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 ــــةالمقـــــــدمـــ

االئتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في األىمية، حيثث نن العائثد المتدلثد  يعد
نو يمثل المحدر الرئيسثي ييثرادات  م مصثره ميمثا تعثددت دتندعثت مصثادر اييثراد ع

األخرى، دبددنو يفقد المصره دظيفتثو الرئيسثية سدسثيط مثالي فثي اال.تصثاده دلسنثو فثي 
 ذات الد.ت استثمار تحيط بو المخاطر، بسبب القردض دالتسييالت المتعثرةه 

المدنيثثثثثة ل مصثثثثثره عثثثثثن مثثثثثن   نن بيثثثثثان األسثثثثثاس الثثثثثذم تبنثثثثث  ع يثثثثثو المسثثثثث دلية
؛ ذلثثأ  نثثو ال بثثدح مثثن تحديثثد النظثثا  الثثذم  مثثن االىميثثة بمسثثان التسثثييالت االئتمانيثثة يعثثد  

تنتمي نليو مس دلية المصره عن من  ىذه التسييالت، دبخاصة في ظل ما نشيده من 
تطثثثثدرات فثثثثي العمثثثثل المصثثثثرفي، دلعثثثثل مثثثثن  ىثثثث  سثثثثمات ىثثثثذه التطثثثثدرات ع ثثثث  صثثثثعيد 

ر المسثث دلية المينيثثة سمفيثثد  متطثثدر ل مسثث دلية المدنيثثة، دسنظثثا  يحسثث  المسثث دلية، ظيثثد 
 العال.ات المينية بين  طرافياه

دنظثثثثثرام لعثثثثثد  دتثثثثثدد نظثثثثثا  متسامثثثثثل لمسثثثثث دلية المصثثثثثره فثثثثثي القثثثثثاندنين العرا.ثثثثثي 
دالسدداني، فإن ذلأ يثير التسا ل حدل األساس الذم تقد  ع يو ىذه المس دلية؛ لمعرفة 
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المسثث دلية مدعثثدعية تقثثد  ع ثث  فسثثرة المخاطرمالعثثررة،    مسثث دلية مثثا نذا سانثثت ىثثذه 
 شخصية تقد  ع   مفيد  الخطأه

 أهمية البحث والهدف منه: 
تتزايثثثثد  ىميثثثثة التح يثثثثل االئتمثثثثاني فثثثثي الد.ثثثثت الثثثثراىن دذلثثثثأ باعتبثثثثاره  داة ىامثثثثة 
لتخفثثثثيض الخسثثثثائر التثثثثي تتحم يثثثثا المصثثثثاره بسثثثثبب القثثثثردض دالتسثثثثييالت المتعثثثثثرةه 

ردض المتعثثرة مشثثس ة خطيثرة تداتثو المصثثاره فثي  عماليثا حيثثث تث دم نلث  تتميثثد فثالق
ع ثثث  سثثثداد  تثثزه ىثثثا  مثثثن  مثثثدال المصثثره نتيتثثثة عثثثد  .ثثثدرة العمثثاله الحاصثثث ين ع ييثثثا

 .سثاطيا دفدائثثدىا، دتعثثرض المصثثره المثثان  ليثثا لخسثثائر تتتثثادز عائثثد الفرصثثة البدي ثثة 
ي ىثثالأ الثثدين دفدائثثده خاصثثةم نذا لثث  تسثثن لالسثثتثمار نلثث  خسثثارة حقيقيثثة ماديثثة تتمثثثل فثث

 ىناأ عمانات مادية د.اندنية سافيةه 
 مشكمة البحث: 

تسمثثن مشثثس ة البحثثث فثثي  ن التح يثثل االئتمثثاني ال يحظثث  باالىتمثثا  السثثافي حتثث  
اآلن، حيث نن ايتراهات دالدراسات التي تترييا المصاره المح ية دالتي تسبق عم يثة 

ة، دال بد من التعره ع    دتثو القصثدر التثي تث دم نلث  ظيثدر من  االئتمان غير سافي
مشثثس ة الثثديدن دالتسثثييالت االئتمانيثثة المتعثثثرة دتقثثدي  بعثثض المقترحثثات التثثي تسثثي  .ثثدر 
ايمسثثان فثثي تطثثدير عم يثثات اي.ثثراض المصثثرفي بنثثاهم ع ثث   سثثس .اندنيثثة سثث يمة دذلثثأ 

 ل د.اية من  خطار الديدن المتعثرةه 
 فروض البحث: 

نظثثثرام ل تثثثأثيرات  -ه .ثثرار االئتمثثثان يتثثثب  ن يثثثت  دفثثثق حسثثابات ماديثثثة د.اندنيثثثة د.يقثثثة 1
المتشثثابسة دالمتبادلثثة سثثداه بالنسثثبة ل عميثثل  د المصثثره ذاتثثو  د المتصثث ة بالتسثثييل 

 دىذا ي دم نل  تسدين عال.ة ثقة متبادلةه  –االئتماني الممندح 
لعمانات القاندنية السافية التي يتب  ن ه نن عد  .يا  المصره بالتح يل االئتماني دا2

تسثثبق عم يثثة مثثثن  االئتمثثان، تثث دم نلثثث  تفثثا.   زمثثة الثثثديدن دالتسثثييالت االئتمانيثثثة 
 المتعثرةه 
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 منهج البحث: 
سثيت  االعتمثثاد ع ثث  المثثنير االسثثتقرائي التح ي ثثي سدراسثثة مقارنثثة دذلثثأ مثثن خثثالل 

بية داألبحثثاث السثثابقة دالتثثي ليثثا عثثرض القثثدانين دالتع يمثثات دالمراتثثد دالمصثثادر المحاسثث
عال.ة بمدعدع البحث، دسذلأ تمد المالحظات دالبيانات دتح ي يا باألس دب المناسثب 

 لتقدي  اال.تراحات دالتدصيات الالزمةه 
 محتويات الدراسة :

انقس  الفقو بشأن بيان األساس الذم تبن  ع يثو المسث دلية المدنيثة ل مصثره عثن 
نيثثثة ، انقسثثث  الثثث  اتتثثثاىين ممثثثا يتط ثثثب منثثثا ان ندرسثثثيما، فثثثي مثثثن  التسثثثييالت االئتما

مبحثين، د خصص المبحث الثالث لبيثان ر م الباحثث، دع يثو تتعثمن ىثذا الدر.ثة ثالثثة 
 مباحث :

المبحثثثثثث األدل: االتتثثثثثاه القائثثثثثل بتطبيثثثثثق نظريثثثثثة المخثثثثثاطر سأسثثثثثاس لمسثثثثثث دلية 
 المصره مالنظرية المدعدعيةةه

ائل بتطبيق نظرية الخطأ سأساس لمس دلية المصثره االتتاه القالمبحث الثاني : 
 مالنظرية الشخصيةةه

المبحثثثثثثث الثالثثثثثثث: ر م الباحثثثثثثث بشثثثثثثأن  سثثثثثثاس مسثثثثثث دلية المصثثثثثثره عثثثثثثن مثثثثثثن  
 التسييالت االئتمانيةه

 املبحث االول
 االجتاي القائل بتطبيق وظرية املخاطر كأساس ملسؤولية املصرف

 )الىظرية املىضىعية(
، دتقد  ىذه النظرية ع   ة1ميان الفرنسيان سالي دتدسران سس ىذه النظرية الفقي

 ساس  نو ال يشترط لقيا  المس دلية  ن يسدن فعل الشخص يشسل خطأ، ننما تقد  ع   
                                                           

، 1العامرم، سثعددن ، تعثديض العثرر فثي المسث دلية التقصثيرية، بوثداد، دزارة التع ثي  العثالي، ط ة1م
 ه113، ص1981
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ن سثثان فعثثل الشثثخص ال يشثثسل خطثثأ، فإنثثو رغثث  ذلثثأ  رسثثن العثثرر فقثثط، بحيثثث حتثث  دا 
؛  د الشثثيئية دعيةدتسثثم  ىثثذه النظريثثة بالنظريثثة المدعثث ،ة1ميسثثدن مسثث دالم عثثن تعديعثثو

ديرتد سثبب  خثذ ىثذا االتتثاه بيثذه النظريثة نلث  التطثدر اال.تصثادم دالصثناعي السثريد 
باسثثتخدا  اآلالت الميسانيسيثثة دشثثت  دسثثائل النقثثل حيثثث  صثثب  الخطثثر السثثامن فثثي ىثثذه 

 هة2مالمخترعات  .رب احتماالم د سثر تحققام مما سان ع يو األمر في السابق
تطبيق نظرية تحمل المخاطر ع   مس دلية المصره في  ة3ميرى تانب من الفقو

فثثي تنفيثثذ عم ياتثثو المصثثرفية، دمنيثثا مثثن  التسثثييالت االئتمانيثثة، د سثثس ر ييثث  ىثثذا ع ثث  
فسثثثثرة العدالثثثثة؛ ألنثثثثو ممثثثثا شثثثثيدتو الصثثثثناعة المصثثثثرفية مثثثثن تطثثثثدر  صثثثثب  مثثثثن المتعثثثثذر 

 التسييالته استشاه األخطأه التي سببت لو  عرارام نتيتة .يا  المصره بمن  ىذه
ديسثثثتند  نصثثثار ىثثثذا الثثثر م فثثثي تأسثثثيس مسثثث دلية المصثثثره ع ثثث  نظريثثثة تحمثثثل 
المخثثثثاطر نلثثثث  عثثثثعه المتعثثثثرر فثثثثي تحديثثثثد مصثثثثدر العثثثثرر الثثثثذم نشثثثثأ عثثثثن نشثثثثاط 
المصثثره دصثثعدبة تحديثثد ىثثذا المصثثدر مثثن .بثثل ىثثذا المتعثثرر الثثذم يسثثدن خثثارج ىثثذا 

 هة4مالنشاط المصرفي
سثبب سثدن نشثاط المصثاره بطبيعتثو ىثد مصثدر دفقام ليذا االتتاه الفقيي، فإنثو ب

ل مخثثاطر نتيتثثة ارتباطثثو بعنصثثر المثثال دتثثأثره بالعدامثثل اال.تصثثادية المخت فثثة، دبمثثا  ن 

                                                           

،ددن 1المسث دلية المدنيثة،بيردت، م سسثة بحسثدن، ط، 2العدتي، مصطف  ، القاندن المثدني، ج ة1م
دراسثثثثة مقارنثثثثة فثثثثي الشثثثثريعة  –، د نصثثثثر الثثثثدين، محمثثثثد ،  سثثثثاس التعثثثثديض 17سثثثثنة نشثثثثر، ص

غير منشدرة، تامعة القاىرة، س ية الحقثدق،   طردحة دستدراهايسالمية دالقاندن المصرم دالعرا.ي، 
 ه97، ص1983مصر، 

، 1986، 1مصثثثثثثرفية، القثثثثثثاىرة، دار النيعثثثثثثة العربيثثثثثثة،طحسثثثثثثني، حسثثثثثثن ، عقثثثثثثدد الخثثثثثثدمات ال ة2م
 ه319-318ص

عبثثدالعزيز، تمثثال محمثثدد ، مسثث دلية المصثثره فثثي حالثثة نفثثالس العميثثل، القثثاىرة، دار النيعثثة  ة3م
 ه173، ص2115، 1العربية، ط

ن سثث يمان، عبثثد الفتثثاح ، المسثث دلية المدنيثثة دالتنائيثثة فثثي العمثثل المصثثرفي فثثي الثثددل العربيثثة، دد  ة4م
 ه83ص ،1997، 1مسان نشر، ددن دار نشر، ط
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المصثثاره تتنثثي  رباحثثام طائ ثثة مثثن نشثثاطيا دتتمتثثد بمراسثثز ا.تصثثادية متميثثزة، دتمت ثثأ 
لفرنسثثيين نمسانثثات عثثخمة تمسنيثثا مثثن مداتيثثة  يثثة متط بثثات، فقثثد نثثادى بعثثض الفقيثثاه ا

بدتثثثدب اعتمثثثاد نظريثثثة المخثثثاطر، بحيثثثث تتحمثثثل ىثثثذه المصثثثاره مسثثث دلية  م عثثثرر 
يحثثدث ل عمثثاله  د ل ويثثر نتيتثثة ممارسثثة سثث طاتو دصثثالحياتو، دذلثثأ ددن  ن تسثثدن .ثثد 

 هة1مارتسبت بالعردرة خطأ  ثناه .ياميا بيذا النشاط
مثثثثن   ىثثثثذه النظريثثثثة سأسثثثثاس لمسثثثثاهلة المصثثثثره مثثثثدنيام عثثثثن ة2مسمثثثثا يثثثثرى م يثثثثدد

التسثثييالت االئتمانيثثة  نثثو فثثي الحثثاالت التثثي يقثثد فييثثا العثثرر، دلثث  ينسثثب الخطثثأ ألحثثد 
األطثثثراه، فينثثثا يتثثثب ال تثثثده نلثثث  نظريثثثة تحمثثثل المخثثثاطر سأسثثثاس ل مسثثث دلية، نذ تعثثثد  
نظريثثثة تحمثثثل المخثثثاطر ىثثثي النظريثثثة األنسثثثب فثثثي ىثثثذه الحالثثثة، ألن المصثثثره يمثثثارس 

 وير، دل عماله، دل مسثاىمين، د يعثام المصثره ذاتثو نشاطام مينيام .د يتسبب في عرر ل
سدنو شخص اعتبارم لو ذمة مالية مستق ة من م سسثيو دالمسثاىمين فيثو، دميمثا ب وثت 
مخاطر ىذه المينة دسثر  عبا ىا فإنيا ال تتناسب مد المزايثا التثي تعثدد ع ث  المصثره 

معثثو، فثثإني  يثثردن  ن مثن تثثدعي  الثقثثة بثثو دبثث ردح االطمئنثثان لثثدى تميثثدر المتعثام ين 
ىثثثذه النظريثثثة تعثثثد   .ثثثرب النظريثثثات التثثثي يمسثثثن تأسثثثيس مسثثث دلية المصثثثره فثثثي منحثثثو 
التسييالت االئتمانية ع    ساسيا، ديستنددن نل  بساطة ىثذه النظريثة حيثث تقثد  ع ث  

  العرر دعال.ة السببية فقطه
 سثاس  دبشأن مد.ثه القثاندن المثدني العرا.ثي، فثإن مسث دلية المصثره تقثد  ع ث 

ايعثثرار مفعثثل التعثثدمة، فيسثثدن مسثث دالم حتثث  دلثثد لثث  يثبثثت  نثثو ارتسثثب خطثثأ مثثا دا   ن 
 المتعرر .د  صابو عرر، د ن ىذا العرر ليس ناتتام بسبب فعل المتعرر نفسوه

                                                           

 ه328مشار نل  ذلأ لدى: حسني، حسن ، مرتد سابق، ص ة1م
ايسثثثثثسندرية، منشثثثثثأة  غنثثثثثا ، شثثثثثريه محمثثثثثد ، المسثثثثث دلية المدنيثثثثثة فثثثثثي عثثثثثده القثثثثثاندن دالقعثثثثثاه، ة2م

، د ده عثدض، 176، د محمدد، عبد العزيز ، مرتد سابق، ص123، ص1999، 1المعاره،ط
 ه957لدين عدض، مرتد سابق، صع ي تمال ا
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دبثثثثذلأ يسثثثثثدن المشثثثثرحع العرا.ثثثثثي .ثثثثد تبنثثثثث   ن المصثثثثره عنثثثثثد منحثثثثو التسثثثثثييالت 
 فسرة المخاطر دتحمل التبعةه االئتمانية، تسدن مس دليتو مدعدعية مبناىا

ة مثثن القثثاندن المثثدني بأنثثو:  سثثل تعثثد  يصثثيب 214دىثثذا مثثا ي سثثده نثثص المثثادة م
الويثثر بثثأم عثثرر رخثثر غيثثر مثثا ذسثثر فثثي المثثداد السثثابقة يسثثتدتب التعثثديض ، دىثثذا مثثا 
ي سثثده مد.ثثه القعثثاه العرا.ثثي، فقثثد ذىبثثت محسمثثة التمييثثز فثثي  حثثد  حساميثثا نلثث :  هههه 

سثث دلية التقصثثيرية فثثي األعمثثال المصثثرفية ىثثد ايعثثرار، دالعثثرر، دعال.ثثة د ن .ثثدا  الم
 هة1مالسببية بينيما 
الباحثثثث  ن محسمثثثة التمييثثثز العرا.يثثثة .ثثثد اعتبثثثرت المصثثثره مسثثث دالم عثثثن  يالحثثثظ

ن ل  يصدر خطأ من .بل المصره؛ مثا دا   ن العثرر  العرر الذم يصيب العميل، دا 
عتباره شخصام معنديام محترفثام دمتخصصثام، دال .د حصل ل عميل نتيتة لفعل المصره با

يسثثتطيد األخيثثر دفثثد المسثث دلية نال نذا  ثبثثت  ن العثثرر الثثذم لحثثق بالعميثثل راتثثد نلثث  
 سبب  تنبي ال يد ل مصره فيو،  د نل  فعل العميل نفسو،  د فعل الويره

ذ دسار المشرع السثددني بثذات االتتثاه فثي .ثاندن المعثامالت المدنيثة السثدداني، ن
 نثثثثو  خثثثثذ بنظريثثثثة المخثثثثاطر سأسثثثثاس ل مسثثثث دلية؛ نذ نن  سثثثثاس المسثثثث دلية .ائمثثثثة ع ثثثث  

سثثثل فعثثثل سثثثبب  ة مثثثن القثثثاندن المثثثذسدر بثثثأن: 138ايعثثثرار ، حيثثثث تثثثاه فثثثي المثثثادة م
عررا ل وير ي ز  من ارتسبو بالتعديض دلد سان غير مميز ، دذلأ في نطاق المسث دلية 

 التقصيريةه
لمشرعان العرا.ي دالسثدداني .ثد  دتبثا التعثديض ددن دمن ث  يرى الباحث  ن ا   

دتثثثدد خطثثثأ حثثثال .يثثثا  مسثثث دلية المصثثثره عثثثن مثثثن  التسثثثييالت، دبثثثذلأ سثثثيل تطبيثثثق 
فنثثثثثرى  ن ىثثثثثذا المد.ثثثثثه حمثثثثثلر المصثثثثثره تبعثثثثثة المخثثثثثاطر سأسثثثثثاس  نظريثثثثثة المخثثثثثاطر،

 نل  العميل نفسوه فعلل مس دلية، دذلأ خارج نطاق الحاالت التي ينسب فييا ال
 ن  نصثثار ىثثذه النظريثثة .ثثامدا بثثالربط بثثين مثثا يثثنت  عثثن الفعثثل مثثن عثثرر  دحيثثث

دفسثثرة نصثثالح العثثرر بثثالتعديض، بالتثثالي نثثادى  نصثثار ىثثذه النظريثثة بنفثثي اشثثتراط  ن 
                                                           

 ، منشدرات دزارة العدل العرا.يةه13/5/1986، ت سة 718تمييز عرا.ي ر.   ة1م
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يسثثدن الفعثثل خثثاطر  دغيثثر مشثثردع  د ال يشثثترط  نصثثار ىثثذه النظريثثة لقيثثا  المسثث دلية 
قثثد استفثث  بثثأن يسثثبب الفعثثل عثثررام المدنيثثة  ن يسثثدن الفعثثل مشثثردعام  د غيثثر مشثثردع، ف

ل ويثثثثثثر، دمثثثثثثن ىنثثثثثثا ظيثثثثثثر مثثثثثثا يسثثثثثثم  بالمسثثثثثث دلية الماديثثثثثثة،  د الشثثثثثثيئية،  د المخثثثثثثاطر 
المستحدثة، دبالتالي امتازت بأنيا تسيل ع   المعثردر الحصثدل ع ث  التعثديض، سمثا 
 نيثثا تتدافثثق مثثد مبثثادة الشثثريعة ايسثثالمية دالتثثي تقثثي  المسثث دلية ع ثث   سثثاس فسثثرة فعثثل 

 هة1مدم مايعرارةالتع
د.ثثد تعرعثثت ىثثذه النظريثثة ل نقثثد، دمثثن  ىثث  مثثا دتثثو نلييثثا  نيثثا تقعثثي ع ثث  ردح 
المبثثثادرة دت حثثثق التمثثثدد دالشثثث ل بثثثالمتتمد ع ثثث  الصثثثعيدين االتتمثثثاعي داال.تصثثثادم، 
فالمتتمد المتسدن مثن متمدعثة  فثراد فثاع ين ال يمسنثو البقثاه دالتطثدر ددن عثمان .ثدر 

شثاطاتي ، دالفثرد العامثل يبقث  مثدفدعام نلث  المخثاطرة دمثن يريثد من الحرية فثي ممارسثة ن
تتنثثثثب المخثثثثاطرة ال يعمثثثثل  بثثثثدام، د ن السثيثثثثر مثثثثن االحتيثثثثاط يثثثث دم نلثثثث  تثثثثدمير حريثثثثة 

 هة2مالمبادرة
دع ثثث  صثثثعيد مسثثث دلية المصثثثره، يمسثثثن القثثثدل: بثثثأن مثثثا تقثثثد  عرعثثثو مثثثن تعثثثد  

ية، سثثداه  تع ثثق األمثثر ينطبثثق مثثن بثثاب  دلثث  ع ثث  المصثثاره، عصثثب الحيثثاة اال.تصثثاد
بالنشاط المصرفي بشسل عا ،    بالتسييالت االئتمانية بشسل خاص، فمثن تيثة  دلث ، 
نن اعتماد نظرية المخاطر سأساس لمس دلية المصره يتعثارض مثد النظثا  اال.تصثادم 
الحر القائ  ع   المبادرة الفردية، ذلأ  ن المس دلية المدعدعية بما ت دم نليو من ش ل 

 هة3مدرة الفردية تسي  في تقديض  سس النظا  اال.تصادمل مبا
                                                           

ىاردن، تمال حسثني ، المسث دلية التقصثيرية عثن فعثل الويثر فثي القثاندن المثدني األردنثي مقارنثة  ة1م
 ه9-8بالفقو ايسالمي، رسالة ماتستير، التامعة األردنية، عمان، ص

(2)Philippe Le tourneau, La responsabilite civile professionnelle E 
economica, Dalloz Deieta, 1995, p. 15ه 

العفيرم، خالد عطشان عزارة ، المسث دلية المدنيثة ل مصثره عثن عم يثات القثردض االسثتيالسية  ة3م
ىثث، 1433، صثفر تتاه العميل المقتثرض، مت ثة الحقثدق، تامعثة السديثت، العثدد التاسثد داألربعثدن

 ه454 ، ص2112يناير 
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دمثثن تيثثة ثانيثثة نن المخثثاطر ىثثي مثثن صثثمي  العمثثل المصثثرفي، دىثثي  سثثثر مثثا 
تتت   في عم يات التمديل المصرفي، حيث يتع ق األمر بتس يه المال آلتال مخت فثة، 

مسانيثثثة تثثثأثره بالتق بثثثات اال.تصثثثادية دالما ليثثثة، سمثثثا يتع ثثثق فثثثالخطر يتع ثثثق بالمثثثال نفسثثثو دا 
بمفيثثثثد  اآلتثثثثال مثثثثد مثثثثا يمسثثثثن  ن يسثثثثتتد مثثثثن طثثثثدارة ا.تصثثثثادية  د ماليثثثثة  د متع قثثثثة 

 هة1مبالعميل
لزامثو بثالتعديض عثن  ىذه المخثاطر تميعيثا ال يمسثن تحميثل نتائتيثا ل مصثره دا 
ايعرار المرتبطة بيا، ما ل  يثبثت  نثو .ثد ارتسثب فعثالم عثارام  دى نلث  حثددث العثرر، 

ذلأ يتعل مسث دلية المصثره نتيتثة حتميثة لنشثاطو ممثا يث دم نلث  تثردد دالقدل بعسس 
 هة2مالمصاره سثيرام .بل اي.دا  ع   من  التسييالت؛ خشية ترتيب مس دلياتيا

دفثثثثي عثثثثده االنتقثثثثادات السثثثثابقة يظيثثثثر  ن نظريثثثثة المخثثثثاطر ال يمسثثثثن  ن تشثثثثسل 
  ساسام لمس دلية المصره عن من  التسييالت االئتمانيةه

 الثاوي املبحث
 االجتاي القائل بتطبيق وظرية اخلطأ كأساس ملسؤولية للمصرف

 )الىظرية الشخصية(
 ن المسثث دلية المدنيثثة ل مصثثره عثثن مثثن  التسثثييالت ة3ميثثرى  نصثثار ىثثذا االتتثثاه

االئتمانيثثة ال تتحقثثق نال نذا سثثان الفعثثل يشثثسل خطثثأ سثثداه  سثثان خطثثأ تقصثثيريام  د خطثثأ 
لمسثث دل  سثثثر ممثثا تبحثثث فثثي العثثرر الثثذم  صثثاب عقثثديام، فيثثي تبحثثث فثثي المصثثره ا

الويثثثثر  د العمثثثثاله،  د المسثثثثاىمين  د المصثثثثره ذاتثثثثو، داألصثثثثل التثثثثاريخي فثثثثي  سثثثثاس 
                                                           

، 2114، 1مسثثثثثثقادم،لبن  ، المسثثثثثث دلية المصثثثثثثرفية، بيثثثثثثردت، منشثثثثثثدرات الح بثثثثثثي الحقد.يثثثثثثثة، ط ة1م
 ه118ص

ة الصثثمادم، حثثاز ، المسثث دلية المدنيثثة ل مصثثره عثثن األعثثرار الناتمثثة فثثي العم يثثات المصثثرفية، 2م
 ه86، ص2112رسالة ماتستير، تامعة رل البيت، األردن، 

، 198، د منصثثثثدر،  متثثثثد، مرتثثثثد سثثثثابق، ص 376الدسثثثثد.ي،  بثثثثد ال يثثثثل، مرتثثثثد سثثثثابق، ص  ة3م
 ه473دالسرحان، عدنان، دخاطر، ندرم، مرتد سابق، ص 
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المسثثث دلية المدنيثثثة دفقثثثام ل خطثثثأ يرتثثثد نلثثث  القثثثاندن الردمثثثاني دمثثثردرام بالقثثثاندن الفرنسثثثي 
،  م  ن ة1مةالقثثثدي ، د.ثثثد  خثثثذ المشثثثرحع المصثثثرم بيثثثذا االتتثثثاه سأسثثثاس لتحقثثثق المسثثث دلي

 نصار ىذا االتتاه ال يقيمدن دزنام ل عرر  م بتحمثل التبعثة؛ ننمثا يعدلثدن ع ث  دتثدب 
 ن يسدن الفعل الذم تسبب بالعرر يشسل خطأ بحد ذاتو، دي يثد القثائ دن بيثذه النظريثة 
بمثثثثا ىثثثثد ظثثثثاىر فثثثثي نصثثثثدص القثثثثاندن، سثثثثداه  سانثثثثت مسثثثث دلية الشثثثثخص عثثثثن  فعالثثثثو 

،  د عثن فعثل الشثيه؛ فثإن المسث دلية ال تقثد  نال نذا دتثد الشخصية    عن  فعثال غيثره
خطثأ يسثتدم  ن يسثدن خطثثأ داتثب ايثبثات، سمثا فثثي المسث دلية عثن األفعثال الشخصثثية 

 هة2مدىذا ىد األصل  د  ن يسدن خطأ فرعو القاندن
 ن المسثث دلية الشخصثثية القائمثثة ع ثث  فسثثرة الخطثثأ ىثثي  ة3مديثثرى تانثثب مثثن الفقثثو 

مس دلية المصره،د ن اعتماد فسرة الخطأ ي.امة مس دليتو مد تشديد التي تشسل  ساس 
االلتزامثثات المترتبثثة ع يثثو دتطثثدير معيثثار الخطثثأ المصثثرفي ليتناسثثب مثثد مينيثثة القطثثاع 
المصرفي، يحقق نتائر تنعسس نيتابام ع   نشاط المصاره بشثسل عثا ، دعم يثات مثن  

 ن: التسييالت االئتمانية بشسل خاص، دذلأ ع   صعيدي
تفعيثثثثثل ردح المبثثثثثادرة لخ ثثثثثق منثثثثثاخ مثثثثثن الحريثثثثثة ال يثثثثثدفره اعتمثثثثثاد نظريثثثثثة  :األدل

المخثثثثاطر لممارسثثثثة النشثثثثاط المصثثثثرفي دازدىثثثثاره، فالمصثثثثاره عنثثثثدما تع ثثثث   نيثثثثا ليسثثثثت 
مس دلة سدى عن األخطاه التي ترتسبيا، تقثد  بصثدرة  .ثدى بزيثادة نشثاطيا داسثتثماراتيا 

                                                           

 ة مدني مصرمه163انظر: المادة م ة1م
طثثو، تبثثار ، الخطثثأ سأسثثاس ل مسثث دلية المدنيثثة، دراسثثة مقارنثثة، العثثراق، منشثثدرات تامعثثة صثثالح  ة2م

، دالعمردسثثثثثي،  نثثثثثدر، المسثثثثث دلية التقصثثثثثيرية دالمسثثثثث دلية العقديثثثثثة، 71، ص1986، 1الثثثثثدين، ط
، د الثثثذندن، حسثثثن ع ثثثي ، المبسثثثدط فثثثي 11، ص2114، 1ايسثثثسندرية، دار الفسثثثر التثثثامعي، ط

 ه11، ص2116، 1شرح القاندن المدني، األردن، دار دائل، ط
(3) Jean Louis Rivers, et Monique Contamyne Raynaud, Droit du bancaire, 

Dalloz, 1995, p. 154   ، التحديل ايلستردني لوممدالدانظر  يعام: الزبن، س يمان عيه اهلل
 ه141-141، ص2112، 1دمس دلية المصاره القاندنية، األردن، دار الثقافة، ط
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تحمي يا مس دلية المخاطر الناتتة عن ىذه  عمن س طاتيا دصالحياتيا ددن  ن تخش 
 األعمال حت  في غياب  م خطأ في تانبياه

يشسل عمانة لممارسة النشاط المصرفي بقدر من الفعالية داألمان، ذلأ  :دالثاني
 ن تشديد االلتزامات الم قاة ع   المصاره، دتطدير معيثار الخطثأ المصثرفي يثدفد ىثذه 

ذل عناية  سبر سثداه فثي ممارسثة حقد.يثا،  د فثي تنفيثذ المصاره نل  االحتياط  سثر دب
 التزاماتياه

يثرى الباحثثث نن القثثدل: بثثأن مسثث دلية المصثره مثثان  التسثثييالت المصثثرفية تقثثد  
ع ثثث   سثثثاس فسثثثرة الخطثثثأ يثثث دم بنثثثا نلثثث  نتيتثثثة مفادىثثثا:  ن القداعثثثد العامثثثة الثثثداردة فثثثي 

المس دلية التقصيرية ل مصثره،  القاندن المدني العرا.ي دنظيره السدداني لن تطبق ع  
دال تحسميثثثثا فثثثثي تدانبيثثثثا المخت فثثثثة، دبخاصثثثثة فيمثثثثا يتع ثثثثق بأرسثثثثان المسثثثث دلية الثالثثثثثة: 

سمثثا بينثثا  -الخطأ،دالعثثرر، دعال.ثثة السثثببية؛ دذلثثأ ألن القثثاندنين سثثالفا الثثذسر .ثثد  خثثذا
مثثد بفسثثرة ايعثثرارم فعثثل التعثثدمة سأسثثاس ل مسثث دلية المدنيثثة التقصثثيرية،  -فيمثثا سثثبق

مراعثاة  ن ىثثذه النظريثة يمسثثن األخثذ بيثثا فثي نطثثاق المسث دلية العقديثثة ل مصثره القائمثثة 
 ع   الخطأ العقدم دالعرر دالعال.ة السببيةه

د.د انتقثدت ىثذه النظريثة؛ لعثد  منطقيتيثا، دتعارعثيا مثد الفسثر القثاندني الحثديث 
أ، دمثثثدى تسثثثامتو بعثثثد  ن انفصثثث ت المسثثث دلية المدنيثثثة عثثثن التنائيثثثة التثثثي ت عنثثث  بالخطثثث

 هة1ملدعد العقدبة المناسبة
سمثثثا انتقثثثدت لعثثثد  مداسبتيثثثا التطثثثدرات التثثثي شثثثيدىا العمثثثل المصثثثرفي فثثثي د.تنثثثا 
الحاعثثثر الثثثذم .ثثثد يتعثثثذر معثثثو نثبثثثات خطثثثأ المصثثثره، ممثثثا يثثث دم نلثثث  اتتمثثثاع حقثثثدق 

 هة2مدغيرى  صحاب الشأن من عماله دمساىمين 

 
                                                           

سثثث طان،  نثثثدر، مصثثثادر االلتثثثزا  فثثثي القثثثاندن المثثثدني األردنثثثي دالفقثثثو ايسثثثالمي، دراسثثثة مقارنثثثة،  ة1م
 ه291، ص1987، 1ردن، منشدرات دار الثقافة، طاأل

 ه91، د الصمادم، حاز  ، مرتد سابق، ص189عبدالعزيز، تمال ، مرتد سابق، ص ة2م
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 املبحث الثالث
سؤولية املدوية للمصرف عه مىح رأي الباحث بشأن أساس امل

 التسهيالت االئتماوية
يثثرى الباحثثث  ن األسثثاس الثثذم تقثثد  ع يثثو المسثث دلية المدنيثثة ل مصثثره عثثن مثثن  
التسييالت االئتمانية ىد النظرية المدعدعية،  د نظرية تحمل المخاطر دذلأ لومسباب 

 اآلتية:
ل مثثد المصثثره،  صثثب   دالم:  نثثو  سثثاس يقثثد  ع ثث  العثثدل دالمنطثثق؛ ألن المتعامثث

يداتو صعدبة في تحديد الخطأ؛ ألنو ىد خارج النشاط المصرفي، دتاهت ىثذه النظريثة 
 ينصافو دتعديعو تعديعام مناسبام عما  صابو من عرره

ثانيثثام:  ن األخثثذ بيثثذه النظريثثة يثثدع  الثقثثة فثثي المصثثاره، ديبثثث االطمئنثثان لثثدى 
اد عم ياتيثثثثثا فثثثثي متثثثثال التسثثثثثييالت العمثثثثاله، ممثثثثا يثثثث دم نلثثثثث  ازدىثثثثار نشثثثثاطيا دازديثثثث

 االئتمانيةه
ثالثثثثثثام:  نثثثثثو نتيتثثثثثة ل عدامثثثثثل المرتبطثثثثثة بأىميثثثثثة الثثثثثددر اال.تصثثثثثادم الثثثثثذم ت عبثثثثثو 
المصاره، فإن االلتزامات المترتبة ع   ىذه المصثاره تتتثادز حرفيثة بنثدد العقثد الثذم 
يربطيا بعمالئيا، حيث تمتد نل  نطاق  دسد يستتيب العتبارات تتع ق بعثمان تحقيثق 

 ؛سشثريان حيثدم فثي التسث  اال.تصثادم .عيا الميثزدظيفتو اال.تصادية بما يتدافق مد مد 
دذلأ ألن المصره يعتبر شخصام مينيام، فإن فع ثو العثار يعثد  ذا مفيثد   سثثر اتسثاعام، 

نخاللثثثثو بالتزاماتثثثثو بمدتثثثثب القداعثثثثد القاندنيثثثثة دالعرفيثثثثة التثثثثي تخثثثثص  حيثثثثث تثثثثت  مرا.بثثثثة
صثثثره بمتثثثرد م سسثثثات االئتمثثثان، ىثثثذا مثثثن تيثثثة، دمثثثن تيثثثة  خثثثرى ال ينتيثثثي ددر الم

تنفيذه اللتزاماتو، بثل نن الثددر المط ثدب منثو ىثد  دسثد مثن ذلثأ، نذ يشثمل مراحثل مثن  
التسييالت االئتمانية، دما يمث و ىذا الددر من  ىمية دخطدرة ال تدع متاالم ل شأ بشأن 
التعامل معو سشخص ميني دلثيس شخصثام عاديثام يعمثل  سثيرام لثدفد تحقيثق الثرب  بوثض 

س رثثثثار ذلثثثأ ع ثثث  النشثثثاط اال.تصثثثادم بصثثثفة عامثثثة، دع ثثث  مرسثثثز النظثثثر عثثثن انعسثثثا
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العمثثاله دالويثثر الثثذم يتخثثذ مد.فثثو اسثثتنادام نلثث  مثثا تتخثثذه متثثالس ندارات المصثثاره مثثن 
.ثثثرارات بشثثثأن التسثثثييالت االئتمانيثثثة، دلثثثذلأ فإنيثثثا مطالبثثثة بيثثثذا الثثثددر؛ نتيتثثثة لعدامثثثل 

 دي ية نفسياه مرتبطة سداه بمد.عو الميني  د بطبيعة العم ية التم
.ثثثد  .ثثثا  مسثثث دلية  ة1م ن تانبثثثام مثثثن الفقثثثو القثثثاندني دمثثثا ي يثثثد دتيثثثة نظثثثر الباحثثثث

المصره ع   فسرة مخاطر المينة حتث  دلثد لث  يرتسثب خطثأ، دىثذا فيثو تعزيثز يعمثال 
النظريثثثثة المدعثثثثدعية سأسثثثثاس لمسثثثث دلية مت ثثثثس ايدارة المدنيثثثثة عثثثثن مثثثثن  التسثثثثييالت 

 االئتمانيةه 
عمثثثا سثثثبق ذسثثثره، فثثثإن متثثثرد الثثثدخدل فثثثي عال.ثثثة عثثثابرة فيمثثثا بثثثين  رابعثثثام: دفعثثثالم 

المصثثره دالعميثثل، يقتعثثي .يثثا  المصثثره بداتباتثثو المتع قثثة بثثالتحرم داالسثثتعال ، ذلثثأ 
 ن التزامثات المصثره التثي تفرعثيا مخثاطر المينثة تستسثب  ىميثة خاصثة نذا مثا تع ثثق 

مثات التثي تقثد ع ث  عاتقثو ليسثت األمر بمن  تسييالت ائتمانيثة ل عمثاله؛ ذلثأ  ن االلتزا
نما داتبات دظيفيثة يتحثدد ددرىثا دمعثمدنيا فثي عثده فسثرة المخثاطر  داتبات لذاتيا، دا 
المالزمثثة لعم يثثات االئتمثثان المصثثرفي بصثثفة عامثثة، دىثثي التزامثثات تبثثد  دتسثثتمر خثثالل 
فتثثرة تعامثثل المصثثره مثثد العميثثله دىثثذا بثثددره يعثثزز ددر النظريثثة المدعثثدعية سأسثثاس 

  دلية المدنية ل مصره عن من  ىذه التسييالتهل مس
بأن األساس القاندني الثذم يصث   لقيثا  ىثذه المسث دلية، ىثد ايعثرار  نرىلذا،  

ة مثثن 214مالفعثثل العثثار،  د فعثثل التعثثدمة الثثذم  خثثذ بثثو المشثثرحع العرا.ثثي فثثي المثثادة م
 ت المدنيةهة من .اندن المعامال138القاندن المدني، دالمشرع السدداني في المادة م

دبثثذلأ نخ ثثص حسثثب دتيثثة نظرنثثا  ن مسثث دلية المصثثره عثثن مثثن  التسثثييالت  
ايعثثثثرارة، د ن  رسانيثثثثا ىثثثثي: الفعثثثثل االعثثثثار م االئتمانيثثثثة ىثثثثي مسثثثث دلية مدعثثثثدعية،

 دالعرر، دالعال.ة السببيةه

                                                           

 ه957عدض، ع ي تمال الدين ، مرتد سابق، ص ة1م
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 الخاتمة
مس دلية المصثثثره المدنيثثثة عثثثن مثثثن  ثن انيينثثثا مدعثثثدع بحثنثثثا المتع ثثثق بثثث بعثثثد  

صب  مثن الثالز  الخثردج بمتمدعثة مثن النتثائر دالتدصثيات دالتثي  االئتمانية  التسييالت
 تتمثل بما يأتي:

 النتائج :أواًل: 
من حت  سبير من الثديدن التثي تتخ  يثا نشثساالت دتقصثير، دالتقصثير  تعاني المصاره ه1

الحاصل في ندارة ىذه األزمة يرتثد نلث  سثادر المصثره بمدعثدع المالحقثات دالمتابعثة 
دنيثثثة فثثثي سثثثل فثثثرع مثثثن الفثثثردع، دتقصثثثير ندارات الفثثثردع، دمحثثثامي المصثثثره الثثثذين القان

 يتابعدن القعاياه
ان المصثثثره ي سثثثأل مسثثث دلية مدنيثثثة متثثث  خثثثاله الداتثثثب المفثثثردض ع يثثثو فثثثي العمثثثل  ه2

المصرفي، دي سأل مس دلية ادارية مت  خاله احسا  .اندن المصاره د يمسن ان ي سثأل 
تثثدل  ايقثثاع .اندنثثام، دان سثثان البنثثأ المرسثثزم ىثثد الثثذم يتزائيثثام متثث  ارتسثثب فعثثل متثثر  

ن المحثاس  ىثي التثي تخثتص بثالنظر فثي القعثايا المدنيثة دالتزائيثة إالعقدبات االدارية، ف
 المتع قة بالمصاره ه

رسان مس دلية المصره المدنية غير ان ما نعتقده  راتحام  .ي ت نظريات عدة في تحديد  ه3
دلية المصره المدنية ارتسابو لخطأ سبب عررام ل وير، مد الر م الذم يشترط لقيا  مس  

التدسثثد فثثي معيثثار م سثثاهلتو باعتبثثاره شخصثثام مينيثثام محتسثثرام لحرفتثثو، حيثثث يتط ثثب منثثو  
عناية تفدق عناية الشخص المعتاد من اتل حث المصثاره الث  االحتيثاط دبثذل المزيثد 

دال مددعييثثا ممثثا يثثنعسس مثثن العنايثثة لتالفثثي خطثثر عثثياع امداليثثا دل محافظثثة ع ثث  امثث
ايتابام ع ث  اال.تصثاد بشثسل عثا  مثن تيثة، ددفعيثا الث  زيثادة نشثاطيا مثا دامثت ليسثت 

 مس دلة سدى عن االخطاه التي ترتسبيا من تية اخرى ه
ان المصره حر في التعا.د مد عمي و اد رفض التعا.د معو مثا دا  يسثدن مسث دالم  ه4

مارة المقدمثة مثن .ب ثو تتع ثو  فثي حالثة دعثدة عن العرر الذم يصيب الوير، سمثا ان االسثت
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الثثث  التعا.ثثثد دلثثثيس فثثثي حالثثثة ايتثثثاب دائثثثث  لسدنيثثثا تتعثثثمن تحفظثثثام عثثثمنيام مقتعثثثاه تثثثدافر 
 الشردط المط دبة في صاحب االيتابه 

ال يمسثثن مسثثاهلة المصثثره لقيامثثو بفثثت  اعتمثثاد لعميثثل صثثدر حسثث  بشثثير افالسثثو بعثثد  ه5
الالزمثين منثو  لحظثة فثت  االعتمثاد بحيثث ال يمسثن ذلأ، مادا  .د بثذل الحثرص دالعنايثة 

 ان ي نسب اليو خطأ اد اىمال دالعسس صحي  ه 
ال يتب ل مصره الواه االعتماد المفتدح من .ب و ان سان محدد المدة اسثتنادام الث  مبثد   ه6

القدة الم زمة ل عقد اال ان ارتساب العميل لخطأ تسثي  اد .يامثو بمثا يخثل بالثقثة المددعثة 
االعتماد دددن الحاتة ال  اخطار العميل  بإلواهتتبعو  القدل بتداز .يا  المصره بو يس

بذلأ لقيامو بما يخل الثقة المددعة فيثو مثن .بثل المصثره دالثذم ع ث  اساسثو تث  منحثو  
االعتماد غير محدد  بإلواهاالعتماد، دالحس  نفسو ينطبق ع   المصره في حالة .يامو 

تسثب خطثأ ادى الث  االخثالل باالعتبثار الشخصثي القثائ  ع يثو المدة ما دا  العميثل .ثد ار 
 ه ايعام  بايلواهال  اخطار العميل عقد فت  االعتماد دددن الحاتة 

 التوصيات :ثانيًا: 
من العردرة بيان المقصدد بمس دلية المصره المدنية دتحديد طبيعة مس دليتو دىذا ما  ه1

 يصب في مص حتو دمص حة العميله
عثثافة مثثادة نتعثثديل القثثدانين النافثثذة مثثن خثثالل العرا.ثثي دالسثثدداني الثث  ن ينثثدعد المشثثرع ه2

  ل مصثره نلوثاه االعتمثاد  :يمثا يثأتالمستندم تنص ع    باالعتماد.اندنية فيما يتع ق 
غير محدد المدة بشرط اخطار العميل بستاب مستل .بثل شثير مثن الميعثاد الثذم يعينثو  

دي عفث  المصثره مثن االخطثار فثي حالثة  مال  يتفق ع   خاله ذلثأ، لإللواهالمصره 
االخالل بالثقة  د صددر خطأ تسي  من تانب العميل سداه سان االعتمثاد محثدد المثدة 

 ا  غير محدد المدة   ه
ندعد المصره نل   ن يستدفي العمانات الالزمة في حالة .د  تسييالت ائتمانية ألحد  ه3

ال سان مس دالم مدنيام دمينيام عثن  بما تعيد االلتزا العماله ، سما ندعده نل  عردرة  بو دا 
 هد مينام  ثناه تعام و مد العماله ية خطدة .ا  بيا دخاله بيا تعيداتو ، د ن يسدن شفافام 
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 :ـمخــــصــالمـ
ييثثده ىثثذا البحثثث نلثث  بيثثان األسثثاس القثثاندني ل مسثث دلية المدنيثثة ل مصثثره عثثن 

دتسمثثثثن مشثثثثس ة البحثثثثث فثثثثي بيثثثثان مثثثثدى سفايثثثثة نصثثثثدص مثثثثن  التسثثثثييالت االئتمانيثثثثة ، 
معالتثثة  حسثثا  المسثث دلية المدنيثثة ل مصثثره عثثن مثثن  القثثاندنين العرا.ثثي دالسثثدداني فثثي 

التسثثثثييالت االئتمانيثثثثة، دالد.ثثثثده ع ثثثث   دتثثثثو القصثثثثدر دالثثثثنقص التشثثثثريعي بشثثثثأن ىثثثثذه 
 ه األحسا 

د.د ت  التعامل مد الدراسة مثن خثالل المثنير االسثتقرائي التح ي ثي سدراسثة مقارنثة 
لمصثادر ه د.ثد تدصث ت دذلأ من خالل عثرض دتح يثل القثدانين دالتع يمثات دالمراتثد دا

الدراسثثة نلثث  تم ثثة مثثن النتثثائر دالتدصثثيات سثثان  ىميثثا انثثو مثثن العثثردرة بيثثان المقصثثدد 
بمس دلية المصثره المدنيثة دتحديثد طبيعثة ىثذه المسث دلية فثي حالثة تعثرر العميثل مثن 

 تية، دتنادل مدعدع مس دلية المصره المدنية بشسل عا  من تية  خرى ه 
عان العثثثراق دالسثثثدداني نلثثث  انثثثو مثثثن العثثثردرة تحديثثثد د.ثثثد  دصثثثت الدراسثثثة المشثثثر 

دبيثثثان المقصثثثدد بمسثثث دلية المصثثثره دتحديثثثد طبيعثثثة ىثثثذه المسثثث دلية فثثثي حالثثثة تعثثثرر 
 العميل تراه تعام و مد المصره  د بسببوه
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ABSTRACT : 

 The purpose of this research is to clarify the legal basis for 

the bank's civil liability for granting credit facilities. The problem 

of the research is to clarify the adequacy of the provisions of the 

Iraqi and Sudanese laws in dealing with the provisions of the civil 

responsibility of the bank on the granting of credit facilities and to 

identify the shortcomings and legislative lack of these provisions. 

 The study has been dealt with through the analytical 

inductive method as a comparative study, through the presentation 

and analysis of laws, instructions, references and sources. The 

study concluded with a number of recommendations, the most 

important of which is the necessity of explaining the purpose of 

the responsibility of the civil bank and determining the nature of 

this responsibility in case of harm to the client on the one hand, 

and dealing with the responsibility of the civil bank in general on 

the other hand. The study recommended the Iraqi and Sudanese 

legislators that it is necessary to identify and indicate the purpose 

of the responsibility of the bank and determine the nature of this 

responsibility in the event of damage to the client because of his 

dealings with the bank or because of it. 

 


