د    بدي،، مقدم  ف  اةنقيد ياةبن74)
  د. ميمعيد مختعةر ايمعد بر عر،، قعةني  اةمعععةم،  اةجةر ع  )عمل عة  اةبنعي  ، دار اةنهضع  اةعرب عع ، 75)

2008،  35. 
 (76 CREDOT, «Les aspects bancaires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme 
des procédures civiles d’exécution», LPA, n°50, 24 avril 1992. p.20.  
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 فععرا مبععدأ عععد  يهععي مععة  ، ععؤد، ياجعع  اة ق عع  إةعع  تععدخ  اةم ععر  فعع  شععؤي  عم، عع 
اةتدخ  عل  اةم ر  اةت اماة بعد  اةق ة  ب ة ، يعد  اةتدخ  ف  شؤي  ميكل 
(77 .  

مع  قعةني   L. 333-2-1  فع  اةمعةد  مكعرر  عراي  78)ه ا مبدأ  ي أ   قعةنين 
اةمسععتهل  اةفرنسعع ، األيكععة  اةمتعلقعع  بععةإلفراق فعع  اةمد ين عع  بميجعع  هعع ا اةمبععدأ،  متنعع  
اةم عععر  عععع  اةتعععدخ  فععع  أعمعععة  اةعم ععع  ال  تعععع   عل ععع  اةتيقععع  مععع  سعععرع  أي سعععب  

  ععد   ي عر اةتع ا ،، ية ر عل   من  تنف   عمل   تبدي ي ر ال ق  أي خ عر رتشر   األخ 
 . 79)اةتدخ  عل  اةم ر  اةتدخ  يت  ةمن  ميكل  م  اةق ة  بعم  ي ر قةنين 

، ألنععع   ن بععع  علععع  جم ععع  اةمععععةم،  اةم عععرف  ، سعععيا  كةنععع   80)هععع ا اةتععع ا  ععععة 
خدمة  نقد  : اةيدا   ياةسي  ياةتي    أي اال تمة . ف  يةةع  اةخعدمة  اةنقد ع ،  عفع  

فع  يةةع  عمل عة  اال تمعة ،  ،ر األميا  يمق عدهةاالةت ا  اةم ر  م  اةبيث ع  م د
 .)االعتمةد  م  تخ    اةر  د  عف  اةمبدأ اةم رف  م  تق    مد  م،

 ،ه ا اةي ر ةلتدخ  فع  أعمعة  اةعم ع  هعي بةةتعةة  اةيعد مع  ياجع  رعة ع  اةم عر 
 . 81)اةخق اةفة   ب   اة ق   ياةتدخ   بدي م  اة ع  رسم 

ا يضعع  فع  اةيسعق، إ ا ةع   فعع  اةم عر  شع  اة عنعدمة ف  اةياقع ، مع  اة عع  جعدا 
اض ر إةع  اةق عة  بشع   معة فع  عمل ع  مع نع ، فسع ت  فعرا ضعرا   علع  ععد  االمتنعة  
ةياجععع  اةعنة ععع  بععع . علععع  اةعكعععر مععع   ةععع ، إ ا كعععة   يجععع  قعععرار اةعم ععع ، فسععع ت  فعععرا 

                                                 

 (77 Com., 16 mars 2010, RD bancaire, juillet-août 2010. 119, obs.  Crédot et 
Samin. 
 (78 Civ.1re 28 janv. 1930,  Gaz. Pal., 1930.1.550 ; RTD civ., 1930.369, obs. 
Demogue. 
 (79 Com., 14 oct. 2008, Banque et droit n° 123, janvier-février 2009. 20, 
obs. T. Bonneau.  
 (80 T. BONNEAU, op. cit. p. 367. 
 (81 CREDOT, «Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance, état de 
la jurisprudence avant la loi nouvelle, dans Blanchiment des capitaux», 
Banque et droit, n° spécial, 1997. 17. 
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:  82) ععةرا  ةلتم  عع اةضععر ب  عل عع  بةعتبععةرم تععدخ،ا فعع  أعمععة  اةعم عع . يمعع   ةعع ، ةععييا مع
أيدهمة هي مراعة  أ   اةفع  اةمعن ، إ ا كة  اةعم   هي األ  ، فإ  تعدخ  اةم عر  

ا  ا كعة  اةم عر  مع  نةي ع  أخعر  هعي ي اة ق   أي اةمشعير  علع  األقع ،   نج  ع  ياج 
. اةمع ععةر اةنععةن  ةلتم  عع  هععي مععة إ ا كععة  تععدخ   أ عع  اةفععع ، فرةةباععة مععة  كععي   ةعع  تععدخ،ا

ف مععععة  تعلعععع  بةةفععععع  اةمعنعععع  نععععةت  ععععع  ع،قعععع   ب ع عععع  بعععع   مؤسسعععع  ا تمععععة   اةم ععععر 
  . 83)يميكل 

تجععدر اإلشععةر  إةعع  أنعع  علعع  اةععري  معع  هعع ا اةي ععر، يفعع  بعععا اةيععةال ، يال سعع مة 
يق  من  اال تمة ،  خضع  اةم عر  ة،ةتع ا  بةةتيع  ر، اةع ،  رقع  إةع  يع  يق قع  فع  

 . 84)م  أشكة  اةتدخ " فر   ةلعم ، "ممة  ؤد، يتمة إة  شك 
أمعة ميقععف اةمشععر  اةعراقعع  مع  اةيسععةبة  اةسععر   فننعع   ةع  نجععد فعع  قععةني  اةم ععةر  

ن عةا  عر يةا  منع  اةم عةر  مع  فعت  اةيسعةبة  اةسعر    2004  ةسن  94اةعراق  رق  )
يسعع  األمععيا  مكةفيعع    معع  قععةني  10علعع  اخععت،  أشععكةةهة ةعم، هععة, إال أ  اةمععةد  )

ي عععث ب نععع  فععع  اةف ععع  اةخعععةمر   85)2015  ةسعععن  93اةعراقععع  رقععع  )رهعععة  يتمي ععع  اال
عل  اةت امة  اةمؤسسة  اةمةة   ياألعمة  ياةمه  ي ر اةمةة   اةميدد  عل  تعداب ر اتخعة  

ياةتععر  أة مع  اةمؤسسعة  اةمةة ع  بعةةتير، اةعنة   اةياجب  تجةم اةعم   ياةت  م  خ،ةهة 
، ععع  عنععد فععت  اةيسععة  ةعع   أي إجععرا  اةتعةمعع  مععع    قعع ،عم عع  ياةمسععتف د اةيق ععع  هي عع  اة

 ر عع  ينععة   أي ب ةنععة  أي معليمععة  معع  م ععةدر مينيقعع  يمسععتقل ، كعع ة  اةتعععر  علعع  
كععد معع  هعع ا اةشععخ  ن، ياةت 86)هي عع  أ، شععخ   ت ععر  ةيسععة  اةعم عع  ياةتيقعع  منهععة

                                                 

 (82 S. PIEDELIEVRE et E. PUTMAN, op. cit., p. 192.  
يمد بركة  م  ف ، تيد عد ن عةق االيتجعةه بةةسعر   اةم عرف   فع  مياجهع  اةسعل ة  اةعةمع  أ  د. 83)

 .169ياألشخة  اةخة  ، دار اةنهض  اةعرب  ،  
 نفر اةمرج  اةسةب .  84)
 . 16/11/2015بتةر خ ،  4387نشر ف  جر د  اةيقة   اةعراق  ، اةعدد  85)
  د. علعع  جمععة  اةععد   عععيا، عمل ععة  اةبنععي  معع  اةيجهعع  اةقةنين عع ، اة بععع  اةنةةنعع ، مرجعع  سععةب ، 86)

 1025  . 
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  فعت  اةيسعة  ياتخة  اةعنة   اةياجب ، قب  يخع، ,بة  ة   ،ي   اةت ر  به ا اةي ف
   . 87)يب ة   كي  قد من  فت  اةيسةبة  اةسر   أي اقةم  ع،ق  اةعم  م  اةعم  ،

 انمطهة انثاوٍ

 (مثذأ عذو انتذخم فٍ أعمال انعمُم) ومصهحح أساس

ةي ة فهعععة كيسععع  اةمعةملععع  هنعععة  مبعععةدة يةكمععع  تلتععع   بهعععة اةبنعععي  عنعععد ممةرسعععتهة 
مع  اةبنع ، اال اننعة اقت عرنة فع  بيننعة فع  هع ا  دا  يراي  اةعمع،  عنعد تععةمله يسرع  األ

اةم لعع  علعع  مبععدأ عععد  اةتععدخ  فعع  أعمععة  اةعم عع  ألهم تهععة فعع  اةي ععة  اةعمل عع  اةبنك عع ، 
   فع  اةفقعر  االيةع ، نع  بعةةفقر  اةنةن ع مبدأ عد  اةتدخ  فع  أعمعة  اةعم ع )أسةر سنتنةي  
   يكمة  ل :مبدأ عد  اةتدخ  ف  أعمة  اةعم  )م لي  

 (.مبدأ عدم التدخل في أعمال العميل)أساس  اوال: الفقرة
.  عر  بععا ةدة اةقةنين ع يال   ا  أسةر االةت ا  بعد  اةتدخ  ميض  نقعةش فع  اةمبع

ا ةي عععة  اة فقعع اة ،  88)، يبشعععك  أكنععر تيد عععداا ةسععر   اةشعععركة شععرك فععع  هعع ا االةتععع ا  امتععدادا
االةتعع ا   عتقععد أخععري  أ  ،  89)اةمدن عع  ععر  آخععري  أنعع  ت ب عع  ةلقععةني  اةعععة  ةلمسععؤية   ي 

 . 90)عل  ايترا  اةخ ي    قة  
إ  إرسععة  اةتعع ا  عععد  اةتععدخ  علعع  ايتععرا  اةي ععة  اةخة عع   ععؤد، إةعع  اسععتنتةه مفععةدم 
أنعععع  ال اةعم عععع  يال األ ععععرا  اةنةةنعععع  سععععي   يبخععععة  اةم ععععر  بسععععب  عععععد  اةتععععدخ  فعععع  

اةرعة   ياالةت ا  بعد  اةتدخ  فع   شؤينهمة. يم   ة ، ف  ضي  اةخق اةفة   ب   ياج 
 نبرع  أعمة  اةعم  ،  مك  ةلعم   أ   تيم  مسؤية   اةم ر  ع  عد  اةتدخ  عنعدمة 

اةفرنسعع ، ف مععة  تعلعع  بععةيترا  اةي ععة   اةفقعع  بةإلضععةف  إةعع   ةعع ، أكععد . 91)عل عع  اةق ععة  بعع ة 
يمة ععع  اةي عععة   اةخة ععع ، أ  اةكشعععف عععع  اةمعليمعععة  اةمتعلقععع  بعععةألمر اةعععيران  ال  شعععمل 

                                                 
   م  قةني  مكةفي  يس  االميا  يتمي   االرهة  اةعراق .10راج  اةمةد  )  87)

 (88 J. VEZIAN, op. cit., n° 82, p.54.  
 (89 GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, n° 53.  
 (90 T BONNEAU, op. cit., n° 515, p. 367.  

 . 393  د. مي  اةد   اسمةع   عل  اةد  ، ميسيع  أعمة  اةبني ، اةج   األي ،  91)
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علعععع  أسععععةر سععععر   اةعمعععع ،  ي ععععر ميتععععي  هعععع ا اةمبععععدأ علعععع  اةم ععععر   . 92)اةخة عععع 
يمععع   ةععع ، فععع  يةةععع  تعععدخ  اةم عععر  فععع  عمععع  اةعم ععع ، ال  اإلف ععةح عععع  اةمعليمعععة .

   ل  م  اةم عر  بةةضعرير  اإلف عةح عع  معليمعة  يعي  عمع  اةعم ع ، بع   ت عر  
أعمععة  اةعم عع ، قععة  اةم ععر  بععإجرا  فععع   معع  خعع،  اةتععدخ  فعع يأخ ععرا  ،فقععق بععدالا منعع 

 كعععي  ععععةد ا مسعععؤية   اةعم ععع . ةععع ة ،  عععت  تيل ععع  عملهعععة علععع  خ عععن، م عععدر اةمسعععؤية   
. أ ضعة، هع  مع   93) جع  أ   تخع  مع  قبع  اةعم ع " خ نم هعي "اتخعة  قعرار كعة  ،اةمدن  

ؤية   األ ععع  أ  تبنععع  اةتععع ا  ععععد  اةتقعععةد  فععع  شعععؤي  اةعم ععع  علععع  اةقعععةني  اةععععة  ةلمسععع
 اةمدن  .

 (.مبدأ عدم التدخل في أعمال العميل)مصلحة  الفقرة الثانية:
مععع  نةي ععع ، فعععإ  اةمبعععدأ  هععع  اةعم ععع  ألنععع   يمععع  اةعم ععع  اةععع ، ال  ر عععد أ   تعععدخ  

  علع  اةم عر  اةتعدخ  ةمنع  هع ا األخ عر مع  اةق عة  بعمع  ال  تع  ،م ر  ف  أعمةة اة
، ياةعع ، سععنتكل  ي ععر قععةنين ، أي رفععا تنف عع  أيامععرم علعع  أسععةر أنهععة تبععدي ي ععر ال قعع  ةعع 

  . 94)عن  ف  اةمبيث اةراب 
اةم ععععرف  معععع  ت عععرفة  اةم ععععر  فعععع  اةمتعةمععع  مععع  نةي عععع  أخعععر ، فإنعععع   يمعععع  

. علعع  سععب   اةمنععة ، ال  95)م عع  كةنعع  ضععةر اةمسععؤية   ي ععث اةعمل ععة  اةتعع  قععة  بهععة اةع
ة  اةمع ير  مع  قبع  اةعم ع   تيم  اةم ر  اةمس ية   ع  يق قع  أنع  قعة  بمعةةجع  اةشع ك

ج  عد  اةتدخ   منع  مؤسسع  اال تمعة  مع  اةتعدخ  ةمنع  عم، هعة مع  أدا  عمع  أأل  "ي 
 . 96)ي ر قةنين "

                                                 

 (92 Civ. 1re, 28 mai 1991, D.,1992.213, note Kayser; JCP, 1992.II. 21845, 
note Ringel.  
 (93 S. PIEDELIEVRE et E. PUTMAN, op.cit. n° 191, p. 192. 

  د. ع ععععة  فة ععععد دمحم، االعتمععععةد اةمسععععتند، يمسعععع ية   اةبنعععع  ععععع  فيعععع  اةمسععععتندا ، دار اةنهضعععع  94)
 .  422،  2015اةعرب  ، 

 (95 T. BONNEAU, op. cit. n° 513, p. 365. 
 (96 Arrêt du 14 octobre 2008,précité.  
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شعؤي  اةعم ع  بعن  اةقعةني  ن،يا يةة  إةرة  فعةة   مبدأ عد  تدخ  اةم ر  فع  
ياةمتعلقعع   2004  ةسععن  94  معع  قععةني  اةم ععةر  اةعراقعع  رقعع  )35معع  خعع،  اةمععةد  )

إ ا علععع  اةم عععر  أي أ، مععع   -1"اةمعععةد  علععع   مبةةمععععةم،  اةمر بععع  ي عععث ن ععع  هععع 
أي مي ف ِ  أ  تنف   معةمل  م رف   أي است،  أي دف  مبلم ة   ع،قع    ِ  أي مسؤية  إدار 
قد تكي  ة   ع،ق  بن، جر م  أي عم  ي ر قةنين   قي  اةم ر  فيراا بإخ عةر اةبنع   أي

ي قعععي  اةم ععر  بإخ ععةر اةبنعع  اةمركععع ، اةعراقعع  يعلعع  أسعععةر  اةمركعع ، اةعراقعع  بعع ة .
شهر، عع  اةمععةم،  اةمر بع  اةمقدمع  أ  يجعد  يف معة  تعلع  بنشعي  ضعرير  أل، إجعرا  

ال  عتبععر إفشععة  اةم ععر  أل، معع  اةمعليمععة  بيسعع   -2 .إضععةف   تعلعع  بهعع ا اإلجععرا 
ن   بميج  ه ِم اةمةد  خرق ةلسعر   اةم عرف   إضعةف  إةع   ةع  ال  تيمع  اةبنع  اةمركع ، 

يم  خ،  ه ا اةعن   مكع  اةقعي   ".اةعراق  يال تتيم  اةم ةر  أ   مسؤية   تجةم  ة 
قعر  ةليةةع  اةم عرف   اةتع  هي اقر  ةل يا  م  اةمشر  اةفرنس  يا بة  اةمشر  اةعراق 

قد سم  ةلم ر  بةةتدخ  ف  شعؤي  اةعم ع  يبةةتعدخ  بةةعمل عة  ف بةت  عل هة م ةرفنة،
اةت   جر هة اةعم   ف  يةة  أ ا مة عل  أ  اةمعةمل  اةم عرف   فع  ميضع  شع  ير بع  أي 
تكععععي  ةهععععة ع،قعععع  بجر معععع  أي عمعععع  ي ععععر قععععةنين , فةنعععع    تععععدخ  فعععع  هعععع ِم اةيةةعععع  ي قععععد  

ةمعليمة  إة  اةبن  اةمركع ، يال تترتع  عل عِ  أ، مسعؤية   فع  هع ِم اةيةةع . يفضع،ا عع  ا
تدخلععِ  ةمراقبعع  األشعع ة  اةشععة   اة ععةهر  فععة  اةم ععر   تععدخ  ةمراقبعع  تخ عع   اال تمععة  
بمعن  أ   تيق  م  أ  اةمبةةم اةمخ    تستخد  كمة هعي من عي , فهنعة اةتع ا  علع  

ال انعقععععع ي ضعععععة  إةععععع  معععععة سعععععب  أ  اةعمل عععععة   . 97)د  مسعععععؤية ت ِ اةم عععععر  بةةتعععععدخ  يا 
يتعع  ةععي كععةنيا معع   ي، اةخبععر  فعع   اةعمعع،  بعع ِ  اال تمةن عع  ةهععة  ععةب  فنعع  ال  فتععرا علعع 

مجعععة  أنشععع ته  يةععع ا فهععع  بيةجععع  دا معععةا إةععع  تعععدخ  اةم عععر  ةتب ععع ره  ب ب عععع  يآنعععةر 
 . 98)ي يةه  عل  اال تمة  ف  اةشك  اة ، تقدميا ب لب ِ 

 

 ث انزاتعانمثح

                                                 

 .  163،  2005  ف  اةنقيد ياةبني ، دار اةنهض  اةعرب     د. س د    بدي،، مقدم97)
دار اةنهضععع   اة بعععع  اةرابعععع ، عمل عععة  اةبنعععي  مععع  اةيجهععع  اةقةنين ععع ، د.علععع  جمعععة  اةعععد   ععععيا،  98)

 .1206  ، 2008اةعرب  ،
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 انمصزفٍ انحساب اثىاء تاالتالغ وانىصُحح وانسزَحتزاو ناال

 فرضععععة    100)يقععععةني  اةمسععععتهل  اةفرنسعععع   99)أ  اةقععععةني  اةمععععةة  ياةنقععععد، اةفرنسعععع 
ا ، معة  همنعة فع  هع ت عرق اة ع اةت اماة بإب،ا اةعم   عنعد إبعرا  اتفةق ع  فعت  اةيسعة ، فلع  ن

االةتع ا  بعإب،ا ، ي ةةن ع ي بياةتع ا  ، اةمعليمعة اةم ر  بنع عة  هي مد  اةت ا  اةمبيث 
يهعع ا مععة نت ععرق اة عع  فعع  هعع ا  ، ياالةتعع ا  بةةسععر  .اةعم عع  أننععة  تشععر   اةيسععة  اةم ععرف 

 . 101)اةمبيث
 رقع  اةمرسعي  مع  األيةع  اةمعةد  تتشعك : اةمعليمة اةم ر  بتقد   مد  اةت ا   :اوال

 ةلمؤسسعععع  اةمقدمعععع  اةيسععععة    أي  معععع   102)1984  ية ععععي (24) فعععع  اة ععععةدر 46-88))
 اةتع  اةعةمع  بةةشعريق اةععة  ياةجمهعير عم، هعة بعإب،ا اآل  اةبنعي  تلع   ياةتع  اال تمةن  ،
هععع  ة سععع   اةعةمععع ، اةشعععريق هععع م.  ؤدينهعععة أ  تت لععع  اةتععع  اةمععععةم،  فععع   مةرسعععينهة
ععةمخ  عع   يةكعع فقععق  ةلعمعع،  اةمخ  عع  ععة أكنععر هععد  ةهععة ةلجمهععير، أ ضا  معع   مييا

 تيد ععد خعع،  معع  يبةةتععةة  اةمعتععةد ، بةةعمل ععة  يتتعلعع  اةقد معع   103)"اةم ععرف   شععريقاة"
 هع م إةع  ميعدد  إشعةر  تن ع   خع،  يمع  اةشعريق هع م  ع  فع  ياضع  بشعك  اةفعر  ةت ا ا
 ،اةقةنين ع  اةتيعد ة  مع  ميم ع  اال تمعة  مؤسسع  سعتكي   اةيسعة ، اتفةق ع  ف  ةت امة اال

  تعلع  ف معة بع ة  يةة اعة اال تمةن   اةمؤسسة  مع   تقي  مة ،ةت ااال معةرض  م  اةتعةم 

                                                 
 م  اةقةني  اةنقد اةمةة . R.312-1ي  L. 312-1-1اةمةد    99)
 ةفرنس .قةني  اةمستهل  ا L.111-1اةمةد    100)
  د. ميميد مختةر ايمد بر ر،، قةني  اةمععةم،  اةجةر ع  )عمل عة  اةبنعي  ، دار اةنهضع  اةعرب ع ، 101)

2008،  27. 
" تعع   علع  اةمؤسسعة  اال تمةن ع  ابع،ا 24 /7 /1984  فع  88-46 ,مع  اةمرسعي  رقع   7اةمةد   102)

عمل عة  اةتع   قيمعي  بهعة. عنعد فعت  عم، هة ياةجمهير بةةشريق اةم رف   اةعةم  اةتع   مةرسعينهة ةل
اةيسة ،  ج  عل  اةمؤسسة  اال تمةن   بشريق استخدا  اةيسة ، يسعر اةخدمة  اةمختلف  اةتع  

 تت   ةه  اةي ي  اة هة ياالةت امة  اةمتبةدة  ب   اةمؤسس  ياةعم  .
 (103 Elles étaient en gros des «tarifs» des opérations de banque cf X.-C. 
Nguyen, «Le silence des parties et les conditions de banque dans l’état 
du doit antérieur à la loi de 1984», Rev. jurispr. Com. 1985, p. 166. 
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 سع كي   اةعةم ، شري   ف  بهة اةمعمي  ةت امة اال جم   تيد د خ،  م  اةق م  بتيار خ
 .اةيةة   اةقضة    اةسياب  ةمت لبة  االمتنة  عل  قةدراا اةم ر 
 اةمكتيبعععع  ةي اة عععع  أل  ةت امععععة ة، تععععدي   إجععععرا  فعععع  تتمنعععع  أخععععر    ر قعععع  هنععععة 

 اةسععل   ن ععةق ي يسعع " اةممةرسععة " هعع م نشععر  سععه  ق ةسعع  عقععد  عع ةي  أي ةت امععة ة،
 يهع  دية ع  هع  اةم عرف   ياةممةرسعة  ةتعدي   اةيي عد  األمنلع  ةكع . اةمسعتند نشر بمجرد
 اةقضععة   جتهععةداال أ  اليععا ،اةمقة عع  يععر  ةععيا   أي اةدية عع  اةتجععةر  يرفعع  أعمععة  معع 
 .   104)اةبني  عم،  م  اةتعةم  عل  قدرت  ف  دق  
  105)"اةمشععتر  اةب عع " مشععري  أل  ،AFB بياسعع   اةتععدي   هعع ا منعع  إجععرا   ععت  قععدي 
 بعةة ب  اةنشعر شعريق تكي   أ  بشرق االدخةر، بني  يك ة  اةمشترك  اةبني  ب   س جم 
 اسععتخدا  علعع  االعتععراا بعع    106)ا  جةنعع  معع  اةفقعع  كمععة اةمعةرضعع ، تيععدث أ   مكعع 
 ي عععر  سعععت    ال بي عععث ةلرة ععع  سععع    شعععهرت   كععع  ةععع  معععة ف ععع  مشعععكي  أمعععر معععة  عم ععع

 . 107)تجةهل  اةميترف  
ن ععراا  ،اةمعليمععة  مسععتمد معع  كعع  معع  اةقععةني  ياةسععياب  اةقضععة   تقععد   هع ا االةتعع ا  ب

،  عت  تعيف ر االةتع ا  بشعك  أسةسع  مع   108)ةتيل ع  اتفةق ع  يسعة  اةيدا ع  كعقعد ةلمسعتهل 

                                                 
 ان ر اةقض ت   اةمتعةكست   ف  االتجةم:  104)

Cass. com. 16/5/1984, Bull. civ. 1984, IV, n°165 La Cour avait précisé que: 
أ  قياعد يرف  اةمقة   ةهة ق م  تعةقد   فقق ب   اةبني  اةت  تلت   بهة يال  مك  فرضهة عل  عم، هعة «

فع  يكع  اخعر يعدد  اةميكمع  انع  فع  يةةع  ععد  يجعيد اتفعةق علع  ; »أي االيتجةه بهة ةم ليته 
 خ،   ة ، م  اةمفترا قد اةت   بقياعد اةمجلر بن دار اةخ ة :

 Cass. com. 28/11/1995, Bull. civ. 1995, IV, n°271. 
س شععم  هعع ا اةمشععري  اةم  ععد معع  اةبنععي  اةتةبععع  ةلبنعع  االفر قعع ، يكعع ة  كر ععد، أجععر  كععي ، يبنعع    105)

Banul Populaires   يكر د، ميت-ClC  .يبني  االدخةر 

 (106 C. Gavalda et J. Stoufflet. Droit bancaire, Litec, 1999, p. 8  
بركة  م  ف ، تيد د ن ةق االيتجةه بةةسر   اةم رف   فع  مياجهع  اةسعل ة  اةعةمع  يمد أ  د. 107)

 .167ياألشخة  اةخة  ، دار اةنهض  اةعرب  ،  
 (108 S. PIEDELIEVRE et E. PUTMAN, op. cit., n°185, p. 186.  



 فتح وإدارة الحساب المصرفيالتزاماث المصرف تجاه العميل أثناء 

 المذرس/ أحمذ دمحم قادر & م. د. أحمذ حسن وسمي

 

249 

 ،ةمستهل . يم   ة ، فإ  اةسعياب  اةقضعة    هع  اةتع  تيعدد ن ةقهعة يمعداهةخ،  قةني  ا
 عتبر االةت ا  بتيف ر اةمعليمة  اةت اماة عةماة ي ث

(109 . 
ةكعع  ةعع ر معع  اةمهعع  تيد ععد أ  مععد  هعع ا االةتعع ا   عتمععد علعع  اةيةةعع ، ال  ععت  فععرا 

مع  اةضعرير،  ،ال االةت ا  ف  جم   اةيةال ، ية ر ة  نفر اةمد  بةةنسعب  ةجم ع  اةيعة
مراعة   ب ع  اةعمل ع ، ففع  مع ع  اةيعةال   كعي  االةتع ا  م ليباعة بشعك  خعة  فع  يةةع  

 . 110)من  اال تمة 
ععة أ  ننخعع  فعع  االعتبععةر جععيد  اةعم عع ، يمععد  االةتعع ا  بععإب،ا  نعع ،  جعع  عل نععة أ ضا
 اةم ععر  ةعع ر هععي نفسعع  بنععة ا علعع  مععة إ ا كععة  اةشععخ  اةعععةد، أي اةميتععر  علعع  علعع 

ة ة  م  اةضرير، معرف  مة إ ا كة  اةعم    مكن  اةي ي  علع  اةمعليمعة  مع   ،ب ة 
 ،خ،  يسة ل  اةخة   أ  ال. ني  ال نفرا نفر االةت ا  عل  اال تمة  يعلع  اةمسعتهل 

معع  قععةني   L. 311-6-Iتيضعع  اةمععةد   ،اةمسععتهل   يتععةه اةعع  م  ععد معع  اةمعليمععة 
ا  اتفةق ع  اال تمعة ،  قعد  اةمقعرا أي اةيسع ق اال تمعةن  اةمستهل  ، ف  شري هة: "قب  إبر 

ةلمقتععععرا، كتةبعععع ا أي علعععع  يسعععع ل  دا معععع  أخععععر ، اةمعليمععععة  اة، معععع  ةمقةرنعععع  اةعععععريا 
مععع   اةمختلفععع  ياةسعععمةح ةلمقتعععرا، بعععةةن ر إةععع  تفضععع ،ت ، ةفهععع  معععد  اةت امععع  بيضعععيح.

ض  بشك  أسةس  فع  إ عةر اةمعليمة   ت  فر  اع ة  ،  مك  استنتةه أ  اةت ا خ،   ة 
 اتفةق   ا تمة   تع   عل  اةمستهل  إبرامهة أننة  تشر   يسة  إ داع .

عندمة  تعل  األمر بةةمستهل ، قد   رح اةسؤا  يي  مة إ ا كة   جع  علع  اةعم ع  
اةعععععةد، أ   فهعععع  ن ععععةق اةمعليمععععة  فعععع  كتلعععع  اةمعليمععععة  اةتعععع   تععععع   علعععع  اةم ععععر  

ةيةجععع  ةمعرفععع  معععة إ ا كعععة  اةم عععر  ةععع    لععع  منععع  تقعععد   يمععع  هنعععة كةنععع  ا ،تيف رهعععة
 اةمشير ، بةإلضةف  إة  االةت ا  بةإلب،ا.

                                                 

 (109 T. BONNEAU, op. cit., n°529, p.378 ; S. PIEDELIEVRE et E. PUTMAN, 
op. cit.,p. 187. 

  د. علع  جمعة  اةعد   ععيا، عمل عة  اةبنعي  معع  اةيجهع  اةقةنين ع ، اة بعع  اةنةةنع ، مرجع  سععةب ، 110)
 1027  . 
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يةةعع  يجععيد نعع   ععر   فعع  اةقععةني   لعع   أمععة بةةنسععب  ةلقععةني  اةعراقعع  فقععد بعع   فعع  
اةم عععر  بتقعععد   تلععع  اةمعليمعععة  منععع  اةن عععي  اةتععع  تلععع   اةم عععر  بتقعععد   معليمعععة  

  معع  قععةني  اةم ععةر  اةعراقعع  رقعع  35،, يمنهععة نعع  اةمععةد  )مع نعع  إةعع  اةبنعع  اةمركعع  
إ ا علع  اةم عر   .1"ياةت  تتعل  بةةمعةم،  اةمر ب  إ  تن  عل   2004  ةسن  94)

أي مي ف ععع  أ  تنف ععع  معةملععع  م عععرف   أي اسعععت،  أي دفععع    أي أ، مععع  إدار ععع  أي مسعععؤية 
معع  ي ععر قععةنين   قععي  اةم ععر  مبلععم ةعع   ع،قعع  أي قععد تكععي  ةعع   ع،قعع  بععن، جر معع  أي ع

ةم،  اةمر بع  اةمقدمع  فيراا بإخ ةر اةبن  اةمرك ، اةعراقع  يعلع  أسعةر شعهر، عع  اةمعع
 ."…أ  يجد  
إ  تفعععرا علععع  اةم عععر  تقعععد    ،تقتضععع  ن عععي  أخعععر  بعععةةمعن  نفسععع    ة يكععع 

  مععع  قعععةني  يسععع   9معليمعععة  إةععع  إدار  مكةفيععع  يسععع   األمعععيا  يمنهعععة نععع  اةمعععةد  )
 أي ،يععة باة تلقعع  -أ: أيال"ي ععث ن عع  علعع   2015ةسععن   (39)ا  اةعراقعع  رقعع  األمععي 

 تمي ععع  اي أمعععيا  يسععع  أي ا عععل   جر مععع  متي ععع،  أي عل هعععة اةي عععي  يأ اةمعليمعععة 
 . 111)"االب،ا جهة  معععع  ارهة 

 مععيا األ يسعع  بمكةفيعع  اة ععل   ا  اةمعليمععة  تبععةد كمععة ب نعع  نفععر اةمععةد  نةةنععة، 
 ياةتنسععع   اةععععة ، ياةق عععة  اةديةععع ، ديا عععر فععع  اةع،قععع   ا  اةجهعععة  مععع  ة اإلرهععع يتمي ععع 
 . 112)اةشن  ه ا ف  معهة

يتجععدر االشععةر  اةعع  ا  هعع ا اةقععةني  يععدد جهعع  رقةب عع  تسععم  اةمكتعع  مكةفيعع  يسعع  
)اة ،  تنسر ف  اةبن  اةمرك ،  تلقع  هع م  االميا  يتمي   االرهة  ي ث  تية  اةمكت 

معععة  عععع  اةعمل عععة  اةمشعععبيه  مععع  اةجهعععة  االبععع،ا، ةتسعععه   مهمععع  اةب،يعععة  أي اةمعلي 
ةععع  ةت ب ععع  هعع ا اةقعععةني . أ، إيةةتهععة إاةسععل   اةقضععة    يي رهعععة معع  اةجهعععة  اةمخت عع  

علمعة أ  معي ف  اةمكتع  ال  خضععي  جعرا ا  اةقةنين ع  بشعننهة، االدعة  اةعة  التخعة  اإل

                                                 
 يس   األميا  اةعراق .  م  اةقةني  9راج  اةمةد  )  111)
  د. علع  جمعة  اةعد   ععيا، عمل عة  اةبنعي  معع  اةيجهع  اةقةنين ع ، اة بعع  اةنةةنع ، مرجع  سععةب ، 112)
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دار، يمعةة  يتمتع   ف ع  إ  ةهعة اسعتق،  إةي ة  سل   اةبن  اةمركع ، فع  أدا  ياجبعةته  اإ
 . 113)بةةشخ    اةمعني  

:  114))تقعععد   اةمشعععير   ياةتععع ا  اةن ععع ي  بعععةإلب،ا )تقعععد   اةمعليمعععة  اةتععع ا   :ثانياااا
اةمعليمععععة  معععع  نقعععع  معليمععععة   إع ععععة  اةتعععع ا  منعععع  ت ،اإلععععع،  ال  عنعععع  تقععععد   اةمشععععير 

خ  مع  نفعر اةنيع ع  فع  نفعر ، أ، اةمعليمعة  اةتع  هع  نفسعهة ةكع  شع 115)ميضيع  
اةميقععف. تتعلعع  اةمعليمععة  بةةشععريق اةتعع   ععت  بميجبهععة تقععد   عمل عع  مع نعع . علعع  سععب   

اةبنعععع ، ةلي ععععي  علعععع    قععععرا معععععلعععع  اةمنععععة ، عنععععدمة  ريعععع  اةمسععععتهل  فعععع  تقععععد   
معليمععة ،  منيعع  اةم عععر  اةمعععد  اإلجمعععةة  اةفعععة  يسعععر االقتعععراا ةلسععمةح ةلعم ععع  

 . 116)نفس بإجرا  مقةرن  ب
معع  جةنبهععة، تتمنعع  اةن عع ي  فعع  نقعع  اةمعليمععة  يةكعع  بةإلضععةف  إةعع   ةعع ،  لفعع  

إ ا كعععة  اةتععع ا  اةم عععر  بةةمعليمعععة  ال  ،اةم عععر  انتبعععةم اةعم ععع  إةععع  فر ععع  اةمعةملععع 
داعع  ةلقلعع  إ ا كععة  اةعم ع  قععد فهعع  أي ةعع   فهع  اةمعليمععة  اةتعع  نقلهعة إة عع ، علعع  اةعكععر 

بعراا علع  تقعد   اةمشعير ، ةضعمة  فهمع  ةن عةق اةمعليمعة ،  جع  م   ة  عندمة  كعي  مج
عة معنع  اةمعليمعة  اةتع  قعدمهة. أمعة ف معة  عل   أال  قد  اةمعليمة  فيس ، ب   شرح أ ضا

عة  اب،ا  تعل  بمسنة  مة إ ا كة  اةم ر  ملت ماة فقق بةةت ا  اةمعليمعة  أ  أنع  ملع   أ ضا
بعةةت ا  اةمعليمعة ، ب نمعة  أ  اةم عر  ال  لتع   إال  117)فقع بتقد   اةمشير ،  عتقد بععا اة

                                                 
 يس   األميا  اةعراق .  م  قةني  8راج  اةمةد  )  113)

 (114 BOUCARD, Les obligations d’information et de conseil du banquier, 
PUAM 2002 . 
 (115 S. PIEDELIEVRE et E. PUTMAN, op. cit.,n° 186, p. 187.  

بعع  اةنةةنع ، مرجع  سععةب ،   د. علع  جمعة  اةعد   ععيا، عمل عة  اةبنعي  معع  اةيجهع  اةقةنين ع ، اة 116)
 1015  . 

 (117 RIVES-LANGES.,CONTAMINE-RAYNAUD M.,Droit bancaire,Dalloz, 
6eéd.1995.,p.159. 
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ععة بععةإلب،ا   118)ر عتقععد اةععبعا اآلخعع أنعع  ال تيجععد يةجعع  ةلتم  عع ، ي لتعع   اةم ععر  عميما
مععع  نةي ععع  أخععر ، فعععإ  اةسعععياب  اةقضععة    ة سععع  ياضعععي  ةلرة عع  بشعععن  يجعععيد  ياةمشععير .

،  119)د   اةمشعير مشير  أي ال. تش ر بعا األيكعة   عراي  إةع  ياجع  اةم عر  فع  تقع
 . 120)اال تمة ، يبعضهة  نكر يجيد ياج  ةتقد   اةمشير  تفةق  اخة   ف  

يةك  يت  إ ا كةن  األيكة  تش ر  راي  إة  اةت ا  اةم عر  بتقعد   اةمشعير ، فعإ  
ععة تيعع  ر اة، أ، "ن عع ي  سععلب  : ن عع ي  ال  جعع  اةق ععة    121)اةفقعع بعععا   عتبرينهععة اةت اما

 . 122)ببسة   اإل عةه اة ،  يدث إ ا ة   ت  اتبة  ه م اةن  ي " بهة" شرح اةمخة ر أي
ال اةيةةعع  اةتعع  ال  يجععد ف هععة نعع   ععر   فعع  اةقععةني  اةقععةني  اةعراقعع  قععد بعع   فعع  

يةكعع  مقتضعع ة  اةعداةعع  ييسعع  اةن عع  فعع  اةمعععةم،      اةم ععر  بتقععد   اةمعليمععة ,تعع ل
  مع  قعةني  35ا معة تضعمنت   اةمعةد  )تل   اةم ر  بتقد   معليمة  اال تمة  اةمعةة , يهع 

ال  عتبععر "اةفقععر  )نةن ععةا  ياةتعع  تععن  علعع  أنعع    2004  ةسععن  94اةم ععةر  اةعراقعع  رقعع  )
إفشععة  اةم ععر  أل، معليمععة  بيسعع  ن عع  بميجعع  هعع ِم اةمععةد  خععرق ةلسععر   اةم ععرف  , 
ةم إضععععةف  إةعععع   ةعععع  ال  تيمعععع  اةبنعععع  اةمركعععع ، يال تتيمعععع  اةم ععععةر  أ عععع  مسععععؤية   تجعععع

يمعة  ياةن ع ي  ي ،يا ا  اةمشر  اةعراقع  ةع   ت عرق اةع  اةتع ا  بتقعد   اةمعل . 123)" ة 
اةمهنعع   ال أ  هنععة  اسةسعع ة  يضععريرا  تت لبهععة ياجبععة  اةعمعع فعع  ن ععي  اةقععةني ، إ

بععدا خ ععر بتقععد   اةمعليمععة  ةلم ععر  يبةةتععةة  ق ععة  األ ةعع  يسعع  سعع ر اةن عع ي   ععؤد، إ يا 
را  اةم ععرف   اةتعع  تيجعع  علعع  اةم ععر  اةق ععة  بهععة، يمبععدأ عععألاةعمعع  اةمهنعع ، منهععة ا

                                                 
(118  GRUA, op. cit.,n° 34 et s. ,p. 34; Cabrillac et Teyssié, obs. sous Paris, 
26 novembre 1991, RTD com. 1992.435. 
 (119 Civ.1re , 27 juin 1995, D. 1995. J. 621, note. S. PIEDELIEVRE.  
 (120 T. BONNEAU, op. cit., n° 529, p. 379. 
 (121 M. FABRE- MAGNAN, De l’obligation d’information dans les contrats. 
Essai d’une théorie, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1992, n° 477.  
  (122 Com., 24 septembre 2003,pourvoi nO 02-11362, Bull. civ. IV, n° 137, p. 157. 

  د. علع  جمعة  اةعد   ععيا، عمل عة  اةبنعي  معع  اةيجهع  اةقةنين ع ، اة بعع  اةنةةنع ، مرجع  سععةب ، 123)
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يسعع  اةن عع  اةياجبعع  فعع  اةتعةمعع  بعع   اةم ععر  ياة بععي ، أ ضععة إلع ععة  اة ععير  اةيسععن  
يدععع  اةنقعع  ةلتعةمعع  فعع  اةنشععةق اةم ععرف ، يبهعع ا  ت لعع  علعع  اةم ععر  أ   قععي  بععدير 

  بهععة، فةةم ععر  بعع ة  ا جععةب  بتقععد   اةمعليمععة  ياةن عع ي  فعع  كعع  عمل عع  م ععرف    قععي 
ياةعععر  اةم ععرف  اةسععة د بع ععدا ييفقععة ةمععة تقععد   كععي  سععةر ة فعع  خ عع  يتيجهععة  اةمشععر  

ي  مععع  اة عععر  يأخ عععرا البعععد مععع  تقعععد   اةمعليمعععة  ياةن ععع  راد  يم عععلي  اة بعععي .عععع  إ
)اة بععي   اةعع ،  ةعع  اة ععر )اةم ععر   اةعع ،  كععي  أكنععر درا عع  يخبععر  فعع  مجععة  نشععة   إ

 قعععي  بت ي عععد  أ خ عععر بعععر  مععع  اةم عععر ، ممعععة  ت لععع  علععع  األدرا ععع  يخ قععع أ كعععي  ععععةد  
نعععةر اةنشعععةق أي اال تمعععة  آاة بعععي  بةةمعليمعععة  اةم ليبععع  يأبعععدا  اةن ععع ي  يعععي   ب عععع  ي 

 . 124) اةم لي  م  قبل 
ف  أ، يعة ، فعإ  تقعد   ن ع ي  أي مشعير  إ جةب ع  ةلعم ع  سع كي  بمنةبع  تعدخ  فع  

ععة ةمبععدأ عععد  اةتععدخ   شععب  اةياجعع  االستشععةر،، إ  شععؤي   ةعع  اةعم عع ، يهعع ا  عععد  انتهةكا
ة ةلعم   يجد، اةت اماة تي  ر اة عندمة  كي  مقترضا
(125 . 

أننععة  تشععر   اةيسععة  اةم ععرف ، قععد : بةةتيعع  ر اةم ععر  تجععةم اةعم عع  اةتعع ا  :ثالثااا
تعع ا     لعع  معع  اةعم عع  إبععرا  اتفةق عع  ا تمععة  معع  اةبنعع ، يفعع  هعع م اةيةةعع  بةإلضععةف  إةعع  اة

ععة علعع  اةم ععر   اةقضععة    اةمعليمععة  اةمفريضعع  علعع  اةم ععر ،  فععرا اةسععياب  أ ضا
 تكععي  هعع ا االةتع ا  كمععة تعع  شعري  معع  مشععير  سععلب     إ ،االةتع ا  بتيعع  ر اةعم عع  اةمقتعرا

عة إةع  اةم عر  فع  يقع  معن   يأ  ،أي ن  ي  بعد  اةق ة  بهعة اةتع ا  اةتيع  ر  رجع  أسةسا
 ،  تمن  ف  تنب   اةمقترا إةع  قدرتع  اةمةة ع  يمخعة ر اةمد ين ع  ه ا اال تمة . بشك  عة

 اةت  قد تنشن ع  من  اال تمة .
جم عع  األشععخة  اةععع     أ   بععع  اةقععةني  اةفرنسعع  : ةةسععر  ب : اةتعع ا  اةم عععر رابعااا

تيعتفا بهعة اةمؤسسعة  ياةتع   مكنه  ف  ن عةق ياجبعةته ، اةي عي  علع  معليمعة  سعر   
علع   .م  اةقعةني  اةنقعد اةمعةة   عراي  L. 612-17اةمةد    ن  ي ث.  126)اال تمةن  

                                                 
 .  م  اةقةني  اةمدن  اةعراق 164/2  ياةمةد  )163ان ر اةمةد  )   124)
 . 1020ن  ، مرج  سةب ،  عمل ة  اةبني  م  اةيجه  اةقةني  ،  د. عل  جمة  اةد   عيا125)

 (126 T. BONNEAU, op. cit., n° 522, p. 370.  
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  فإنعععيبهععع ا سعععب   اةمنعععة ، علععع  أ  "أ، شعععخ   شعععةر  فععع  أدا  ه  ععع  اةرقةبععع  ياةقعععرار"، 
فإ  اةسر    ةلم ر  مل م  ةك  مي ف أي معد ر  ، كي  مل مةا بةةسر   اةمهن  . يبةةتةة 

أي عضعععي فععع  اةمجلعععر  )رقةبععع      إشعععرافؤ أي عضعععي فععع  مجلعععر اإلدار  معععد ر أي مسعععي 
اةتنف ععع ، ةمؤسسععع  ا تمةن ععع  أي إيعععد  اةمؤسسعععة  اةم عععرح ةهعععة بةةق عععة  بعمل عععة  م عععرف   
 عل  أسةر منعت   منع  شعركة  اةتعنم   أي مؤسسعة  اةتمي ع  األ عرر اةمتبةدةع  أي ي عر

.  127) ةعع  يشععركة  االسععتنمةر يأ، شععخ   شععةر  فعع  إدار  أي إدار  منعع  هعع م اةمؤسسعع 
اإلشةر  إة  أ  ه ا اةسر ال  ل   معي ف  اةشعرك  اةمتنةفسع  مع  اةمؤسسع  اال تمةن ع  تجدر 

 . 128)اةت  تنشن منهة اةمعليمة 
  معععع  قععععةني  اةم ععععةر  49مععععة تضععععمنت   اةمععععةد  ) يبةةنسععععب  ةلقععععةني  اةعراقعععع  كعععع ة 

 يعععععةفا "ياةمتعلقععععع  بةةسعععععر   اةم عععععرف   ي عععععث تعععععن   2004  ةسعععععن  94اةعراقععععع  رقععععع  )
نه  مةنععةته  يخعع ا أاةسععر   ف مععة  تعلعع  بجم عع  يسععةبة  اةعمعع،  ييدا عهعع  ي اةم ععر  علعع  

بميافقعع   إالي ي عر مبةشععر أ ع  ب ةنععة  عنهععة ب ر ع  مبةشععر أ إع ععة ةد عِ . ي كععي  مي عيراا 
يععد أي أبميافقعع  ممنلععِ  اةقععةنين   الإي فعع  يةةعع  يفععة  اةعم عع  أخ  عع  معع  اةعم عع  اةمعنعع . 

ع  اةعععة  ي مع  اةمععدأبقععرار جهعع  قضعة    مخت عع   إال  يعد اةمي عع  ةهعأ أييرنع  اةعم عع  
يععد  اةيععةال  اةمسععميح بهععة بمقتضعع  ايكععة  هعع ا إي بسععب  أفعع  خ ععيم  قضععة    قة معع  

ر قة مةا يت  ةي انتهع  اةع،قع  بع   اةعم ع  ياةم عر  ال، ي . ي    ه ا اة 129)اةقةني  
قع   ج ع  ةلم عر  عرايمع  هع ا  مكع  اةقعي  بعن  قعةني  اةم عةر  اة "سب  مع  االسعبة 

    ع عع  معليمععة  ععع  يسععةبة  عم، ععِ  بنععة  علعع  قععرار معع  جهعع  قضععة    مخت عع .أ
عليمعة  اةتع  تيتةجهعة مع   مك  ةلجهة  اةقضة    اةمخت   اةي عي  علع  اةم ،يبةةتةة 

 مةمهة.أاةم ةر  بشهةدتهة  إدال ننة  أاةم ةر  
 انخاتمح

                                                 

 (127 Commentaire de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, 
LexisNexis 2014, p.614.  
 (128 CA Paris, 15 novembre 2002, JurisData n°2002-196043.  

  اةمععةم،  اةجةر ع  )عمل عة  اةبنعي  ، دار اةنهضع  اةعرب ع ،   د. ميميد مختةر ايمد بر ر،، قةني 129)
 يمة بعدهة. 35  ،2008
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 :تي ل  اةدراس  اة  عد  نتة   يتي  ة  كمة  ل 
 الستىتاجاخا

 جع  أ   كعي  اةبنع  ي  ،ةك   عم  اةيسة  بشك   ب ع ،  ج  تعيف رم بشعك  منةسع  .1
قععععةدراا علعععع  اةععععتخل  معععع  اةمبلععععم اةعععع،   ةععععدف  اةمعععععةم،  اةتعععع   ععععت  تقععععد مهة إة عععع . 

ةكع  بميافقع  اةبنع ،  مكع   ،يبةةتةة ،  جع  أ   كعي  ةعد  اةيسعة  ععةد  ر ع د دا ع 
 أ   كي  ه ا اةر  د مد ناة.

، تعععن  علععع  أ  تعععةر خ اةق مععع  ةلمبلعععم اةمعععيد  فععع  فععع  اةقعععةني  اةفرنسععع أيكعععة  هنعععة   .2
يسععة  اةمسععتف د قععد ال  تجععةي  ق معع   ععي  اةعمعع  اةعع ،  ععت  إضععةف  مبلععم معةملعع  اةععدف  

بشععرع   تععيار خ اةق معع  ةمعععةم،  يهنععة نؤ ععد  ،إةعع  يسععة  مععيفر خدمعع  اةععدف  ةلمسععتف د
  ا اةتةر خ  ي  عم  يايد. ج  أال  تجةي  هي اةدف  بةةش كة ، 

فععإ  اةفتععر  اة من عع  اةمعع كير  فعع  اةب ععة  ال تععؤد، إال إةعع  افتععراا ميافقعع  اةعم عع ، فمنعع   .3
اةلي   اةت   ست    ف هة اةعم   إنبة  خ،   ة ،  ج  أ   سعقق االفتعراا،  جعد 

 .اةعم   يقهة ف  اةت ر  ف  اةمنةفس ، ياةق د اةيي د اة ، هي م  اةن ة  اةعة 
 قبععع  مععع  اةمعليمعععة  أع عععة  أمكةن ععع  علععع  يب عععراي  اةعراقععع  اةم عععةر  قعععةني   د عععكتن .4

 .اةمعليمة  ه مِ  بشة  اةعم   يب   ب ن    قضة   ن ا  ف  م ةةبت ِ  إلنبة  اةم ر 
شععر  اةعراقعع  أع ععع  ةلبنعع  اةمركعع ، سعععل   فععرا عقيبععة  إدار ععع  علعع  اةم عععر  اةم .5

  .   ت  ف هة فرا عقيبة  إدار اةمشر  اةيةال  اةتكمة يدد  اةمخةةف إليكةمِ .
مع عععةرا  ةلتم  ععع  أيعععدهمة هعععي مراععععة  أ ععع  اةفعععع  بةةنسعععب  ةمبعععدأ ععععد  اةتعععدخ  هنعععة   .6

اةمعن ، إ ا كة  اةعم   هي األ  ، فإ  تدخ  اةم ر   نج  ع  ياجع  اة ق ع  أي 
ا  ا كة  اةم عر  مع  نةي ع  أخعر  هعي أ ع  اةفعع ، فرةةباعة معة ي اةمشير  عل  األق ، 

. اةمع ةر اةنةن  ةلتم    هعي معة إ ا كعة  تعدخ  اةم عر  ف معة  تعلع   كي   ة   تدخ،ا
 بةةفع  اةمعن  نةت  ع  ع،ق   ب ع   ب   مؤسس  ا تمة  يميكل .

يمة  ياةن  ي  ف  ن عي  اةقعةني ، ة  اةت ا  بتقد   اةمعلاةمشر  اةعراق  ة   ت رق إ .7
 اةمهنعع  ةلم ععر  يبةةتععةة  يضععريرا  تت لبهععة ياجبعة  اةعمعع  أسةسعع ة ال أ  هنعة  إ

 .يس  س ر اةعم  اةمهن  إة بدا  اةن  ي   ؤد، ق ة  األخ ر بتقد   اةمعليمة  يا  



 المجلت القانونيت )مجلت متخصصت في الذراساث والبحوث القانونيت(                             مجلت علميت محكمت 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

256 

اةمعليمعة   عت  فرضع  بشععك  أسةسع  فع  إ عةر اتفةق عع   اع ععة   مكع  اسعتنتةه أ  اةتع ا  .8
 ا تمة   تع   عل  اةمستهل  إبرامهة أننة  تشر   يسة  إ داع .

 نتىصُاخا

 خعععع،  مععع  اةعمععع،  أل  اةبنععععي  خعععدمة  أسعععةر هعععي اةعمعععع،  جععع تي   كعععي   أ   جععع  .1
 بسعب  أفضع  خعدمة  تيف ر يبةةتةة  اةربي     ةد  ف   تسببي   مختلف اة ستنمةرا ألا

 .أسر  بشك  ةلتقد  اةعةة   ياةنقد   اةمةة   اةميارد
 اةس ةسعععة  إدخعععة   مكننعععة اةدية ععع ، ياةمةة ععع  اةنقد ععع  اةشعععبك  إةععع  االنضعععمة  خععع،  مععع  .2

 .تنيعاة أكنر خدمة  بجيد  االستمتة  ةلعم   ي مك  اةم رف  ن ةمنة ف  اةجد د 
 يةكععع  اةخ عععن،  ر ععع  عععع  اةنشععع   اةعم ععع  بمشعععةرك  اةق مععع  إنشعععة   ر قععع  يععع   عععت  ةععع  .3

 اةق مع ، إنشعة  دير  إدار  اةسعه  مع   جعع  ممعة اةعمل ع ، هع م إدار  اةبنعي  عل   تع  
 اةعمل عع  هعع م فعع   عملععي   اةعع    ةلعمعع،  اةق معع  إنشععة  إدار  اةبنععي  علعع   جعع  ةعع ة 

 يأ ععععية  اةشععععركة  اسععععتخد  اةسععععيق، نيععععي اةتيجعععع  فعععع  اةتفك ععععر معععع  يبععععدالا . بفعةة عععع 
 .ة،ستفةد  اةم لي 

  مكع  اةمتقدمع  اةبلعدا  فع  ياةم عرف   اةقةنين   ياةخبر  ياالسترات ج ة  اةقياعد استخدا  .4
 .اةعم،  يات ةال  اةبن  ب   اةم رف   اةع،ق  ف  اةضعف نقةق  ياج  أ 

 يتقل عععع  اةعمعععع،  رضععععة إةعععع  تععععؤد، اةخععععة ، بةةمسععععةر اةمتعلقعععع  ياةشععععكةي   اةمنة عععععة  .5
 اةيعع  ياةتعةمعع  يفقععة ة،ةت امععة  اةم ععرف   هعع  يسعع ل   بععدي بي ععث اةقةنين عع ، اةقضععة ة
 .ةتفةد هة ضرير   ةلبن  اةقةنين   اةمشك،  ةدف 

 اةمعليمععة  يا   ععة  اةمعليمععة  معع  اةعمعع،  ايت ةجععة  فعع  اةن ععر اةبنععي  علعع   جعع  .6
 .مضلل  يي ر يعةدة  ياضي  ب ر ق  إة ه 

 

 

 انمصــادر
 انمزاجع تانهغح انعزتُحأوال: 

فتععععةح دمحم يسعععع   اةجعععع ،ي،، اةن ععععة  اةقععععةنين  ةلسععععر   اةم ععععرف   )دراسعععع  مقةرنعععع  ، ا رييعععع   .1
 .2009دكتيرام، كل   اةيقيق، جةمع  اةنهر  ، 
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قةدر، جر م  االخ،  بياجبعة  اةرقةبع  اةم عرف  ، ا رييع  دكتعيرام، جةمعع  عبد اة فرار  ةي  .2
 .2002برداد، 

 ،1990ةسن    (20سر   اةيسةبة  اةم رف   عل  ضي  قةني   اةيم د، رضة اةس د عبد د. .3
 اةنهض  اةعرب  . ردا

دار  اة بعععع  اةرابعععع ، عمل عععة  اةبنعععي  مععع  اةيجهععع  اةقةنين ععع ، د.علععع  جمعععة  اةعععد   ععععيا، .4
 .2008 اةنهض  اةعرب  ،

 .2005 د. عبد اةريم  اةس د قرمة ، سر   اةيسةبة  اةم رف  ، اةقةهر ، .5
، دكتعيرام اةم عرف  بع   اةي عر ياالبةيع ، ا رييع  دمحم عبد اةي  ابراه   س،م ، افشة  اةسر .6

 . 2004كل   اةيقيق، جةمع  اةمن ير ،
 .1982سس  اةنقةف  اةجةمع  ،، مؤ األي م  ف  كمة    ، اةقةني  اةتجةر،، اةج   د. .7
 )دراسعع  مقةرنعع  ،  -عمل ععة  اةبنععي  -د.ميمععيد اةك ،نعع ، اةميسععيع  اةتجةر عع  ياةم ععرف   .8

 .2008اةمجلد اةراب ، اة بع  االية ، دار اةنقةف ، عمة ، 

د. ميمععيد مختعععةر ايمعععد بر عععر،، قعععةني  اةمعععةم،  اةجةر ععع  )عمل عععة  اةبنعععي  ، دار اةنهضععع   .9
 .2008اةعرب  ، 

. ايمد بركة  م  ف ، تيد د ن ةق االيتجعةه بةةسعر   اةم عرف   فع  مياجهع  اةسعل ة  د .10
 اةعةم  ياألشخة  اةخة  ، دار اةنهض  اةعرب  .

 .2000، اة بع  اةنةةن ، د. عل  جمة  اةد   عيا، عمل ة  اةبني  م  اةيجه  اةقةنين   .11
   األي . د. مي  اةد   اسمةع   عل  اةد  ، ميسيع  أعمة  اةبني ، اةج   .12
د. ع ة  فة د دمحم، االعتمةد اةمستند، يمس ية   اةبن  ع  في  اةمستندا ، دار اةنهض   .13

 . 2015اةعرب  ، 
 .  2005د. س د    بدي،، مقدم  ف  اةنقيد ياةبني ، دار اةنهض  اةعرب    .14

 

 

 ثاوُا: انمزاجع تانهغح انفزوسُح
 انمزاجع انعامح -

1. BONNEAU T, Droit bancaire, Montchrestien, Coll. Domat Droit privé, 
10e éd. 2013. 

2. CABRILLAC H., Introduction au droit bancaire, Dalloz 1965.  
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3. GAVALDA et STOUFFLET, Droit bancaire institutions-Comptes-
Opérations Services, Litec LexisNexis, 8e éd. 2010.  

4. GAVALDA .C  et STOUFFLET, J. Droit bancaire, Litec, 1999. 
5. PIEDELIEVRE. S. et E. PUTMAN., Droit bancaire, Economica 2011. 
6. PIEDELIEVRE. S. bancaire, Montchrestien, Coll. Domat Droit privé, 

10e éd. 2013. 
7. RIVES-LANGES J.-L.,  CONTAMINE-RAYNAUD M. , Droit 

bancaire, Dalloz, 6e   éd. 1995. 
8. VEZIAN,J. La responsabilité du banquier en droit privé français, 

Librairies techniques, 1974.  
 انمزاجع انمتخصصح وانزسائم -

1. BOUCARD, Les obligations d’information et de conseil du banquier, 
PUAM 2002. 

2. FABRE. M.- MAGNAN, De l’obligation d’information dans les 
contrats. Essai d’une théorie, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1992. 

3. TEISSIER, Les secret professionnel du bancaire, paris ,1999. 
4. MAZEAUD D., La notion de clause pénale, LGDJ, 1992.  
5. GRUA, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, 2000. 
6. Glenn MEYER,LES USAGES EN DROIT BANCAIRE, D.E.A. DROIT 

des AFFAIRES ,Septembre2000. 
 

 انمجالخ وانمقاالخ -
1. CREDOT, «Les aspects bancaires de la loi du 9 juillet 1991 portant 

réforme des procédures civiles d’exécution», LPA, n°50, 24 avril 
1992. . p. 20. 
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