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 في عقود االئتمانوتطبيقاته الخطأ المصرفي  رييامع
 

 **متيم إبراهيم د.                                                   *هيثم الطاسد. 
 

 ممخصال
الوظيفة األساسية التي تسعى القواعد القانونية إلى تحقيقوا هي تعمػيـ العدالػة  ػي  تعد  

المجاالت كّموا، والعدالة مفوـو نسػيي يػبتيط يالتفػاعات القا مػة يػيف أحكػاـ القػانوف وواقػ  
الظػػبوؼ المحيطػػة يػػن  وكػػاف لمتحػػوالت االقتصػػادية واالجتماعيػػة يػػالة األ ػػب  ػػي القاعػػدة 

عقود اال تماف  ي وقتنا الحاضب مف ييف الوسا ؿ التي تسوـ يفعالية كييبة  القانونية  وتعد  
 ػػي دعػػـ االقتصػػاد الػػوطني، ورلػػؾ عػػف طبيػػؽ تمويػػؿ حاجيػػات الشػػبكات عمػػى ا ػػتاؼ 
ـ   حجموا أو نشاطوا، وتقديـ التمويؿ لأل باد يحسب وظا فوـ أو مونوـ أو د ولوـ، ومػف  مػ

وايط القانونيػػة لمعمميػػات اال تمانيػػة، ورلػػؾ مػػف يجػػب عمػػى المشػػبع العمػػؿ عمػػى وضػػ  الضػػ
 ػػاؿ تحديػػد اتليػػات القانونيػػة واألقنيػػة التػػي تمػػب مػػف  الوػػا األمػػواؿ مػػف المصػػبؼ إلػػى 
العماء، والعمؿ عمى تحديد عناصب مسؤولية المصبؼ وتقنينوا  ي عقود اال تماف، وهرا 

 لعمميات اال تمانية األمب يحّتـ اليدء يدباسة حاالت  طأ المصبؼ وشبوطوا  ي ا
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**
 Dr. Haissam Altass *

 Dr. Motayam Ebrahim 
 

Abstract 
 

The basic function that the legal rules seek to achieve is the 

generalization of justice in all areas, and justice is a relative concept 

related to the interactions between the provisions of the law and the 

reality of the circumstances surrounding it. The economic and social 

transformations had a great impact on the legal base. Credit contracts are 

nowadays among the means that contribute greatly to support the national 

economy, by financing the needs of companies of all sizes or activities, 

and providing financing to individuals according to their jobs, professions 

or incomes, and therefore the legislator must work on setting controls 

Legal processes for credit, by defining the legal mechanisms and 

channels through which money passes from the bank to clients, and 

working to define and codify the elements of the bank’s liability in credit 

contracts, and this matter requires starting to study the cases and 

conditions of the bank’s error in credit operations. 

 
 

 
 
 

                                                           
* Department of Private Law - Faculty of Law - Albaath University. 
** Department of Commercial Law - Faculty of Law - Damascus University. 

 



0202-العدد األوؿ -66المجمد  -مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية            

152 
 

 مقدمة:ال
هػػي تعمػػيـ العدالػػة  ساسػػية التػػي تسػػعى القواعػػد القانونيػػة إلػػى تحقيقوػػاالوظيفػػة األ تعػػد  

، والعدالػػػة مفوػػػـو نسػػػيي يػػػبتيط يال،مػػػاف والمكػػػاف، كّموػػػا والنػػػواحي وسػػػيادتوا  ػػػي المجػػػاالت
 كػػاف لمتحػػوالت ِإرْ ويالتفػػاعات القا مػػة يػػيف أحكػػاـ القػػانوف وواقػػ  الظػػبوؼ المحيطػػة يػػن  

 كػػػػبة الحػػػػؽ   ػػػػيالقاعػػػػدة القانونيػػػػة، ومػػػػف  ػػػػـ   ػػػػي ػػػػب االقتصػػػػادية واالجتماعيػػػػة يػػػػالة األ
يفعاليػة كييػػبة مػف يػيف الوسػػا ؿ التػي تسػوـ  ا الحاضػبومفوومػن  وأصػيا اال تمػاف  ػي وقتنػػ

 ػػػي دعػػػـ االقتصػػػاد الػػػوطني ونمػػػو ، ورلػػػؾ عػػػف طبيػػػؽ تمويػػػؿ حاجيػػػات الشػػػبكات عمػػػى 
يحسػػػب وظػػػا فوـ أو تقػػػديـ التمويػػػؿ لأل ػػػباد   ضػػػان عػػػفا ػػػتاؼ حجموػػػا وتنػػػوع نشػػػاطوا، 

ـ  ، و موػػػػنوـ أو د ػػػػولوـ  الضػػػػوايط القانونيػػػػة لمعمميػػػػات العمػػػػؿ وضػػػػ المشػػػػبع يجػػػػب  مػػػػف  مػػػػ
لوػا األمػواؿ التي تمب مف  ا واألقنية ليات القانونيةاتورلؾ مف  اؿ تحديد  ،  تمانيةاال

 ػي وتقنينوػا عناصػب مسػؤولية المصػبؼ  والعمػؿ عمػى تحديػد مف المصػبؼ إلػى العمػاء،
 ػػػي  وشػػػبوطوا اليػػػدء يدباسػػػة حػػػاالت  طػػػأ المصػػػبؼ وهػػػرا األمػػػب يحػػػّتـ ،عقػػػود اال تمػػػاف

 العمميات اال تمانية 
 أهمية البحث: أواًل: 

 عقود اال تماف  ي وتطييقاتن يالمصب  ال طأ معياب موضوع  ي اليحث أهمية تتجمى
أهػػـ موضػػوع يسػػتتي  قيػػاـ مسػػؤولية المصػػبؼ عػػف عمميػػات التمويػػؿ التػػي يقػػـو يوػػا كونػػن 

يوػا  يمب التي االقتصادية الظبوؼ تحديدان  ي ظؿ وت،داد أهمية هرا اليحث ،تجا  العميؿ
حجػػػػاـ المصػػػػابؼ عػػػػف القيػػػػاـ يعمميػػػػات و  ،الحييػػػػبيمػػػػدنا  التمويػػػػؿ نتيجػػػػة لتمػػػػؾ الظػػػػبوؼ ا 

اسػت داـ  مػفيػدءان ، تعسؼ المصابؼ  ي يعض الحاالت  ي است داـ حقواالحديث عف و 
نسػية الفا ػدة وصػوالن إلػى اءنوػاء تعػديؿ ي مػبوبان حقػن ي صػوص التمويػؿ أو إعػادة التمويػؿ 

 ػي  القانونيػة نػدبة الدباسػات هرا اليحث أيضان يسػيبوتيب، أهمية التعسفي لعقد اال تماف  
 هرا المضماب 
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 مشكمة البحث: ثانيًا: 
 اتعهػو مػف الموضػو   ػي عقػود اال تمػاف وتطييقاتن طأ المصبؼ  معياب موضوعف  إ

ا نتيجػػة تعػػدد أشػػكاؿ العمميػػات اال تمانيػػة المصػػب ية اءلمػػاـ يوػػ التػػي يصػػعب المتشػػعية
تػػػػػد ؿ العػػػػػبؼ  يسػػػػػيبوصػػػػػعوية وضػػػػػ  ضػػػػػوايط واضػػػػػحة لم طػػػػػأ المصػػػػػب ي  ،وأنواعوػػػػػا

 ؛ك يػب مػف الحي يػات والعمميػػات المصػب ية المتطػوبة يشػكؿ متػواتب ومتسػػابعالمصػب ي  ػي 
ػمِ   وتيػب، مشػكمة اليحػػث أيضػان  ػي تطييػػؽ، وضػ  تقنػيف  ػػاص يوػا ا يجعػؿ مػف الصػػعبم 

معػبض داـ حقػن  ػي اسػت تعسػؼ المصػبؼ  ػي  معاييب التعسؼ  ي است داـ الحػؽ عمػى
 الياحػػث  ػػي هػػرا الموضػػوع مجموعػػة مػػف األسػػ مة التػػي تتعمػػؽ تسػػتوقفوا .منحػػن لا تمػػاف

 ، ػي معػػبض م،اولتػن لعممػن األساسػي  ػي مػنا اال تمػػاف التعاقػدي المصػبؼشػبوط  طػأ ي
مقػوؿ المشػبع ل تيناهػا التػي يالمعػاييبيػبتيط   ػبات والتسػاؤؿ ،وحػاالت انتفػاء هػرا ال طػأ

   وحاالت هرا التعسؼ ، ي است داـ حقن المصبؼتعسؼ  يوجود
 أهداف البحث:ثالثًا: 

ورلػػؾ مػػف  ػػاؿ تحديػػد  ؛ ػػي عقػػود اال تمػػاف حػػاوؿ هػػرا اليحػػث تقػػديب  طػػأ المصػػبؼ
المػبتيط يوػرا النػوع  نالمتم ػؿ يتعسػؼ المصػبؼ  ػي اسػت داـ حقػ المصػب ي ال طأ معاييب

اال تمانيػػػة، وهػػػؿ نسػػػتطي  تطييػػػؽ القواعػػػد العقػػػود التعسػػػؼ  ػػػي ، و صوصػػػية مػػف العقػػػود 
اسػػػػػت داـ الحػػػػػؽ عمػػػػػى النشػػػػػاط يالتعسػػػػػؼ  ػػػػػي  ةالعامػػػػػة  ػػػػػي المسػػػػػؤولية المدنيػػػػػة المتعمقػػػػػ

وكرلؾ العمػؿ عمػى ييػاف   ، ومعاييب  طأ المصبؼ التعاقدي  ي عقود اال تمافالمصب ي
حقػن يتعسػؼ المصػبؼ  ػي اسػت داـ المتم مػة  تطييقات  طأ المصبؼ  ػي عقػود اال تمػاف

  طأ المصبؼ التعاقدي  ي عقود اال تماف أو  ، ي عقود اال تماف
 منهجية البحث: رابعًا: 
مػف  ػاؿ تحميػؿ  ،المنوج التحميمي االستنتاجيتمدنا  ي كتاية هر  األطبوحة عمى اع

عناصػػب المعمومػػة الجػػاه،ة التػػي وبدت  ػػي متػػوف النصػػوص القانونيػػة والمؤلفػػات واليحػػوث 
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مف  اؿ إسقاط النتا ج التي توصػؿ إليوػا  ،المنوج التطييقيوعمى الحقوقية رات الصمة، 
 اليحث عمى مظاهب النشاط المصب ي 

 طة البحث:خامسًا: خ
 ي:و ؽ ما يأت ي عقود اال تماف وتطييقاتن تقديب ال طأ المصب ي موضوع  ناعالج

   طأ المصبؼ  ي عقود اال تماف معياب - المبحث األول
   ي عقود اال تماف تعسؼ المصبؼ  ي است داـ حقن معياب: المطمب األول

   اال تماف  ي عقود قديلتعاا  طأ المصبؼ معياب المطمب الثاني:
  طأ المصبؼ  ي عقود اال تماف  تطييقات -المبحث الثاني
  تعسؼ المصبؼ  ي است داـ حقن  ي عقود اال تماف تطييقات المطمب األول:

   قدي  ي عقود اال تمافالتعا  طأ المصبؼ تطييقات الثاني: المطمب
 :المبحث األول

 خطأ المصرف في عقود االئتمان معيار
ال طػأ المصػب ي  ػي معػبض  تقػديبمسؤولية المصبؼ عمى ال طأ، لػرلؾ يجػب تقـو 

 أو  ،عمميات التمويؿ، سواء ظوب هرا ال طأ  ي شكؿ تعسؼ المصبؼ  ي استعماؿ حقن
 قدية اعتالت،اماتن ال اؿ المصبؼ  ي تنفير إمف  اؿ  ظوب هرا ال طأ

 :المطمب األول
 تعسف المصرف في استخدام حقه في عقود االئتمان معيار
تقديب  طأ المصبؼ الناجـ عف التعسؼ  ي استعمالن لحقن ي يب إشكالية ال ت مو  إف  

إرا مػػػػا أد   ف  إ ِإرْ مػػػػف الصػػػػعوية،  القػػػػانوف السػػػػوبي قػػػػد أعطػػػػى صػػػػاحب الحػػػػؽ حصػػػػانة ن
ب ػػ  تمػػؾ الحصػػانة عنػػد ، لكػػف المشػػبع السػػوبي عػػاد و 1اسػػتعمالن لحقػػن إلػػى إحػػداث ضػػبب

                                                           
ن اسػتعماالن مشػبوعان، ال يكػوف مسػؤوالن عمػا ينشػأ ن : "مػف اسػتعمؿ حقّػ/ مف القػانوف المػدني السػوبي عمػى أن ػ5تنص المادة / - 1

 .عف رلؾ مف ضبب"
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المصػبؼ حػب التصػبؼ  ػي اسػت داـ حقػن مػف   إف   مف  مـ  و  ،2التعسؼ  ي است داـ الحؽ
تحصػينان ميػد يان يسػتمد مشػبوعيتن المفتبضػة مػف مضػموف  هرا الحؽحيث الميدأ، ويمنحن 

سػػواء أكػػاف هػػرا الحػػؽ محػػددان يالقػػانوف أو مػػف  ػػاؿ االتفػػاؽ،  قيػػاـ المصػػبؼ  راتػػنالحػػؽ 
م ان يتعديؿ معدالت الفوا د عمى ميمة االعتماد الممنوح هو است داـ لحقن الػري االيػان مػا 

 ن لوػراما يتعسػؼ المصػبؼ  ػي اسػت دامعنػد تغيػبيدبجن  ي عقود اال تماف، لكف األمػب ي
عمػى سػييؿ عػدة معػاييب  لتض القانوف المدني السوبي  وجاءت المادة السادسة مف، الحؽ

 وهي: ،لتحديد هرا ال طأالحصب 
 إذا لم يقصد باستخدام الحق سوى اإلضرار بالغير: :أوالً 

،  مػػو قصػػد مػػف اسػػت دامن لحػػؽ انعػػداـ أي مصػػمحة جديػػة لممصػػبؼيقصػػد مػػف رلػػؾ و 
، و ػػػي يعػػػد المصػػػبؼ متعسػػػفان قصػػػد اءضػػػباب لػػػـ   ضػػػان عػػػفإلػػػى تحقيػػػؽ مصػػػمحة جديػػػة 

ال يكفي أف يقصد المصبؼ اءضباب يعميمن، يػؿ يجػب أف يشػكؿ اسػتعمالن  واكمّ األحواؿ 
انحبا ػػػػان عػػػػف السػػػػموؾ المػػػػألوؼ لممصػػػػبؼ العػػػػادي،  قػػػػد يقصػػػػد  عمػػػػى هػػػػرا الشػػػػكؿ لحقػػػػن

المصػبؼ اءضػباب يغيػػب  ولكػف لتحقيػؽ مصػػمحة مشػبوعة لنفسػن،  قصػػد اءضػباب يػػالغيب 
 تعسفان   ي هر  الحالة ال يعد  

 إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قميمة األهمية: :ثانياً 
حيث ال تتناسب اليتة م  ما لتحقيقوا قميمة ي إرا كانت المصمحة التي يبمي المصبؼ 

ب وهرا ما يعيّ ، المصبؼ متعسفان  ي است دامن لحقن يعد   مف ضبب يسييوا عميؿيصيب ال
، صاحب الحؽ بجحانان كييػبان عنن أيضان يبجحاف الضبب الري يمحؽ يالغيب عمى مصمحة 

دي،  يجػب عمػى وهرا المعياب هو معياب موضوعي يعػّوؿ  يػن عمػى مسػمؾ المصػبؼ العػا
بتب عمػػػى رلػػػؾ يتسػػػ يسػػػتعمؿ حقػػػن تحقيقػػػان لمصػػػمحة قميمػػػة األهميػػػة إرا كػػػاف المصػػػبؼ أال  

                                                           
أ ػ إرا  :ن:" يكوف استعماؿ الحػؽ ايػب مشػبوع  ػي األحػواؿ اتتيػة/ مف القانوف المدني السوبي عمى أن  6المادة / تنص - 2

  .لـ يقصد ين سو  اءضباب يالغيب
ب ػ إرا كانت المصالا التي يبمي إلى تحقيقوا قميمة األهميػة، يحيػث ال تتناسػب اليتػة مػ  مػا يصػيب الغيػب مػف ضػبب 

  .يسييوا
 .كانت المصالا التي يبمي إلى تحقيقوا ايب مشبوعة"ج ػ إرا 
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 عػف إال    ي الحقيقة استعماؿ الحؽ عمى هرا النحو ال يصدب ب،  آضبب كييب لش ص 
يعػػد و ػػي كمتػػا الحػػالتيف  ػػإف هػػرا الفعػػؿ أو عػػف شػػ ص يتعمػػد اءيػػراء  ،شػػ ص مسػػتوتب

   3الش ص العاديانحبا ان عف سموؾ 
 عدم مشروعية المصمحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها: -ثالثاً 

ال يكفػػي أف تكػػوف المصػػمحة التػػي ينشػػدها الشػػ ص مػػف جػػباء اسػػتعمالن لحقػػن رات  ِإرْ 
يؿ يجب أف تكوف هر  المصمحة مشبوعة أيضان،  إرا ايتغػى المصػبؼ مػف جػباء  ،نف  لن

هػرا المعيػاب  ونػب  أف   است دامن لحقن ااية ايب مشبوعة كاف متعسفان  ي است داـ حقػن 
الري أوبد  المشبع السوبي هو مف قييؿ الت،يػد  ػالحؽ هػو سػمطة تعطػى لصػحيوا لتحقيػؽ 

ياست دامن لور  السمطة يكػوف قػد أ طػأ و قػد لش ص ا عندما يحيد اأم    مصمحة مشبوعة
 ال يحػػػؽ   نهػػػر  السػػػمطة ولػػػيس تعسػػػؼ  قػػػط  ػػػي اسػػػت داموا  وهنػػػا تجػػػدب اءشػػػابة إلػػػى أن ػػػ

ن ليتعسػػؼ  ػػي اسػػت داـ حقػػن يػػؿ ؤديػيالػػدوب االقتصػػادي العػػاـ الػػري يلممصػبؼ االحتجػػاج 
   4عمين مباعاة الغبض االقتصادي واالجتماعي لمحؽ قيؿ ممابستن

 :المطمب الثاني
 خطأ المصرف التعاقدي في عقود االئتمان معيار

يكوف  طػأ المصػبؼ التعاقػدي مػف  ػاؿ إ ػاؿ المصػبؼ يأحػد الت،اماتػن التػي نػص 
أو التػػػي يقضػػػي يوػػػا العػػػبؼ المصػػػب ي والمتعمقػػػة يعقػػػد  ،عميوػػػا العقػػػد صػػػباحة أو ضػػػمنا

 هػيالصػوبة األولػى   :6اتتيػة مػف الصػوبأو أك ب ة صوب يوهرا اء اؿ يكوف   5اال تماف
 وأ ،ف المصػػبؼ ب ضػػن تنفيػػر االلتػػ،اـعػػدـ تنفيػػر االلتػػ،اـ التعاقػػدي: ويكػػوف رلػػؾ إمػػا يػػإعا

 يػد  لمصػبؼ مسػؤوالن عػف عػدـ التنفيػر ال ػب، وحتػى يكػوف اامتناعن عف التنفير لسيب أو ت

                                                           
د  محمد وحيد الديف سواب، شبح القانوف المدني النظبية العامة لالت،اـ، منشوبات جامعة حمب، كمية الحقوؽ، انظب:  - 3

  202، ص 2886
  738، ص 2853د  عيد الب،اؽ السنووبي، الوسيط  ي شبح القانوف المدني، الج،ء األوؿ، داب النوضة العبيية،  انظب: - 4
وال يقتصب العقد عمى إل،اـ المتعاقد يما وبد  ين، ولكف يتناوؿ  -0مف القانوف المدني السوبي عمى أنن:"  238تنص المادة  -5

 أيضان ما هو مف مستم،ماتن، و قان لمقانوف والعبؼ والعدالة، يحسب طييعة االلت،اـ"  
 .27ية لمكتاب، ييبوت، يدوف تابيخ، ص د  عاطؼ النقيب، المسؤولية المدنية عف األ طاء المونية، الشبكة العالمانظب:  - 6
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يقػـ ظػػبؼ أعػػاؽ أف يكػوف امتنػػ  عػف تنفيػػر أحػػد الت،اماتػن التػػي يسػػتطي  القيػاـ يوػػا  أي لػػـ 
ػالمصبؼ عف تنفير الت،امن(، كما أن   ا لفػوات ن لـ يكػف ممكنػان إجيػاب  عمػى التنفيػر العينػي إم 
، و ي هر  الحالة يجػب عمػى العميػؿ أف ي يػت أف عػدـ 7المحؿ أو لعدـ طمب العميؿ رلؾ

التنفيػر كػػاف يسػػيب المصػػبؼ، وم ػػاؿ رلػػؾ عػدـ قيػػاـ المصػػبؼ يتسػػميـ العميػػؿ ميمػػة النقػػود 
 ري التـ، ين و ؽ عقد  تا االعتماد  ال

يعػض مػا المصػبؼ  رم ف ػن  يم التنفير الج، ي لالت،اـ: و ي هػر  الحالػة  هيالصوبة ال انية و 
تـ االتفاؽ عمين  قط، ولتحديد هؿ نحف أماـ تنفير ج، ػي أـ امتنػاع عػف التنفيػر ننظػب إلػى 

يتوقػؼ عميػن تمػاـ العمميػة  أساسػيان طييعة االلت،اـ الري لـ ينفػر  المصػبؼ  ػإف كػاف الت،امػان 
 أف   نػاإرا كػاف الجػ،ء ايػب المنفػر الت،امػان  بعيػان اعتيب  ػ  8ما نفر  المصبؼ كأف لػـ يكػف د  عم 

يػػػػر الت،امػػػن يقػػػػدب هػػػػرا  طػػػػأ المصػػػػبؼ لف ػػػاؿ يتنفويحسػػػب  لمعقػػػػد، ان ج، يػػػ ان هنػػػاؾ تنفيػػػػر
ياالسػػتعاـ عػػف العميػػؿ وقػػاـ يتحميػػؿ ما مػػة االعتمػػاد  إرااء ػػاؿ،  ػػ قػػاـ المصػػبؼ مػػ ا ن

لكّنػن امتنػ  عػف تسػميـ ميمػة االعتمػاد لمعميػؿ  ػي الوقػت المحػدد  تمػاف وأ ر قػبابان يمػنا اال
المتفػػؽ عميػػن،  ػػاء اؿ هنػػا يعػػد إ ػػاالن يػػالت،اـ أساسػػي، وتقػػـو مسػػؤولية المصػػبؼ عميػػن 

ػػكاممػػةن   مسػػؤوليةن  ػػيم العميػػؿ قسػػمان مػػف الميمػػة المتفػػؽ عميػػن ولػػـ المصػػبؼ ـ مّ سػػا ا إر، أم   ـِ مّ س 
المصػػبؼ يكػػوف مسػػؤوالن عػػف هػػرا اء ػػاؿ الج، ػػي النػػاجـ عػػف عػػدـ  الميمػػة كػػامان،  ػػإف  

   9تنفير  لالت،اـ كما يجب
 التنفير المعيب لالت،اـ: و يػن يقػـو المصػبؼ يتنفيػر االلتػ،اـ إال    ويالصوبة ال ال ة ا أم  

يتحويػؿ  التنفير يكوف  ين  مؿ يػؤدي إلػى إضػباب العميػؿ، كػأف يػأمب العميػؿ المصػبؼ أف  
ػػو ؿم     ، ػػي دولػػة أ ػػب المصػػابؼ  حػػدأ ػػبع ميمػػة اال تمػػاف إلػػى حسػػاين لػػد   المصػػبؼ هػػرا  يمح 

    المطموب التحويؿ إلين نرات ب لد  المصبؼ آالعميؿ المفتوح لد   بع  الميمة إلى حساب

                                                           
انظػب: د  محمػد حػػا ظ شػعيب ، مسػػؤولية الينػؾ التجػػابي عػف أعمالػػن المصػب ية  ػػي الفقػن والنظػػاـ، بسػالة دكتػػوبا ،  - 7

  205ص ، هـ2314جامعة اءماـ محمد يف سعود، 
  205سايؽ، ص المبج  الد  محمد حا ظ شعيب، انظب:  _ 8
  206،مبج  سايؽ، ص د  محمد حا ظ شعيب انظب:  - 9
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التػأ ب  ػي تنفيػر االلتػ،اـ: يجػب عمػى المصػبؼ أف ينفػر  هػيواأل يبة  البايعةلصوبة او 
ا م   إرا تأ ب المصبؼ عف تنفير االلت،اـ مِ  مف  مـ  عمين، و الت،امن  ي الوقت المحدد المتفؽ 

سػػيب ضػػببان يالعميػػؿ يكػػوف المصػػبؼ مسػػؤوالن عػػف هػػرا التػػأ ب، كمػػا لػػو تػػأ ب المصػػبؼ 
 لن  ضببان  ب  ا سي  تسميـ العميؿ ميمة القبض مم

نميػػػػ، يػػػػيف  طػػػػأ المصػػػػبؼ التعاقػػػػدي  ػػػػي عقػػػػود اال تمػػػػاف يجػػػػب أف  حديػػػػد معيػػػػابولت
 عناية  وييف اء اؿ يالت،اـ ييرؿ ،يؽ نتيجةاء اؿ يالت،اـ يتحق

االلتػ،اـ يتحقيػؽ نتيجػة اايػة يتضػمف  :خطأ المصرف إلخالله بالتزام بتحقيقق نتيجقة :أوالً 
تنفيػػر هػػرا االلتػػ،اـ يطبيقػػة تحقػػؽ لمػػدا ف هد ػػن مػػف  يجػػب ِإرْ معينػػة و قػػان لمػػا حػػدد  العقػػد، 

ػأو أ   ،التعاقد م  الطبؼ األ ب،  إرا امتنػ  المصػبؼ عػف أداء الت،امػن   ػي تنفيػر   ػإف   ؿ    
التسػػويات المتفػػؽ  وضػػ  هػػرا االمتنػػاع أو اء ػػاؿ يشػػكؿ ال طػػأ التعاقػػدي نفسػػن، ويعػػد  

عميوا تحت تصبؼ العميؿ وتمكينػن مػف اسػتعمالوا و قػان لحاجتػن، االلتػ،اـ األساسػي الواقػ  
عمى المصبؼ  ي عقود اال تماف، والت،اـ المصبؼ هرا هو الت،اـ ينتيجػة، لػرلؾ يكفػي أف 

يالشػػكؿ المتفػػؽ عميػػن  ي يػػت العميػػؿ عػػدـ قيػػاـ المصػػبؼ يوضػػ  التسػػويات تحػػت تصػػب ن
وال يسػػتطي  المصػػبؼ الػػتممص مػػف مسػػؤوليتن  ػػي  ،جانػػب المصػػبؼ يسػػأؿ عنػػن  طػػأ  ػػي

التػػ،اـ المصػػبؼ  ػػي أامػػب عقػػود اال تمػػاف  ويعػػد   إال يإ ياتػػن السػػيب األجنيػػي  هػػر  الحالػػة
قيػة الت،امان نقديان يقـو عمى أداء ميمة مف النقػود، ويظوػب أ ػب الوضػ  ال ػاص لمنقػود عػف ي

مػػف حيػػث محػػؿ الو ػػاء: حيػػث ال ينظػػب إلػػى ، األوؿ: وجوػػيف األشػػياء المعينػػة ينوعوػػا  ػػي 
جودة النقود محؿ الو ػاء ألنوػا ليسػت يضػاعة، ويجػب أف تكػوف هػر  النقػود معينػة ينوعوػا 
ومقدابها، وقبب المشبع أف يكوف الو ػاء  ػي هػر  الحػاؿ و قػان لمقيمػة االسػمية،  ػإرا تغيػبت 

مقػػداب   ػػياء ال يكػػوف لوػػرا التغيػػب أي أ ػػب قيمػػة النقػػود  ػػي الفتػػبة يػػيف نشػػوء االلتػػ،اـ والو ػػ
وليس لممصبؼ المطالية  ،يتعيف عمى العميؿ الو اء يالمقداب المعيف  ي العقد ِإرْ االلت،اـ، 
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مػف حيػث التعػويض القػانوني  وػو ا الوجػن ال ػاني أم    10يأك ب مف المقداب المييف  ي العقد
نفػػي وجػػود  لضػػبب، وال يسػػتطي  المصػػبؼال يمػػـ، العميػػؿ يإ يػػات ا ِإرْ  الفوا ػػد التأ يبيػػة(: 

  11القبينة هنا قطعية ال تقيؿ إ يات العكس ف  إالضبب إر 
يتعمػػؽ االلتػػ،اـ ييػػرؿ عنايػػة يتعوػػػد  :خطققأ المصققرف إلخاللققه بتنتيققذ التقققزام بعنايققة: ثانيققاً 

يتحػػػدد جػػة ال ي ضػػػ  يمواوػػا ءبادتػػن  قػػط، و المػػديف يػػااللت،اـ يالقيػػاـ يعمػػػؿ مػػا تحقيقػػان لنتي
الت،امن ييرؿ العنايػة الا،مػة لموصػوؿ إلػى هػر  النتيجػة التػي ييقػى أمػب وقوعوػا بهنػان عمػى 
ظبوؼ  ابجة عف سيطبة المديف، ويناء عمى رلؾ  ػا يكفػي العميػؿ أف ي يػت عػدـ تنفيػر 

لػػـ  لػػن مػػف إ يػػات أف المصػػبؼ يػػد  يػػؿ ال ،النتيجػػة الميتغػػاة كػػي تتبتػػب مسػػؤولية المصػػبؼ
ومػػف أجػػؿ تقػػديب   12 ػػي معػػبض تنفيػػر  لالتػػ،اـ الممقػػى عمػػى عاتقػػن ييػػرؿ العنايػػة الا،مػػة

 دامػػػػتما، و تصػػػػبؼ المصػػػػبؼ وضػػػػ  الفقػػػػن معيػػػػابان هػػػػو معيػػػػاب البجػػػػؿ العادي المعتػػػػاد(
ليصيا تصػبؼ المصػبؼ  يتحوؿمسؤولية المصبؼ هي مسؤولية مونية  إف هرا المعياب 

صػػبؼ مػػف قيػػؿ العميػػؿ ضػػبوبة تقػػديب  طػػأ الم العػػادي، و ػػي إطػػاب عقػػود اال تمػػاف  ػػإف  
تمويػػدان ء ػػابة مسػػؤوليتن العقديػػة تظوػػب أحيانػػان  ػػي معػػبض قيػػاـ المصػػبؼ يواجػػب الحيطػػة 

ولػيس يتحقيػؽ نتيجػة، رلػؾ  ،والحرب،  ورا الواجب  ي االيية أوجون هو الت،اـ ييرؿ عناية
 البتياط نتا جن يعوامؿ م تمفة ي بج معظموا عف سيطبة المصبؼ  

تقػديب وجػود  طػأ المصػبؼ وا  ياتػن مػف قيػؿ العميػؿ يتعمػؽ يطييعػة  ا تقدـ نجد أف  م  ومِ 
ينتيجػػة يكفػػي العميػػؿ  ان االلتػػ،اـ الممقػػى عمػػى عػػاتؽ المصػػبؼ،  ػػإرا كػػاف االلتػػ،اـ هػػو الت،امػػ

ػػ  ا إرا كػػاف االلتػػ،اـ هػػو يعنايػػة  يجػػب عمػػى العميػػؿ إ يػػات أف  إ يػػات عػػدـ تحقػػؽ النتيجػػة، أم 
   عاديالمصبؼ لـ ييرؿ عناية المصبؼ ال

                                                           
مػف القػانوف المػدني السػوبي عمػى أنػن:" إرا كػاف محػؿ االلتػ،اـ نقػودان، التػـ، المػديف يقػدب عػددها  565تنص المػادة  - 10

القػانوف المركوب  ي العقد دوف أف يكوف البتفاع قيمة هر  النقود أو الن فاضوا وقت الو ػاء أي أ ػب، مػا لػـ يػنص 
  . اصة يتحويؿ النقد األجنيي" عمى أحكاـ

ن: "ال يشػػتبط السػػتحقاؽ  وا ػػد التػػأ يب، قانونيػػة كانػػت أو مػػف القػػانوف المػػدني السػػوبي عمػػى أن ػػ 009تػػنص المػػادة  - 11
 .اتفاقية، أف ي يت الدا ف ضببان لحقن مف هرا التأ يب"

  09سواب، شبح القانوف المدني، المبج  السايؽ، ص  انظب: د  محمد وحيد الديف - 12
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 :المبحث الثاني
 تطبيقات خطأ المصرف في عقود االئتمان

ف كػػاف يسػتطي  ممابسػػتن يحبيػة مػػف حيػث الميػػدأ،  ػإف  و  ف مػف يتمتػ  يحػػؽ مػا وا  هػػر   ا 
لوػػػا حػػػدودان تقػػػؼ عنػػػدها  ػػػا يمكػػػف تجاو،هػػػا، وتتم ػػػؿ هػػػر   الحبيػػػة ليسػػػت مطمقػػػة، يػػػؿ إف  

لكػؿ مػف  مػف المعمػـو أف  الحدود يشكؿ أساسػي ياءضػباب يػالغيب يصػوبة ايػب مشػبوعة  و 
 ب وتحديد شبوط هرا التعاقػد، لكػف التعاقد م  الطبؼ اتطب ي العقد الحبية الكاممة  ي 

تشػػكؿ  ِإرْ قيػػدان عمػػى الطػػب يف،  _ ػػي يعػػض األحيػػاف_المصػػمحة االقتصػػادية العامػػة تشػػكؿ 
سامة العممية التمويمية وضماف عودة أمواؿ المودعيف قيدان عمى بايػة المصػبؼ يتحقيقػن 
ألكيب قدب مف البيا، وتشكؿ قيدان عمى باية العميؿ يالحصوؿ عمى أكيػب تمويػؿ لنشػاطن 

 االقتصادي 
 :المطمب األول

 االئتمانف المصرف في استخدام حقه في عقود تعس   تطبيقات
ت د  تعػد  و مػف الجػدؿ الفقوػي والدباسػة،  ان ك يػب التعسؼ  ػي اسػت داـ الحػؽ نظبية أ رت 

الحػاالت التػي يتعسػؼ  يوػا المصػبؼ  نجػد أف  و ؼ  المعاييب المقتبحػة لمقػوؿ يوجػود التعّسػ
 ػػي اسػػت داـ حقػػن تك ػػب عنػػدما يتعسػػؼ المصػػبؼ ياسػػت داـ حقػػن يتعػػديؿ معػػدالت الفوا ػػد 

ػمِ  ؛عمػى القػبوض القايمػة لفعػادة التسػعيب يشػكؿ كييػػب ا يعػبض العميػؿ لضػبب كييػب قػػد م 
 لتطييقات تعسؼ المصبؼ  ي است دامن لحقن  ػي المبحمػة ناعبضو يصؿ لحد اء اس  

 ؼ يعد إيباـ عقد اال تماف وهي مبحمة التفاوض وتطييقات التعسّ  ؛األولية
 قبل إبرام عقد االئتمانف المصرف في استخدامه لحقه تعس   تطبيقات: أوالً 

ياعتيػػػابات تتجػػػاو، إبادة  يتعمػػػؽهػػػامل التفػػػاوض  ػػػي عقػػػود اال تمػػػاف  يظوػػػب جميػػػان أف  
ال يعنػي إ ػباج ،مػاـ الميػادبة كميػان يتمػؾ االعتيػابات تحديد هامل التفػاوض  لكفالطب يف، 

   13ن ييقى صاحب القباب األوؿ واأل يب يمنا اال تمافن  إإر  ،مف يد المصبؼ

                                                           
  99، ص 5،0226بات الحميي الحقوقية، طد  لينى عمب مسقاوي، المسؤولية المصب ية  ي االعتماد المالي، منشو انظب:  - 13
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يب لمضػوايط والمعػاييب المفبوضػة، ال يمنا التمويػؿ إال لمممػؼ الػري يسػتج المصبؼ 
هػػؿ كػػؿ ممػػؼ مطػػايؽ لمضػػوايط والمعػػاييب المطمويػػة يمػػـ، المصػػبؼ يػػإيباـ  :هنػػاالسػػؤاؿ و 

المصػػبؼ متعسػػفان  ػػي اسػػتعماؿ حقػػن  ػػي  صػػبؼ يعػػد  و ػػي حػػاؿ ب ضػػن مػػف قيػػؿ الم العقػػد
، وقيػؿ رلػؾ مجيػب يالتعاقػد ومػنا اال تمػاف المصػبؼ يكػوف عند ػر   ف  إالتعاقد مف عدمػن أـ 

لممصػػبؼ ب ػػض  هػػؿ يحػػؽ   :، أيهػػؿ يحػػؽ لممصػػبؼ ب ػػض الػػد وؿ يالمفاوضػػات أصػػان 
 طمب التسميؼ حتى قيؿ مناقشتن ومعب ة مد  ماءمتن لشبوط منا اال تماف 

الحػػػؽ  ػػػي ب ػػػض التعاقػػػد هػػػو حػػػؽ مكػػػبس  إف     ػػػي ب ػػػض التعاقػػػد: المصػػػبؼ حػػػؽ  -1
ا يجػو، إلػ،اـ أي شػ ص يإقامػة عاقػة تعاقديػة ال يباػب  ػلألحكػاـ العامػة،  لمجميػ  و قػان 
ف 14الد وؿ  يوا   أف  كاف عقد اال تماف يتضمف شبوطان عامة ايػب قايمػة لممناقشػة، إال  ، وا 

 ػػا يمكػػف   15هنػػاؾ شػػبوطان  اصػػة تيقػػى محػػؿ تفػػاوض قيػػؿ ات ػػار القػػباب يمػػنا التمويػػؿ
القا مػة عمػى االعتيػاب  د اال تمػافو الد وؿ  ػي مفاوضػات ءيػباـ عقػ إجياب المصبؼ عمى

  وال ت ػػػػوب مسػػػػؤولية المصػػػػبؼ 16المشػػػػبع ينصػػػػوص  اصػػػػةقننوػػػػا التػػػػي لػػػػـ يو الش صػػػػي 
   ايتداءن  اال تمافالتقصيبية لب ض دباسة طمب 

ؼ المصػػبؼ ياسػػت داـ حقػػن تعّسػػ تطييقػػاتتتعػػدد   أ نػػاء التفػػاوض: ػػي مسػػؤولية المصػػبؼ  -2
تعسػفان  ػػي اسػػتعماؿ الحػؽ د ػػوؿ المصػػبؼ  مفاوضػات،  يعػػد  أ نػػاء مبحمػػة ال ػي يػب ض التعاقػػد 

عمػػػى الػػػباـ مػػػف عػػػدـ وجػػػود نيػػػة لمتعاقػػػد أو إطالػػػة أمػػػد المفاوضػػػة  ػػػي مفاوضػػػات مػػػ  العميػػػؿ 
ف كانػػػت  بصػػػة إ يػػات تعسػػػؼ المصػػبؼ  ػػي حالػػػة قطػػ  المفاوضػػػات، ألن ػػوتػػ،داد  أصػػان، ن وا 

  17هرا العمؿ مشبوط يعدـ التعسؼ  أف  المفاوضات تشكؿ عمان ماديان ال ينشئ الت،امات، إال  
وطمػب المسػتندات  ممػؼ العميػؿ يػدبسم ويػدأ  ، إرا وا ؽ المصػبؼ عمػى ميػدأ التفػاوض

أ نػػاء دباسػػة الممػػؼ عػػدـ إمكانيػػة مػػنا التمويػػؿ المطمػػوب  قػػبب  ػػي  ػػـ ظوػػب لػػن  ،الا،مػػة
                                                           

  225ص   2884د  مصطفى العوجي، القانوف المدني، العقد، مؤسسة يحسوف، الطيعة األولى، انظب:  - 14
  201، ص مبج  سايؽد  لينى عمب مسقاوي، المسؤولية المصب ية  ي االعتماد المالي، انظب:  - 15
د  محمػػود م تػػاب أحمػػد يبيػػبي، المسػػؤولية التقصػػيبية لممصػػبؼ عػػف طمػػب  ػػتا االعتمػػادات، الناشػػب داب انظػػب:  - 16

 .260، ص1006النوضة العبيية، 
  106انظب: عيد الب،اؽ السنووبي، الوسيط  ي شبح القانوف المدني، مصادب االلت،اـ، الج،ء األوؿ، ص  - 17
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هػػػػرا اءيقػػػػاؼ ال ي يػػػػب مسػػػػؤوليتن كونػػػػن قػػػػد ينػػػػي عمػػػػى أسػػػػياب  إيقػػػػاؼ المفاوضػػػػات،  ػػػػإف  
يػاغ العميػؿ قػباب  يػب  ط أف يقـو المصبؼ يإيقاؼ التفاوضموضوعية، يشب   ض التعاقػدوا 

ػ وب تأكد  مف عػدـ إمكانيػة مػنا التمويػؿ يإطالػة أمػد المفاوضػات المصػبؼ ا أف يقػـو ، أم 
وجػػػود تمػػػؾ  وهػػػو يعمػػػـ أف  جديػػػد العميػػػؿ ت،ويػػػد  يمسػػػتندات  إلػػػىويطمػػػب  ،مػػػف دوف ميػػػبب

هرا  المفاوضات  جأة  إف   قط ي ـ  ممؼ العميؿ،ى لإالمستندات ال يقّدـ أّي إضا ة تركب 
 ب نيػػة اءضػػباب يالعميػػؿ اويسػػتفاد منػػن يبأينػػا تػػو  ،فان  ػػي اسػػت داـ الحػػؽتعّسػػ يعػػد  التصػػبؼ 
يػة مكانيات  نية كييػبة ودبايػة معقولػة يواقعإالمصبؼ هو ش ص موني يمتمؾ  ياعتياب أف  

  و ؽ الظبوؼ ال اصة والعامة ،منا التمويؿطمب العميؿ وقدبة المصبؼ عمى 
أ نػػػػاء  ػػػػي  تعسػػػػؼ المصػػػػبؼ ياسػػػػت دامن لحقػػػػنى عمػػػػى أحػػػػد صػػػػعوية إ يػػػػات وال ي فػػػػ
،  غاليػػان مػػا يسػػتند المصػػبؼ إلػػى اعتيػػابات اقتصػػادية  نيػػة لتيبيػػب الػػب ض، لػػرلؾ التفػػاوض

لمامػػػػن  ػػػػإف القػػػػباب النوػػػػا ي يوجػػػػود تعّسػػػػ ؼ مػػػػف قيػػػػؿ المصػػػػبؼ يعػػػػود لتقػػػػديب القاضػػػػي وا 
   18ةلمايسات ال اصة يكؿ حالة عمى حديا

 تطبيقات تعسف المصرف في استخدامه لحقه عند إبرام عقد االئتمان :ثانياً 
   قػػباب  ،عمػػى عقػػد اال تمػػاف يعػػدة ضػػوايط يمتػػـ، المصػػبؼ عنػػد ات ػػار  القػػباب يالموا قػػة

 تمػاف أف يتوا ػؽ ميمػة اال هػيلمجموعػة مػف االعتيػابات، يمنا التمويؿ يجػب أف يسػتجيب 
لتحقيػػؽ الغايػػة الميتغػػاة منػػن  ػػي حػػاؿ منحػػن، وأال  يػػان   إمكانيػػات العميػػؿ، وأف يكػػوف كا مػػ

ػػمِ  ؛يكػػوف مفبطػػان ي،يػػد عمػػى حاجػػة المشػػبوع  يشػػكؿ قػػباب أال  و ا قػػد يضػػب يالعميػػؿ الحقػػان، م 
 ،ب عنػػن يحمايػػة الػػديف، وهػػرا مػػا يعّيػػالتمويػػؿ  طػػبان عمػػى أمػػواؿ المػػودعيفالمصػػبؼ يمػػنا 

 المصػبؼ تػاجب  ،التمويػؿعمميػة حقؽ المصبؼ عا ػدان ماليػان معينػان يشػكؿ بيحػن مػف وأف ي
  19يسعى لتحقيؽ البيا

 
                                                           

  تا االعتمادات، المبج  السايؽ، انظب: د  محمود م تاب أحمد يبيبي، المسؤولية التقصيبية لممصبؼ عف طمب - 18
  260ص
 .208االعتماد المالي، المبج  السايؽ، صانظب: د  لينى عمب مسقاوي، المسؤولية المصب ية  ي  - 19
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 يكوف  ي عدة أوجن منوا:وتعسؼ المصبؼ  ي هر  المبحمة قد 
ؼ المصبؼ  ي تحديد سقؼ التسويات وشػبوطوا:  ػإرا كػاف العميػؿ قػد تقػدـ تعسّ   -1

دوف لكػػف المصػػبؼ أّصػػب و  تمػػاف لتمويػػؿ نشػػاط معػػيف لػػن سػػقؼ محػػدد، يطمػػب منحػػن اال
ميبب مشبوع عمى منحن ميمغان أقؿ مف رلػؾ الػري يحتاجػن،  ػإف قػباب  هػرا يعػد تعسػفان مػف 

اال تمػػػاف عػػػدـ مػػػنا العميػػػؿ  ف  إ ِإرْ قيمػػػن ياسػػػتعماؿ حقػػػن يتحديػػػد ميمػػػة االعتمػػػاد الممنػػػوح  
رلؾ يحوؿ مػف دوف  ألف   ؛المحدد لتمويؿ م ؿ هرا النشاط مف الممكف أف يسيب لن ضببان 

لممصػبؼ هنػا  ؽ العميػؿ الغايػة التػي يبمػي إليوػا مػف طميػن التمويػؿ  وال يحػؽ  إمكانية تحقي
  20التربع يميدأ حبية التعاقد مف دوف وجود ميبب مشبوع يجي، رلؾ الت فيض

ؼ المصػبؼ  ػي طمػب الضػمانات مظاهب تعسّ و ؼ المصبؼ  ي طمب الضمانات: تعسّ  -2
ميمػػة قػد تتجمػػى مػػ ان أف يػػبيط المصػػبؼ قػػباب  مػػنا التمويػؿ يتقػػديـ ضػػمانات تفػػوؽ قيمتوػػا قيمػػة 

التمويػػؿ،  ميمػػةالعميػػؿ  مػػناعبقمػػة يقصػػد المصػػبؼ  مػػف رلػػؾ فػػادم وييشػػكؿ كييػػب جػػدان،  اال تمػػاف
العميػػؿ الميمػػة  يمػػنا ؼ المصػػبؼ  ػػي اسػػت دامن لحقػػن مػػف  ػػاؿ قيامػػنيتعّسػػمػػف الممكػػف أف و 

تظوػػػب عػػػدـ دباسػػػة ممػػػؼ العميػػػؿ  أف  مػػػف عمػػػى الػػػباـ  لقػػػاء ضػػػمانات طا مػػػةؾ ورلػػػ ؛المطمػػػوب
ف كانػػت مسػػؤولية المصػػبؼ ت ػػوب لسػػيب وا   ،،  فػػي هػػر  الحالػػةالتسػػوياتتمػػؾ إمكانيػػة منحػػن 

مػػنا   بقػن لواجػػب الحيطػػة والحػػرب نتيجػػة منحػػن العميػػؿ تمويػػؿ ايػػب متناسػػب مػػ  قدباتػػن ،  ػػإف  
ياالسػػتياء عمػػى الضػػمانات الطا مػػة، المصػػبؼ قصػػد أيضػػان منػػن  فػػادم يالتسػػميؼ  ػػي هػػر  الحالػػة 

أيضػان تعسػفان   وػرا القػباب يعػد   ،عف السدادالمؤكد عج، العميؿ و مف  اؿ موا قتن عمى التمويؿ 
ياسػػتعماؿ الحػػؽ يكػػوف قا مػػان عمػػى سػػوء نيػػة المصػػبؼ الػػري يمػػنا تمػػويان محكومػػان عميػػن مسػػيقان 

 طمعان يالضمانات المقدمة معن   فاؽياء
 

 

                                                           
 .222انظب: د  لينى عمب مسقاوي، المبج  السايؽ، ص - 20
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 :المطمب الثاني
 خطأ المصرف التعاقدي في عقود االئتمان. تطبيقات

ي طػأ المصػبؼ العقػدي؛ إ ػاؿ المصػبؼ يأحػد الت،اماتػن التػي نػص عميوػا العقػد  يباد
صػػػػباحة أو ضػػػػمنان، أو التػػػػي يقضػػػػي يوػػػػا العػػػػبؼ المصػػػػب ي والمتعمقػػػػة يعقػػػػد اال تمػػػػاف  
 المصػػػبؼ إرا التػػػـ، يالعقػػػد، وجػػػب عميػػػن تنفيػػػر الت،امػػػن، والنصػػػوص  ػػػي القػػػانوف المػػػدني 

عمى أف: " العقد شػبيعة المتعاقػديف،  237لمادة تنص ا ِإرْ السوبي الدالة عمى رلؾ ك يبة، 
 ياتفاؽ الطب يف، أو لألسياب التػي يقببهػا القػانوف"، وتػنص  ا يجو، نقضن وال تعديمن إال  

عمػػى تنفيػػر  112و 110يجيػػب المػػديف يعػػد إعػػراب  طيقػػان لممػػادتيف ن:" عمػػى أن ػػ 103المػػادة 
ن:" إرا اسػػتحاؿ عمػػػى عمػػى أن ػػ 125 الت،امػػن عينػػان، متػػى كػػػاف رلػػؾ ممكنػػان"، وتػػنص المػػػادة

 ػػي  ناعبضػػو   ن "المػػديف أف ينفػػر االلتػػ،اـ عينػػان، حكػػـ عميػػن يػػالتعويض لعػػدـ الو ػػاء يالت،امػػ
 مػف  ػاؿ الحػديث يدايػػةن  لتطييقػات  طػأ المصػبؼ  ػي أهػػـ عقػود اال تمػاف  هػرا المطمػب

عػػف لحػػديث ا عبضػػناومػػف  ػػـ ،  ػػي عقػػود اال تمػػاف قػػدياعتالالمصػػبؼ شػػبوط  طػػأ عػػف 
  ي عقود اال تماف  التعاقدي أسياب انتفاء  طأ المصبؼ

 طػأ المصػبؼ التعاقػدي يشػتبط لقيػاـ  :فقي عققود االئتمقانققدي اعتالمصرف الشروط خطأ  :أوالً 
هػػػرا  نسػػيةو  ،وجػػود عقػػد صػػحيا يػػيف المصػػبؼ والعميػػؿ وا  ػػاؿ المصػػبؼ يػػالت،اـ مػػف الت،اماتػػن

 تياعان لشبوط  طأ المصبؼ  ي أهـ عقود اال تماف: ناضب  ع  لى المصبؼ و ال طأ إ
يمتػـ، المصػبؼ  :21قػدي  ػي عقػد  ػتا االعتمػاد اليسػيطاعتالمصػبؼ ال شبوط  طػأ  -1

، ويمتػـ، و قان لورا العقد أف يض  تحت تصػبؼ العميػؿ ميمغػان مػف المػاؿ  ػاؿ أجػؿ معػيف
را تضمف ، و اليسيط البجوع عف اعتماد  قيؿ األجؿ المحدد لفتا االعتماد المصبؼ يعدـ ا 

 ،هنػا شػبطان إباديػان  الشبط يعد    إف   ،العقد ما يفيد حؽ المصبؼ  ي إجباء الفسخ متى شاء
                                                           

 تا االعتماد عقد يمتـ،  اتا االعتماد  -١:"أف  عمى قانوف التجابة السوبي مف  ٢٣٢تنص الفقبة األولى مف المادة  - 21
يموجيػػن يػػأف يضػػ  تحػػت تصػػبؼ المسػػتفيد يصػػوبة مياشػػبة ميمغنػػا معيننػػا يجػػو، لممسػػتفيد قيضػػن د عػػة واحػػدة أو عمػػى 

عقػد  ػتا االعتمػاد المػالي  2838لعػاـ  238عّبؼ قانوف التجابة السوبي القديـ بقـ   يينما معينة" مّدة اؿ  د عات،
 ػػي عقػػود  ػػتا االعتمػػاد المػػالي يمتػػـ،  ػػاتا االعتمػػاد أف يضػػ  يعػػض  -5ن: " يأن ػػ 304ى مػػف المػػادة  ػػي الفقػػبة األولػػ

  يحؽ لن أف يتناولوا د عة واحدة أو د عات متوالية يحسب احتياجن  اؿ ميعاد"  ،األمواؿ تحت تصبؼ المعتمد لن
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عقػد  ػتا االعتمػاد  ف  إ ِإرْ عميػؿ مػالي لممبكػ، الال  طيعػان هػرا مػا لـػ يتغيػب 22 يق  يػاطان  مف  مـ  و 
وهػرا الشػبط  ،العميػؿمػاءة قا ـ عمى االعتيػاب الش صػي،  يجػب عمػى المصػبؼ التحقػؽ مػف 

يػػػؿ هػػػو شػػبط اسػػػتمباب،  يجػػو، لممصػػػبؼ أف يفسػػػخ العقػػد إرا تغيػػػب مبكػػػ،  ،لػػيس شػػػبط نشػػوء
   23 يءأو أنن أصيا ايب مم ،أو تو ي ،العميؿ  قد أهميتن كما لو أف   ،المستفيد العميؿ

 ػالت،اـ المصػبؼ األساسػي  ػػي عقػد  ػتا االعتمػاد اليسػػيط هػو وضػ  التسػويات اال تمانيػػة 
الت،امػػان يػػأداء  تصػػبؼ العميػػؿ ء باجوػػا و ػػؽ إحػػد  الوسػػا ؿ القانونيػػة، وهػػرا االلتػػ،اـ يعػػد   تحػػت

را ،التػػ،اـ المصػػبؼ هػػو التػػ،اـ ينصػػب عمػػى ميمػػة مػػف النقػػود عمػػؿ، ألف   بجعنػػا إلػػى تصػػنيؼ  وا 
االلت،امػػات مػػف حيػػث محػػؿ االلتػػ،اـ نجػػد أف االلت،امػػات تقسػـػ إلػػى التػػ،اـ يإعطػػاء شػػيء والتػػ،اـ 

التػػ،اـ المصػػبؼ ينصػػب عمػػى نقػػؿ ممكيػػة  وصػػحيا أف    24يػػأداء عمػػؿ أو االمتنػػاع عػػف عمػػؿ
 كمػػػا  ػػػي حالػػػة االعتمػػػاد ،ميمػػػة معػػػيف  عنػػػدما يكػػػوف التػػػ،اـ المصػػػبؼ هػػػو تسػػػميـ ميمػػػة معػػػيف

ن   ولكػػف االلتػػ،اـ يتسػػميـ ميمػػة مػػف المػػاؿ ال يعػػد   ،(قبض أو يال صػـػيػػال مػػا الت،امػػان ينقػػؿ ممكيػػة وا 
  25الماؿ هو شيء ايب معيف يالرات الت،اـ يأداء عمؿ، ورلؾ ألف  

كا ػػػػة و ػػػػي  اليسػػػػيطويشػػػػتبط لقيػػػػاـ  طػػػػأ المصػػػػبؼ العقػػػػدي  ػػػػي عقػػػػد  ػػػػتا االعتمػػػػاد 
التػػي يػػتـ إيباموػػا الحقػػان وجػػود عاقػػة تعاقديػػة يػػيف المصػػبؼ  اال تمانيػػة والعقػػودتسػػميفات ال

كمػػا يشػػتبط عػػدـ قيػػاـ المصػػبؼ يتنفيػػر الت،اماتػػن تجػػا    والعميػػؿ ناتجػػة عػػف عقػػد صػػحيا
ويشػػتبط أ يػػبان نسػػية ال طػػأ التعاقػػدي إلػػى المصػػبؼ إمػػا  العميػػؿ أو إ الػػن يوػػرا االلتػػ،اـ، 

دلػيان األمػب عػدـ التنفيػر حتػى يكػوف هػرا يتعمد  رلؾ أو يإهمالن، ويكفػي أف ي يػت العميػؿ 
 عمى  طأ المصبؼ 

                                                           
، ضة العبيية، مطيعة جامعة القػاهبةالناشب داب النوانظب: د  سميحة القميويي، األسس القانونية لعمميات الينوؾ،  - 22

 .282، ص2877
 مف قانوف التجابة السوبي  122المادة   - 23
 ػػي االلت،امػػات، المجمػػد البايػػ  ، أحكػػاـ االلتػػ،اـ،  -0-انظػػب: د سػػميماف مػػبقس، الػػوا ي  ػػي شػػبح القػػانوف المػػدني  - 24

 وما يميوا   36، ص 2881الطيعة ال انية، القاهبة، 
مػػف القػػانوف المػػدني السػػوبي تػػنص عمػػى أف: " االلتػػ،اـ ينقػػؿ الممكيػػة، أو أي حػػؽ عينػػي آ ػػب،  104تػػنص المػػادة  - 25

، ورلػػؾ دوف إ ػػاؿ يالقواعػػد  ينقػػؿ مػػف تمقػػاء نفسػػن هػػرا الحػػؽ، إرا كػػاف محػػؿ االلتػػ،اـ شػػي ان معينػػان يالػػرات يممكػػن الممتػػـ،
 . المتعمقة يالتسجيؿ"
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 متػـ، المصػبؼ  ػيي :26 ػي عقػد القػبض المصػب ي قػدياعتالالمصػبؼ  شبوط  طػأ -2
ػيم القبض و قان لمقواعد العامة يأف  عقد العميػؿ  المقتػبض( ميمغػان المصػبؼ  المقػِبض(  ـ  م  س 

الػري تسػممن، ويػػتـ االتفػاؽ عمػػى  العميػؿ  ػػي نوايػة القػبض الميمػػة بد  ي ػمػف النقػود عمػػى أف 
يشػػتبط لقيػػاـ  طػػأ المصػػبؼ و  27الطبيقػػة التػػي يػػتـ يوػػا السػػداد مػػبة واحػػدة أو عمػػى د عػػات

التعاقدي  ي عقػد القػبض المصػب ي وجػود عقػد صػحيا يػيف المصػبؼ والعميػؿ، ويشػتبط 
كمػا لػو ت مػؼ المصػبؼ عػف نقػؿ  إ اؿ المصبؼ يأحد الت،اماتن التعاقديػة تجػا  العميػؿ،

ويجػب أف يكػوف اء ػاؿ يػااللت،اـ   شػبوعدوف سػيب مؿ القػبض لمعميػؿ كية الميمة محػمم
المصػبؼ امتنػ  عػف تقػديـ ميمػة القػبض أو تػأ ب  منسويان لممصبؼ،  مو أ يت العميػؿ أف  
 كاف رلؾ دليان عمى نسية ال طأ لممصبؼ   ي تقديمن أو نفر الت،امن يشكؿ ج، ي،

يشػػتبط لقيػػاـ : 28عقػػد  صػػـ األوباؽ التجابيػػة ػػي قػػدي اعتشػػبوط  طػػأ المصػػبؼ ال -3
ال طػػػأ المصػػػب ي  ػػػي عقػػػد  صػػػـ األوباؽ التجابيػػػة وجػػػود عقػػػد صػػػحيا يػػػيف المصػػػبؼ 

ػمِ  ؛والعميؿ وا  اؿ المصبؼ يأحػد الت،اماتػن التعاقديػة  ػي عقػد ال صػـ عػدـ ا يػؤدي إلػى م 
 وبان قيؿ حموؿ  تمكيف العميؿ مف الحصوؿ عمى الميالة النقدية الا،مة لعممياتوـ التجابية

 ؛أي عػدـ تنفيػر االلتػ،اـ األساسػي الػوابد  ػي عقػد ال صػـ األجؿ المحػدد يالوبقػة التجابيػة،
، العميؿ أو تمكؤ المصبؼ  ي  صموا مف قيؿ بية المقدمة وهو د   قيمة الوبقة التجاأال  
 لمصبؼ يشتبط أيضان نسية ال طأ التعاقدي إلى او 

                                                           
مػػف القػػانوف المػػدني السػػوبي عمػػى أف عقػػد القػػبض هػػو: " عقػػد يمتػػـ، يػػن المقػػبض أف ينقػػؿ إلػػى  405تػػنص المػػادة  - 26

 ب، عمى أف يبد المقتبض عند نواية القبض شي ان م من  ي مقػداب  آميمة مف النقود أو أي شيء م مي  المقتبض ممكية
 ونوعن وصفتن" 

 وما يميوا  272ص سايؽ،المبج  ال، األسس القانونية لعمميات الينوؾ، انظب: د  سميحة القميويي - 27
 ِإرْ ن العقد الري يد   المصبؼ يمقتضا  لحامؿ الوبقة التجابية قيمتوا قيؿ ميعاد استحقاقوا، يعّبؼ عقد ال صـ يأن   - 28

يقـو الحامؿ يتظويبها لممصبؼ تظويبان تامان ناقان لمممكية، ويقـو المصبؼ ي صـ أجب  و وا د  عف الميمػة المػد وع مػف 
 تابيخ ال صـ وحتى تابيخ االستحقاؽ  انظب: د  سػميحة القميػويي، األسػس القانونيػة لعمميػات الينػوؾ، المبجػ  السػايؽ،

 .312ص
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محكمػة  عب ػت :29 ػتا االعتمػاد المسػتندي  ي عقػدقدي اعتشبوط  طأ المصبؼ ال -4
ن: " تعوػػد المصػػبؼ ينػػاءن عمػػى طمػػب يأن ػػ عقػػد  ػػتا االعتمػػاد المسػػتندي اليدايػػة  ػػي دمشػػؽ

العميػػؿ لصػػالا الغيػػػب المسػػتفيد، يمتػػػـ، المصػػبؼ يمقتضػػػا  يػػد   وقيػػػوؿ سػػندات مسػػػحوية 
ورلؾ يشبوط معينة وابدة  ي هرا التعوػد ومضػمونة يػبهف حيػا،ي  ؛عمين مف هرا المستفيد

  30"السندات المم مة لميضاعة المصدبةعمى 
يشػػتبط لقيػػاـ  طػػأ المصػػبؼ العقػػدي  ػػي عقػػد  ػػتا االعتمػػاد المسػػتندي وكغيػػب  مػػف و 

إ اؿ المصػبؼ    ويشتبطعقود اال تماف وجود عقد صحيا ييف المصبؼ والعميؿ األمب
لتعاقديػػة ،  ػػإرا أ ػػؿ المصػػبؼ يتنفيػػر أحػػد هػػر  االلت،امػػات اعتيػػب مبتكيػػان يأحػػد الت،اماتػػن ا

ل طأ عقدي، ويمكننا تقسيـ أ طاء المصبؼ العقدية  ي عقد  تا االعتماد المستندي  ي 
 ،مبتيف :

يجػػب  ِإرْ : المسػػتندي اتمػػب ي صػػوص االعتمػػاد العميػػؿتعميمػػات م الفػػة المصػػبؼ  -أ   
يالشػػبوط التػػي حػػددها العميػػؿ  ػػي عقػػد  ػػتا االعتمػػاد المسػػتندي،  االلتػػ،اـعمػػى المصػػبؼ 

 إرا تأ ب المصبؼ م ان عف  تا االعتماد  ي الموعد المحدد كما ركب  ي عقد االعتماد 
 م ط ان  أو  تا اعتمادان أقؿ أو أك ب، أو لمدة أقصب أو أطوؿ  يعد  

قيػػػوؿ  المصػػػبؼ قيػػػوؿ المصػػػبؼ مسػػػتندات م الفػػػة لشػػػبوط االعتمػػػاد:  يجػػػب عمػػػى -ب
،  ػػإرا كانػػت تمػػؾ  قػػط المسػتندات الموا قػػة والمطايقػػة لمشػػبوط الػػوابدة  ػػي  طػاب االعتمػػاد

أو كانػػػػػت  ،المسػػػػػتندات التػػػػػي قيموػػػػػا المصػػػػػبؼ ايػػػػػب مطايقػػػػػة لشػػػػػبوط  طػػػػػاب االعتمػػػػػاد
المصػػبؼ  أو محب ػػة يطبيقػػة يمكػػف كشػػفوا يػػالفحص الظػػاهبي يعػػد   ،أو ناقصػػة ،تناقضػػةم

ءيصاؿ  نقيولقيولن لممستندات مب، ومف أم مة  طأ المصبؼ لد  م ط ان تجا  عميمن ات

                                                           
الفقػػبة كمػػا  عمػػت  ةحاصػػب عمػػى تعبيػػؼ االعتمػػاد المسػتندي  0227لعػػاـ  66بقػـ لػـ يػػنص قػػانوف التجػػابة السػػوبي   - 29

ن:" عقػػد التػػي عّب ػػت االعتمػػاد المسػػتندي يأن ػػ 5999لعػػاـ  57مػػف قػػانوف التجػػابة المصػػبي بقػػـ  645األولػػى مػػف المػػادة 
ويسػمى المسػتفيد،  يتعود الينؾ يمقتضا  يفتا اعتماد يناء عمى طمػب أحػد عما ػن ويسػمى اتمػب، لصػالا شػ ص آ ػب

  "يضماف مستندات تم ؿ يضاعة منقولة أو معدة لمنقؿ
  554، ص 5986لعاـ  50، المحاموف، عدد5986-50-65 ي  727محكمة يداية دمشؽ، قباب بقـ  - 30
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  31تأميف صادب عف سمساب تأميف يدالن مف قيولن إيصاؿ تأميف صادب عف شػبكة تػأميف
قيولػػن لشػػوادة اسػػتاـ اليضػػاعة لمشػػحف، ولكػػف عقػػد  ػػتا االعتمػػاد يشػػتبط شػػوادة وكػػرلؾ 

إرا كاف المينػاء الػري شػحنت منػن اليضػاعة هػو ايػب المينػاء أو   32يالسفينةإتماـ الشحف 
 مػػػػت المسػػػػتندات مػػػػف مصػػػػطمحات  إراوكػػػػرلؾ  المنصػػػػوص عميػػػػن  ػػػػي كتػػػػاب االعتمػػػػاد 

عمػػػػى المصػػػػبؼ أف يػػػػب ض  وتعػػػػاييب وبد ركبهػػػػا  ػػػػي كتػػػػاب االعتمػػػػاد ،  قػػػػد قضػػػػي يػػػػأف  
يضػػاعة سػػالمة  يػػة الػػوابدة  ػػي كتػػاب االعتمػػاد: "تدات التػػي لػػـ تتضػػمف التعػػاييب اتالمسػػتن

  33وجيدة تجابيان"
نسػػية ال طػػأ التعاقػػدي لممصػػبؼ:  يمػػـ، الكتمػػاؿ ال طػػأ التعاقػػدي  ػػي ويشػػتبط أيضػػان 

 يكوف هناؾ سيب أجنيػي ينفػي عنػن رلػؾ جانب المصبؼ نسية هرا ال طأ لممصبؼ، وأال  
 ال طأ أو يمن  نسيتن إلين، كأف يكوف العميؿ قد تسيب  ي وقوع ال طأ 

 :عقود االئتمانقدي في اعتانتتاء خطأ المصرف ال حاالت :ثانياً 
ينفػي المصػبؼ عػف نفسػن ال طػأ يإ يػػات وجػود السػيب األجنيػي، الػري يشػتبط  يػػن أال 

ـ  و   يكوف لن يػد  ػي رلػؾ السػيب، وأف يكػوف السػيب قػد جعػؿ تنفيػر االلتػ،اـ مسػتحيان   مػف  مػ
 ية:تات ي الحاالت  طأ المصبؼ  ي عقود اال تماف يشكؿ عاـ نتفي ي

ال يتحمػؿ المصػبؼ أي التػ،اـ أو مسػؤولية عػف  ِإرْ القػوة القػاهبة والحػادث المفػاجئ:   -1
النتػػػػػػا ج الناجمػػػػػػة عػػػػػػػف انقطػػػػػػاع أعمالػػػػػػػن يسػػػػػػيب القضػػػػػػاء والقػػػػػػػدب، أو أعمػػػػػػاؿ الشػػػػػػػغب 

أو أي أسػػػػياب أ ػػػػب   ،ااقػػػػات تعجي،يػػػػةإواالضػػػػطبايات المدنيػػػػة، أو أي اضػػػػطبايات أو 
إلػى عػدـ قػدبة المصػبؼ  القاهبة والحادث المفاجئ  قد تؤدي القوة  34 ابجة عف سيطبتن

عمى الو اء يالت،اماتن التعاقدية مف حيث ال،مف،  ا يستطي  المصبؼ تسميـ العميؿ ميمة 

                                                           
عيػػد الفتػػاح سػػميماف، المسػػؤولية المدنيػػة والجنا يػػة  ػػي العمػػؿ المصػػب ي  ػػي الػػدوؿ العبييػػة، مكتيػػة األنجمػػو انظػػب:  - 31

  152ص  ،2875المصبية، القاهبة، 
  152المبج  السايؽ، ص  انظب: أ  عيد الفتاح سميماف، -32
د  الياس حداد االعتماد المستندي  ي ات اب القانونية لمعاقات أشاب إلين:  2856ح،يباف  26است ناؼ يابيس  ي  -33

  18، ص 2881، سنة 6و0و 5الناش ة عف  تحن، مجمة المحاموف، العدد 
  500مف النشبة  66المادة  -34
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أو ال يسػػتطي  الينػػؾ بدهػػا وال توقعوػػا،  قػػاهبة القػػبض  ػػي الوقػػت المتفػػؽ عميػػن يسػػيب قػػوة
ػمِ  ؛كؿ عػاـنتبنػت يشػانقطػاع  دمػة اءى لإهناؾ أعطاؿ  نية أدت كاف  ا جعػؿ الموظػؼ م 

يعػػض المعمومػػات الضػػبوبية عػػف العميػػؿ،  فػػي هػػر  الحػػاالت ى لػػإعػػاج،ان عػػف الوصػػوؿ 
 مف المسؤولية الناتجة عف التأ ب  ي القياـ يالت،امن ويعفى المصبؼ  ينتفي  طأ

 ِإرْ عػػف  طػػأ العميػػؿ،   قػػد يكػػوف إ ػػاؿ المصػػبؼ يالت،اماتػػن ناتجػػان  طػػأ المضػػبوب:  -2
العميػؿ قػد  دعػن عنػد التعاقػد واقتػنص  متػى أ يػت أف   اال تمػافيحؽ لممصػبؼ إنوػاء عقػد 
ػمِ  ؛لو ساءت سمعة العميػؿأو كما  ، 35منن  قة هو ايب جديب يوا  قػداف  قػة ى لػإ ا أد م 

ـ  المصػػبؼ  يػػن، و  ، أو د ػػ  رلػػؾ اال تمػػافعػػف الت،امػػن يتسػػميـ ميمػػة المصػػبؼ تباجػػ   مػػف  مػػ
المصػبؼ إلػػى مطاليػة العميػػؿ يالو ػاء  ػوبان، أو إ ػػاؿ العميػؿ يالشػػبوط الػوابدة  ػػي األمػب 
مى التي تعطي المصبؼ الحؽ  ي االمتناع عف تنفير الت،اماتن، كعدـ قدبة العميؿ عالعقد 

  اال تمافالتي طميوا المصبؼ لتسميـ ميمة تو يب الضمانات المتفؽ عميوا 
 ناتجػان عػف  عػؿ الغيػب وتد مػن، ويحػؽ   إرا كػاف المصػبؼ طأ ينتفي  ِإرْ  طأ الغيب:  -3

ويظوػػػب  طػػػأ الغيػػػب الػػػري يعفػػػي  هنػػػا لمعميػػػؿ البجػػػوع عمػػػى الغيػػػب لممطاليػػػة يػػػالتعويض 
ومنوػا:  طػأ  حػاالتيعػدة إ الػن يالت،امػن يشػكؿ جمػي أك ػب  المصبؼ مف المسؤولية عػف

ة العميػؿ يوػا  ػوبان ا د   المصبؼ لمطاليػم  مِ  ؛المسحوب عمين يب ض قيوؿ الوبقة التجابية
 ومف دوف انتظاب األجؿ المحدد  ي الوبقة التجابية 

 عقػػد  ػػتا االعتمػػاد المسػػتندي:يالنسػػية إلػػى عمػػى حػػاالت  اصػػة  500النشػػبة ونصػػت 
   وهر  الحاالت هي: تْ ب  كِ رم و الحاالت العامة التي سيؽ   ضان عف

عدـ المسؤولية عف  عاليػة المسػتندات:  ػا يتحمػؿ أيػة مسػؤولية عػف الشػكؿ أو الكفايػة  -1
أو الدقػػػػة أو الصػػػػحة أو ال،يػػػػؼ أو األ ػػػػب القػػػػانوني ألي مسػػػػتند، أو عػػػػف الشػػػػبوط العامػػػػة أو 
ال اصػػة المنصػػوص عميوػػا  ػػي المسػػتند أو المضػػا ة إليػػن، كمػػا ال يتحمػػؿ المصػػبؼ أي التػػ،اـ 

                                                           
دوف ، داب النوضػػة العبييػػة، القػػاهبة، د  عمػػي جمػػاؿ الػػديف عػػوض، عمميػػات الينػػوؾ مػػف الوجوػػة القانونيػػةانظػػب:  - 35

  657ص  تابيخ،
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و الكميػػة أو الػػو،ف أو النوعيػػة أو الحالػػة أو التغميػػؼ أو التسػػميـ أو أو مسػػؤولية عػػف الوصػػؼ أ
 ب يم من أي مسػتند، أو عػف حسػف النيػة أو آاليضا   أو ال دمات أو أي أداء  القيمة أو وجود

األ عػػاؿ أو اءافػػػاالت أو المػػاءة أو األداء أو مكانػػػة المباسػػػؿ أو الناقػػؿ أو وسػػػيط الشػػػحف أو 
  36 بآيضا   أو أي ش ص المبسؿ إلين أو مؤمف ال

عدـ المسؤولية عف اءبساؿ والتبجمة:  ا يتحمؿ المصبؼ أي الت،اـ أو مسؤولية  -2
أو أي أ طػػػاء  ،عػػف النتػػا ج الناجمػػة عػػف التػػػأ يب أو الفقػػداف  ػػاؿ اءبسػػاؿ أو التشػػوين

أ ػػب  ناجمػػة عػػف إبسػػاؿ أيػػة بسػػا ؿ أو تسػػميـ أيػػة بسػػا ؿ أو مسػػتندات عنػػدما تكػػوف هػػر  
ال يتحمػػػؿ كمػػػا والمسػػػتندات قػػػد تػػػـ إبسػػػالوا أو نقموػػػا طيقػػػان لمتطميػػػات االعتمػػػاد، البسػػػا ؿ 

المصػػػبؼ أي التػػػ،اـ أو مسػػػؤولية عػػػف أ طػػػاء التبجمػػػة أو التفسػػػيب لممصػػػطمحات الفنيػػػة، 
  37ويجو، لن أف يمبب مصطمحات االعتماد مف دوف تبجمتوا"

ى تعميمػػػات عػػػدـ المسػػػؤولية عػػػف األ عػػػاؿ التػػػي يقػػػـو يوػػػا أحػػػد األطػػػباؼ ينػػػاء عمػػػ -3
 ب عندما يكوف رلػؾ المصػبؼ مكمفػان آ المصبؼ ايب مسؤوؿ عف  طأ مصبؼ  تمقاها:

لتنفيػػر تعميمػػات طالػػب االعتمػػاد عنػػدما ال تنفػػر هػػر  التعميمػػات، وال يقػػؼ األمػػب عنػػد هػػرا 
رايعفى المصبؼ مف المسػؤولية حتػى و الحد يؿ  كػاف هػو مػف يػادب إلػى ا تيػاب مصػبؼ  ا 

  38لتنفير تعميمات العميؿ
 
 
 
 

 

                                                           
  500مف النشبة  64المادة  -36
  500مف النشبة  65المادة  -37
  500مف النشبة  67المادة  -38
 



 متيـ إيباهيـ د  - هي ـ الطاسد              ييب ال طأ المصب ي وتطييقاتن  ي عقود اال تمافامع

171 
 

 الخاتمة:
المصبؼ يقـو يدوب  أوؿ حقيقة يمكف تأكيدها مف  اؿ هر  الدباسة تتم ؿ  ي أف   إف  

 معيػابتحػد نا  ػي هػرا اليحػث ومػف  ػاؿ ميحػث أوؿ عػف  اعؿ  ي االقتصػاد الػوطني، و 
 طػػأ المصػػبؼ  ػػي عقػػود اال تمػػاف مػػف  ػػاؿ الحػػديث عػػف معػػاييب تعسػػؼ المصػػبؼ  ػػي 

 طػػػأ المصػػػبؼ العقػػػدي  ػػػي معػػػبض منحػػػن  معيػػػاباسػػػت داـ حقػػػن  ػػػي عقػػػود اال تمػػػاف و 
 ،لا تماف،  ـ تحد نا  ي الميحث ال ػاني عػف تطييقػات  طػأ المصػبؼ  ػي عقػود اال تمػاف

يػباـ عقػد اال تمػاف وعنػد إيػباـ هػرا مف  اؿ الحديث عف تطييقات تعسؼ المصبؼ قيػؿ إ
المصػبؼ العقػدي  ػي عقػود  ومف  ـ تحػد نا عػف تطييقػات  طػأ ،والحقان عند التنفير ،العقد

 ية:تلنتا ج اتى الإاسة السايقة توصمنا ومف  اؿ الدب   اال تماف
ف حػاالت تحققػن، وأي قواعد  اصػة تػنظـ موضػوع ال طػأ المصػب ي، وتيػيّ  وجد تال  -5

المصػػػػب ية أو ضػػػػمف التشػػػػبيعات  ،ضػػػػمف تشػػػػبي  مسػػػػتقؿ النتفا ػػػػنشػػػػبوط  اصػػػػة 
   الموجودة

معياب تعسؼ المصبؼ  ي است داـ حقن  ي عقود اال تماف هػي معػاييب  وجدنا أف  -0
 ،/ مف القانوف المدني السوبي6المادة / ي الوابدة  ي است داـ الحؽ  واراتالتعسؼ 

أو إرا كانػػت  اءضػػباب يػػالغيب اسػػت داـ حقػػن سػػو  يالمصػػبؼ وهػػي: إرا لػػـ يقصػػد 
إلى تحقيقوا قميمة األهمية يحيث ال تتناسب اليتة مػ  المصبؼ المصالا التي يبمي 

إرا كانت المصالا التػي يبمػي إلػى تحقيقوػا  أو   ما يصيب الغيب مف ضبب يسييوا
 .ايب مشبوعةالمصبؼ هي مصالا 

ػ -6 أف تأ ػر شػكؿ عػدـ  اوجدنا أف صوب  طػأ المصػبؼ العقػدي  ػي عقػود اال تمػاف إم 
مػػػف  ػػػاؿ التنفيػػػر الج، ػػػػي  طػػػػأ المصػػػبؼ أو أف يظوػػػب ، تنفيػػػر االلتػػػ،اـ التعاقػػػدي

ػػمِ  ؛ان معييػػ ن الػػوابد  ػػي عقػػد اال تمػػافاللت،امػػ المصػػبؼ تنفيػػر أو أف يكػػوف ،لالتػػ،اـ ا م 
أو أف يكػػػوف هنػػػاؾ تػػػأ ب  ػػػي تنفيػػػر ، عػػػدـ تحقػػػؽ الغاليػػػة المبجػػػوة منػػػنيػػػؤدي إلػػػى 
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إ ػػاؿ يػػيف معيػػاب  طػػأ المصػػبؼ التعاقػػدي  ػػي عقػػود اال تمػػاف  االلتػػ،اـ  وي تمػػؼ
 عناية  يالت،اـ ييرؿ نإ الوييف  ،المصبؼ يالت،اـ يتحقيؽ نتيجة

وجدنا عند اليحث  ي تطييقات  طأ المصبؼ ا تاؼ أوجن هرا ال طأ يػيف حالػة   -4
 يإ الػن يالت،اماتػن التعاقػدي  طأ المصبؼتعسؼ المصبؼ  ي است داـ حقن وييف 

 ػػي  ،ؼ المصػػبؼ  ػػي اسػػت داـ حقػػنتطييقػػات تعّسػػومػػف    ػػي عقػػد اال تمػػاف الػػوابدة
 ػي  نحقػ صوصان   ي است دامن لحقن قيؿ إيباـ عقد اال تماف نفتعسّ  عقود اال تماف
 ػػػي مفاوضػػػات مػػػ  العميػػػؿ مػػػف عػػػدـ وجػػػود نيػػػة لمتعاقػػػد  ند ولػػػأو  ،ب ػػػض التعاقػػػد

مػػف  ،عنػػد إيػػباـ عقػػد اال تمػػافؼ المصػػبؼ  ػػي اسػػت دامن لحقػػن تعّسػػوكػػرلؾ أصػػان، 
 ػػػػػي طمػػػػػػب  نتعسػػػػػف، أو  ػػػػػي تحديػػػػػػد سػػػػػقؼ التسػػػػػويات وشػػػػػػبوطوا نتعسػػػػػف ػػػػػاؿ 

 ت تمػؼ هػر   تطييقات  طأ المصبؼ التعاقػدي  ػي عقػود اال تمػاف ا أم    الضمانات
 الت،امػات  ،التطييقات يا تاؼ طييعة العقد اال تماني الميـب ييف المصػبؼ والعميػؿ

وعنوػا  عقػد القػبض المصػب ي ت تمػؼ عػف  عتماد اليسيطعقد  تا االالمصبؼ  ي 
حػػػاالت  نادحػػػدّ   عقػػػد  ػػػتا االعتمػػػاد المسػػػتندي أو عقػػػد  صػػػـ األوباؽ التجابيػػػة  ػػػي

نتفػػاء ال وجػػد حػػاالت عامػػةت ِإرْ ، انتفػػاء  طػػأ المصػػبؼ التعاقػػدي  ػػي عقػػود اال تمػػاف
 ،القػػػػاهبةوهػػػػر  الحػػػػاالت تتم ػػػػؿ يػػػػالقوة  ػػػػي هػػػػر  العقػػػػود  طػػػػأ المصػػػػبؼ التعاقػػػػدي 

 622النشػػػػػبة ، كمػػػػػا أوبدت و طػػػػػأ الغيػػػػػب ،والحػػػػػادث المفػػػػػاجئ، و طػػػػػأ المضػػػػػبوب
قػػد  ػػتا االعتمػػاد المسػػتندي النتفػػاء  طػػأ المصػػبؼ العقػػدي  ػػي ع  اصػػةن  ان نصوصػػ
عػدـ المسػؤولية ، و عػدـ المسػؤولية عػف  عاليػة المسػتندات وهر  الحاالت هي: تحديدان 

أل عػػاؿ التػػي يقػػـو يوػػا أحػػد األطػػباؼ وعػػدـ المسػػؤولية عػػف ا ،عػػف اءبسػػاؿ والتبجمػػة
  يناء عمى تعميمات تمقاها
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مػػؿ أف تحظػػى ياهتمػػاـ مػػف تقػػديـ يعػػض التوصػػيات التػػي نأ يػػد  اليحػػث ال او ػػي نوايػػة هػػر
 :هيي و المشبع السوب 

وجود  جوة معب ية قانونية كييبة حتػى اتف  ػي سػوبية  ػي مجػاؿ المصػابؼ ى لإنظبان  -5
دوبها الموـ  ػي  ؤديسسات اليحث العممي  ي سوبية لتومؤ ندعو و،ابة التعميـ العالي 

  تطويب عمؿ هرا النشاطى لإبدـ هر  الووة وصوالن 
 ،ضبوبة العمؿ يشكؿ  وبي وجاد عمى وض  تشػبي   ػاص يػنظـ العمميػات اال تمانيػة -0

 ويحدد الت،امات المصبؼ يكؿ عقد مف عقود اال تماف 
يجػب إعػادة النظػب  ػي كيفيػة قيػاس لػرلؾ  طأ المصػبؼ هػو  طػأ شػ ص مونػي  إف   -6

والػدوب  ،مجمووبيػة العبييػة السػوبيةيشكؿ يتاءـ مػ  الوضػ  االقتصػادي ل ،هرا ال طأ
  حمػة الحاليػة والمبحمػة المسػتقيمية ػي المب  ،االقتصادي المباد مػف المصػابؼ القيػاـ يػن

 صوصػػػان أف العػػػبؼ المصػػػب ي يتػػػد ؿ  ػػػي الك يػػػب مػػػف الحػػػاالت ليؤسػػػس لمسػػػؤولية 
 أو لينفي هر  المسؤولية  ،ؼالمصب 

ي طػػأ  تتعمػػؽالتػػي  ك يػػب مػػف التسػػاؤالتلالسػػايقة إيضػػاحان   ػػي التوصػػيات وأ يػػبان نػػب  -4
دوبهػػا  ؤديلتػػالمصػػابؼ  ػػي نوايػػة هػػرا اليحػػث ، ونػػدعو المصػػبؼ  ػػي عقػػود اال تمػػاف

 المنشود  ي د   االقتصاد القومي نحو التطوب واال،دهاب 
 تم بعونه تعالى......

 
 
 
 
 
 
 



0202-العدد األوؿ -66المجمد  -مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية            

174 
 

 :References المراجع
د  الياس حداد االعتمػاد المسػتندي  ػي ات ػاب القانونيػة لمعاقػات الناشػ ة عػف  تحػن،   -5

  2881، سنة 2و 1 و 2مجمة المحاموف، العدد 
 ػي االلت،امػات، المجمػد البايػ   -0-، الوا ي  ي شبح القانوف المػدني د سميماف مبقس -0

   2881، أحكاـ االلت،اـ، الطيعة ال انية، القاهبة، 
د  سػػميحة القميػػويي، األسػػس القانونيػػة لعمميػػات الينػػوؾ، الناشػػب داب النوضػػة العبييػػة،  -6

   5988 القاهبة،مطيعة جامعة 
الشػػػػبكة العالميػػػػة عػػػػف األ طػػػػاء المونيػػػػة ، عػػػػاطؼ النقيػػػػب ، المسػػػػؤولية المدنيػػػػة  د   -4

 دوف تابيخ  لمكتاب، ييبوت، 
د  عيػػػػد الػػػػب،اؽ السػػػػنووبي، الوسػػػػيط  ػػػػي شػػػػبح القػػػػانوف المػػػػدني، الجػػػػ،ء األوؿ، داب  -5

  2853النوضة العبيية، 
عيػػػد الفتػػػاح سػػػميماف، المسػػػؤولية المدنيػػػة والجنا يػػػة  ػػػي العمػػػؿ المصػػػب ي  ػػػي الػػػدوؿ  -6

  2875صبية، القاهبة، العبيية، مكتية األنجمو الم
، داب النوضػػػة د  عمػػػي جمػػػاؿ الػػػديف عػػػوض، عمميػػػات الينػػػوؾ مػػػف الوجوػػػة القانونيػػػة -7

 تابيخ دوف العبيية، القاهبة، 
د  لينػػى عمػػب مسػػقاوي، المسػػؤولية المصػػب ية  ػػي االعتمػػاد المػػالي، منشػػوبات الحميػػي  -8

   1005، 5ط الحقوقية،
د  محمػػػػود م تػػػػاب أحمػػػػد يبيػػػػبي، المسػػػػؤولية التقصػػػػيبية لممصػػػػبؼ عػػػػف طمػػػػب  ػػػػتا   -9

  1006االعتمادات، الناشب داب النوضة العبيية، 
، مسػػؤولية الينػػؾ التجػػابي عػػف أعمالػػن المصػػب ية  ػػي الفقػػن د  محمػػد حػػا ظ شػػعيب -52

 هػ 2314والنظاـ، بسالة دكتوبا ، جامعة اءماـ محمد يف سعود، 
سواب، شبح القانوف المػدني النظبيػة العامػة لالتػ،اـ، منشػوبات  د  محمد وحيد الديف -55

  2886جامعة حمب، كمية الحقوؽ، 



 متيـ إيباهيـ د  - هي ـ الطاسد              ييب ال طأ المصب ي وتطييقاتن  ي عقود اال تمافامع

175 
 

د  مصػػػطفى العػػػوجي، القػػػانوف المػػػدني، العقػػػد، مؤسسػػػة يحسػػػوف، الطيعػػػة األولػػػى،  -50
2884  

مجمػػػة المحػػػػاموف: مجمػػػػة عمميػػػػة قانونيػػػػة تصػػػػدبها نقايػػػػة المحػػػػاموف  ػػػػي الجمووبيػػػػة  -56
 العبيية السوبية 

  2838لعاـ  73القانوف المدني السوبي الصادب يالمبسـو التشبيعي بقـ  -54
 .1006( لعاـ22قانوف التجابة السوبي الجديد بقـ   -55
 5949( لعاـ 238قانوف التجابة السوبي القديـ بقـ   -56
 .2888/ لعاـ57/ قانوف التجابة المصبي بقـ -57
  500النشبة  -58
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 91/4/8192 تاريخ ورود البحث:
 1/5/8192تاريخ الموافقة عمى نشر البحث:

 


