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 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 املحافظ

هللا املباركد. فهد بن عبد  

 قديمت

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: 

          
ً
وفي املجالين  ،في كافة املجاالت االقتصادية بصفة عامة التي تشهدها اململكة العربية السعودية املتسارعة لتطوراتلنظرا

بموجب األنظمة املرعية والقرارات ذات البنك املركزي السعودي ، واللذين يخضعان إلشراف وتنظيم املصرفي والتمويلي بصفة خاصة

 تحقيق أهداف رؤية ونمو مستدام في اآلونة األخيرة من أجل املساهمة في العالقة. وحيث أن هذين القطاعين قد شهدا قفزات نوعية

البنوك واملصارف وشركات التمويل لها التي تتم من خالل  أّن التعامالت املصرفية والتمويلية وحيث، 2030 العربية السعودية اململكة

نشئت   الت.ما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن هذه التعامال سيما بعاد؛ العديد من األ
ُ
( ۸/  ۷۲۹) رقم السامي بموجب األمروحيث أ

هـ ۱٤۳۳/  ۸/  ۱۱ ( وتاريخ۳۷٤٤۱ذلك صدور األمر امللكي رقم ) ثم تلى ،لجنة تسوية املنازعات املصرفية ه۱٤۰۷/  ۷ /۱۰وتاريخ 

 مناطويكون  ،املتضمن في بنده األول تعديل اسم )لجنة تسوية املنازعات املصرفية( ليصبح )لجنة املنازعات املصرفية(
ً
بها الفصل في  ا

ق االستقرار يحقعزز من تبما ي قة بالعمل املصرفيأو بين املصارف بعضها البعض واملتعل ،وعمالئها بين املصارف تنشأالتي  النزاعات

هـ املتضمن في ۱٤۳۳ / ۸ / ۱۳وتاريخ ( ٥۱ / املرسوم امللكي رقم )م. وعلى مستوى النزاعات التمويلية؛ فقد صدر املالي واالقتصادي

الفصل في املخالفات واملنازعات حيث أنيط بها  ."بنده الثالث تشكيل لجنة باسم "لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات التمويلية

وأحكام نظام اإليجار التمويلي  ،تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويلب واملتعلقةدعاوى الحق العام والخاص الناشئة من 

 كما أنه  .والقواعد والتعليمات الخاصة به ،والئحتيهما
ً
الذي و  اض ي على درجتينالتق الركائز القضائية وهوأهم أحد لتحقيق  وسعيا

فقد صدر األمر امللكي رقم  ؛ملا فيه من التوثق والتثبت من صحة النتيجة التي تنتهي إليها لجان أول درجة هو حق مكفول للمتقاضين

تاريخ و  ٥1كما صدر املرسوم امللكي رقم م/ه بإنشاء اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات املصرفية،  11/8/1٤33وتاريخ  37٤٤1

الصادر بتاريخ  713صدر األمر امللكي رقم  ثم ،بإنشاء اللجنة االستئنافية للمخالفات واملنازعات التمويلية ه13/8/1٤33

باإلضافة إلى تقرير أحكام تتناسب مع  ،هـ، املتضمن املوافقة على قواعد عمل اللجنتين والتي نظمت اختصاصاتها01/1٤38/0٤

 .طبيعتها الخاصة

 و           
ً
 عامطالق النسخة األولى من املبادئ التي قررتها لجنة تسوية املنازعات املصرفية في الباعثة إل من املقاصد والغايات  انطالقا

ما شهدته هذه الدولة املباركة أّيدها هللا من نقالت نوعية في مختلف املجاالت في ظل قيادة خادم الحرمين و ، م2006هـ/1٤27

 -حفظه هللا–، وسمو ولي عهده األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه هللا–الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

 للمبادئ الواردة في  استدعت ةالحاج فإن ،املاليوعلى وجه الخصوص القطاع 
ً
 وإضافة

ً
 وتنقيحا

ً
إلى نشر هذه املدونة وهي امتدادا

 من املبادئ القضائية للجان املنازعات املصرفية والتمويلية1٤27الكتاب الذي تم إصداره عام 
ً
 هـ حيث تم تحديث واستخالص عددا

 .السارية والقرارات األنظمة بما يتوافق معشها اليوم، و بما يواكب املرحلة التي نعيهـ 1٤٤3وحتى مطلع عام  1٤08من العام 

 على عدد من الجوانب أبرزها 
ً
 منا بأهمية نشر املبادئ القضائية بما ينعكس إيجابا

ً
تحقيق استقرار وسالمة القطاع املالي  وايمانا

األمانة العامة للجان املنازعات واملخالفات املصرفية والتمويلية  انتهت وعلى أثر ذلك إمكانية التنبؤ بالقرار قبل صدوره، وكذلك

لجان املنازعات املصرفية، ولجان الفصل في املخالفات واملنازعات ا لمبادئ التي قررتهاملدونة ل تحديث بفضل من هللا وتوفيقه من

سهمن ه، آملين أ1٤٤3التمويلية وذلك من تاريخ إنشاءها لحين مطلع العام الهجري لعام 
ُ
في تعزيز اإلحاطة بما استقر  هذه املدونة ت

  والتمويلية. املصرفية املنازعاتعليه القضاء في 

  وفق هللا الجميع ملا يحب ويرض ى وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
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 تمهيد

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:   

 منا بأهمية تعزيز كل ما من شأنه االرتقاء     
ً
، وُيسهم في استقرار االجتهادات القضائية املصرفية والتمويلية بالقطاع املاليإيمانا

 على املجتمع في جوانب عدة، ويحقق األهداف ا
ً
الستراتيجية للبنك املركزي السعودي املتمثلة في استقرار النظام بما ينعكس إيجابا

قدم  والتمويلية املصرفية واملخالفات املنازعات للجاناألمانة العامة  املالي وتعزيزه؛ تتشرف
ُ
للمهتمين واملختصين في مجال العمل أن ت

 يلية.املصرفية والتمو  ملنازعاتفي االقضائية بادئ امل مدونة املصرفي والتمويلي

 ه1٤٤3العام مطلع  حتى  ه1٤08 اللجان منذ عامنصوص املبادئ القضائية الصادرة عن على  يحتوي هذا اإلصدارحيث     

ستخلصة منها
ُ
 ،عداد هذا اإلصدار وخطة العمل على اتباع املنهج االستقرائيإ، حيث قامت منهجية موثقة بأرقام وتواريخ القرارات امل

 عام حتى ه1٤08تحديث املبادئ املستخلصة من القرارات الصادرة خالل الفترة من عام منها  األول استهدف  :قسمين من خاللوذلك 

  ،ه1٤32
ً
ومراجعة لكافة القرارات التي تم استخالص تلك املبادئ   ،مع استبعاد املبادئ املتعارضة مع التنظيمات النافذ سريانها حاليا

ه حتى نهاية شهر صفر من 1٤33 عامللمبادئ التي تحويها القرارات الصادرة من  استخالص القسم الثاني استهدفبينما  ،من خاللها

لتي تم جمعها اجمالي قرارات املشروع وااملصرفية والتمويلية العتمادها. وقد بلغ  على اللجان االستئنافيةوعرضها  ،ه1٤٤3عام 

 .( قرار8,٤01عدد )ومراجعتها والعمل عليها 

ألصحاب ملعالي محافظ البنك املركزي السعودي لدعمه الالمحدود ألعمال األمانة العامة، و  الجزيل بالشكرأتقدم و كما     

ولجنة الفصل في املخالفات واملنازعات  ،تشكيلهااملنازعات املصرفية عبر مراحل للجنة  املعالي والسعادة األعضاء السابقين والحاليين

تلك منذ لحظة إنشاء والتمويلي من مبادئ كان لها بالغ األثر في استقرار القضاء املصرفي  أرسوهملا  ؛واللجان االستئنافية ،التمويلية

 تاريخه.حتى اللجان و 

 جميع ومراجعة جمعخالل مساهمتهم الفاعلة في  من العمل فريق زمالئي بذله الذي الكبير بالجهد أنوه أن يفوتني ال كما

ه، واستخالص املبادئ املستقر عليها في قضاء اللجان سواًء 1٤٤3عام مطلع ه حتى 1٤08 عام منذ اللجان عن الصادرة القرارات

ولكافة الزمالء من  ،ه1٤27املصرفي، أو التمويلي مع مراجعة وتحديث كتاب مبادئ لجنة تسوية املنازعات املصرفية الصادر عام 

 ملطلوب. في إخراج املدونة على النحو ا ساهم وكل من األمانة العامة منسوبي

 .املرجوة الفائدة اإلصدار هذا في واملعنيون  املهتمون  يجد أن هللا من آمل الختام وفي

 وهللا ولي التوفيق،

 األمين العام                                                                                                                                                                  

 د. علي بن محمد السفياني  
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 منهجية اإلعداد

 

 اتبع فريق العمل منهجية محددة إلعداد هذه املدونة تمثلت في قسمين وعدد من املراحل وفق اآلتي: 

 القسم األول:

ومعالجتها وفق  ه1432حتى عام  ه1408يستهدف تحديث املبادئ املستخلصة من القرارات الصادرة خالل الفترة من عام       

 الضوابط اآلتية: 

 من املواضيع ذات 
ً
 سواًء كانت إجرائية، أو موضوعية عالجت أيا

ً
_استبعاد املبادئ املتعارضة مع التنظيمات النافذ سريانها حاليا

 عمل املصرفي.الصلة بال

 من املواضيع ذات الصلة 
ً
 سواًء كانت إجرائية، أو موضوعية عالجت أيا

ً
_ ابقاء املبادئ املتفقة مع التنظيمات النافذ سريانها حاليا

 بالعمل املصرفي.

 
ً
الكتفاء باملبدأ القضائي إلى ا _ جمع املبادئ املتكرر صدورها في عدة أعوام ثم فرزها وتصنيفها بعد تحديد املواضيع املنتسبة لها وصوال

 عن املبادئ ذات املعنى املكرر مع توثيقه بأرقام وتواريخ القرارات املتكررة.
ً
 الواحد عوضا

 القسم الثاني:

تركز العمل على تحديد )العدد الكلي( للقرارات املستهدفة في هذا القسم من املنهجية واالطالع عليها على اعتبار أن طبيعة العمل 

النوع من القرارات تتمثل في استخالص املبادئ املقيدة بتطبيق ذات املعايير الوارد ذكرها في عملية التحديث املتعلقة بالقسم على هذا 

ه. وأما 1٤38-2-27حتى تاريخ  ه1٤33األول من هذه املنهجية على القرارات الصادرة عن لجنة املنازعات املصرفية من الفترة عام 

أن يكون املبدأ الصادر -مع ما سبق ذكره من الضوابط أعاله -اريخ سريان نفاذ قواعد عمل اللجان يضاف إليها القرارات الصادرة بعد ت

ي في القرار القضائي مكتسب للصفة النهائية بتأييده من اللجنة االستئنافية املصرفية أو التمويلية ، أو جرى وروده في القرار االستئناف

 م من عدة مراحل هي على النحو التالي :ويتألف هذا القساملستمد منها، 

 

 **املرحلة األولى: جمع القرارات 

وفيها تم العمل على جمع وتوفير القرارات الصادرة عن الدوائر االبتدائية واالستئنافية بجميع فروعها الثالثة مع مراعاة التواريخ 

 :الزمنية ملباشرة اللجان ألعمالها حسب اآلتي

 ه.1٤38-2-28هـ حتى تاريخ  1٤33املصرفية من عام لجنة املنازعات  .1

قراراتها االبتدائية ذات  عهـ، م2/1٤٤3ه حتى نهاية شهر 1٤38-2-28الدائرة األولى للجنة االستئنافية املصرفية من تاريخ  .2

 الصلة، والتي انتهت إلى تأييد القرار.

ه، مع قرارتها االبتدائية ذات 2/1٤٤3ه حتى نهاية شهر 1٤38 -2-28الدائرة األولى للجنة االستئنافية التمويلية من تاريخ  .3

 الصلة، والتي انتهت إلى تأييد القرار.

مع قراراتها االبتدائية ذات  هـ،2/1٤٤3حتى نهاية شهر  ه1٤38-2-28الدائرة األولى للجنة االستئنافية املصرفية من تاريخ  .٤

ه، مع قرارتها االبتدائية ذات 2/1٤٤3حتى شهر  1٤38-2-28من تاريخ الصلة؛ والدائرة األولى للجنة االستئنافية التمويلية 

 الصلة، والتي انتهت إلى النقض الكلي أو الجزئي.
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املرحلة الثانية: استخالص املبادئ من القرارات وطباعة املبدأ الوارد في القرار وتعديل صياغته مع توثيق رقمه وتاريخه ** 

 والدائرة مصدرته ورقم الدعوى 

 

 :ةحيث تم اتباع املنهجية التالي

   

 **املرحلة الثالثة: مراجعة املبادئ القضائية والتدقيق النهائي.

 

 طريقة التصنيف والعرض

 

حدث على نصوص املبادئ الصادرة من اللجان املصرفية والتمويلية منيحتوي هذا اإلصدار 
ُ
عام  مطلعحتى  ه1٤08 عام امل

ستخلصة  ه1٤٤3
ً
ومصنفة حسب جهة صدورها حيث تحتوي على عرض املبادئ املصرفية ثم عرض  منها،متبوعة بأرقام القرارات امل

القرارات املتكررة ذات أرقام  مع جمع تم استخالصه، ت كل مبدأصدوره تحوعام  القرار،إيراد رقم  تمحيث  التمويلية،املبادئ 

 بوضع عناوين تتدرج منها مبادئ املدونة.   املوضوع الواحد
ً
 تحت مبدأ واحد، وتصنيفها موضوعيا

  

ه حتى تاريخ 1٤33تحليل واستخراج املبادئ املستمدة من القرارات املصرفية النهائية الصادرة خالل الفترة الزمنية من عام  /1

ــــ..28/2/1٤38  هــ

-2-28تحليل واستخراج املبادئ املستمدة من القرارات التمويلية واملصرفية املؤيدة من اللجان االستئنافية فقط، من تاريخ  /2

 ه.2/1٤٤3حتى نهاية شهر  ه1٤38

-28تحليل واستخراج املبادئ املستمدة من القرارات االستئنافية املصرفية والتمويلية الصادرة بالنقض الكلي أو الجزئي من تاريخ /3 

 ه.2/1٤٤3ه حتى نهاية شهر 2-1٤38

عن طريق مطابقة نصوص املبادئ مع سياق ورودها في القرار، والتأكد من مدى االلتزام في تطبيق ضوابط  حيث تمت

 مع جهة صدورها، كما تم التدقيق 
ً
 وتاريخا

ً
االستخالص التي سبق إيرادها في القسم األول والثاني، وكذلك مدى سالمة توثيقها رقما

ا سبق هذه املرحلة من مراحل لغرض استدراك أي مالحظة شكلية أو موضوعية أو النهائي من خالل املراجعة الشاملة والجامعة مل

 عرض املبادئ على اللجان االستئنافية ملراجعتها واملوافقة عليها. كما تم صياغية عليها.
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 فريق العمل

 كل من:من قبل على إعداد مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية بكافة مراحلها  العمل تم

 الدكتور/ علي بن محمد السفياني                                                        املشرف العام

 أمين عام لجان املنازعات واملخالفات املصرفية والتمويلية

 فريق رئيس ال                                                              ياسر بن زيد الدعفساألستاذ/ 

 مدير شعبة االستئناف

 :القانوني أعضاء الفريق

        عبدامللك بن عبدهللا الغميجان .a.  2 نايف بن سليمان الجار هللا .1

 النصيب  سلطانبن  بندر .٤ حسين بن علي أبوحميدي .3

 معتز بن عبد املجيد نياز .6 صالح بن عبد العزيز الدوسري         .٥

                                                أحمد بن صبر الشمري          .8 العنود بنت محمد الحضيف .7

 الوليد بن خالد الفضل    .10 روان بنت محمد الحويطان .9

ــــاده بنت عبدهللا العجالن .11  خالد بن مشعل الحارثي .12 غــ

ـــب .13 ـــ ــــادر بن فـ  محمد بن عثمان الحليله  .1٤ حي   ــصبـــح الـلـ
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 المبادئ المصرفية 

 

 

 املبادئ املصرفية الفصل األول:

 اختصاص -1

 اختصاص والئي:-( 1-1)

  

 

 

 

 

مطالبة البنك للعميل بقيمة السند ألمر احملرر من قبله، منازعة تتعلق بورقة جتارية ينعقد االختصاص  -1
 .بنظرها إىل اجلهة القضائية املختصة. مفاده. عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع

 (12/1409رقم القرار: )

إذا كان جوهر املنازعة وأساسها النظامي يدور حول طلب املدعي اسرتجاع صكوكه الباقية لدى  -2
ال يدخل يف البنك املدعى عليه. مفاد ذلك. موضوع الدعوى ال يتعلق أبعمال مصرفية ومن مث 

 اختصاص اللجنة.
 (155/1410) -( 154/1410رقم القرار: )

من املقرر أن الفصل يف املنازعات املتعلقة ابألوراق التجارية خيرج عن اختصاص اللجنة. أثره. ال  -3
جيوز مطالبة املدعى عليه أمام اللجنة كضامن للورقة التجارية اباللتزامات الناشئة عن اتفاقية 

 املصرفية مادام مل يضمن تنفيذها.التسهيالت 
 ( 89/1411القرار: ) رقم

 مطالبة البنوك واملصارف للشركات اليت حتت التصفية ابلتزاماهتا، نزاٌع ختتص اللجنة بنظره. -4
 ( 212/1412رقم القرار: )
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طلب التعويض عن سوء إدارة بنك ألحد الشركات وما ترتب عليه من أضرار مالية خيرج عن مفهوم  -5
األعمال املصرفية البحتة اليت متارسها البنوك التجارية وفقا للتفسري الوارد ابألمر السامي رقم 

هـ. إىل جانب أنه ال يدخل ضمن األعمال املصرفية كما حددها نص 2/1/1409واتريخ  4/110
واتريخ  5الفقرة)ب( من املادة األوىل من نظام مراقبة البنوك الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/

 هـ. مفاد ذلك. عدم اختصاص اللجنة بنظر طلب التعويض.22/2/1386
   ( 245/1412رقم القرار: )

 طلب البنك املدعي بيع العقار املرهون الستيفاء املديونية خيرج عن اختصاص اللجنة. -6
 ( 274/1412) :رقم القرار

املستقر عليه أن قاضي األصل هو قاضي الفرع. أثر ذلك. اختصاص اللجنة ينبسط على الكفاالت  -7
الشخصية املقدمة للبنوك، ابعتبارها عقدًا اتبعًا لعقد التسهيالت املصرفية وابعتبارها عماًل جتارايً 

 يفرضها العرف والعادات املصرفية.خيضع للقواعد العامة يف الكفالة مع األحكام اليت 
  ( 304/1412رقم القرار: )

إذا كانت العالقـة األصلية بني طريف الدعوى تدور حول حقوق خاصة تنتفي عنها الصفة املصرفية.  -8
 أثر ذلك. ال اختصاص للجنة بنظر املنازعة الدائرة حوهلا.

 ( 271/1413رقم القرار: )

مضمونة بصكوك عقارية فإن واقعة تسليم هذه  مبديونية حساب جار  ملنازعة تتعلق إذا كانت ا -9
الصكوك تعترب اتبعة وملحقة ابملديونية وأي منازعة بشأهنا تندرج ضمن منازعات احلساب اجلاري 

 ابعتبارها فرعاً هلا. مؤدى ذلك. دخول املنازعة بشأهنا يف اختصاص اللجنة.
 ( 11/1419رقم القرار: )
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 البنك بصفة شخصية. أثر ذلك. عدم اختصاص اللجنة بتلك املنازعة.خماصمة موظف  -10
 ( 13/1419رقم القرار: )

صرف البنك شيكاً بطريق اخلطأ لشخص ال تربطه به عالقة مصرفية. ختتص اللجنة بدعوى البنك  -11
ضد هذا الشخص السرتداد قيمة الشيك. أساس ذلك. أنه وإن مل يكن هناك عالقة مصرفية مباشرة 
بني الطرفني إال أن الدعوى تقوم أساسًا على عالقة مصرفية تتمثل يف حساب مصريف بني طرفني 

 ومن مث يصبح مشموالً آباثرها بنسبة مشاركته فيها. لت آاثرها مشاركة املدعى عليه فيها ابخلطأتناو 
 (232/1426) -( 11/1421رقم القرار: )

النزاع حول إفراغ عقار مقابل حتمل حوالة حق حال كون املدعي ال تربطه عالقة مصرفية ابلبنك  -12
 بنظره.املدعى عليه. مؤدى ذلك. عدم اختصاص للجنة 

 ( 399/1421رقم القرار: )

إذا كان اإلقرار ابملديونية لتغطية عجز يف خزينة البنك وليست له عالقة أبية معامالت مصرفية.  -13
 أثر ذلك. اعتباره عمالً غري مصريف خيرج عن اختصاص اللجنة.

 ( 236/1422رقم القرار: )

عليها أحكام  يالبنك خلطأ وظيفي تسر ال ختتص اللجنة ابملنازعة الناشئة عن ارتكاب موظف  -14
 عقد العمل ونظام العمل.

  -( 40/1424) -( 167/1423رقم القرار: )
(66/1424) 
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مطالبة املدعي للبنك ابلتعويض عن عدم متكينه من االكتتاب يف األسهم، منازعة خترج عن نطاق  -19

 األعمال املصرفية. مؤداه. عدم اختصاص اللجنة والئياً بنظر النزاع.
 ( 354/1432رقم القرار: )

 
 

حلق ضرراً أطلب التعويض عما شاب إجراءات بيع األرض املرهونة من العميل للبنك من قصور  -15
 تلك املنازعة.نظر ابلعميل ال يعد نزاعاً مصرفياً. مؤدى ذلك. عدم اختصاص اللجنة ب

 ( 72/1424رقم القرار: )

 الطعن على قرار إهناء خدمة موظف بنك والتعويض عنها خيرج عن اختصاص اللجنة. -16
 ( 153/1424رقم القرار: )

احنصار النزاع يف جتميد حساب املدعي بناء على توصية جلنة وزارية مشكلة مبوجب أمر سام  -17
للكشف واحلجز على أرصدة عدد من املؤسسات واألشخاص والشركات. مؤدى ذلك. طلب رفع 

 احلجز عن احلساب الصادر من تلك اللجنة خيرج عن االختصاص الوالئي للجنة املصرفية.
 ( 66/1425رقم القرار: )

ملغياً الدفع ابنتفاء الصفة املصرفية عن النزاع الناشئ عن اعتماد مستندي حبجة اعتبار االعتماد  -18
الستالم اآلمر للبضاعة دفع غري سديد. ذلك األجراء ال يلغي عقد االعتماد الذي يظل أثره ساراي 

 الواقع على عاتقه بتسديد قيمته للمستفيد.بني أطرافه ال سيما مع مبادرة البنك بتنفيذ االلتزام 
 ( 218/1426رقم القرار: )
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 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 قواعد االختصاص الوالئي من النظام العام وتفصل فيه اللجنة من تلقاء نفسها.  -20
 ( 18/1429رقم القرار: )

 

 النزاع الناشئ عن عقود إدارة حمفظة استثمارية ال ختتص بنظره جلنة املنازعات املصرفية. -21
 ( 21/1429رقم القرار: )

 
طلب التعويض عن خطأ البنك يف تنفيذ عدم تعلق دعوى املدعي بتداول األسهم واحنصارها يف  -22

 أو التحويل من حساب تداول. أثره؛ انعقاد االختصاص للجنة املنازعات املصرفية.
 ( 32/1429رقم القرار: )

 
خفاق البنك يف تفعيل احلساب االستثماري الذي فتحه إاختصاص اللجنة بدعوى التعويض عن  -23

 الصفقة املدعي هبا.املدعي لديه وما ترتب على ذلك من إلغاء 
 ( 47/1429رقم القرار: )

 
عدم اختصاص جلنة املنازعات املصرفية يف نظر دعوى العميل إبلزام البنك أبن يدفع له قيمة ما  -24

أهدر من رأس ماله املستثمر لديه، والذي قام البنك إبيداعه بصندوق األمانة لألسهم السعودية بدالً 
 بصندوق األمانة للمتاجرة ابلرايل.من إيداعه وفق رغبة العميل 

 ( 56/1429رقم القرار: )

 
عدم اختصاص اللجنة والئيًا بنظر منازعات صناديق االستثمار اليت تديرها البنوك. الناشئة عن  -25

 مطالبة العميل إلزام البنك بتنفيذ طلب االنسحاب من االشرتاك يف صندوق االستثمار يف األسهم.
 ( 71/1429رقم القرار: )
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 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

عدم اختصاص اللجنة والئيًا بنظر دعوى انعقاد املسئولية املدنية للبنك عن خطأه يف استثمار  -26
 رأس ماله يف صندوق األمانة لألسهم السعودية.

 ( 73/1429رقم القرار: )

 
املدعى عليه عدم اختصاص اللجنة بنظر نزاع اشرتاك املدعي يف صندوق استثماري عائد للبنك  -27

 .الغرض منه االستثمار يف سوق األسهم السعودي
 ( 74/1429رقم القرار: )

 
مال البنك  تعلق النزاع بقيام البنك املدعى عليه ابلتصرف يف األسهم اململوكة للمدعي برأس -28

مال البنك  وتعويضه عن ذلك. مؤداه؛ أنه نزاع بني املدعي مبا ميتلك من أسهم كمساهم يف رأس
املدعى عليه بصفته شركة مسامهة. أثره هذا النزاع ال يعد من قبيل األعمال املصرفية اليت ختتص 

 بنظرها اللجنة.
 ( 81/1429: )القراررقم 

 

لية، مثل بيع اال ختتص اللجنة بنظر منازعات األوراق املالية اليت تنشأ عن تطبيق نظام السوق امل -29
 األسهم

 ( 100/1429رقم القرار: )

  
عدم اختصاص اللجنة والئيًا بنظر النزاع الناشئ عن عقود الوساطة يف شراء وبيع األوراق املالية  -30

 .الختصاص جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية هبا
 ( 113/1429رقم القرار: )

 
بنظر دعوى التعويض عن عدم تنفيذ البنك طلب بيع أسهم أو  عدم اختصاص اللجنة والئياً  -31

 أتخره يف إمتام عملية البيع.
 ( 129/1429رقم القرار: )
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عدم اختصاص اللجنة والئيًا بنظر دعوى التعويض عن عدم ختصيص أسهم سبق للعميل  -32

 االكتتاب.
 ( 133/1429رقم القرار: )

 
للمدين لدى الغري، وعلى أموال احملجوز لديه عند االمتناع التنفيذ على أموال احملكوم عليه وما  -33

 عن التسليم هو من اختصاص اللجنة.
 ( 323/1432رقم القرار: )

 

 .اختصاص اللجنة بنظر النزاعات اليت تتعلق بعقود املراحبةينعقد  -34
 )490/1433رقم القرار: )

 

 

 

املتعلق حبفظ األوراق املالية بني أطراف ال تربطهم عدم اختصاص اللجنة املصرفية بنظر النزاع  -37
 .عالقة مصرفية

 ( 96/1434رقم القرار: )

املصرفية الناشئة عن ممارسة البنك ألعماله مناط اختصاص اللجنة املصرفية هو النظر يف املنازعات  -35
 .املصرفية

 ( 475/1439رقم القرار: )

املنازعة بني الكفيل والبنك/ املصرف الدائن وحتديد مسألة انعقاد عقد كفالة مديونية مصرفية من  -36
 .عدمها ختتص به اللجنة

 ( 465/1436رقم القرار: )
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بنظر الدعاوى الناشئة عن الصناديق االستثمارية بني البنوك  عدم اختصاص اللجنة املصرفية والئياً  -39
 .أو املصارف واملستثمرين

 ( 266/1435رقم القرار: )

 

إذا كان سبب الدعوى هو اإلجراءات القضائية اليت اختذها املدعى عليه جتاه املدعي ونتج عنها  -40
 .أضرار ومل تكن تلك األضرار متعلقة ابلعالقة التعاقدية؛ مؤدى ذلك عدم اختصاص اللجنة والئياً 

 ( 613/1436رقم القرار: )

 

حتت األعمال  ضويحتت األعمال املصرفية األصلية وإمنا ين ينضوياحلساب االستثماري ال  -41
 .املصرفية ابلتبعية حال ارتباطها ابحلساب اجلاري مبوجب عقد متويل

 ( 186/1434رقم القرار: )

 

قيام املدعي ابالعرتاض على قيام البنك ابلتنفيذ عليه أمام حمكمة التنفيذ مبوجب قرار صادر من  -42
، مؤدى ذلك: عدم االختصاص )احملاكم التجارية حالياً(األوراق التجاريةمكتب الفصل يف منازعات 

 لقضاء اللجان املصرفية. والئياً 
 ( 387/1436رقم القرار: )

 

عدم اختصاص اللجنة املصرفية بنظر النزاع املتعلق مبحفظة غري مرتبطة بتمويل استثماري على  -38
 .سبيل الضمان

 ( 46/1434رقم القرار: )
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 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

قيام البنك أو املصرف بوضع معلومة سلبية يف السجل االئتماين للعميل جيعل النزاع على املعلومة  -43
االئتمانية الصادرة ذاهتا وليس على منح االئتمان نفسه. أثر ذلك: عدم اختصاص اللجنة والئياً يف 

 .نظر ذلك
 ( 387/1436رقم القرار: )

 

صك امللكية، أثره:  عدم اختصاص اللجنة يف نظر النزاع  املطالبة بثمن العقار املباع واملوصوف يف -44
 كونه مل يثبت ارتباط حمل النزاع بعالقة مصرفية.

 ( 258/1434رقم القرار: )

 

قضاء عدم اختصاص  ع متعلق مبلكية العقار، مؤدى ذلك:نزا واقعة طلب نقل ملكية العقار  -45
 .بنظر طلب نقل ملكية العقار والئياً  اللجان املصرفية والتمويلية

 ( 521/1437رقم القرار: )

 

ال ختتص اللجنة املصرفية بنظر النزاع الناشئ عن بيع أسهم دولية ختص العميل كونه ال يعد نزاعاً  -46
 .مصرفياً ال أصلياً وال ابلتبعية

 ( 3/1440رقم القرار: )

 

بنظر النزاعات الناشئة عن عقود أتمني محاية وادخار، وذلك كون  ال ختتص اللجنة املصرفية والئياً  -47
 .النزاع يف ذلك يتعلق بشق أتميين

 ( 57/1440رقم القرار: )
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 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

إذا كانت العالقة األصلية بني طريف الدعوى تدور حول حقوق خاصة تنتفي عنها الصفة املصرفية  -48
 أثر ذلك، عدم اختصاص اللجنة املصرفية.

املصرف عالقة عمل حيكمها نظام العمل وال توجد عالقة  –)البنك( وموظف البنك العالقة بني  -
املصرف( بصفته  -مصرفية بينهما. مؤدى ذلك، عدم اختصاص اللجنة يف خماصمة موظف )البنك

 الشخصية.
 ( 382/1437رقم القرار: )

 

إىل حساب حمكمة التنفيذ. أثر  أتخر البنك/املصرف بتحويل مبلغ   مطالبة العميل ابلتعويض جراء -49
  من نظام التنفيذ. 95إىل املادة  بنظر النزاع. استناداً  ذلك. عدم اختصاص اللجنة والئياً 

 ( 487/1439رقم القرار: )

 

املنازعة يف صحة السند ألمر الناتج عن عقد التمويل الشخصي، أثره: عدم اختصاص اللجنة يف  -50
 .ن عدمه كوهنا تعد ضمن اختصاصات قاضي التنفيذنظر النزاع حول صحة السند ألمر م

 ( 390/1440رقم القرار: )
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 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 اختصاص دويل:-( 1-2)

 

 

 

 

 

عقد التسهيالت. االتفاق املربم بني العميل والبنك الذي يوجد فرعه ابخلارج على أن تتم مجيع  -51
بشأنه ينعقد للمحكمة املطالبات واإلشعارات مبقر فرع البنك ابخلارج واالختصاص بنظر أية خالفات 

 اليت يقع بدائرهتا ذلك الفرع ابخلارج. مفاده. عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعوى.
 ( 141/1409رقم القرار: )

لقانون أجنيب  اً على خضوع االتفاقية وتفسريها وفقاتفاقية تفويض وضمان. االتفاق بني الطرفني  -52
 واخلضوع حملاكم أجنبية. أثره. عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع.  

 (68/1413) -( 89/1411رقم القرار: )

مطالبة البنك املدعي إبجراء املقاصة على حساب شركة أجنبية مقرها ابخلارج، لدائن لديه  -53
 اللجنة.منعقداً لنظر النزاع  جيعل االختصاص يف شأن ذلكابململكة، 

 ( 306/1423رقم القرار: )

االختصاص الدويل ينعقد للدولة اليت مت االتفاق إبحالة الدعوى أمام حماكمها يف عقد التسهيالت  -54
املربم بني الطرفني حال وجود نزاع بينهما إال أنه من الالزم ان يُنص يف العقد أبن االختصاص الدويل 

حصرا ويف حال عدم النص على اختصاص حماكم الدولة املتفق ينعقد للدولة األجنبية املتفق عليها 
عليها يف العقد حصرًا فإن مؤدى ذلك.  حق طريف العقد يف رفع الدعوى أمام أي حمكمة خمتصة 

 .لدولة أخرى
 (  340/1433رقم القرار: )
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 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطب -2

 

 

 

 

 

 .أثره؛  شطب الدعوى عدم مثول املدعي أمام اللجنة  -55
 (563/1420) -( 45/1417رقم القرار: )

أثره؛ شطب دعواه  يد عن العام حبجة إعداد مستنداتهتكرار املدعي طلب أتجيل دعواه ملدة تز  -56
 لعدم جديته يف متابعتها.

 (233/1425رقم القرار: )

بالئحة الدعوى أو إخفاق البنك يف االستدالل على عنوان املدعى عليه ومن مث عدم إعالنه  -57
 أثره؛ شطب الدعوى. ابإلحالة للجنة

 (10/1426) -( 20/1425رقم القرار: )

عدم حضور املدعي أو من ميثله للجلسة احملددة لنظر الدعوى رغم ثبوت إبالغه مبوعدها. مفاده.  -58
 يف دعواه وتقاعسه عن متابعتها ومواالة إجراءاهتا. جزاء ذلك. شطب الدعوى . يعدم جدية املدع

 (9/1426) –( 124/1409رقم القرار: )

خلو الشيك من بيان جوهري من البياانت اليت يلزم أن يشتمل عليها. مؤدى ذلك. ال تعترب هذه  -59
ابعتبارها دعوى مصرفية الصكوك من قبيل الشيكات. أثر ذلك. دخول الدعوى يف اختصاص اللجنة 

على أساس أن العالقة املصرفية بني طرفيها ال تنطبق عليها أحكام نظام األوراق التجارية وال جمال 
 للدفع بعدم جواز مساعها ملضي أكثر من ستة شهور على تقدمي الشيك للبنك.

 (279/1413رقم القرار: )
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 وىـــــــــــــدع -3

 

 

 

 

 

األوراق التجارية تستقل يف موضوعها وسببها عن دعوى تصفية الدعوى الصرفية املستندة إىل  -60
 احلساب.

 (328/1409رقم القرار: )

 انتفاء اخلصومة أو زواهلا أثناء نظر الدعوى. أثر ذلك. إصدار القرار ابنتهاء اخلصومة يف الدعوى. -61
 (231/1409رقم القرار: )

وفاًء لاللتزام الناشئ عن العالقة األصلية يكون من املستقر عليه أنه يف حالة نشوء التزام صريف  -62
للدائن حق الرجوع على املدين بدعوى الدين األصلي أو ابلدعوى الصرفية، بيد أنه إذا استوىف 
الدائن حقه إبحدى الدعويني امتنعت عليه األخرى. ومن مث فإذا كانت الدعوى الصرفية مل يرتتب 

ليس هناك ما حيول دون أن يلجأ الدائن إىل اجلهة املختصة عليها استيفاء الدائن لكل حقوقه، فإنه 
عن العالقة  ابلفصل يف دعوى العالقة األصلية لتصفية احلساب واملطالبة بباقي حقوقه الناشئة

يف ذلك بسبق الفصل يف الدعوى الصرفية الختالف موضوع وأساس  تاجاألصلية، دون أن حي
 الدعويني.

ابلفصل يف الدعوى الصرفية مببلغ يزيد على الدين الناشئ عن العالقة صدور قرار من اجلهة املختصة  -
األصلية ضد عميل البنك ال حيول دون أن يلجأ العميل إىل اجلهة املختصة ابلفصل يف دعوى العالقة 

 األصلية لتصفية احلساب لكي يتمسك يف مواجهة البنك بقدر الدين الناشئ عن العالقة األصلية.
 (35/1410رقم القرار: )
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من املقرر أن عدم تقدمي املدعي لألدلة واملستندات املؤيدة لدعواه كاملة رفق الئحة دعواه ال  -63
يؤدي إىل بطالن هذه الالئحة وال يربر رد الدعوى وذلك لعدم وجود نص نظامي يرتب البطالن هلذا 

مستندات خالل سري عن أن ذلك ال يعد عيبا جوهراي السيما وأنه ميكن تقدمي أية  السبب فضالً 
 إجراءات الدعوى ونظرها أمام اللجنة.

 (36/1410رقم القرار: )

وفاة أحد اخلصوم بعد إقامة الدعوى وقبل التهيئة للحكم يف موضوعها. أثره. انقطاع سري اخلصومة  -64
 يف الدعوى.

 (213/1417رقم القرار: )

للكفيل على سند من أنه ليس شريكاً يف ال حمل للدفع برفع الدعوى على غري ذي صفة ابلنسبة  -65
الشركة املكفولة طاملا كان النزاع ال يدور حول شراكته يف هذه الشركة بل يدور حول كفالته الشخصية 

 هلا.
 (145/1421رقم القرار: )

للجنة أن تسبغ التكييف القانوين الصحيح على وقائع الدعوى دون التفات لأللفاظ والعبارات  -66
 اخلصوم عليها. اليت  أضفاها

 (74/1425رقم القرار: )

 العربة يف حتديد طلبات املدعي هي بطلباته اخلتامية. -67
 (79/1426) –( 83/1425رقم القرار: )
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الدعوى املوضوعية املنظورة أمام جلنة املنازعات املصرفية املرفوعة من البنك أو العميل ال تتأثر  -71

ابلقرار الصادر يف الدعوى الصرفية املنظورة لدى اجلهة القضائية املختصة الستقالل موضوع كل 
 منهما. 

 ( 427/1432رقم القرار: )

 

 

املقرر وفقا لنظام املرافعات أنه ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة  -68
ومشروعة. وجيب أن تتوافر يف املصلحة خصائص معينة منها أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة 

 وهو ما يعرب عنه فقه املرافعات ابلصفة يف رفع الدعوى. 
 (226/1425) –( 101/1425رقم القرار: )

صاحب الصفة يف الدعوى هو صاحب احلق املراد محايته أو من يقوم مقامه. مؤدى ذلك. لزوم  -69
 لقبوهلا. اً توافر الصفة يف من له احلق يف إقامة الدعوى ابعتبارها شرط

 (156/1426) –( 147/1426رقم القرار: )

هو صاحب الصفة يف متثيل الشركة أثناء أعمال التصفية، وهو املنوط به اختاذ كل ما يلزم  املصفي -70
ألداء مهمته واملطالبة مبا للشركة من حقوق وسداد ما عليها من التزامات، وما يتخذه املصفي يف 
هذا الشأن ملزم للشركة طاملا كان ضمن اختصاصه. مؤدى ذلك. ال يكون ألي من الشركاء مثة 

 ة يف هذا الشأن.صف
 (203/1426رقم القرار: )

إدخال اللجنة خصما يف الدعوى لغاية إلزامه بتقدمي ما حتت يده من مستندات الزمة للفصل  -72
 فيها. وحتقق الغاية من ذلك. أثره. إخراجه من الدعوى.

 ( 33/1426رقم القرار: )
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لدفاع  مت إبداؤه أمام  إذا كان ليس سوى ترديد   االعرتاضل عدم قبو  يف القضاء املصريفاملستقر  -73
 وتولت متحيصه والرد عليه.مصدرة القرار اللجنة 

 ( 236/1426رقم القرار: )
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 نتهاء اخلصومةا -4

 

 

 

 
 ، يُثبت انتهاء اخلصومة.اآلخرذمة كل طرف هناء اخلصومة ودايً وإبراء  إالطرفني على  تراضي -78

 ( 165/1431رقم القرار: )

 
 تنازل املدعي عن كافة طلباته يف الدعوى يثبت به انتهاء اخلصومة. -79

 ( 60/1432رقم القرار: )
 

املطالبة بقيمة القرض من قبل البنك املقرض لتقاعس املقرتض عن السداد. إجابة املقرتض لطلبات  -74
 يف الدعوى.املقرض والوفاء بقيمة القرض بعد إقامة الدعوى بشأهنا. مفاده. انتهاء اخلصومة 

 ( 268/1408رقم القرار: )

مطالبة البنك للعميل بقيمة التسهيالت احلاصل عليها. الوفاء من قبل العميل املدين للمديونية  -75
 املطالب هبا بعد إقامة الدعوى. مفاده. انتهاء اخلصومة يف الدعوى.

 ( 184/1408رقم القرار: )

بني األطراف. تسوية النزاع ودايً بني طرفيه واستجابة  وجود نزاعمناط قيام اخلصومة أو استمرارها  -76
 املدعى عليه إىل طلبات املدعي بعد إقامة الدعوى. أثره. انتهاء اخلصومة يف الدعوى.

 (4/1420) -( 238/1415) -( 199/1414) -( 63/1411) (2/1426) -( 6/1409( )209/1417: )أرقام القرارات

 -  (75/1422 )-  (174/1422 )- (2/1426) (149/1411)   ( :466/1420 )- (478/1420) (250/1435) 
 

 إبراء البنك ذمة الكفيل بعد سداده جزء من املديونية. أثره. انتهاء اخلصومة قبله. -77
 ( 134/1426رقم القرار: )
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 راءاتــــــــإج -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على ثبوت  ،توقف البت يف طلب التعويض عن إدراج اسم العميل على قائمة املتعثرين يف السداد -80
 مسألة أولية ال ختتص هبا اللجنة. مؤداه. إرجاء البت يف طلب التعويض حلني البت يف املسألة األولية.

 ( 32/1426رقم القرار: )

تضمن االتفاقية املربمة بني البنك والعميل شرط عدم اللجوء للقضاء. أثره. هذا الشرط ال يفسد  -81
ذلك الشرط فاقد  اعتبار اللجوء للتقاضي. مؤداه.االتفاقية لعدم جواز حرمان أي شخص من 

 القيمة.
 ( 68/1426رقم القرار: )
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 أوراق جتارية -6

 شيك:-( 6-1)

 

 

 

من املقرر يف شأن مسئولية البنك متلقي الشيك عن التظهريات الواردة عليه أنه ملزم ابلتحقق  -82
وال يسأل عن عدم صحتها. واملقصود ابنتظام تسلسل التظهريات  من انتظام تسلسل التظهريات

إذا كانت دعوى  وقوعها بعدد من تداول الشيك بينهم وخلوها مما يثري الشبهات حول تسلسلها.
املدعى تستند إىل أن الشيك موضوع النزاع قد ظهر تظهريا غري صحيح حيث جريه غري ذي صفة 

ليس به شبهات لصاحل املستفيد األخري فإنه ال مسئولية على  وكان الثابت أن الشيك حيمل تظهرياً 
البنك املدعى عليه يف تلقيه للشيك وإرساله إىل البنك املسحوب عليه عن طريق املقاصة لتحصيل 
قيمته. ال يقدح يف ذلك وجود خامت للبنك املدعى عليه خلف الشيك أبن القيمة قيدت حلساب 

 ليه املستفيد األخري من الشيك.املستفيد إذ املقصود به املظهر إ
 (3/1408رقم القرار: )

 يشتمل عليها يتمن املقرر وفقا لنظام األوراق التجارية أن كلمة شيك تكون من ضمن البياانت ال -83
 الشيك يف منت الصك ابللغة اليت كتب هبا. أثر خمالفة ذلك. ال تعترب الورقة شيكاً بل أمراً ابلتحويل.

 (11/1408)رقم القرار: 

إخطار الساحب للبنك بـمعارضته يف الوفاء هاتفيا وإصدار البنك ورقة اعرتاض للمستفيد للرجوع  -84
على الساحب. معاودة البنك الصرف حبجة أنه مل يتلق أتكيدا كتابيا بطلب الوقف اهلاتفي خطأ يرتب 

الوفاء بقيمة الشيك أن مسئوليته. سببه. أن نظام األوراق التجارية مل يشرتط لصحة املعارضة يف 
 .تكون كتابة

 (70/1408رقم القرار: )
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يف التظهري التوكيلي أن للملتزم ابلورقة التجارية االحتجاج على حاملها ابلدفوع  من املقرر نظاماً  -85
 اليت جيوز االحتجاج هبا على املظهر.

 (71/1408رقم القرار: )

للعرف املصريف أنه جيوز صرف قيمة الشيك لألمر للشخص الذي يرد امسه  من املستقر عليه وفقاً  -86
بعـد كلمات ))مناولة(( أو ))بواسطة(( أو ))تسليم(( الالحقة السم املستفيد من الشيك وذلك ما 

السعودي  البنك املركزيه ه وقرر 3/4/1392ح واتريخ /611/2م اعتمدته وزارة املالية بكتاهبا رق
ه. تسليم قيمة الشيك للشخص الذي يرد امسه 2/1/1403م/ أ /ع واتريخ /110رقم  يف خطابه

 بعد تلك الكلمات إجراء يتفق واألصول املصرفية الصحيحة.
 (255/1425) +( 82/1408رقم القرار: )

مصادقة البنك على صحة توقيع عميل على شيك وثبت تزوير ذلك التوقيع. أثر ذلك. مسئولية  -87
 إذا ترتب عليه ضرر.البنك عن ذلك اخلطأ 

مسئولية البنك عن الشيكات اليت يتلقاها من املظهر تقتصر على التحقق من انتظام تسلسل التظهريات  -
فعلى البنك التحقق من  وال يسأل عن صحتها. يف حالة وجود ما يثري الشك والريبة يف التظهريات

 صحتها. أثر خمالفة ذلك. مسئولية البنك عن عدم دقته وتقصريه يف أداء العمل املصريف.
 (41/1426) +( 113/1408رقم القرار: )
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إذا كان املستفاد من األوراق أن املنازعة ال تتعلق بدعوى صرفية حيث مت فعالً صرف قيمة الشيك  -88
عليه هبا ولكن ينصرف املوضوع أساسا إىل مدى مسئولية البنك املدعى  اليت يطالب البنك املدعى

عليه عن قيمة الشيك الذي سبق صرفه، أي دعوى املسئولية، فال حمل الستناد املدعى عليه إىل 
نظام األوراق التجارية بشأن عدم مساع الدعوى لتعلقها ابلدعاوى الصرفية اخلاصة ابلشيك كورقة 

 الدعاوى. جتارية دون غريها من
من املقرر أنه يف حالة ذكر صرف الشيك مناولة أحد البنوك _ كما جرى عليه العمل يف اململكة _  -

فإن األمر يتطلب دفع قيمة الشيك ابلقيد يف حساب املستفيد لدى البنك احملدد للمناولة شأنه يف 
ن طريقه ليتوىل ذلك شأن الشيك املسطر تسطريًا خاصًا حبيث يقتصر الصرف على هذا البنك وع

قيدها يف حساب املستفيد وذلك ضمااًن ملستحقات البنك وال جيوز صرف القيمة مباشرة للمستفيد 
 بعيداً عن هذا البنك مراعاة للعالقة القائمة بينهما.

قيام البنك املدعى عليه بصرف الشيك موضوع املنازعة إىل املستفيد مباشرة متجاوزًا البنك املدعي  -
شيك صراحة وبوضوح للمناولة مهدرًا بذلك دور هذا البنك يف عملية الصرف. أثر ذلك. احملدد يف ال

البنك املسحوب عليه يكون هبذا التصرف قد أخطأ يف صرف القيمة مما يربر مساءلته عن تعويض 
 املدعي عما أصابه من ضرر نتيجة ذلك .

 (81/1416رقم القرار: )

بل األمر يف ذلك مرجعه إىل أحكام  من املقرر أنه ليس كل تظهري يقع من الوكيل يعترب توكيلياً  -89
نظام األوراق التجارية اليت تنص على أنه إذا اشتمل التظهري على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة 

ثاهلا يكون التظهري للقبض" أو "ابلتوكيل" أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل ففي هذه احلاالت وأم
 توكيلياً سواء وقع من احلامل الشرعي للورقة التجارية أو وكيله.

البنك ال يلتزم مبطالبة كل مظهر من املظهرين السابقني بتقدمي وكالته أو ما يثبت وكالته أو أهليته إمنا  -
 عليه فقط أن يتحقق من تسلسل التظهريات.

 (288/1409رقم القرار: )



  

30 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 

 

 

 

أنه إذا كان الشيك مزوراً من األصل، كما لو ضاع دفرت الشيكات من عميل البنك  املستقر عليه -90
أو سرق منه مث قام من وجده أو السارق بتزوير توقيع الساحب فإن البنك يكون مسئوالً إذا مل يتخذ 
االحتياطات املعتادة للتحقق من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع املوجود على الشيك لنموذج توقيع 

ساحب املودع لديه. وتكون املسئولية مشرتكة بني البنك والعميل إذا مل حيافظ العميل بعناية كافية ال
 على دفرت الشيكات املسلم إليه كما إذا عهد به إىل وكيل خائن لألمانة.

 (140/1426) +( 39/1410رقم القرار: )

البنك املدعى عليه إال أنه وفقا املستقر عليه أنه وإن كان املدعي حيتفظ ابمسه حبساب جاري لدى  -91
إلقراره انتفت عالقته ابملبلغ املودع هبذا احلساب. أثر ذلك. ال جيوز له إصدار شيك على احلساب 

 إعماال لنظام األوراق التجارية.
 (189/1410رقم القرار: )

بقيمة الشيك املستقر عليه وفقا للعرف املصريف واألحكام النظامية فإنه حىت يكون وفاء البنك  -92
صحيحا، يتعني عليه القيام بعدد من العمليات األساسية اليت تتطلب منه مراعاة احلذر واحليطة، يف 
مقدمتها التحقق من شخصية املستفيد مقدم الشيك وأنه هو املستفيد الشرعي الذي جيب الوفاء له 

توقيع املستفيد أو خامته أو سواًء أكان الشيك امسيا أو لألمر أو حلامله. ويتعني على البنك إثبات 
 بصمته وذلك بصورة واضحة على حنو يفيد تسلمه قيمة الشيك.

 (261/1425) +( 210/1410رقم القرار: )
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من املستقر عليه مصرفيا أنه يف حالة صدور شيك ألمر شخص معنوي كشركة فإنه يتعني صرف  -93
 ميثلها نظاما يف القبض.قيمته للشخص املخول ابلتوقيع نيابة عن الشركة الذي 

من املستقر عليه أن على البنك متلقي الشيك لتحصيل قيمته من البنك املسحوب عليه عن طريق  -
التحقق من شخصية من جيب الوفاء له وإيداع قيمته لصاحله. أثر خمالفة  احلذر يفغرفة املقاصة مراعاة 

 ذلك. إلزام البنك ابلتعويض عن خطئه املهين يف حالة إحلاق ضرر ابلساحب أو املستفيد.
 (48/1412) +( 47/1412رقم القرار: )

مجيعاً أو من جانب من املقرر أنه إذا تعدد املستفيدون من الشيك تعني إمتام التظهري من جانبهم  -94
من ميثلهم. وال يكفي توقيع أحد املستفيدين أو انئبه للحصول على مبلغ الشيك يف حالة التعدد. 
ويكون الوفاء حينئذ يف غري حمله وعلى خالف القواعد املصرفية وميكن املطالبة إبعادة ما صرف 

 ابملخالفة ألحكام وشروط التظهري.
 (264/1412رقم القرار: )

كان الشيك الذي مت صرفه للمستفيد يعترب شيكًا صحيحًا الشتماله على البياانت األساسية إذا   -95
املنصوص عليها يف نظام األوراق التجارية، وليس هناك مطعن على بياانت الشيك أو صحة توقيع 
الساحب، بيد أن النموذج املودع لدى البنك يغاير التوقيع الذي على الشيك خللوه من خامت مؤسسة 
الساحب جبانب التوقيع. فال جيوز للبنك املسحوب عليه مطالبة املستفيد برد قيمته بسبب عدم 
مطابقة توقيع الساحب على الشيك لنموذج توقيعه لدى البنك كما ال جيوز للبنك املسحوب عليه 

ى الرجوع على املستفيد بسبب الغلط يف الوفاء ألن عدم اجلواز حيد منه الضرر الذي يصيب من تلق
 الوفاء لو ألزم برد القيمة.

 (269/1412رقم القرار: )
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املستقر عليه أن جمرد دخول الشيك الذي حتت التحصيل يف احلساب أو حىت صرفه ال حيول  -96
البنك يف طلب االسرتداد مىت ثبت أن الشيك مزور على صاحبه ومل يصرفه البنك املسحوب  دون حق

 عليه.
 (200/1419رقم القرار: )

إذا كان الثابت أن البنك استلم الشيكات الصادرة ألمر املدعي وقام بتحصيلها وإيداعها  -97
ابحلساب املشرتك دون تظهري من املستفيد منها )املدعي( مما أحلق به ضرراً. مؤدى ذلك. مسئولية 
البنك عن تعويض املدعي بقيمة الشيكات وال حيد من مسئولية البنك دفاعه أبنه استلم الشيكات 
من شريك املدعي يف احلساب املشرتك وأن املدعي قام ابلسحب من هذا احلساب بتوقيع مشرتك 

 بعد إيداع أقيام تلك الشيكات فليس للبنك احلق ابتداء يف حتصيل هذه الشيكات.
 (206/1419رقم القرار: )

املسطر تضمني صك الشيك عبارة " أن يتم الصرف مناولة أحد البنوك " شأنه شأن الشيك  -98
تسطريًا خاصاً. التزام البنك بصرف الشيك إىل من ورد امسه بعد كلمة "مناولة" تنفيذًا لتعليمات 

 الساحب. أثره. اتفاق مسلك البنك وأحكام النظام.
 (74/1420رقم القرار: )

ت واتريخ /611/2املستقر عليه وفقًا ملا جاء يف توجيهات وزارة املالية خبطاهبا رقـم  -99
ه فإن الشيكات احملدد صرفها مناولة شخص معني أو جهة معينة تصرف ملن ورد امسه 3/4/1392

بعد  كلمة "مناولة" وابلتايل فإن وفاء البنك آلخر يعترب وفاًء خاطئًا وليس ملزمًا للساحب أو مربائً 
 لذمة البنك املسحوب عليه يف مواجهته.

 (220/1422رقم القرار: )
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املستفيد احلقيقي لقيمة الشيك يعد إثراء بال سبب ويتعني إلزام املستلم برد قيمته استالم غري  -100
 للبنك.

 (35/1423رقم القرار: )

قيام البنك بصرف الشيك املزور يعترب خطأ يتحمل البنك جزء من املسئولية عنه. كذلك فإن  -101
دفرت شيكاته األمر الذي عدم اختاذ صاحب دفرت الشيكات االحتياطات الضرورية للمحافظة على 

مكن سارقها من تزوير توقيعه عليها إضافة إىل عدم إبالغه عن فقدانه إال بعد صرف الشيكات. أثر 
 ذلك. حتمله اجلزء اآلخر من املسؤولية.

 (166/1423رقم القرار: )

الشيك ليس من األوراق التجارية اليت يتم خصمها كتسهيالت مقدمة للعمالء ويؤخذ على  -102
 خصمها عمولة. علة ذلك. أن الشيك مستحق الوفاء مبجرد االطالع.

 (193/1423رقم القرار: )

املقرر وفقًا لنظام األوراق التجارية أنه يف حالة فقد الشيك فإن إيقاف صرفه من صالحيات  -103
الساحب مىت حتققت الشروط املذكورة يف النظام على أنه ال يوجد ما مينع املستفيد من إبالغ 
املسحوب عليه بفقدان الشيك أو إببالغ الساحب ليتوىل بدوره القيام بعملية اإلبالغ وال ميكن 

 القول بقصر احلق يف املعارضة يف الوفاء بقيمة الشيك على حامله.

إبالغ الساحب للمسحوب عليه بفقدان الشيك وطلبه إيقاف صرفه. خمالفة ذلك. أثره. إلزام  -
 املسحوب عليه ابلتعويض.

 (199/1423: )القراررقم 
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إن ملكية مقابل الوفاء يف الشيكات تنتقل إىل املستفيد / احلامل منذ سحب الشيك أو تظهريه  -104
وال جيوز لدائن الساحب احلجز على ذلك املقابل على أساس أنه مل يعد مملوكًا له حسبمًا جاء يف 

حامل الشيك إال بعد قبض القيمة فعلياً أو نظام األوراق التجارية، إال أن ذمة الساحب ال تربأ جتاه 
حكمياً من املسحوب عليه. ويرتتب على ذلك أنه حيق لدائين احلامل احلجز على مقابل الوفاء حتت 
يد الساحب أو البنك املسحوب عليه. وال خيتلف احلال يف كون احلامل مديناً للبنك املسحوب عليه 

ابل الوفاء قبل انتقاله للحامل تسري عليه أحكام حجز مبوجب حكم أو قرار هنائي إذ احلجز على مق
مال املدين لدى الغري وليست أحكام احلجز حتت يد الدائن نفسه حيث إن ذلك يتطلب أن يكون 

 البنك مديناً ملدينه أو يف حوزته مال منقول له.
 (330/1423رقم القرار: )

عدم اختاد االحتياطات الضرورية من قبل عميل البنك يف احملافظة على دفرت الشيكات وعدم  -105
إال بعد صرف الشيك ويف املقابل عدم حتري البنك أو املصرف الدقة اثناء صرف الشيك بالغه 

 .املزور أثره املسؤولية املشرتكة 
 (166/1423رقم القرار: )

التزام البنك املسحوب عليه الشيك يقتصر على التأكد من تسلسل التظهريات وعدم انقطاعها.  -106
 أثر ذلك. انتفاء مسئوليته يف حال عدم صحة توقيع املظهر.

عدم إبالغ املستفيد من الشيك عن فقدانه.  مؤدى ذلك. أن انتقاله إىل املظهر له مت مبوجب إرادة  -
 آاثر مالية حمددة.حرة واعية هتدف إىل ترتيب 

عدم ثبوت علم البنك املدعى عليه مبا أاثره املدعي من انعدام أهلية املستفيدة من الشيك ومظهرته  -
 قبل صرفه للمظهر هلا. أثره. عدم مسئولية البنك عن صرف الشيك.

 ظهري.عدم كتابة اسم جد املستفيد من الشيك قبل اسم العائلة لدى قيامه بتظهريه ال يرتب بطالن الت -
 (6/1424رقم القرار: )
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البنك ملزم ابلوفاء بقيمة الشيك ملن يتقدم إليه به إن كان هو املستفيد األول أو كان املستفيد  -107
 األخري من سلسلة منتظمة من التظهريات أو كان وكيالً عن املستفيد ويكون الدفع له هذا الوصف.

الشيك لألمر يتداول بطريق التظهري ولكي يعترب حائزه حاماًل شرعيًا له يتعني أن يثبت أنه صاحب  -
 احلق فيه لتظهريات غري متقطعة ويسأل البنك عن عدم انتظام تسلسل التظهريات الواردة على الشيك.

 الشبهات. واملقصود ابنتظام تسلسل التظهريات وقوعها بعدد من تداول بينهم وخلوها مما يثري -
 (199/1425+  )  )27/1424رقم القرار: )

 .يلتزم البنك ابلتحقق من صحة بياانت الشيكات وصحة توقيع الساحب بوجه خاص -108
 (95/1424رقم القرار: )

اختيار املسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك املقدم إليه بعد امليعاد ومت قيده حبساب املستفيد؛  -109
 .للمسحوب عليه إعادة عكس قيد قيمة الشيك مرة أخرى لصاحل الساحبمؤدى ذلك. ال يسوغ 

 (104/1424(رقم القرار: 

حق البنك يف جتميد رصيد قيمة شيك مصريف بلغ بسرقته ليس مؤيدًا؛ مؤدى ذلك احتفاظ  -110
البنك برصيد الشيك لصاحل حامله يكون طيلة الفرتة احملددة نظامًا لتقدمي الشيك ولتقادم الدعوى 

 الصرفية، مراعاة الستقرار املعامالت املصرفية.
انتهاء الغرض من االحتفاظ ابلشيك فضاًل عن انقضاء ميعاد تقدميه. أثر ذلك. يتعني على البنك  -

 إعادة مقابل الوفاء إىل اآلمر.
 (154/1424رقم القرار: )
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منه. أثره: مسؤولية  عدم مطابقة موظف البنك لتوقيع العميل على الشيك لثقته ابلعميل إمهال -111
 البنك عما يرتتب على صرف ذلك الشيك.

 (179/1424رقم القرار: )

 إيداع البنك قيمة شيك بطريق اخلطأ يف حساب إحدى الشركات. إثراء بال سبب لألخرية. -112
 (189/1424رقم القرار: )

املشروط دفعه إىل ( من نظام األوراق التجارية أن الشيك 98من املقرر وفقًا لنص املادة ) -113
شخص معني، واملتضمن فيه عبارة ليس ألمر أو عبارة أخرى مماثلة ال جيوز تداوله إال إبتباع أحكام 

 حوالة احلق.
 (59/1425رقم القرار: )

إن جمرد دخول الشيك الذي حتت التحصيل يف احلساب أو حىت صرفه ال حيول دون حق البنك  -114
 قيمة ذلك الشيك من البنك املسحوب عليه. يف طلب االسرتداد مىت ثبت عدم صرف

عدم مطالبة العميل للبنك برد الشيك املقدم للتحصيل يف الوقت املناسب رغم علمه من واقع كشف  -
احلساب الذي حصل عليه بعد إقفال حسابه بعدم حتصيل قيمة ذلك الشيك وتراخيه مدة طويلة يف 

 جيّب خطأ البنك. مطالبة البنك إبعادة الشيك يعترب خطأ من العميل
 (96/1425رقم القرار: )

عدم جواز االحتجاج أبن الشيكات احلكومية ال تصرف إال للمستفيد األول فقط ألن احتواء  -115
 الشيك على كلمة " ألمر " جيعله قابالً للتظهري، ما مل يقيد صرفه لشخص معني ابلذات.

 (98/1425رقم القرار: )
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إدارة مؤسسة جتارية وأن القائم على أمرها واملنوط به إدارهتا ثبوت أن املدعي ال شأن له يف  -116
شخص آخر مسترت ثبت حبكم قطعي توليه كافة أمورها ومن بينها إصدار الشيكات والتوقيع عليها 
والتعامل هبا. مؤداه  منازعة املدعي يف أمر تلك الشيكات كونه ال صفة له يف إصدارها أو التوقيع 

 .تكون من غري ذي صفةعليها أو التعامل هبا 
 (269/1425( + )101/1425رقم القرار: )

تظهري الشيك لنفس املستفيد منه بعبارة " ألمر حسابنا رقم ... " مؤداه؛ وجوب حتقق البنك  -117
 من اتفاق اسم صاحب احلساب مع اسم املظهر له.

 (199/1425رقم القرار: )

جيوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك املقرر وفقا لنصوص نظام األوراق التجارية أنه  -118
ابعتماده وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء يف اتريخ التأشري ويعترب توقيع املسحوب عليه على 

 صدر الشيك مبثابة اعتماد له.
يرتتب على اعتماد البنك للشيك التزامه بتجميد الرصيد لصاحل احلامل طوال فرتة تقدمي الشيك وجيوز  -

 بدال اعتماد الشيك إبصداره شيكاً مسحوابً على نفسه.للبنك است
جتميد الرصيد ليس مؤبداً إمنا يكون طيلة الفرتة احملددة نظاما لتقدمي الشيك مراعاًة الستقرار املعامالت  -

 التجارية.
 (216/1425رقم القرار: )
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استقر العرف املصريف على صرف قيمة الشيك لألمر للشخص الذي يرد امسه بعد كلمات  -119
"مناولة" أو"بواسطة" أو "تسليم" سواء كانت العبارة ابللغة العربية أو أبي لغة أخرى تفيد نفس املعىن 
مىت حررت بذات لغة الشيك مؤدى ذلك؛ قيام البنك بصرف الشيك لغري من ذكروا يعد إجراًء 

 فا لألصول واألعراف املصرفية.خمال
 (255/1425رقم القرار: )

يتعني حىت يكون وفاء البنك للشيك صحيحا التحقق من شخصية املستفيد مقدم الشيك سواء  -120
أكان الشيك امسيًا أو ألمر أو حلامله  ويتعني على البنك إثبات توقيع املستفيد أو خامته أو بصمته 

 .تسلمه قيمة الشيكبصورة واضحة على حنو يفيد 
 (261/1425رقم القرار: )

( من نظام األوراق التجارية ـتنص على أن )للمسحوب عليه أن يويف قيمة الشيك 105املادة ) -121
ولو بعد انقضاء ميعاد تقدميه إال يف حالة ضياعه أو إفالس حامله أو طرأ ما خيل أبهليته..( مفاد 

الوفاء بقيمة الشيك إىل املستفيد وأن انقضى ميعاد تقدميه ذلك؛ أن النظام قد أجاز للمسحوب عليه 
وقد حظر املعارضة يف الوفاء ابلشيك إال يف حاالت حمددة تتمثل يف حالة ضياع الشيك أو إفالس 
حامله أو حدوث ما خيل   أبهليته. أثر ذلك. للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون ماله بغري 

دره النظام من أن حق الساحب يف حالة الضياع أو إفالس الساحب توقف على حكم من القضاء ملا ق
 يعلو على حق املستفيد وهو األوىل ابلرعاية.

 (33/1426رقم القرار: )
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املقرر لدى قضاء اللجنة صحة تصرف البنك يف حال قيامه يف عكس قيمة القيد الدائن مىت  -124

 تعذر عليه حتصيل قيمة الورقة التجارية.
 ( 56/1428رقم القرار: )

 
منه بعد ختمه خبتم املقاصة قبول البنك املسحوب عليه الشيك املزور ودفع قيمته للمستفيد  -125

اخلاص ابلبنك مقدم الشيك. أثره؛ مسامهة البنك املسحوب عليه يف اخلطأ لعدم اكتشافه تزوير 
 الشيك.

 ( 16/1429رقم القرار: )

 
مسؤولية البنك عن قيد قيمة الشيك حبساب املستفيد دون احلصول على أصل الشيك وتسجيل  -126

 رقمه واترخيه بقسيمة اإليداع. 
 ( 22/1429رقم القرار: )

 

 

يدخل يف حكم الضياع السرقة واحلصول على الورقة ابلتهديد، كما يلحق هبا حاالت تبديد  -122
ذلك. هذه احلاالت يباح بشأهنا حق الشيك واحلصول عليه بطريق النصب أو االختالس. أثر 

 املعارضة يف الوفاء.
 (33/1426رقم القرار: )

ال يلزم تعيني املستفيد من الشيك ابمسه، إال أنه يف حالة تعيينه فيجب أن يكون حمددا على  -123
وجه انف للجهالة بكتابة اسم املستفيد واضحا. مؤدى ذلك؛  ال جيوز أن حيدد املستفيد بصفته كأن 

 ." ورثة فالن أو اخوة  فالن "يكتب 
 (161/1426رقم القرار: )
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مسئولية البنك تتحقق يف حالة عدم حتققه من صحة وسالمة الشيك وصحة توقيع الساحب.  -127
مؤدى ذلك انتفاء مسئولية البنك مىت وىف البنك بقيمة الشيك بعد التأكد من سالمته وصحة توقيع 

 الساحب عليه إىل املستفيد منه بعد بذل االحتياطات الالزمة نظاماً للتأكد من شخصيته. 
 ( 31/1429ار: )رقم القر 

 
تظهري الشيك لنفس املستفيد منه بعبارة " ألمر حسابنا رقم ... " مؤداه؛ وجوب حتقق البنك  -128

 من اتفاق اسم صاحب احلساب مع اسم املظهر له.
 ( 263/1429رقم القرار: )

 
غري منقطعة،  احلائز على الشيك هو احلامل الشرعي له مىت أثبت حقه فيه مبوجب تظهريات -129

ويقع على البنك املسحوب عليه الشيك التزام ابلتحقق من انتظام سلسلة التظهريات؛ لكنه غري 
 .ملزم ابلتحقق من صحة توقيعات املظهرين

 ( 57/1430رقم القرار: )

 
عدم اختاذ االحتياطات الالزمة للتحقق من صحة التوقيع املثبت على الشيك قبل صرفه ال  -130

الكاملة على عاتق البنك، وذلك مىت ثبت إمهال العميل يف احملافظة على دفرت يضع املسؤولية 
الشيكات املسلم له والذي مكن اتبعه من تزوير التوقيع. أثره؛ انعقاد املسئولية املشرتكة بني طريف 

 النزاع ويتحمل كل طرف قدر مسامهته يف اخلطأ حبسب جسامته.
 ( 145/1430رقم القرار: )

 
حتت التحصيل يف احلساب أو حىت صرفه ال حيول دون حق البنك احملصل يف  دخول الشيك -131

 طلب االسرتداد مىت ثبت عدم صرف قيمة ذلك الشيك من البنك املسحوب عليه.
 ( 399/1432رقم القرار: )
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قضاء اللجنة قد جرى على أن األصل أن مسئولية البنك تقوم على أساس اخلطأ والضرر معا  -132
الضرر فقط وذلك طبقًا للقواعد العامة يف املسئولية املدنية. يستطيع البنك أن وليس على أساس 

يدرأ عن نفسه املسئولية إذا أثبت أنه مل خيطئ أو إذا انتفى الضرر املوجب للتعويض أو إذا انتفت 
 .عالقة السببية بني اخلطأ والضرر

 ( 400/1432رقم القرار: )

 
عميله يف حالة صرفه لشيكات مزورة نظري ما قام به من وفاء  يتحمل البنك املسؤولية كاملة جتاه -133

 غري صحيح أضر به.
 ( 230/1432رقم القرار: )

 
املقرر يف شأن مسئولية البنك متلقي الشيك عن التظهريات الواردة عليه أنه ملزم ابلتحقق من  -134

التظهريات وقوعها انتظام تسلسل التظهريات وال يسأل عن عدم صحتها، ويقصد ابنتظام تسلسل 
بعدد  من تداول الشيك بينهم وخلوها مما يثري الشك حول تسلسلها. أثره. انتفاء مسئولية البنك يف 

 حال عدم صحة توقيع املظهر. 
 ( 362/1432رقم القرار: )

 

 

مطالبة العميل البنك إبعادة قيمة شيك مزور مسحوب على حسابه، قيام البنك بصرف شيك  -135
من البنك يتحمل املسؤولية عن صرفه، وعدم اختاذ صاحب احلساب االحتياطات مزور يعترب خطأ 

الالزمة للمحافظة على دفرت الشيكات يعد خطأ من جانبه يتحمل مسؤوليته، أثره: حتمل الطرفني 
 .مناصفة مبلغ الشيك املزور

 ( 199/1434رقم القرار: )
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، مؤدى ذلك: قيام اً يُعد خطأ مهني عدم ذكر البنك األسباب املانعة من صرف الشيك كاملةً  -136
 .مسئولية البنك

 ( 409/1435رقم القرار: )

تصرف البنك ابلشيك املسحوب عليه بعد التحقق من البياانت املدونة عليه، أثر ذلك، صحة  -137
 .تصرفه ابلوفاء للمستفيد احلقيقي منه

 ( 66/1434رقم القرار: )

العناية الواجبة يف حتصيل قيمة الشيك واحملافظة  عدم وجود ما يثبت إمهال البنك وعدم بذله -138
 .عليه، أثر ذلك، خلو مسئوليته وحتمل العميل ملخاطر عدم الوفاء

 ( 393/1435رقم القرار: )

مسؤولية البنك تقع يف حال ثبوت تزوير توقيع الساحب على الشيك، وإخفاق البنك يف  -139
 .التحقق من صحة التوقيعات

 ( 345/1435رقم القرار: )

خطأ البنك/املصرف يف إيراد السبب املانع من صرف الشيك بورقة االعرتاض ولو كان الشيك  -140
 .غري قابل للصرف فعاًل، أثر ذلك: قيام مسئولية البنك/املصرف جتاه العميل

 ( 34/1436رقم القرار: )
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إىل خّلو الشيك من مكان اإلنشاء، امتناع البنك/املصرف عن صرف الشيك للمستفيد استناداً  -141
وعدم اعتبار املكان املبني جبانب اسم الساحب مكااًن إلنشاء الشيك، أثر ذلك: ثبوت خطأ 

 .البنك/املصرف
 ( 49/1436رقم القرار: )

املُقرر أبن الشيك أداة وفاء وينتج عنه عالقة مصرفية بني الساحب والبنك أو املصرف  -142
احليطة واحلذر يف التحقق  اختاذوعلى بنك املستفيد بصفته ملتزماً ابلوفاء  املسحوب عليه واملستفيد،

من املستفيد وشخصيته وأنه هو املستفيد الشرعي من الشيك الذي جيب الوفاء له وحال خمالفة 
 .ذلك فإن مفاد هذا األمر. قيام مسؤولية البنك أو املصرف

يعترب خمالًفا ألنظمة وطبيعة العمل املصريف، وأثره  عدم قيام البنك بتقدمي الشيك املعرتض عليه للجنة،
 .استحقاق العميل ملبلغ الشيك

 ( 63/1435رقم القرار: )

إيداع البنك قيمة شيك يف حساب عميل قبل حتصيل قيمته يعترب إثراًء بال سبب لألخري ال  -143
 .جيوز له االستفادة من تصرف البنك

 ( 316/1435رقم القرار: )

يف حساب الساحب  قيام البنك بصرف الشيك ابلرغم من وجود الرصيد الكايف إذا ثبت عدم -144
وحتريره ورقة اعرتاض بذلك، أثره االعتداد مبخالفة البنك للعمل املصريف مما يعد معه خطأً صادراً منه 

 .يتحمل مسؤوليته
 ( 397/1433رقم القرار: )
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املزورة، وال تربأ ذمته يف مواجهة البنك املسحوب عليه مسؤوٌل كأصل عام عن صرف الشيكات  -145
العميل الذي عهد إليه أبمواله، واألصل أن يلتزم البنك ابلتحقق من صحة الشيكات وصحة توقيع 
الساحب، أثر ذلك؛ إمهال البنك يف مطابقة التوقيع والتحقق من سالمته يؤدي إىل مسؤوليته عن 

ايً كانت درجة إتقان التزوير طاملا ال يوجد صرف الشيكات املزورة حىت ولو مت بغري خطأ من جانبه وأ
 .خطأ من جانب العميل وإاّل حتّمل مسؤولية هذا اخلطأ

 .حتّمل تبعة الوفاء غري الصحيح هو من خماطر املهنة املتوقعة حتقيقاً للثقة واالطمئنان يف اجلهاز املصريف -
وإبالغه للجهة املختصة فور تعّرضها ثبوت اختاذ العميل كافة االحتياطات الالزمة للحفاظ على شيكاته  -

 .للسرقة، أثر ذلك؛ إخالء مسؤوليته يف مواجهة البنك املسحوب عليه
 ( 161/1433رقم القرار: )

أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعترب وفاء كالوفاء احلاصل ابلنقود، حبيث ال جيوز  -146
لصاحبه إال يف حالة الضياع أو االفالس، للساحب أن يسرتد قيمته أو يعمل على أتخري الوفاء به 

واإلفالس تكون من غري صفة  فقدانومن مث فإن منازعة الساحب يف صرف الشيك يف غري حالة ال
 .ختوله احلق يف ذلك

 ( 225/1437رقم القرار: )

لكي يكون صرف الشيك صحيحاً جيب أن يقوم البنك بعدة إجراءات وعمليات قبل الصرف،  -147
اإلجراءات التحقق من شخصية مقدم الشيك ابعتباره املستفيد احلقيقي منه. مفاده ومن ضمن هذه 

أن إمهال البنك وتقصريه يف القيام بكل أو بعض واجباته األساسية عند صرف الشيك على الوجه 
 .املطلوب تقوم معه مسئولية البنك عن خطئه املهين يف حالة إحلاق الضرر ابملستفيد

 ( 96/1437رقم القرار: )
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قيام البنك القائم بتحصيل الورقة التجارية بقيد قيمة الورقة التجارية يف اجلانب الدائن حلساب  -148
العميل قبل متام التحصيل. مفاده. يعترب قيدًا معلقًا على شرط حتصيل القيمة. عدم حتقق الشرط. 

ت استفادة العميل من أثره. أحقية البنك يف عكس القيد الدائن إىل قيد مدينه واملطالبة به مىت ثب
 .قيمة الورقة التجارية اليت مل يتم صرفها من البنك املسحوب عليه

 ( 99/1437رقم القرار: )

أن حق البنك يف جتميد رصيد قيمة شيك مصريف بلغ بسرقته ليس مؤبدًا. مؤدى ذلك. احتفاظ  -149
لتقدمي الشيك ولتقادم الدعوى البنك برصيد الشيك لصاحل حامله يكون طيلة الفرتة احملددة نظامًا 

 .الصرفية، مراعاة الستقرار املعامالت املصرفية
 ( 84/1441رقم القرار: )

املنازعة املتعلقة ابملطالبة بقيمة السندات ألمر احملررة ضمااًن للوفاء ابلتسهيالت املمنوحة من  -150
 قبل البنك إىل عميله، ال ختتص اللجنة بنظرها.

 (286/1408) -( 229/1408)رقم القرار: 

إن املقرر التزام املسحوب عليه ابلتحقق من انتظام سلسلة التظهريات الواقعة على الشيك،  -151
 ويف حال تقصريه يف ذلك، يلتزم بتعويض املستفيد مبا ال يتجاوز قيمة الشيك.

 ( 213/1408رقم القرار: )

شيك مصريف. القيد للتحصيل. للبنك إجراء قيد عكسي يف حالة عدم استيفاء قيمته. تراخي  -152
البنك يف إجراء خصم قيمة الشيك من حساب الساحب دون مربر حىت مت التعميم على البنوك 

. مسئولية البنك أثرهابحلجز على أرصدة الساحب لدى البنوك مما أدى إىل عدم خصم قيمة الشيك. 
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حلق به من أضرار متثلت يف عدم احلصول على قيمة الشيك ويف املقابل  املستفيد عماعن تعويض 
 يلتزم املستفيد إبعادة الشيك إىل البنك للرجوع به على الساحب.

 ( 215/1408رقم القرار: )
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 شيكات سياحية:–( 6-2) 

 

 

 

منه فور فقدها وقيام البنك إببالغ الشركة  إبالغ املشرتي للبنك بفقد الشيكات املشرتاة -153
املصدرة بواقعة فقد الشيكات. مفاده. حتقق شرط اإلبالغ وإخطار الشركة املصدرة. أثره؛ إلزام 

 .البنك بتعويض املشرتي عن قيمة الشيكات املفقودة وهو وشأنه مع الشركة املصدرة
 (100/1415رقم القرار: )

الشيكات السياحية ابعتباره وكياًل للبيع، ابلتعويض عن فقد عدم جواز مطالبة البنك ابئع  -154
الشيكات مادام أنه قد ابعها ابسم وحلساب البنك املصدر. مؤدى ذلك؛ على املشرتي الرجوع على 

 البنك املصدر مبا يطالب به.
 (191/1416رقم القرار: )

الشيكات بتوقيع كل شيك اشرتاط البنك على مشرتي الشيكات السياحية القيام فور استالمه  -155
يف اخلانة املخصصة لذلك وأن تعويض املشرتي عن قيمة الشيكات يف حالة سرقتها أو تلفها مشروط 
بقيام األخري ابلتوقيع. أثر خمالفة املشرتي لذلك الشرط. عدم استحقاقه التعويض عن سرقة تلك 

 .الشيكات
 (118/1419رقم القرار: )

البنك البائع للشِيكات بضرورة توقيعه على الشيكات أمام املوظف  ضرورة تنبيه العميل من قبل -156
 املختص هبا. أثر خمالفة ذلك؛ يرتب مسئولية البنك قبل العميل.

الشركة البائعة للشيكات تكون خصما يف الدعوى وال حمل للقول أبهنا جمرد وسيط يف البيع إذا ما  -
 صدر منها خطأ يف عملية البيع.

 (217/1419رقم القرار: )
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إن مناط مطالبة الشركة الساحبة للشيكات السياحية للمشرتي برد التعويض السابق منحه له  -157
على أساس أنه أخطأ بعدم التوقيع توقيعًا أوليًا على هذه الشيكات.  عن فقد الشيكات املشرتاة

مناط ذلك. أن يلحق الشركة املدعية ضرر من جراء خطأ املشرتي. إعادة الشيكات مع ختمها من 
قبل الشركة املذكورة أبهنا أعيدت بدون دفع وعدم ثبوت دفع هذه الشيكات آلخر أثره. رفض طلبها 

 النتفاء الضرر .  اسرتداد مبلغ التعويض
 (103/1420رقم القرار: )

إخالل مشرتي الشيكات السياحية بشروط اتفاقية الشراء اخلاصة ابلتوقيع األويل على الشيك  -158
حىت حيول دون صرفه ممن جيده يف حالة فقده. أثر ذلك. ال حيق له مطالبة البنك ابستبدال الشيك 

 املفقود أو التعويض عنه.
 (65/1423)رقم القرار: 
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 :كمبيالة–( 6-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ثبوت أن الكمبياالت املوقعة من العميل ما هي إال ضمان للدين ومل تسدد ابلفعل للبنك.  -159
 عدم جواز خصم قيمتها من املديونية..مؤدى ذلك

 (117/1425رقم القرار: )
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 :سند ألمر –( 6-4)

 ألمر( أعد كتوثيق إضايف للدين قبل وفائه. ال حيق للعميل مطالبته البنك بتسليمه )سند -160
 ( 315/1429رقم القرار: )

 

 

 

 

 

  

حصول البنك على مستحقاته من العميل املدين وعدم وجود أية مطالبة جتاهه. أثر ذلك. ال  -161
  حمل الحتفاظ البنك أبصل السند ألمر املوقع من العميل بشأن تلك املديونية.

مبوجب سندات ألمر. تظهري املدين للبنك للسندات وجود مدين للبنك ومدين ملدين البنك  -
املدين هبا مدينه حىت يتمكن البنك من استيفاء حقه قبل األخري ال يعدو أن يكون نوعاً ملا يسمى 
يف الفقه القانوين ابإلانبة القاصرة حبيث يقوم التزام جديد إىل جانب االلتزام األول دون أن يرتتب 

 ري املدين.على ذلك جتديد االلتزام بتغي
 ( 405/1421رقم القرار: )

إذا كانت عالقة الطرفني تقوم على أساس سند ألمر البنك مت خصمه وقيد قيمته يف احلساب  -162
اجلاري لصاحل العميل فعلى ذلك تتحدد حقوق والتزامات الطرفني حيث تدور املنازعة حول قرض 

 عنه كشف احلساب.انتج عن خصم ورقة جتارية وتتم تسويتها يف ضوء ما يسفر 
 ( 262/1413رقم القرار: )
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 اعتماد مستندي -7

 

 

 

االعتماد املستندي هو عقد يتعهد البنك مبقتضاه فتح اعتماد بناء على طلب أحد عمالئه  -163
ويسمى اآلمر بفتح االعتماد ولصاحل شخص آخر يعرف ابملستفيد بضمان مستندات متثل بضاعة 

االعتماد شأنه شأن أي عقد آخر يلزم ملن يستند إليه تقدمي منقولة أو معدة للنقل. مؤدى ذلك. 
 الدليل على وجوده وإثبات انعقاده.

 (133/1410رقم القرار: )

االعتماد املستندي ابالطالع معناه أنه يتعني على اآلمر سداد قيمة املستندات عند استالمها.  -164
املمثلة للبضاعة خيوله حبسها حلني تظهري سند الشحن للبنك ينشئ له حق رهن على املستندات 

سداد العميل اآلمر لقيمتها. أثر ذلك. من حق البنك االمتناع عن تسليم مستندات االعتماد لآلمر 
 لعدم دفع قيمتها ابلكامل.

 ( 13/1408رقم القرار: )

حتويل االعتماد يقصد به تنازل املستفيد عن االعتماد كله أو بعضه لصاحل الغري الذي يقوم  -165
بتقدمي املستندات للبنك املبلغ وقبض قيمتها منه وذلك ما يستلزم موافقة أطراف االعتمـاد وإن مل 

قوقه ينص فيه على حق التحويل. مفاد ذلك. تنازل اآلمر يف االعتماد الغري قابل للتحويل عن ح
 والتزاماته للغري هو حوالة حلقه الناشئ عن االعتماد وليس حتويال له.  

مىت كانت الدفعة األخرية من االعتماد املستندي متثل ضمااًن حلسن تنفيذ املستفيد اللتزامه ومشروط  -
بدون دفعها بتقدمي شهادة حبسن التنفيذ تعني االلتزام هبذا الشرط. قيام البنك ابلدفع إىل املستفيد 

 تقدمي الشهادة املطلوبة جيعله ملتزماً برد قيمة هذه الدفعة لآلمر بفتح االعتماد.
 ( 24/1408رقم القرار: )
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من املقرر أن تظهري سند الشحن ألمر البنك قرينة على أن املستندات مرهونة له كضمان  -166
السرتداد حقوقه وجتعله حائزًا شرعيًا هلا حيازة ختوله وحده حق استالم البضاعة مباشرة من الناقل 

 البحري أو وكيله أو تظهريها ملن يشاء وتسليمها له.   
دات املطلوبة يف االعتماد. أثر ذلك. عدم احتجاج اآلمر على عدم ورود أمر الشحن من بني املستن -

 البنك مصدر االعتماد أبن البضاعة قدمية.
ة البضاعة أو طريقة سند الشحن الغري نظيف هو الذي حيمل عبارة تنص على وجود عيب يف حال -

 .تعبئتها
 (36/1408رقم القرار: )

بواخر خمتلفة أويف رحالت حبريه خمتلفة.  الشحن اجلزئي هو شحن البضاعة على دفعات على  -167
 وال يعد شحنا جزئيا الشحن الذي يتم أبكثر من طرد على ابخرة واحدة.

 الكشط الوارد يف سند الشحن يصححه خامت الناقل البحري. -
 ( 39/1408رقم القرار: )

االعتماد قيام الشركة املستفيدة من االعتماد بتخصيص البضاعة حلساب املشرتي اآلمر بفتح  -168
 بشحنها إليه. أثر ذلك. جتريد ملكيتها للبضاعة.

 ( 41/1408رقم القرار: )
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من املستقر عليه أنه يقع على عاتق الوكيل البحري التزام بتسليم البضاعة ملن له احلق يف  -169
الشحن اليت حتت يده أو املظهرة إليه. أثر خمالفة ذلك. إلزام الوكيل بسداد  استالمها مبقتضى بوالص

 قيمة االعتماد للبنك املظهرة إليه البوالص.  
الشحن  طلب الوكيل املالحي إدخال املستورد يف الدعوى املرفوعة ضده من البنك املظهرة ألمره بوالص -

 ال حمل له ألن التزام الوكيل جتاه البنك التزام مباشر ومستقل عن العالقة بني الوكيل والعميل.
 ( 86/1408رقم القرار: )

للبنك فاتح االعتماد حق حبس املستندات اليت يتلقاها من البائع مظهرة ألمره وله حق رهن  -170
تسلم أو تظهري املستندات ملن يرغب تسليم البضاعة البضاعة ابعتباره حائزاً ملستنداهتا وله وحده حق 

إليه. مؤدى ذلك. التزام الناقل البحري ووكيله بتسليم البضاعة إىل املرسل إليه احلائز للمستندات 
الشرعية. خمالفة ذلك. مسئولية الناقل ووكيله عن البضاعة يف مواجهة البنك احلائز الشرعي 

 ملستنداهتا.
 (172/1408رقم القرار: )

للبنك فاتح االعتماد وحده حق استالم البضاعة احلائز ملستنداهتا ضمااًن السرتداد حقوقه وله  -171
وحده تظهريها إىل الغري. مفاده. التزام الناقل البحري ووكيله بتسليم البضاعة إىل احلائز الشرعي 

ملستنداهتا. مرده. مسئولية ملستنداهتا. تسليم البضاعة إىل املشرتي بضمانته الشخصية دون حيازة 
 الناقل عن قيمة البضاعة يف مواجهة البنك احلائز للمستندات بصورة نظامية.

 (227/1408رقم القرار: )
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تنفيذ البنك مصدر االعتماد ألمر العميل بفتح االعتماد. الوفاء بقيمته إىل املستفيد مقابل تلقي  -172
حىت سداد اآلمر للمبلغ املستحق عليه. تسليم املستندات. حق البنك يف حبس سندات الشحن 

الوكيل البحري البضاعة إىل املشرتي دون أن يكون حائزًا ملستنداهتا. مفاده. التزام اآلمر والوكيل 
 البحري بدفع قيمة البضاعة موضوع االعتماد ابلتضامن إىل البنك فاتح االعتماد.

 (29/1426) -( 47/1409رقم القرار: )

البنك فاتح االعتماد إىل عميله اآلمر إثر وصول املستندات املتعلقة ابلبضاعة مبا شاهبا إبالغ  -173
من خمالفات تتعارض مع شروط االعتماد. وإخطار البنك املراسل بتلك املخالفات. إقرار العميل 

آلمر اآلمر ابطالعه على مستندات االعتماد واملوافقة على قبوهلا على هذا احلال. مفاده. مسئولية ا
 عن ذلك والتزامه بدفع قيمة االعتماد إىل البنك.

 ( 144/1409رقم القرار: )

من املستقر عليه أن دور البنك املراسل لالعتماد املستندي، الذي يقتصر على تبليغ االعتماد  -174
للمستفيد، يقف عند حد دور الوسيط الذي يتوىل تداول املستندات ونقلها دون أن يلتزم بشيء إال 

 املستفيد مبا قد يصدر عنه من خطأ يف التبليغ. وال يعترب قيام البنك املراسل بتبليغ االعتماد إىل
أتييدًا له، بل جيب أن يصرح ابلتزامه به وتعزيزه له بناء على طلب البنك الفاتح حىت يتحقق التزامه 
املباشر يف مواجهة املستفيد. وقد أشارت إىل هذا املعىن بوضوح القواعد والعادات املوحدة 

بلغ االعتماد عن طريق بنك لالعتمادات املستندية وذلك ابلنص يف املادة الثامنة منها على أنه قد ي
 آخر دون التزام على هذا البنك املبلغ.

 ( 212/1410)  -( 237/1409رقم القرار: )
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املستقر عليه أنه مىت قام البنك بتنفيذ االعتماد والوفاء بقيمته إىل املستفيد عند ورود املستندات  -175
املستندات لتسلمها مقابل دفع  مطابقة لشروط االعتماد. فإنه يقوم إبخطار عميله اآلمر بوجود

قيمتها. وبذلك، يتحقق التزام اآلمر بدفع قيمة املستندات إىل البنك من اتريخ تلقيه اإلخطار بوجود 
 مستنداهتا لدى البنك. أثره. ال جيوز لآلمر االحتجاج بشروط مل يرد ذكرها بطلب فتح االعتماد.

 ( 278/1409رقم القرار: )

املالحي ملستندات البضاعة ال تعطيه احلق يف مطالبة البنك مصدر االعتماد بباقي حيازة الوكيل  -176
 قيمة املستندات ألنه ليس طرفا يف العالقة الناشئة عن عقد االعتماد املستندي.

 ( 5/1412رقم القرار: )

 املستقر عليه أنه وإن كان البنك غري مسؤول عن الدفع بناء على مستندات مزورة طاملا كان -177
مظهرها سليماً وكاملة طبقاً لشروط االعتماد وليس بينها تناقضات. إال أن اختاذ البنك موقفاً سلبياً 
إزاء البضاعة بعد رفض العميل استالم املستندات لتقليل األضرار. أثر ذلك. ترتيب املسئولية املدنية 

 على فعله ابإلضافة ملسئولية العميل.
 ( 29/1426) -( 14/1413رقم القرار: )

سند الشحن البحري هو األساس يف رجوع البنك املدعي على الناقل البحري أو وكيله لتنفيذ  -178
التزام هذا األخري بتسليم البضائع حمل االعتماد املستندي إىل البنك املدعي ابعتباره حامل سند 

ليس الشحن مع ابقي مستندات االعتماد وهو السند املمثل للبضائع املشحونة. مؤدى ذلك. 
للوكيل املالحي أن يتمسك قبل البنك بعدم قيام األخري بدفع قيمة املستندات أو البضائع للمستفيد 

 للتحلل من مسئوليته عن تسليم البضائع على غري ما تقضى به النظم والعقود.
 ( 170/1413رقم القرار: )
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حقيقة البضاعة من عدمه. عدم مسئولية البنك فاتح االعتماد عما إذا كانت املستندات متثل  -179
التزام البنك ابلتحقق من مطابقة املستندات لشروط االعتماد. استقالل عقد فتح االعتماد عن عقد 
البيع. أثره. التزام البنك بدفع القيمة للمستفيد إذا ما ثبتت املطابقة لشروط االعتماد. يقابله التزام 

ون النظر إىل مدى مطابقة البضاعة للمواصفات العميل بدفع قيمة االعتماد اليت دفعت للمستفيد د
 من عدمه.

 ( 170/1413رقم القرار: )

تسلم العميل اآلمر ملستندات االعتماد كاملة والتوقيع عليها وعلى التعديالت اليت طرأت على  -180
االعتماد دون اعرتاض من جانبه واستالمه للبضاعة. أثره. عدم مسئولية البنك فاتح االعتماد عن 

 التعديالت الواقعة يف شروط االعتماد.
 ( 314/1414) -( 210/1414رقم القرار: )

يلتزم البنك فاتح االعتماد بفحص املستندات املقدمـة له ومطابقتها على الشروط اليت حددها  -181
العميل ابالعتماد. جيب أن تكون املطابقة كلية وحرفية لشروط االعتماد. خمالفة ذلك يرتب مسئولية 

 البنك.
 ( 1/1415رقم القرار: )

فشل البنك فاتح االعتماد يف تقدمي ما يفيد تسليم مستندات البضاعة إىل العميل اآلمر أو  -182
استالمه البضاعة من اجلمرك. أثره. إلزام البنك أبن يرد إىل اآلمر املتبقي من قيمة االعتماد بعد 

 خصم ما ثبت استالم اآلمر له.
 ( 160/1415رقم القرار: )
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صدور املستندات للتداول على قوة االعتماد املستندي ألمر البنك فاتح االعتماد أو حترير  -183
املستندات ألمر البنك أو تظهريها له على سبيل الضمان حلقه الذي قام بوفائه عن مالكها احلقيقي 

بعد دفع  ال يعين ملكيته للبضائع حمل املستندات. أثره. التزام البنك بتسليم املستندات إىل اآلمر
 قيمتها. 

قيام البنك فاتح االعتماد ابلتحقق من مدى مطابقة املستندات مع الصيغة املشرتطة ابالعتماد. أثره.  -
التزام البنك ابلوفاء بقيمة االعتماد إىل املستفيد مبجرد ثبوت التطابق دون النظر إىل حالة البضاعة 

 حمل االعتماد.
 ( 307/1416)  -( 44/1416رقم القرار: )

اعرتاض البنك املصدر لالعتماد على تسليم البضاعة إىل اآلمر دون مستندات الشحن اليت  -184
حتت يده. قيد قيمة االعتماد على حساب العميل اآلمر من شأنه حتول الدين إىل مفرد من مفردات 
احلساب اجلاري مدين واستحداث رابطة قانونية جديدة تستند إىل هذا احلساب وختتلف عن القواعد 

تعلقة ابالعتمادات املستندية.  أثره. عدم جواز االدعاء من قبل البنك حبقوق ترتكن إىل االعتماد امل
 املستندي حمل املنازعة.

 ( 277/1417رقم القرار: )

إن مناط االعتداد ابلتعديل على االعتماد املستندي الغري قابل للنقض أو االلغاء أن يتم ذلك  -185
 االعتماد والبنك الفاتح واملستفيد. فتحابالتفاق بني كل من طالب 

 ( 145/1418) -( 88/1418رقم القرار: )
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فتح املدعي اعتماد حبد أقصى معني وتقدمي دفعة نقدية للمستفيد على حساب االعتماد. عدم  -186
خصم البنك املدعى عليه للدفعة املقدمة عند دفع قيمة الفاتورة. مؤداه. حتميل عميله تكاليف 

 للمدعي. مبلغهاإضافية غري مستحقة بقيمة الدفعة املقدمة ويكون مسئوال عن إعادة 
 ( 249/1418رقم القرار: )

املستقر عليه أنه مادامت املستندات املقدمة على ذمة االعتماد املستندي قد مت تداوهلا بطريقة  -187
صحيحة ومل يبد بشأهنا أي اعرتاض بشأن يتعلق مبطابقة املستندات لشروط االعتماد من البنك 

 ملتزم بسداد قيمتها إىل بنك املستفيد.املستلم وهو البنك فاتح االعتماد. أثر ذلك. هذا األخري 
 ( 26/1419رقم القرار: )

أن البنك يلتزم إبعادة مستندات  املقرر وفقاً لألصول واألعراف املوحدة لالعتمادات املستندية -188
االعتماد إىل مقدمها أو وضعها حتت تصرفه حىت يتمكن من تعديل أو تصحيح املستندات املخالفة 
لشروط االعتماد وإذا فشل البنك يف إعادة املستندات أو وضعها حتت تصرف مقدمها فليس له 

 املطالبة بقيمة االعتماد.
 ( 572/1420)  -( 68/1420رقم القرار: )
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املستقر عليه أن البنك فاتح االعتماد املستندي مىت تلقى املستندات من املستفيد وقام بفحصها  -189
وانتهى إىل سالمتها ومطابقتها للتعليمات فإنه يلتزم بنقلها إىل اآلمر بفتح االعتماد وميكن لآلمر 

 تسلمها مقابل أداء قيمتها يف حالة عدم اعرتاضه عليها.   
وحيصل البنك من العميل على إيصال ابستالم املستندات كاملة ابعتبار أن البنك ال يطالب حبقوق  -

قبله إال بعد تنفيذ ما عليه من التزامات تتعلق بتسليم املستندات املطابقة للتعليمات تنفيذا اللتزامه 
 بتحقيق غاية إعماالً للصفة احلرفية لعملية فحص املستندات وقبوهلا.   

قام البنك ابلوفاء ابلتزاماته كاملة وتسلم العميل مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات أو وضعها  إذا -
البنك حتت تصرفه ومل يعرتض العميل عليها بسبب قانوين فإن العميل اآلمر عندئذ يلتزم بدفع قيمة 

 املستندات للبنك ليتسىن له استالم البضاعة من الناقل.   
قيمة املستندات املطابقة هو مقابل وفاء البنك ابلتزامه بتسليم هذه املستندات أو التزام العميل بدفع  -

وضعها حتت تصرفه. وتبعاً لذلك يكون للبنك احلق يف حبس املستندات حىت يستويف قيمتها من العميل 
لة اآلمر، كما أن للبنك حق تسلم البضاعة والتنفيذ عليها كدائن مرهتن مبقتضى هذه املستندات يف حا

 تقاعس العميل عن الوفاء ابلتزامه بدفع القيمة.  
 ( 409/1421رقم القرار: )

املستقر عليه أن البنك املراسل ابعتباره متخصصا يف األعمال املصرفية ويهتم ابحملافظة على  -190
العادية حقوق ومصاحل عمالئه واملتعاملني معه ومنهم املستفيد من االعتماد يلتزم ببذل العناية املعقولة 

 واملعروفة ابلنسبة إلمتام عمليات التبليغ يف الوقت املناسب. أثر خمالفة ذلك. ترتيب مسئوليته املدنية.
 ( 419/1421رقم القرار: )

استالم اآلمر مستندات االعتماد من البنك املصدر وقيام األخري بقيد قيمة االعتماد حبساب  -191
 قيمة االعتماد حمل املطالبة.اآلمر. أثره. إلزام العميل اآلمر بسداد 

 ( 180/1421رقم القرار: )
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املخالفات اليت ينسبها اآلمر للمستفيد من االعتماد املستندي تتعلق بعالقته به وهي عالقة  -192
مستقلة عن عالقة اآلمر ابلبنك فاتح االعتماد الذي يتعامل على مستندات بعيداً عن عملية البيع. 

ابلتزامه بتسليم املستندات لآلمر مطابقة لشروط االعتماد يرتب له احلق مفاد ذلك. أن وفاء البنك 
 يف املطالبة بقيمة االعتماد ابلكامل. وهي القيمة املسددة للمستفيد عن طريق البنك املراسل.

 ( 33/1423رقم القرار: )

االعتماد املستندي الغري قابل لإللغاء ينشأ عنه التزام البنك التزاماً اباتً وهنائياً قبل البائع بتنفيذ  -193
االعتماد مىت قام املستفيد بواجباته املنصوص عليها يف العقد وبصرف النظر عن عالقة العميل اآلمر 

قدم األخري مستندات كاملة  ابملستفيد. أثر ذلك. ليس للبنك االمتناع عن الوفاء للمستفيد طاملا
 أتكد البنك من صحتها ومطابقتها للشـروط املبينة يف خطاب االعتماد. 

 ليس للبنك أن ميتنع عن الوفاء للمستفيد حىت لو تويف العميل اآلمر أو حجر عليه أو أشهر إفالسه. -
 (28/1424رقم القرار: )

االعتماد عند فتحه وميثل غطاء نقدايً  قيام البنك بقيد مبلغ على حساب العميل يعادل قيمة -194
لكامل قيمة االعتماد بنفس عملة االعتماد. مؤدى ذلك. ال حمل لتمسك البنك بتغري سعر صرف 

 العملة وطلب حتميل العميل فرق سعر الصرف عند استحقاق دفعات االعتماد.
 ( 242/1425رقم القرار: )

األخرية من االعتماد يف اتريخ الحق ملواعيد طلب العميل من البنك دفع ما تبقى من الدفعة  -195
انتهاء االعتماد ورفض البنك السداد النتهاء صالحية االعتماد. أثره. عدم وجود خطأ من جانب 

 البنك.
 ( 99/1426رقم القرار: )
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يف حال مصادفة اتريخ انتهاء صالحية االعتماد املستندي إجازًة رمسية وكان البنك املتعني تقدمي  -198

 املستندات إليه مغلقاً؛ فإن اتريخ االنتهاء ميتد إىل أول يوم ال حق يستأنف فيه البنك العمل.
 ( 262/1431رقم القرار: )

 
من يفهم تسلم اآلمر بفتح االعتماد املستندات اليت هبا عّوار وسكوته فرتة طويلة. مؤدى ذلك؛  -199

 ذلك السكوت ويف ظروف أن اآلمر قد كشف العوار وجتاوزه. أثره؛ اعفاء البنك من املسئولية.
 ( 59/1429رقم القرار: )

 

 

خماطبة اآلمر بفتح االعتماد للمستفيد منه أبنه سيقبل املستندات املقدمة من املستفيد مقابل  -196
البضاعة. مفاده. تنازل اآلمر مقدما عن أي خمالفات قد تشوب تلك املستندات. أثره. عدم تسليم 

 جواز متسكه ابملخالفات قبل البنك.
 ( 218/1426رقم القرار: )

استالم اآلمر للبضاعة قبل وصول املستندات اخلاصة هبا للبنك مفاده. جتاوزه عن أية شائبة قد  -197
 تشوب تلك املستندات.

 ( 218/1426رقم القرار: )

عند فتحه وميثل غطاء نقدايً قيام البنك بقيد مبلغ على حساب العميل يعادل قيمة االعتماد  -200
لكامل قيمة االعتماد بنفس عملة االعتماد. مؤدى ذلك. ال حمل لتمسك البنك بتغيري سعر صرف 

 العملة وطلب حتميل العميل فرق سعر الصرف عند استحقاق دفعات االعتماد.
 ( 260/1441رقم القرار: )
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إلغاؤه أو تعديله سواًء بناًء على مبجرد وصول خطاب فتح االعتماد إىل املستفيد ال جيوز  -201
 .طلب العميل أو مبحض إرادة البنك، إال مبوافقة مجيع ذوي الشأن

 ( 254/1442رقم القرار: )



 

63  

 

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 
 

 إثبات -8

 

 

 

 

طلب العميل إثبات سداده املديونية للبنك بشهادة الشهود. ال وجه هلذا الطلب ألن العالقة  -202
 مكاتبات وقيود كتابية.بني البنك وعميله تتم من خالل 

 ( 273/1409رقم القرار: )

املستقر عليه أن الوسيلة املتبعة يف إبالغ التعليمات بني البنوك هي ذاهتا املتعني اتباعها يف حالة  -203
تعديل هذه التعليمات أو تغيريها. ثبوت أن التعليمات األصلية للبنك املدعي قد أبلغت للبنك 

مؤكد ابلشفرة فإن تعديل هذه التعليمات أو تغيريها أو إلغائها يتم أيضاً  ساملدعى عليه مبوجب تلك
بذات الوسيلة. مؤدى ذلك. ليس مقبواًل من البنك املدعى عليه اعتماد تعديل أو تغيري التعليمات 

بتسليم املستندات مقابل دفع قيمة الكمبيالة إىل التسليم مقابل قبول  ياألصلية للبنك املدع
  مؤكد ابلشفرة وإال تبقى التعليمات األصلية هي السارية. سال مبوجب تلكالكمبيالة إ

 ( 226/1413رقم القرار: )

خلو منوذج طلب التحويل الذي يتمسك به العميل من توقيعه مؤدى ذلك عدم االحتجاج به  -204
 .العالقة بني البنك وعميله تتم من خالل مكاتبات وقيود كتابية إذ

 ( 413/1433رقم القرار: )

عدم جزم تقرير األدلة اجلنائية أبن توقيع املستأنف على أمر التحويل مزور عليه وخلو األوراق  -205
 .عما يثبت ذلك التزوير، يرتتب عليه مسؤولية املستأنف املوقع عن حمتوايت تلك املستندات

 ( 138/1441رقم القرار: )
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يف الدعوى قد استند إىل أصول صحيحة منتجة من واقع أوراق إذا كان التقرير احملاسيب املودع  -206
ومستندات الدعوى والعالقة بني الطرفني يف ضوء كشوف احلساب. أثره. للجنة أن تعتد به يف 

 الفصل ابلنزاع.
  -( 58/1425)  -( 282/1413رقم القرار: )

(52/1426 ) 

معني. مؤدى ذلك. ال حمل الدعاء الكفيل إذا كان الثابت ابألوراق أن الكفالة قد حتددت مببلغ  -207
 أنه وقع على بياض أو أن كفالته ملديونيته أقل.

 ( 286/1413رقم القرار: )

العربة ابملستندات املوقعة من العميل بغض النظر عن اخللفيات أو العالقات اخلاصة اليت ال بينة  -208
 عليها يف األوراق.

   (31/1434القرار: ) رقم( 296/1413رقم القرار: )
 (63/1432رقم القرار: )

إبقفاهلا يدل على علمه التام بوجودها  هثبوت علم املدعي ضمنياً بعمليات املتاجرة ابهلامش بقيام -209
 وموافقته عليها.  

إذا ثبت من مكاملة العميل اهلاتفية للبنك املسجلة لعملية املتاجرة ابهلامش املعرتض عليها طلب العميل  -
تنفيذها واستفساره من خالل املكاملة عن مدى مساح حد املخاطرة ابلتنفيذ فإن هذه املكاملة تتضمن 

 اتريخ املكاملة.  علمه الكامل حبد املخاطرة وقرينة على علمه أبوضاع العمليات القائمة يف 
 ( 470/1421رقم القرار: )
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إذا كان البنك املدعى عليه هو الذي ميلك الدخول إىل نظم املعلومات املوجودة لديه وال ميكن  -210
للمدعي احلصول على مستخرجات هذه النظم. مفاد ذلك. عبء اإلثبات يقع على عاتق البنك 

 وإال عد مسلماً أبقوال املدعي. -يف حالة ارتباط النزاع مبعلومات ميلكها البنك وحده  – املدعى عليه
  –( 110/1425) -( 292/1422)رقم القرار: 

(363/1442)-(19/1428) 

الطعن ابلتزوير إلجراءات طعنه وعدم تقدميه األوراق املطلوبة للمضاهاة لدى  مدعيعدم متابعة  -211
 جهة االختصاص. أثر ذلك. صرف النظر عن الطعن.

 ( 10/1425) -( 108/1423رقم القرار: )

إثبات إدارة األدلة اجلنائية تزوير توقيع العميل على مبايعة أسهم. أثره. إلزام البنك برد قيمتها  -212
 للعميل.

 (58/1424) -( 57/1424رقم القرار: )

خلو منوذج طلب التحويل الذي يتمسك به العميل من توقيعه. مؤدى ذلك. عدم جواز  -213
 احتجاجه به.

 ( 68/1424رقم القرار: )

للجنة االعتماد على تقرير اإلدارة املختصة ابلبنك املركزي السعودي يف إثبات صحة عملية  -214
 السحب من الصراف اآليل.

 ( 122/1424رقم القرار: )
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عدم سالمة إمتام عمليات السحب من مكائن الصراف اآليل بتجاوزها السقف اليومي للسحب  -215
احملدد مببلغ مخسة آالف رايل خالل ساعة واحدة. مؤدى ذلك. اعتبار ذلك التجاوز قرينة تؤيد 

 قول العميل بعدم قيامه أبي عملية سحب خالل تلك الفرتة.
 ( 131/1424رقم القرار: )

جيوز إثبات الرهن التجاري فيما بني املتعاقدين وابلنسبة للغري بكافة طرق اإلثبات أاًي كانت  -216
 قيمة الدين املضمون ابلرهن.

 ( 160/1424رقم القرار: )

على املدعي عبء إثبات أن هناك مبالغ وردت إىل حسابه حىت تقوم املسئولية يف مواجهة البنك  -217
 إلنفاذ حوالة احلق اليت أجراها املدعي على البنك املدعى عليه.

 ( 197/1424رقم القرار: )

 -للجنة السلطة التامة يف حتصيل فهم الواقع يف الدعوى ويف تقدير قيمة ما يقدم هلا من أدلة.  -218
 ذلك.رأي اخلبري ال خيرج عن كونه عنصرا من عناصر اإلثبات للجنة تقديره دون معقب عليها يف 

 ( 4/1426) -( 9/1425رقم القرار: )

كشوف احلساب وإن كانت صادرة من البنك إال أنه إبرسال صورة منها للعميل وعدم احتجاجه  -219
 على ما ورد هبا من قيود تعد حجة عليه يلتزم هبا.

 ( 236/1425رقم القرار: )
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 على طالب التعويض عبء إثبات توافر أركان املسؤولية املدنية. -220
 ( 27/1425رقم القرار: )

ثبوت تعامل املورث مع البنك من واقع عقود التسهيالت وكشوف احلساب. أثر ذلك. إلزام  -221
 الورثة ابملديونية يف حدود ما آل إليهم من الرتكة.

 ( 41/1425رقم القرار: )

املطروحة  للجنة سلطة تقدير أدلة التزوير، وهلا استخالص وقوعه أو نفيه من األوراق والوقائع -222
عليها مىت كانت األدلة اليت استخلصتها تؤدي إىل النتيجة اليت انتهت إليها وهلا أصلها الثابت 

 ابألوراق.
 (135/1436) -( 133/1425رقم القرار: )

 مدعي التزوير عليه عبء إثبات ادعائه. -223
 ( 78/1425رقم القرار: )

خالل الفرتة املفرتض احتفاظه هبا. أثره. حتمله عدم احتفاظ البنك ابلتسجيالت اهلاتفية للعميل  -224
 تبعة عدم االحتفاظ هبا كدليل ملصلحته يف مواجهة العميل.

 ( 118/1425رقم القرار: )
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عدم تقدمي البنك ألمري صرف يُنكر العميل توقيعه عليهما. عبء إثبات قيام العميل بصرفهما  -225
قيمتهما من حساب العميل يعد إجراء ال سند له يقع على عاتق البنك. مؤدى ذلك. خصم البنك 

 من النظام.
 (219/1425رقم القرار: )

ثبوت تعامل العميل على حسابه املدين من واقع كشوف احلساب. أثر ذلك. ثبوت الرصيد  -226
 املدين يف ذمته ولو مل يقدم طلباً كتابياً للبنك لرضائه الضمين بتلك التسهيالت.

 ( 235/1425رقم القرار: )

ثبوت أن صور املستندات املقدمة يف الدعوى صور طبق األصل مل يطعن عليها ابلتزوير ومل  -227
 يثبت تزويرها. أثر ذلك. للجنة األخذ هبا لتكوين قناعتها.

 ( 236/1425رقم القرار: )

عليه أو يطعن عليه  املستند العريف حجة مبا ورد فيه على من وقع عليه طاملا مل ينكر توقيعه -228
 ابلتزوير.

 (248/1426) -( 239/1425رقم القرار: )

 مدعي خالف الظاهر عليه عبء إثبات دعواه. -229
 ( 141/1426رقم القرار: )
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مثل  : عدم .وعلى من يدعي خالف األصل تقدمي الدليل على ما يّدعيهاألصل براءة الذمة،   -235
براءة ذمة العميل تقدمي البنك املستندات اليت تثبت أن ذمة العميل مشغولة أبية مديونية قبله؛ أثره؛ 

 .ورفع امسه من قائمة املتعثرين يف السداد
 ( 216/1427رقم القرار: )

 

ثبوت أن الطعن ابلتزوير غري منتج يف الدعوى وأن القصد منه هو إطالة أمد التقاضي. أثر  -230
 ذلك. للجنة االلتفات عنه.

 ( 105/1426) -( 68/1426رقم القرار: )

للجنة االعتداد مبستند دفع قيمة القرض املوقع من العميل إلثبات حصوله على القرض ولو  -231
 مع خلو األوراق من عقد القرض.

 (137/1426رقم القرار: )

الدعوى جيوز للجنة االستناد إىل تقرير اخلبري املقدم يف دعوى أخرى بني ذات اخلصوم طاملا أن  -232
 األخرى قد مت ضمها مللف النزاع.

 ( 164/1426رقم القرار: )

اللجنة هي اخلبري األعلى فيما يعرض عليها من أمور ولو كانت فنية. مؤداه. للجنة مضاهاة  -233
 التوقيعات ابإلمضاء ابلعني اجملردة.

 ( 165/1426رقم القرار: )

 ابلتصرف من إطالقات اللجنة مىت كان مرجعه أوراق الدعوى ومستنداهتا. استخالص الرضا -234
 ( 190/1426رقم القرار: )
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إثبات التقرير الفين الصادر من اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية أن التواقيع املنسوبة للعميل على  -236
 أوراق البنك مزورة، أثره: عدم االعتداد بتلك األوراق يف مواجهته.

 ( 261/1427رقم القرار: )

 
إن عدم اطمئنان اللجنة إىل أن كشف احلساب الصادر من البنك واملتضمن سداد العميل  -237

للقرض سداده يصادف حقيقة الواقع ألسباب مربرة استنادًا إىل أن كشف احلساب ُأرسل للعميل 
إىل حساب الديون  بطريق اخلطأ وأنه قد مت ترحيل رصيد إمجايل القرض وأرصدة احلساابت األخرى

املشكوك يف حتصيلها وأن عميل البنك مل يُقدم ما يثبت سداده القرض سواًء بقسيمة إيداع أو شيك 
 .أو حتويل وأثر ذلك: عدم االعتداد به

 ( 320/1427رقم القرار: )

 
 احملرر العريف حجة مبا ورد فيه على من وّقعه، طاملا مل ينكر توقيعه أو يطعن عليه ابلتزوير. -238

 ( 6/1428رقم القرار: )

 
 .دعى خالف الظاهراالبينة على من  -239

 ( 2/1429رقم القرار: )

 

 

 

 

مىت ما أخذت اللجنة ابلتقرير احملاسيب القتناعها بصحة أسبابه ال تكون ملزمة ابلرد استقالاًل  -240
 .على الطعون املوجهة إليه

 ( 476/1433رقم القرار: )
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ثباته إمن شأهنا أن جتعل األمر املراد  ابلكتابة، وأن اً اثبت تعترب دليالً إن تقدير ما إذا كانت الورقة  -241
ها على ماال يتعارض مع ما هو اثبت ءه تستقل به اللجنة مىت أقامت قضاقريب االحتمال من عدم

 ابلورقة وعلى أسباب سائغة.
 ( 33/1429رقم القرار: )

 
على  به. أثره؛ ال تكون ملزمة ابلرد استقالالً أخذ اللجنة بتقرير اخلبري القتناعها بصحة ما جاء  -242

 الطعون اليت توجه إليه أو إبجابة طلب إعادة املأمورية إىل اخلبري.
 ( 68/1429رقم القرار: )

 
 يشرتط لقبول االدعاء ابلتزوير أن يكون منتجاً يف النزاع. -243

 ( 160/1429رقم القرار: )

 
عناية خاصة فإن الدائن إذا أنكر على املدين بذل  ين التزامًا ببذلمقتضى اعتبار التزام املد -244

 .العناية الواجبة. أثره؛ عبء إثبات ذلك يقع على الدائن
 ( 214/1429رقم القرار: )

 
البنكي ابلبنك املركزي السعودي دون وجود ما يثبت  اإلشرافاطمئنان اللجنة لتقرير إدارة  -245

 يف اإلثبات. عكسه. أثره؛ اعتباره دليالً 
 ( 262/1429رقم القرار: )

 
إصداره للبطاقات االئتمانية ونسبتها  دعجز البنك عن إثبات صحة اإلجراءات اليت يقوم هبا عن -246

 إىل املدعي. أثره؛ براءة ذمة املدعي.
 ( 213/1431رقم القرار: )
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البنوك ة التعامل مع ال يسوغ للمدعي إثبات دعواه املصرفية ابلشهادة، ألن ذلك ال يتفق وطبيع -247
  ا.وما يف حكمه

 ( 291/1431رقم القرار: )

 
عدمي األهلية يصدر حبقه صك من احملاكم العامة يفيد بنعت الشخص ابنعدام األهلية وإقامة  -248

ويل أو وصي عليه، أو يصدر حبقه صك يفيد احلجر عليه؛ وابلتايل فإن صدور الوكالة الشرعية من 
وجمرد وجود تقرير طيب يوصف حالة األصيل ال جيعل تلك األصيل للوكيل دليل على كمال األهلية 

  .الوكالة ابطلة النعدام أهليته
 ( 225/1431رقم القرار: )

 
دعى، وأن عدم إثبات ابراءة الذمم وأن البينة على من  املستقر عليه شرعًا ونظامًا أن األصل -249

 عن حمتوى املستند.املدعي واقعة تزوير توقيعه على أوامر الصرف جيعل مسئوليته قائمة 
 ( 22/1431رقم القرار: )

 
جمرد تقدمي العميل لصورة من قسيمة إيداع خالية من بيان اسم املستلم وتوقيعه أو ختم البنك  -250

الرمسي، ال يعترب سنداً له حجية أو قوة نظامية يف مواجهة البنك، حيث مل تستكمل إجراءات اإليداع 
 نظامي مرتتب على ذلك.ابلنسبة للعميل وابلتايل فال أثر 

 ( 64/1432رقم القرار: )

 
األصل براءة الذمم، وأن إنكار العميل مديونيته للبنك، وعجز البنك يف املقابل عن إقامة الدليل  -251

 على انشغال ذمة عميله. أثر ذلك. براءة ذمة العميل فيما مل يثبت.
 -( 247/1425) -( 267/1432رقم القرار: )

(38/1426) 
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جزم تقرير األدلة اجلنائية أبن توقيع املدعي على مستندات الدعوى حمل الطعن ابلتزوير عدم  -252
 مزورة عليه وخلو األوراق مما يثبت ذلك التزوير. أثره. مسئولية املدعي عن حمتوى املستند.

 (133/1425)  -( 332/1432رقم القرار: )

 
عدم التزام اجلهة املكلفة بتنفيذ املهمة الواردة ال يُعتد ابلتقرير الفين املقدم يف الدعوى يف حال  -253

 يف قرار الندب.
 ( 27/1432رقم القرار: )

 
إن ختلف البنك عن إيداع رده على الدعوى مشفوعاً ابملستندات املؤيدة، على اعتبار أنه ميلك  -254

صعوبة حصول  التقنية الفنية واألجهزة املؤهلة للدخول إىل املعلومات اخلاصة ابلعمالء، ابإلضافة إىل
العميل على تلك املعلومات املوجودة لدى البنك، أثره؛ اعتباره قرينة لصاحل العميل أبن ما مت سحبه 

 من حسابه لدى البنك بال مسوغ نظامي ادعاء صحيح.
 ( 11/1427رقم القرار: )

 
عملية التحويل املصريف تتحقق بقيد األمر الصادر من اآلمر ابلتحويل يف اجلانب الدائن حلساب  -255

املستفيد. مؤدى ذلك؛ اكتساب اآلمر ابلتحويل حقًا يف مواجهة البنك على املبلغ الصادر به أمر 
 التحويل. 

 ( 280/1429رقم القرار: )

 
مناط إعمال أثر حجية األمر املقضي فيه هو إاثرة نزاع سبق القضاء فيه بني ذات اخلصوم  -256

ويتعلق بذات احلق حماًل وسبباً؛ واحلكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم جتاوب املدعي يف إثبات 
 دعواه؛ ال تكون له حجية لعدم فصله يف أصل النزاع بني طرفيه. 

 ( 171/1432رقم القرار: )
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عن االعرتاض على عمليات السحب واإليداع اليت تتم على حسابه  طويلةتقاعس العميل مدة  -257
قرينة قضائية بصحتها. أثره؛ عدم جواز إعادة اجملادلة فيها حبجة خطأ البنك يف إجرائها وذلك حرصاً 

  على استقرار املراكز املالية والقانونية لطريف احلساب.
 (190/1426القرار: )رقم ( 279/1432رقم القرار: )

 
 .فرتة كافية. أثر ذلك: رد دعوى املدعي ئهعطاإبعد  ئهعدم تقدمي املدعي ما يثبت صحة ادعا -258

 ( 302/1435رقم القرار: )

 

 

 

 

كشوف حساب العميل املصدّقة من البنك هلا كامل احلجية يف إثبات أي قيد مت على حساب  -259
 .من حساابته

 ( 142/1436رقم القرار: )

املقرر أنه مىت أقر اخلصم الذي حيتج عليه ابحملرر بصحة التوقيع املنسوب إليه على احملرر أو من  -260
يثبت صحة توقيعه بعد إنكاره. أثره. يعترب حجة على الكافة من حيث صدوره ممن وقعه. أما ابلنسبة 

  .طرق اإلثباتللبياانت املدونة ابحملرر فإهنا ال تعترب حجة على الغري فيجوز إثبات عكسها بكافة 
 (  472/1436رقم القرار: )

عدم استطاعة املدعي من القيام بواجباته اليومية وحاجته إىل مساعدة، أثر ذلك؛ ثبوت  وتثب -261
 عجزاً صحياً كلياً.عدم مقدرته على أتدية أعمال أخرى مما يثبت معه عجز املدعي 

 ( 325/1435رقم القرار: )
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املستقر  ال يرتتب عليه العدول عنتشكيك املدعي يف صحة توقيعه على مستندات الدعوى،  -262
 .أن التشكيك يف صحة التوقيع من عدمه ال يرتقي إىل مرتبة الطعن ابلتزوير من عليه
 ( 211/1434رقم القرار: )

ليست صادرًة  إذا مل تطمئن اللجنة إىل صحة املستندات يف الدعوى واعرتاض اخلصم عليها أبهنا -263
بعدم سلطة الكشوف احلساب ووقائع الدعوى األخرى، أثر ذلك؛ للجنة   مع امنه وثبت تناقضه

 .األخذ هبا واعتبارها غري كافية  
 ( 112/1437رقم القرار: )

عليها  إلثبات، وللجنة تقديره دون معقب  تقرير إدارة األدلة اجلنائية يعترب عنصرًا من عناصر ا -264
 .يف ذلك

 ( 413/1433رقم القرار: )

من غري املستساغ التعقيب واالستدراك على التقارير الفنية ذات اخلربة الطبية الصادر من  -265
 .جهة  خمتصة مبا خيالفها من غري أهل ذلك االختصاص

اهليئة الطبية العامة تعّد جهًة خمتصة لدى اللجان املصرفية إبصدار التقارير الطبية وذلك بوصفها جهة  -
 .رمسية فنية ذات خربة طبية

 ( 27/1440رقم القرار: )
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 .يف حال ثبوت الدين يف ذمة املدين فإن عبء إثبات ختلصه من الدين يقع عليه -266
( 706/1437رقم القرار: )  

إن الثابت أن من يدعي خالف األصل فعليه عبء اإلثبات. مفاد ذلك. ادعاء العميل عدم  -267
تقدمي البنك لصورة من الشيك واملوقع خلفه من العميل. أثره. تسلمه لكامل قيمة الشيك، مع 

 .احلكم برد الدعوى
 ( 18/1443رقم القرار: )

الثابت أن العقد شريعة املتعاقدين وأن األصل ما اتفقا عليه يف العقد املربم بينهما ما مل ختالف  -268
رد الدعوى حال منازعة  بنود العقد النظام أو التعليمات الصادرة عن جهة االختصاص أثر ذلك.

  .املدعي على ما مت االتفاق عليه يف العقد املوقع برضاه مع عدم خمالفته لألنظمة والتعليمات
 ( 239/1435رقم القرار: )

يعول على اإلثبات ابلكشوف املستخرجة من النظام اآليل للمصارف والبنوك، كوهنا املفصحة  -269
زمة حبق مديين املصارف والبنوك، أما جداول اإلكسل صراحة عن حقيقة التعامل على احلساب ومل

  .ال تصلح دلياًل يعول عليه يف اإلثبات
 ( 438/1441رقم القرار: )

  .أمر جوازي للجنة لإلدارة املعنية ابلبنك املركزي.األخذ ابلتقرير الفين  -270
 ( 312/1441رقم القرار: )
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ابعتباره سيد األدلة شرعاً ونظاماً يف جمال إثبات اإلقرار حجة قاطعة يتعني االعتماد عليه  -271
  .احلقوق طاملا مل يصدر نتيجة إكراه أو ما يؤدي إىل بطالنه

 ( 15/1441رقم القرار: )
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 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــسار -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الثابتة حبقه عند اتفاقية للسحب على املكشوف غري حمدد املدة. التزام العميل بسداد املديونية  -272
آخر حركة نشطة على احلساب. صدور صك من احملكمة متضمناً ثبوت اإلعسار أمر يتعلق ابلتنفيذ 

 دون أتثري على ثبوت املديونية أو أية التزامات أخرى.
 (65/1411رقم القرار: )

بينه وبني دفع العميل حبصوله على صك إعسار أمر يتعلق ابلتنفيذ وال حيول دون تسوية النزاع  -273
 البنك.

 ( 259/1417)  -( 38/1412رقم القرار: )

 حصول العميل على صك إعسار ال يؤثر يف ثبوت مديونيته للبنك. -274
 ( 47/1426) -( 231/1425رقم القرار: )
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 أســــــــــــــــــــــــــــــهم -10

 

 

 

ابلبياانت املطلوبة )على بياض( للعميل الذي وقع على أوامر بيع األسهم املرهونة دون تعبئتها  -275
عند طلب التسهيالت املصرفية االعرتاض على البيع وطلب عدم استعمال هذه األوامر العتبارات 
معقولة خيضع تقديرها لقناعة واطمئنان اللجنة. ثبوت تعسف البنك يف استعمال حقه يف بيع تلك 

 األسهم. أثره. خطأ يرتب مسئولية البنك املدنية.
 ( 142/1419) -( 20/1419رقم القرار: )

تقاعس البنك عن بيع األسهم يف التاريخ الذي طلب العميل بيعها فيه، أاي كان سبب ذلك،  -276
 يرتب مسئوليته يف حالة إحلاق ضرر ابلعميل.

 ( 118/1425)  -( 9/1421رقم القرار: )

دين املضمون أبسهم شركات املاري جإذا كان أساس تعامل العميل مع البنك هو حساب  -277
مسامهة مملوكة للعميل. ثبوت أن البنك قد ابع أسهم العميل مببلغ يفوق قيمة املستحق للبنك. أثر 

 ذلك. إلزام البنك إبعادة جزء من األسهم املباعة مبا يعادل فرق املبلغ. 
ى أساس خطاب مقدم إذا كان البنك يستند يف عملية البيع وتصفية احملفظة االستثمارية للمدعي عل -

من األخري. عدم التزام البنك بتطبيق الشروط الواردة يف هذا اخلطاب. أثره. حتقق مسئولية البنك 
 املدنية.

 ( 216/1420) :رقم القرار

خلو أوراق الدعوى من أي دليل على قيام البنك إبشعار العميل ببيع أسهمه يف حينه. أثر  -278
العميل طوال الفرتة املاضية يدل على موافقته على البيع ووضع ذلك. ال حمل لقول البنك أن سكوت 

 القيمة يف حساب شخص آخر.
 ( 77/1423رقم القرار: )



  

80 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

  

 

 

 

قيام البنك املدعى عليه ببيع أسهم املدعي مبوجب تفويض منسوب صدوره إىل مالك األسهم  -279
يف التعامل الكثري ومصادق على صحة التوقيع من بنك آخر وهذا التصديق أضفى وفقًا للمألوف 

من االطمئنان والثقة على صحة التفويض. أثر ذلك. ال يوجد خطأ من جانب البنك البائع يف عملية 
 البيع مما ينفي مسئوليته املدنية.

 ( 167/1423رقم القرار: )

تضمن عقد بيع أسهم ابآلجل إقرار من املدعي أبنه يف حال عدم وفائه مبديونيته املستحقة عليه  -280
للبنك/املصرف خالل ثالثة أايم من اتريخ انتهاء العقد، فإنه يفوض البنك/املصرف ابستيفاء حقوقه 
املالية دون الرجوع إليه من أي حساب ميلكه عنها، كما حيق له بيع ما يتم به وفاء للمديونية املستحقة 

 جراءات.من أسهم أو ما شابه. أثر ذلك: عدم ثبوت خطأ البنك/املصرف ابلقيام هبذه اال
أتخر البنك/املصرف بتسييل الضماانت املقدمة على سبيل الرهن لصاحل عقد بيع أسهم ابآلجل عند  -

حلول أجل االستحقاق املتفق عليه ابلعقد. أثر ذلك: مسؤولية البنك/املصرف عن هذا التأخري، ويتم 
املتفق عليه للبيع حتميل البنك/املصرف فرق سعر تسييل الضماانت من وقت بيعها إىل الوقت 

 والتعويض عن هذا اخلطأ.
 ( 134/1434رقم القرار: )

عمليات املتاجرة ابألسهم إذا كانت من العمليات اليت يديرها صندوق االستثمار فإهنا ال حتتاج  -281
 إىل موافقة العميل على كل عملية يقوم هبا الصندوق.  

عدم تقدمي البنك للمستندات اليت تثبت طلب العميل شراء وحدات يف صندوق االستثمار. أثر ذلك.  -
 البنك يكون عرضة للمساءلة عن أية خسارة تقع للعميل.  

 ( 208/1423رقم القرار: )
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يتعني على مشرتي األسهم )خارج نطاق سوق التداول الرمسية( التأكد من صفة البائع وصالحيته  -282
البيع. أثر خمالفة ذلك. حتمله تبعة الشراء وال جيوز له الرجوع على البنك مطالبًا بقيمة ما سدده يف 

 مثناً لألسهم.
 (206/1424رقم القرار: )

حق البنك يف بيع األسهم املرهونة يلزم يف مباشرته أن يكون يف الوقت املالئم، ومن واجب  -283
أو عائد ممكن للعميل مع جتنيبه اخلسائر أو احلد منها البنك عند البيع العمل على حتقيق أقصى ربح 

قدر اإلمكان يف ضوء املسلك العادي للبنك ومبراعاة تقلبات األسعار وأوضاع السوق والتوقعات 
املستقبلية. وتتم مباشرة هذه الصالحيات اليت متثل تفويضا أو توكيال للبنك من جانب العميل يف 

اليت حتكم الصالحيات التقديرية بصفة عامة وهي عدم إساءة استعمال البيع يف اإلطار العام واحلدود 
 احلق أو التعسف فيه طبقا للقواعد العامة.

 ( 4/1426)  -( 88/1425رقم القرار: )

مطالبة البنك بصفته شركة مسامهة ابلتصريح له ببيع أسهم عميله املدين اليت ميلكها يف رأس  -284
حسابه املدين، فمن املستقر عليه أنه ال جيوز للشركة املسامهة يف مال البنك املدعي سداًد لرصيد 

ضوء نصوص نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك أن توقع احلجز على أسهم رأس ماهلا، يف سجل 
املسامهني لدى الشركة، إال يف حالة ختلف املساهم عن الوفاء بقيمة األسهم دون غريها من االلتزامات 

كة يف ذمة املساهم  وهذه النصوص النظامية هبذا التفسري هي الواجبة التطبيق اليت قد تكون للشر 
بغض النظر عن أية نصوص أخرى خمالفة تصدر أبداة أقل مرتبة من النظام يف سلم التدرج. ومىت 
كان األمر كذلك فإن املطالبة حاليًا ابلتصريح للبنك ببيع هذه األسهم الستيفاء املبلغ املستحق له 

 العميل املدعى عليه ال يستند إىل أساس صحيح من النظام مما يربر االلتفات عنه. يف ذمة
 ( 191/1422رقم القرار: )
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ثبوت قيام البنك ببيع األسهم اململوكة للعميل بناء على طلبه وبتفويض منه لسداد جزء من  -285
 املصرفية.املديونية. مؤداه. ذلك اإلجراء من قبل البنك يتفق وصحيح النظم واألعراف 

 ( 200/1426) -( 239/1425رقم القرار: )

عدم إثبات العميل أن بيع البنك لألسهم مل يكن هو الوقت املناسب للبيع. أثره. ال أحقية  -286
 للعميل يف مطالبة البنك بدفع أرابح األسهم ومضاعفاهتا اليت حلقتها بعد البيع. 

ال يغري من ذلك حق البنك يف بيع األسهم قرب حلول ميعاد دفع األرابح أو مضاعفة األسهم إلمكانية  -
 اهنيار مثن األسهم يف تلك الفرتة مبا ال يعوض عن جين األرابح أو املضاعفة.  

 ( 4/1426رقم القرار: )

األسهم. أثره. عدم ثبوت وفاة مالك األسهم يف اتريخ سابق على التفويض املنسوب إليه ببيع  -287
 االعتداد ابلتفويض يف إثبات البيع.

 ( 25/1426رقم القرار: )

من حق اجلهة املصرفية يف بيع أسهم العميل يف حالة تفويض األخري له يف ذلك يلزم مباشرته يف  -288
الوقت الالزم، وحتديد هذا الوقت خاضع لتقدير صاحب الصالحية واملفوض من جانب العميل 

 .جهة متخصصة مؤمتنة على أموال العميلابعتباره 
 ( 245/1441: )رقم القرار

عدم ثبوت اتفاق العميل مع املصرف على إجراءات معينة تتعلق ابلتنفيذ على األسهم املرهونة،  -289
 مؤداه صحة تصرف البنك ابلتنفيذ على أسهم معينة دون سواها.

 ( 113/1433رقم القرار: )
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االستثمارية للعميل بسبب عدم استجابة البنك لألخري بتنفيذ طلبه اسرتداد تدين قيمة احملفظة  -290
 الوحدات املرهونة، أثر ذلك، حتمل البنك ملخاطر اخنفاض قيمة تلك الوحدات.

 ( 50/1433رقم القرار: )

قيام البنك إبهناء عقد بيع األسهم ابآلجل عن طريق السداد املبكر؛ ممّا رتب فارقًا بني الثمن  -291
اإلمجايل حلصيلة األسهم عند التسييل والقيمة اإلمجالية ملتوسط سعر األسهم عند اتريخ استحقاقها، 

 أثر ذلك، استحقاق العميل للتعويض ابلفارق بني القيمتني.
 ( 286/1436رقم القرار: )

 انكشاف حساب العميل نتيجة قيام البنك ابسرتداد احملفظة االستثمارية للعميل أثناء سراين -292
( من %100العقد وقبل حلول موعد االستحقاق ممّا أدى إىل اخنفاض قيمة الوحدات عّما نسبته )

 .الثمن اإلمجايل هلا، أثر ذلك، خطأ البنك املوجب للتعويض مبقدار االنكشاف
 ( 167/1436رقم القرار: )

فظة أثناء من املُقرر أبن عدم مباشرة البنك أو املصرف حلقه اجلوازي بتسييل موجودات احمل -293
سراين العقد وقيامه بتسييلها بعد انقضاء أجل االستحقاق فإن أثر ذلك. قيام مسؤولية البنك أو 
املصرف أمام العميل املتمثلة يف عدم بيع األسهم يف التاريخ املفرتض البيع فيه حسب املتفق عليه 

 لدى الدائرة.وإعادة ما مت دفعه لصاحل احملكوم له بعد إثباته من اخلبري احملاسيب 
 ( 358/1433رقم القرار: )
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حال قيام البنك او املصرف ببيع أسهم العميل املرهونة نتيجة تقاعسه عن الوفاء ابلدين  -294
املستحق فإنه جيب على املصرف أو البنك أن يقوم بذلك خالل ستة أايم من اتريخ حلول أجل 

املرهونة متجاوزاً تلك الفرتة خطأ يلزم املصرف الدين أثره. تصرف املصرف أو البنك يف بيع األسهم 
 .وإلزامه إبعادة املبلغ للعميل يض العميل مىت ترتب على ذلك ضررأو البنك بتعو 

 ( 361/1433رقم القرار: )

الثابت من عقود بيع األسهم املربمة بني البنوك أو املصارف مع عمالئها أبن يتم حل النزاعات  -295
االتفاق عليه من بنود يف العقد استنادًا لكون العقد شريعة املتعاقدين وكما أهنا بشأهنا  وفق ما مت 

يُنص يف بنودها على أن حق تسييل األسهم من حق العميل طلب التسييل ألي من وحداته 
االستثمارية لدى البنك أو املصرف يف أي وقت وأن حق التسييل من جانب البنك أو املصرف حق 

ام العميل بطلب التسييل يف أي وقت وعدم جتاوبه مع البنك حال إشعاره جوازي، وحال عدم قي
بضرورة زايدة الضماانت أو التسييل مؤدى ذلك. رد دعوى العميل بشأن إلزام البنك بتعويضه عن 

 اخلسائر وإلزام احملكوم ضده بدفع املديونية اليت عليه بعد إثباهتا من اخلبري احملاسيب لدى الدائرة.
 ( 364/1433رقم القرار: )

يتعني على البنك يف حال استعمال حقه يف تسييل احملفظة االستثمارية أال يرتاخى أو يقصر، بل  -296
 جيب عليه أن يراعي مصلحة العميل قدر اإلمكان.

 ( 238/1433رقم القرار: )
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مصلحة العميل، أبن قيام البنك ابستعمال حقه يف تسييل احملفظة االستثمارية مشروط مبراعاة  -297
من إمجايل قيمة التسهيل حبيث يغدو حساب العميل  %100ال يقوم بتسييل احملفظة بعد نزوهلا عن 

مديًنا للبنك بعد تسييل الضماانت، ومىت كان ذلك فال حيق للبنك حينئذ الرجوع على املدعي مبا 
 اخنفض عن تلك النسبة ومطالبته ابلرصيد املدين.

 ( 77/1435رقم القرار: )

عدم التزام العميل بزايدة الضماانت على احملفظة االستثمارية حال اخنفضت وفقاً للنسبة احملددة  -298
ابلعقد، وعدم تنفيذ البنك/املصرف على موجودات احملفظة االستثمارية حال االخنفاض مما ينتج عنه 

ابلعقد، أثر ذلك: ال يُعد البنك/املصرف خمطئًا حال تسييل  انكشاف احملفظة استنادًا حلقه اجلوازي
حمفظة العميل بعد االستحقاق حىت لو نتج عن التسييل مبالغ يقل مقدارها عن املديونية املستحقة 

 .على العميل )مبلغ االنكشاف(
 ( 53/1436رقم القرار: )

املدين املطالبة ابستعادة  عدم سداد املديونية املوثقة برهن أسهم، مؤدى ذلك: عدم أحقية -299
 .األسهم املرهونة

عدم تقدمي املدين الراهن ما يثبت تقدمه بطلب تسييل أسهمه املرهونة لدى البنك املرهتن، مؤدى   
 .ذلك: عدم أحقية املدين املطالبة إبلزام البنك الدائن بتسييل أسهمه من اتريخ طلبه

 ( 445/1431رقم القرار: )
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 إثــــــــــــــــــــــــــــــراء بال سبب -11

 

 

 

 

 

 

ثبوت مسئولية البنك عن واقعة االمتناع عن صرف شيك مسحوب عليه من عميله واحلكم  -300
إبلزامه بقيمة الشيك إىل املستفيد منه. أثره. حق البنك يف الرجوع بقيمة الشيك، الذي أوىف به إىل 

  سبب.    املستفيد، على الساحب وفقاً لقواعد اإلثراء بال
 ( 243/1417رقم القرار: )

تكرار قيد البنك ملبلغ معني ابجلانب الدائن لعميله على سبيل اخلطأ. أثره. إلزام العميل برد ما  -301
 مت قيده بطريق اخلطأ.

 ( 168/1414رقم القرار: )

الساحب يف قيام البنك ابلوفاء للمستفيد حالة كون امللتزم ابلوفاء هو الساحب. مؤدى ذلك.  -302
هذه احلالة يعترب قد استفاد من تصرف البنك وجيوز لألخري أن يرجع على الساحب مبا أوفاه على 

 أساس عدم اإلثراء على حساب البنك دون وجه حق.
 ( 97/1419رقم القرار: )

ثبوت وقوع البنك املدعي يف خطأ بقيامه إبيداع مبالغ حلساب املدعى عليه وتسليمه شهادات  -303
دون أن يكون له حق فيها يعترب ذلك إثراء بال سبب. مفاده. إلزام املدعى عليه بتصحيح هذا أسهم 

 اخلطأ أبن يعيد تلك األموال واألسهم إىل البنك.
 (243/1426) -( 31/1423رقم القرار: )
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األثراء دون سبب مشروع. أثره؛ إلزام العميل برد ما أودع يف حسابه من مبالغ ليس له حق  -307

 فيها.
 ( 305/1429رقم القرار: )

 

 

 

حتصيل البنك مبالغ ابلزايدة على ما هو مستحق له من قيمة القرض املمنوح للعميل. أثره. إلزام  -304
 البنك إبعادة املبالغ الزائدة. 

 ( 75/1425رقم القرار: )

إيداع البنك قيمة شيك بطريق اخلطأ يف حساب عميل وذلك قبل حتصيل قيمته يعترب إثراء بال  -305
 سبب لألخري الذي ال جيوز له االستفادة من خطأ البنك.   

سبق صرف البنك لقيمة ذلك الشيك للعميل ال حيول دون قيام البنك بتصحيح ذلك اإلجراء  -
 واستعادة املبلغ املدفوع من العميل الذي أثرى بال سبب على حساب البنك.   

االحتجاج أبن صرف قيمة ذلك الشيك كان خبطأ البنك ويتعني حتمله لتبعة خطئه، دفاع ظاهر الفساد  -
 عدم جواز اإلثراء بال سبب.   لتعا رضه مع مبدأ

 ( 96/1425رقم القرار: )

، يف حدود يكل من أثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر. أثر ذلك. التزام املثر  -306
ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص عما حلق به من خسارة. مفاده. إلزام العميل برد ما أودع يف 

 حسابه من مبالغ ليس له حق فيها.
 ( 144/1426) -( 8/1425رقم القرار: )
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، إثراء بال سبب مؤداه إلزام حلسابهثبوت استفادة العميل من خطأ البنك بورود مبالغ مالية  -308
 .املبالغ إىل البنكالعميل إبعادة 

 ( 462/1433رقم القرار: )

حالة ثبوت وقوع البنك يف خطأ بقيامه إبيداع مبالغ يف حساب العميل دون أن يكون له حق  -309
 .فيها يعترب إثراء بال سبب، مفاده: إلزام العميل بتصحيح اخلطأ أبن يعيد األموال إىل البنك

 ( 245/1434رقم القرار: )

احلوالة يف ظل عدم توفر رصيد يف احلساب البنكي خلطأ تقين يف أنظمة البنك، مؤدى تنفيذ أمر  -310
 .ذلك: إلزام احملول برد ما أخذه

 ( 123/1435رقم القرار: )

قيد قيمة احلوالة بناء على طلب املستفيد عميل البنك حبسابه لديه، مث إصداره األمر لصرفها  -311
مفاده. الوفاء من قبل البنك لقيمة احلوالة مرتني أثره. التزام العميل إىل آخر وثبوت استالم اآلخر هلا. 

 برد ما صرف له دون وجه حق.
 (  155/1408رقم القرار: )
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 استثــــــــــــــــــــــــــــــمار خارجي -12

 

 

 

إصدار األمر من قبل العميل إىل البنك لشراء كمية حمددة من العملة األجنبية بتاريخ استحقاق  -312
 معني.

اخلالف بشأن التاريخ املثبت ابلتعزيزات الكتابية احملررة من قبله، خلو األوراق من مثة اعرتاض من قبل  -
املدعي على هذه التعزيزات وما تضمنتها من بياانت بعد إرساهلا إليه من قبل البنك. أثره. اعتبار 

 وعية مسلك البنك بشأن تنفيذها.  سجالت العملية بشأن تنفيذ العقود املقدمة منه هنائية ومن مث مشر 
 ( 55/1416رقم القرار: )

يف حساب املتاجرة ابهلامش؛ املستقر عليه أن حق البنك يف تصفية املراكز دون إشعار العميل  -313
أو موافقته يف اتفاقية حساب املتاجرة ابهلامش وفقًا لبنود االتفاقية ال ينال منه النص يف االتفاقية 

تغذية اهلامش النقدي حيث حيق للبنك تصفية مركز العميل إذا مل يتمكن األخري على حق البنك يف 
 من تغذية حسابه عندما يطلب منه البنك ذلك دون أن يكون االتصال ابلعميل وجوبياً.

 ( 67/1421رقم القرار: )

نظاماً يهتم جرى العرف املصريف يف اململكة على التعامل على حساب املتاجرة ابهلامش ابعتباره  -314
به العمالء الذين تتوافر لديهم اخلربة والدراية الكافية أبسواق العمالت األجنبية واملعادن الثمينة 
حبيث تكون لديهم القدرة على إدارة حساابهتم ومتابعتها واختاذ القرارات والتصرف أبنفسهم 

ها البنك هلذا الغرض، ويقوم لالستفادة من تقلبات السوق مع االستفادة من غرفة التداول اليت  ينشئ
  ينفذها يف اليوم التايل للتنفيذ وكذلك كشف حساب يتالبنك إبرسال تنبيهات للعميل ابلعمليات ال

مت تنفيذها، اتباع البنك لذلك املسلك املستقر  يتبشكل دوري يظهر األرابح أو اخلسائر للعمليات ال
 عليه. أثره. عدم مسئولية البنك عن اخلسائر اليت وقعت على العميل.

 ( 470/1421رقم القرار: )
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 أمــــــــــــــــــــــــــــــر التحصيل  -13

 

 

 

 

حسن النية من شخص حمرتف  يكون البنك يف حتصيل األوراق التجارية وكياًل مبا يتطلبه -315
ومتخصص ويلتزم ببذل العناية املعتادة واملألوفة من البنوك وفقًا ملا استقر عليه العرف املصريف ، 
وتبعاً لذلك يقوم البنك ابختاذ إجراءات التحصيل يف احلدود واملواعيد النظامية أو املناسبة دون أتخري 

العمل املصريف واحلق املراد حتصيله، ويكون البنك مسئواًل  ابالستعانة ابلوسائل والطرق املالئمة لطبيعة
عن عدم تنفيذ أحد الواجبات املفروضة عليه أو بسبب تنفيذها بطريقة سيئة أو خمالفة ملا استقر عليه 
العرف املصريف أو بسبب التأخري يف القيام ابإلجراء الالزم أو اختاذه بطريقة منافية للمألوف وما 

صريف من سرعة األداء كما يسأل البنك لعدم اختاذه االحتياطات الكفيلة ابلتحصيل يتطلبه العمل امل
 يف الوقت املناسب.

 ( 200/1409رقم القرار: )

حق العميل جتاه البنك الذي سلم إليه أوراقًا جتارية أو سندات عادية للتحصيل أو لقيدها يف  -316
شرط واقف ال جيوز قيده يف احلساب احلساب حق معلق على شرط التحصيل، واحلق املعلق على 

إال بعد حتقق الشرط، ومع ذلك فقد درجت البنوك على قيد قيمة هذه األوراق يف اجلانب الدائن 
من حساب العميل مع االحتفاظ حبقها يف إجراء قيد عكسي يف اجلانب املدين من احلساب يف حالة 

عدم الوفاء وال يسأل البنك إال يف حالة عدم استيفاء قيمتها إذ إن العميل هو الذي يتحمل خماطر 
إمهاله وعدم بذل العناية الالزمة الستحصال حق العميل. أتخر البنك يف إرسال الشيك للبنك 
املسحوب عليه للتحصيل حىت مت احلجز على أرصدة الساحب يرتتب عليه مسئوليته عن دفع قيمة 

 الشيك للمستفيد بسبب اإلمهال يف التحصيل.
 ( 215/1408رقم القرار: )
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استالم البنك املدعى عليه ألمر التحصيل وشروعه يف تنفيذه يعترب قبوالً ضمنياً ملا ورد فيه من  -317
تعليمات مما جيعلها مبثابة الشروط املتفق عليها وجيعل البنك ملتزمًا بتنفيذها. عدم إيصال البنك 

ك احملصل يعين إخالله ابلتزاماته اليت يفرضها تعليمات العميل املوضحة يف أمر التحصيل إىل البن
 222العقد وفقًا للقواعد واألعراف الدولية املنظمة لعمليات التحصيل املستندي الصادرة برقم 

م. أثر ذلك  إلزام البنك بتعويض العميل يف حالة 1996لسنة  522م واملعدلة برقم 1978لسنة 
 حدوث ضرر.

 ( 57/1423رقم القرار: )
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 بطاقــــــــــــــــــــــــــــــات ائتمانية وصرف آيل -14

 

 

 

 

عقد استخدام بطاقة فيزا عقد غري حمدد املدة يتم إقفاله برتك التعامل عليه. ويلتزم العميل بدفع  -318
 قيمة الرصيد املدين عند اتريخ إقفاله.

 ( 28/1409رقم القرار: )

من املقرر أن حامل البطاقة األصلي يكون مسئواًل عن الديون الناشئة عن استخدام البطاقة  -319
 األصلية واإلضافية حىت يتسلم البنك اإلخطار عن فقد أو سرقة البطاقة.   

األصل الذي يعول عليه يف حتديد مديونية بطاقة االئتمان هـو املستندات اليت سدد مبوجبها البنك مبالغ  -
 العمليات مثل الفواتري.   

أتخر البنك يف قيد الفواتري بكشف حساب حامل البطاقة أتخراً ملحوظاً. أثر ذلك. استبعاد املصاريف  -
 ضار من أتخري قيد هذه الفواتري.  اليت قيدها البنك على حساب العميل حىت ال ي

 ( 132/1410رقم القرار: )

املستقر عليه أن عقد استخدام بطاقة االئتمان )الفيزا( يقوم على الطابع الشخصي ويعتمد على  -320
ثقة البنك يف عميله ومدى جدارته ابالئتمان، ويلتزم العميل مبوجب العقد ابستخدام البطاقة 

حسن النية وفقا للشروط املنصوص عليها، مع التزامه بتسديد املبالغ  استخداما سليما وعلى مقتضى
املستحقة للبنك نتيجة هذا االستخدام واملقيدة على حسابه اخلاص ابلبطاقة. وينتهي عقد االستخدام 
حبلول األجل املتفق عليه أو بوقف التعامل ابلبطاقة من جانب البنك أو العميل، ويتحدد عندئذ 

 للحساب املستحق السداد. الرصيد النهائي
 ( 215/1410رقم القرار: )
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يتحدد رصيد بطاقة االئتمان بتاريخ آخر حركة سحب فعلية على احلساب ويعترب احلساب  -321
مقفالً عند هذا التاريخ مع مراعاة القيود الدائنة واملدينة الالحقة على ذلك. أثره. إلزام املدين بسداد 

 اتريخ قفل احلساب.املديونية املقيدة عليه عند 
 ( 168/1417) -( 78/1417رقم القرار: )

على التاجر االلتزام ابحملافظة على النقطة الطرفية لنظام نقاط البيع مبتجره ملنع أي عميل أو  -322
شخص غري خمول من الدخول إىل طرفية النظام حيث يقتضي الدخول الصحي أن يكون العميل 

صحيحاً معرفا به من الشبكة السعودية للمدفوعات وذلك مبا للتاجر حامالً لبطاقة أصدرت إصدارا 
من رقابة على اجلهاز املمثل لطرفية النظام لديه والذي يتعهد مبوجب االتفاقية التجارية النموذجية 
اخلاصة بنقاط البيع بعدم التخلي عن حيازته املستمرة لتنفيذ التزامه ابلرقابة عليه وتشغيله وفقاً ألدلة 

 شغيل املتفق عليها.الت
 ( 25/1419رقم القرار: )

إذا كانت العالقة بني البنك والعميل تستند إىل عقد إصدار بطاقة فيزا االئتمانية تتم تسوية  -323
اخلالفات بني الطرفني على أساس هذا العقد يف ضوء كشوف احلساب وما تقضي به القواعد 

 واألعراف املصرفية.
 ( 77/1419رقم القرار: )

أتخر العميل يف اإلبالغ عن فقد البطاقة االئتمانية مما ترتب عليه استخدامها عن طريق ماكينة  -324
مت قيدها  يتإلكرتونية واحلصول على تفويض لتلك العملية. أثره. عدم مسئولية البنك عن املبالغ ال

 على حساب البطاقة قبل اإلبالغ عن واقعة السرقة وحتمل العميل هلا.
 (77/1424) -( 44/1422)رقم القرار: 
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املستقر عليه أنه يف حالة سرقة البطاقة ينظر إىل موعد التبليغ وفيما إذا كانت العمليات اليت  -325
متت على البطاقة قبل التبليغ أو بعده. ويتم ذلك عن طريق تقدمي صور العمليات حمل الدعوى 

 وإثبات مىت مت إيقاف البطاقة.
 (78/1426) -( 292/1422رقم القرار: )

استخراج مديونية بطاقة االئتمان. مناطه. مراجعة كشوف حساب البطاقة يف ضوء عقود بطاقات  -326
 االئتمان وتصفية احلساب عند توقفه مبراعاة اإليداعات الالحقة.

 (144/1423رقم القرار: )

عليه ما مل إثبات التقرير الفين صحة عملية السحب يف حق صاحب بطاقة االئتمان يعترب حجة  -327
 يثبت عدم استالمه املبلغ املسحوب.

 ( 34/1423رقم القرار: )

عقود بطاقات االئتمان من العقود اليت تعتمد على ثقة اجلهة مصدرة البطاقة بعميلها وابلتايل  -328
حيق ملصدر البطاقة أن يوقف التعامل عليها مىت اهتزت تلك الثقة، كما يستطيع حامل البطاقة أن 

 عليها إذا مل يكن راضياً عن خدمات مصدر البطاقة. ينهي تعامله
 ( 173/1423رقم القرار: )

من املقرر أن السقف اليومي للسحب بواسطة أجهزة الصراف اآليل من حساب واحد هو مبلغ  -329
رايل كحد أقصى وفقًا لتعليمات البنك املركزي السعودي، مامل يوجد اتفاق بني البنك  5,000

يومي خمتلف وابلتايل فإن السحب من مكائن الصراف اآليل بعد جتاوزها  والعميل على حد سحب
 لسقف السحب اليومي يعد قرينة على عدم قيام العميل أبي عملية سحب خالل تلك الفرتة.

 ( 205/1423رقم القرار: )
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ثبوت أن السحب من الصراف اآليل ابستعمال بطاقة العميل ورقمه السري الذي ال يعلمه  -330
 سواه. مؤداه. صحة عملية السحب.  

 ( 114/1424رقم القرار: )

إثبات اجلهة املختصة ابلبنك املركزي السعودي صحة عملية الصرف من الصراف اآليل. مؤداه.  -331
 العكس. عدم صحة منازعة العميل فيها مامل يثبت

 ( 122/1424رقم القرار: )

اعرتاض حامل البطاقة على عمليات شراء متت خارج اململكة ابستعمال بطاقته. مؤدى ذلك.  -332
التزام البنك بتقدمي فواتري الشراء املثبتة لتلك العمليات. عدم تقدميها يرتتب عليه براءة ذمة حامل 

 البطاقة من مديونيتها.  
خلو اتفاقية إصدار بطاقة الفيزا بني العميل والبنك من مدة زمنية حمددة لالعرتاض على العمليات.  -

 أثر ذلك. ال جيوز للبنك التمسك مبدة حمددة لالعرتاض.  
 ( 112/1425رقم القرار: )
 (355/1439رقم القرار: )

البطاقة. أثره. ال حمل ثبوت تقدم وقت حركات السحب ببطاقة الصرف اآليل على وقت إيقاف  -333
 العرتاض العميل على حركات السحب.

 ( 243/1425رقم القرار: )

ثبوت تزوير توقيع عميل على استمارة طلب استخراج بطاقة صراف. أثره. مسئولية البنك عن  -334
 استخراج البطاقة وعن املبالغ اليت سحبت هبا.

 ( 96/1426رقم القرار: )
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 االئتمانية عن ديوهنا حىت إخطاره البنك بفقدها أو سرقتها.مسؤولية صاحب البطاقة  -335
 ( 238/1431رقم القرار: )

 
حامل البطاقة مسئول مسئولية كاملة عن كل العمليات اليت جيريها من خالل البطاقة كما يتحمل  -336

الديون أي مصاريف أو رسوم أو أتعاب أو أعباء مالية ترتتب على استعماله هلا ويكون مسئواًل عن 
الناشئة عن استخدام البطاقة األصلية أو اإلضافية حىت يتسلم البنك اإلخطار عن فقد أو سرقة 

 .البطاقة
 ( 130/1432رقم القرار: )

 
استخدامها حىت يتسلم البنك حامل البطاقة االئتمانية يكون مسئواًل عن الديون الناشئة عن  -337
 خطار عن فقد أو سرقة البطاقة.اإل

العميل يف اإلبالغ عن فقد البطاقة االئتمانية. أثره؛ عدم مسئولية البنك عن املبالغ اليت مت قيدها أتخر  -
 على حساب البطاقة قبل اإلبالغ عن فقدها.

 ( 29/1429رقم القرار: )

 
مسؤولية البنك ابلتعويض عند عجزه عن تقدمي ما يثبت عمليات الشراء عن طريق البطاقة  -338

 االئتمانية.
 ( 166/1429رقم القرار: )

 
إصداره للبطاقات االئتمانية ونسبتها  دعجز البنك عن إثبات صحة اإلجراءات اليت يقوم هبا عن -339

 إىل املدعي، أثره؛ براءة ذمة املدعي.
 ( 213/1431رقم القرار: )
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بطاقته، يف حالة اعرتاض حامل البطاقة االئتمانية على عمليات متت خارج اململكة ابستعمال  -340
فإن مؤدى ذلك التزام البنك بتقدمي املستندات املثبتة لتلك العمليات وإن إخفاقه عن ذلك أثره؛ 

 براءة ذمة حامل البطاقة عن تلك املديونية الناجتة عن تلك العمليات.
 ( 370/1431رقم القرار: )

 
استمرار التعامل على احلساب دون اعرتاض من العميل على أي من العمليات اليت متت مبوجب  -341

 قراراً ضمنياً من العميل بسالمة هذه العمليات.إذلك؛ يُعد بطاقة الصراف اآليل. مفاد 
 ( 9/1429رقم القرار: )

 

اخلاصة به طاملا أنه قام مسئولية العميل عن مجيع العمليات اليت تتم ابستخدام بطاقة الصراف  -342
 قبل إجراء تلك العمليات. فقدها  مه ابإلبالغ عن سرقتها أوابستالمها من البنك ومل يثبت قيا

 ( 38/1429رقم القرار: )

 

تقرير إدارة لثبوت أن عملية السحب ببطاقة الصراف اآليل سليمة من الناحية الفنية وفقًا  -343
 . مؤدى ذلك؛ انتفاء اخلطأ يف حق البنك.السعوديابلبنك املركزي البنكي  اإلشراف

 ( 57/1429رقم القرار: )

 

املقرر لدى قضاء اللجنة؛ إن التعامل السابق للعميل على بطاقة الصراف اآليل يف نقاط البيع  -344
  .دون رقم سري مفاده. املعرفة املسبقة بتلك اخلاصية واملوافقة عليها

 ( 105/1430رقم القرار: )

 

 

مسؤولية حامل البطاقة عن الديون الناشئة عن استخدامها حىت يتسلم البنك إخطارًا عن فقد  -345
 .أو سرقة البطاقة

 ( 491/1433رقم القرار: )
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على البنوك واملصارف إقفال مديونية البطاقات االئتمانية اليت مُتنح لعمالئهم مبجرد سدادهم  -346
خمالفة ذلك فإن أثره. إبراء ذمة العميل من مديونية لكامل املديونية وإبراء ذمتهم منها ويف حال 

البطاقة االئتمانية الصادرة من البنك بعد إثبات سداده لكامل مديونية البطاقة االئتمانية عن طريق 
 .اخلبري احملاسيب

 ( 353/1433رقم القرار: )

أثره: رفض اجلهة املصرفية مطالبة البنك ابلتعويض نتيجة رفضه إيقاف البطاقة االئتمانية للعميل،  -347
لطلب إيقاف البطاقة االئتمانية كون الطلب مل يصدر من العميل أو ممن ميثله ال ميكن اعتباره خطأ 

 يستوجب التعويض.
 ( 194/1434لقرار: )رقم ا

تنفيذ عمليات متعددة على بطاقة الصراف اآليل يف مدة قصرية، ما هو إال دليٌل على أن بطاقة  -348
 .اآليل خمرتقة، أثره: حتقق مسؤولية البنك/املصرفالصراف 

 ( 132/1434رقم القرار: )

حامل البطاقة يكون مسؤوالً عن الديون الناشئة عن استخدامها حىت يتسلم البنك إخطاراً عن  -349
فقد أو سرقة البطاقة، مؤداه: مسؤولية العميل عن عمليات السحب النقدي اليت متت على البطاقة 

اإلبالغ إبيقافها، ومسؤولية البنك عن العمليات اليت متت بعد اتريخ اإلبالغ إبيقاف قبل اتريخ 
 .البطاقة

 ( 224/1434رقم القرار: )
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الثابت أن على البنوك واملصارف حال سداد املدعي لكافة التزاماته الناشئة عن البطاقات  -350
يرتتب عليها من التزامات أخرى، وحال االئتمانية إصدار خمالصة هنائية للعميل وإقفال املديونية وما 

 .اإلخالل بذلك فإن البنك مسؤول بتأخره يف إهناء إجراءات إقفال مديونية البطاقة االئتمانية
 ( 243/1435رقم القرار: )

ان بطاقات االئتمان ترتب مديونية على العميل يُلزم مبوجبها على سدادها يف اآلجال املتفق  -351
ملديونية البطاقة االئتمانية مؤداه. إلزامه بسداد املديونية اليت عليه بعد إثباهتا عليها وحال عدم سداده 

 وحتديدها من قبل اخلبري احملاسيب.
 ( 247/1435رقم القرار: )

نكول البنك عن تقدمي أصول املستندات اليت تثبت استالم العميل للبطاقة االئتمانية، يعد  -352
 ه إعفاء العميل من أي مديونية ترتبت على البطاقة.تسليًما من البنك بعدم وجودها؛ أثر 

 ( 75/1435رقم القرار: )

عقد استخدام بطاقة االئتمان )الفيزا( يقوم على الطابع الشخصي؛ مؤداه إلزام املدين بسداد  -353
 .املديونية املقيدة عليه عند اتريخ قفل احلساب

 ( 634/1436رقم القرار: )
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 .التوقيعات تقع على التاجر عند استخدام البطاقة وليس على البنكمسؤولية التحقق من صحة  -354
 ( 332/1435رقم القرار: )

عدم تقدمي البنك لكشوف احلساب اخلاصة ابلبطاقة االئتمانية، مؤدى ذلك: حتمَّله لتبعات  -355
 .نتائج تقصريه

 ( 129/1435رقم القرار: )

احلد االئتماين للبطاقة، ويف حال أقّر العميل مبقدار إذا مل توضح اتفاقية إصدار البطاقة االئتمانية  -356
 .احلد االئتماين، أثر ذلك األخذ إبقراره يف مواجهته ويعّد دليالً على صحة هذا احلد

 ( 279/1435رقم القرار: )

إذا خلت اتفاقية إصدار البطاقة االئتمانية من مدة زمنية لالعرتاض على العمليات اليت متت  -357
 .ذلك؛ عدم جواز البنك التمسك مبدة حمددة لالعرتاضعليها، أثر 

تقدمي اعرتاض حامل البطاقة االئتمانية على عمليات متت خارج اململكة ابستعمال بطاقته، مؤدى  -
ذلك؛ التزام البنك بتقدمي املستندات املُثبتة لتلك العمليات وعدم تقدميها يرتتب عليه براءة ذمة حامل 

 .البطاقة من مديونيتها
إذا ثبت أن غالب العمليات املُعرتض عليها متت يف يوم  واحد وال يفصل بينها سوى دقائق معدودة،  -

مما يوحي أبن العمليات حمل النزاع متت يف ظروف غري طبيعية، أثر ذلك؛ اطمئنان اللجنة بعدم صحة 
 .تنفيذ تلك العمليات وبراءة ذمة حامل البطاقة من مديونيتها

 (370/1431)رقم القرار: 
 (370/1431رقم القرار: ) 
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أن العميل حامل البطاقة األصلي مسؤول عن استخدامه ألجهزة الصراف اآليل ابستعماله  -358
لبطاقته األصلية أو اإلضافية اخلاصة به واحلفاظ عليها طبقًا ملسلك العميل العادي وعدم إفشائه 

 .العمليات املصرفيةللرقم السري اخلاص هبا الذي ال يعلمه سواه أثره صحة 
 ( 150/1437رقم القرار: )

يتحدد رصيد بطاقة االئتمان بتاريخ آخر حركة سحب فعلية على احلساب ويعترب احلساب  -359
مقفالً عند هذا التاريخ مع مراعاة القيود الدائنة واملدينة الالحقة على ذلك، أثره إلزام املدين بسداد 

قفل احلساب"، إضافًة إىل أن "استخراج مديونية بطاقة االئتمان املديونية املقيدة عليه عند اتريخ 
مناطه مراجعة كشوف حساب البطاقة يف ضوء عقود بطاقات االئتمان وتصفية احلساب عند توقفه 

 مبراعاة اإليداعات الالحقة".
 ( 41/1442رقم القرار: )

رصيد بطاقته االئتمانية قيام البنك ابحلسم من حساب العميل اجلاري لتغطية مبلغ انكشاف  -360
 .دون وجود ما يثبت موافقته على القيد، أثر ذلك، خطأ يرتب مسئولية البنك املدنية

 ( 197/1441رقم القرار: )

( يوماً دون 90أتخر البنك يف حسم املبالغ املستحقة على البطاقة االئتمانية للعميل أكثر من ) -361
ذلك، خطأ على البنك يرتب املسئولية املدنية والتزاماً احلصول على موافقته املسبقة واملوثقة، أثر 

 .إبعادة تلك املبالغ
 ( 412/1439رقم القرار: )
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إخفاق البنك يف تقدمي شريط التصوير التلفزيوين جلهاز الصرف اآليل الذي متت عليه العملية  -362
ما يرتتب على هذه حمل املطالبة لفرتة سنة من اتريخ العملية، أثر ذلك، مسئولية البنك عن مجيع 

 املطالبة.
 ( 63/1434رقم القرار: )

إجراء عملية السحب من الصراف اآليل بواسطة بطاقة العميل ورقمه السري الذي ال يعلمه  -363
 سواه. مؤداه. ثبوت أن عملية السحب مّتت ابلبطاقة نتيجتها صحة العملية.

 ( 223/1435رقم القرار: )

كامريات تسجيل مرئي يف زوااي واضحة على جهاز الصرف اآليل مسؤولية البنك عن عدم توافر   -364
 التابع له؛ مؤداه إلزام البنك بدفع املبلغ املسحوب لصاحل املستفيد.

 ( 79/1435رقم القرار: )

عدم استالم العميل املبلغ من الصرف اآليل رغم حسمه من احلساب والتأخر يف معاجلة  -365
 طالبة ابلتعويض.الشكوى، مؤدى ذلك: أحقية العميل امل

 ( 523/1437رقم القرار: )

السحب من مكائن الصراف اآليل متجاوزاً هبا السقف احملدد للسحب اليومي، ما هو إال قرينة  -366
 .على عدم صحة تلك العملية، والذي يتحقق معه مسؤولية البنك/املصرف

 ( 117/1434رقم القرار: )



 

103  

 

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 ائتمانيةتسهيــــــــــــــــــــــــــــــالت  -15

 

 

 

 

أن منح االئتمان يقوم على اعتبارات شخصية أمهها الثقة يف العميل ووفاؤه  من املقرر مصرفياً  -367
ابلتزاماته ختلف أحد تلك االعتبارات جييز للبنك إهناء اتفاقية التسهيالت غري حمددة املدة بشروط 
هي حسن نية البنك وأن يكون اإلهناء يف وقت مناسب وإخطار العميل قبل اإلهناء ما مل تنص 

لى غري ذلك أما اتفاقية التسهيالت حمددة املدة فتنتهي ابنتهاء مدهتا. تقدير سالمة قرار االتفاقية ع
 البنك بوقف تعامله مع عميله من إطالقات اللجنة مىت اطمأنت إىل ذلك.

 ( 14/1408رقم القرار: )

هذا املبلغ السند ألمر البنك املوقع من العميل بتاريخ ومبلغ معني ال يعين حتديد مديونية العميل  -368
فقط ألن حترير هذا السند يكون ضماان للتسهيالت املمنوحة مبقتضى االتفاقية وال صلة له بتحديد 

 الرصيد النهائي املدين الذي يلتزم العميل ابلوفاء به للبنك.
 ( 88/1408رقم القرار: )

عقد فتح االعتماد أو اجلاري مدين من العقود القائمة على االعتبار الشخصي. يقفل احلساب  -369
ابتفاق طرفيه إذا كان غري حمدد املدة أو ابإلرادة املنفردة الصرحية أو الضمنية ألحدمها وذلك برتك 

 التعامل عليه يف اتريخ حمدد مما يؤدي إىل قفله.  
 ( 162/1408رقم القرار: )

عقد التسهيالت االئتمانية غري حمدد املدة يكون إقفاله عند التاريخ الذي تتوقف فيه  تضمن -370
حركة احلساب سحبا وإيداعا وهذا التاريخ هو الذي يعتد به لقفل احلساب واستخراج رصيده 

 النهائي.
 ( 124/1425(. )12/1425رقم القرار: )
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التزام الكفيل بسداد ما يستحق على مكفوله ابلتضامن للمديونية الناجتة عن عقد التسهيالت  -371
احملدد املدة. مفاده. أحقية البنك يف اقتضاء دينه املستحق عن أية مبالغ عائدة للكفيل يف حدود 

 املبلغ املعني ابلعقد.  
 ( 165/1408رقم القرار: )

حمدد املدة، تتحدد حقوق والتزامات الطرفني وفق شرائطه.  عقد فتح اعتماد ابجلاري مدين غري -372
يقفل احلساب عند اتريخ آخر حركة نشطة مدينة قام هبا العميل وحتدد املديونية لدى هذا التاريخ 

 مع مراعاة القيود الدائنة واملدينة املقيدة بعد اتريخ قفل احلساب.
 -( 90/1409) -( 185/1408رقم القرار: )

(57/1411 )-(49/1413 )- (164/1414 )- 
(236/1415 )- (16/1416 )- (156/1417 )

- (294/1418 )- (64/1422) 

عقد حساب جاري مدين حمدد املدة، يقفل احلساب ابنتهاء املدة احملددة ابلعقد ويتحدد الرصيد  -373
 النهائي عند هذا التاريخ، اعتبار دين الرصيد ديناً مستحق األداء مبجرد قفل احلساب.

 -( 204/1414) -( 230/1408رقم القرار: )
(8/1414 )-(293/1415 )- (14/1416 )- 
(35/1417 )- (12/1419 )- (195/1420) 

جتاوز التسهيالت اليت حصلت عليها الشركة املدعى عليها للحد األقصى املتفق عليه ال يؤثر  -374
املدين ألنه ليس هناك ما حيول دون على حق البنك املدعي يف املطالبة مبا أسفر عنه الرصيد النهائي 

 أن يتجاوز البنك احلد األقصى للتسهيالت مىت اطمأن إىل عميله يف السداد.
 ( 265/1409رقم القرار: )
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اخلطاب املوجه من البنك إىل العميل لتمويل إحدى عملياته واملشروط مبوافقة إدارة االئتمان  -375
أو بدون ارتباط من أي من اجلانبني وال يرتتب عليه أية ابلبنك ال يعدو أن يكون خطااًب ابلنوااي 

 التزامات قانونية يف ذمة أي منهما بسبب عدم الوصول إىل مرحلة الرتاضي.
 ( 219/1409رقم القرار: )

إلغاء التسهيالت املمنوحة للعميل من جانب البنك. أثر ذلك. اعتبارا من اتريخ اإللغاء ينتهي  -376
احلساب مقفالً ويتحدد الرصيد املدين وذلك مع مراعاة حسم ما يتم سداده عقد التسهيالت ويعترب 

 ابحلساب بعد اتريخ قفله من الرصيد املدين.
 ( 294/1409رقم القرار: )

التسهيالت املصرفية ابحلساب اجلاري مدين املتمثلة يف السحب على املكشوف كأحد أنواع  -377
عليها أو برتك التعامل على احلساب من جانب العميل يف التسهيالت، ينتهي ابنتهاء املدة املتفق 

 حالة عدم حتديد مدة للتسهيالت. وبنهاية التسهيالت يتم قفل احلساب ويتحدد الرصيد النهائي.
 ( 317/1409رقم القرار: )

عقد اعتماد جاري مدين حمدد املدة؛ استمرار التعامل بعد انتهاء مدة العقد مبثابة إرادة ضمنية  -378
للطرفني بشأن متديده، يتحدد الرصيد النهائي عند آخر حركة نشطة على احلساب. أثره. إلزام املدين 

 ابملديونية الثابتة حبقه.
 -( 52/1411) -( 215/1410رقم القرار: )

(287/1414 )-(20/1416) 
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ترتب أية ثبوت عدم التعامل بني طريف عقد التسهيالت على أساس هذا العقد. أثر ذلك. عدم  -379
 آاثر يف مديونية العميل بناء عليه.

 ( 194/1412رقم القرار: )

مىت انتهى العمل ابالعتماد املايل وقفل احلساب يلتزم العميل أبن يسدد للبنك مجيع املبالغ اليت  -380
 يكون مديناً هبا.

 ( 137/1413رقم القرار: )

البنك املانح هلا يف وقت مناسب ودومنا املستقر عليه أن إيقاف التسهيالت االئتمانية من جانب  -381
تعسف منه هو حق له ينبين على ضوابط وأسس منح االئتمان يف احلاالت اليت تضطرب فيها أعمال 

 العميل ويتعثر يف سداد مستحقاته للبنك مانح االئتمان.
 ( 142/1413رقم القرار: )

قائمًا بصورة نشطة سحباً إذا كان الثابت من كشف حساب التسهيالت أن التعامل استمر  -382
وإيداعاً بعد التاريخ احملدد لنهاية عقد التسهيالت. مؤدى ذلك. متديد العمل ابلعقد ضمنيا ملدة غري 

 حمددة.
 ( 88/1426) -( 147/1413رقم القرار: )

املستقر عليه أنه وإن كان العميل مل يوقع على العقد مبنح تسهيالت مع البنك إال أن الطلب  -383
منه بشأن طلب تسهيالت من البنك ملدة سنة وموافقة البنك على ذلك على حنو ما هو املقدم 

مستفاد من تشغيل احلساب ابلسحب واإليداع يعد اتفاقاً بني الطرفني على منح تسهيالت ائتمانية 
 حبساب العميل اجلاري مدين.

 ( 191/1413رقم القرار: )
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ابملدعى عليه قامت على أساس منحه تسهيالت املقرر أنه إذا كانت عالقة البنك املدعي  -384
مصرفية حبسابه اجلاري متثلت يف كشف حسابه. أثر ذلك. هذا احلساب يقفل برتك التعامل عليه 

 وهو ما يستفاد ضمناً من اتريخ آخر حركه سحب قام هبا العميل.
 ( 21/1426) -( 49/1414رقم القرار: )

املدة بكفالة شخصية. يتحدد الرصيد املدين عند  عقد فتح اعتماد ابجلاري مدين غري حمدد -385
آخر حركة نشطة على احلساب مبراعاة القيود اليت متت عليه عقب ذلك. أثره. إلزام املدين بسداد 

 املديونية الثابتة حبقه متضامناً مع الكفيل على أن تتحدد مسئولية األخري حبدود مبلغ الكفالة.
 ( 96/1417رقم القرار: )

%. إخطار البنك 100اجتاه إرادة الطرفني إىل أال تقل نسبة غطاء األسهم لرصيـد الدين عن  -386
% ويف حالة عدم إيداع أسهم إضافية 100الدائن إىل املدين الراهن بتدين نسبة الغطاء عن 

للمحافظة على النسبة املذكورة يتم بيع األسهم املرهونة يف أجل حمدد. عدم استجابة الراهن لرفع 
لنسبة حىت حلول األجل احملدد للبيع وتراخي البنك املرهتن عن اختاذ إجراءات البيع إىل ما بعد ا

األجل السابق حتديده من قبله للتصرف يف املال املرهون مما ترتب عليه تدين قيمته. أثره. إلزام البنك 
بني أسعارها يف التاريخ أبن يعوض املدين الراهن ابلفارق بني أسعار األسهم يوم تنفيذ البنك عليها و 

 الذي كان حمدداً أصالً للتصرف فيها. 
 ( 20/1418رقم القرار: )

توقيع العميل والبنك اتفاقية تسهيالت مل يعمل هبا. أثر ذلك. االلتفات عنها يف جمال حتديد  -387
 املديونية.

 ( 228/1419رقم القرار: )
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الطلب. يعترب من العقود غري حمددة املدة عقد االعتماد املايل يف حساب جاري مدين ملدة حتت  -388
 ويقفل احلساب عند آخر حركة تعامل عليه.

 ( 153/1421) -( 70/1421رقم القرار: )

املستقر عليه أن احلساابت الشخصية وما مينح إىل العمالء من تسهيالت تكون قائمة على  -389
مبجرد الوفاة ما مل يثبت أن التسهيالت االعتبار الشخصي والثقة املتبادلة بني الطرفني وهو ما ينتهي 

 إمنا منحت بضمان عيين كضمان رهن أسهم أو غريه.
 ( 104/1421رقم القرار: )

إذا كان التعامل بني البنك والعميل يستند يف حقيقته إىل حساب جار دائن انكشف وأصبح  -390
عند توقف التعامل  مديناً. أثر ذلك. تتحدد املديونية على ضوء كشوف حساب العميل لدى البنك

 ابلسحب منه.
 ( 132/1421رقم القرار: )

يف حال قام البنك إبيقاف التسهيالت االئتمانية؛ وادعى العميل الضرر من ذلك، فعبء إثبات  -391
 التعسف أو قصد اإلضرار يقع على عاتقه.

 ( 303/1422رقم القرار: )

احملددة املدة. مفاد ذلك.  يقفل احلساب اجلاري حتت الطلب يعامل يف ضوء العقود غري  -392
احلساب عند آخر حركة تعامل متت عليه مع األخذ يف االعتبار القيود الدائنة واملدينة الالحقة لتاريخ 

 قفله.
 ( 80/1423رقم القرار: )
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عدم جواز قيام البنك بتحصيل ما يزيد عن مبلغ القرض املستحق يف ذمة املقرتض طبقاً  -393
بينهما. أثر ذلك. غرامات التأخري اليت حيصلها البنك من املقرتض تعترب إثراء غري لالتفاقيات املوقعة 

 مشروع على حساب الغري دون سبب.
 ( 82/1423رقم القرار: )

ثبوت عدم استفادة العميل استفادة فعلية من القروض املمنوحة له بعد القرض األول لكون  -394
لسداد مديونية القرض السابق له. أثره. عدم الغاية من كل من تلك القروض الالحقة هي فقط 

 االعتداد بعموالت القروض الالحقة.
 (6/1431رقم القرار: )( 21/1424رقم القرار: )

 احلساب اجلاري حتت الطلب يتوقف العمل به بتوقف التعامل الفعلي عليه. -395
 ( 26/1424رقم القرار: )

بسداد كافة املبالغ املقرتضة اليت يكون مدينا تضمن عقد التسهيالت تعهد املدعى عليه العميل  -396
هبا للبنك مع اخلدمات البنكية واملصروفات اإلدارية. أثر ذلك. ال جيوز للمدعى عليه املطالبة 

 ابسرتداد اخلدمات البنكية واملصروفات اإلدارية اليت احتسبها البنك على املديونية.
 ( 12/1425رقم القرار: )

إبحدى اتفاقيات التسهيالت املربمة بني العميل والبنك. أثر ذلك. عدم ثبوت عدم العمل  -397
 التعويل عليها يف تصفية احلساب.

 ( 113/1425رقم القرار: )
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املستقر عليه أن من حق البنك إيقاف التسهيالت غري حمددة املدة بشرط عدم وجود تعسف  -399

من جانبه يف هذا اخلصوص أو قصد اإلضرار ابلعميل، ومفاد ذلك أن عبء إثبات التعسف أو 
 .على عاتق العميلقصد اإلضرار يقع 

 ( 133/1428رقم القرار: )

 
يف حال جتاوز العميل للحد األقصى للتسهيالت املمنوحة له من البنك فإن هذا ال يؤثر على  -400

 حق البنك يف املطالبة مبا أسفر عنه الرصيد النهائي للمديونية. 
 ( 236/1432رقم القرار: )

 
 .لعموالت بنكية تزيد عن مبلغ القرضعدم جواز احتساب البنك لعموالت أتخري أو  -401

ال جيوز يف االتفاقيات املوقعة بني البنك واملقرتض احتساب البنك لعموالت أتخري أو لعموالت  -
 .بنكية تزيد عن مبلغ القرض املستحق يف ذمة املقرتض

 ( 25/1430رقم القرار: )

 
املنصوص عليها يف العقد مع عقد التسهيالت حمددة املدة يُقفل يف اتريخ انتهاء التسهيالت  -402

 .األخذ يف االعتبار القيود الدائنة واملدينة الالحقة
 ( 80/1413رقم القرار: )

 

حصول شركتني على تسهيالت دون حتديد نصيب كل منهما فيها. مؤداه. تضامن الشركتني يف  -398
الذي يسأل أصحابه عما يرتتب مبلغ )التسهيالت( وذلك خبالف احلساب املشرتك حتت الطلب 

 على انكشافه بنسب متساوية.
 ( 141/1425رقم القرار: )
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عقد التسهيالت املصرفية يعتمد أساساً على ثقة البنك يف عميله ومدى جدارته ابالئتمان وحيدد  -403
ابنتهاء مدته أو بوقف التعامل الرصيد النهائي للحساب يف اتريخ انتهاء العقد وقفل احلساب سواء 

على احلساب يف العقد غري حمدد املدة، مع األخذ يف احلسبان القيود الدائنة واملدينة اليت تتم بعد 
 قفل احلساب، ويستحق سداد دين الرصيد النهائي للحساب يف اتريخ قفله.

 (6/1421رقم القرار: ) ( 384/1432رقم القرار: )

 

 

 

 

إيقاف التسهيالت غري حمددة املدة بشرط عدم وجود تعسف من جانبه حيق للبنك/املصرف  -404
 يف هذا اخلصوص أو بقصد اإلضرار ابلعميل، وعلى هذا األخري إثبات ما تعرض له من إضرار.

  ( 155/1434رقم القرار: )

البنك مسؤول عن تنفيذ التزامه املتمثل يف بيع األسهم املرهونة لصاحل عقد التمويل حال نص  -405
العقد املربم بني الطرفني على ذلك وملتزم بعدم استيفاء نسب أعلى من النسبة املوضوعة من جهة 

ما مت االختصاص يف شأن سعر السايبور ومؤدى ذلك. قيام مسؤولية البنك يف تنفيذ التزامه وإعادة 
 حسمه ابلزايدة من النسبة املوضوعة بعد إثباهتا من اخلبري احملاسيب.

 ( 1/1439رقم القرار: )

العالقة التعاقدية عبارة عن التزامات وحقوق وكل التزام من طرف يقابله حق من الطرف اآلخر  -406
يف اآلجال مؤدى ذلك. استفادة العميل من عقود التسهيالت االئتمانية مع عدم سداده لقيمتها 

املتفق عليها وهتاونه يف تنفيذ التزاماته التعاقدية يثبت إلزامه بسداد املديونية اليت يف ذمته بعد حتديدها 
 من اخلبري احملاسيب.

 ( 244/1435رقم القرار: )
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الستحقاق املدعي ملا يدعيه من مديونية على املدعى عليه وطلبه إبلزامه بسدادها مبوجب اتفاقية  -407
ائتمانية ضرورة إثباهتا من احملاسب املختص للجنة ويف حال إثباهتا فإن مؤدى ذلك. إلزام  تسهيالت

 املدعى عليه أبن يدفع للمدعي ما انتهى إليه التقرير احملاسيب من إثبات للمديونية.
 ( 341/1433رقم القرار: )

عقود التسهيالت االئتمانية املربمة بني البنوك أو املصارف مع عمالئها تكون تسوية اخلالفات  -408
الناشئة عنها طبقاً للعقد املوقع بينهما يف ضوء كشوف احلساب، وعليه فإن مؤدى ذلك. إلزام 

، وتعويل ئرةالدااحملكوم ضده بسداد املديونية اليت عليه بعد إثباهتا من اخلبري احملاسيب املكلف لدى 
 اللجنة على األخذ هبا بناًء على تقرير اخلربة. 

 ( 354/1433رقم القرار: )

حلول الدين الناتج عن التسهيالت االئتمانية أثره تصفية احلساابت وإلزام املدين بناتج  -409
 .التصفية

 ( 546/1437رقم القرار: )

خدمات مصرفية وعموالت ثبوت اشرتاط البنك على العميل يف عقد التسهيالت تقاضيه  -410
على مبالغ املديونية، أثر ذلك، عدم أحقية العميل املنازعة يف حتمله للخدمات املصرفية املرتتبة 

 .على ذلك العقد
 (235/1425رقم القرار:)( 18/1430رقم القرار: )
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يف حال اختالف احتساب نسبة هامش الربح يف عقد التسهيالت من السنة اهلجرية إىل السنة  -411
 .امليالدية، فالعربة مبا مت االتفاق عليه ابلعقد

 ( 26/1436رقم القرار: )

رصيد حساب التسهيالت يتم حتديده يف اتريخ قفل احلساب سواء ابنتهاء املدة احملددة  -412
للتسهيالت أو برتك التعامل على ذلك احلساب مبراعاة القيود الدائنة واملدينة اليت تتم بعد قفل 

 احلساب.
 ( 140/1434رقم القرار: )

إيداع البنك/املصرف مبلغًا انقصًا غري املتفق عليه ابلعقد )مبا يتناسب مع قيمة الضماانت  -413
املقدمة( نتيجةً الخنفاض قيمة األسهم املقدمة من العميل كضمان للتسهيالت املمنوحة له، أثر ذلك: 

هن أسهم، وهذه الضماانت سريعة صحة إجراء البنك/املصرف وذلك ألن التمويل مرتبط بضمان ر 
 التغري حبكم طبيعة األسواق املالية.

 ( 153/1434رقم القرار: )

بتسييل الضماانت املرهونة قبل اتريخ االستحقاق  تقصري البنك/املصرف ابستعمال حقه اجلوازي -414
بعد اخنفاضها بشكل كبري مما ينتج عنه ضرر للمستفيد، أثر ذلك: مسؤولية البنك/املصرف عن هذا 

 التقصري.
 ( 161/1434رقم القرار: )
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عدم حتميل  -مؤدى ذلك -حال ثبوت عدم تنفيذ عقد التسهيالت إبلغائه أو بعدم العمل به -415
 .يمة رسوم العقدالعميل ق

 ( 493/1436رقم القرار: )

عدم قيام البنك ابسرتداد الضماانت املرهونة أو إشعار املدعي ابخنفاض الضماانت أو أتخره يف  -416
ذلك اإلشعار ال يعّد خطأً من ِقبل البنك موجباً للتعويض، وذلك يف حال مل ينّص العقد إبلزام البنك 

الضماانت املرهونة عن نسبة التغطية املتفق عليها، أو بتسييل الضماانت إبشعار العميل حال اخنفاض 
املقدمة من العميل، أثر ذلك؛ إخالء مسؤولية البنك جتاه عميله بعدم اإلشعار إذا مل تنص االتفاقية 

 .على خالف ذلك
 ( 288/1435رقم القرار: )

يالت املالية ونتج عنها مديونية إذا ثبت وجود تعامالت مالية على احلساابت املتعلقة ابلتسه -417
للبنك، أثر ذلك؛ رد دفع املدين بتزوير اتفاقية التسهيالت املالية وما تضمنته من توقيعات وذلك 

 املناقض لدفعه.جمليئه على غري سند  صحيح من الواقع 
 ( 429/1433: )رقم القرار

التعامل على التسهيالت  تصفية احلساب للتسهيالت املالية املمنوحة للعميل تتوقف بتوقف -418
 .دون احتساب ما يضاف من عموالت بنكية بعد ذلك التاريخ

 ( 401/1433رقم القرار: )



 

11٥  

 

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 

 

  

أن الكفاالت حال إذا ثبت صحة العالقة املصرفية حمل النزاع بني طريف الدعوى، أثر ذلك؛  -419
من اتفاقية التسهيالت حمل النزاع، وأن الكفالء ملتزمون ابلتضامن مع املدين يف  اً وجودها تعّد جزء

 .سداد املديونية الناشئة عن هذه االتفاقية
 ( 36/1432رقم القرار: )

تصفية عقود التسهيالت حمددة املدة يتم اإلقفال عند اتريخ هناية العقد مع األخذ يف االعتبار  -420
 .واستبعاد العموالت بعد هناية عقد التسهيالتالقيود املدينة والدائنة، 

 ( 379/1437رقم القرار: )

يف عقود التسهيالت االئتمانية، ال حيق للمكفول إبراء ذمة كفيله من املديونية، حيث أن حق  -421
 اإلبراء من املديونية مقصوٌر على املكفول له )البنك/املصرف(.

 ( 273/1440رقم القرار: )

عقد التسهيالت االئتمانية، مؤداه: جواز إلزامه ابملديونية حال ثبوهتا يف حدود وجود ضامنّ  يف  -422
 .ضمانه

 ( 140/1435رقم القرار: )
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 حتــــــــــــــــــــــــــــــويل مصريف- -16

 

 
يتم مبوجبها نقل مبلغ معني من حساب اآلمر لدى البنك املأمور  مليةإن عملية التحويل هي ع -425

إىل حساب آخر له أو لغريه لدى نفس البنك أو لدى بنك آخر فإذا كان املسئول عن تنفيذ هذا 
 .األمر بنك العميل املأمور ابلتحويل تربأ ذمته يف مواجهة اآلمر مبجرد متام التحويل إىل احملول له

 ( 291/1431رقم القرار: )

 
جيب على البنك قبل إجراء عملية احلوالة اخلارجية أن يتحقق من شخصية اآلمر ابلتحويل  -426

 وحسابه، وإن ينفذ أمر احلوالة بعد متام األمر ابلتحويل من العميل اآلمر.
 ( 181/1431رقم القرار: )

 

 
 

من املقرر أن التحويل عملية مصرفية يتم مبوجبها نقل مبلغ معني من حساب اآلمر لدى البنك  -423
آخر له أو لغريه لدى نفس البنك أو لدى بنك آخر. أثر ذلك. إذا كان املسئول املأمور إىل حساب 

عن تنفيذ هذا األمر بنك العميل املأمور ابلتحويل تربأ ذمته يف مواجهة اآلمر مبجرد متام التحويل إىل 
 احملول له.

 ( 11/1408رقم القرار: )

من الناحية الشكلية أو يف شأن  إخفاق البنك املتمثل يف عدم التحقق من صحة أمر التحويل -424
عدم تنفيذ أمر احلوالة يف الوقت املناسب أو فشله يف تنفيذها وفق التعليمات احملددة من اآلمر. 

 أثره. مسئولية البنك عن احلوالة وإلزامه بتعويض اآلمر عما حلق به من أضرار.
 ( 65/1416رقم القرار: )
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اسيب املزدوج يف بني عملية القيد احمل ، ال عالقة فيهجمرد تصرف قانوينيُعد التحويل املصريف  -427
احلسابني )احملول منه واحملول إليه( وبني العالقة اخلارجية القائمة بني العميل مصدر أمر التحويل 

 واملستفيد.
 ( 65/1432رقم القرار: )

 
إن عملية التحويل املصريف )احلوالة( تصبح سليمة منتجة آلاثرها مىت أصبح املبلغ حمل احلوالة  -428

أحد مفردات احلساب مبوجب عملية سليمة، ابلتايل فإنه ال جيوز للبنك التعدي عليها إال مبوجب 
 إجراءات يكفلها النظام أو بعد اللجوء إىل اجلهات القضائية للبت يف موضوع احلوالة.

 ( 65/1432رقم القرار: )

 

 

 

 

إبخطار بنك املستفيد أبمر قيام البنك املأمور ابلتحقق من شخصية اآلمر ابلتحويل وتنفيذ األمر  -429
احلوالة ليقوم البنك األخري بقيد مبلغ احلوالة يف اجلانب الدائن من حساب املستفيد وإخطاره بذلك، 

 .يرتتب عليه اكتمال التحويل لكل األطراف
 ( 117/1436رقم القرار: )

إبعادة مبلغ احلوالة عدم تنفيذ احلوالة ملخالفة البنك لتعليمات احملّول، أثر ذلك إلزام البنك  -430
 .كامالً للمحول ابإلضافة إىل املصروفات

 ( 505/1440رقم القرار: )

يثبت خطأ البنك عند قيامه إبجراء حتويل مصريف مبوجب أمر ال حيمل توقيع عميله، أثر ذلك؛  -431
 .ضمان البنك ملبلغ احلوالة وحتّمله مسؤولية هذا اخلطأ

 ( 413/1433رقم القرار: )
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من إجابة البنك املراسل أن مبلغ احلوالة املتنازع عليه مت قيده يف حساب املستفيد، إذا ثبت  -432
أثر ذلك؛ إبراء ذمة البنك املأمور يف مواجهة عميله وذلك لتمام عملية احلوالة وقيد مبلغها يف حساب 

 .املستفيد
 ( 437/1433رقم القرار: )

تعذر البنك يف إثبات إرساله الرمز السري إىل العميل واملتعلق ابحلوالة اليت مت تنفيذها من  إذا  -433
 .حسابه، أثر ذلك، التزام البنك إبعادة مبلغ احلوالة إىل العميل 

 (  219/1436رقم القرار: )

الدائن أن عملية التحويل املصريف تتحقق بقيد األمر الصادر عن اآلمر ابلتحويل يف اجلانب  -434
حلساب املستفيد. مؤداه. أن املستفيد يكتسب حقًا يف مواجهة البنك على املبلغ الصادر به أمر 
التحويل وأن البنك يف عملية احلوالة اخلارجية يقع عليه التزامان ال اثلث هلما ما مل يتفق على غري 

ذ أمر احلوالة بعد متام ذلك، األول هو التحقق من شخصية اآلمر ابلتحويل وحسابه. والثاين هو تنفي
االمر ابلتحويل من العميل اآلمر مؤداه أن البنك املأمور ال يستطيع أصال من الناحية الفنية أن 

املستفيد من  يستعيد مبلغ عملية احلوالة بعد متامها ذلك أن هذا اإلجراء يتطلب تدخال إجيابيا من
 .احلوالةعملية 

 ( 77/1437رقم القرار: )
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جرى  وأخذًا يف االعتبار ملامطالبة املدعي البنك مببلغ احلوالة الصادرة حلساب دويل خاطئ،  -435
حتمل  .أثره.املقيد يف تعليمات احلوالة (IBAN) مصرفياً االكتفاء برقم احلساب الدويل عليه العمل

 .العميل خطأه يف إدخال بياانت حساب املستفيد
 ( 241/1440رقم القرار: )

أن عدَم تنفيذ احلوالة ملخالفة البنك لتعليمات احملول؛ أثر ذلك إلزام البنك إبعادة مبلغ احلوالة  -436
كامالً للمحول ابإلضافة إىل مصروفات احلوالة الرسوم اليت مل يتم حتصيلها ودفعها من اآلمر إال ألجل 

  .احلوالةإمتام احلوالة، ومن مث فإن وجودها وعدمها يدور حول إمتام 
 ( 505/1441م القرار: )رق

عدم تنفيذ اجلهة املصرفية لتعليمات احملول، أثره: إلزام اجلهة املصرفية إبعادة مبلغ احلوالة كامالً  -437
 .ابإلضافة إىل مصروفات احلوالة

 ( 82/1441رقم القرار: )
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 تــــــــــــــــــــــــــــــدابري -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املمنوع التعامل معهم بسبب مديونية أحد الشركاء  عدم جواز إدراج اسم شركة بقائمة العمالء -438
هبا إىل البنك، نظرًا الستقالل الشخصية االعتبارية للشركة عن شخصية الشركاء فيها مبا يستتبعه 

 .ذلك من متتعها ابلذمة املالية املستقلة عن الذمم املالية للشركاء فيها
 ( 127/1426رقم القرار: )
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 تــــــــــــــــــــــــــــــنفيذ -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

املستقر عليه أن سلطة أو امتياز التنفيذ املباشر جربًا على املدين ودون حاجة حلكم أو قرار  -439
يكون إال بنص يف النظام وال جيوز تقريرها أبداة أدىن من ذلك كاللوائح والقرارات  قضائي ال

 .والتعليمات الداخلية
 ( 144/1421رقم القرار: )
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 تــــــــــــــــــــــــــــــسوية -19

 

 

 

 

 

 

قبول البنك لعرض التسوية املقدم من عميله بشرط إعادة أصل خطاب الضمان الصادر ابلنيابة  -440
بعد حتقق الشرط الذي تالقت عليه اإلرادتني إلهناء النزاع ومن مث عنه. أثر إعادة أصل اخلطاب. 

 عدم جواز العدول عن التسوية بعد حتقق الشرط. يتعني
 ( 54/1411رقم القرار: )

عدم التزام العميل ابالنتظام يف سداد األقساط احملددة بعقد التسوية املربم بينه وبني البنك الذي  -441
يرتتب ينص على اعتبار عقد التسوية مفسوخاً يف حال أتخر العميل يف سداد أي قسط أو جزء منه. 

. تسوية النزاع وفق العقود املربمة بني الطرفني وكشوف احلساب حتدد حقوق والتزامـات طرفيه. عليه
 عقد التسوية مفسوخًا. بعد أن أصبح

 ( 250/1411رقم القرار: )

تقدير اللجنة أن املبلغ املعروض من العميل يعترب مالئماً مقارنة ابملديونية املستحقة عليه. أثر  -442
 على هذا األساس. تسوية النزاع ذلك.
 ( 2/1424رقم القرار: )

تراضي طريف الدعوى على تسوية املديونية مببلغ معني. مؤدى ذلك. تسوية النزاع على أساس  -443
 .ذلك الرتاضي

 ( 184/1424) -( 118/1424رقم القرار: )
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إصدار البنك خمالصة وتسوية بصيغة عامة جلميع املديونيات على أشخاص حمددين وفروع  -444
حمددة. مؤدى ذلك. عدم جواز استبعاد أي مديونية لشخص مذكور امسه ابملخالصة نتيجة التعامل 

 .مع فرع من الفروع املثبتة هبا
 ( 156/1424رقم القرار: )
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 تــعســــــــــــــــــــــــــــف -20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انعدام املشروعية يف استعمال احلق ال يكون إال إذا مل يقصد به سوى اإلضرار ابلغري أو إذا  -445
مع ما يصيب الغري من  ةلبتاكانت املصاحل اليت يقصد إىل حتقيقها قليلة األمهية حبيث ال تتناسب 

نعدام ضرر بسببها أو إذا كانت املصاحل اليت يرمى إىل حتقيقها غري مشروعة.  مؤداه. الدفع اب
املشروعية يف استعمال احلق ال يعترب من النظام العام. أثر ذلك. عدم جواز طلب البنك حجز قيمة 
خطاب الضمان حبجة إساءة استعمال الشركة املستفيدة املدعى عليها حلقها يف طلب مصادرة خطاب 

 الضمان املصدر من البنك املدعي.
 ( 108/1412رقم القرار: )
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 تــعــــــــــــــــــــــــــــويض -21

 

 

 

 

 

عدم ثبوت أي تقصري من البنك املدعى عليه يف اسرتداد الشيكات اليت قدمت للتحصيل رغم  -446
طول اإلجراءات اليت خترج عن إرادة البنك. مفاده. انتفاء اخلطأ من جانب البنك. أثره. عدم أحقية 

 .املدعي يف املطالبة ابلتعويض
 ( 169/1415رقم القرار: )

الستحقاق احملكوم له للتعويض ضرورة حتقق أركان املسؤولية املدنية املوجبة  همن الثابت أبن -447
قيام مسؤولية البنك يف ،  ببية بينهما وعليه فإن مؤدى ذلكللتعويض من خطأ وضرر وعالقة س

 ماله دون وجه حق. تعويض املدعي عن قيامه ابلتأخر يف إعادة املبلغ املستحق له وحبس
 ( 372/1433رقم القرار: )

حسم املبلغ حمل السحب النقدي من احلساب اجلاري رغم عدم ثبوت استالم الساحب للمبلغ  -448
 .أثره ثبوت خطأ البنك واستحقاق الساحب للتعويض

 ( 431/1436رقم القرار: )

املدعي، أثره: خلو مسؤولية املطالبة ابلتعويض عن قيام اجلهة املصرفية ابحلجز على حساب  -449
 .اجلهة املصرفية كون احلجز مت بناء على أمر من اجلهات املختصة

 ( 265/1434رقم القرار: )



  

126 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 

 

 

 

 

من حمكمة التنفيذ.  هن حساب العميل بعد صدور حكم برفعأتخر البنك/املصرف برفع احلجز ع -450
  .أثر ذلك. حتقق مسؤولية البنك/املصرف جتاه العميل

 ( 19/1441رقم القرار: )

–إخفاق البنك بعدم تنفيذ أمر احلوالة يف الوقت املناسب وفق التعليمات احملددة من اآلمر  -451
 .، أثر ذلك، مسئوليته عن تعويض اآلمر عّما حلقه من أضرار-العميل

 ( 67/1434رقم القرار: )

حساب املستفيد، أثر ذلك، تعذر بنك املستفيد من تقدمي ما يثبت إيداع مبلغ احلوالة يف  -452
 .مسئولية البنك يف إعادة مبلغ احلوالة إىل حساب العميل اآلمر

رفض بنك املستفيد إعادة مبلغ احلوالة اليت تعذر عليه تقدمي ما يثبت إيداعها يف حساب املستفيد، أثر 
 .ذلك، خطأ يرتب مسئولية البنك املدنية

 ( 349/1440رقم القرار: )

اختاذ إجراءات إلغاء احلوالة أثره، خطأ يرتب مسئوليته املدنية مع التزامه إبعادة أتخر البنك يف  -453
 .مبلغ احلوالة للعميل

 ( 334/1440رقم القرار: )
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املطالبة ابلتعويض عن خطأ البنك يف بيان الغرض من احلوالة، مؤداه: من املستقر عليه أن  -454
املتعلقة بعملية التحويل نفسها، إذ أن هذا البيان الغرض من التحويل ليس من البياانت اجلوهرية 

ُوجد ألسباب أخرى كاالحتياطات األمنية، أو لالستعمال الشخصي من قبل اآلمر بعملية التحويل 
 .نفسه، أثره، عدم استحقاق املدعي للتعويض

 ( 91/1436رقم القرار: )

ني اآلمر ابلتحويل واملستفيد، ال تتحقق مسؤولية البنك/املصرف وهو ليس طرفًا يف العالقة ب -455
 وعليه فإن دوره يقتصر على جمرد تنفيذ عملية التحويل اليت طلبها العميل.

 ( 176/1441رقم القرار: )

مما أدى إىل تضرر العميل،  لية احلوالة نتيجة خطأ يف أنظمتهأتخر البنك/املصرف يف تنفيذ عم -456
ولو تضّمنت شروط وأحكام استمارة احلوالة على إعفاء البنك/املصرف من هذا التأخري نتيجة العطل. 

 أثر ذلك. حتقق مسؤولية البنك/املصرف يف مواجهة العميل.
 ( 1/1441رقم القرار: )

 . هايرتب مسؤولية البنك عنللمستفيد فشل البنك إبثبات قيد مبلغ احلوالة يف اجلانب الدائن  -457
 ( 39/1441رقم القرار: )
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يها يف العقد، وترتب على ذلك يف حال أمهل البنك يف حسم األقساط يف التواريخ املتفق عل -458
على املدعي حبسم تلك األقساط دفعة واحدة، فإنه حىت وإن كانت تلك األموال من حق  ضرر

  .البنك إال أنه أخطأ وفرَّط، واملفرط أوىل ابلضمان، للجنة جرب الضرر الواقع على املدعي
 ( 1/1438رقم القرار: )

حيمل توقيع الساحب فقط ابملخالفة لنموذج التوقيع املعتمد من  قيام البنك بصرف شيك   -459
 أً املؤسسة جبانب التوقيع يعترب خط العميل الساحب احملفوظ لدى البنك الذي اشرتط وجود خامت

 يوجب التعويض مىت أدى إىل ضرر حبق صاحب احلساب.
 ( 261/1426رقم القرار: )

املسؤولية الثالثة من خطأ وضرر حمقق وعالقة السببية من املستقر عليه أنه يلزم توافر أركان  -460
بينهما حىت تتحقق مسؤولية البنك ومن مث جيوز مطالبته ابلتعويض. مفاده. حصول املدعي على حكم 
من احملكمة العامة ضد الشخص الذي قام بسحب مبالغ من حساب املدعي مبوجب شيكات مزورة 

ال جيوز معه للمدعي مطالبة البنك أمام اللجنة ابلتعويض  اً كافي  اً أبن يدفع له تلك املبالغ يعترب تعويض
 .مرة أخرى

 ( 276/1413رقم القرار: )
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التعويض، ن ينتج عنه ضرر يلحق طالب أال يكفي لقيام املسؤولية املوجبة للتعويض وقوع اخلطأ و  -463

إمنا جيب أن يكون ذلك الضرر نتيجة مباشرة للخطأ احلاصل؛ فثبوت مسامهة املضرور ابخلطأ، أثره؛ 
 .عدم أحقيته يف املطالبة ابلتعويض

 ( 127/1430رقم القرار: )

 

 

 

املسؤولية املوجبة للتعويض يلزم لتحققها توافر أركان ثالثة هي اخلطأ والضرر احملقق وعالقة  -461
فإنه يتحمل نصيبه من قيمة السببية بينهما. إذا ساهم املضرور يف حتقيق الضرر نتيجة خطأ من جانبه 

هذا الضرر مبا يتناسب مع جسامة خطئه ابملقارنة خبطأ املدعى عليه ما دام مل يستغرق خطأ أي منهما 
  .خطأ اآلخر

ثبوت وجود خطأ من البنك املدعى عليه بشأن الرسائل موضوع النزاع متثل يف إمهاله وتراخيه يف الرقابة  -
أدى إىل تصدير هذه الرسائل ابسم البنك املدعى عليه يلتزم فيها للبنك الكافية على أعمال اتبعيه مما 

املدعي بدفع مبالغ مالية لصاحل أحد عمالء األخري يف اتريخ الحق دون أن يكون هلا أصل بسجالته 
مما ساهم يف حتقيق الضرر الذي أصاب البنك املدعي، كما ثبت يف حق األخري وجود خطأ مهين جسيم 

ه ملضمون هذه الرسائل وخصم القيمة للمستفيد ابلرغم من غموض فحواها وما شاهبا متثل يف تنفيذ
من تناقضات. أثر ذلك. حتقق مسؤولية البنكني مما يربر توزيع املسؤولية بينهما مبراعاة جسامة خطأ 

  .البنك املدعي ابملقارنة خبطأ البنك املدعى عليه الذي يقل عنه يف مقدار هذه اجلسامة
 ( 76/1423رقم القرار: )

قيام موظف البنك ابملصادقة على بصمة شخص دون التأكد من صاحبها وهويته يعترب خطأ  -462
 .يرتب مسؤولية البنك إذا تسبب عنه ضرر للغري

 ( 209/1423رقم القرار: )
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قفاله. وال يسمح ابلسحب من احلساب إمبجرد علم البنك بوفاة صاحب احلساب فإن عليه  -464
ميثلهم التمثيل الشرعي. مؤدى ذلك؛ مىت ما قصر البنك يف ذلك فإنه يتحمل  إال من الورثة أو من

 نتيجة تقصريه.
 ( 41/1429رقم القرار: )

 
فتح حساب أبحد البنوك مبوجب ترخيص ثبت تزويره ولغري املخول بفتح احلساب وإدارته،  -465

 أثره؛ ترتيب املسئولية املدنية للبنك قبل صاحب الرتخيص األصلي.
 ( 104/1429رقم القرار: )

 
جتاهل البنك طلب عميله املدعي بتسييل احلساب االستثماري املرهون ومتسكه بتنفيذ عقد  -466

الرهن على الوحدات اململوكة للمدعي ابلرغم من قدرة البنك املدعى عليه على تنفيذ ذلك الطلب 
اخلطأ والتعويض مىت ترتب وعدم وجود ما يربر رفضه. أثره؛ مسؤولية البنك املدعى عليه عن هذا 

 عليه ضرر للعميل.
 ( 127/1429رقم القرار: )

 
رهن البنك لعدد من األسهم يفوق النسبة املقررة يف العقد املربم بينه وبني العميل خطأ يرتب  -467

 مسئولية البنك املدنية إذا ما حلق ضرر ابلعميل.
 ( 151/1429رقم القرار: )

 
عن الضرر الذي حيدثه اتبعه بعمله غري املشروع مىت كان واقعًا يف حالة أتديته  ملتبوعمسؤولية ا -468

 لوظيفته أو بسببها.
 ( 180/1429رقم القرار: )
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على  سائغ يقومتقرير التعويض اجلابر للضرر استقالل اللجنة به. شرطه؛ قيامه على أساس  -469
 مع الضرر. ومتناسباً توازنهاثبتة ابألوراق  عناصر

 ( 255/1429رقم القرار: )

 
يشرتط الستحقاق التعويض طبقاً ألحكام املسؤولية  أنه املستقر عليه يف قضاء اللجنةحيث إن  -470

التقصريية أن يثبت توافر ثالثة أركان جمتمعة وهي "اخلطأ، والضرر املباشر، والعالقة السببية بينهما"، 
 .وبتخلف أحد هذه العناصر الثالثة تنتفي املسؤولية ويصبح ال حمل للمطالبة أبي تعويض

 ( 7/1430رقم القرار: )

 
البنك مسؤول عن أموال العمالء لديه، فال يتم السحب منها إال مبوجب أوامر صادرة  حيث إن -471

من أصحاهبا، ويف حالة مت السحب من حساب عميل بطريقة يتعذر نسبتها إىل صاحب احلساب؛ 
 .فإن البنك مسؤول عن تعويض صاحب احلساب بقدر ما أصابه من ضرر جّراء خطأ البنك

 ( 76/1430رقم القرار: )

 
إن قيام البنك ابخلصم من حساب العميل دون مسوغ خيوله هبذا التصرف، مؤداه إلزام البنك  -472

إبعادة ما مت خصمه، ألن البنك ملزم ابحملافظة على أموال العمالء وعدم املساس هبا دون مسوغ 
 .شرعي أو نظامي

 ( 140/1430رقم القرار: )

 
لقيام املسؤولية يف حق املخطئ وقوع اخلطأ  فقط من املتقرر يف مسائل التعويض أنه ال يكفي -473

ضرر يلحق ابملضرور ، بل جيب أن يكون الضرر هو نتاج ذلك اخلطأ بشكل  يؤدي إىل وجودمنه 
توقيعه على شيك بثبوت مسامهة املدعي خبطئه وتقصريه يف نشوء جرمية تزوير  وابلتايل يكون مباشر

 أحقيته يف املطالبة ابلتعويض. ُمرتباً لعدم
 ( 127/1430رقم القرار: )

 



  

132 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

البنك ملزم ابحملافظة على أموال عميله وردها له بصفة شخصية أو إىل وكيله الشرعي، وأن  -474
يبذل يف ذلك العناية الفائقة، وقيام البنك بصرف مبالغ من حساب العميل بناًء على أمر صادر من 

ة البنك الكاملة عن الوفاء غري غري ذي صفة وغري خمول ابلتعامل على احلساب؛ مؤداه قيام مسؤولي
 الصحيح.

 ( 164/1430رقم القرار: )

 
ن إحيث  .من قبله وضحة يف أمر التحصيل يعترب إخالالً عدم إيصال البنك تعليمات العميل امل -475

ن استالم البنك ألمر التحصيل وشروعه يف تنفيذه يعترب قبوالً ضمنياً ملا إاملستقر لدى قضاء اللجنة 
تعليمات، مما جيعلها مبثابة الشروط املتفق عليها وجيعل البنك ملتزماً بتنفيذها، وإن عدم ورد فيه من 

إيصال البنك تعليمات عميله املوضحة يف أمر التحصيل يعين إخالله ابلتزاماته اليت يفرضها العقد 
ة البنك مسؤولي -وفقاً للقواعد واألعراف الدولية املنظمة لعمليات التحصيل املستندي. مؤدى ذلك

 .جتاه عميله يف حالة حدوث ضرر
 ( 200/1431رقم القرار: )

 
البنك يتحمل املسئولية كاملة جتاه عميله عن صرفه لشيكات مت تزوير توقيع صاحبها، نظري ما  -476

قام به من وفاء غري صحيح أضر بعميله، إال أن العميل قد يتحمل جزءاً من املسئولية يف حال ثبت 
 املسببة لضرر. عملية التزويرأن تقصريه أو إمهاله قد سامها يف متام 

 ( 237/1431رقم القرار: )
 

 

املطالبة ابلتعويض نتيجة قيام اجلهة املصرفية مبنع املدعي من التعامل يف حسابه، أثره: تعويض  -477
  .املدعي نظًرا لثبوت خطأ اجلهة املصرفية املتمثل بعدم متكينه من حسابه دون وجه حق

 ( 43/1441رقم القرار: )
 (138/1426رقم القرار: )
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خصوصية فرضتها أسواق املال وسرعة تقلب أسعار األسهم واليت ملا لرهن األوراق املالية من  -478
استقر عليها العرف املصريف. وملا كان حق اسرتداد )تسييل( موجودات احملفظة مىت ما جتاوز التسهيل 

( )كنسبة متفق عليها( من إمجايل وحدات صناديق االستثمار %50املمنوح للمدعي ما قيمته )
املدعى عليه فإنه يكون له إعماله أو إمهاله من منطلق تساوي املراكز  املرهونة هو حق جوازي للبنك

يف احملافظة على أمواله  اً القانونية لطريف العقد وهذا التساوي يف املراكز والذي مينح كال الطرفني حق
يفرض يف املقابل على أي من الطرفني عند تفريطه يف أمواله حتمل تبعة ذلك التفريط وعدم الرجوع 

فرط فيه على الطرف اآلخر. مبعىن أنه إذا فرط املدعي يف أي جزء من أمواله بعد بيع األسهم مبا 
( من القيمة اإلمجالية للتمويل فليس له الرجوع مبا فرط فيه %100عند أي نسبة تفوق ما مقداره )

املرهونة  على البنك املدعى عليه، ويف املقابل فإن البنك املدعى عليه إذا فرط أبي جزء من األسهم
من قيمة الدين( فليس له الرجوع مبا فرط فيه على املدعي بشرط أن  %100ابلبيع حتت نسبة )

 يكون البنك قد مارس حقه اجلوازي املتفق عليه ابلبيع أثناء سراين العقد.
 ( 76/1431رقم القرار: )

 
اسرتدادها، مع وفاء تراخي البنك عن اسرتداد الوحدات االستثمارية املرهونة عند حلول موعد  -479

 قيام املسئولية املوجبة للتعويض يف مواجهة البنك. -أثر ذلك -العميل ابلتزاماته جتاهه
 ( 371/1431رقم القرار: )

 

أن املقرر وفقًا للقواعد العامة أن يكون املتبوع مسؤواًل عن الضرر الذي حيدثه اتبعه للغري مىت  -480
أو بسببها؛ ومسئولية املتبوع ال تتوقف عند الفعل الضار الواقع كان واقعًا منه أثناء أتديته لوظيفته 

من التابع وقت أتديته لوظيفته أو بسببها بل متتد إىل األفعال اليت يقوم هبا التابع مىت استغل وظيفته 
أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غري املشروع سواء كانت املصلحة املتحققة من الفعل غري 

 ود للمتبوع أو للتابع وسواء كانت بعلم املتبوع أو بدون علمه.املشروع تع
 ( 241/1431رقم القرار: )

 

 .يتحمل البنك املسؤولية الكاملة جتاه العميل بسبب وفائه غري الصحيح والناتج عن توقيع مزور -481
 ( 274/1431رقم القرار: )
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ال حيق للبنك الرجوع على العميل ملطالبته ابملديونية عند تسييل الضماانت مبا اخنفض عن نسبة  -482
، ألن البنك يف هذه احلالة قد استخدم حقه اجلوازي يف التسييل وعليه أن يتحمل تبعات 100%

 استخدامه هذا احلق.
 ( 27/1432رقم القرار: )

 
أموال عميله؛ وال يصرف منها إال بتوقيع صحيح صادر األصل هو التزام البنك ابحملافظة على  -483

من العميل، فإن قصر البنك يف تنفيذ ذلك االلتزام، فإهنا تقع مسؤوليته يف مواجهة العميل عن الضرر 
 الذي حلق به.

من املسؤولية بقدر  اً مسامهة العميل خبطئه يف إحداث الضرر ابالشرتاك مع خطأ البنك، حُيمله جزء -
 نسبة خطئه.

 ( 28/1432رقم القرار: )

 
 للجنة السلطة التقديرية يف حتديد مبلغ التعويض بعد تقدير احلالة املعروضة أمامها. -484

 ( 376/1431رقم القرار: )
 

مسئولية البنك عن أعمال موظفه السابق طبقًا للقاعدة القانونية " مسئولية املتبوع عن أعمال  -485
 اثره إىل البنك مباشرة.آمن قيامه إبعمال وظيفته لتنصرف  اتبعه " تنحصر فيما يثبت

 ( 64/1432رقم القرار: )

 
عن الضرر الذي حيدثه اتبعه للغري خبطئه مىت كان واقعًا منه أثناء أتديته  والً البنك مسؤ يكون  -486

لوظيفته أو بسببها سواء ارتكب الفعل ملصلحة البنك املتبوع، أو عن ابعث شخصي، وسواء كان 
الباعث الذي دفعه إليه متصاًل ابلوظيفة أو ال عالقة له هبا، وسواء وقع اخلطأ بعلم املتبوع أو بغري 

 علمه.
 ( 64/1432رقم القرار: )
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نشاط البنك بوصفه حمرتفاً يشدد عليه يف التزاماته ويزيد من معيار مساءلته، وذلك لكون عمله  -487
مجاعيا مما يدل على أنه يقوم خبدمات ال يتوقع أن تصدر إال من حمرتف نظراً لإلمكانيات اليت ميتلكها 

سلوكه. مثال: قيام البنك إبدراج رقم السجل املدين البنك، واليت جتعل العمالء يطمئنون إىل سالمة 
 للعميل بطريق اخلطأ بوصفه مقرتضاً منه.

 ( 181/1432رقم القرار: )

 
عن العمليات اليت يتم إجراؤها عرب التعامالت االلكرتونية، إذا أجريت  العميل مسئوليُعد  -488

األرقام  ابلنظر إىل أنبشكل صحيح وسليم وذلك ألن العميل هو املسئول وحده عن تلك العمليات 
السرية املتعلقة بتلك التعامالت ال يعلمها سواه، وتقع عليه مسئولية احلفاظ عليها وعدم إفشائها. 

 اشرتاك العميل يف اخلدمات املصرفية اإللكرتونية. مشروط بوجودإال أن ذلك 
 ( 245/1432رقم القرار: )

 
عملية التحويل املصريف واليت تتم مبوجبها نقل مبلغ معني من حساب اآلمر لدى البنك املأمور  -489

إىل حساب آخر لدى بنك آخر تقتضي براءة ذمة البنك املأمور )بنك العميل( يف مواجهة اآلمر 
)العميل( مبجرد متام التحويل إىل احملول له )املستفيد(. مثال: عدم مسؤولية البنك عند إعادة مبلغ 

 التحويل من البنك يف بلد املستفيد طاملا أن التحويل مت بصورة صحيحة.
 ( 192/1432رقم القرار: )

 

ابلتزامه ابلتسليم ويف حال األصل هو التنفيذ العيين لاللتزام إذا كان البائع قادرًا على الوفاء  -490
 تعذر ذلك يصار إىل التعويض النقدي.

 ( 318/1432رقم القرار: )

 
يشرتط لتحقق املسئولية املدنية تقصريية كانت أو عقدية توافر أركاهنا الثالثة وهي اخلطأ والضرر  -491

 وعالقة السببية بينهما، وعلى املدعي عبء إثبات توافر أركان املسئولية.
 ( 333/1432رقم القرار: )
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 املتعثر يف السداد. عميلهال مسئولية على البنك يف حال قام إبدراج معلومات صحيحة عن  -492
 ( 164/1429رقم القرار: )

 
 %100حتقق مسئولية البنك من جراء عدم بيع الرهن يف حال اخنفاض قيمة الرهن عن نسبة  -493

ديونية بعد تسييل الضماانت ال حيق للبنك الرجوع على العميل ملطالبته ابمل ذلك.أثر  التسهيالت.من 
 النسبة.خنفض عن تلك امبا 

 ( 3/1429رقم القرار: )

 
حبث حتقق املسئولية املدنية للبنك يكون يف حالة بيع املرهون وليس يف حالة االحتفاظ به لنهاية  -494

 .عقد التسهيالت
 ( 15/1429رقم القرار: )

 

رغم  -للبنك جوازايً  اً وإن كان حق-البنك عن تسييل الرهن عند اخنفاض نسبة التغطية  امتناع -495
طلب العميل التسييل. أثره يكون البنك قد تعسف يف استعمال هذا احلق مما يرتتب مسئوليته املدنية 

 قبل العميل.
 ( 102/1429رقم القرار: )

 
قيام العميل ببيع لعدم تنفيذه يف امليعاد، و  طلب العميل من البنك فسخ عقد شراء بيع أسهم -496

بعد طلب الفسخ وارتفاع أسعار األسهم خالل تلك الفرتة. مؤدى ذلك. انتفاء  ةاألسهم املشرتا
 الضرر عن العميل.

 ( 348/1429رقم القرار: )
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 تــضــــــــــــــــــــــــــــامن -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناء على اتفاق. مؤداه. ال جيوز للبنك  التضامن ال يفرتض وال يكون إال بنص يف النظام أو -497
تسديد رصيد مدين حلساب مشرتك عن طريق اخلصم من حساب دائن ألحد أصحاب احلساب 

 املشرتك يف ظل عدم وجود اتفاق بني البنك وأصحاب احلساب املشرتك ينص على التضامن.
 ( 9/1424رقم القرار: )

 .املدين والكفيل ابلتضامن يف سداد املديونيةالكفالة التضامنية للمدين. مؤداها. إلزام  -498
 ( 98/1424رقم القرار: )



  

138 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 تــحصــــــــــــــــــــــــــــيل -23

 

 

 

 

 

 

  .قيد قيمة الورقة حتت التحصيل ابحلساب ال يعترب قيداً هنائياً إال بعد التحصيل النهائي -499
ثقة منه يف األخري وحلني حتصيل قيام البنك إبيداع قيمة الشيك حتت التحصيل يف حساب العميل  -

القيمة. مؤداه. حق البنك يف اسرتداد ما أودعه حبساب العميل طاملا مل ترد تلك القيمة من البنك 
 .املسحوب عليه

 ( 49/1424رقم القرار: )

حق العميل جتاه البنك الذي سلمه أوراقًا جتارية للتحصيل معلق على شرط واقف هو شرط  -500
ذلك. العميل هو الذي يتحمل خماطر عدم الوفاء وال يسأل البنك إال يف حالة إمهاله التحصيل. مفاد 

   .وعدم بذله العناية الالزمة لتحصيل حق العميل
 ( 150/1426رقم القرار: )

حق العميل يف مواجهة البنك الذي استلم منه أوراقا جتارية للتحصيل أو لقيدها ابحلساب هو  -501
وهو شرط التحصيل. واألصل أنه ال يسوغ قيده ابحلساب إال بعد حتقق حق معلق على شرط واقف 

الشرط. وقد درجت البنوك على قيد قيمة هذه األوراق ابجلانب الدائن حلساب العميل قبل استيفاء 
ن العميل هو الذي إيف حالة عدم استيفاء القيمة إذ  قيمتها. أثر ذلك. للبنك إجراء قيد عكسي

 أو التقصري. الوفاء وال يسأل البنك إال يف حالة اإلمهاليتحمل خماطر عدم 
 ( 195/1426رقم القرار: )
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 .تقتصر مسؤولية البنك يف حتصيل قيمة الورقة التجارية على بذل العناية املطلوبة -502
من املستقر عليه يف قضاء اللجنة أن التزام البنك يف حتصيل قيمة األوراق التجارية يتمثل يف بذل  -

العناية املطلوبة ابعتباره وكيالً عن عميله يف التحصيل. مؤداه؛ أن البنك غري مسؤول عن عدم التحصيل 
عائد للساحب  سبب  لإذا كان ذلك لسبب خارج عن ارادته مثل إعادة الورقة لعدم كفاية الرصيد أو 

 واملستفيد.
 ( 83/1430رقم القرار: )

 
جتارية للتحصيل أو للقيد ابحلساب،  اً إن حق العميل يف مواجهة البنك الذي تسلم منه أوراق -503

معلق على شرط واقف، واألصل أنه ال يسوغ قيده يف احلساب إال بعد حتقق هذا الشرط،  حقهو 
وقد درجت البنوك على قيد قيمة هذه األوراق ابجلانب الدائن حلساب العميل قبل استيفاء قيمتها 

للبنك إجراء قيد عكسي يف حال عدم استيفاء القيمة، إذ إن العميل هو الذي يتحمل  –أثر ذلك  –
طر عدم الوفاء وال يسأل البنك إال يف حالة اإلمهال وعدم بذل العناية الالزمة لتخصيل حق خما

العميل. مفاد ذلك. عدم تقدمي املدعى عليه لورقة االعرتاض أثناء نظر الدعوى وحىت صدور القرار 
 املعرتض عليه يعترب هتاوانً من جانبه مما حيمله املسئولية يف هذا اجلانب.

 ( 143/1431رقم القرار: )
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مسئولية تقصريية. يلتزم البنك متلقي الشيك لتحصيل قيمته من البنك املسحوب عليه عن  -504
طريق غرفة املقاصة للوفاء ابلتحقق من صفة من جيب الوفاء له سواء حامل الشيك أو حائزه الذي 

ية أو صفة املستفيد والوفاء وصل إليه بسلسلة منتظمة من التظهريات إمهاله يف التحقق من شخص
ربئ ذمته ويرتب اخلطأ يف جانبه. مفاده. مسئولية البنك ته لشخص آخر غري صاحب الصفة ال يبقيم

 جتاه الساحب والتزامه ابلتعويض عما أصابه من أضرار مبا يعادل قيمة الشيك.
من بنك آخر يف إمهال البنك املسحوب عليه الذي تلقى الشيك للوفاء عن طريق غرفة املقاصة  -

التحقق من شخصية املستفيد الشرعي وعدم بذل العناية الكافية للتثبت من صفة مظهر الشيك أو 
عالقته ابلشركة املستفيدة أو وجود خامتها أو امسها جبانب توقيعه مفاده؛ مسئوليته عن قيمة الشيك 

تمثل يف خصم القيمة مبا يتناسب مع مدى مسامهة خطئه يف حتقيق الضرر الذي أصاب الساحب امل
من حسابه وعدم الوفاء هبا للمستفيد الشرعي مما مؤداه املسئولية املشرتكة لكل من البنكني بقيمة 

 مبلغ الشيك.
 (213/1408رقم القرار: )

عن قيمة الضمان تزوير خطاب الضمان من قبل اتبعي البنك املصدر مناطه، مسئولية املصدر  -505
 .يف سوء اختياره لتابعيه والتقصري يف الرقابة عليهمه املتمثل ئمبا يتناسب مع خط

قبول بنك املستفيد خطاب الضمان الذي ثبت تزويره واملصادقة على صحة التوقيعني الواردين على  -
اخلطاب والذي ثبت تزوير أحدمها من شأنه اإلحياء إىل املوظف املختص ابالطمئنان واالعتداد ابخلطاب 

مؤداه. مسئولية البنك لتقصري اتبعيه يف بذل العناية الواجبة من قبل  على الرغم من وضوح تزويره.
 الرجل املصريف العادي وثبوت املسئولية املشرتكة لكل من البنكني عن قيمة الضمان.

 (190/1408رقم القرار: )
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إمهال الساحب يف احملافظة على دفرت الشيكات املسلم إليه من البنك وتقاعسه عن إخطار  -506
األخري بفقد أحد الشيكات يف وقت مناسب قبل صرفه وإمهال البنك املسحوب عليه يف التحقق 
من التوقيع الصحيح للعميل والوفاء بقيمة الشيك إىل غري ذي صفة مفاده. مسئولية كال الطرفني 

 .عن قيمة الشيك ابلقدر املتناسب مع اخلطأ املنسوب إىل كل منهما ومدى مسامهته يف حتقيق الضرر
 (304/1408رقم القرار: ) 

تزوير توقيع الساحب وإمهال البنك يف التحقق من صحة التوقيع املعتمد لديه ملن خول من  -507
قبل الشركة الساحبة ابلتوقيع على الشيكات ابالجتماع مع شخص آخر. ثبوت قيام أحدمها بتزوير 

املسئولية املشرتكة للبنك توقيع اآلخر وصرف الشيك دون التحقق من صحة التوقيع. مفاده. 
والساحب الذي قصر يف تقدير أمانة متبوعة وقد هيأ له العمل ابلشركة حيازة دفرت الشيكات دون 

 رقابة عليه وذلك ابلقدر الذي يتناسب مع اخلطأ الثابت حبق كل منهما.
 ( 108/1409)  -( 19/1409رقم القرار: )

ألمر عميله الذي أودعه حبسابه لديه للتحصيل.  تراخي البنك يف تنفيذ أمر التحويل الصادر -508
وإخفاقه يف ذلك. وتراخيه يف إعادة األمر إىل عميله. مفاده. مسئولية البنك جتاه العميل بتعويضه 

 بقيمة هذا األمر.
 (3/1416) -(  200/1409رقم القرار: )

إذا كان يوجد اتفاق بني البنك وعميله على عملية شراء عملة، يتحمل العميل ابعتباره مشرتايً  -509
النتائج واآلاثر املرتتبة على ذلك من اتريخ املوافقة على الشراء وحىت اتريخ مطالبته إبلغاء العملية 

 .دون نظر إىل واقعة التسلم الفعلي للعملة املشرتاة
ء إجيايب لبيع العملة املشرتاة أو عدم إطالع العميل على اآلاثر املرتتبة على عدم اختاذ البنك أي إجرا -

تنفيذ طلب إلغاء العملية سواء أكانت إجيابية جلانبه أو سلبية على حسابه أثر ذلك؛ حتمل البنك قيمة 
ة لتاريخ اخلسارة الناجتة عن اخنفاض سعر الصرف ابتداء من اليوم احملدد لتسلم العملة املشرتاة والالحق

 إلغاء العملية. 
 (34/1410رقم القرار: )
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التزام البنك بتحويل مبالغ من حساب شركة إىل حساب شركة أخرى بناء على طلب األوىل  -510
أثر ذلك؛ إذا كان رصيد الشركة األوىل ال يسمح بتنفيذ أمر التحويل فال وجه ملطالبة الشركة احملول 

الشركة احملول إليها قد وضعت ثقتها يف البنك ال يلزم األخري إليها للبنك ابلسداد. والقول أبن 
 ابلسداد طاملا أنه ليس  بضامن للشركة األوىل  ومل ينسب إليه أي خطأ يف تنفيذ أمر التحويل املصريف.

 (72/1410رقم القرار: )

 مسئوليته.قيام البنك بصرف شيك لغري املستفيد احلقيقي منه أو حامله الشرعي خطأ يرتب  -511
 (235/1416) –(  95/1410رقم القرار: )

أن سندات الشحن اليت يصدرها الناقل البحري متثل البضاعة، ويتلقى البنك فاتح االعتماد  -512
هذه السندات ليتوىل تسليمها إىل العميل املشرتي بعد استيفاء حقوقه منه ليتسلم مبوجبها البضاعة 

البنك لسندات الشحن ختوله حق رهن البضاعة حبيث يكون من من وكيل الناقل البحري. وحيازة 
حقه وحده تسلم البضاعة احلائز ملستنداهتا ضمااًن السرتداد حقوقه. مؤدى ذلك. التزام العميل 
بسداد قيمة البضاعة عند تسلمها من وكيل الناقل البحري أو عند تسلم املستندات املمثلة هلا من 

 يقوم بتسليمها إىل العميل دون أن يتقبل البنك عن قيمة البضاعة الالبنك. ويسأل الوكيل البحري 
 يكون حائزاً ملستنداهتا بصورة نظامية.

 ( 113/1410رقم القرار: )

أن طبيعة العالقة بني البنك وعميله بشأن التعامل يف الفضة تتمثل يف أداء خدمة من اخلدمات  -513
على البنك يف أدائه هلذه اخلدمة التحقق من وجود اتفاقيات  تقوم هبا البنوك عادة للعمالء ويتعني يتال

أو تعليمات من العميل يف هذا الشأن والتقيد هبا ويف حالة عدم وجود تعليمات من العميل أو خمالفة 
كل األضرار   البنك هلا أو لألعراف املصرفية فإن ذلك من شأنه ترتيب مسئولية البنك عن بعض أو

  قد تلحق ابلعميل.يتال
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إذا كان الثابت أن للعميل وديعة حمددة املدة وتتجدد تلقائيًا كل شهر ابالتفاق الضمين بينه وبني  -
البنك فإنه كان يتعني على األخري االستمرار يف جتديدها عند االستحقاق جرايً على ما كان يفعله منذ 

العميل فإن البنك يكون ن إنشاء الوديعة أما وقد أقدم البنك على عدم جتديد الوديعة بدون طلب م
   حلقت ابلعميل من جراء ذلك.يتأثر ذلك؛ إلزامه بتعويض األضرار ال أقد أخط

 (1410 /159رقم القرار: )

أنه يف مقدمة الواجبات األساسية حلامل دفرت الشيكات قيامه ابحملافظة على الدفرت يف مكان  -514
به عما قد يعرضه للتلف أو  العبث والبعد أمني وبذل العناية الكافية والتحوط الالزم لصيانته من

واتقاء خماطر تزوير الشيكات أو سرقتها وفقدها، فإذا قصر حامل الدفرت يف القيام هذا  فقدانال
الواجب يعترب مرتكباً خلطأ يربر مساءلته عما يرتتب على السرقة أو التزوير من نتائج وأضرار ابلقدر 

 الذي يتناسب مع مدى جسامة هذا اخلطأ.
 (218/1410رقم القرار: )

يقع على عاتق البنك التزام إعادة الورقة التجارية إىل العميل يف حالة عدم حتصيلها، أايً ما كان  -515
السبب، ليتوىل املستفيد ما يلزم من إجراءات. فإذا تقاعس البنك عن ذلك فإن هذا من شأنه ترتيب 

 .مسئوليته عما يلحق العميل من إضرار
 (265/1410)رقم القرار: 

إذا كانت املنازعة تدور حول مدى مسئولية البنك عن تعويض املدعى ابعتباره املستفيد من  -516
قيمة خطاب ضمان تبني أنه مزور وذلك طبقًا ألحكام املسئولية التقصريية، فيتحمل كل طرف ما 

 يتناسب مع مدى مسامهة خطأ كل منهما يف حتقق الضرر الذي أصاب املتضرر.
 (205/1413القرار: )رقم 
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إذا كانت العالقة بني طريف الدعوى هي اتفاقية قامت على أساس ارتضاء البنك املدعى عليه  -517
الوكالة عن البنك املدعي يف حتصيل قيمة كمبيالة ابالطالع تغطي قيمة حتصيل مستندي، وأن 

قيمة  دفع) الدفعتعليمات البنك املدعي إىل البنك املدعى عليه هي تسليم املستندات مقابل 
وحتويل قيمتها إبرسال شيك ابلقيمة بعد خصم عمولة البنك املدعى عليه القائم ابلتحصيل  الكمبيالة(

مقابل  واملصاريف. خمالفة البنك املدعى عليه ذلك بتسليم املستندات مقابل قبول الكمبيالة وليس
 .يرتتب عليه إلزام البنك املدعى عليه بقيمة الكمبيالة يدفع قيمتها كما هي تعليمات البنك املدع

 (226/1413رقم القرار: ) 

عدم إمتام عملية تنفيذ احلوالة بسبب نقص البياانت اخلاصة ابملستفيد خطأ مشرتك بني البنك  -518
 .والعميل أثره؛ املسئولية املشرتكة لكليهما عن اخلطأ يف تلك البياانت

العميل بعدم تنفيذ احلوالة يف حينها. أثره. مسئولية البنك عن ذلك إبلزامه أتخر البنك يف إبالغ  -
 ابلتعويض عن الضرر الذي حلق عميله نتيجة هلذا التأخري.

 ( 232/1414رقم القرار: )

دفرت الشيكات من عميل البنك أو سرق منه مث قام من وجده  فقدإذا كان الشيك مزوراً كما لو  -519
للتحقق  أو السارق بتزوير توقيع الساحب فإن البنك يكون مسؤوالً إذا مل يتخذ االحتياطات املعتادة

من صحة التوقيع ومطابقة التوقيع املوجود على الشيك لنموذج توقيع الساحب املودع لديه، وتكون 
لبنك والعميل إذا مل حيافظ األخري بعناية كافية على دفرت الشيكات املسلم املسئولية مشرتكة بني ا

 إليه.
 (73/1414رقم القرار: )

 ال مسئولية على البنك يف حالة تزوير توقيع املظهر طاملا تسلسلت التظهريات. -520
 (41/1426)  -(  88/1414رقم القرار: )
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به البنك بتحصيل شيك املستفيد منه العميل ال ينبغي للعميل أن يستفيد من إجراء خاطئ قام  -521
ة االجنبية مث تدارك مببلغ ابلعملة االجنبية وقيد ما يعدله ابلرايل السعودي يف حساب العميل ابلعمل

 وأعاد الوضع ليظهر مبلغ الشيك يف حساب العميل ابلعملة االجنبية. أالبنك اخلط
 (118/1414رقم القرار: )

يف اختاذ االحتياطات املعتادة للتحقق من صحة التوقيع على الشيك شيك مزور. إخفاق البنك  -522
ومطابقته لنموذج توقيع الساحب احملفوظ لديه وإمهال العميل يف احملافظة على دفرت الشيكات املمنوح 

 له مما مكن أحد موظفيه من تزوير التوقيع على الشيك. أثره. املسئولية املشرتكة لكليهما.
 (140/1426( -( 39/1415رقم القرار: )

اتفاق البنك مع هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك ابلقيام بتحصيل الرسوم اجلمركية نيابة عن اهليئة  -523
وفق اإلجراءات اليت حددهتا اهليئة يف هذا الشأن، دور البنك مبثابة أمني صندوق للهيئة يتعني عليه 

وخمالفة البنك هلذه الشروط ابستخدام بعض تنفيذ الشروط اليت حددهتا اهليئة لسداد هذه الرسوم، 
الشيكات املسددة من قبل صاحب الشأن لسداد رسوم مجركية آلخرين، أثره؛ إلزام البنك بتعويض 

 صاحب الشأن عما حلق به من أضرار من جراء ذلك
 (25/1417)-(109/1415رقم القرار: )

بصفة شخصية أو ملن يعينه، وعليه  التزام البنك ابحملافظة على أموال عميله وأن يردها إليه -524
التأكد من شخصية حامل الشيك أبنه احلامل الشرعي له. خمالفة ذلك. مسئولية البنك عن الوفاء 
غري الصحيح تنعقد مسئولية البنك عن أعمال مدراءه. تقاعس العميل عن متابعة الشيكات املسحوبة 

به من أضرار. أثره. يتحمل قيمة هذه األضرار على حسابه لفرتة طويلة حتقق مسامهة العميل فيما حلق 
 بقدر ما ساهم به من خطأ.

 (145/1415) -( 215/1415رقم القرار: )
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إيداع العميل شيكًا حبسابه لدى البنك للتحصيل. فقد الشيك خبطأ من البنك. أثره. حتقق  -525
 مسئولية البنك وإلزامه بتعويض العميل مبا يعادل قيمة الشيك.

 ( 156/1415) رقم القرار:

إيداع شيك ابحلساب للتحصيل. حترير اعرتاض إبعادة الشيك لعدم كفاية الرصيد، تقصري  -526
البنك يف إبالغ املستفيد ابالعرتاض يف وقت مناسب لتمكينه من الرجوع على الساحب أثره؛ حتقق 

 خطأ البنك وإلزامه بتعويض املستفيد عما حلقه من ضرر .
 (  91/1416رقم القرار: )

إجراء البنك عملية خصم من حساب الساحب بقيمة الشيك املودع لديه من عميله للتحصيل  -527
مث إضافة الرصيد إىل حساب املستفيد. شطب عملية التحصيل يف ذات اليوم وإدخال عملية حتصيل 
شيك لصاحل شخص آخر قدم الحقًا مما ترتب عليه وقف صرف الشيك املقدم أواًل لعدم كفاية 

مسئولية البنك عن خطأ اتبعه وإلزامه بدفع قيمة الشيك إىل العميل املستفيد من الشيك الرصيد، 
 املقدم للتحصيل أوالً.

 ( 286/1416رقم القرار: )

استالم البنك الشيك املسحوب عليه من عميله واملودع من قبل املستفيد للتحصيل، وعدم  -528
إعادة الشيك إىل املستفيد. أثره. إلزام البنك حتصيل الشيك لعدم وجود رصيد، وإخفاق البنك يف 

 أبن يعوض املستفيد بقيمة الشيك.
 ( 89/1417رقم القرار: )
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التزام البنك ابحملافظة على أموال عميله وأن يردها إليه بصفة شخصية أو إىل وكيله الشرعي  -529
من غري ذي صفة  وأن يبذل يف ذلك العناية الفائقة؛ صرف مبالغ من حساب العميل بناء على أمر
 غري خمول ابلتعامل على احلساب أثره؛ مسئولية البنك عن الوفاء غري الصحيح.

 (209/1426)  –(  123/1417رقم القرار: )

إصدار املستفيد الشيكات املستحقة لآلمر مناولة البنك املصدر مقابل إصدار كفالة مؤداه؛  -530
وجود عبارة مناولة إال مبعرفة اجلهة ايل وردت عدم جواز صرف القيمة مباشرة للعميل املستفيد مع 

املناولة ابمسها تنفيذًا لشروط العالقة بينهما. تظهري الشيكات املشار إليها من قبل العميل املستفيد 
إىل أحد البنوك من غري من صدرت مناولته للتحصيل وإيداعها حبسابه لديه أثره؛ حتقق مسئولية 

 لذي صدرت تلك الشيكات مناولته.البنك املظهر إليه جتاه البنك ا
 ( 167/1417رقم القرار: )

شركة حتت التأسيس. عدم جواز تسليم حصيلة االكتتاب املودعة لدى أحد البنوك املعينة من  -531
قبل وزير التجارة إال إىل جملس اإلدارة بعد اإلعالن عن أتسيس الشركة، قبول البنك إجراء عمليات 

بناء على طلب رئيس اللجنة التأسيسية أثره. املسئولية املشرتكة لكل  استثمار على حصيلة االكتتاب
 من البنك والشركة املؤسسة.

 (238/1417رقم القرار: )

اتفاقية تسهيالت لتداول األسهم العاملية. قيام البنك إبقفال املراكز املالية للعميل دون احلصول  -532
الطرفني. أثره. تنعقد مسئولية البنك عن األضرار على موافقته على ذلك ابملخالفة للعقد املربم بني 

  حلقت ابلعميل من جراء ذلك.يتال
 (26/1420رقم القرار: )
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إيداع حبساب العميل شيكاً مسحوابً على بنك ابخلارج للتحصيل. قيد قيمة الشيك حبسابه مث  -533
املراسل أبن الشيك قيام البنك بعكس قيد قيمة الشيك بعد مرور عام عقب إخطاره من قبل البنك 

مزور أثره؛ إلزام البنك بقيمة الشيك لعدم انسجام مسلكه مع عرف السوق فضاًل عن استناده يف 
 شأن واقعة التزوير إىل معلومات غري رمسية من مراسليه.

 (34/1420رقم القرار: )

املستفيد إصدار شيك مصريف من قبل البنك ابسم عميله. قيام البنك بصرف الشيك إىل غري  -534
استنادا إىل وكالة ال ختوله حتصيل الشيكات أثره؛ مسئولية البنك عن صرف الشيك إىل غري املستفيد 

 مبا يعادل قيمته.
 ( 57/1420رقم القرار: )

إصدار شيك من قبل البنك بقيمة احلساب اجلاري ابسم العميل دون طلب منه وصرف هذا  -535
أثره؛ مسئولية البنك يف مواجهة العميل وإلزامه إبعادة الشيك إىل آخر دون تفويض من الساحب 

 املبلغ الذي مت صرفه من حسابه.
 (58/1420رقم القرار: )

مما يؤثر على  صرف الشيك عن طريق غرفة املقاصة على الرغم من وجود تشطيب ابلتظهريات -536
انتظام تسلسلها فضاًل عن عدم وجود ختم املؤسسة املستفيدة ووجود عبارة )ال يصرف إال إىل 
املستفيد األول( على الشيك اآلخر أثره؛ مسئولية البنك املسحوب عليه والبنك الذي أودع به 

 الشيكات للتحصيل.
 (60/1420رقم القرار: )
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أسهم. ثبوت خطأ البنك املتمثل يف بيع كمية من األسهم تسهيالت ائتمانية بضمان رهن  -537
املرهونة ابلزايدة عن املديونية املستحقة على املدين الراهن. أثره. إلزام البنك أبن يعوض مدينه الراهن 
عما حلق به من أضرار جراء ذلك إما عينًا إبعادة األسهم املباعة ابلزايدة إليه وإما بدفع قيمتها إذا 

 .يض العيين شامالً ما فاته من كسب من اتريخ البيع حىت االسرتدادتعذر التعو 
 (216/1420)  -( 201/1420رقم القرار: )

قرض بضمان رهن أسهم لالكتتاب يف رأمسال بنك. عدم إيداع فائض االكتتاب حبساب العميل  -538
لتخفيض مديونيته وجلوء البنك ابلتنفيذ على الضماانت املوجودة لديه ببيع األسهم املرهونة سداداً 

يغطي سداد للمديونية. أثره. حتقق خطأ البنك وإلزامه إبعادة األسهم املباعة واليت تزيد عن قيمة ما 
 املديونية بعد رد الفائض ابإلضافة اىل أرابح األسهم.  

( 224/1420رقم القرار: )  

بيع أسهم. قيام العميل بتوكيل الغري يف رهن وبيع األسهم اململوكة له دون قبض الثمن. قيام  -539
أثره. إلزام البنك البنك الذي مت البيع عن طريقه بتسليم الوكيل مثن األسهم ابملخالفة لعقد الوكالة. 

 .أبن يرد إىل العميل املوكل قيمة األسهم املباعة
( 483/1420رقم القرار: )  

املستقر عليه أنه تقع على البنك مسئولية التأكد من شخص احلامل وأنه هو احلامل الشرعي  -540
 للشيك أو هو الوكيل الشرعي للمستفيد منه بوكالة صحيحه ختوله حق احلصول على مبلغ الشيك

قبل أن يقدم الشيك عرب غرفة املقاصة لتحصيله من البنك املسحوب عليه. أثر خمالفه ذلك. ترتيب 
  .املسئولية املدنية يف حق البنك

( 1421 /42رقم القرار: )  
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ثبوت فتح حساب مبوجب إثبات هوية مزور لدى البنك وإصدار شيكات عليه دون وجود  -541
خطأ منتجًا من جانب البنك أو سببا مباشرًا للضرر الذي وقع رصيد ال يعترب يف حقيقته ابلضرورة 

على املستفيد ألن اخلطأ يف ذلك اثبت يف حق الشخص الذي ارتكب وقائع التزوير ولتعذر اكتشاف 
 البنك التزوير يف بطاقة اهلوية إذا ما مت بشكل متقن.

 ( 1421 /55رقم القرار: )

حالة كونه من موظفي البنك التابعني له بسبب أتديته أن التصرف الذي جيريه مندوب البنك  -542
 ألعمال وظيفته تنصرف آاثره إىل البنك مباشرة ويتحمل األخري تبعاهتا.

 ( 1421 /65) -(  1421 /56رقم القرار: )

عدم التزام البنك املدعى عليه مبا توجبه األنظمة واألعراف املصرفية من اختاذ كافة اإلجراءات  -543
صرف أي مبلغ مبوجب شيك "كاونرت" أو أمر صرف ابلتأكد من هوية طالب الصرف  الالزمة عند

وأنه هو املاثل أمام املوظف ومن مطابقة التوقيع على أمر الصرف للتوقيع املوجود لديه أو أخذ 
بصمته عند عدم املطابقة وغري ذلك من اإلجراءات املتبعة. أثر ذلك. حتمل املسئولية عن عملية 

 صحيحة. الصرف الغري
 (1421 /146رقم القرار: )

األصل أن يلتزم البنك ابلتحقق من صحة الشيك وصحة توقيع الساحب بوجه خاص وإمهاله  -544
 .يف مطابقة التوقيع والتحقق من سالمته يؤدي إىل مسئوليته عن صرف الشيك املزور

( 185/1421رقم القرار: )  

املستقر عليه أنه مبوجب عقد إدارة عمليات االستثمار يلتزم البنك بتنفيذ االلتزامات الناشئة  -545
قبله ابعتباره وكياًل عن العميل مبراعاة احلرص الكايف واخلربة املصرفية وفقًا للعرف السائد وبذل 
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البنك العقدية يف  العناية الالزمة طبقًا ألوضاع التعامل وظروف االستثمار املختلفة؛ حتقق مسؤولية
 حالة اخلطأ الذي ينتج عنه ضرر

 (215/1421رقم القرار: )

التصديق من قبل البنك على تفويض منسوب صدوره إىل العميل وقد ثبت تزوير هذا التفويض  -546
مبعرفة األدلة اجلنائية مما ترتب عليه بيع األسهم املذكورة دون علم مالكها. أثره. تتحقق مسئولية 

ذلك إلمهاله التحقق من صحة توقيع عميله على التفويض املنسوب إليه مما أحلق الضرر البنك عن 
 .مت بيعها مع مضاعفاهتا وأرابحها يتبه. إلزام البنك أبن يعوض العميل إبعادة األسهم ال

 (29/1422رقم القرار: )

إمهال البنك يف اختاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من صحة توقيع عميله الساحب على الشيك  -547
وقيامه بصرف الشيك إىل املستفيد. إمهال العميل يف احملافظة على دفرت الشيكات مما مكن أحد 

مسامهة  موظفيه من االستيالء على أحدها وتزوير توقيعه. أثره. املسئولية املشرتكة لكال الطرفني بنسبة
 خطأ كل منهما.  

(62/1422) - (7/1416رقم القرار: )  

تسهيالت جاري مدين لتمويل املتاجرة ابألسهم بضمان رهن أسهم حملية. إساءة استعمال البنك  -548
للحق يف بيع األسهم املرهونة املتمثل يف الرتاخي عن بيع األسهم املرهونة ملدة طويلة بعد قفل 

املألوف يف ضوء اخنفاض األسعار. مؤداه. تعويض العميل الراهن عما أصابه احلساب على حنو جياوز 
من ضرر حمقق انتج عن استطالة عمليات البيع على دفعات وأتخريها دون مربر. أثره. إلزام البنك 
أبن يعوض العميل الفرق بني قيمة األسهم يف اتريخ قفل احلساب وبني القيمة الفعلية اإلمجالية 

 ع.لعمليات البي
 (105/1422رقم القرار: )
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ينقضي حق املستفيد يف مطالبة البنك املسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك مبضي سبعة أشهر  -549
من اتريخ إصدار الشيك؛ الوفاء من قبل البنك لقيمة الشيك إىل املستفيد بعد فوات املدة املشار 

 بقيمة الشيك.إليها أثره؛ مسئولية البنك جتاه الساحب وإلزامه بتعويضه 
 (119/1422رقم القرار: )

املقرر وفقاً للقواعد العامة أن يكون املتبوع مسئوال عن الضرر الذي حيدثه اتبعه للغري مىت كان  -550
واقعًا منه أثناء أتديته لوظيفته أو بسببها. ومسئولية املتبوع ال تتوقف عند الفعل الضار الواقع من 

 يقوم هبا التابع مىت استغل وظيفته أو يتبسببها بل متتد إىل األفعال الالتابع وقت أتديته لوظيفته أو 
ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غري املشروع سواء كانت املصلحة املتحققة من الفعل غري 

ك عن املشروع تعود للمتبوع أو للتابع وسواء كانت بعلم املتبوع أو بدون علمه أثره؛ مسئولية البن
أحد موظفيه املتمثل يف قيامه مبشاركة آخرين بتزوير شيكات مصرفية  أترتب نتيجة خلطالضرر الذي 

 بذلك وظيفته ومطبوعات البنك وأختامه. مسحوبة على البنك الذي يعمل فيه مستغالً 
 ( 290/1422رقم القرار: )

خالل التنفيذ تسهيالت ائتمانية بضمان رهن أسهم. خمالفة البنك للعقد املربم بني الطرفني من  -551
على املال املرهون يف وقت غري مالئم مما أحلق الضرر ابملدين الراهن نتيجة اخنفاض أسعار األسهم 
املرهونة. أثره. إلزام البنك تعويض الراهن ابلفارق بني أسعار األسهم يوم البيع وقيمتها يف اتريخ 

 االستحقاق للمديونية.
 (20/1418رقم القرار: )

متاجرة يف العمالت واملعادن الثمينة. إن مناط حتقق املسئولية العقدية وجود اخلطأ اتفاقية  -552
املوجب للمسئولية والضرر الالحق لصاحب الشأن على أن يكون هذا الضرر نتيجة لعدم االلتزام 

 عدم إنشاء (ابلعالقة التعاقدية بني الطرفني. عدم إشعار العميل كتابيًا من قبل البنك بوقف التعامل
ابملخالفة للعقد املربم بينهما. أثره. إلزام البنك أبن يعوض عميله عما حلقه من أضرار ) مراكز جديدة

 جراء ذلك واملتمثلة فيما فاته من كسب وما حلق به من خسارة.
 ( 300/1417رقم القرار: )
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أثره. إلزام عدم إجازة العميل تصرف البنك بتصفية وحداته االستثمارية وتسييلها دون موافقته.  -553
 .البنك برد تلك الوحدات للعميل

 .قيام البنك بتسييل وحدات استثمارية تزيد قيمتها عن رصيد حساب العميل املدين. مؤدى ذلك -
 مسئولية البنك عن ردها.

 .خصم البنك من أموال الكفيل مبا جياوز حدود كفالته للمدين. أثره. إلزام البنك برد ما خصمه ابلزايدة -
بنك لبند من بنود اتفاق مربم بني العميل وآخر حال كون البنك ليس طرفاً فيه يرتب مسئولية إعمال ال -

 .البنك
 ( 9/1424رقم القرار:) 

يسأل البنك عن عدم انتظام تسلسل التظهريات الواردة على الشيك وال يسأل عن مدى  -554
 . صحتها

 (27/1424رقم القرار: )

البنك يف حالة اإلضرار  ةأو تفويض منه يرتب مسئوليبيع البنك ألسهم عميله دون علمه  -555
 .ابلعميل

 (29/1424رقم القرار: )

 .يسأل البنك عن إمهاله وتقصريه يف متابعة ومراقبة عمل موظفيه -556
 (40/1424رقم القرار: )

إمهال البنك وتفريطه حال كونه وكيالً عن العميل يرتب مسئوليته يف حالة اخلطأ الذي نتج عنه  -557
 .ضرر
 (42/1424رقم القرار: )
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شيك قدمه للبنك للتحصيل. أثر ذلك. انتفاء مسئولية  فقدثبوت عدم اإلضرار ابلعميل جراء  -558
 .البنك املدنية

 (43/1424رقم القرار: )

خطأ العميل املتمثل يف تزويد البنك مبعلومات غري مؤكدة أو غري صحيحة عن الشيك املقدم  -559
 .إرساله جلهة غري اجلهة املسحوب عليها. أثره. انتفاء املسئولية املدنية للبنكللتحصيل مما أدى إىل 

 (49/1424رقم القرار: )

حلق املسئول عن التعويض يف الرجوع  اً إبراء ذمة مرتكب اخلطأ من اآلاثر املرتتبة عليه يعترب جتريد -560
 .على مرتكب اخلطأ فيما قد يتحمله من تعويض استناداً إىل مسئوليته التقصريية

 .ال جيوز مطالبة البنك بقيمة الشيكات املزورة بعد إبراء ذمة خمتلسها من وفائها -
 (54/1424رقم القرار: )

أخطاء نتيجة ضعف اإلشراف والرقابة  مسئولية العميل عن أعمال موظفيه وما يصدر منهم من -561
عليهم إذا كانت تلك األخطاء هي السبب الوحيد املباشر فيما حلقه من ضرر. مؤدى ذلك. عدم 

 .مسئولية البنك
 (55/1424رقم القرار: )

يتعرض البنك عند تنفيذه أحد عقود اخلدمات املصرفية للمسئولية املدنية سواء كانت عقدية  -562
األصل أن مسئولية البنك تقوم على أساس اخلطأ والضرر معا وليس على أساس الضرر أو تقصريية. 

فقط. وال تتحقق مسئولية البنك إذا أصيب العميل بضرر انتج عن خطأ العميل نفسه. مؤدى ذلك. 
 ميكن للبنك أن يدرأ عن نفسه املسئولية أبن يثبت خطأ العميل.

 (77/1424رقم القرار: )
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اإلبالغ عن فقد البطاقة االئتمانية. أثره. حتمل العميل مسئولية املبالغ املرتتبة على الرتاخي يف  -563
ابلبطاقة إلمهاله يف احملافظة عليها وتراخيه يف اإلبالغ عن فقدها. مؤدى ذلك. عدم مسئولية  التعامل
 البنك.

 (110/1424( + )77/1424رقم القرار: )

ربئ ذمة البنك  ذي صفة يف استيفاء القيمة ال يلشخص غريوفاء البنك بقيمة الشيكات املزورة  -564
 .حىت مع انتفاء أي خطأ يف جانبه ومهما كانت درجة إتقان التزوير

 (95/1424رقم القرار: )

تقصري حامل دفرت الشيكات يف احملافظة عليه. مؤدى ذلك. اعتباره مرتكباً خلطأ يربر مساءلته  -565
 .تزويرها من ضرر ابلقدر الذي يتناسب مع جسامة هذا اخلطأعما يرتتب على سرقة الشيكات أو 

 (1424+164( + )95/1424رقم القرار: )

تضمن التفويض الصادر من العميل للبنك ألفاظًا عامة ومطلقة ابلتحويل إىل أحد احلساابت  -566
دون ذكر مبلغ معني أو اتريخ معني يلتزم البنك عنده ابلتوقف عن التحويل. أثره. قيام البنك 
 ابلتحويل يكون وفق تعليمات عميله. مؤدى ذلك. عدم جواز اعتبار البنك ضامناً أو كفيالً للمحول

 .ليه يف ذمة احملولإأمام احملول إليه ابملديونية املستحقة للمحول 
 (116/1424رقم القرار: )



  

1٥6 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 

 

 

أبن يكون احلد األعلى للسحب النقدي من  البنك املركزي السعوديخمالفة البنك لتعليمات  -567
مكائن الصراف اآللية مبلغ مخسة آالف رايل يوميًا. خطأ يرتب مسئولية البنك مامل يوجد اتفاق بني 

 .البنك والعميل على حد سحب معني
 (131/1424رقم القرار: )

بوقف التسهيالت. يتعني أن يثبت العميل أن ما حلقه من خسائر كان نتيجة مباشرة لقيام البنك  -568
 .أثر انتفاء ذلك. عدم مسئولية البنك

 (165/1424رقم القرار: )

توقيع الشيك املسروق ابلبصمة حال كون التوقيع املعتمد لدى البنك ابإلمضاء وقيام البنك  -569
 .بصرف الشيك رغم ذلك يرتب مسئوليته املدنية

 (175/1424رقم القرار: )

ابحملافظة على أموال مودعيه وعدم إجازة السحب من احلساب إال بتعميد إخالل البنك ابلتزامه  -570
 .من صاحبه أو ممن ينيبه. إثره. إلزام البنك إبعادة املبالغ املسحوبة من احلساب

 (177/1424رقم القرار: )

إمهال موظف البنك يف مطابقة توقيع العميل على شيك تبني أنه مزور ثقة منه يف العميل يعترب  -571
 يرتب مسئولية البنك املدنية عن ذلك الشيك. خطأ
 (179/1424رقم القرار: )
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يشرتط لتحقق املسؤولية املدنية، تقصريية كانت أو عقدية، توافر أركان اخلطأ والضرر وعالقة  -572
 .السببية بينهما

 .على املدعي عبء إثبات توافر أركان املسؤولية املدنية -
اع يف احلساب وفق أنظمة الدولة املوجود ديالتحصيل على اإلعدم جواز صرف الشيك نقدًا وقصر  -

 .فيها البنك املسحوب عليه ال يرتب خطأ على البنك مصدر الشيك
 (59/1425( + )27/1425رقم القرار: )

عدم طلب املستفيد من بطاقة الصراف اآليل إرساهلا إليه بطريق الربيد. خمالفة البنك ذلك مما  -573
 أثره. مسؤولية البنك عن هذا اخلطأ يف حالة اإلضرار ابلعميل.أدى لفقد البطاقة. 

 (51/1425رقم القرار: )

صرف شيك دون تسلسل التظهريات الواردة على الشيك و وجود ما يثري الشبهات يرتب  -574
 مسئولية البنك املسحوب عليه.

 (106/1425( + )59/1425رقم القرار: )

اخلدمات املصرفية للمسؤولية املدنية سواء كانت عقدية البنك يتعرض عند تنفيذه أحد عقود  -575
أو تقصريية، واألصل أن مسؤولية البنك تقوم على أساس اخلطأ والضرر معا وليس على أساس الضرر 

طبقًا للقواعد العامة للمسؤولية املدنية. يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه املسؤولية إذا  فقط وذلك
تفى الضرر املوجب للتعويض أو إذا انتفت عالقة السببية بني اخلطأ أثبت أنه مل خيطئ أو إذا ان

 .والضرر
 (216/1425( + )73/1425رقم القرار: )

تنفيذ احلوالة مبخالفة تعليمات احملول. أثر ذلك. إلزام البنك إبعادة مبلغ احلوالة كامالً للمحول  -576
 .ابإلضافة إىل مصروفات احلوالة

 (82/1425رقم القرار: )

 .تراخي البنك يف بيع األسهم املرهونة مما أضر ابلعميل. خطأ يرتب مسؤولية البنك عن التعويض -577
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طلب العميل التعويض عن إدراج امسه على قائمة املتعثرين يف السداد. شرطه. توافر أركان املسؤولية  -
 .املدنية يف حق البنك

 (88/1425رقم القرار: )

عميل على الشيك وثبت تزوير ذلك التوقيع. أثر ذلك. مصادقة البنك على صحة توقيع  -578
 مسؤولية البنك عن ذلك اخلطأ إذا ترتب عليه ضرر.

 (98/1425رقم القرار: )

اً إبعادة احلال إىل ما كان عليه. ويتم تقدير التعويض مبراعاة ياألصل يف التعويض أن يكون عين -579
 .يف حتقق الضرر قيمة الضرر وقدر اخلطأ ومسلك املضرور ومدى مسامهته

يف مقدمة الواجبات األساسية للبنك عند تقدمي الشيك للصرف التحقق من عدة مسائل أساسية يف  -
 .مقدمتها مطابقة التوقيع للنموذج احملفوظ لدى البنك. إمهال البنك يف مباشرة هذا الواجب. أثره

 .مسئوليته عن الضرر املرتتب عليه
دفرت شيكاته مما مكن الغري من االستيالء على أحدها فضال عن عدم إخالل العميل يف احملافظة على  -

إبالغه بواقعة فقد الشيك يف الوقت املناسب إليقاف صرفه. أثر ذلك. مسامهته خبطئه يف حتقق قدر 
 .من الضرر الذي حلق به. مؤداه. حتمله جزء من قيمة الضرر

 (103/1425رقم القرار: )

ثبت عدم صحتها وأحلقت ضررًا ابلغري. أثر ذلك. مسؤولية  إصدار البنك إفادة بشأن شيك -580
 .البنك عن تعويض املضرور

 (111/1425رقم القرار: )
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مسؤولية البنك عن عدم بيع األسهم يف الوقت الذي حدده العميل إذا نتج عن ذلك ضرر  -581
 .لألخري

 (118/1425رقم القرار: )

ال تقوم إال إذا كان الضرر انشئا عن عمل غري مسؤولية املتبوع عن الضرر الذي حيدثه اتبعه  -582
مشروع وقع من التابع حال أتدية وظيفته أو بسببها ويقع على املضرور عبء إثبات خطأ التابع. 
مفاده. صدور حكم جنائي برباءة موظف البنك من هتمة التالعب حبساابت العمالء. أثره. انتفاء 

 .مسئولية البنك جتاه هؤالء العمالء
 (122/1425قرار: )رقم ال

مسؤولية املتبوع عن أعمال اتبعه غري املشروعة مسؤولية تبعية مقررة ابعتبار املتبوع يف حكم  -583
الكفيل املتضامن. مؤدى ذلك. رفض الدعوى قبل التابع النتفاء مسئوليته. الزم ذلك. زوال األساس 

 .هنائيالذي تقوم عليه خماصمة املتبوع ابنتفاء مسؤولية التابع حبكم 
 (123/1425رقم القرار: )

براءة موظفة البنك من هتمة التالعب أبرصدة العمالء. الزم ذلك. انتفاء املسؤولية املدنية للبنك  -584
 .قبل العمالء

 (123/1425رقم القرار: )

التصرف الذي جيريه موظف البنك بسبب أتديته ألعمال وظيفته تنصرف آاثره إىل البنك مباشرة  -585
 .األخري تبعاهتاويتحمل 

مسؤولية املتبوع عن الضرر الذي حيدثه اتبعه للغري خبطئه مىت كان واقعا منه أثناء أتديته لوظيفته أو  -
 .بسببها

 (136/1425رقم القرار: )
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تظهري الشيك لنفس املستفيد منه بعبارة " ألمر حسابنا رقم .... " أو ما شاهبها، مؤداه. وجوب  -586
اسم صاحب احلساب مع اسم املظهر له. إثر إخالل البنك بذلك. مسؤوليته حتقق البنك من اتفاق 

 .املدنية يف حالة اإلضرار ابملستفيد
 (199/1425رقم القرار: )

األصل التزام البنك ابحملافظة على أموال عميله وعدم الصرف منها إال بتوقيع صحيح من  -587
مسؤوال يف مواجهة عميله عن الضرر الذي العميل، فإن قصر البنك يف تنفيذ ذلك االلتزام كان 

 يلحق به.
مسامهة العميل خبطئه يف إحداث الضرر الذي حلق ابالشرتاك مع خطأ البنك. أثره. إلزام العميل  -

 .بتحمل جزء من الضرر بقدر نسبة خطئه
 (204/1425رقم القرار: )

عاتقه ابحلراسة على اعتبار أن إخالل البنك، يف عقد أتجري اخلزينة اباللتزامات امللقاة على  -588
صندوق األماانت موضوع الدعوى يظل ماداًي يف حراسته وله وحده السيطرة عليه. مؤدى ذلك. 
ترتيب مسؤوليته العقدية حال إخالله هبذا االلتزام إذا نتج عن ذلك املساس بسالمة األشياء احملفوظة 

رفني من حتمل املستأجر املسؤولية عن موجودات لديه. وال يغري من ذلك ما تضمنه العقد املربم بني الط
الصندوق وحمتوايته وما يلحقها من أضرار انجتة عن استعماله أو لعوامل أخرى ال دخل للبنك يف 

 .وقوعها إذ إن ذلك الشرط ال يرفع عن البنك واجب احلفظ والتأمني لألغراض احملفوظة
 (206/1425رقم القرار: )
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خطأ اتبعيه تنعقد عن األخطاء اليت يرتكبها التابع وهو يؤدي عمال من مسؤولية املتبوع عن  -589
أعمال وظيفته أو بسببها، كما تتحقق املسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء أتدية وظيفته، 
أو كلما استغل هذه الوظيفة أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غري املشروع، أو هيأت له أبي 

كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكب الفعل ملصلحة املتبوع أو عن ابعث شخصي، وسواء أكان   طريقة
الباعث الذي دفعه إليه متصال ابلوظيفة أو ال عالقة له هبا، وسواء وقع اخلطأ بعلم املتبوع أو بغري 

إلزامه علمه. اختالس مدير فرع أحد البنوك من حساب العميل أثره. مسؤولية البنك عن خطأ اتبعه و 
 .ابلتعويض

 (232/1425رقم القرار: )

يعترب البنك عند أدائه للخدمات املصرفية لعمالئه ومنها خدمة حتصيل األوراق التجارية وكيال  -590
مبا يتطلب حسن النية من شخص حمرتف ومتخصص، ويلتزم ببذل العناية املعتادة واملألوفة للبنك 

ذلك. البنك يعترب مسؤوال عن أي إمهال أو تقصري يقع عليه العمل املصريف. مؤدى  وفق ما استقر
 منه يف تنفيذ وكالته لتحصيل احلقوق.

قيام البنك ببذل العناية الالزمة يف سبيل الوفاء ابلتزامه جتاه العميل لتحصيل شيكات وأن عدم إمتام  -
ال مسؤولية  ذلك االلتزام كان بسبب امتناع املسحوب عليه عن صرفها لوصمها ابلتزوير. أثر ذلك.

 .على البنك عن قيمة تلك الشيكات
 (251/1425رقم القرار: )

 .ثبوت قيام البنك ابستقطاع مبالغ غري مستحقة من حساب العميل. أثره. إلزام البنك بردها -591
 (254/1425رقم القرار: )

جزائي. أثره. ال يفرتض وجود الضرر جملرد إخالل املدين ابلتزامه إال يف حالة االتفاق على شرط  -592
عدم أحقية العميل املدعي يف املطالبة بقيمة الشيكات املصروفة من حسابه بتوقيع خمالف نظًرا لكون 

 .تلك الشيكات قد صرفت لصاحل أنشطة عائدة للعميل املدعي
 (256/1425رقم القرار: )
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للبيع. مفاده. ال عدم إثبات العميل أن بيع البنك لألسهم املرهونة مل يكن يف الوقت املناسب  -593
 .حق للعميل يف مطالبة البنك ابلتعويض عن البيع

 (4/1426رقم القرار: )

عويض لعدم اخلطأ العقدي واجب اإلثبات وال يفرتض. مفاده. عدم أحقية العميل يف املطالبة ابلت -594
 .يف حق العميل أثبوت ارتكاب البنك خط

 (4/1426رقم القرار: )

يف اتريخ سابق على التفويض املنسوب إليه ببيع األسهم. أثره. ثبوت وفاة مالك األسهم  -595
 .استعمال التفويض يف البيع خطأ يرتب مسئولية البائع املدنية يف مواجهة البنك

 (25/1426رقم القرار: )

اختاذ البنك موقفا سلبياً إزاء البضاعة موضوع االعتماد املستندي ، مثل إمهاله يف استالمها أو  -596
 إجراءات التنفيذ عليها ابلبيع ، يرتب مسئوليته املدنية يف حالة اإلضرار ابآلمر.اختاذ 
 (29/1426رقم القرار: )

ثبوت أن الشيك موضوع الدعوى قد مت احلصول عليه عن طريق النصب واالختالس مما خول  -597
 املستفيدالساحب االعرتاض على صرفه. مؤدى ذلك. امتناع البنك عن صرف قيمة الشيك إىل 

 ه املوجب للتعويض.ؤ يتفق وحكم النظام وينتفي معه خط
 (33/1426رقم القرار: )
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امتناع البنك عن تسليم عميله مناذج توقيعاته على الشيكات لدى البنك لالحتجاج هبا لدى  -598
ابلعميل جهة ما، ال يرتب مسئولية البنك املدنية إذا كان ذلك االمتناع ليس السبب املباشر فيما حلق 

 .من ضرر
 (46/1426رقم القرار: )

ثبوت أن ما قام به البنك من بيع أو إقفال ملراكز العميل كان بسبب تعرض األخري خلسائر يف  -599
ختذه من إجراءات إيقاف تلك اخلسائر أو احلد منها، أو اات املضاربة وقد حاول البنك مبا عملي

نسبة اخلسارة للحد املتفق عليه بينهما أو االقرتاب من لعدم تقدمي العميل التأمني الكايف بعد جتاوز 
التجاوز حال كون العميل قد أانب البنك يف أن يقوم األخري حبصر أو احلد من خسائره احملتملة أثناء 
عملية املضاربة؛ مؤدى ذلك. البنك يكون قد التزم حدود وكالته وبذل العناية الواجبة يف احملافظة 

 .ره. انتفاء خطأ البنك العقديأث  .على حقوق العميل
 (68/1426رقم القرار: )

حصول العميل على حكم قضائي ضد املزور بقيمة شيكات زورت على العميل وصرفت من  -600
حسابه. أثره. ذلك احلكم قد جرب ما حلق ابلعميل من ضرر. مؤداه. انتفاء ركن الضرر املوجب 

 . الشيكات املزورةملسئولية البنك املدنية يف التعويض عن صرف 
 (193/1426( + )81/1426رقم القرار: )

إحالل البنك ابن العميل يف حساب مشرتك حمل والده، ووجود وكالة من األب البنه على ذلك  -601
احلساب وغريه من احلساابت البنكية، وعدم اعرتاض األب أو ابقي الشركاء يف احلساب على ذلك 

أثناء التعامل على احلساب أو بعد قفله. مفاده.  رضاهم بذلك. وعلى العمليات اليت أجراها االبن 
 .أثره. انتفاء خطأ البنك بشأن نقل تبعية احلساب إىل اسم ابن أحد الشركاء فيه مع الشريكني اآلخرين

 (95/1426رقم القرار: )
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عن ثبوت تزوير توقيع عميل على استمارة طلب استخراج بطاقة صراف. أثره. مسئولية البنك  -602
 استخراج البطاقة وعن املبالغ اليت سحبت منها.

 (96/1426رقم القرار: )

عدم مسؤولية البنك بسبب رفض طلب العميل دفع ما تبقى من الدفعة األخرية من االعتماد  -603
 .يف اتريخ الحق ملواعيد انتهاء االعتماد النتهاء صالحيته

 (99/1426رقم القرار: )

عميل للبنك. أثره. لألخري احلق يف املطالبة ابسرتداد القيمة تصحيحاً قيد مبلغ ابخلطأ يف حساب  -604
لألوضاع ونتيجة طبيعية لرد البنك ذلك املبلغ ملن هو صاحب احلق فيه، حىت ال يكون هناك إثراء 

 .غري مشروع ملن دخل املبلغ يف حسابه ابخلطأ
 (128/1426رقم القرار: )

البنك إال يف حالة إمهاله وعدم بذل العناية الالزمة لتحصيل حتصيل أوراق جتارية. عدم مسئولية  -605
حق العميل. مؤداه. عدم مسئولية البنك عن عدم حتصيل شيكات بسبب غلق حساب الساحب يف 

 .البنك املسحوب عليه
 (150/1426رقم القرار: )

 عدم حتصيل شيكات العميل نظرا لكون حساب الساحب مغلق وتقاعس العميل ملدة طويلة -606
يف معرفة ما آلت إليه عملية التحصيل ومطالبة البنك بردها. أثره. عدم مسئولية البنك عن عدم 
ردها. مؤداه. عدم جواز تعويض العميل املستفيد مبا يساوي قيمة تلك الشيكات وما قد حتقق هلا 

 من ربح منذ تقدمي الشيكات للتحصيل.
 (150/1426رقم القرار: )
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أن البنك ملزم إبجراء تقييم شهري لألسهم املرهونة ولدى نقصان  النص يف عقد الرهن على -607
( من احلد املمنوح للعميل فعليه أن يطلب من العميل زايدة الضماانت %200قيمة الضماانت عن )

أو سداد التجاوز أو بيع األسهم الضامنة. أثره. عدم تنفيذ ذلك يعد إمهاال من البنك يف حفظ 
 .لتعويض عن نقصان قيمتها عن املديونية املضمونةاألسهم املرهونة يلزمه اب

 (159/1426رقم القرار: )

مدة الشهرين تعد مهلة كافية يتمكن فيها البنك من العلم بعدم رغبة العميل يف سداد التجاوز  -608
 .وابلتايل ممارسة البنك حلقه يف بيع األسهم

 (159/1426رقم القرار: )

غري حمدد على وجه انف للجهالة مثل عبارة ورثة فالن أو مىت كان اسم املستفيد من الشيك  -609
فالن وإخوانه. مؤدى ذلك. ال حق ملن مل يذكر امسه ابلشيك املطالبة بقيمته أو ابلتعويض يف حالة 

 .الوفاء اخلاطئ
 (161/1426رقم القرار: )

املديونية خطأ استمرار البنك يف إدراج اسم العميل على قائمة املتعثرين يف السداد بعد سداد  -610
 .يرتب مسئولية البنك املدنية

 (172/1426رقم القرار: )

هـ بعدم تسليم 9/12/1409خمالفـة الوكيـل املالحي لتعليمات املؤسـسة العامـة للموانـئ بتاريـخ  -611
البضائع املشحونة بسندات شحن ألمر البنوك إىل املستوردين مامل تكن سندات الشحن مظهرة من 

للمستوردين أو أن يقدم املستورد ضماان بنكيًا بقيمة البضاعة الواردة يف سند الشحن  هذه البنوك
 .يعترب خطأ يرتب مسئولية الوكيل املالحي قبل البنك

 (218/1426رقم القرار: )
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صرف البنك شيكًا موقعًا عليه إبمضاء من الساحب مالك املؤسسة دون البصم عليه خبامت  -612
ابملخالفة لنموذج التوقيع املعتمد املثبت به خامت املؤسسة ابإلضافة إلمضاء املؤسسة ملك الساحب 

 الساحب مالك املؤسسة. أثره. خطأ ال يرتب مسئولية على البنك النتفاء الضرر
 (261/1426رقم القرار: )

استمرار البنك/املصرف ابالستقطاع الشهري من حساب العميل، بعد صدور قرار من اللجنة  -613
 .االستقطاع حىت صدور قرار هنائي ابلدعوى، أثر ذلك. مسؤولية البنك/املصرف جتاه العميلبوقف 

 ( 119/1441رقم القرار: )

إّن ُصدور ُحكم قضائي من احملكمة اجلزائية برباءة موظف البنك/املصرف نتيجة عدم كفاية  -614
مدنيًا عن عدم التحقق من األدلة يف قضااي التزوير، أثره: ال ينفي ذلك مسؤولية البنك/املصرف 

احلكم القضائي اجلزائي برباءة موظف البنك/املصرف لعدم صحة  حة واقعة التزوير، ذلك مامل ينتهص
 .قعةالوا

 (119/1434رقم القرار: )

الثابت أنه الستحقاق التعويض إثبات قيام أركان املسؤولية املدنية الثالثة املوجبة للتعويض من  -615
سببية ويف حال ختّلف أحد تلك األركان الثالثة مؤداه. عدم استحقاق املدعي خطأ وضرر وعالقة 

 .حال عدم ثبوت ضرر حمقق للتعويض
 (273/1435رقم القرار: )
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 حبس مال العميل دون وجه حق كاف  لثبوت الضرر، مؤداه ثبوت خطأ البنك املوجب للتعويض -616
 ( 46/1435رقم القرار: )

ابلتعويض عن قيام البنك إبدراج معلومة سلبية خاطئة  يف سجل العميل، ختتص اللجنة املصرفية  -617
وبعد ذلك يتم اللجوء إىل  مبوجب النظام إاّل أنه جيب ابتداًء إثبات اخلطأ لدى اجلهة املختصة إبثباته

 .اللجنة املصرفية ابلتعويض
 ( 30/1440رقم القرار: )

السلطة التقديرية للتحقق من ثبوت وقوع  للجنة سلطة استخالص وقوع اخلطأ من عدمه وكذلك -618
 الضرر من عدمه وتقدير مقدار جرب الضرر مىت ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 ( 381/1437رقم القرار: )

قيام البنك ابحلجز على مكافأة هناية اخلدمة للعميل دون مسوغ نظامي، أثر ذلك، خطأ يرتب  -619
 .مسئولية البنك املدنية

 ( 78/1441رقم القرار: )

انعدام املشروعية يف استعمال احلق إذا ُقصد هبا اإلضرار ابلغري أو إذا كانت املصاحل اليت يقصد  -620
 .إىل حتقيقها قليلة األمهية حبيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغري من ضرر بسببها

 ( 23/1440رقم القرار: )
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العميل اجلاري دون مربر نظامي، أثر ذلك خطأ يرتب قيام البنك حبسم مبالغ من حساب  -621
 .مسئولية البنك املدنية

 ( 322/1440رقم القرار: )

قيام البنك إبيقاع احلجز على حسابه بدون مسوغ نظامي أو إذن قضائي أثره مسئولية البنك  -622
 أمام عميله.

 ( 185/1436رقم القرار: )
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 تــنــــــــــــــــــــــــــــازل -24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النزول عن احلق هو مبثابة إبراء، وال جيوز لصاحب احلق أن يعود للمطالبة به ما مل يكن قد شاب  -623
إرادته عيب من العيوب املبطلة، أتسيسا على أن التنازل عن احلق عمل من أعمال التصرف الذي 

الرضا. مؤدى ذلك. تنازل املدعية عن احلق تشرتط فيه أهلية التصرف، فضالً عن خلوه من عيوب 
املطالب به قبل البنك مبوجب خطاهبا للجنة ملا تبني هلا أن الشيك قد صرف مبوجب وكالة. أثره. 

 .عدم جواز إعادة املطالبة بذات احلق من البنك يف حالة انتفاء العيوب املبطلة إلرادهتا
 ( 40/1426رقم القرار: )



  

170 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 حســــــــــــــــــــــــــــاب جاري / حساب مشرتك  -25

 

 

 

 

من املستقر عليه مصرفيا أن عقد فتح االعتماد املايل من العقود اليت تقوم على االعتبار  -624
الشخصي ويقفل احلساب ابنتهاء املدة احملددة له فإذا كان غري حمدد املدة جيوز إقفاله ابتفاق الطرفني، 

قفل احلساب إبرادته املنفردة يف الوقت املناسب. وتستفاد اإلرادة الضمنية كما جيوز ألي من الطرفني 
املنفردة إلهناء عقد احلساب وقفله مبراجعة القيود ابحلساب وترك التعامل عليه من اتريخ معني مما 
يؤدي إىل قفله. ومىت أقفل احلساب صراحة أو ضمنا قام البنك بتصفيته وحتديد الرصيد النهائي 

احل العميل أو مدينا على عاتقه. ويعترب دين الرصيد دينا عاداي مستحق السداد مبجرد إقفال دائنا لص
 .احلساب

 ( 88/1408رقم القرار: )

قيد مبالغ يف اجلانب الدائن للحساب بعد اتريخ قفله. مؤداه. خصم تلك املبالغ من املديونية  -625
 اليت على احلساب.

 ( 20/1414رقم القرار: )

املدين على كشف احلساب الذي يتضمن ثبوت رصيد مديونية التسهيالت اليت حصل مصادقة  -626
 .عليها من البنك. مفاد ذلك. تتحدد التزاماته قبل البنك بعد انتهاء اتريخ العمل بعقد التسهيالت

 ( 95/1408رقم القرار: )

يسفر حساب جاري. سحب على املكشوف.  تتحدد حقوق والتزامات الطرفني يف ضوء ما  -627
عنه كشف احلساب. أثره. إلزام املدين ابملديونية املقيدة عليه عند آخر حركة سحب مقيدة على 

 احلساب مع مراعاة القيود اليت متت عقب ذلك.
 ( 494/1420) -( 266/1418رقم القرار: )
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من املقرر مصرفيًا أن دعوى مراجعة احلساب اجلاري يقصد هبا النظر يف احلساب اخلتامي  -628
ومراجعته مبعىن البحث يف احلساب أبكمله وإعادة حتريره من جديد طبقا لعناصر جديدة دون اعتبار 
للبياانت اليت كانت أساسا للحساب القدمي املطلوب مراجعته. وهذه الدعوى استقر العرف املصريف 

ن جمموع على عدم االستجابة هلا ألنه يرتتب على قفل احلساب اجلاري استخالص الرصيد النهائي م
مفردات احلساب وحتديد مركز طرفيه من هذا الرصيد ويعترب الرصيد دينًا مستحقًا أبكمله مبجرد 

   .قفل احلساب وتسويته
ال جتوز إعادة النظر فيه سواء كانت فمىت متت تسوية احلساب اجلاري وقبله طرفاه صراحة أو ضمنًا  -

 .الطرفني أو كانت قضائية احرتاماً لقوة الشيء احملكوم فيهالتسوية رضائية تطبيقاً لقاعدة احرتام اتفاق 
املقرر مصرفيًا أن الغرض من دعوى تصحيح احلساب هو تصحيح بعض مفرداته مع بقاء احلساب  -

قائمًا بذاته وهو أمر جائز وينبغي أن يكون موضوع طلب التصحيح الغلط املادي كالرتك والتزوير 
  .واالستعمال املزدوج

بول طلب التصحيح أن حيدد الطلب على وجه الدقة املفردات املطلوب تصحيحها مع إرفاق يشرتط لق -
 .املستندات اليت تؤيده

مىت متت تسوية احلساب ابتفاق طرفيه فإن ذلك يعترب صلحا مانعا من طلب التصحيح ألن الصلح  -
 حيسم كل نزاع على هذا احلساب فيما بعد.  

 ( 240/1409رقم القرار: )

األصل استقالل احلساابت املفتوحة لدى البنك لشخص واحد وعدم جواز املقاصة فيما بينها.  -629
اتفاق الطرفني على اندماج حساابت العميل لدى البنك. مفاده. إجراء املقاصة بينها واالعتداد 

 ابلرصيد املوحد يف جمموعها.
 (40/1409رقم القرار: ) 
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للحساب اجلاري القابل للتحول إىل حساب جاري مدين مدة املستقر عليه أنه إذا مل يكن  -630
لعادة معينه. كان لكل من طرفيه أن يطلب إهناءه بشرط أن يكون ذلك يف وقت مناسب ومتفق مع ا

 .على أي من طرفيه ال يرتتب ضررٌ  يثاملتبعة حب
 ( 233/1410رقم القرار: )

يستقل عن اآلخر يف فتحه ويف قواعد من املستقر عليه أنه وإن كان األصل هو أن كل حساب  -631
سريه والعمليات اليت تقيد فيه ويف تسويته إال أن هذا األصل ينهدم إذا ثبت أن يف قصد طرفيه إجياد 

  رابطة حقيقية بني احلسابني.
إذا كانت العالقة اليت تربط الطرفني هي عقد واحد وقد تضمن حد اجلاري مدين واملستخلصات فمن  -

حسابني للعميل لدى البنك أحدمها للجاري مدين واآلخر للمستخلصات ال يعدو أن مث فإن فتح 
يكون من قبيل تنظيم احلساب وال يؤدى إىل استقالل احلسابني، وابلتايل فإن هذين احلسابني يعتربان 
وحدة واحدة وامتداد أحدمها يقتضي ضمناً مد احلساب اآلخر وال يؤثر يف ذلك أنه مل يتم عليه تبادل 
املدفوعات فعال، بل يكفي أن يكون ذلك ممكنا. مؤدى ذلك. العالقة بني البنك والعميل تعترب قد 
امتدت ابلنسبة إىل احلسابني حىت اتريخ آخر حركة سحب. وعلى هذا األساس ميكن أن يتم تصفية 

 .احلسابني وحتديد املديونية
 ( 6/1412رقم القرار: )

منه ألمره على حسابه اجلاري وتسليم مبلغ الشيك حال تقدم العميل للبنك بشيك مسحوب  -632
ره. من حق البنك مطالبة العميل كون رصيد حسابه اجلاري مدينا وال يفي بصرف قيمة الشيك. أث

 .رد مبلغ الشيك ابعتباره ديناً اثبتاً يف ذمتهب
 ( 41/1412رقم القرار: )
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من عميله املدعى عليه استنادًا إىل تكرار املستقر عليه أنه إذا كان البنك يطلب اسرتداد مبلغ  -633
قيده بطريق اخلطأ فإنه وإن كان حساب املدعى عليه مت قفله وتصفيته إال أن دعوى البنك تنصب 
على عملية حمددة استنادا إىل وقوع خطأ مادي وجد قبل قفل احلساب وتصفيته فليس هناك ما 

 .حيول دون النظر يف دعوى البنك
 ( 1/1413رقم القرار: )

املستقر عليه مصرفيا أنه يف حالة فتح حساابت لدى البنوك مبوجب تفويض أو توكيل جيب أن  -634
ينص على ذلك صراحة يف التفويض أو التوكيل خلطورة اآلاثر اليت ترتتب على فتح احلساب. أثر 

 .خمالفة البنك لذلك. خطأ يرتب مسئوليته املدنية
 ( 3/1413رقم القرار: )

. تتحدد حقوق والتزامات الطرفني وفق الثابت من كشوف احلساب. عقد فتح حساب جار   -635
 .يتحدد رصيده بتاريخ قفله برتك التعامل عليه مع مراعاة القيود اليت متت عقب ذلك

 ( 13/1422) -( 309/1414رقم القرار: )

املكشوف يعترب من قبيل العقود غري حمددة حساب جاري حتت الطلب حتول اىل سحب على  -636
مع مراعاة القيود  عندها املدة. يتم قفل احلساب عند آخر حركة نشطة عليه، حيتسب الرصيد املدين

 .التالية على اتريخ قفله
 ( 196/1416) رقم القرار:

كشف السحب النقدي من قبل العميل ملبلغ جياوز رصيد حسابه خبطأ من البنك مما نتج عنه   -637
 .أثره. إلزام العميل برد قيمة املبلغ الذي كشف به احلساب دون أية عموالت أو مصروفات .احلساب

 ( 19/1416رقم القرار: )
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إذا كانت العالقة بني البنك والعميل تستند إىل حساب جاري حتت الطلب وقد مت كشف هذا  -638
احلساب مع مراعاة ما تقضي به احلساب فيتم تسوية املنازعة بتصفية هذا احلساب طبقًا لكشوف 

 .القواعد واألعراف املصرفية
 ( 24/1419رقم القرار: )

املستقر عليه أنه ال جتوز مراجعة حساب بعد قفله هنائيًا برضا الطرفني منذ فرتة طويلة ولكن  -639
جيوز مناقشة ومراجعة قيد وحيد معني والتعرض ملدى صحته نظاماً لتدارك أي خطأ أو سهو لكفالة 

 حقوق ومصاحل أصحاب العالقة.
إذا كان قيد قيمة شيك يف حساب املدعى عليه قد مت بطريق اخلطأ وابملخالفة لنظام األوراق التجارية  -

والعرف املصريف فيكون من حق البنك الرجوع على صاحب احلساب الذي قيدت فيه القيمة السرتداد 
 املبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

 (  191/1422رقم القرار: )

كشف احلساب اجلاري الدائن نتيجة قيد قيمة خطاابت ضمان به بعد خصم مبلغ التأمني.  -640
 .مؤدى ذلك؛ حتديد املديونية على هذا األساس 

 ( 1424 /3رقم القرار: )

 حق التصرف يف موجودات احلساب خيتص به صاحب احلساب ومنها عملية النقل املصريف. -641
 (1424 /82رقم القرار: )
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تسوية احلساب اجلاري وقبول الطرفني له صراحة أو ضمناً. أثر ذلك. عدم جواز إعادة النظر  -642
 فيه.  

ال يلزم أن يظهر رضا الطرفني بعناصر احلساب اجلاري وآاثره يف شكل خمصوص بل قد يستخلص  -
 رضامها من قرائن واضحة.  

 (  1425/  203) -( 1424 /178رقم القرار: )

العميل كتابة من البنك إغالق احلساب وشكره للبنك على املعاملة الطيبة اليت لقيها من طلب  -643
األخري يستفاد منه قبول العميل ملا تضمنه ذلك احلساب ورضاؤه مبا قيد فيه ومن مث ال جيوز له إعادة 

 املنازعة يف مفردات ذلك احلساب ال سيما بعد مرور مدة طويلة على ذلك.
 ( 203/1425رقم القرار: ) 

جواز اتفاق العميل والبنك على اندماج احلساابت حبيث تعترب كلها وحدة واحدة كحساب  -644
 واحد. أثر ذلك. جواز إجراء املقاصة بينها واالعتداد ابلرصيد املوحد للحساابت يف جمموعها.

 ( 138/1426رقم القرار: )

التحقق واالطمئنان على طبيعة العمليات املقيدة على طبقا ملسلك العميل العادي فإن عليه  -645
حسابه يف وقت معاصر أو قريب لتواريخ إجرائها. مفاد ذلك. استمرار العميل يف التعامل على 
حسابه لدى البنك فرتة طويلة الحقة تؤكد العلم من جانبه حبركات هذا احلساب وأرصدته دائنة أو 

ة طويلة عن االعرتاض على تلك العمليات ال جتيز له إعادة مدينة. أثر ذلك.  تقاعس  العميل لفرت 
 اجملادلة فيها.

 (  190/1426رقم القرار: )
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األصل خلو ذمة العميل صاحب احلساب من أي قيود مدينة تتم على حسابه، وأنه ال جيوز  -649

مشروع؛ وعدم تقدمي الدليل على وجود سبب للبنك القيام أبي قيد على حساب العميل إال بسبب 
 .مشروع للحسم، فإهنا تقوم هنا مسؤولية البنك

 ( 166/1431رقم القرار: )

 

ثبوت أن العميل قد أطلع على اتفاقية حساب املتاجرة ابهلامش واملتضمنة إقراره بوضوح وجالء  -646
التعامل وتالزم العقد ، أنه مطلع اطالعا اتما كامال على خماطر اخلسارة املالية اليت  تكمن يف ذلك 

وكذا إقرار العميل بسبق تعامله بسوق السلع وسوق اخليارات ، وإدراكه أن حساب التعامل ابلعمالت 
األجنبية للمحرتفني هو نشاط مضاربة مصمم خصيصا للتجار احملرتفني ، وأنه مطلع على خماطر 

ا مما يفيد أن العميل ال يعقل التعامل يف أسواق الصرف األجنيب ، وخلو أوراق الدعوى ومستنداهت
معىن توقيعه على ذلك العقد ، أو عدم قصده إحداث ذلك العقد ألثره القانوين ، وخلو األوراق مما 
يفيد أن عيبا ما قد شاب إرادته وقت التوقيع . أثر ذلك. وقوع العقد صحيحا بينه وبني البنك منتجاً 

 ألاثره.
 (  68/1426رقم القرار: )

اتفاقية حساب املتاجرة ابهلامش شرط عدم اللجوء إىل القضاء. أثره. هذا الشرط ال تضمن  -647
 يفسد االتفاقية لعدم جواز حرمان أي شخص من اللجوء للتقاضي. مؤداه. ذلك الشرط فاقد القيمة.

 (  68/1426رقم القرار: )

ض من الشركاء. مؤداه. يعد ذلك استمرار التعامل على احلساب املشرتك مدة طويلة دون اعرتا -648
 قراراً من قبل أصحاب احلساب بصحة ما مت عليه من عمليات دائنة أو مدينة.إ

 (  1426 /95رقم القرار: )
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استمرار العميل يف التعامل على حسابه اجلاري دون تقدمي اعرتاض يف حينه على العمليات  -650

القيود مما ال جيوز معه إعادة املعرتض عليها بعد فوات فرتة زمنية طويلة، فإن أثر ذلك سالمة تلك 
 .اعرتاض العميل عليها

 ( 259/1428رقم القرار: )

 
احلساب اجلاري املدين احملدد املدة يقفل عند انتهاء املدة احملددة يف العقد؛ ويتحدد الرصيد  -651

مستحق النهائي عند ذلك التاريخ مع أخذ القيود املدينة والدائنة الالحقة يف االعتبار، ويُعترب الرصيد 
 .األداء مبجرد إقفال احلساب

 ( 25/1432رقم القرار: )

 

 

 عدم تطبّيق أكثر من معيار من معايري التحقق من اهلوية على مستوى الدخول للحساب اجلاري -652
 .، مؤداه: ثبوت تقصري البنك املدعى عليه يف احلفاظ على أموال املّدعيعرب القنوات اإللكرتونية

 ( 178/1443رقم القرار: )

تكون ملكية موجودات احلساب اجلاري املشرتك على الشيوع ملكيًة مشاعة بني الشركاء  -653
 .ابلتساوي ما مل يكن هناك اتفاق مكتوب خمالف

 .تقوم مسؤولية البنك جتاه عميله بقبوله العمليات املعرتض عليها رغم عدم وجود موافقة العميل عليها -
اجلاري هي ابلشيوع بني الشركاء، فإن للعميل الشريك احلق إذا ثبت أن ملكية موجودات احلساب  -

 .ابملطالبة يف حدود اجلزء الذي خيصه
األصل يف احلساابت اجلارية املشرتكة أن تتم بتوقيع أصحاهبا جمتمعني وهو ما يتم االتفاق عليه يف منوذج  -

 .فتح احلساب املشرتك إال إذا ثبت خالف ذلك
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ساب املشرتك على أن يكون تشغيله بتوقيع الشركاء فيه جمتمعني، مؤدى إذا كان االتفاق عند فتح احل -
 .ذلك؛ عدم صحة قبول البنك للعمليات بتوقيع منفرد من أحد الشركاء

 ( 256/1440م القرار: )رق

ثبوت خطأ اجلهة املصرفية يف تقدمي كشف حساب العميل إىل شخص غري خمول ابالطالع  -654
 التعويض للمدعي.حتقق ما يوجب عليه، أثره: 

 ( 238/1441رقم القرار: )

دفع اجلهة املصرفية أبن حجزها للمبالغ حمل املطالبة مت نتيجة عدم تقدمي العميل ما يثبت انتهاء  -655
كون البينة على املدعي وابلتايل يتوجب على اجلهة   حتقق ما يوجب التعويض للعميلاالستقطاع، أثره: 

 .املصرفية إثبات حقها يف االستقطاع ابتداءً 
 ( 407/1441رقم القرار: )

من املستقر عليه أن األصل يف حالة تعدد احلساابت املفتوحة لدى البنك لشخص واحد هو  -656
جواز املقاصة بني احلساابت وال استقالهلا خروجًا على مبدأ وحدة الذمة املالية، مؤدى ذلك: عدم 

  ..جيرب البنك على دجمها
 ( 43/1441رقم القرار: )
 (138/1426رقم القرار: )

قيام البنك بتجميد احلساب اجلاري قبل مضي املدة احملددة نظامًا من اتريخ انتهاء صالحية  -657
 .العميلالواثئق الالزمة، أثر ذلك. قيام مسؤولية البنك املوجبة للتعويض جتاه 

 ( 134/1441رقم القرار: )
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اتفاقية اخلدمات اإللكرتونية اتفاقية فرعية ال ميكن أن تنشأ إال بعد اتفاقية فتح احلساب اجلاري  -658
 .اليت هي األصل

 ( 141/1441رقم القرار: )

اري بناًء على طلب الوكيل دون وجود وكالة تنص على ختويله اجلساب احلقيام البنك بفتح  -659
  .املدنية، خطأ يرتب مسئولية البنك صراحًة، أثر ذلكبذلك 

 ( 328/1439رقم القرار: )

قيام البنك إبيقاف بطاقة الصراف اآليل اخلاصة ابلعميل اشتباهًا بوجود عملية احتيال دون  -660
 تقدميه ما يثبت ذلك، أثره، خطأ يرتب مسئولية البنك املدنية.

 ( 491/1440رقم القرار: )

البطاقة األصلي يكون مسؤواًل عن الديون الناشئة عن استخدام البطاقة األصلية أن حامل  -661
 واإلضافية حىت يتسلم البنك اإلخطار عن فقد أو سرقة البطاقة.

 ( 153/1437رقم القرار: )

عدم حتّري البنك/املصرف للدقة أثناء التعامالت املصرفية من حيث عدم احلفاظ على معلومات  -662
 .وكشفها للغري وحنوه، أثر ذلك: مسؤولية البنك/املصرف عن هذا اخلطأالعميل السرية 

 ( 146/1434رقم القرار: )
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األصل أن صاحب احلساب البنكي هو الوحيد الذي ينعقد له احلق يف حظر الصرف من حسابه  -663
أو السماح لآلخرين به ما مل يقم بتوكيل الغري ابلتصرف يف حسابه البنكي، ويف حال قيام البنك أو 
املصرف ابحلجز على حساب العميل دون طلب منه أو دون علمه وأن سبب احلجز هو لصدور 

قضائي أو إداري ُمربر للحجز فإن أثر  أمرشخص ليس له عالقة ابحلساب البنكي ودون أوامر من 
ذلك. قيام مسؤولية البنك أو املصرف املتمثلة يف احلجز على حساب العميل دون ُمربر أو حكم 
 قضائي وإلزامه برفع احلجز عن احلساب واملبلغ حمل النزاع ابإلضافة لتعويض العميل عن مدة احلجز.

 ( 357/1433القرار: ) رقم

املقرر أن على البنوك واملصارف االلتزام أبوامر احلجز اليت ترد هلم من اجلهات املختصة حبدود  -664
أنه على البنوك واملصارف مراعاة ظروف إىل كان على جزء من املبلغ ابإلضافة ما يتم األمر به إن  

التحفظي حبسب وضع العميل ويف حال قام البنك العمالء وااللتزام ابلنسبة النظامية احملددة للحجز 
خبالفه مؤدى ذلك، قيام ركن اخلطأ املوجب لتعويض املدعي حال ثبوت تعّسف البنك أو املصرف 

 يف أمر احلجز على كامل مرتب العميل دون مراعاة التعاميم ذات العالقة.
 ( 260/1435رقم القرار: )

ال جيوز للبنك/املصرف احلجز على حساب الشركة لديه لسداد دين هلا على عميل شريٌك  -665
الشركة هلا ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء وتتمتع ابلشخصية االعتبارية، ويف حال  إذ إنفيها، 

 قام البنك/املصرف هبذا اإلجراء، أثره: ثبوت مسؤولية البنك/املصرف عن هذا اإلجراء.
 ( 152/1434ار: )رقم القر 
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مسؤولية البنوك واملصارف تنتفي عن احلساب اجلاري حال إيقاع أمر حجز على احلساب من  -666
اجلهات املعنية مؤدى ذلك كل عملية مصرفية يتم االعرتاض عليها من العميل أثناء أمر احلجز فال 

 مسؤولية على البنك حال عدم تنفيذها.
 ( 229/1435رقم القرار: )

قيام البنوك أو املصارف بتحويل مبالغ من حساب العميل ملستفيد آخر ال تربطه مىت ثبت  -667
عالقة مصرفية مع البنك أو املصرف من حساب جاري وخالفه وثبت ذلك مبوجب كشوف احلساب، 
واعرتى عمليات التحويل حمل النزاع ريٌب وشك مؤدى ذلك. مسؤولية البنك أو املصرف يف إعادة 

 للعميل. املبلغ حمل املطالبة
 ( 265/1435رقم القرار: )

الثابت أن على البنوك واملصارف تنفيذ ما يردها من أوامر صرف أو حتويل أو إيداع أو خالفه  -668
من األمور املصرفية الصادرة من العميل بصفته صاحب احلساب، ويف حال قام العميل مبحض إرادته 

للتصرف حبسابه البنكي لدى البنك أو املصرف فإن أثر وأهليته املعتربة شرعًا ونظامًا بتوكيل الغري 
واعرتاضه عليها  -حمل النزاع–ذلك. رد دعوى العميل حال ثبوت توكيله ملن قام ابلعملية املصرفية 

 وانتفاء مسؤولية البنك أو املصرف عن التعويض عنها.
 ( 355/1433رقم القرار: )

تسليمه قيمة احلوالة، فإن عجز عن تقدمي دليل  جيب على البنك التحقق من هوية املستفيد عند -669
 إثبات تسلم املستفيد، أثر ذلك، أحقية احملول يف املطالبة برد قيمة احلوالة.

 ( 397/1432رقم القرار: )
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عند ورود أي مطالبة مالية للعمليات املنفذة عن طريق البنوك يكون فيها وجود شريط التسجيل  -670
فتقع املسؤولية على عاتق البنك إذا مل يتوفر شريط التسجيل لفرتة سنة حامسًا إلثباهتا من عدمها، 

 .من اتريخ العملية
 ( 342/1435رقم القرار: )

أتخر البنك/املصرف بتنفيذ عملية إلغاء التفويض على احلساب، مما أّدى معه قيام املفّوض  -671
ملصرف وقبل اإىل البنك/ ابلقيام أبي حركة مصرفية على احلساب بعد وصول خطاب إلغاء التفويض

 القيام إبلغائه. أثر ذلك. ثبوت مسؤولية البنك/املصرف جتاه طالب إلغاء التفويض على احلساب.
 ( 393/1440رقم القرار: )
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 حجية -26

 

 

 

 

 

صدور قرار قطعي بني ذات اخلصوم ويف ذات املوضوع. إقامة الدعوى مرة أخرى بشأن ذات  -672
 عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.املوضوع وبني ذات األطراف أثره. 

 (154/1425)  رقم القرار:

مناط إعمال أثر حجية األمر املقضي فيه إاثرة نزاع سبق القضاء فيه بني ذات اخلصوم ويتعلق  -673
 بذات احلق حمال وسببا.

 ( 1424 /54رقم القرار: )

عن احلساب املطلوب تصفيته اختالف احلساب الذي مت حبثه يف دعوى سابقة مت القضاء فيها  -674
 يف دعوى أخرى. مؤداه؛ انتفاء احلجية.

 (  1424 /91رقم القرار: ).

حتصن القرار الصادر بتحديد املديونية بعدم الطعن عليه من أحد طرفيه. أثره. ال جيوز إعادة  -675
 حبثه يف دعوى اتلية.

 ( 117/1425رقم القرار: )

االدانة على نفي نسبة الواقعة إىل املتهم كان حلكمه قوة الشيء إذا أسس القاضي اجلنائي عدم  -676
املقضي فيه بشأن نسبة الواقعة إىل املتهم. وتعني على القاضي املدين أن يفصل طبقا هلذا القضاء. 

 .ع الفعل أو نفي نسبته إىل املتهمويتقيد القاضي املدين أبحكام عدم اإلدانة إذا بنيت على عدم وقو 
 (  123/1425) -( 122/1425رقم القرار: )
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حجية احلكم اجلنائي أمام احملاكم املدنية مقصورة على منطوق احلكم الصادر ابإلدانة أو عدم  -677
 االدانة وعلى أسبابه املؤدية إليه، ابلنسبة ملا كان موضوع احملاكمة.

 (  123/1425) -( 122/1422رقم القرار: )

فقد حاز قوة األمر املقضي حبيث مينع اخلصوم يف الدعوى اليت صدر مىت أصبح احلكم هنائيًا  -678
 فصل فيها أبية دعوى اتلية يثار فيها هذا النزاع ولو أبدلة يتفيها من العودة إىل املناقشة يف املسألة ال

  .قانونية أو واقعية مل يسبق إاثرهتا يف الدعوى األوىل أو أثريت ومل يبحثها احلكم الصادر فيها
املنع من إعادة النزاع يف املسألة املقضي فيها يشرتط فيه أن تكون املسألة واحدة يف الدعويني، وجيب  -

لتوافر هذه الوحدة أن تكون املسألة املقضي فيها هنائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها 
ا األساس فيما يدعيه يف يف الدعوى األوىل واستقرت حقيقتها بينهما ابحلكم األول وتكون هي بذاهت

  ا.ني قبل اآلخر من حقوق متفرعة عنهالدعوى الثانية أي من الطرف
عدم تطرق احلكم الشرعي إىل حتديد املديونية بني العميل والبنك. أثره. دفع العميل لدعوى البنك - -

 النظام. حإبلزامه ابملديونية بسابقة الفصل فيها ال يتفق وصحي
 ( 157/1425رقم القرار: )

صريف وفاء لاللتزام الناشئ عن العالقة األصلية يكون ميف حالة نشوء التزام من املتقرر أنه  -679
صرفية، بيد أنه إذا استوىف للدائن حق الرجوع على املدين بدعوى الدين األصلي أو ابلدعوى امل

 .الدائن حقه إبحدى الدعويني امتنعت عليه األخرى
 (  4/1426) -(  64/1426رقم القرار: )
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للقرار النهائي الصادر من اللجنة قوة األمر املقضي فيما يكون قد فصل فيه بني اخلصوم، ومىت  -680
حاز القرار هذه القوة فإنه ميتنع على اخلصوم يف الدعوى اليت صدر فيها العودة إىل املناقشة يف ذات 

 النزاع مرة أخرى.
 (  40/1426رقم القرار: )

 أهنت اخلصومة. اليتيعمل بقاعدة قوة األمر املقضي ابلنسبة لسائر القرارات القطعية  -681
 (  40/1426رقم القرار: )

القاضي املدين ال يرتبط ابحلكم اجلنائي إال إذا توافرت شروط ومنها أن يكون احلكم موجوداً  -682
الغيابية واألحكام الصادرة ابنقضاء الدعوى اجلنائية ألي وصادراً يف املوضوع. مؤدى ذلك. األحكام 

 سبب كالوفاة أو مضي املدة أو العفو ال حتوز حجية، كما ال حتوز احلجية األحكام الوقتية والتحضريية.
 ( 49/1426رقم القرار: )

فصال احلكم الصادر يف الدعوى اجلنائية تكون له حجية يف الدعوى املدنية كلما كان قد فصل  -683
الزماً يف وقوع الفعل املكون لألساس املشرتك بني الدعويني اجلنائية واملدنية ويف الوصف النظامي هلذا 

ونسبته إىل فاعله. فصل احملكمة اجلنائية يف هذه األمور. أثره. ميتنع على اللجنة أن تعيد حبثها،  الفعل
لكي ال يكون قرارها خمالفا للحكم اجلنائي ويتعني عليها أن تلتزمها يف حبث احلقوق املدنية املتصلة 

 السابق.
 ( 49/1426رقم القرار: )

احلكم الذي يصدر للدائن ضد الشركة التضامنية يكون حجة على الشريك فيها وجيوز تنفيذه  -684
 على أمواله دون حاجة الستصدار حكم آخر يف مواجهته.

 ( 53/1426رقم القرار: ) 
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اجلنائية له حجية يف الدعوى املدنية ، وذلك مىت ما كان قد فصل احلكم الصادر يف الدعوى  -686

فصاًل الزمًا يف وقوع الفعل املكون لألساس املشرتك بني الدعويني اجلنائية واملدنية ، ابإلضافة إىل 
فصله يف الوصف النظامي لذلك الفعل ونسبته إىل فاعله ، ومىت ما كان ذلك فللجنة أن تبحث 

تصلة ابلفعل ، وذلك حىت ال يكون قرارها خمالفا للحكم اجلنائي، حىت وإن كان احلقوق املدنية امل
القرار أو احلكم االبتدائي، ذلك أن العربة ابستقرار املراكز  -صدور احلكم اجلنائي الحقا لصدور 

  .القانونية يكون ابنتهاء طرق الطعن يف القرارات واألحكام ، وليس مبجرد صدور األحكام االبتدائية
 ( 343/1432رقم القرار: )

 
، أن املبلغ الذي ةً دون رقماً واملبلغ املدون كتاباملستقر عليه مىت كان هناك اختالف بني املبلغ امل -687

 .يُعتد به هو املبلغ املكتوب تفقيطاً 
 ( 155/1428رقم القرار: )

 

 

 

ديوان املظامل يعد حجة يف اإلثبات أمام خمتلف اجلهات األخرى ومنها احلكم اجلنائي الصادر من  -685
اللجنة. مؤدى ذلك. إثبات احلكم تزوير شيك مبوجب تقرير أدلة جنائية. أثره. التزام اللجنة ابلنتيجة 

 .اليت  انتهى إليها احلكم بشأن ذلك التزوير
 (  140/1426رقم القرار: )

العمليات السابقة إبرام أطراف النزاع التفاقية الصلح أمام جهة قضائية أخرى جييز ضمناً صحة  -688
 للصلح مما ميتنع معه إعادة إاثرة النزاع جمددًا، أثره: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

 ( 205/1434رقم القرار: )



 

187  

 

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناط إعمال أثر حجية األمر املقضي به، هو أن يكون نزاعاً سبق الفصل فيه بني ذات اخلصوم  -689
فإن دفع املدعى عليه برد الدعوى لسبق الفصل فيها، ال ويتعلق بذات احلق حماًل وسبباً، وعليه 

 .يُلتفت إليه مىت ما اختلف موضوع النزاع حىت ولو كان انشئاً عنه
 (  5/1433رقم القرار: )

الثابت أن حكم التحكيم الصادر لطريّف النزاع مىت كان حمتفظاً ابحلجية املقررة له مبوافقة الطرفني  -690
عدم أحقية الطرفني ابملنازعة جمددًا على ما ورد يف حكم التحكيم طاملا عليه ابتداًء مؤدى ذلك. 

 وافقا عليه ابتداًء وتقضي الدائرة مبا ورد يف حكم التحكيم الكتسابه احلجية املقررة له برد الدعوى.
 ( 261/1435رقم القرار: )
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 حجز -27

 

 

 

 

 

فإنه  املخولة بطلب احلجز نظاماً اجلهة احلجز على رصيد املدعي بناء على أمر من إن كان  -691
طالبًا رفع احلجز وله إن شاء أن يتقدم إىل البنك املركزي السعودي  إليهاإبمكان املدعي أن يتقدم 

 ابعتباره اجلهة اليت قامت بتبليغ احلجز إىل البنوك العاملة. مفاد ذلك. ال عالقة للجنة هبذا الطلب.
 (  287/1409رقم القرار: )

 توقيع احلجز التحفظي على ما للمدين لدى الغري وعلى أرصدة املدين لدى البنوك.للجنة  -692
 ( 50/1410رقم القرار: )

إصدار البنك املركزي السعودي تعميم إىل مجيع البنوك العاملة ابململكة ابحلجز على األرصدة  -693
املديونية الثابتة حبقه إىل الدائنة للبنك األجنيب الذي صدر قرار من قبل اللجنة ضده إبلزامه بسداد 

أحد البنوك الوطنية. إلزام مجيع البنوك منذ وصول التعميم إليها ابحلجز على كافة األرصدة الدائنة 
للبنك املدين لصاحل البنك الدائن. أثره. ال جيوز للبنك احملجوز لديه هذه األرصدة استهالكها يف 

 سداد مديونيات ترتبت بعد هذا احلجز.
 (  62/1417رقم القرار: )

جيب على احملجوز لديه أن يقرر عما يف ذمته للبنك املركزي السعودي، كما جيب عليه بعد  -694
حلول الدين واستقراره أن يدفع إىل احلاجز املبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه حبق احلاجز، ويكون 

 الدفع بشيك مصريف حمجوز القيمة ابسم احلاجز.
 ( 278/1426) -( 204/1426رقم القرار: )
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ال جيوز للدائن توقيع احلجز التحفظي من تلقاء نفسه بل عليه أن يطلب توقيعه من اجلهة  -696

القضائية املختصة واليت هلا إما إجابته لطلبه أو رفضه وعليه فإن مبادرة البنك املدعي بتوقيع احلجز 
املدعي دون أمر قضائي هو خطأ من جانبه يرتتب عليه إلزام البنك ابإلفراج عن على حساب 

احلساب مىت مت احلجز عليه، إضافًة إىل حتقق مسئولية البنك الذي جيب عليه تعويض املدعي عما 
  .حلق به من ضرر

القضاء احلجز التحفظي عمل قانوين بناء على طلب الدائن لوضع مال من أموال املدين حتت يد  -
تفادايً خلطر عدم متكن الدائن من استيفاء حقه وخشية هتريب املدين ألمواله، كما أنه إجراء وقيت ميثل 
صورة من صور احلماية الوقتية للحق، ويرتتب على ذلك أن احلاجز حجزًا حتفظيًا يتحمل املسئولية 

 .ا اإلجراء الوقيت على مسئوليتهعن التعويضات وغريها إذا ما مت إلغاء هذا احلجز ألن الدائن يتخذ هذ
 ( 234/1432رقم القرار: )

 

 

 

 

 

 

 

صحيحًا وامتنع عن الدفع، كان للحاجز أن يطلب  إقراراً احملجوز لديه عما يف ذمته  أقرإذا  -695
. مع ذ، ويقدم طلب التنفيذ إىل اللجنةالتنفيذ على أموال احملجوز لديه مبوجب القرار القابل للتنفي

 املختصة ابلتنفيذ القضائي. إنشاء قضاء التنفيذ فإن حماكم التنفيذ هي
 ( 309/1426) -( 204/1426رقم القرار: )
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 حوالة الدين -28

 

 

 

 

 

احلوالة حىت تسري  هءاالتفاق على حوالة الدين وارتضااً يف ضرورة أن يكون البنك الدائن طرف -697
 يف حقه.

 ( 52/1410رقم القرار: )

الشرط. دفاع غري صحيح ال إاثرة البنك أنه إذا كانت احلوالة مشروطة تصح احلوالة ويسقط  -698
 سند له .

 ( 52/1410رقم القرار: )

قبول البنك إحالة مديونية عميله املدين إىل آخر وموافقة احملال عليه على ذلك يعد مبثابة إبراء  -699
 لذمة مدينه احمليل. أثره. عدم جواز معاودة مطالبة املدين احمليل ابلدين مرة أخرى.

 ( 262/1417رقم القرار: )

تعهد شخص بسداد مديونية عميل البنك وقبول البنك ذلك يعترب حوالة دين تربأ معها ذمة  -700
 املتعهد بعد ذلك مديناً للبنك .  حالعميل جتاه البنك ويصب

 ( 1424 /61رقم القرار: )

عدم استقرار الدين احملال به بذمة احملال عليه فضاًل عن االعتبارات الشخصية اليت جرى هبا  -701
املصريف حني منحه للتسهيالت مما يكون معه لشخص العميل واطمئنان البنك له وملالءته أثرا العرف 

 مباشرا يف منحه التسهيالت مؤدى ذلك. ال جيوز إجبار البنك على قبول احلوالة .
 (  181/1426رقم القرار: )
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 خطــــــــــــــــــــــــــــاب الضمان -29

 

 

 

 

جتديده يف امليعاد احملدد أو النتفاء غرضه. مفاده. التزام  انتهاء صالحية خطاب الضمان لعدم -702
 املصدر برد قيمة اتمني اخلطاب إىل اآلمر لسقوط التزامه يف مواجهة املستفيد.

 (200/1408رقم القرار: )

الوفاء من قبل البنك مصدر اخلطاب إىل املستفيد بقيمة الضمان خالل مدة صالحيته. مفاده.  -703
 الرجوع على اآلمر الستيفاء قيمة الضمان الذي أوىف به.حق البنك يف 

 (273/1408) -(238/1408رقم القرار: )

من املقرر مصرفيا أن العالقة الناشئة عن خطاب الضمان بني البنك املصدر واملستفيد من  -704
القائمة الضمان مستقلة عن العالقة القائمة بني اآلمر إبصدار الضمان والبنك املصدر وعن العالقة 

بني اآلمر واملستفيد من الضمان. أثر ذلك. الدفاع الذي متسك به البنك املدعى عليه من وجود 
اتفاق بني املدعية املستفيدة والشركة اآلمرة إبصدار الضمان تنازلت مبوجبه اآلمرة عن مستحقاهتا 

دعية والناشئ عن خطاب لدى املدعية لصاحل البنك املدعى عليه ال أثر له على التزام األخري جتاه امل
 الضمان مما يتعني معه طرح هذا الدفاع .

 (236/1426) -(5/1408رقم القرار:) 

خطاب الضمان ينشئ التزاما أصليا ومباشرا يف ذمة البنك قبل املستفيد يتمثل يف دفع قيمته  -705
اآلمر ابملستفيد للمستفيد بناء على طلبه خالل مدة صالحية الضمان وهو التزام مستقل عن عالقة 

أو عالقة اآلمر ابلبنك. ويف حالة وفاء البنك مببلغ الضمان للمستفيد يكون من حق البنك الرجوع 
 على العميل اآلمر الستيفاء املبلغ الذي دفعه .

 -(276/1417) -(117/1408)رقم القرار: 
(183/1420)  
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قبل املستفيد ابنتهاء مدة صالحية من املستقر عليه أن الضمان يسقط تلقائيا وتربأ ذمة البنك  -706
خطاب الضمان إذا مل يطلب املستفيد دفع مبلغ الضمان خالل هذه املدة. ومن مث فإن طلب سداد 
مبلغ الضمان بعد فوات مدة الصالحية ال يعتد به بعد أن برأت ذمة البنك ولو احتفظ املستفيد 

 أبصل اخلطاب.
 (136/1408رقم القرار: )

الوفاء من قبل البنك املصدر إىل املستفيد بقيمة خطاب الضمان خالل مدة صالحيته نتيجة  -707
تقصري من اآلمر يف تنفيذ شروط العقد وطلب املستفيد مصادرته، التزام العميل اآلمر بقيمة هذا 

رد اشرتاط البنك املصدر وفاء الدفعات املستحقة عن تنفيذ العملية ألمره. م فيهاخلطاب. ال يؤثر 
 ذلك أن هذا الشرط مقرر لصاحل البنك لضمان احلصول على مستحقاته لدى عميله اآلمر.

 (232/1416) –( 20/1409رقم القرار: )

عدم جواز التمسك ابملقاصة من قبل البنك مصدر اخلطاب عند الوفاء بقيمة اخلطاب إىل  -708
 املستفيد مبا يكون له بذمة األخري من دين.

 (129/1409)رقم القرار: 

إذا كان الثابت من خطاابت الضمان واألوراق املتعلقة هبا وتقرير اخلبري احملاسيب بشأهنا أهنا تعترب  -709
من قبيل الضماانت القائمة واليت مل يتم مصادرهتا وخلو األوراق مما يفيد طلب مصادرهتا. مفاد ذلك. 

 مطالبة البنك بقيمتها سابقة ألواهنا.
 (307/1409)رقم القرار: 



 

193  

 

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 

طلب املستفيد ومن مث طلب اآلمر إصدار خطاب ضمان ابسم شخص أو مؤسسة معينني.  -710
مصادرة خطاب الضمان. أثر ذلك. التزام اآلمر ابلوفاء بقيمة الضمان للبنك بعد حسم مبلغ التأمني. 

 وال يؤثر يف ذلك صدور خطاب الضمان ابسم غري اآلمر ألن ذلك كان بناء على طلبه.
 (310/1409رقم القرار: )

من املستقر عليه أن حق املستفيد على خطاب الضمان هو حق شخصي. أثر ذلك. ال جيوز  -711
 لدائنيه أن يستعملوا حقه الثابت فيه. سحتويله أو تظهريه ولي

 (229/1409رقم القرار: )

يف ذمة البنك قبل من املستقر عليه أن خطاب الضمان ينشئ التزامًا أصليًا ومباشرًا وهنائيًا  -712
املستفيد حبيث ال يستطيع البنك الرجوع فيه أو تعديله مبجرد وصول خطاب الضمان للمستفيد. 
ويعترب التزام البنك جمردًا عن السبب ومستقاًل عن عالقة البنك بعميله أو عالقة هذا األخري 

د أبي دفع مستمد من ابملستفيد. ويرتتب على ذلك أنه ال جيوز للبنك التمسك يف مواجهة املستفي
عالقته ابلعميل أو من عالقة العميل ابملستفيد إذ إن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً لعالقة البنك 

 بعميله إال أن هذه العالقة منفصلة ومستقلة عن عالقة البنك ابملستفيد.

خالل مدة إذا كان الثابت أن الشركة املدعية طلبت من البنك املدعى عليه مصادرة مبلغ الضمان  -
البنك الذي يلتزم بسداده هلا  للشركة يف ذمة املبلغ حقاً  حصالحية خطاب الضمان فبذلك يصب

 ذا العميل.هبالنظر عن عالقته ابلعميل اآلمر أو عالقة الشركة املستفيدة  غضب
البنك أنه سبق سداد قيمة  وجود االلتزامات الناشئة عن خطاب الضمان إاثرةال يؤثر يف صحة  -

تسلمتها الشركة املستفيدة حيث  يتخطاب الضمان خصماً من قيمة مستندات البضاعة املستوردة ال
إن هذا اخلصم يتعلق بعالقة البنك بعميله اآلمر أو عالقة هذا العميل ابملستفيد وهو أمر مستقل 

 عن عالقة البنك ابلشركة املستفيدة خبصوص خطاب الضمان.
 (41/1410القرار: ) رقم
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املستقر عليه أن مطالبة البنك بقيمة خطاب الضمان مع خلو األوراق مما يفيد مصادرة قيمة  -713
الضمان أو سداد البنك هلذه القيمة للمستفيد. أثر ذلك. مطالبة البنك بسداد املبلغ املذكور ال 

 تستند إىل أساس سليم مما يربر االلتفات عن هذه املطالبة.
 (172/1410القرار: )رقم 

تضمن مديونية العميل مبلغاً قيمة أتمني خطاب ضمان مت التحفظ عليها بناء على طلب املستفيد  -714
إال أنه مل تدفع قيمته بعد له. مؤدى ذلك. يف حالة اإلفراج عن الضمان يكون هذا املبلغ حقاً للعميل 

 اآلمر لدى البنك.
 (173/1410رقم القرار: )

أنه يف حالة انقضاء خطاب الضمان بغري الوفاء، كتسليم املستفيد صك اخلطاب  املستقر عليه -715
إىل العميل إلعادته إىل البنك بعد أن قام العميل بتنفيذ التزامه جتاه املستفيد، فإن ذمة البنك تربأ 

 قبل املستفيد وتربأ ذمة العميل قبل البنك ويكون له أن يسرتد غطاء خطاب الضمان.
 (176/1410)رقم القرار: 

ال جيوز للبنك مصدر الضمان االمتناع عن الوفاء إىل املستفيد بسبب راجع إىل عالقته ابلعميل  -716
اآلمر أو عالقة األخري ابملستفيد. أثره. عدم تبعية التزام البنك املصدر اللتزام العميل اآلمر من حيث 

 صحته وبطالنه.
 (234/1411) –( 160/1411رقم القرار: )
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املقرر أن للبنك مطالبة اآلمر بسداد قيمة خطاب الضمان بعد حسم التأمني يف حالة من  -717
مصادرته والوفاء بقيمته للمستفيد. كما أن لآلمر مطالبة البنك يف حالة إعادة الضمان حسم قيمة 

 التأمني من مديونيته للبنك أو اسرتداد التأمني يف حالة سداده ملديونيته.
 (67/1412)رقم القرار: 

املستقر عليه أنه إذا قام البنك بسداد قيمة خطاب الضمان للجهة املستفيدة بناء على طلبها  -718
مصادرته خالل ميعاد سراينه فإنه حيق له الرجوع بصايف مبلغه بعد حسم قيمة التأمني على طاليب 

 ذمتهما، يف حالة إصداره اللذين يلتزمان ابلتضامن فيما بينهما بسداد املبلغ املستحق للبنك يف
تضامنهما، وميكن للبنك مطالبة أي منهما ابملبلغ أو قيده على احلساب اخلاص أبي منهما أو مطالبة 

 االثنني به.
 (1412./103رقم القرار: )

املستقر عليه أنه مادام البنك مل يسدد قيمة خطاب الضمان للمستفيد فال حمل اللتزام العميل  -719
 مطالبته به وال يدخل ابلتايل ضمن املديونية املستحقة يف ذمته.اآلمر هبذا املبلغ أو 

املستقر عليه أن البنك مصدر الضمان ال يكون له االمتناع عن سداد قيمته للمستفيد استنادًا إىل  -
أسباب أو دفوع من جانب اآلمر وإال كان هذا تضييعًا للغرض املقصود من خطاابت الضمان 

أو التداخل بني نطاق االلتزامات الناشئة عن العالقة بني البنك واملستفيد ال جيوز اخللط و املصرفية. 
الناشئة عن خطاب الضمان ابلدفع لدى أول طلب ونطاق االلتزامات الناشئة عن العالقة بني 

 املستفيد واآلمر وهذه الناشئة عن التعاقد التجاري الستقالل هذه العالقات عن بعضها.
 (263/1412رقم القرار: )
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املستقر عليه أنه يرتتب على إصدار الضمان آاثر حمددة سواء يف عالقة البنك بعميله أو يف  -720
عالقة البنك ابملستفيد إذ يلتزم العميل برد مبلغ خطاب الضمان يف حالة قيام البنك بدفعه للمستفيد 

وذلك طبقًا للشروط كما يلتزم البنك يف مواجهة املستفيد بدفع املبلغ عند مصادرته خالل امليعاد 
 الواردة يف اخلطاب.

 (237/1413) –( 157/1413رقم القرار: )

املستقر عليه أنه طاملا مل يتم مصادرة خطاب الضمان وسداد قيمته للجهة املستفيدة فإن املطالبة  -721
 بقيمته تكون سابقه ألواهنا.

 (22/1414رقم القرار: )

على طلب من املستفيد منه مبصادرته وال يعتد جبهل عدم جواز تسييل خطاب الضمان إال بناء  -722
 البنك يف حتديد اسم املستفيد من خطاب الضمان بدقه.

 (175/1416رقم القرار: )

خطاب ضمان مقابل الدفعة املقدمة. مطالبة املستفيد للبنك املصدر مبصادرة خطاب الضمان  -723
املصادرة على سند من عدم قيام اجلهة  لعدم تنفيذ اآلمر اللتزاماته جتاهها. معارضة اآلمر لطلب

املستفيدة بدفع الدفعة املقدمة. تعهد اجلهة املستفيدة إبرسال الشيكات املستحقة عن الدفعة املقدمة 
ألمر عميل البنك اآلمر مناولة البنك املصدر دون غريه. إخفاق البنك يف تقدمي ما يفيد استالم 

اب الضمان من أجلها مادام التسليم يتم عن طريق البنك عميله اآلمر للدفعة املقدمة اليت صدر خط
ومناولته. مؤداه. إجابة عميله اآلمر بعدم مصادرة الضمان. قيام البنك بتنفيذ رغبة املستفيد مبصادرة 

 خطاب الضمان. أثره. إلزامه برد قيمة ما أوىف به وما ترتب على الوفاء من عموالت إىل اآلمر.
 (273/1416رقم القرار: )
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ال جيوز للبنك املصدر االمتناع عن الوفاء إىل املستفيد بقيمة خطاب الضمان إذا ما طلب  -724
مصادرته أثناء صالحيته، استنادا إىل عالقة العميل اآلمر ابملستفيد. استقالل عالقة املصدر عن 

مىت حتقق موجبه، عالقة اآلمر ابملستفيد. أثره. إلزام البنك املصدر ابلوفاء بقيمة اخلطاب إىل املستفيد 
 للعميل اآلمر الرجوع بقيمته على املستفيد إن كان لذلك مقتضى.

 (182/1417رقم القرار: )

املستقر عليه مصرفيًا أن خطاب الضمان ميثل التزامًا مباشرًا يربط البنك مصدر الضمان  -725
مبوجبه مبضمونه أثناء مدة ابملستفيد منه مستقالً عن العالقة األصلية بني اآلمر واملستفيد يلتزم البنك 

 سراينه.

إذا كان طلب املصادرة سابقًا الستالم البضاعة حمل االعتماد وكان الضمان غري مشروط ومتت  -
املصادرة صحيحة يف وقت صالحية الضمان. بذلك تكون العالقة بني البنك واملستفيد من الضمان 

 قد انتهت مبجرد الوفاء والبنك وشأنه ابلرجوع على اآلمر.

أي غش يدعيه البنك أو اآلمر من أن املستفيدة من الضمان قد اسرتدت قيمة ضمان الدفعة املقدمة  -
 تربط اآلمر يتمرتني فإن ذلك يعد مصادرة خلطاب الضمان وانقضاؤه يكون متعلقًا ابلعالقة ال
املختصة بنظر  ابملستفيد. ولآلمر الرجوع على املستفيد فيما خيص العالقة بينهما أمام اجلهة القضائية

 النزاع.
 (47/1421) :رقم القرار
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ال يتوقف دفع قيمة الضمان للمستفيد على تغطية قيمة اخلطاب ابلكامل الستقالل عالقة  -726
 املستفيد ابلبنك مصدر الضمان عن عالقة هذا البنك ابآلمر ابإلصدار.

على أساس سعر التحويل املعلن حملياً املستقر عليه أن سعر حتويل قيمة الضمان ابلعملة األجنبية يتم  -
يف اتريخ طلب مصادرة الضمان واستحقاق سداده كما أن سعر حتويل قيمة التأمني النقدي يكون 

 يف اتريخ استعمال هذا التأمني لتغطية مبلغ الضمان يف اتريخ سداده وليس يف اتريخ تقدمي التأمني.
 (157/1421رقم القرار: )

مصرفيًا أن خطاب الضمان ينشئ التزامًا أصليًا ومباشرًا وجمردًا للمستفيد قبل املستقر عليه  -727
البنك. ويلتزم البنك ابالستجابة إىل طلب املصادرة الذي يقدم خالل ميعاد صالحيته طاملا أنه ال 
يوجد حتايل أو غش من جانب املستفيد وكانت املصادرة يف نطاق الغرض الذي صدر اخلطاب من 

لنصه ومضمونه وطبقًا لشروطه وينقضي خطاب الضمان وينتهي مفعوله إما ابلوفاء  أجله وفقاً 
للمستفيد أو إبعادته إىل البنك املصدر دون وفاء خالل مدة صالحيته أو ابنتهاء املدة احملددة 

 للصالحية دون مصادرة من جانب املستفيد.
 (216/1421رقم القرار: )

على طلب املستفيد الذي أبدى رغبته يف مصادرة جزئية من  الوفاء من قبل البنك املصدر بناء -728
خطاب الضمان خالل فرتة سراينه. أثره. إلزام اآلمر أبن يدفع إىل البنك املصدر الرصيد املدين  قيمة

 الناتج عن قيمة ما أوىف به من الضمان.
 (152/1422رقم القرار: )

 يتناقص مبقدار ما اسرتد من قيمته.املستقر عليه أن خطاب الضمان للدفعة املقدمة  -729
 (189/1422رقم القرار: )
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وفاء البنك إىل املستفيد بقيمة خطاب الضمان وفاء صحيحًا مطابقًا لتعليمات العميل اآلمر.  -730
 أثره. حق البنك يف مطالبة العميل اآلمر بقيمة خطاب الضمان بعد خصم مبلغ التأمني.

 (58/1423رقم القرار: )

جتديد خطاب الضمان اىل أحد فروع البنك منتج ألثره يف مواجهة البنك ابعتبار  توجيه طلب -731
 أنه وفروعه وحدة واحدة ال تتجزأ.

من املقرر أن العرف قد جرى على أنه مىت كان طلب جتديد خطاب الضمان مقدما خالل مدة  -
يطلب املستفيد مصادرته سراينه فعلى البنك جتديده أو دفع قيمته للمستفيد إن مل يتم جتديده وإن مل 

 يف خطابه.
 (213/1423رقم القرار: )

خطاب الضمان ينشئ التزاماً هنائياً ومباشراً من جانب البنك الذي أصدره يف مواجهة املستفيد  -732
ويلتزم البنك بسداد قيمته عند أول طلب من اجلهة املستفيدة بشرط أن يكون طلب املصادرة خالل 

 مدة صالحية الضمان.
 (20/1424القرار: )رقم 

قيام البنك بدفع قيمة الضمان للجهة املستفيدة منه. أثره. إلزام اآلمر بسداد قيمة الضمان  -733
 للبنك بعد خصم مبلغ التأمني.

 (32/1424رقم القرار: )
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ال جيوز للبنك مصدر خطاب الضمان االمتناع عن صرف قيمته مىت طلب املستفيد ذلك خالل  -734
يف حالتني؛ األوىل عندما يشوب طلب املصادرة غش أو تدليس  والثانية عندما مدة صالحيته إال 

 يتم طلب املصادرة لغري الغرض الذي أنشئ من أجله خطاب الضمان.
 (149/1424رقم القرار: )

اتفاق البنك مع العميل على عدم التزام األول ابحلصول على موافقة العميل على دفع أي كفالة  -735
املكفول هلا )املستفيدة من خطاب الضمان(. أثر ذلك. التزام العميل بقيمة خطاب الضمان إىل اجلهة 

 يف حالة قيام البنك بتسييله بناء على طلب املستفيد بعد خصم ما مت دفعه من أتمني.
 (12/1425رقم القرار: )

القيمة الصادر  خطاب ضمان الدفعة املقدمة يقبل بطبيعته، طبقا للقواعد املتبعة بشأنه، ختفيض -736
هبا تباعًا بنسبة من قيمة املستخلصات املدفوعة مقابل القدر املنفذ من العملية حمل التعاقد أو 
املقاولة. ويكون حتديد نسبة التخفيض ابلنظر إىل نسبة قيمة خطاب الضمان إىل قيمة العملية يف 

 جمملها.

بل املستفيد طبقا للنصوص البنك مصدر خطاب الضمان، ابعتباره الضامن، يكون مسؤوال ق -
والشروط املتفق عليها واملقررة بصلب خطاب الضمان فقط. فال جيب أن يتوقف مضمون االلتزام 

 الثابت به أو مقداره أو استحقاقه على عنصر خيرج عن صلب خطاب الضمان ذاته.

ل معني، ال يتوقف الوفاء بقيمة خطاب الضمان على واقعة خارجة عنه وال على حتقق شرط أو أج -
 وال يغري من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع إىل املستفيد يف حال انقطاع عالقته حبسن التنفيذ.

خطاب الضمان ينشئ التزامًا أصليًا ومباشرًا يف ذمة البنك قبل املستفيد يتمثل يف دفع قيمته  -
القة اآلمر ابملستفيد للمستفيد بناء على طلبه خالل مدة صالحية الضمان، وهو التزام مستقل عن ع

 أو عالقة اآلمر ابلبنك.
 (64/1425رقم القرار: )



 

201  

 

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 
خطاب الضمان ينشئ التزاما أصليا ومباشرًا يف ذمة البنك جتاه املستفيد يتمثل يف دفع قيمته  -740

بناء على طلبه خالل مدة صالحية الضمان وهو التزام مستقل عن عالقة اآلمر ابملستفيد للمستفيد 
أو عالقة اآلمر ابلبنك. كما أن التزام البنك يعترب جمرداً عن السبب ومستقال عن عالقة البنك بعميله 
أو عالقة هذا األخري ابملستفيد. عدم استجابة البنك لطلب املستفيد مصادرة خطاب الضمان 
ومتكينه من قيمته. مفاده. ثبوت خطأ البنك. مؤداه. أحقية املستفيد يف املطالبة بقيمة خطاب 

 الضمان.
 ( 392/1432رقم القرار: )

 

 

ليس للبنك حق املطالبة ابملتبقي من قيمة خطاابت الضمان ما دامت سارية. مؤدى ذلك.   -737
للبنك حق الرجوع على العميل اآلمر ابإلصدار بعد مطالبة املستفيد مببلغ خطاب الضمان خالل 

 ابلوفاء له.مدة سراينه وقيام البنك 
 (108/1425رقم القرار: )

اإلفراج عن خطاب الضمان يرتتب عليه تلقائيا إضافة التأمني إىل حساب العميل واستنزاله من  -738
 مديونيته.

 (3/1426رقم القرار: )

وجوب قيام البنوك أبداء التزاماهتا املرتتبة على إصدار خطاابت الضمان طاملا استوفت املطالبة  -739
بصرف النظر عن استالمها إلنذارات قضائية أو رفع دعاوى قضائية، مامل يصدر حكم أو شروطها 

 أمر قضائي واجب التنفيذ مبنع البنك من الوفاء بقيمة اخلطاب.
 (236/1426رقم القرار: )
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خطاب الضمان ينشئ التزاماً مصرفياً ومباشراً من جانب البنك يف مواجهة املستفيد حيث يلتزم  -741
اجلهة املستفيدة وذلك بشرط أن يكون طلب البنك بسداد قيمة خطاب الضمان عند أول طلب من 

اجلهة املستفيدة ملصادرة خطاب الضمان أثناء فرتة صالحية الضمان؛ وبعد ذلك يتعني على املستفيد 
إعادة أصل اخلطاب إىل البنك الذي يرجع بدوره على العميل اآلمر ابإلصدار لسداد املتبقي من 

ابلوفاء الصحيح بقيمته للمستفيد والرجوع قيمة خطاب الضمان؛ وبذلك ينقضي خطاب الضمان 
 .الضمان لذي يلتزم برد القيمة للبنك مصدرعلى اآلمر ا

 ( 71/1430رقم القرار: )

 
يلزم للتمسك ابلدفع بغش من املستفيد أن يكون هذا الغش أو التعسف ظاهرًا واضحًا وال  -742

يقبل من املتمسك ابلغش أو يكفي أن يكون راجحًا ألن سوء النية ال يفرتض. مؤدى ذلك؛ ال 
التعسف أن يطلب إجراء حتقيق أو مساع شهود أو فحص مستندات أو اختاذ أي إجراء آخر للتأكد 
من غش املستفيد أو تعسف املستفيد، بل جيب أن يقدم الدليل جاهزًا قاطعًا على غش املستفيد. 

صادرًا ممن حيتج به عليه  ويشرتط يف الغش أو التعسف الذي حيرم املستفيد من الضمان أن يكون
 أي من املستفيد نفسه.

 ( 94/1429رقم القرار: )

 
 مديونية خطاب الضمان ال تكون حالة ومستحقة إال بعد مصادرته. -743

 ( 145/1429رقم القرار: )

 

 

 

العربة يف اتريخ خطاب جتديد الضمان هو اتريخ وصوله واستالمه من قبل البنك املصدر خلطاب  -744
 ابلتاريخ املؤرخ يف خطاب التجديد.الضمان وليس 

 ( 114/1435رقم القرار: )
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ال جيوز للبنك متديد مدة خطاب الضمان مامل يوجد طلب صريح من اآلمر بتمديد خطاابت  -745
 .الضمان

 ( 204/1441رقم القرار: )

اخلطاابت إذا تقّدم البنك ابملطالبة بقيمة خطاابت الضمان احملررة لعميله، وإذا ثبت أن تلك  -746
ما زالت قائمة ومل يتم مصادرهتا، مؤدى ذلك؛ عدم دخوهلا من ضمن مديونية العميل وعدم قبول 

 .طلب البنك
 ( 460/1433رقم القرار: )

يرتتب على انتهاء مدة خطاب الضمان دون طلب من املستفيد ابملصادرة والتسييل خالل تلك  -747
اخلطاب، وجيب على البنك اإلفراج عن قيمة الغطاء املدة؛ انقضاء التزام البنك الثابت يف ذلك 

والتأمني الذي دفعه العميل اآلمر وجعله حتت تصرفه مىت ما كان خطاب الضمان مغطى من قبل 
 .العميل اآلمر

ليس للبنك حق تعديل البياانت اجلوهرية يف خطاب الضمان كاملبلغ أو مدة خطاب الضمان سواًء من  -
 طلب املستفيد دون الرجوع إىل العميل اآلمر بهتلقاء نفسه أو بناًء على 

إذا مل يثبت وجود طلب صريح من اآلمر بتمديد خطاابت الضمان، ومل يثبت وجود طلب مصادرة  -
وتسييل للخطاابت من املستفيد منها، مؤدى ذلك؛ أنه يف حال قيام البنك بتمديد مدة الضمان فيكون 

ومتديدها دون الرجوع إىل اآلمر به، مما يعد معه خطأً  قد تعسف بتجميد مبالغ خطاابت الضمان لديه
من قبل البنك، ويكون احلكم إبلغاء تلك الضماانت املنتهية بتاريخ انتهاء صالحيتها دون مصادرهتا 

 .من املستفيد منها
مطالبة البنك أو املصرف ُمصدر خطاابت الضمان للشركة وكفالئها املدينني بسداد ما عليهم من  -

يستلزم معه ندب اخلربة احملاسبية للتحقق من صحة املبلغ املطالب به أثر ذلك. إلزام الشركة  التزامات
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احملكوم ضدها وكفالئها على وجه التضامن أبن يدفعوا للبنك أو املصرف ُمصدر خطاابت الضمان ما 
 .انتهى إليه التقرير احملاسيب املودع يف ملف الدعوى

 ( 366/1434رقم القرار: )

احلساب ال تعدو كوهنا عنصراً من عناصر االثبات يف جمال إثبات احلقوق وااللتزامات  كشوف -748
وما يتنازع الطرفني حوله من مبالغ وقيود دائنة ومدينة على احلساابت اجلارية اخلاصة ابلعميل. يف 

ة حال ثبت أن العملية املتنازع عليها كانت خلطاب ضمان مت إلغاؤها وجرى تقييدها كعملية دائن
حلساب العميل الشخصي؛ وقام البنك أو املصرف بسداد مديونية البطاقة االئتمانية؛ مؤدى ذلك 
إبراء ذمة العميل من مديونية البطاقة االئتمانية بعد سدادها دون أحقيته ابسرتداد العموالت نتيجة 

 .استخدامه للبطاقة االئتمانية
 ( 370/1433رقم القرار: )

البنك واملستفيد من اخلطاب عالقة منفصلة عن عالقة البنك ابلعميل طالب تعترب العالقة بني  -749
الضمان، مؤدى ذلك: التزام البنك مبجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إىل املستفيد أبداء املبلغ 
الذي يطالب به هذا األخري فور طلبه ابعتباره حقًا له حيكمه خطاب الضمان طاملا كان هذا األداء 

زام البنك املبني به وال يسقط هذا االلتزام إذا طالب به املستفيد البنك أثناء سراين يف حدود الت
 .اخلطاب ابلوفاء أو مد أجل الضمان

 ( 108/1435رقم القرار: )
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أن العالقة الناشئة عن خطاب الضمان بني البنك املصدر واملستفيد من الضمان مستقلة عن  -750
الضمان والبنك املصدر وعن العالقة القائمة بني اآلمر واملستفيد  العالقة القائمة بني اآلمر إبصدار

من الضمان، كما أنه من املقرر أيضاً أن خطاب الضمان ينشئ التزاماً أصلياً ومباشراً وجمرداً للمستفيد 
ِقبل البنك. ويلتزم البنك ابالستجابة إىل طلب املصادرة الذي يقدم خالل ميعاد صالحيته طاملا أنه 

جد حتايل أو غش من جانب املستفيد وكانت املصادرة يف نطاق الغرض الذي صدر اخلطاب ال يو 
من أجله وفقًا لنصه ومضمونه وطبقًا لشروطه وينقضي خطاب الضمان وينتهي مفعوله إما ابلوفاء 
للمستفيد أو إبعادته إىل البنك املصدر دون وفاء خالل مدة صالحيته او ابنتهاء املدة احملددة 

 حية دون مصادرة من جانب املستفيد.للصال
 ( 611/1441رقم القرار: )
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 نــــــــــره -30

 

 

 

 

 

عقد قرض بضمان رهن عقاري. التزام املقرتض بسداد قيمة القرض وفق العقد املربم. استمرار  -751
 الرهن حىت متام الوفاء ابلتزامه.

 (212/1408رقم القرار: )

عقد مبايعة موقع من العميل والبنك مل يستهدف يف إيداع صك عقار لدى البنك وكذلك  -752
احلقيقة البيع البات والناجز آباثره الشرعية بل مت اإليداع ضماان للمديونية الناجتة عن التسهيالت 

 دون أن يقصد الطرفان نقل ملكية العقار وبيعها للبنك. ال جيوز للعميل مطالبة البنك بثمن املبيع.
 (321/1409رقم القرار: )

طلب البنك بيع األرض املرهونة من قبل العميل لسداد الدين. أمر يتعلق ابلتنفيذ الستيفاء  -753
 مبلغ املديونية. مفاد ذلك. لصاحب الشأن االلتجاء للمحكمة املختصة إلجرائه.

 (44/1410رقم القرار: )

أن يطالب ابإلفراج  املستقر عليه أنه طاملا مل يثبت أنه قد مت سداد الدين فال حيق للمدعي املدين -754
 عن العقار الذي سبق رهنه للبنك كضمان للمديونية.

 (83/1413رقم القرار: )

إفراغ العقار املرهون للبنك سدادًا ملديونية الراهن كاملة. عدم جواز مطالبة البنك بقيمة  -755
 املديونية.

 (150/1413رقم القرار: )
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املرهون لديه ضماان للمديونية لسداد جزء منها. طلب البنك السماح له ابلتصرف يف العقار  -756
 طلب يتعلق ابلتنفيذ بعد صدور قرار من اللجنة حيق التقدم به إىل اجلهات املختصة نظامًا.

 (293/1413رقم القرار: )

تراخي البنك يف بيع األسهم املرهونة عند حتقق أجل الدين املضمون وعدم وفاء الراهن به.  -757
أبن يدفع إىل عميله الفرق بني متوسط سعر بيع السهم يف التاريخ املعاصر لتاريخ أثره. إلزام البنك 

 االستحقاق وبني السعر الذي مت بيع السهم به فعاًل.
تراخي البنك يف التنفيذ على املال املرهون استيفاء لدينه الذي حل أجله. مدة طويلة دون مربر.  -

 للفرتة الالحقة على اتريخ االستحقاق.أثره. إعفاء املدين من اخلدمات املصرفية 
 (168/1415رقم القرار: )

عقد التسهيالت حمدد املدة بضمان رهن أسهم. تتحدد املديونية عند انتهاء األجل احملدد للعقد.  -758
عدم وفاء املدين ابملديونية الثابتة حبقه يف اتريخ قفل احلساب. أثره. أحقية البنك يف بيع األسهم 

 وفاًء للدين املستحق عليه.املرهونة 
 (9/1420رقم القرار: )

إذا كان املال املرهون حقًا للمدين لدى الغري كان للدائن املرهتن أن يستويل على األرابح  -759
املستحقة على الدين املرهون واليت حتل بعد الرهن وكذلك له أن يستويل على كل االستحقاقات 

ما يستويل عليه من املصروفات مث من األرابح مث من أصل الدورية اليت هلذا الرهن على أن خيصم 
 الدين املضمون ابلرهن كل هذا مامل يتفق على غريه.

 (160/1424رقم القرار: )
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 عدم سداد العميل ملديونيته للبنك. مؤدى ذلك. عدم جواز مطالبته برد الرهن. -760
 (180/1424رقم القرار: )

أن يكون البيع يف الوقت املالئم، وأن حيقق أقصى ربح أو  ضوابط بيع البنك لألسهم املرهونة؛ -761
 عائد للعميل مع جتنيبه اخلسائر أو احلد منها بقدر اإلمكان يف ضوء املسلك املعتاد للبنك.

 (4/1426)+( 88/1425رقم القرار: )

كضمان سداد املدين مديونيته للبنك. مؤدى ذلك. إلزام البنك أبن يرد له الصكوك املودعة لديه   -762
 للمديونية.

 (142/1425رقم القرار: )

عقد القرض بضمان رهن عقاري. أثره. التزام املقرتض بسداد قيمة القرض وفق العقد املربم  -763
 واستمرار الرهن حىت متام الوفاء ابلتزاماته.

 (239/1425رقم القرار: )

واقتضاء قيمة املديونية من العربة يف احتساب قيمة املرهون تكون بقيمته احلقيقية وقت بيعه  -764
الثمن الذي بيع به، فإذا استغرق الثمن املديونية يعد ذلك وفاءًا هبا، وإال فاللدائن أن يرجع على 

 املدين بباقي املديونية.
 (4/1426رقم القرار: )
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اتفاقية تسهيالت بضمان عقاري. إذا كان إفراغ العقار للبنك مل يستهدف يف احلقيقة البيع  -765
البات والناجز آباثره النظامية. مؤداه. إفراغ العقار للبنك يعترب بيعًا صورايً. أثره. يبقى العقار بيد 

 البنك ضماانً  للمديونية.
 (321/1409) :رقم القرار

املال املرهون يظل حمبوسا بيد الدائن املرهتن يف مواجهة الراهن حىت يستويف حقه كاماًل، واحلبس  -766
املرهتن من وقت انتقال الشيء املرهون إىل حيازته، ويبقى حىت يؤدي له الدين بتمامه. يثبت للدائن 

مؤدى ذلك. غل يد الراهن عن التصرف يف املال املرهون أو اختاذ ما من شأنه املساس به إال إبرادة 
س وموافقة الدائن املرهتن الذي له قبول أو رفض ذلك دون حاجة ملربر، ويف احلالة األخرية فلي

للراهن من سبيل إال املبادرة بسداد الدين واستعادة املال املرهون أو املثول لرغبة املرهتن يف هذا 
 الشأن.

 (56/1426رقم القرار: )

انتهاء عقد التسهيالت. مؤداه. حتديد املركز املايل للعميل. أثر ذلك. على العميل إما أن يسدد  -767
 على املال املرهون. املديونية املقيدة عليه أو أن ينفذ البنك

 (99/1426رقم القرار: )

النص يف عقد الرهن على أن البنك ملزم إبجراء تقييم شهري لألسهم املرهونة، وعند نقصان  -768
قيمة الضماانت عن )النسبة املتفق عليها( من احلد املمنوح للعميل فعليه أن يطلب زايدة الضماانت 

أثره. عدم تنفيذ ذلك يعد إمهاال من البنك يف حفظ  أو سداد التجاوز أو بيع األسهم الضامنة.
 هبا. ةاألسهم املرهونة يلزمه ابلتعويض يف حالة تناقص قيمتها عن املديونية املضمون

 (159/1426رقم القرار: )
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احلصول على رسوم للسداد املبكر للقرض. خلو األوراق واملستندات مما يفيد حق البنك يف  -769
أثر ذلك. ليس للبنك أخذ رسوم على السداد املبكر أو أي رسوم خالفها طاملا أن العميل ليس  

 مديناً له.
 (32/1421رقم القرار: )

فرض رسم يف شكل عمولة على السداد املبكر للقرض إجراء خاطئ. أساس ذلك. عدم جواز  -770
املفروضة تعويضًا للبنك. سواء من الناحية النظامية أو االتفاقية أو على أساس اعتبار العمولة 

 املسؤولية التقصريية.
 (156/1421رقم القرار: )

يستفيد املدين املقرتض من اإلعفاء من دفع أرابح أقساط الدين اليت مل تستحق عليه عند  -771
 آخر.مبادرته ابلسداد املعجل، مامل يتم االتفاق على ترتيب 

 (196/1424رقم القرار: )
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الشركة حتت التصفية حتتفظ ابلشخصية االعتبارية ابلقدر الالزم للتصفية وحلني انتهائها وميثلها  -772
املصفي جللسات املصفى يف عالقاهتا ابلغري وأمام اجلهات القضائية أو اإلدارية. مفاده؛ حضور وكيل 

نظر الدعوى املرفوعة من البنك ضد الشركة للمطالبة برصيد التسهيالت املدين جيعل القرار الصادر 
 ضد الشركة حضوراي.

 (218/1409رقم القرار: )

تعديل شركة التضامن ال يؤثر يف مسئوليتها عن ديوهنا السابقة على هذا التعديل ألن الشركة  -773
كشخص اعتباري مازالت قائمة ومستمرة، كما أن أحكام نظام الشركات تنص على أنه إذا انضم 

قة شريك إىل الشركة كان مسئوالً ابلتضامن مع ابقي الشركاء يف مجيع أمواله عن ديـون الشركة الساب
والالحقة النضمامه. وكل اتفاق على غري ذلك بني الشركاء ال ينفذ يف مواجهة الغري، وإذا انسحب 
شريك من الشركة فال يكون مسئواًل عن الديون اليت تنشأ يف ذمتها بعد شهر انسحابه، وإذا تنازل 

لتنازل. مفاده. إلزام أحد الشركاء عن حصته فال يربأ من ديون الشركة قبل دائنيها إال إذا أقروا هذا ا
شركة التضامن املدعى عليها بدفع املديونية املستحقة عليها دون أتثري على ذلك االلتزام بسبب 

 تعديل اسم الشركة أو دخول أو خروج شركاء.
 (265/1409رقم القرار: )

عليه إذا كانت املستندات املرفقة مبلف الدعوى تبني وجود شركة واقعية مسترتة بني املدعى  -774
األول والثاين فإن يف ضوء الشراكة الفعلية القائمة بينهما واملستفادة من واقع املستندات وظروف 
التعامل مع البنك فإن املديونية الناجتة عن التسهيالت يلتزم هبا املذكوران ابلتضامن فيما بينهما قبل 

 .البنك املدعي
 (9/1412رقم القرار: )
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األوراق أن املدعى عليهما شريكان مع غريمها يف شركة حماصة. مؤدى إذا كان املستفاد من  -775
ذلك. يعترب كل شريك يف هذه الشركة متضامنًا يف سداد املديونية للبنك وفقا ملا هو مستفاد من 

 أحكام نـظام الشركات.
 (222/1412رقم القرار: )

 قرار صادر قبل التصفية .قرار تصفية الشركة ال يبطل معه أي حق ترتب للبنك بناء على  -776
 (242/1412رقم القرار: )

املقرر أن عدم شهر تعديل السجل التجاري للشركة ليس من شأنه إحلاق الضرر ابلغري الذي  -777
ال ذنب له يف عدم الشهر مفاده؛ ليس للشركة التمسك بعدم شهر خروج أحد الشركاء من الشركة 

أعمال مدير الشركة للتحلل من التزاماهتا جتاه البنك.  قبل أن تباشر عملها وقيام شريك آخر مبمارسة
 .أثره؛ التزام الشركة وكفالئها بسداد املديونية املستحقة للبنك

 (73/1413رقم القرار: )

 يعينها وزير يتمن املقرر وفقا ألحكام نظام الشركات أنه تودع احلصص النقدية يف أحد البنوك ال -778
إال ملديري الشركة بعد تقدمي الواثئق الدالة على شهر الشركة ابلطرق التجارة وال جيوز للبنك صرفها 

املقررة يف النظام. وأتسيسا على ذلك فاملقرر يف حالة عدم اكتمال أتسيس  الشركة طبقا لنظام 
الشركات وابلتايل صرف النظر عن أتسيسها أن يكون من حق أصحاب الشأن الذين سددوا 

 .أسيس لدى البنك أن يسرتدوا هذه القيمة من البنكحصصهم يف حساب الشركة حتت الت
 (215/1413رقم القرار: )
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شركه التوصية البسيطة. انقضاؤها بقوة القانون من اتريخ وفاة أحد الشركاء مامل ينص عقدها  -779
على خالفه. أثر ذلك. وقف حساب الشركة ابلبنك تلقائياً إىل حني تعديل نظامها أو اتفاق الشركاء 

 الورثة.مع 
 (2/1419رقم القرار: )

املسئول ابلشركة ال ختتلط مع شخصية الشركة املستقلة وال تندمج  املستقر عليه أن شخصية -780
تصرفاته أو تعامالته الشخصية مع تصرفات ومعامالت الشركة اليت يرتبط هبا بعالقة عمل حيكمها 

 يف جوانبها املختلفة نظام العمل والعمال.
أنه ال جيوز للشركة املسامهة يف ضوء نصوص نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك أن توقع املستقر عليه  -

احلجز على أسهم رأمساهلا يف سجل املسامهني لدى الشركة إال يف حالة ختلف املساهم عن الوفاء بقيمة 
 األسهم دون غريها من االلتزامات اليت قد تكون للشركة يف ذمة املساهم.

 (191/1422رقم القرار: )

تلتزم الشركة بعد شهرها وحصوهلا على الشخصية االعتبارية املستقلة ابألعمال واإلجراءات  -781
ئة عن العقود اليت قام هبا املؤسسون أثناء فرتة التأسيس أثره؛ مسئولية الشركة عن املديونية الناش

 وإلزامها بوفائها. نياملوقعة من املؤسس
 (306/1432رقم القرار: )

شركة مدينة للبنك لشركة أخرى ال يسقط مديونية األوىل قبل البنك طاملا مل يثبت انتقال بيع  -782
 .تلك الديون للشركة الثانية

 (51/1424رقم القرار: )
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حتقق أحد أسباب انقضاء الشركة مؤداه؛ دخول الشركة يف دور التصفية وال تنقضي الشخصية  -783
أسباب االنقضاء وإمنا تبقى هلا هذه الشخصية ابلقدر الالزم االعتبارية للشركة جملرد قيام سبب من 

 إلجراء التصفية.
تصفية الديون املتعلقة بذمة الشركة املنحلة حتصل ابلوفاء أو إبحالتها على أجنيب أو على الشركة  -

 اجلديدة اليت تقوم بني الشركاء أنفسهم. مفاده؛ إفالس الشركة املدينة للبنك وقيام مأمور التفليسة
سسا شركة سعودية ابسم مشابه مع أى عليهما الثاين والثالث اللذين ببيع فرعها يف اململكة إىل املدع

ركة التزام املشرتي مبديونيات فرع الشركة املفلسة عدا دينني أحدها للبنك املدعي يفيد أبن الش
الصلة متاما عن الشركة املفلسة أثره؛ عدم مسئولية الشركة السعودية  قطعةالسعودية )املدعى عليه( من

 عن مديونية الشركة املفلسة أمام البنك املدعي.
 (150/1424رقم القرار: )

املقرر وفقا ألحكام نظام الشركات أنه " جيوز احتجاج الغري على الشركاء ابلتعديالت اليت  -784
احملاصة "، ولو مل يثبت التعديل أمام كاتب العدل، ويالحظ طرأت على عقد الشركة ابستثناء شركة 

أن النظام قد رتب البطالن كجزاء على اإلخالل ابلشكل الذي استوجب لعقد الشركة ولكنه بطالن 
من نوع خاص، ذلك أن الشركاء ال جيوز هلم االحتجاج به يف مواجهة الغري أما الغري فله أن يتمسك 

يف صاحله، ويثبته بكافة طرق اإلثبات لو أراد ذلك ، وتبقى الشركة يف بوجود التعديل لو كان ذلك 
هذه احلالة ابعتبارها شركة واقعية محاية حلقوق الغري الذي تعامل معها . مفاده؛ ليس للمدعي 
االحتجاج قبل البنك بعدم شهر التعديل يف عقد الشركة املتمثل خبروجه منها أثره؛ انتفاء عالقة 

شركة لدى البنك املدعى عليه منذ خروجه من الشركة وابلتايل فال صفة له يف هذه املدعي حبساب ال
 الدعوى.

 (226/1425رقم القرار: )
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املقرر وفقاً ألحكام نظام الشركات أبنه ال جيوز مطالبة الشريك يف شركة التضامن أبن يؤدي من  -785
إعذار الشركة ابلوفاء مفاد ذلك؛ مل جيز ماله دينا على الشركة إال بعد ثبوت هذا الدين بذمتها، وبعد 

النظام الرجوع على الشريك بشركة التضامن ألداء دين على الشركة إال بعد ثبوت هذا الدين أوال 
بذمة الشركة مث إعذار الشركة ابلوفاء، فإذا استوىف هذين القيدين جاز لدائن الشركة التنفيذ على 

خبصم قيمة شيك مل يتم حتصيله من حساب أحد الشركاء  أموال الشريك أثره؛  عدم جواز قيام البنك
 .املتضامنني يف الشركة بعد أن جرى إيداعه يف حساب الشركة

 (53/1426رقم القرار: )

احلكم الذي يصدر للدائن ضد شركة التضامن يكون حجة على الشريك، وجيوز تنفيذه على  -786
مفاده؛ ال حيق للبنك مطالبة الشريك املتضامن أمواله دون حاجة الستصدار حكم آخر يف مواجهته، 

 .بدين له علي الشركة قبل ثبوت الدين يف ذمتها وإعذارها ابلوفاء
 (53/1426رقم القرار: )

استيفاء الشركة ذات املسئولية احملدودة إلجراءات أتسيسها وشهرها يكسبها الشخصية  -787
يستتبعه ذلك من متتعها ابلذمة املالية املستقلة عن االعتبارية املستقلة عن شخصية الشركاء فيها مبا 

الذمم املالية للشركاء فيها مفاد ذلك؛ عدم مسئولية الشركة عن مديونية أحد الشركاء فيها إىل الغري 
أثره؛ عدم جواز إدراج اسم الشركة بقائمة العمالء املمنوع التعامل معهم بسبب مديونية أحد الشركاء 

 للبنك.
 (127/1426)رقم القرار: 
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ابنتهاء أعمال تصفية الشركة وإقرار احلساب اخلتامي هلا والتصديق عليه من قبل الشركاء تكون  -788
على أي من العمليات اليت أجريت على  قد انقضت الشركة مؤدى ذلك؛ عدم اعرتاض املصفي

احلساب اجلاري للشركة، وعدم اعرتاض أي من الشركاء لدى عرض احلساب اخلتامي ألعمال 
 .التصفية للتصديق عليه أثر ذلك؛ يعد إقراراً من الشركاء بصحة تلك األعمال

 (203/1426رقم القرار: )

الشركة حتت التأسيس لدى البنك أن حيق ألصحاب الشأن الذين سددوا حصصهم يف حساب  -789
 .يسرتدوا هذه القيمة من البنك

 ( 105/1437رقم القرار: )

ال تُقبل الدعوى املرفوعة من شريك بصفته الشخصية يف مواجهة البنك، مىت كان موضوع  -790
الدعوى دفاعًا عن مصاحل الشركة، ويف رفعها من قبله فال تقبل الدعوى لرفعها من غري ذي صفة، 

  .أن الصفة تنعقد للشركةإذ 
 ( 167/1441رقم القرار: )

إن املستندات املعول عليها يف التعامالت املصرفية ابلنسبة للمنشآت هو السجل التجاري  -791
الذي يعكس بياانت املنشأة ويعترب أداة إشهار قانونية أمام الغري. مفاده. قيام البنك ابعتماد عقد 

بني طرفيه، بغرض التعريف حبساب املنشأة يُعد خطأً تنعقد معه مسئولية بيع ملنشأة جتارية ُمتنازع عليه 
 .البنك مىت أدى إىل ضرر حبق صاحب حساب املنشأة

 ( 441/1436رقم القرار: )
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 االتفاق والصلح بني طريف الدعوى، ُملزم ملا توصال إليه من صلح. -793

 ( 223/1432رقم القرار: )

 
تراضي الطرفني على سداد املديونية، مث قيام املدين بسداد ذلك املبلغ ابلفعل، وابراء البنك  -794

ما قبله وال جيوز منازعة أي الطرفني  اتفاقا جديدًا بني الطرفني جُيب   بعد ذلك. أثره؛ يعد املدينذمة 
 يف املديونية مرة أخرى قيمة أو موضوعًا.

 ( 279/1431رقم القرار: )

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق جديد من شأنه توصل الطرفني إىل اتفاق لتسوية النزاع بعد العرض على اللجنة مبثابة  -792
ره سندًا تنفيذاًي قابالً لصلح الذي مت التوصل إليه واعتباأثره؛ إصدار القرار إبثبات ا إهناء النزاع،

 للتنفيذ.
 (17/1426) -( 66/1411رقم القرار: )



  

218 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورية  -34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

إقرار العميل أبن الكفيل هو املستفيد احلقيقي من عقد التسهيالت املربم مع البنك، إقرار  -795
الكفيل ابلصك الشرعي الصـادر من احملكمة أبنه املستفيد من العقد موضوع الكفالة  أثره؛ رد 

 الدعوى ابلنسبة للمكفول.
 (277/1414القرار: )رقم 
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من املقرر أنه ال جيوز حبث ما قبض من عموالت وفقا ملا استقر عليه أيضًا قضاء هيئة حسم  -796
مؤداه؛ عدم أحقية املدعي يف املطالبة ابسرتداد ما قام   )احملاكم التجارية حالياً( املنازعات التجارية

 .بسداده من عموالت يف ضوء اتفاقية التسهيالت
 (55/1408رقم القرار: )

ال حمل حلساب عموالت على الكمبيالة سواء مقابل التأخري أو السداد ويتعني حسمها من مبلغ  -797
حساب مثل هذه العموالت وخلو األوراق الرصيد املدين لعدم وجود اتفاق مع املدعى عليه على 

 .من موافقته عليها فضالً عن أهنا غري جائزة مبوجب نظام األوراق التجارية
 (139/1408رقم القرار: )

تضمن عقد التسهيالت تعهد املدعى عليه )العميل( بسداد كافة املبالغ املقرتضة اليت يكون  -798
اإلدارية أثر ذلك؛ ال جيوز للعميل املطالبة ابسرتداد مدينا هبا للبنك مع العموالت واملصروفات 

العموالت والفوائد واملصروفات اإلدارية اليت احتسبها البنك على املديونية وفق العقود املربمة بني 
 الطرفني.

 (132/1425)-(12/1425رقم القرار: )

 .تستبعد العموالت والفوائد البنكية املقيدة على احلساب بعد قفله -799
 (42/1426)-(158/1425القرار: ) رقم
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االتفاق بني الطرفني على إنه إذا أعيدت احلوالة غري مدفوعة من قبل البنك املسحوب عليه  -800
عدم متكن البنك من حتصيل الشيك. أثره؛  عند ألي سبب يلتزم املستفيد إبعادة املبلغ املدفوع له

فسخ عقد التحصيل لتعذر التنفيذ ، وإلزام املستفيد أبن يرد مقابل الوفاء الذي قبضه إىل البنك أي 
 .  كاان عليها قبل العقديتالعودة إىل احلالة ال

 (77/1417رقم القرار: )

أعيد إليه الشيك دون  املستقر عليه أن من حق البنك أن يطلب فسخ عقد التحصيل مىت -801
حتصيل ، ومىت فسخ العقد كان أثره رجعيًا أبن تعاد ملكية الورقة حمل التحصيل إىل الدافع ووجب 

 .عليه  رد ما سبق أن قبض إىل البنك ، أي أن يعود الطرفان إىل ما كاان عليه قبل العقد
 (51/1419رقم القرار: )

اللزوم والنفاذ مىت نشأ مستوفيًا أركانه وشروطه إذ ال حيق من املقرر نظامًا أن األصل يف العقد  -802
ألحد أطرافه إبرادته املنفردة تعديل العقد أو نقضه سيما عند عدم ثبوت عيب من عيوب اإلرادة 

 .عند إبرام العقد
 (311/1423رقم القرار: )

خزينة معينة حتت عقد أتجري اخلزينة هو عقد يتعهد مبقتضاه البنك، مقابل أجرة، أن خيصص  -803
تصرف املستأجر لالنتفاع هبا مدة حمددة. إمهال البنك يف حفظ املفاتيح وحتريزها مما أدى إىل فقد 

 أثره؛ إلزام البنك بتعويض العميل عما فقد. بعض حمتوايهتا.
 (206/1425رقم القرار: )
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برامه رغم خلوه من كافة بياانته وأحكامه أو جزء منها، مع وجود تعامالت إرضا أطراف العقد  -807

سابقة على عقود مشاهبة بني ذات األطراف يُعد رضا ضمنيًا من أطراف العقد ابنسحاب بياانت 
 السابق على العقد الالحق. وأحكام العقد

 ( 232/1431رقم القرار: )

 

 

 .اللجنة ملزمة أبن أتخذ عبارة العاقدين الواضحة كما هي -804
 (62/1426)رقم القرار: 

يتم العقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري عن إرادتني متطابقتني، ويتعني أن تكون اإلرادة  -805
يعقل  صحيحة، أي إرادة صادرة من ذي أهلية وخالية من العيوب وذلك أبن يكون املتصرف مميزاً 

وإدراكه ملعناها وخلو طالع املتعاقد على شروط العقد وإقراره هبا امعىن التصرف ويقصده. ثبوت 
األوراق مما يفيد أنه ال يعقل معىن توقيعه على ذلك العقد أو عدم قصده إحداث ذلك العقد ألثره 

 .اثرهى ذلك؛ وقوع العقد صحيحا منتجا آلالقانوين أو أن عيبا ما قد شاب إرادته وقت التوقيع. مؤد
 (68/1426رقم القرار: )

تعترب من الضرورايت ويكون فيها احتكار املوجب  خدماتعقود اإلذعان تتعلق بسلع أو  -806
فيها حمدودة النطاق، وأن احتكارا قانونيا أو فعليا، وتكون سيطرته عليها من شأهنا أن جتعل املنافسة 

اإلجياب منه إىل الناس كافة وبشروط واحدة وملدة غري حمدودة. مؤدى ذلك؛ اتفاقية  وريكون صد
 .املربمة بني البنك وعميله ال تندرج حتت تلك العقودحساب املتاجرة ابهلامش 

 (68/1426رقم القرار: )
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األصل يف انعقاد العقود هو تطابق اإلجياب والقبول، وأن الكتابة ليست إال إجراء شكليًا مل  -808

النظام إال يف حاالت حمددة. فثبوت علم املدعي وتعامله على أسهم حمل عقد التمويل مبوجب  يتطلبه
كشوف احلساب االستثماري والتسجيالت الصوتية. مؤداه. يكون العقد صحيحاً ومنتجاً آلاثره بني 

 طرفيه.
 ( 409/1432رقم القرار: )

 
للجنة السلطة التامة يف تعرف حقيقة العقد املتنازع عليه، واستظهار مدلوله مبا تضمنته عباراته  -809
حاطت بتحريره وما يكون قد سبق أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد أضوء الظروف اليت  يف

 ذاته.
 ( 11/1429رقم القرار: )

 
 ووجب على املتعاقدين تنفيذ ما التزاما به.إذا نشأ العقد صحيحاً فقد خلصت له قوته امللزمة  -810

 ( 125/1429رقم القرار: )

 
يكون خاضعًا لتقدير اللجنة  فإنه التعاقدي،ضمن االتفاق فسخ العقد إذا مل ينص عليه العقد  -811

طالب  وقدرةجانبني، وقعود أحدمها عن تنفيذ التزامه، لموضوعياً. بشرط؛ أن يكون عقدًا ملزمًا ل
 الفسخ على تنفيذ التزامه وإمكانية إعادة احلال إىل ما كان عليه. 

 ( 165/1429رقم القرار: )

 
األصل يف عقد البيع الرضائية وال يعترب من العقود الشكلية اليت يلزم النعقادها شكل خاص ما  -812

 مل ينص نظام على غري ذلك.
 ( 269/1429رقم القرار: )
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عقود اإلذعان هي عقود تتعلق خبدمات ملرافق عامة ضرورية )حمتكرة( وينفرد فيها طرف العقد  -816

التسليم هبا مجيعاً أو رفضها؛ أما  ىة وال يكون أمام الطرف الثاين سو مقدم اخلدمة بوضع البنود كاف
العقود املصرفية فهي عقود ال تتعلق ابخلدمات العامة مما يكون للعميل احلق يف مناقشة بنود العقد 

 .والتفاوض بشأنه
 ( 338/1431) -(107/1429رقم القرار: )

 

عقدًا مع البنك بصفته الشخصية كأصيل  يف العقد  كان طبيعياً أو اعتبارايً سواًء  إبرام الشخص  -813
وليس ابإلانبة. أثر ذلك. رد الدفع بصورية وجوده يف العقد وأن املستفيد من هذا العقد ما هو إال 

 .طرف اثلث
 ( 468/1436رقم القرار: )

عن إرادتني متطابقتني مع مراعاة ما من املقرر أن العقد ينعقد مبجرد أن يتبادل الطرفان التعبري  -814
جياب والقبول ال يلزم النعقاد العقد إثبات اإل يقرره النظام مع ذلك من أوضاع معينة النعقاده. مفاده.
 .يف حمرر واحد، وإمنا ميكن استخالص حتققه من األوراق

 ( 479/1436رقم القرار: )

النظام تنفيذاً لقاعدة )العقد  أطرافه ما مل خيالفواجباً على أن االلتزام الناشئ عن العقود يكون  -815
 .شريعة املتعاقدين(

 ( 622/1436رقم القرار: )
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عدم حضور املدعى عليه للجلسة احملددة أمام اللجنة لنظر النزاع رغم ثبوت اإلبالغ مبيعادها؛  -817
 .أثر ذلك، أن القرار الصادر من اللجنة يعترب حضورايً يف حق الطرفني 

 (98/1409رقم القرار: )

املدين مع قرار اللجنة إبنزال تدبري معني على املدين، مثل منعه من السفر  مناطه؛ عدم تعاون  -818
 .الدائن يف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة

 (71/1423) -( 64/1423رقم القرار: )

للجنة تصحيح ما يقع يف قرارهتا من أخطاء مادية حبتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من  -819
 علنية.تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد اخلصوم ويصدر القرار ولو بدون مرافعة أو جلسة 

للجنة تفسري ما قد يقع للخصوم من غموض أو إهبام  يف منطوق قراراهتا ويكون ذلك بناء على طلبهم  -
 والقرار الصادر ابلتفسري يعترب من كل الوجوه متمماً للقرار الذي يفسره.

 (78/1423رقم القرار: )

اتفاق التسوية املربم بني البنك والعميل الذي صدر قرار من اللجنة إبثبات حمتواه وإلزام املدعى  -820
عليه ابلوفاء ابملديونية الثابتة به إىل البنك ال جيوز النكول عن تنفيذه جزاء النكول منع املدعى عليه 

دته الدائنة لديهم حلني من التعامل مع اجلهات احلكومية والبنوك ، والتوصية حبجز مستحقاته وأرص
 .سداد املديونية املستحقة عليه للبنك تنفيذا للقرار الصادر يف هذا الشأن

 (322/1423رقم القرار: )
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البنك الذي مل يعرتض  مديونيته أمامإذا كان عرض السداد املقدم من العميل يتناسب مع مقدار  -821
 .عليه مؤدى ذلك؛ للجنة أن أتخذ هبذا العرض وتقضي مبوجبه

 (25/1426)-( 124/1425رقم القرار: )

 للجنة أن تضمن قرارها تقسيط مبلغ املديونية املقضي به على املدعى عليه. -822
 (157/1425) -( 149/1425رقم القرار: )

 .مهلة مناسبة لسداد املديونيةللجنة أن تضمن قرارها منح  املدين  -823
 (47/1426)-( 16/1425رقم القرار: )
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من املستقر عليه أنه ليس هناك تالزم ابلضرورة بني املستفيد من القرض وامللتزم بسداده مؤدى  -824
والتزم بسداده. أما كون املستفيد من القرض ذلك؛ امللتزم بسداد القرض هو من وقع مستنداته 
 شخصاً آخر فهذا يف العالقة بني املقرتض واملستفيد.

 (72/1412رقم القرار: )

قامت على أساس قرض حصل عليه املدعى عليه األول  النزاعإذا كان الثابت أن عالقة طريف  -825
من البنك املدعي بكفالة املدعى عليه الثاين وفقاً ملا هو اثبت بفيشة صرف القرض والكفالة التضامنية 
املوقعة من املدعى عليهما. أثر ذلك؛ على هذا األساس تتحدد احلقوق وااللتزامات بني الطرفني 

 .ر عنه كشف احلسابوتسوى املنازعة يف ضوء ما يسف
 (54/1416) -( 235/1412رقم القرار: )

حصول العميل على قرض شخصي أثره؛ التزام ورثته بقيمة القرض أو املتبقي منه يف حالة وفاته  -826
 .حبدود ما آل إليهم من تركته

 (171/1414رقم القرار: )

املرتتبة بذمة املعسر، حيث إن إذا ثبت إعسار العميل، أثره؛ عدم أتثري ذلك يف ثبوت املديونية  -827
 .اإلعسار يتعلق إبجراءات التنفيذ

 (43/1414رقم القرار: )
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ثبوت تسلم املدين املقرتض مبلغ القرض مبوجب فيشة الصرف أثره؛ إلزام املقرتض بسداد قيمة  -828
 .القرض احلاصل عليه

 (281/1417)-(40/1417رقم القرار: )

صرف القرض املوقع  منوذجإذا كانت العالقة بني البنك والعميل تستند إىل قرض اثبت مبوجب  -829
عليها من العميل، فتتم تسوية اخلالفات بني الطرفني يف ضوء سجالت القرض وما تقضي به القواعد 

 واألعراف املصرفية.
 ( 57/1419رقم القرار: )

قيمة القرض أثره؛  تتحدد مديونية املدين املقرتض عدم وفاء املقرتض ابألقساط احملددة لسداد  -830
 .ابملتبقي بذمته من قيمة القرض احلاصل عليه

 (498/1420)-( 14/1420رقم القرار: )

ختلف املقرتض عن االلتزام بسداد قيمة القرض احلاصل عليه وفق برانمج األقساط احملدد لذلك  -831
 عليه بسجل القرض.أثره؛ إلزام املقرتض بسداد املديونية املقيدة 

 (164/1422)-(144/1422رقم القرار: )

للجنة االعتداد مبستند دفع قيمة القرض املوقع من العميل إلثبات حصوله على القرض ولو  -832
 مع خلو األوراق من عقد القرض.

 (137/1426رقم القرار: )

الطرفني وفيشة صرف احلقوق الناشئة عن القرض تتحدد وفقا للعقد وبرانمج السداد املوقع من  -833
 القرض.

 (104/1426رقم القرار: )
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عقد املراحبة من العقود الرضائية الذي يكفي النعقاده توافق اإلجياب والقبول إذ إن األصل يف  -834
 عقد البيع الرضائية، وال يعترب من العقود الشكلية اليت يلزم النعقادها الكتابة.

 (  137/1434رقم القرار: )

استفادة العميل استفادة فعلية من قيمة القرض املمنوح له لكون سببه هو مديونية ثبوت عدم  -835
 .القرض السابق. أثر ذلك. عدم االعتداد مبا ترتب عليه من عموالت

-( 112/1426) -(203/1441رقم القرار: )
(133/1426) 

املبكر خبالف ما ال جيوز لطريف عقد التمويل أو أحدمها تغيري طريقة احتساب مبلغ السداد  -836
 .حددته التعليمات والضوابط الصادرة

 ( 309/1441رقم القرار: )

 الصرف ويف ضوء كشف احلساب. ومنوذجتتحدد احلقوق الناشئة عن القرض وفقا للعقد  -837
 ( 239/1425رقم القرار: )

إبلغائه،  استفادة العميل من القرض املودع ابحلساب استفادة فعلية. أثره النظر يف طلب املدعي -838
ويض حال واستحقاق العميل إمجايل عمولة السداد املبكر لصاحل القرض السابق، واستحقاقه للتع

 .قيام البنك بعدم صرفه له
 ( 249/1435رقم القرار: )
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اإلعالانت اليت تضعها البنوك للرتويج عن عروضها ليست إاًل دعوًة للتعاقد. مفاد ذلك: أهنا  -839
 .االجياب املشرتط توافره يف ركن الرضاال تتمثل يف عنصر 

 ( 572/1436رقم القرار: )

توقيع العميل على العقد لغرض إعادة جدولة املديونية اليت عليه جتاه البنك. مفاده. إقراره  -840
 .وإجازته للعمليات اليت متت مبوجب العقد السابق

 ( 491/1436رقم القرار: )

املنصوص عليه ابلعقد، مؤداه: قرار اللجنة برد الدعوى كون طلب املطالبة بتغيري هامش الربح  -841
 .املدعي خيالف ما اجتهت إليه إرادة املتعاقدين عند إبرامهما للعقد موضوع النزاع

 ( 241/1434رقم القرار: )

عند انعدام وجود ما يلزم املتمول من تقدمي معلومات حالته الصحية قبل حصوله على التمويل،  -842
عدم قبول دفع اجلهة املاحنة للتمويل بعدم قيام املتمول بتزويدها معلومات عن حالته  أثر ذلك؛

 .الصحية
 ( 325/1435رقم القرار: )

تفاق أطراف التعاقد على حلول مجيع األقساط عند أتخر العميل عن دفع أي قسط، مؤداه، ا -843
 .إعمال هذا الشرط عند النزاع

 ( 707/1437رقم القرار: )



  

230 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 

 

 

 

 

جواز قيام البنك بتحصيل ما يزيد على مبلغ القرض املستحق يف ذمة املقرتض طبقاً لالتفاق عدم  -844
غرامات التأخري اليت يتحصل عليها البنك على حساب املقرتض إثراٌء   -مؤدى ذلك -بني الطرفني
 .غرُي مشروع

 ( 325/1437رقم القرار: )

وثبت عدم وجود أي سدادات لصاحل  عند ثبوت عدم استفادة العميل من القرض حمل النزاع، -845
إذا ثبت أن مبلغ املديونية  القرض، أثر ذلك؛ استحقاق البنك املُقرض لصايف مبلغ القرض فقط

املستحق أقل من املبلغ الصادر به قراراً تنفيذايً، مؤدى ذلك؛ أن للمدعي التمسك هبذا القرار عند 
 .طلب البنك تنفيذه

 ( 297/1435رقم القرار: )
 ( 303/1432رقم القرار: )

يف حال خّلو العقد املربم بني الطرفني على ما ينظم اإلعفاء من املديونية بسبب انتهاء خدماته  -846
 من عمله. أثر ذلك: ال يلزم البنك /املصرف إعفاء املستفيد من املديونية. 

 ( 172/1434رقم القرار: )
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عقد فتح اعتماد ابجلاري مدين. تتحدد حقوق والتزامات الكفيل املتضامن وفق شروط وأحكام  -847
الكفالة بني الطرفني، تعهد الكفيل ابلتضامن مع العميل املدين يف تنفيذ االلتزامات املرتتبة على عقد 

؛ التزام الكفيل بسداد املديونية املرتتبة على مكفوله يف اتريخ انتهاء التسهيالت حمدد املدة مفاده
 العقد.

 (252/1408رقم القرار: )

التزام الكفيل ابلتضامن مع املكفول بسداد كافة االلتزامات الناشئة عن عقد التسهيالت حمدد  -848
األصلي وكفيله ابلتضامن  املدة يتحدد يف اتريخ انتهاء العقد. مناط ذلك؛ للدائن الرجوع على املدين

 أو أي منهما.
 (176/1408رقم القرار: )

يلتزم الكفيل ابلتضامن مع املكفول يف سداد االلتزامات الناشئة عن عقد التسهيالت حمدد  -849
املدة وحتدد قيمة املطالبة يف اتريخ انتهاء العقد. جتديد الدين مؤداه تغيري مصدر االلتزام وضماانته 

الدائن حبقه يف الرجوع على امللتزمني. أثر ذلك. انقضاء الكفالة السابقة على التجديد تبعا الحتفاظ 
وإبراء ذمة الكفيل يف مواجهة الدائن بسبب إمهال األخري بعدم احتفاظه عند جتديد الدين حبقه يف 

 الرجوع على الكفيل.
 ( 79/1426رقم القرار: 
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من املقرر أن جتديد الدين إبقرار املدين يرتتب عليه سقوط االلتزام الصريف الناشئ عن الورقة  -850
خيتلف عنه يف و التجارية وقيام التزام جديد منبت الصلة عن االلتزام األصلي خيتلف عنه يف سببه 

التجارية. كما يث يصبح سبب االلتزام اجلديد ورقة اإلقرار ابلدين ال الورقة حبمصدره ويف ضماانته 
ع على امللتزمني املوقعني الحتفاظ الدائن حبقه يف الرجو  يتغري مصدر االلتزام اجلديد وضماانته تبعاً 

الحتفاظه حبقه يف الرجوع على الضماانت من عدمه. أثر ذلك؛ انقضاء  ورقة التجارية وتبعاً على ال
دائن بسبب إمهال األخري بعدم الكفالة السابقة على التجديد وبراءة ذمة الكفيل يف مواجهه ال

 احتفاظه عند جتديد الدين حبقه يف الرجوع على الكفيل.
 (79/1426)-(61/1408رقم القرار: )

إقرار املكفول بقيمة املديونية املطالب هبا مبوجب عقد تسهيالت بكفالة غرم وأداء تضامنية  -851
 األخري من دين.مفاده؛ إلزام الكفيل واملكفول ابلتضامن مبا ترتب بذمة 

 (2/1409رقم القرار: )

للبنك مطالبة أي من الكفيل أو املكفول أو مطالبتهما معاً ابملديونية الناشئة عن عميله املكفول  -852
نتيجة للتسهيالت املمنوحة له. التزام الكفيل بسداد كامل املديونية الثابتة حبق مكفوله يف حدود 

 االعتماد.مبلغ الكفالة الوارد بعقد فتح 
 (81/1409رقم القرار: )
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توقيع املدعى عليه بصفته كفياًل على سند لصاحل البنك املدعي مببلغ معني ضمااًن لتسهيالت  -853
ائتمانية حصل عليها اثلث. أثر ذلك. حتديد احلقوق وااللتزامات وتسوية املنازعة بني الطرفني تكون 

املصرفية الثابتة يف ذمة حمرر السند ويف حدود مبلغه. ال على أساس كفالة املدعى عليه للتسهيالت 
يؤثر يف ثبوت مديونية املدعى عليه الكفيل توقيع املدين األصلي على سندات الحقة ألمر البنك 
املدعي جلدولة املديونية خالية من كفالة املدعى عليه حيث إهنا ال تنفي وجود الكفالة السابقة وال 

 .تؤدي النقضائها
 (239/1409القرار: )رقم 

من املقرر أن الكفيل ال يسأل إال عن التزامات مكفوله يف حدود كفالته مع مراعاة خصم  -854
 .سددها املكفول بعد اتريخ هناية مدة التسهيالت  اليتالدفعات 

 ( 44/1410رقم القرار: )

وفقاً ملا يراه حمققًا  من حق البنك مطالبة الكفيل أو املكفول أو مطالبتهما معاً ابلتضامن ابلدين -855
 .ملصلحته

 )  1424 /50 (  –  )64/1410  (رقم القرار:

إذا كان املدعي مل يقم بدفع املبلغ املطالب به للبنك املدعى عليه إمنا الذي دفعه هو كفيله.  -856
 مفاده.  ال جيوز للمدعي مطالبة البنك ابسرتداد هذا املبلغ إذ ال صفة له يف هذه املطالبة.

 (180/1410  (القراررقم 

عدم حتديد الكفالة للحد األقصى ملا ميكن أن يلتزم به الكفيل. مؤدى ذلك. ختلف أحد شروط  -857
 صحة الكفالة مبا يتعني معه طرحها.

 (188/1410رقم القرار) 
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التعهد املوقع بني الكفيل واملكفول ابلتزام األول ابلكفالة عن قيمة التسهيالت املمنوحة ملكفوله  -858
قبل البنك كفالة غرم وأداء على وجه التضامن وعدم انقضاء الكفالة إال بتمام السداد. أثره.  من

 .التزام الكفيل بسداد املديونية الثابتة حبق مكفوله
 )133/1411(رقم القرار: 

ال يؤثر يف تضامن الكفيل مع املدين األصلي يف سداد املديونية يف حدود مبلغ الكفالة الدفع  -859
الكفالة حمددة ملدة سنة من اتريخ توقيع الكفيل عليها مادام أن املديونية املستحقة يف ذمة أبن 

 .خالل هذه املدة وقبل التاريخ احملدد النتهاء العمل ابلكفالة املكفول قد نشأت
 ( 85/1412رقم القرار: )

به من أحكام تعهد الكفالة يعد حكمًا خاصًا ابلنسبة لعقد التسهيالت؛ لذلك فإن ما ورد  -860
 خاصة يقيد األحكام الواردة بعقد التسهيالت.

 (86/1412رقم القرار: )

 املقرر أن الكفالة ال تلغى وال تنتهي إال ابلوفاء أو اإلبراء. -861
 (121/1412رقم القرار: )

للبنك كدائن أن يطالب ابلرصيد املدين للمديونية يف اتريخ هناية الكفالة أو يف اتريخ قفل  -862
 أيهما أقرب. فإذا تبني انقضاء الكفالة قبل قفل احلساب فال جيوز مطالبة الكفيل. احلساب

 (202/1412رقم القرار: )
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الكفالة التضامنية تعىن ضم ذمة الكفيل إىل ذمة مكفوله يف السداد ومن مث فإهنما يلتزمان بسداد  -863
 مديونية املكفول وفق الكشف ويف حدود مبلغ الكفالة.

 (57/1413)رقم القرار: 

 .املقرر أن كفالة العميل مببلغ معني تتحدد هبذا القدر  من إمجايل املديونية -864
 (167/1413رقم القرار: )

ثبوت أن الشريكني املتضامنني يف شركة جتارية وفقاً لسجلها التجاري قـد وقعا على كفالة مديونية  -865
املديونية مبوجب الكفالة التضامنية ويف الشركة. مؤدى ذلك التزامهما ابلتضامن فيما بينهما بسداد 

 .ضوء نظام الشركات
 (233/1413رقم القرار: )

عقد الصلح املربم بني البنك ومدينه األصلي مبثابة عقد جديد ينشئ التزامات جديدة بني طرفيه  -866
وينسخ ضمنا ما أبرم من اتفاقيات قبل صدوره ومنها عقد الكفالة. عدم توقيع الكفيل على عقد 

 .عدم جواز الرجوع عليه بقيمة الدين املكفول الصلح. أثره.
 (283/1416رقم القرار: )

مناط االعتداد بعقد الكفالة أن يكون متضمنا بوضوح اسم الكفيل واملكفول ومبلغ الكفالة.  -867
 خلو العقد من املدة احملددة للكفالة أو اتريخ التوقيع عليها ال يؤثر على صحة عقد الكفالة.

 (313/1416القرار: )رقم 
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إخفاق املكفول املدين يف سداد كامل القرض احلاصل عليه. أثره. إلزام الكفيل بسداد ابقي  -868
 املديونية الثابتة حبق مكفوله.

 ( 131/1417)  -(  99/1417رقم القرار: )

جديد قيام املدين بطلب قفل حسابه املدين املفتوح ابمسه هو وشقيقه ونقل رصيده إىل حساب  -869
ابمسه الشخصي وقيام البنك بتنفيذ أمره دون أخذ كفالة شقيقه، الذي كان كفياًل للتسهيالت 
املمنوحة يف احلساب الذي مت قفله، وذلك على احلساب اجلديد. أثر ذلك. هذا التصرف من جانب 

اء الكفالة البنك يعين التنازل عن مجيع الضماانت املعطاة للحساب القدمي حمل الدعوى مما يعين انته
 يف حق الكفيل وإبراء ذمته منها وختلصه من االلتزامات الناشئة عنها.

 (36/1419رقم القرار: )

ثبوت أن املبالغ املودعة ابحلساب بعد هناية التسهيالت تفوق حدود الكفالة. مؤدى ذلك.  -870
 انتهاء الكفالة وحتلل الكفيل من التزاماهتا.

 (36/1419رقم القرار: )

التوقيع من قبل الكفيل على عقد الكفالة بصفته ضامنًا للمكفول أمر غري قابل لإللغاء أو  -871
التعديل. أثره. أحقية البنك يف التنفيذ على الوديعة اخلاصة ابلكفيل لديه يف حالة تقاعس املكفول 

يتم  عن السداد وفقًا لالتفاقات املربمة بينهما وعدم جواز اعرتاض الكفيل على ذلك شريطة أن
 التنفيذ حبدود املبلغ احملدد ابلكفالة.

 ( 153/1420) -(105/1420رقم القرار: )
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تراخي البنك وهتاونه يف مطالبة الكفيل ابملديونية القائمة بذمة مكفوله ملدة طويلة تقارب ثالثة  -872
 عنها.عشر عاما حىت إقامة الدعوى قبله؛ مؤداه صرف النظر عن الكفالة ضمنياً واستغناء البنك 

 (20/1426)-( 156/1420رقم القرار: )

إذا كانت القيود الدائنة بعد اتريخ انتهاء العقد واستحقاق الدين املكفول تفوق الرصيد املدين  -873
للحساب عند اتريخ هناية العقد واستحقاق الكفالة. مؤدى ذلك. خلو ذمة الكفيل من مديونية هذا 

 .احلساب
 (1421 /35رقم القرار: )

حمل ملطالبة الكفيل مببلغ القرض على أساس الكفالة املقدمة منه مادام أن املكفول مل يستفد ال  -874
من القرض ومل حيصل عليه يف الواقع لتحقيق أغراضه بل حصل عليه يف النهاية شخص آخر مبعرفة 

 البنك وعلمه.
 ( 60/1421رقم القرار: )

مادامت الكفالة واضحة وتبني املقصود منها  ونفادهاتوقيع املدين ال يعترب شرطاً لصحة الكفالة  -875
 واستوفت أحكامها الشرعية املقررة.

 ( 60/1421رقم القرار: )

ال يؤثر يف ثبوت التزام الكفيل دفاعه أبهنا كفالة جماملة ذلك أن جمرد توقيعه على الكفالة يرتب  -876
 االلتزامات والتبعات الناجتة عن ذلك التوقيع شرعاً ونظاماً.

 (145/1421رقم القرار: )
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حتمل الصفة التجارية وابلتايل فإن الكفالة عقود التسهيالت االئتمانية اليت عقد القرض يعترب من  -877
وال حيق للكفيل  معاً  ليهماطالبة األصيل أو الكفيل أو كالتضامنية للقرض متنح  الدائن احلق يف م

 معها الدفع ابلتجريد.
 ( 170/1421رقم القرار: ) 

إذا كانت إيداعات املدين بعد انتهاء العقد املكفول قد جتاوزت الرصيد املدين حلسابه عند هناية  -878
العقد مما ترتب عليه أن ما مت سداده يفوق مديونيته يف العقد الذي كفل فيه. أثر ذلك. براءة ذمة 

 الكفيل.
 (46/1423رقم القرار: )

عند انتهاء العقد مبا ال يتجاوز احلد االئتماين املتعاقد أن التزام الكفيل يتحدد برصيد املديونية  -879
 عليه مع حسم مجيع التسديدات الالحقة.

 (1423 /55رقم القرار: )

عقد الكفالة عقد رضائي ينعقد مبجرد الرتاضي ما بني الكفيل والدائن دون حاجة يف انعقاده  -880
وينقضي التزام الكفيل إذا وىف ابلتزامه إىل شكل خاص، يتعني االلتزام حبدود الكفالة دون جتاوزه 

 .للدائن
 (9/1424رقم القرار: )
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تضمن التفويض الصادر من العميل للبنك ألفاظًا عامة ومطلقة ابلتحويل إىل أحد احلساابت  -881
دون ذكر مبلغ معني أو اتريخ معني يلتزم البنك عنده ابلتوقف عن التحويل. أثره. قيام البنك 
 ابلتحويل يكون وفق تعليمات عميله. مؤدى ذلك. عدم جواز اعتبار البنك ضامناً أو كفيالً للمحول

 ليه يف ذمة احملول.إأمام احملول إليه ابملديونية املستحقة للمحول 
 ( 116/1424رقم القرار: )

 تنقضي الكفالة بتجديد الدين مامل يشتمل الدين اجلديد على جتديد للكفالة. -882
 ( 79/1426) -(1424 /61رقم القرار: )

 

 أثره. احنصارها يف ذلك النطاق. ثبوت أن الكفالة على سندات ألمر ال متثل العالقة األصلية -883
 (1424 /62رقم القرار: )

الكفالة ال تنقضي إال ابألداء أو اإلبراء، واإلبراء كما يكون صرحياً قد يكون ضمنياً يستفاد من  -884
 .الظروف واملالبسات احمليطة مبطالبة الكفيل كمضي مدة طويلة على الكفالة تزيد عن عشر سنوات

 للكفيل من إطالقات اللجنة. تقدير اإلبراء الضمين -
 ( 1424 /84رقم القرار: )

 الكفالة التضامنية للمدين. مؤداها. إلزام املدين والكفيل ابلتضامن يف سداد الدين. -885
 ( 1424 /98رقم القرار: )
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ثبوت الكفالة مبوجب توقيع الكفيل على عقد التسهيالت وعقد الكفالة. أثر ذلك. تضامنه  -886
 سداد املديونية يف حدود مبلغ الكفالة.مع املدين يف 

 ( 181/1426)  -( 16/1425رقم القرار: )

 .إذا كان الكفيل متضامناً مع املدين، فالدائن خمري يف مطالبة أي منهما وله أن يطالبهما معاً  -887
 يربأ الكفيل مبجرد براءة املدين. -

 (179/1425) –( 49/1425رقم القرار: )

 ال يؤثر فيها إعسار املدين األصلي. منيةالكفالة التضا -888
 (47/1426رقم القرار: )

الكفالة اجملهلة غري معلومة املقدار بعدم حتديد الدين املكفول أو عدم قابليته للتحديد أثرها؛  -889
 عدم االعتداد هبا.

 (98/1426رقم القرار: )

جوهري وجيب تعبريه  الكفالة عقد بني الكفيل والدائن تقتضي الرتاضي بينهما، رضاء الكفيل -890
، سهيال ال تعد رضاء بكفالة املدينعن هذا الرضاء تعبرياً واضحاً. مؤدى ذلك. التوصية مبنح املدين ت

 إذ ال بد أن يرضى الكفيل بكفالة الدين رضاء واضحاً.
 ( 128/1426رقم القرار: )

 من املديونية. أثره. انتهاء اخلصومة قبله. اً إبراء البنك ذمة الكفيل بعد سداده جزء -891
 (134/1426رقم القرار: )
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إن التعهد الصادر عن الكفالء ابلتزامهم ابلكفالة عن قيمة التسهيالت املمنوحة للمكفول من  -892
قبل البنك كفالة غرم وأداء بسداد املديونية يف حدود مبلغ الكفالة. أثره. إلزام املدين والكفالء على 

 .التضامن يف سداد املديونيةوجه 
 ( 374/1432رقم القرار: )

 
التزام الكفيل بسداد ما يستحق على مكفوله ابلتضامن للمديونية الناجتة عن عقد التسهيالت  -893

احملددة املدة؛ جيعل للبنك أحقية يف اقتضاء دينه املستحق من أية مبالغ عائدة للكفيل يف حدود 
 املبلغ املعني ابلعقد.

 ( 214/1432رقم القرار: )

 
التضامن ال يفرتض وال يكون إال بنص يف النظام أو بناًء على اتفاق. التعهد الصادر عن الكفالء  -894

ابلتزامهم ابلكفالة عن قيمة التسهيالت املمنوحة للمكفول من قبل البنك كفالة غرم وأداء بسداد 
 الكفالء على وجه التضامن يف سداد املديونية.املديونية يف حدود مبلغ الكفالة. أثره. إلزام املدين و 

 ( 374/1432رقم القرار: )

 
براء لذمته من إانقضاء مدة طويلة على الكفالة دون مطالبة الكفيل بسداد املديونية، مؤداه؛  -895

 الكفالة. أثره؛ صرف النظر عنها بفوات هذه املدة الطويلة.
 ( 87/1429رقم القرار: )

 
 .اً عيني اً وليست أتمين يالكفالة أتمني شخص -896

 ( 163/1429رقم القرار: )
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من شروط صحة الكفالة أن يكون احلد األقصى اللتزام الكفيل حمّدد أو قابل للتحديد. مؤدى  -897
 ذلك؛ ختّلف أحد شروط الكفالة يتعنّي معه عدم االعتداد هبا.

 ( 207/1429رقم القرار: )

 
املديونية حمل املطالبة بكفالة غرم وأداء تضامنية، يلزم الكفيل املقرر أن إقرار املكفول بقيمة  -898

 واملكفول ابلتضامن على ما ترتب يف ذمة األخري من دين.
 ( 80/1430رقم القرار: )

 

 

 

 

 .الكفالة التضامنية ال تفرتض -899
 ( 466/1433رقم القرار: )

املدين وتنفيذ ما عليه من الكفالة التضامنية ابلغرم واألداء مفادها ضم ذمة الكفالء مع ذمة  -900
التزامات حال تعثره يف تنفيذ التزاماته مؤدى ذلك. حق البنك يف إلزام الكفالء جمتمعني أو منفردين 

 .مبوجب عقد التضامن بسداد ما على مكفوهلم من مديونية حال تعثره يف تنفيذ التزامه أمام الدائن
 ( 263/1435رقم القرار: )

مستند كفالة غرم وأداء تضامنية مبوجب عقد كفالة مستقل عن عقد  ثبت توقيع الكفالء على -901
التسهيالت االئتمانية أو تضمنت اتفاقية التسهيالت االئتمانية تضامن الكفالء يف أداء ما على 
مكفوهلم من مديونية فإن مؤدى. ذلك. إلزامهم على وجه التضامن جمتمعني أو منفردين أبن يدفعوا 

 .كفوهلماملديونية اليت على م
 ( 342/1433رقم القرار: )
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الكفالة عقد بني الكفيل والدائن يقتضي الرتاضي بينهما، ورضا الكفيل جوهري، وجيب التعبري    -902
 .عن هذا الرضا تعبرياً واضحاً 

 ( 149/1434رقم القرار: )

الدعوى من حق الدائن مطالبة أي من املدين أو الكفيل أبداء الدين املطالب به وذلك إبقامة  -903
بشأن ذلك الدين ضد أيهما أو ضدمها معاً وفقاً ملا يراه حمققاً ملصلحته. وأن حصول الدائن على 

 حكم ضد أحدمها من شأنه أن يُغلَّ يد الدائن عن مطالبته اآلخر ابلدين ذاته.
 ( 617/1436رقم القرار: )

الكفيل وتربأ ذمته من الضمان من املقرر أنه إذا أبرأ الدائُن الكفيل. أثر ذلك. ينقضي التزام  -904
 .ويبقى الدين املكفول قائماً يف ذمة املدين ألن زوال الفرع ال يستتبعه زوال األصل

 ( 459/1436رقم القرار: )

ثبوت نوع الكفالة أبهنا كفالة تضامنية غري مشروطة وغري قابلة لالنقسام. أثره. التزام الكفيل  -905
 .ابلتضامن مع املكفولبسداد املديونية املستحقة للبنك 

 ( 484/1436رقم القرار: )
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 اصةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق  -40

 

 

 

يف إجراء املقاصة من مكافأة هناية خدمة العميل يف ظل التزام العميل  خطئهمسؤولية البنك عن  -909
 وانتظامه بسداد األقساط الشهرية للقرض.

 ( 1/1429رقم القرار: )

 

يشرتط إلجراء املقاصة اإلجبارية من قبل البنك بني حساب العميل املدين وحسابه الدائن أن  -906
املقاصة تتضمن معىن الوفاء يكون الدين خاليًا من النزاع ومستحق األداء ومعلوم املقدار، إذ إن 

اإلجباري وال جيرب املدين على الوفاء بدين منازع فيه أو غري معلوم املقدار. مامل يتم االتفاق على 
 .خالف ذلك

 (142/1413( + )75/1413رقم القرار: )

احلجز من قبل البنك على قيمة الشيك لدين على عميله املستفيد. مناط استخدام الدائن حلق  -907
توافر االرتباط بني الدينني، وإلجراء املقاصة يشرتط خلو كل من الدينني من النزاع أبن يكون  احلبس

الدين حمققاً ثبوته بذمة املدين مستحق األداء معلوم املقدار. عدم االرتباط بني الدينني فضالً عن أن 
 .ستفيدمقدار الدين غري معلوم. أثره. إلزام البنك بدفع مقابل الوفاء إىل عميله امل

 (131/1415( + )130/1415رقم القرار: )

يشرتط لوقوع املقاصة أن يكون كل من الدينني خاليا من النزاع واملراد خبلو الدين من النزاع  -908
األول أن يكون هذا الدين حمققاً ال شك يف ثبوته يف ذمة املدين. والثاين أن يكون الدين معلوم  :أمران

املقدار. انتفاء أحد هذين الشرطني. أثره. ال حمل إلعمال املقاصة من الدين الذي على العميل للبنك 
 .نظر اً خللو ذمة البنك من دين لصاحل العميل

 (96/1425رقم القرار: )
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 ديونيةمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -41

 

 

 

  

 

لتحديد مديونيته للبنك وسداده يف مواعيد املستقر عليه أنه إذا كان املبلغ الذي عرضه املدعي  -910
حمددة يتناسب يف تقدير اللجنة مع الرصيد اإلمجايل للمديونية وفقا للمستفاد من كشوف احلساب 

 .بعد تصفيتها. مؤدى ذلك. للجنة تسوية النزاع على أساس العرض املشار إليه
 (72/1414رقم القرار: )

التسوية اليت حتكم عالقته ابلبنك. أثر ذلك. من حق البنك إخالل العميل بتنفيذ أحكام اتفاقية  -911
 .مطالبته بسداد مبلغ املديونية أمام اللجنة

 (202/1422رقم القرار: )

قيام البنك برتحيل املديونيات اخلاصة بعميله إىل حسابه االحتياطي العام ال تعين ابلضرورة  -912
 .سقوط حق البنك يف املطالبة ابلدين إسقاط املديونية اخلاصة ابلعميل كما ال يعين أيضاً 

 (234/1422رقم القرار: )

 ليس للبنك احلق يف اخلصم من رواتب العميل التقاعدية من تلقاء نفسه سداداً لدينه. -913
 (99/1419رقم القرار: )

اإلعفاء اتفاق الطرفني على حتديد املديونية القائمة بينهما والربانمج احملدد للسداد. االتفاق على  -914
من جزء من املديونية يف حالة االنتظام ابلسداد. أثر خمالفة ذلك. عدم إفادة املدين من اخلصم 

 .املمنوح له إلخالله بشروط السداد وإلزامه بكامل املديونية
 ( 12/1417رقم القرار: )
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أوىف هبا يف مقابل اتفاق الطرفني بعد إقامة الدعوى على حتديد املديونية القائمة حبق املدين الذي  -915
منحه خمالصة هنائية وإبراء ذمته من الدين املطالب به. أثر تنفيذ االتفاق. عدم جواز إعادة النظر يف 
 شأن تصفية احلساب ومراجعته جمدداً احرتاما ملا مت االتفاق عليه ومت تنفيذه وذلك استقرارا لألوضاع.

 ( 14/1417رقم القرار: )
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 نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مصريف  -42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفريغ حساب اآلمر بناء على طلبه من مبلغ معني وقيده ابجلانب الدائن حبساب آخر لآلمر  -916
نفسه أو آلخر يسمى املستفيد، جمرد القيد ابحلساب ينشئ للمستفيد احلق يف املبلغ احملول وال حيق 

اه. استقالل حق املستفيد ضد البنك عن حق اآلمر. أثره. عملية لآلمر الرجوع عن التحويل. مؤد
 .النقل ال تتوقف على صحة العملية اليت يهدف إىل تسويتها

 (187/1415رقم القرار: )
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 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة -43

 

 

 

 

 

بتصرف معلوم حىت جيوز التـعامل الوكالة املطلقة يف كل شيء ال تنعقد وجيب أن تكون مقيدة  -917
هـ حيظر توكيل السعودي لألجنيب 26/10/1399واتريـخ  23308س7هبا، التوجيه السـامي رقم 

توكيال عامًا خيوله حق التصرف أو التنازل عن احلقوق وااللتزامات، وجيب حتديد التوكيل يف شيء 
ل. حدود إعماله. أال يرتتب على معني حبيث ال يكون هناك جمال إلساءة استعماله من قبل الوكي

 .خمالفة هذا احلظر اإلضرار ابلغري وأال يستفيد من األنظمة من خيالف أحكامها
 (12/1408رقم القرار: )

قيام الوكيل بتنفيذ تعليمات موكله بشأن عملية ما. أثر ذلك. ليس للموكل بعد ذلك لسبب أو  -918
اثرها آت ابلفعل وفقا لتعليماته وترتبت طاملا أهنا متآلخر املطالبة إببطال العملية أو الرجوع فيها 

 .النظامية يف حقه وحتددت معامالته مع الغري على أساسها
 (138/1408رقم القرار: )

من املقرر أن آاثر الوكالة تنصرف إىل املوكل وغريه ممن تعامل معه الوكيل وال يلحق الوكيل أي  -919
 منها

 (240/1409رقم القرار: )

املوكل بوكيله مرجعها إىل الوكالة. إذا مل حتدد الوكالة احلد األقصى للتصرف الذي ال عالقة  -920
 .يتجاوزه الوكيل. مفاد ذلك. التزام املوكل ابلتصرف

 (273/1409رقم القرار: )
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من املقرر أنه بفرض جتاوز الوكيل حلدود وكالته ، بتظهريه شيكا استعماالً لتلك الوكالة ، فليس  -921
 .أن يرجع على البنك بدعوى املسئولية أتسيساً على ذلك التجاوزللموكل 

 (288/1409رقم القرار: )

 جتاوز الوكيل حدود وكالته، وعدم إقرار املوكل لتصرف وكيله. أثره. حتمل الوكيل تبعة تصرفه. -922
بقيمة التسهيالت عدم تقيد البنك حبدود الوكالة الصادرة من العميل إىل وكيله. أثره. عدم التزام العميل  -

 . أبرمها وكيله مع البنك مبا جياوز حدود الوكالةيتال
 (196/1414رقم القرار: )

توكيل املدعي آلخر لسحب وتوقيع الشيكات على حسابه لدى أحد البنوك ابمسه ونيابة عنه  -923
صدرت  وأن يعطي أية تعليمات خبصوص حساابته لدى هذا البنك. أثره. التزامه بتصرفات وكيله طاملا

 .هذه التصرفات يف حدود الوكالة املمنوحة له وذلك إىل حني إلغاء هذه الوكالة وعلم البنك بذلك
 (18/1414رقم القرار: )

 .عقد الوكالة من عقود التفسري الضيق مبا ال جيوز معه التوسع يف تفسريه -924
 (624/1436)  (119/1414رقم القرار: )

مدين ابسم املوكل بناء على طلب الوكيل غري املخول بذلك.  قيام البنك بفتح حساب جار   -925
أثره. براءة ذمة املوكل من املديونية املرتتبة على هذه احلساابت، وعلى البنك الرجوع هبا على الوكيل 

 .شخصياً لتجاوزه حدود الوكالة
 (128/1417رقم القرار: )
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أن الوكالة العامة ال تنصرف إال إىل أعمال اإلدارة مع جواز انصرافها  من املعلوم يف الفقه القانوين -926
إىل أعمال التصرف يف حالة كون تلك األعمال األخرية متطلباً أساسياً إلمتام عملية اإلدارة إىل درجة 

 .أنه جيوز للوكيل فيها أن يقرتض املال الالزم إلدارة أموال املوكل
الوكيل ما بيده من مال للموكل يف وجوه االستغالل املختلفة مما يدخل الوكالة العامة تشمل أن ُيشغل  -

 يف نطاق اإلدارة احلسنة ومنها فتح احلساب والسحب منه.
 (165/1419رقم القرار: )

 .املستقر عليه أن الوكالة يف االقرتاض ال يصح أن تكون إال حمالً لوكالة خاصة -927
 (181/1421رقم القرار: )

عند اختالف املوكل مع الوكيل يف صفة الوكالة فإن للجنة كامل السلطة يف حتديد  من املقرر أنه -928
 .نطاق الوكالة وبيان ما قصده الطرفان منها مستعينة يف ذلك بنصوص االتفاقية املشار إليها

 (202/1423رقم القرار: )

ذلك. فإذا جاوز البنك، حال قيامه ابستثمار أموال عميله، ال يعدو أن يكون وكياًل عنه يف  -929
الوكيل حدود وكالته فال ينصرف أثر تصرفه اىل املوكل الذي له اخليار بني إجازة هذا التصرف بقصد 

عدم إجازة العميل تصرف البنك بتصفية وحدات العميل يف  .إضافة أثره إىل نفسه أو طلب إبطاله
 .برد تلك الوحدات للعميلأثر ذلك. إلزام البنك  .الصناديق االستثمارية وتسييلها دون موافقته

 (9/1424رقم القرار: )

وكالة البنك عن العميل يف بيع األسهم ترتب التزامًا عليه ابحملافظة على هذه األسهم وبذله  -930
 .العناية املطلوبة وعدم التأخر يف بيعها

 (42/1424رقم القرار: )
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ينشأ عن هذا العقد من حقوق إبرام النائب يف حدود نيابته عقدًا ابسم األصيل. أثره. ما  -931
 .والتزامات يضاف إىل األصيل

 (50/1424رقم القرار: )

يتعني على الوكيل أن يلتزم حدود وكالته وأال يتجاوزها. أثر خمالفة ذلك وعدم إجازة املوكل  -932
 .للتصرف. التزام الوكيل مبا نتج عن تصرفه من آاثر

 .مع أن وكالته ال جتيز له االقرتاض.  أثر ذلك حصول الوكيل على تسهيالت من البنك ابسم موكله -
 إلزام الوكيل ابلرصيد املدين لتلك التسهيالت.

 (73/1424رقم القرار: ) 

إذا طرأ نقص على أهلية املوكل أو على أهلية الوكيل، كأن حجر على أي منهما، انتهت الوكالة.  -933
صدر منه التوكيل فيه، انتهت الوكالة  فإذا حجر على املوكل فأصبح غري أهل للتصرف القانوين الذي

ألن الوكيل ال يستطيع مباشرة هذا التصرف إذ ال ميكن أن ينصرف أثر التصرف إىل املوكل وهو غري 
 .أهل له

قيام الوكيل بسحب أموال موكله من البنك بناء على وكالة منتهية. أثر ذلك. إلزام الوكيل برد تلك  -
 .األموال للبنك

 (93/1425رقم القرار: )

 .يلزم إلبراء الوكيل لذمة آخر قبل موكله النص يف الوكالة على حقه يف ذلك -934
 (121/1425رقم القرار: )



  

2٥2 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 

 

 

 

البنك يقوم خبدمات مصرفية متعددة لعمالئه ومن قبيل هذه اخلدمات خدمة حتصيل األوراق  -935
التجارية لعمالئه. مؤدى ذلك. البنك يف أدائه هلذه اخلدمة يقوم ابعتباره وكيال مبا يتطلبه حسن النية 

 .من شخص حمرتف ومتخصص
 (251/1425رقم القرار: )

عقدًا ابسم األصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق إذا أبرم النائب يف حدود نيابته  -936
والتزامات يضاف إىل األصيل. مؤداه. جيب أن يعمل الوكيل يف حدود وكالته حىت ينصرف أثر 

 .التصرف الذي يعقد مع الغري إىل املوكل
ل ذلك األصل أن على الغري الذي يتعاقد مع الوكيل أن يتأكد من قيام الوكالة وحدودها وله يف سبي -

 أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصريه.
 (264/1425رقم القرار: )

 جتاوز الوكيل حدود الوكالة وسداده مديونية موكله. أثره. صحة السداد. -937
 (138/1426رقم القرار: )

يضاف إىل األصيل إذا مل يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته انئبا، فإن أثر العقد ال  -938
دائنا أو مدينا. مؤدى ذلك. تضاف مجيع احلقوق اليت تنشأ من التعاقد مع الغري إىل الوكيل املسخر 
فيكون هو الدائن هبا للغري، كما تضاف إليه أيضا مجيع االلتزامات فيكون هو املدين هبا للغري، ويف 

وكله ابسم نفسه فإن املوكل يبقى أجنبيا عالقة املوكل ابلغري فإنه مىت كان الوكيل قد تعاقد حلساب م
عن العقد، وال تنشأ بينه وبني من تعاقد مع الوكيل عالقة قانونية جتيز ألحدمها الرجوع على اآلخر 

 .بدعوى مباشرة
 (28/1426( + )27/1426رقم القرار: )
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 ورثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -44

 
إليه من تركة مورثه. إلزام الورثة أبدائها كل بقدر ما آل  -أثرها  –ثبوت املديونية على املورث  -940

 إعماالً ملبدأ )ال تركة إال بعد سداد الدين(.
 ( 25/1432رقم القرار: )

 
واملوصى هلم يف حال توزيع الرتكة، أبداء املديونية  ،ثبوت املديونية على املورث. أثرها. إلزام الورثة -941

 بقدر ما آل إليهم من الرتكة ألولوية املديونية على احلقوق األخرى. 
 (41/1425( + )248/1409رقم القرار: )( 25/1432رقم القرار: )

 

 

 

 

املورث من املقرر أن حقوق الورثة تتعلق فقط برتكة املتوىف وال متتد إىل التصرفات اليت أجراها  -939
اها مورث اثرها إليه حال حياته. مفاد ذلك. إذا كان النزاع املطروح يتعلق بتصرفات أجر آوانصرفت 

يف دعواهم. مؤداه.  اثرها إليه حال حياته وال تتعلق برتكته فإنه الحق هلم آاملدعني ونفذت وانصرفت 
إقرار املورث بصحة حسابه ومبديونيته للبنك املدعى عليه حجة على ورثته لتعلق هذا اإلقرار بعد 

 .موته برتكته اليت آلت إليهم فيلزمهم ما لزم مورثهم
 (240/1409رقم القرار: )

إقرار املورث بصحة حسابه ومبديونيته للبنك املدعى عليه حجة على ورثته لتعلق هذا اإلقرار  -942
 بعد موته برتكته اليت آلت إليهم فيلزمهم ما لزم مورثهم.

 (240/1409رقم القرار: )
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 وديعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نقدية  -45

 
العرف املصريف مستقر على أن كسر الوديعة قبل مرور سنة من اتريخ ربطها؛ أمر من شأنه أال  -944

 ن على خالف ذلك.ايتفق الطرف يكون رابط الوديعة مستحقاً ألية عموالت عن ربط الوديعة ما مل
 ( 114/1432رقم القرار: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التزام البنك املودع لديه ابحملافظة على املبالغ املودعة لديه، وأن يرد مثلها يف حالة طلب  -943
اسرتدادها من قبل املودع ولو هلكت بقوة قاهرة. إلغاء فئة معينة من العملة املكونة للوديعة. أثره. 

 .يرد إىل املودع مبلغ الوديعة بفئات العملة اليت الزالت ساريةإلزام البنك أبن 
 (74/1415رقم القرار: )
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 ابلدين ــاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف  -46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفاء الدين قد يصدر من غري املدين نفسه أو انئبه حبيث يكون املويف أجنبيًا ليس له مصلحة  -945
 .قانونية يف الوفاء. مؤدى ذلك. ليس للدائن أن ميتنع عن قبول الوفاء

 (101/1424) رقم القرار:



  

2٥6 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

 السلطة التقديرية  -47

للجنة انظرة الدعوى السلطة التامة يف حتصيل فهم واقع الدعوى وتقدير قيمة األدلة املقدمة  -946
 فيها.
 ( 19/1427رقم القرار: )

 
للجنة سلطة تقدير قيمة عمل اخلبري، وهلا أن أتخذ بتقرير اخلبري كله أو أن أتخذ ببعض ما جاء  -947
 وتطرح البعض اآلخر وتقضي مبا يطمئن إليه وجداهنا.به 

 ( 37/1427رقم القرار: )

 
إذا أخذت اللجنة بتقرير اخلبري القتناعها بصحة ما جاء به، فإهنا ال تكون ملزمة ابلرد استقالالً  -948

 على الطعون اليت توجه إليه أو إبجابة طلب إعادة املهمة إىل خبري.
 ( 68/1427رقم القرار: )

 
للجنة أن أتخذ ابلتقرير احملاسيب املودع يف الدعوى، مىت اطمأنت لسالمة اأُلسس اليت ُبين  -949

 عليها.
 ( 42/1428رقم القرار: )

 
عقود اإلذعان هي عقود تتعلق خبدمات ملرافق عامة ضرورية )حمتكرة( وينفرد فيها طرف العقد  -950

التسليم هبا مجيعاً أو رفضها؛ أما  ىالثاين سو ة وال يكون أمام الطرف مقدم اخلدمة بوضع البنود كاف
العقود املصرفية فهي عقود ال تتعلق ابخلدمات العامة مما يكون للعميل احلق يف مناقشة بنود العقد 

 .والتفاوض بشأنه
رقم القرار:  (107/1429رقم القرار: )

(338/1431 ) 
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بصحة أسبابه، مىت كانت األدلة اليت للجنة األخذ بتقرير اخلبري املعني يف الدعوى القتناعها  -951

 ساقها اخلبري يف تقريره مردودة ألصلها الثابت ابألوراق.
 (7/1429رقم القرار: )( 133/1428رقم القرار: )

 

طالقات اللجنة مىت ما كان مرجعه أوراق الدعوى ومستنداهتا، إاستخالص الرضا ابلتصرف من  -952
على حسابه اجلاري دون أن يقدم أي اعرتاض يف حينه ومفاد ذلك أن استمرار العميل يف التعامل 

على العمليات املعرتض عليها، وفوات فرتة زمنية طويلة على تلك العمليات املعرتض عليها أثره؛ 
 قرينة قضائية تدل على سالمة تلك القيود.

 ( 259/1428رقم القرار: )

 

تتحقق من أن احلكم املطروح أمر حجيته للجنة مبا هلا من والية عامة يف املنازعات املصرفية أن  -953
 عليها والذي أصدرته جهة قضاء أخرى صدر يف حدود الوالية القضائية هلذه اجلهة.

 ( 18/1429رقم القرار: )

 

البنكي يف إثبات خطأ أحد موظفي البنوك مىت  اإلشرافللجنة األخذ مبا انتهى إليه تقرير إدارة  -954
  .اطمأنت إليه

 ( 42/1427رقم القرار: )
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عدم اطمئنان اللجنة إىل كشف احلساب الصادر من البنك ألسباب مربرة؛ أثره: عدم االعتداد  -955
 به.

عدم اطمئنان اللجنة إىل أن كشف احلساب الصادر من البنك واملتضمن سداد العميل للقرض  -
احلساب ُأرسل للعميل بطريق سداده يصادف حقيقة الواقع ألسباب مربرة استنادًا إىل أن كشف 

اخلطأ وأنه قد مت ترحيل رصيد إمجايل القرض وأرصدة احلساابت األخرى إىل حساب الديون املشكوك 
يف حتصيلها وأن عميل البنك مل يُقدم ما يثبت سداده القرض سواًء بقسيمة إيداع أو شيك أو حتويل 

 وأثر ذلك: عدم االعتداد به.
 ( 320/1427رقم القرار: )
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 املعلومات االئتمانية   -48

إن السجالت االئتمانية لشركات املعلومات االئتمانية ال تعدو كوهنا توثيقا ملعلومات نقلها  -956
البنك أو غريه من جهات التمويل، تلك املعلومات قد ثبتت مبوجب كشوف حساب العميل املدعي 

على احلساب. أثره. ال جيوز إزالة اسم العميل اليت اتفق على أن هلا كامل احلجية يف إثبات أي قيد مت 
 .من سجل التعثر لدى شركات املعلومات االئتمانية إال بثبوت إبراء ذمته

 ( 410/1432رقم القرار: )
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 الفسخ القضائي -49

فسخ العقد إذا مل يكن نتيجة التفاق املتعاقدين فإنه يكون خاضعًا لتقدير اللجنة إذا توافرت  -957
ثالثة شروط، األول: أن يكون العقد ملزمًا للجانبني، والثاين: ختلف أحدمها عن تنفيذ التزامه، فيه 

 والثالث: قدرة طالب الفسخ على تنفيذ التزامه وإمكانيته يف إعادة احلال إىل ما كان عليه.
 ( 58/1432رقم القرار: )

 
 .التزامه العقديال حمل لطلب الفسخ القضائي دون ثبوت ختلف البنك عن تنفيذ  -958

ألطرافه فإن املقرر لطلب الفسخ إما أن يكون رضائيًا أو بسبب عدم التزام أحد  اً ملا كان العقد ملزم
نتفاء ختلف البنك عن تنفيذ التزامه العقدي ال حمل لطلب ااألطراف بتنفيذ العقد أو حبكم النظام، و 

 .الفسخ القضائي
 ( 88/1430رقم القرار: )

 

*** 
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  التمويليةالمبادئ 

 

 

 املبادئ التمويلية: الفصل الثاين
 

 اصـــــاختص -1

املدعي ابلعقار إذا ثبت أن سبب نشوء النزاع بني طريف الدعوى يتمّثل يف وجود ما مينع انتفاع  -959
كون االنتفاع من العقار من   ،  أثر ذلك عدم اختصاص اللجنة التمويلية والئياً املؤجر حمل العقد

 .احلقوق العينية
 ( 109/1439رقم القرار: )

 

أن االختصاص الوالئي للنظر يف احلقوق العينية املتعلقة ابلعقار هي من اختصاص احملكمة العامة  -960
وعدم اختصاص اللجنة بنظر احلقوق العينية املتعلقة ابلعقار من حق ملكية وخالفه مؤدى ذلك. 

والئيًا بنظر النزاع حال تعلقه حبق  جلنة الفصل يف املخالفات واملنازعات التمويليةعدم اختصاص 
 .عيين على عقار

 ( 266/1435لقرار: )رقم ا

 

طلب نقل ملكية العقار هو نزاع متعلق مبلكية العقار، مؤدى ذلك: عدم اختصاص جلنة الفصل  -961
 .بنظر طلب نقل ملكية العقار يف املخالفات واملنازعات التمويلية والئياً 

 ( 521/1437رقم القرار: )

 

ال ختتص جلنة الفصل يف املخالفات واملنازعات التمويلية والئيًا ابملنازعات الناشئة عن وجود  -962
 .عيوب يف العقار حمل العقد

 ( 233/1439رقم القرار: )
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لطلب صيانة العقار، أثره: عدم املطالبة بفسخ العقد لعدم استجابة جهة التمويل املدعى عليها  -963
اختصاص جلنة الفصل يف املخالفات واملنازعات التمويلية يف نظر النزاع كونه انتج عن حق عيين على 

 .عقار
 ( 109/1439رقم القرار: )

  
طلب املدعي لعدم توافر شرط  عدم قبولاملطالبة مبعاقبة موظفي جهات التمويل ، أثره:   -964

 .الصفة، كون اجلهة املخولة يف تعقب جتاوزات موظفي جهات التمويل هي البنك املركزي السعودي
 ( 19/1440رقم القرار: )

 
املطالبة بتحديث معلومة ائتمانية يف السجل االئتماين، أثُره: عدم اختصاص جلنة الفصل يف  -965

 .والئياً يف نظر هذا الطلباملخالفات واملنازعات التمويلية 
 ( 244/1442رقم القرار: )

 

  
إذا ثبت أن عقد التمويل حمل النزاع مل ينشأ عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل  -967

لكون اتريخ العقد سابقًا لتاريخ حصول الشركة املمولة على ترخيص مبمارسة نشاط التمويل، أثر 
 .بنظر النزاع الناشئ عن العقد ذلك؛ عدم اختصاص اللجنة التمويلية والئياً 

 ( 192/1439رقم القرار: )

 

النزاعات التمويلية الناجتة عن تسهيالت ممنوحة ملوظف البنك مبوجب عقد العمل تعترب ضمن  -966
النزاعات الداخلة يف اختصاص اللجنة، مفاد ذلك: عدم اختصاص القضاء العام بنظر مثل تلك 

 .املوظف والبنكاملخالفات حبجة العالقة العمالية بني 
 ( 53/1443رقم القرار: )
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ال ختتص جلنة الفصل يف املخالفات واملنازعات التمويلية والئياً بنظر طلب املدعي إعادة مبلغ  -968

 .ضريبة القيمة املضافة
 ( 144/1442رقم القرار: )

 
حمل العقد، أثره: عدم طلب املدعي التعويض عن أتخر جهة التمويل يف فك الرهن عن العقار  -969

اختصاص جلنة الفصل يف املخالفات واملنازعات التمويلية بنظر هذا الطلب لتعلقه حبق عيين على 
 .العقار
 ( 144/1442رقم القرار: )
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 إجراءات مدنية  -إجرءات تقاضي العامة -2

 عدم جواز نظر الدعوى-(2-1)

أقيمت بشأهنا الدعوى املنظورة. أثره. عدم جواز صدور حكم يف ذات الوقائع واألفعال اليت  -970
 .النظر يف الدعوى

 ( 225/1442رقم القرار: )

 

 طلبات اخلصوم-(2-2)

 .عدم جواز احلكم أبكثر مما طلبه اخلصوم -971
 ( 331/1435رقم القرار: )

 

 الصلح والتسوية -(2-3)

النزاع يف أي مرحلة تكون عليها الدعوى على الصلح فيما بينهم والتوصل إىل  امىت اتفق طرف -972
 صلحًا. التسوية مؤدى ذلك. إصدار قرار من اللجنة إبثبات انتهاء اخلصومة

 ( 331/1435رقم القرار: )
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 أتعاب حماماة -(2-4)

 

 أقساط-(2-5)

 

 متفرقات-(2-6) 
تقدم جهة التمويل بطلب عارض غري متصل ابلدعوى، أثره: قرار الدائرة برد الطلب كونه غري  -975

 .متصل بدعوى املدعي اتصاالً ال يقبل التجزئة
 ( 50/1440رقم القرار: )

 
للجنة التمويلية مبا هلا من سلطة تقدير الدليل وكفايته أن أتخذ بتقرير اخلبري مىت اقتنعت بصحته  -976

وسالمة أسسه وأن تقيم قضاءها عليه، ومناط ذلك أن يكون تقرير اخلبري قد أحاط جبملة النزاع 
 .هاودلل عليه أبسباب يبنّي فيها سنده حبيث يكون صاحلاً ألسباب اللجنة يف إصدار قرار 

 ( 14/1440رقم القرار: )

 

 مياً املدعي قد وكل حما، مع ثبوت أن تعويضه عن أتعاب احملاماة  -العميل-عند طلب املدعي  -973
. أثره. احلكم بتعويض املدعي عن جلنة الفصل يف املخالفات واملنازعات التمويليةليرتافع عنه أمام 

 .أتعاب احملاماة وفقاً لسلطة الدائرة التقديرية
 ( 353/1440رقم القرار: )

دون موافقة العميل، مؤداه  ثبوت قيام جهة التمويل حبسم األقساط قبل املوعد املتفق عليه -974
 .ثبوت خطأ جهة التمويل املوجب للتعويض

 ( 194/1439رقم القرار: )



  

266 

   

 مدونة املبادئ القضائية في املنازعات املصرفية والتمويلية

 

مناط القضاء ابلتعويض يستند على قيام أركان املسؤولية املدنية املوجبة للتعويض من خطأ وضرر  -977
 .وعالقة سببية بينهما ويف حال اختالل أحد تلك األركان فإن أثر ذلك. رد الدعوى

 ( 347/1440رقم القرار: )

 
 .تصحيحها ما أمكناألصل يف العقود اللزوم، ويصار إىل  -978

 ( 281/1439رقم القرار: )

 
حال احتوى العقد املربم بني األطراف على خمالفات نظامية فيتم تصحيح العقد إببطال املواد  -979

 .املخالفة للنظام وإمضاء العقد مامل تكن هذه املواد خمالفة ملقتضى وجوهر العقد
 (30/1441رقم القرار ) ( 203/1440رقم القرار: )

 
كان العقد ابطالً، جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ابلبطالن، وللجنة التمويلية أن تقضي   إذا -980

من الطرفني  ابإلجازة وجيب عند ذلك إعادة كلّ   به من تلقاء نفسها. مفاد ذلك: عدم زوال البطالن
 .املال الذي أخذه تنفيذاً للعقد

 ( 577/1436رقم القرار: )

 
بطالن قيام جهات التمويل ابحتساب الغرامات؛ إذ أن هذه العموالت املتمثلة يف الغرامات  -981

 .اليت تتحصلها جهات التمويل من العميل تعد مبثابة إثراء غري مشروع على حساب الغري دون سبب
 ( 577/1436رقم القرار: )

 

طلب الشريك املتضامن اخلروج من العقد، وتنازله عن نصيبه للشريك اآلخر، مع قدرة الشريك  -982
اآلخر على سداد كامل األقساط كما هي. أثره. إلزام الشركة إبخراج الشريك املتضامن وذلك لكونه 

 ال ضرر يعود عليها.   هنأل
 ( 270/1442رقم القرار: )
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للتعويض عند ثبوت خطأ املمول يف حبس مال املستفيد من عقد قيام املسؤولية املدنية املوجبة  -983
 .التمويل وحرمانه من االنتفاع به واستغالله

 ( 80/1440رقم القرار: )

 

من تقدمي معلومات حالته الصحية قبل حصوله على التمويل،  لعميلعند انعدام وجود ما يلزم ا -984
 .أثر ذلك؛ عدم قبول دفع جهة للتمويل بعدم قيام املتمول بتزويدها معلومات عن حالته الصحية

 ( 325/1435رقم القرار: )
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 ) خمالفات (  دعاء عاما-3

 مزاولة نشاط التمويل دون ترخيص-(3-1)

يثبت ممارسة املدعى عليه لنشاط التمويل بعد سراين نظام مراقبة عدم تقدمي املدعي العام ما  -985
 شركات التمويل. أثر ذلك. عدم ثبوت خمالفة املدعى عليه ألحكام النظام.

 ( 178/1442رقم القرار: )

 

عدم تقدمي املدعي العام ملا يثبت تكرار عملية البيع على بعض العمالء ليبني أن الغرض من  -986
عدم تقدمي ما يثبت ممارسة املدعى عليه متويل سلع غري سلع  السيولة، كما أنالعمليات هو منح 
لسلع منشآته  ه، كما أن العمليات اليت قام هبا كانت متويالً 05/12/1440منشآته قبل اتريخ 

مبوجب سجل جتاري وقبل اتريخ التعديل. أثره. احلكم بعدم ثبوت خمالفته ألحكام نظام مراقبة شركات 
 التمويل.

 ( 114/1442رقم القرار: )

 

الثبوت والداللة. مفاده. عدم  يفيداألصل براءة الذمة وال يعدل عن هذا األصل إال بدليل  -987
تقدمي املدعي العام ما من شأنه اعتبار املدعى عليه خمالفًا للنظام، أثره. احلكم بعدم ثبوت خمالفة 

 املدعى عليه.
 ( 198/1442رقم القرار: )
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 اعرتاف املتهم-(3-2)

املنسوبة إليه يستلزم إصدار قرار  ابملخالفاتالعقوبة. اعرتاف املدعى عليه من اجلهل ال يُعفي  -988
 .إبيقاع العقوابت النظامية

 ( 179/1442رقم القرار: )

 

اعرتافه مبمارسة أعمال  ر مساع األقوال والذي تضمناعرتاف املتهم بصحة توقيعه على حمض -989
 .التمويل. أثره. ثبوت خمالفته ألحكام نظام مراقبة شركات التمويل

 (  179/1442رقم القرار: )

 

 تقدير العقوبة-(3-3)

للدائرة سلطة تقدير عقوبة مزاولة نشاط التمويل دون ترخيص موضوعياً ابلنظر إىل الفعل اجملرم  -990
 املخالف.السلوك  من صدر عنه وما نتج عنه، وشخصياً ابلنظر إىل

 ( 89/1442رقم القرار: )
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 اريــــــــمتويل عق-4

ال مانع من تغرّي األجرة الشهرية للعقار حمل التمويل من وقت آلخر طاملا أن طريقة احتساهبا  -991
حلساب معلومة لطريف العقد فضاًل عن عدم وجود ما مينع شرًعا ونظاًما من االتفاق على طريقة عادلة 

 .الربح
 ( 377/1435رقم القرار: )

 
إمجايل الضمان ليس له عالقة إبمجايل االلتزام، لذا فإن العميل ملتزم بسداد القسط الشهري  -992

ابلَكمِّ املتفق عليه يف عقد التمويل العقاري دون أن يكون لقيمة القسط املتفق عليه أثر على الوفاء 
 .ابلتزاماته

 ( 167/1441رقم القرار: )

 

استالم املستفيد من عقد التمويل العقاري للعقار حمل التمويل وقبوله له؛ قرينة على رضاه بعقد  -993
 .التمويل مامل يثبت عكس ذلك

 ( 301/1440رقم القرار: )
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 إجيار متويلي-5

 .عقود إجيار متويلي-(5-1)

 

 

 

 

إىل االنتفاع ابلعني املؤجرة عقد اإلجيار عقٌد ينصّب على منفعة  قد انصرفت فيه إرادة املستأجر  -994
 .كما انصرفت فيه إرادة املؤجر إىل متكني املستأجر من االنتفاع ابلعني حمل عقد اإلجيار

 ( 629/1437رقم القرار: )

ال جيوز تقييد حق االنتفاع إذا كان ذلك احلق هو الدافع للتعاقد يف عقود اإلجارة، وأن أي قيد  -995
 .تقييده يكون شرطاً ابطالً ملخالفته مقتضى الباعث إىل التعاقدمينع من حتقق املعقود عليه أو 

 ( 78/1440رقم القرار: )

العميل غري ملزم ابلضمان إال عند تعّديه وتفريطه ابعتبار يده يد أمانة على العني املؤجرة وذلك  -996
 .يف عقود اإلجيار التمويلي

من قيمة األجرة بغّض النظر عن تكييفها يف العقد من  اً لعقد اإلجيار التمويلي تعّد جزء الدفعة املقدمة-
من األجرة جيعلها أتخذ حكم األجرة من  اً دة ستة أشهر، فمجرد اعتبارها جزءخالل استنفادها خالل م

ها بطريقة مغايرة لألجرة من خالل ؤ كامل مدة العقد فال جيوز استيفا  حيث املدة واستنفادها على
 .فقط وما تبقى من األجرة تستنفد على كامل مدة العقداستنفادها على مدة ستة أشهر 

 ( 291/1439رقم القرار: )

املؤجر ابعتباره مالكاً لألصل املؤجر هو املكلف إبجراءات نقل ملكية األصل املؤجر عند انتهاء  -997
 .العقد بتملك األصل املؤجر

 ( 91/1442رقم القرار: )
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 .مسؤولية املؤجر عن حتمل األضرار الناجتة عن اسرتداد األصل املؤجر -1000
 ( 422/1441رقم القرار: )

 

 

 السداد املبكر-(5-2)
يف حال ثبت قيام شركة التمويل ابحتساب قيمة السداد املبكر خبالف الطريقة اليت نص عليها  -1002

أثره. إلزام شركة التمويل  احتسابه.نظام اإلجيار التمويلي والئحته، ابحتساب أكثر مما ينبغي عليها 
 إبعادة املبالغ املسددة ابلزايدة لصاحل العقد بعد السداد املبكر

 ( 202/1440رقم القرار: )

 

الدليل وكفايته أن أتخذ بتقرير اخلبري مىت اقتنعت بصحته للجنة التمويلية مبا هلا من سلطة تقدير  -998
وسالمة أسسه وأن تقيم قضاءها عليه، ومناط ذلك أن يكون تقرير اخلبري قد أحاط جبملة النزاع 

 .ودلل عليه أبسباب يبنّي فيها سنده حبيث يكون صاحلاً ألسباب اللجنة يف إصدار قرارها
 ( 14/1440رقم القرار: )

الضماانت املقدمة عند إبرام العقد هي ضمانة للمديونية اليت قد تنتج عن العقد، انتهاء العقد  -999
  .التزام جهة التمويل إبعادة الضماانت عند انتهاء العقد أثره:

 ( 572/1442قم القرار: )ر 

طعن "املستأجر" بصحة تصرف "املؤجر" مبنحه التمويل لعدم صحة املستندات اليت بين عليها  -1001
وطلبه لفسخ العقد بعد أن تقدم إبرادته ورضاه وإمضاءه على االتفاقية املربمة وانتفاعه ابلعني املؤجرة 

 .التزوير أثر ذلك رد طلب املدعي ابلفسخال ميكن التسليم به يف ضوء عدم تقدميه ملا يثبت 
 ( 301/1440رقم القرار: )
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 مركبات -(5-3)

انتفاء املنفعة بسحب املركبة حمل التمويل من قبل جهة التمويل، مؤداه إهناء التزامات طريف  -1003
  .العقد من اتريخ توقف املنفعة

 ( 50/1434رقم القرار: )

 
يتحمل املؤجر مسؤولية إصالح املركبة حالة اهلالك اجلزئي، ويف حال حتمل املستأجر تكاليف  -1004

إصالح املركبة من ماله اخلاص لتقصري جهة التمويل يف التزامها ابإلصالح فيستحق املستأجر 
 .التعويض عن التكاليف اليت قام بدفعها

 ( 91/1439رقم القرار: )

 

 

 

 

 

أتخر املؤجر إبصالح املركبة مع ثبوت تقدمي املستأجر لكافة املستندات الالزمة إلصالحها  -1005
يستوجب التعويض عنه نظراً ملا حلق املدعي من ضرر يتمثل يف حرمانه من االنتفاع ابملركبة واالستفادة 

 .منها
 ( 311/1439رقم القرار: )

صنع املركبة مع استمراره ابالنتفاع ابملركبة طلب املدعي فسخ العقد حمل النزاع الختالف سنة  -1006
تحقق والتأكد من مطابقة املواصفات ملا مت االتفاق عليه ابلعقد إضافة لوعدم بذله العناية املعقولة ل

إىل إقراره وتوقيعه على سند االستالم والذي يتضمن كافة تفاصيل املركبة، األمر الذي يقضي رد 
 .طلب املدعي الفسخ

 ( 77/1440رقم القرار: )
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الغاية من التعاقد مع جهة التمويل على عقد إجيار متويلي حمله مركبة هو استخدامها واالنتفاع  -1007
هبا ألغراض التنقل واملواصالت وذلك مما يلزم معه أن تكون املركبة يف حالة عدم استقرار يف قياس 

لتجاوز  اً مؤداه اشرتاط جهة التمويل رسوماملسافات اليت من الطبيعي أال تكون اثبتة وحمددة، 
الكيلومرتات يف العقد أثره التفات اللجنة التمويلية عن هذا الشرط كون أن اهلدف من العقد االنتفاع 

 .ابملركبة دون أن يسبب هلا أضراراً من شأهنا حتميله مسؤوليتها
 ( 448/1440رقم القرار: )

 
صالح املركبة، أثره: قرار إاختصاص الدائرة بنظر طلب املدعي دفع اجلهة التمويلية بعدم  -1008

الدائرة اباللتفات عن هذا الدفع  كون اجلهة التمويلية ملزمة يف حالة اهلالك اجلزئي املخل مبنفعة 
 .األصل املؤجر إبعادة األصل املؤجر إىل احلال اليت كان عليها أو إبداله أبصل مماثل يقبله املستأجر

 ( 588/1440: )رقم القرار

 

 

 

 

 

ثبوت اهلالك الكلي للمركبة، مؤدى ذلك: انفساخ العقد من اتريخ اهلالك الكلي. مطالبة  -1009
جهة التمويل املستأجر ابملبالغ املتبقية من قيمة العقد، أثره: رد اللجنة التمويلية طلب جهة التمويل 

 .كون األجرة مقابل املنفعة
 ( 144/1440رقم القرار: )

ثبوت خطأ اجلهة التمويلية بتأخرها يف نقل ملكية املركبة حمل عقد اإلجيار التمويلي ابلرغم من   -1010
سداد املستأجر لكامل الدفعات اإلجيارية، أثره: قرار الدائرة ابالستجابة لطلب املدعي وتعويضه عن 

 .الضرر الواقع عليه والناتج من خطأ جهة التمويل
 ( 575/1440رقم القرار: )
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املسؤولية املوجبة للتعويض يلزم لتحققها توافر أركان ثالثة هي اخلطأ والضرر والعالقة السببية  -1011
اليت تربط بينهما. مفاد ذلك. عدم تقدمي ما يثبت تضرر العميل من سحب املركبة ال سيما وأن جهة 

 .لتعويضالتمويل قد مارست حقها يف استعادة املركبة مبوجب العقد والنظام. أثره. رد طلب ا
 ( 57/1442رار: )رقم الق

عدم توفري جهة التمويل ملستند جرد واستالم املركبة املؤجرة. أثره. إلزامها بتعويض العميل  -1012
عن األشياء اليت يدعي وجودها يف املركبة عند سحبها أخذا يف االعتبار أبن ابملقتنيات حتفظ يف 

 حرزها واحملكم يف ذلك العرف.
 ( 95/1442رقم القرار: )

األجرة مقابل املنفعة. ومفاد ذلك: أنه مىت ثبت تعذر االنتفاع ابملركبة لسبب خارج عن إرادة  -1013
املستأجر فال يستحق املؤجر أي مقابل مايل من اتريخ تعذر املستأجر االنتفاع ابملركبة. مؤداه: قيام 

ابستقطاع أي مبالغ بعد ثبوت تعذر االنتفاع ابملركبة املسؤولية املوجبة للتعويض ضد املؤجر عند قيامه 
 .مع إعادة املبلغ املستقطع للمستأجر

 ( 563/1436رقم القرار: )

تعميم جهة التمويل على املركبة أثناء وجودها مع العميل ودون تعثره: أثر ذلك: إثبات انفساخ  -1014
 .مبلغ بعد ذلك عقد التمويل من اتريخ التعميم وعدم استحقاق جهة التمويل ألي

 ( 477/1442رقم القرار: )
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يف األصل املؤجر هالكًا جزئيًا خُماًل ابملنفعة ومل يقم املؤجر مبيعاد مناسب  مىت كان اهلالك -1018

إبعادته إىل أصله أو استبداله أبصل مناسب للمستأجر جاز للمستأجر فسخ العقد ويف حال قيام 
املؤجر خالل هذه الفرتة ابستقطاع األجرة الشهرية رغم هالك العني هالكًا جزئيًا أثر ذلك. خطأ 

  .تعويض يتمثل يف حبس مال املستأجرموجب لل
 ( 613/1440رقم القرار: )

 

 

 

 

قطع اإلشارة والتسبب يف حادث مروري؛ يُعد من قبيل التعدي املوجب لقيام املسؤولية على  -1015
 قائد املركبة. 

 ( 68/1443: )رقم القرار

الثابت أبن تعثر املستأجر يف سداد األجرة الشهرية مقابل انتفاعه ابلعني املؤجرة يثبت معه  -1016
حال نص ذلك يف العقد املربم بني الطرفني وقيام املؤجر  -حمل العقد-املؤجر يف سحب املركبة  حق

بسحب املركبة وعدم إعادهتا للمستأجر يُفيد بفسخ العقد وعلى أساسه يتم حتديد املديونية املتبقية 
وجب ما ينتهي على املستأجر لصاحل العقد مفاد ذلك. حتديد مديونية الطرفني وتصفية العقد تكون مب

 .إليه اخلبري احملاسيب التابع للجنة
 ( 322/1433رقم القرار: )

استخدام املركبة املؤجرة متويليًا يف الطرق الوعرة ال يعين ابلضرورة أن املدعي فّرط يف  -1017
 .استخدامها أو أن تلفها انتج عن السري هبا يف ذلك الطريق

 (  209/1439رقم القرار: )
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تعترب قيمة الدفعة املقدمة جزءاً من قيمة األجرة بغض النظر عن تكييفها يف العقد من خالل  -1019
استنفادها خالل مدة حمددة. أثر ذلك. تكون الدفعة املقدمة مستنفدة خالل كامل مدة االنتفاع 

 ابلعقد(.ابملركبة )احملددة 
  ( 292/1440رقم القرار: )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدمي جهة التمويل لتقرير اجلهة املختصة املتضمن أن نسبة اخلطأ يف احلادث املروري على  -1020
( دون أن يوضح التقرير على وجه الدقة إن كان إمهال أو تفريط العميل هو سبب %100العميل )

 .العميل أو تفريطه ياحلادث أم ال. أثره. عدم كفايته يف إثبات تعد
 ( 148/1442رقم القرار: )

بوت خطأ جهة التمويل ثعدم قيام جهة التمويل حبذف اسم العميل كمستخدم للمركبة؛ مؤداه  -1021
 .املوجب للتعويض

 ( 374/1439رقم القرار: )
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 عموالت-6

أن الرسوم عدم استحقاق املمول أي رسوم عند عدم إبرام العقد لسبب يعود للممول. حيث  -1022
 .بكافة أنواعها تدور وجوداً وعدماً مع العالقة التعاقدية

 ( 405/1441رقم القرار: )

 
عن إبرام عقد التمويل العقاري قيمة الرسوم اإلدارية ويستثىن من  الذي عدليتحمل الطرف  -1023

 ذلك رسوم تقييم العقار
 ( 405/1441رقم القرار: )

 

*** 
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