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، ول�و قام�ت ه�ي ول�دها القاص�رل دائ�ن األم ف�تح حس�اب تخوي�لع�دم عل�ى ة اللبنانيّ�المصارف  درجت

ع�ن الس�بب المص�ارف  وبمراجع�ة إدارات. ب�األبالمص�رفية  وحص�ر ه�ذه المعامل�ة بتغذي�ة رص�يد الحس�اب،

 .الوالية الجبرية: الجواب يكونوراء ذلك الكامن 

  

دون القاص�ر ول�دها  دائ�ن لص�الح مص�رفيتخويل األم فتح حس�اب  هي إذاً  سألة المطروحةالمتكون ف

 .األب أي الجبريّ  موافقة الوليّ حاجة ل

*** 

  

 :على النحو التاليالحاضرة تُقسم الدراسة 

  ،الوالية الجبريةوألهلية ل تعريفٌ  قسم أولفي 

 ،األمحقوق المرأة ل قسم ثاٍن تعريفٌ وفي 

 موقف عدد من األنظمة المصرفية األجنبية،ل ثالث استعراضٌ القسم وفي ال

 .للمسألة المطروحة أعاله باقتراحات حلولنتقدم  واألخير القسم الرابع ومن ثم في

 

 :ومفهوم الوالية الجبرية تعريف األهلية : القسم األول 

 

أهلي�ة وج�وب : وع�انعلى أّن األهلية ن من قانون الموجبات والعقود ۲۱٦و ۲۱٥نصت المادتان   .۱

 capacité de jouissance/capacity of)الم��ادتين أن أهلي��ة الوج��وب ه��اتين م��ن  يس��تخلصو. وأهلي��ة أداء

possession)  نسان من�ذ إفي كل هذه األهلية فر اوتتو ،الواجبات لوتحمّ هي صالحية الشخص للتمتع بالحقوق

 أما أهلية األداء . حيًّا وقابالً للحياةالمولود  الجنين إلىونشير هنا  ذلك، والدته أو حتى قبل

capacity of exercise)/(capacité d'exercice  ،وهي القدرة على اس�تعمال الحق�وق وتأدي�ة الواجب�ات

 . سوى الشخص العاقل المميّز الذي بلغ سّن الرشد فال يتمتع بها كاملةً 

 

 

 

 

 
 .بمعناها عن جمعية مصارف لبنانهذه الدراسة عن صدور توصية أسفرت   •
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إلى الشخص بالنسبة  األساس في التدرجبحيث يكون عامل التمييز هو  جالفقهاء األهلية بالتدرُّ  موينظّ 

 : 0F۱ةثالثأقسام قسم العقود من حيث األهلية إلى تُ  اً وتالي الطبيعي

 .عع بالنسبة إلى المتبرِّ العقود الضارة ضرًرا محًضا، وهي عقود التبرُّ  .أ 

 ترت�ب موجب�ات ، وهي عق�ود الع�وض بص�ورة عام�ة، أي الت�يرالعقود الدائرة بين النفع والضر .ب 

عق�ود اإلدارة ويقص�د به�ا  :وه�ذه العق�ود عل�ى ن�وعين .العاقد ويأخذ مقابالً لما الت�زم ب�ه بها يلتزم

وم�ن عق�ود . اد على ملكية الع�ين ذاته�رِ وعقود التصرف وهي التي تَ  ،استغالل الشيء واستثماره

عق�د البي�ع والمقايض�ة وال�رهن  ،ومن عق�ود التص�رف ،اإلدارة، عقد اإليجار بالنسبة إلى المؤجر

     .كةوالشر

عق�د عل�ى ذل�ك  ع ل�ه، ومث�الع بالنس�بة إل�ى المتب�رَّ العقود النافع�ة نفًع�ا محًض�ا، وه�ي عق�ود التب�رُّ  .ج 

  .العارية بالنسبة إلى المستعير والهبة بالنسبة إلى الموهوب له

 

 . بوسعه أن يجري جميع هذه العقودفالشخص كامل األهلية  أّماو

 

ز والمجنون، ا تاًما، كما هو األمر بالنسبة إلى القاصر غير المميِّ وإذا كانت أهلية األداء منعدمة إنعدامً 

ف من�ه يق�ع ب�اطالً فإن فاق�د األهلي�ة ال يك�ون أه�الً لمباش�رة أي ن�وع م�ن أن�واع العق�ود الم�ذكورة، وك�ل تص�رّ 

ود النافعة له يستطيع مباشرة العقز، فإنه الولد المميِّ  حال هيوأّما إذا كانت األهلية ناقصة كما  .بطالنًا مطلقًا

ر بين النفع والض�رر تك�ون موقوف�ة عل�ى ودت التيها وتلك ؤأّما العقود الضارة فال يستطيع إجرا .نفًعا محًضا

1Fإذن وليه

۲. 

 

م��ن ق��انون الموجب��ات والعق��ود أّن التص��رفات الت��ي يجريه��ا  ۲۱٦و ۲۱٤ويس��تخلص م��ن الم��ادتين 

ت��ي يجريه��ا القاص��ر غي��ر المميّ��ز تعتب��ر كأنه��ا غي��ر القاص��ر المميّ��ز قابل��ة لإلبط��ال ف��ي ح��ين أّن التص��رفات ال

2Fموجودة أصالً ومعدومة الكيان

۳. 

 

الدراس�ة الحاض�رة بالقاص�ر المميّ�ز ول�يس  عنىتُ لهذه األسباب ولألسباب التي سوف نعرضها الحقًا، 

 .بالقاصر غير المميّز

 

 .ةالوالية الجبريّ تستوقفنا في هذه المرحلة معضلة  .۲

                                                 
 .۳٦۲، بيروت، ص ۱۹۹۸النقيب، عاطف، نظرية العقد، منشورات عويدات، دار صادر  ۱
 .۳٦۰المرجع عينه، ص  ۲
 .٥۱، ص ۱۹۹٤؛ باز ٦۱٦، ص ۲۱۳. ، حاتم ج۲۲/۱۲/۱۹۹٤محكمة التمييز المدنية، تاريخ  ۳



   

٤ 
 

  

 الوالي��ةمب��دأ  إعم��ال تتف��ق عل��ى ،والمذهبي��ة الش��رعيةالمدني��ة والروحي��ة والمح��اكم  ف��القوانين، ومعه��ا

 :التجاريةوالعالقات المدنية  هذا المبدأ على وينسحب. القاصرينأوالده  ة لألب علىالجبريّ 

 

فت المادة . أ  مجموعة حقوق "بأنها  بوضوح ةمن قانون الطوائف الكاثوليكية الوالية الجبريّ  ۱۱۹عرَّ
فتك�ون الوالي�ة عل�ى  ."أن ي�دركوا س�ّن الرش�د إل�ىالدين على أوالدهم وواجباتهم نحوهم في ال�نفس والم�ال الو

استثمار أموال�ه والتص�رف به�ا  ق بشخص القاصر ووالية على المال وتخصّ والية على النفس وتتعلّ  :نوعين

 .وحفظها

 

هذه السلطة إالّ  تُمَحضاألم ال  نأمن القانون السالف الذكر  ۱۳٦و ۱۳٤غير أنه يتضح من المادتين 

وبع�د إثب�ات أهليته�ا وق�درتها عل�ى  ،وفات�هعن�د أو  ،بموجب حك�ممنها سقاط حق األب أو حرمانه إعند قضاًء 

 .ممارسة هذه السلطة

 

يلي��ه قراب��ة ث��ّم  م��والهموأالوالي��ة عل��ى نف��س أوالده  األب يمل��ك، ل��دى الطوائ��ف اإلس��الميةوك��ذلك 

3Fالعصبة

٤. 

 

وغيره�ا م�ن " ةالمجلّ�"جمي�ع أحك�ام " من قانون الموجبات والعقود عل�ى أن ۱۱۰٦ نصت المادة. ب
 ."ألغي�ت وتبق�ى ملغ�اة، النصوص اإلشتراعية التي تخ�الف ق�انون الموجب�ات والعق�ود أو ال تتف�ق م�ع أحكام�ه

أوالً ير ه�و ول�ي الص�غ "أّن  على التي ما زالت سارية المفعول من مجلة األحكام العدلية ۹۷٤نصت المادة و
  ".. (...)به في حال حياته إذا مات أبوهالذي اختاره أبوه ونصّ ثانيًا الوصي . أباه

 

 ؟إذاً فما هو  ،وجدت لملء فراغ أن الوالية الجبريةمّما تقدَّم  يتبيّنف

 

ويلت�زم  بالتالي يختارو. ين المعيّن في القانون، وهو األبأحد الوالدأساساً  يسّدههو نقص في اإلدراك 

 . موالهأو ت لحماية القاصرجدالوالية الجبرية وُ أي أّن  ،باسم الولد القاصر ألخيرهذا ا

 

عل�ى س�بيل تراكم�ّي  برع�اتعلى الت هحصولمن  وإعاقته القاصر لمنع الوالية الجبرية لم توجد ،إذاً 

 –مال ه�و األم متى كان مصدر ال ْولَىوباألَ  ،لتحول دون إدارة أمواله بما يعود عليه بالنفعهي  الوتنفيعّي و

بين إليه  .أقرب المقرَّ
                                                 

 .۱٦٥، ص ۱۹۸٦، ۱طنهرا، يوسف، أحكام األحوال الشخصية لدى جميع الطوائف اللبنانية،  ٤



   

٥ 
 

 

وإّن حماي��ة األش��خاص ال��ذين أش��ار إل��يهم ق��انون الموجب��ات والعق��ود وه��و الق��انون الع��ام، وخصوص��اً 

، إنم���ا )۸۹٥و ۸۷۰و ۸٦۷و ۸٦٥و ۸٦۳و ۸٤٦الم���واد (والش���ركة ) ۸٤٦و ۲۱٦و ۲۱٤الم���واد (القاص���ر 

ولم تكن مطلقً�ا لم�نعهم م�ن إج�راء األعم�ال د أو تفريط جاءت فلسفتها لحماية الذمة المالية لهؤالء من أي تبدي

 .أو قبول الحقوق واألموال المحض القانونية التي تعود عليهم بالنفع

 

إذ أّن ه�ذه ص�ة وقغي�ر منه�ي  الم�رأة قانون�اً لت�زام اأهلي�ة أداء أو إّن ف�رأة، م�الى البالنسبة وباألخص، 

 أي إل�ىال�زوج أو  إل�ىالسيما منها التفرغات دون الرجوع والتصرفات القانونية جميع ها إجراء خّولتاألهلية 

 .آخر، ومن ذلك هبة أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى ولدها وليّ 

 

عمله�ا س�به ع�ن طري�ق تم�ا تكك�ل و ،اماليً� قلة عن ذمة ال�زوج تُعطيه�ا اس�تقالالً للمرأة ذمة مالية مستف

 .تشاءا وتنفقه كما يدخل في ذمتهأو بأي طريق آخر اإلرث المأجور أو ب

 

م�ن زاوي�ة  مقاربت�هع�دم ب�األخص دائ�ن، لمص�لحة الول�د القاص�ر، يج�ب وإن ف�تح حس�اب مص�رفّي، 

   . السلطة الوالدية أو الوالية الجبرية على القاصر بل من زاوية األعمال النافعة للقاصر

 :بمعنى آخر، يقتضي التفريق بين         

ي تنط���وي عل��ى إعط��اء األب س��لطة تق��دير مص��لحة القاص���ر الوالي��ة الجبري��ة عل��ى القاص��ر الت�� -

 وحمايتها،

 .على طابعها النافعإثنان والتي ال يمكن أن يختلف للقاصر ا محًضا وبين األعمال النافعة نفعً  -

 

نفع�اً الق�ول أّن ف�تح حس�اب مص�رفي دائ�ن لمص�لحة القاص�ر ه�و م�ن األعم�ال النافع�ة مما يدفعنا إل�ى 

 .  مصلحته المطلقة للقاصر وتصّب فيمحضاً 

 

أال وهو حساب مص�رفّي  وعاء يستقبل النقود إلىتحتاج لولدها، إنّما  من األمالنقدية الممنوحة  هبةوال

 .ليس إال ،تودع فيه

 

 س��ائر تفعي��لل��يس ف��ي تع��ديل الق��وانين المتعلق��ة بالوالي��ة الجبري��ة إنم��ا ف��ي  راهنً��االح��ّل ب��ذلك فيك��ون 

 .التي تجيز للمرأة فتح حساب لمصلحة ولدها القاصر اللبنانيّ  نصوص القانون الوضعيّ 

 



   

٦ 
 

م�ن ف�تح حس�اب لول�دها  ص�راحةً يمنع األم  الأنَّ القانون اللبناني في ذلك ال يكمن في  السند القانونيّ و

 فحسب، ،القاصر

 فما ليس ممنوًعا صراحةً يكون مباًحا، ؛هو اإلباحة والمنع هو اإلستثناء األصلبل ألن 

النقديّة غير المقيّدة بشرط لصالح القاصر والت�ي تص�ح بص�ورة  هبةبالوالية الجبرية لل ال عالقةوألن 

 ْولى عندما يكون الواهب أّمه،أَ 

 .للطوائف بأنظمة األحوال الشخصيةفتح حساب مصرفّي للقاصر ل ال عالقةكما 

 

لم يتحفظ قطّ ع�ن  وإن صحَّ أن لبنان كان يتحفّظ عن إعطاء المرأة حقوق الوالية على أوالدها إالّ أنه

 ألموال اآليل�ة منه�ا إل�ى أوالده�ا وال بالتأكي�د ع�ن تخويله�الحق اإلدارة المحدودة أو  إجراء الهباتمنحها حق 

 . فتح حساب تودع فيه هذه األموال حق

 

 

 

 

 :حقوق المرأة األم: القسم الثاني 

 

لبن�ان ل�م تلح�ظ ف�ي  لم�رأةحق�وق االنض�ال ف�ي س�بيل تحص�يل ن مس�يرة أليس من محض الصدف  .۱

مه، رغم أن هذه المس�يرة لحظ�ت، من�ذ الخمس�ينات، مراح�ل عدي�دة أللولد من قبل  جازة فتح حساب مصرفيّ إ

 :منها ،على هذا الدرب

 .۱۹٥۳ عام السياسية الحقوق  -

 .۱۹٥۹ عامة في اإلرث االمساو -

 .۱۹٦۰ عامحق المرأة في خيار الجنسية  -

 .۱۹۷٤ل سنة حرية التنقّ  -

 .۱۹۸۳ عاماألحكام المعاقبة لمنع الحمل  إلغاء -

 .۱۹۸۷ عامتوحيد سن نهاية الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان االجتماعي  -

 .۱۹۹۳ عامعتراف بأهلية المرأة للشهادة في السجل العقاري اإل -

 .۱۹۹٤ عامعتراف بأهلية المرأة المتزوجة لممارسة التجارة دون إجازة من زوجها اإل -

 .۱۹۹٤ عامق الموظفة في السلك الدبلوماسي التي تتزوج من أجنبي بمتابعة مهامها ح -

 .۱۹۹٥ عامعلى الحياة  ضمانما يتعلق بعقود ال فيأة المتزوجة رأهلية الم -

 .۱۹۹٦ عامبرام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إ -



   

۷ 
 

 

 س�مإف�تح حس�اب ب مس�ألةنص�ف ق�رن م�ن النض�ال جدول أعمال المرأة طوال  في تكن قطّ مدرجةلم ف

أن أحك�ام الدس�تور  إلى ومرّد ذلك .ورشة تشريعيةبالضرورة ذلك ال يتطلب أّن على اعتبار  و لصالحهأ الولد

اء ل�دى الق�انون وه�م وَ ك�ل اللبن�انيين َس�"من�ه عل�ى أن  ۷الم�ادة ف�ي بحيث نصت  ،لبنانيين جميًعاتساوي بين ال
�� ، "حقوق المدني��ة والسياس��ية ويتحمل��ون الف��رائض والواجب��ات العام��ة دون م��ا ف��رق بي��نهمواء ب��اليتمتع��ون بالسَّ

ة ونيّ� ،نص�افالعدال�ة واإل مب�ادئااللت�زام به�ا ف�ي مقدم�ة الدس�تور، و د لبن�انالمواثيق الدولية التي تعهَّ�كذلك و

 .مصلحة الولد نفسهفي اإلعتبار  ذي أراد مراعاة وحدة العائلة آخًذاالمشترع ال

 

لمص��لحة القاص��ر  الحالي��ة الحائل��ة دون تخوي��ل الم��رأة ف��تح حس��اب مص��رفيّ  التطبيق��اتأن غي��ر  .۲

تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم�رأة إ سيماالو الدولية المواثيقأحكام الدستور اللبناني و تخالف

 ه�ذه المواثي�قو .۲٤/۷/۱۹۹٦ بت�اريخالص�ادر / ٥۷۲/بموج�ب الق�انون رق�م  ، ولو ب�تحفّظ،لبنانالتي أبرمها 

ن للرج�ل والم�رأة حقوقً�ا أول�ى من�ه ف�ي الم�ادة األ ي�نصّ االنس�ان ال�ذي  ع�الن الع�المي لحق�وقلإلل�ة تعتب�ر مكمّ 

 . متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله

 

ه�ا ن يطب�ق أحك�ام االتفاقي�ة ألن لأفي حال مخالفة التشريع الوطني ألحك�ام االتفاقي�ة، عل�ى القاض�ي و

 لتي تنص عل�ىة االمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنيّ ق مع بما يتّف ة على التشريع الوطنييّ واألول

 : ما يلي

 .د بمبدأ تسلسل القواعدن تتقيّ أعلى المحاكم "
األول�ى   عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية م�ع أحك�ام الق�انون الع�ادّي، تتق�دم ف�ي مج�ال التطبي�ق 

 .")..(. ثانيةعلى ال
 
 .أيًضا ةة بحتة إنّما قانونيّ ليست معنويّ  فقيمة الدستور والمواثيق الدوليةبالتالي و

 

 :ةموقف عدد من األنظمة المصرفية األجنبيّ  :القسم الثالث

 

�ة التعام�ل المص�رفّي التقلي�دّي وع�ن نَ ع�ن نمطيّ�اللبنانية بعض المصارف  خرجت .۱ ة القاع�دة يّ صِّ

ب�ذلك  متجاوزةً  – )األب(ولو بإذن وليهم الجبرّي  –سم قاصرين إحسابات مصرفية بن فتحت أالقانونية ب

 إل�ىنه�ا ذهب�ت أحت�ى ، الرش�د لف�تح حس�اب مص�رفيّ  ة القائلة بضرورة بل�وغ س�نّ القاعدة القانونية التقليديّ 

ن ع�ويوق – ب�ألوان مختلف�ة ع�ن األل�وان المعتم�دة للش�يكاتول�و  – بإس�م ه�ؤالء القاص�رينصدار شيكات إ

 .عليها بمبالغ محدودة



   

۸ 
 

 

ف�ي مج�ال إل�ى اإلس�تثمار المص�ارف اللبنانيّ�ة  ومن جهة أخ�رى، وف�ي ظ�ّل س�كوت التش�ريع، ب�ادرت  

م��ع ش��ركات بالتع��اون ، عمالئه��ال ف��وفّرت Bancassurance ةلفرنس��يع��رف بايُ الت��أمين المص��رفّي أو م��ا 

لألم وأّي ش�خص يثب�ت مص�لحة ات هذه الشركأعطت حيث ب، أو مدرسيّ /جامعّي و برامج تعليم ،الضمان

عن�د نح التعل�يم ِم�دفع تُ� .م�ن عق�د الت�أمين ح�ق تعي�ين الول�د القاص�ر مس�تفيداً (Insurance interest)  ةتأمينيّ�

ع�الوةً عل�ى ذل�ك، ف�ي ح�ال وف�اة األم قب�ل . تفي�دهفي يّد األم التي لها أن تفيد القاصر أو أن ال حلول األجل 

ل المبالغ موضوع العق�د تحوّ و األقساط الشهرية العاقدوبالنيابة عن  لضماناشركة  تسدد خ المذكور،التاري

وال ت�دفع ه�ذه المب�الغ . س�ّن الرش�دالمستفيد د ببلوغ القاصر حلول األجل المحدّ  ينحلى إ الى حساب مستقل

ص��يّة أو خاألح��وال الش بأحك��ام ق��وانينه��ذا العق��د ال يت��أثر  وتالي��اً  .الرش��د س��نّ   عن��د بلوغ��ه الّ إال��ى القاص��ر 

 . قوانين اإلرث

    

ع�ن القواع�د العام�ة الت�ي  ،منه�ا والعربي�ة اإلسالمية ،المصارف األجنبيةو األنظمة خرجت بعض  .۲

ألم ل ترَ فَّ و تعطي لألب وحده الوالية الجبرية على أوالده كونه الحارس الطبيعي على نفسهم ومالهم، بأن

 دة ومحص�ورة حفاظ�اً بش�روط مح�دّ  القاص�رينألوالده�ا  اً اً مص�رفيها فتح حسابإطاًرا قانونيًا مصرفيًا خّول

 .على حقوق القاصرين

  

، يح��ق ل��ألم، بمع��زل ع��ن والي��ة األب أو الج��ّد الجبري��ة، الكوي��ت دول��ة، ف��ي وعل��ى س��بيل المث��ال  .۳

ولمجرد إبرازها شهادة والدة أصلية ألوالدها القاصرين وبطاق�ة الهوي�ة، أن تف�تح له�م حس�ابًا مص�رفيًا ت�ديره 

"  Baitiiبيت�ي"حس�اب  Kuwait Financial Houseبي�ت التموي�ل الك�ويتي  أنش�أقد ف. يه وحدها دون األبوتغذّ 

صلة من له والوصي أو األم و) األب والجدّ (، يفتحه الولّي الطبيعي "البراعم"مسّمى سابقًا حساب اللألطفال، 

بأن�ه حس�اب ت�وفير اس�تثماري مخص�ص الً أوز ه�ذا الحس�اب ويتميّ ). الجّدة(القرابة بالطفل من الدرجة الثانية 

بح�د أدن�ى للرص�يد ه�و عش�ر  ثانيً�اويتميّ�ز  ،لألطفال من الجنسين حديثي الوالدة حتى سّن األربع عشرة سنة

4Fدنانير كويتية

 . لة اإلستثمار الى الحساب في نهاية العامبإضافة محصّ  وثالثًا، ٥

 

من بناء مستقبل مشرق ألطفالها  ،خصوًصا األمو ،هذه التجربة الكويتية في إطار تمكين األهلتندرج 

5Fوتوفير الفرص الواعدة لهم عند بلوغهم سّن الرشد

٦  . 

 

                                                 
 .۳۰/۰۷/۲۰۰۹ما يساوي تقريبًا خمسة وثالثون دوالًرا أميركيًا بتاريخ  ٥

6 www.kfh.com/aboutbaraem/index.asp 



   

۹ 
 

قانوني�ة  اً جنبيّة إنما طالت نصوصاألمصارف ال ومنتجات على تعامالتتلك التجارب  لم تقتصر  .٤

من�ه عل�ى إعط�اء األم / ۲۳۹/نّص ف�ي الم�ادة فقفزة نوعيّة  قانون مدّونة األسرة المغربيّة الجديدةحيث حقّق 

دارة وتنمية الم�ال ال�ذي إالنيابة القانونية في  بممارسة، عند تبرعه بمال لمحجور"وكل متبّرع حق اإلشتراط 
 ."ا الشرط نافذ المفعولوقع التبرع به، ويكون هذ

  

6F(Travancore) مص��رف ترفنك��ور عَ َض��وَ ، ك��ذلك  .٥

، ف��ي الهن��دّي ف��ي عض��و المص��رف المرك��ز ،۷

  فيه األم كحارسة على موجودات هذا الحس�اب، تطبيقً�ا لتعم�يم يّنعَ ين تُ رحساباً خاًصا للقاص ،تصرف عمالئه

7Fالمص��رف المرك��زيّ 

أعطي��ت األم الح��ق بتحري��ك الحس��اب إي��داًعا دون ح��ق  ينوض��مانةً لحق��وق القاص��ر .۸

 .رصيد الحساب دوًما دائنًا لصالح القاصرعلى نحو يكون فيه السحب 

 

األم من فتح حساب ت�وفير  8F۹"بيت المسكن"، مّكن مصرف إيرانمية في وفي الجمهورية اإلسال  .٦

ش��خص بم��ن في��ه الوال��دين أو  يأل النظ��ام الق��انونيه��ذا  وق��د أعط��ى. رالغاي��ة من��ه ت��أمين س��كن لول��دها القاص��

 . منه اكان حق طلب قرض سكنّي يكون القاصر مستفيدً  أيالوصي أو األقارب أو 

نم�ا تخط�ى الش�كليات إخوي�ل الراش�دين ف�تح حس�اب باس�م القاص�ر بت" بيت المس�كن"لم يكتِف مصرف و

وأعط�ى القاص��ر نفس��ه والب��الغ م��ن العم�ر إثنت��ّي عش��رة س��نة عل��ى األق�ل الح��ق بف��تح حس��اب مص��رفّي بإس��مه 

 .الخاص مع إبقاء حق السحب معلقًا إلى حين بلوغ القاصر خمس عشرة سنة

 

باإلتح�����اد ف�����ي م�����ا بينهم�����ا   واألم ، فتع�����ود الوالي�����ة الجبريّ�����ة إل�����ى األبفرنس�����اأّم�����ا ف�����ي   .۷

(conjointement/jointly)  حتى في حاالت الهجر بين ال�زوجين أو الط�الق أو المس�اكنة، بحي�ث يس�تمر األب

لذا فالوالية الجبرية ف�ي فرنس�ا ه�ي س�لطة الوال�دين ول�يس . اواألم مًعا بممارسة الوالية الجبرية على أوالدهم

 autorité parentale et non puissance paternelle/parental authority and not authority of)س�لطة األب 

the father) أّم�ا ف�ي . حجبه�ا ع�ن اآلخ�رال وأمواله، وال يجوز أن يمارسها أحدهما وحده و على نفس القاصر

حال اختالف الوالدين على موضوع معيّن يخص القاصر، فيكون م�ن ص�الحية القاض�ي الن�اظر ف�ي القض�ايا 

ح��ق  اً ين مع�يع�ود للوال�د تالي�اً و. مص�لحة القاص�ر الفض��لىذل�ك ف�ي ئلي�ة اتخ�اذ الق�رارات المناس�بة مراعيً��ا العا

9Fإجراء اإلستثمارات المالية والتوقيع بإسم القاصر على عقود فتح حساب مصرفّي أو طلب قرض سكني

۱۰. 

*** 

  
                                                 

7 www.statebankoftravancore.com/domdep.htm/ (Savings Bank Account Rules). 
8 www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx (Jul 01, 2009: Master circular on Maintenance of deposit accounts 
UCBs).   
9 www.bank-maskan.ir. 
10 www.vos-droits.justice.gouv.fr (Vos droits>divorce, séparation> L'autorité parentale, 1er janvier 2004). 

http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx


   

۱۰ 
 

م��ن  اًص�انتقتش��كل إ أندون ل�ألب  ةجبري��ال بالوالي�ةباألص�ل تعت��رف  واألنظم�ةتج��ارب جمي�ع ه�ذه ال

بش�يء ب�ل   (Ordre public de protection /Safeguard Law and order)الجبري�ة كنظ�ام حماي�ة األب والي�ة 

 .صب في خانة التصرفات القانونية التي تعود بالنفع المحض على الولد القاصرت إنما هي، اً على العكس تمام

 

تعلق�ة بالقاص�ر، ويمك�ن مير مرن لألحكام القانوني�ة اليبقى أن هذه المنتجات المصرفية تستند إلى تفس

 .القاصر لولدهاالتأسيس عليها لتعزيز فكرة حق األم في فتح حساب دائن 

 

 قتراحاتإلا :القسم الرابع

 

اإلس�تناد إليه�ا  ينبغ�ي ان نصوًص�أن أحك�ام الق�انون اللبن�اني تتض�مّ نرى  في ضوء المالحظات أعاله،

التعاق�د لمص�لحة  إل�ىح�ق الم�رأة  يس�تند بحي�ث ،س�اب دائ�ن باس�م ول�دها القاص�رح حلتعزيز حق المرأة في ف�ت

اإلقت��راح (األحك��ام القانوني��ة المتعلق��ة ب��العقود اإلئتماني��ة  يك��ون بإعم��الأو  )اإلقت��راح المب��دئي األول(الغي��ر 

  .)الثاني

 

 :التعاقد لمصلحة الغير: األول اإلقتراح 

 

 .د لمص��لحة الغي��رــــــ��ـاقالتعون الموجب��ات والعق��ود عل��ى م��ن ق��ان ۲۳۱إل��ى  ۲۲۷نّص��ت الم��واد  . ۱ 

 دـــــوالمتعه (Le stipulant/The stipulator)اقد ــــــــــــــــــــــــــة بين المععالقة ثالثي تنشأ عن هذا التعاقدو

(Le promettant/The promesor /The assignor) والمنتف��ع (Le bénéficiaire/The beneficiary/ The 

assignee). 

به��ذا  مباش��ًرا ل��ه دائنً��اه��ذا األخي��ر  فيص��بحم��ا تج��اه المنتف��ع  عاق��د ب��أن يف��ي بموج��بٍ فالمتعه��د يلت��زم تج��اه الم" 
أن يكتس�ب  في العقد، اً ال يمكن لشخص ثالث ليس طرف هنالقائل بأ مبدأ نسبية العقودعلى استثناًء  10F۱۱"الموجب

 .اً حقوقًا أو يصبح مدين

  

بحي�ث يص�بح  لمصلحة شخص ثالث بإسمهنت إجازة للمرء بأن يعاقد نونية تضمّ فهذه النصوص القا 

 .للملتزم أي للمتعهد بمقتضى العقد نفسه اً دائن هذا األخير

 

                                                 
 . وما يليها ۱۷٥، ص ۲۰۰٦  ،بيروتالعوجي، مصطفى، القانون المدني، الموجبات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية،  ۱۱



   

۱۱ 
 

الس�بب مص�در ع�ن النظ�ر  بص�رف وق�ائم بح�د ذات�ه، مس�تقلالتعاق�د لمص�لحة الغي�ر هذا غير أن . ۲   

اإلتف�اق م�ع المتعه�د لمص�لحة ذي حم�ل المعاق�د عل�ى ر عن الس�بب ال�النظ بصرفو، المتعهد تزاملإلالموجب 

  .شخص ثالث

 

وب�النظر " :العق�ودالموجب�ات ومن قانون  ۲۳۰لمادة إلى استنًدا م مصطفى العوجي الدكتور ويضيف  
لذاتية العقد فإنه ال يدخل ضمن ذمة المعاقد المالية وال يخرج منها بل يخرج من ذمة المتعهد المالي�ة لمص�لحة 

 ."باشرةالمنتفع م
 

حق��ه يكتس��ب ف��ي التعاق��د لمص��لحة الغي��ر المنتف��ع  (...)" أنّ  إل��ى الم��ادة عينه��ا أيًض��ا مس��تنداً  يض��يفو 
 ."برام العقدإمباشرة من العقد قبل أن يعطي موافقته عليه، فحقه ينشأ مع 

 

 ص�رف،مالعق�د ف�تح الحس�اب م�ع  األم تب�رم: وعليه، يمكن تص�ّور التطبي�ق الت�الي عل�ى دراس�تنا. ۳ 

الق�انوني الهب�ة لنظ�ام  إذذاك لنية التبرع ل�ديها فيخض�ع العق�د تحقيقًا ،لمصلحة المنتفع القاصر ،عاقدبصفتها الم

 . فق مع النظام العام واآلداب العامةمع ما تشترطه من سبب متّ لجهة الشكل لجهة األساس والموضوع وليس 

 

تعاق�د لمص�حلة الغي�ر ال يس�توجب ال" أنالعق�ود عل�ى الموجب�ات وم�ن ق�انون  ۲۲۹فقد نصت المادة 
لص�يغ الهب�ة  ال يخض�عا فه�و إذً  سوى اإلنطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة اإلتفاق الذي أدم�ج في�ه،

 ."وإن يكن تبرًعا محًضا للشخص الثالث المستفيد بين األحياء
 

 المالي�ة لمصلحته اً تحقيق من أموالها المنقولة أو نقودها بجزءتخصيص األم ولدها القاصر  إنف يهوعل

  .، ينسجم مع أحكام القوانين واألنظمة العامة وال يخالفهاوتأمينًا لمستقبلهالمحض 

 

م�ن الم�ال  اً بلغ�بموجب عقد فتح الحساب بأن يدفع م اً يكون ملتزمف، المتعهد مصرفالى البالنسبة أّما 

 .عاقدللمنتفع الذي يحدده الم

   

 مس��ّمىغي�ر يك�ون ف�ي العق�د أو  مس�ّمىيج�وز أن يك�ون ول�ى، أة م�ن جه�ف منتف�ع،ال�ى ال وأّم�ا بالنس�بة 

 .من القانون اآلنف الذكر ۲۲۸للمادة  اً إستناد ،وإن مستقبالً  ،بشرط أن يكون قابالً للتحديد

 



   

۱۲ 
 

 )المص��رف( خ��ارج  إط��ار العق��د الج��اري ب��ين المتعه��ديبق��ى  إن المنتف��ع القاص��رم��ن جه��ة ثاني��ة، و

ن أب القائل مع المبدأ اّ تماشي أي موجب أو شرط أو تكليف هذا العقد اءجرّ ال يرتب عليه  اً وتالي. )األم( والمعاقد

 .متلٍق لحق دون إلزام عليه بشيءصر االقالمنتفع 

 

إب�رام كما يمكن أن يحصل القبول في مرحلة الحقة لتاريخ  القبول بالعقد أو رفضه منتفعالى اليعود و 

 . في مصلحته اً لمجانية بنفسه متى كانت تصّب محضالحق بقبول الهبة اكامل  اً ويعود للقاصر قانون. العقد

 

ة على ذلك هي    :والحجَّ

ة ال :أوالً  11Fم�ن ق�انون الموجب�ات والعق�ود ٥۱۷معاكس�ة ل�نص الم�ادة الحجَّ

 بوس�عهم حي�ث أن ناقص�ي األهلي�ة ۱۲

 . التعاقد وقبول هبات غير مقيّدة بشرط أو تكليف دون ترخيص وليّهم أو وصيّهم

 

ة :ثانيًاو 12Fة من اإلجتهاددَّ ممستَ ال الحجَّ

۱۳:  

يجوز للصغير المميّز أن يقبل الهبة موجبات وعقود إنه  ٥۲۰و ٥۱۷و ٥۱٦حيث يستفاد من المواد " 

 .المجانيّة غير المقيّدة بشرط
 (...)"على الوجه المبيّن أعاله،  اإلجازة للصغير المميّز بقبول الهبة بنفسهوحيث أّن 

 
عل�ى  ،للنظ�ام الع�ام واآلداب العام�ة غير مخالف لها، كوعاءيستقبل النقود الذي ر الحساب يعتب لذلك،  

عل�ى اعتب�ار أنه�ا غي�ر مقيّ�دة  ال�ذي يقب�ل الهب�ة النقدي�ةز المميّ� ة ولدها القاص�رلحاعتبار أن األم تعمل في مص

 . بشرط أو مثقلة بأعباء

     

لف�تح ومالءم�ة  اعلي�ةي�وفر اآللي�ة األكث�ر ف اعتب�ار أن�ه عل�ى العق�د اإلئتم�اني ننتقل إلى اقتراحوعليه،   

عق�د وكال�ة ب�ين المنش�ئ والم�ؤتمن،  في أنهاألول، : وجهينحيث أن لهذا العقد حساب من األم لولدها القاصر 

م�ن الحج�ج والقواع��د يس�تفيد وتالي�اً  التعاق�د لمص�لحة الغي��ر ب�ين المنش�ئ والمس�تفيد ف�ي أن�ه م�ن ب�ابوالث�اني، 

  .المنبثقة عن التعاقد لمصلحة الغير المبسوطة أعاله والتي ال لزوم لتكرارها في ما يليالقانونية 

 

 :العقد اإلئتماني: نياإلقتراح الثا 

 

                                                 
األشخاص الذين ال يستطيعون التعاقد ال يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط أو تكليف إال بعد ترخيص الذين ": من قانون الموجبات والعقود ٥۱۷المادة  ۱۲

 ."يمثلونهم شرًعا
 .٥٤و ٥۳، ص ۱٤۱.، حاتم ج۱٥۲٦، رقم ۲۷/۱۱/۱۹۷۲محكمة استئناف بيروت المدنية السادسة، تاريخ  ۱۳



   

۱۳ 
 

13Fت المص�ارف اللبناني�ة الحس�اب اإلئتم�انيّ فَ رِ عَ          

 ت�اريخ/ ٥۲۰/الق�انون رق�م بقب�ل أن ينظم�ه المش�ّرع  ۱٤

المع�دل بموج�ب الق�انون ت�اريخ  كالنظام اللوكس�مبورغيّ  األجنبيّةعلى غرار التشريعات الحديثة  ۱۹۹٦/٦/٦

رق��م  والق��انون الفرنس��ي ۱۷/٥/۱۹۷۲الص��ادر ف��ي  س��ريّ يالق��رار اإلجرائ��ي للق��انون السوو ۲۷/۷/۲۰۰۳

 .۹۰/۱۰رقم الجزائرّي النقد والقرض وقانون  ۱۹/۲/۲۰۰۷تاريخ  ۲۱۱/۲۰۰۷

 

عق��د ي��ولي "  بأن��هالم��ادة الثالث��ة من��ه، عق��د اإلئتم��ان وق��د ع��ّرف الق��انون اللبن��انّي الس��الف ال��ذكر، ف��ي 
حق اإلدارة والتص�رف ألج�ل يدعى المؤتمن  اً معنويّ  اً بيعّي أو معنوّي، يدعى المنشئ شخصبموجبه شخص ط

 ".محدد بحقوق أو بأموال منقولة تدعى الذمة المالية

  

اإلتفاقي�ة "بأنه�ا  (Jean-Yves Montfort)فه�ا إي�ف موف�ور تعري�ف اإلئتماني�ة، فعرّ  إل�ىوتصّدى الفقه 
شخص آخر هو المؤتمن حقوقًا وأشياًء مع تكليف هذا األخير مهم�ة حف�ظ ه�ذه  إلى المنشئالتي ينقل بموجبها 
ه��ذا األخي��ر عن��د نهاي��ة العالق��ة  إل��ى وااللت��زام برّده��ا لتوجيهات��ه اً ووفق�� المنش��ئلمص��لحة األش��ياء وإدارته��ا 

 ."اإلئتمانية
 

ش��خص ه��و التص��رف الق��انونّي ال��ذي يلت��زم بموجب��ه  "بأنه��ا  (Claude Witz)يت��ز ووعّرفه��ا كل��ود 
، بعدد من االلتزامات يرد من بينه�ا ع�ادة الت�زام ي الذمة المالية للمنشئالمؤتمن بعد صيرورته صاحب حق ف

 .14F۱٥"الغير إلىأو  المنشئ إلىّما إبعد مضّي بعض الوقت ، بنقل الحق المذكور
 

انون التص�رف اإلئتم�انّي م�ن وجه�ة نظ�ر الق�(Daniel Guggenheim) وعّرف دانيال غوغنه�ايم كما 

 اً ش�خص آخ�ر ي�دعى الم�ؤتمن حقوق� إل�ى المنش�ئالتص�رف ال�ذي ينق�ل بموجب�ه ش�خص ي�دعى "المدنّي، بأنّ�ه 
ه�ذا  إل�ىوبإعادته�ا  المنش�ئتوجيه�ات  لتعليم�ات أو اً كن وفقفيلتزم هذا األخير بممارستها بإسمه الشخصّي ول

 .15F۱٦"اإلئتمانيةعند إنتهاء العالقة  هسواشخص ثالث  ىإل األخير أو
 

16Fالدكتور ملحم الكك يشيرو   

من الق�انون رق�م  ۳أن تعريف العقد اإلئتماني الوارد في المادة  إلىبحّق  ۱۷

اإلئتماني إذ يجوز أن يكون العقد ثالث�ي األط�راف فينض�ّم  ة ألشكال العقديال يعطي الصورة الحقيق ٥۲۰/۹٦

ق عل�ى العالق�ة الثالثي�ة طبَّ�أنه ال يُ  كما .ثالثية الهيكلية تكون اإلئتمانية عمليةف. المنشئ، مستفيدٌ إلى المؤتمن و

                                                 
 .۱۸۲ص  ،۱۹۹۳منشورات جمعية مصارف لبنان، بيروت  ،إستشارات قانونية مقدمة إلى جمعية مصارف لبنان أبو حمد، خليل، ۱٤

15 Witz, Claude, Appréciation de la législation libanaise sur les opérations fiduciaires, [Appreciation of the Lebanese legislation on fiduciary 
operations], www.jura.uni-sb.de/projekte/Bibliothek. 
16   Guggenheim, Daniel, Les contrats de la pratique bancaire suisse, in Les opérations fiduciaires: Les actes de disposition sur les comptes, 
[Contracts of the Swiss banking practice, in Fiduciary operations: Acts of disposition on accounts], éd. Georg, 2001. 

 .۲۰۰۷القانون المصرفي، جامعة الحكمة، كلية الحقوق، سنة مدونات مأخوذة من محاضرات الدكتور ملحم الكك في  ۱۷

http://www.jura.uni-sb.de/projekte/Bibliothek
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ت�دعو إنم�ا  .ئتم�انمة عل�ى س�بيل اإلمن ناحية ذم�ة مالي�ة مس�لَّ فقط ينظر إليها  اً أحكام العقود اإلئتمانية وتاليإالّ 

لذم�ة اإلئتماني�ة لحس�اب اتك�وين تالي�اً  ليش�كّ و ،غي�رالتعاق�د لمص�لحة ال تطبي�ق نظري�ة إل�ىأيض�اً  هذه العالقة

 .قانون اإلرثوشروط خضع ألحكام يال ي ذللتبرع ال اً أساس شخص ثالث

    

م��ن ش��أنها أن تلبّ��ي حاج��ات "وق��د س��طّر الفقه��اء أهمي��ة العق��د اإلئتم��انّي وأهداف��ه وفوائ��ده، فاإلئتماني��ة 
م�ة القانوني�ة المعروف�ة ف�ي مج�ال الق�انون الم�دنّي أو قانونية متع�ددة ف�ي العص�ر الح�ديث، ل�يس بمق�دور األنظ

خ�دمات  العقد اإلئتماني من شأنه أن ي�ؤّدي أن ،ومما ال شك فيه، وانطالقاً من هذا المفهوم. التجارّي القيام بها
 " (...).سواء على الصعيد الفردّي أو على الصعيد اإلقتصادّي بشكل عام اً مفيدة جد

اإلئتم�اني ه�و أعم�ال الب�ّر والتب�ّرع ب�أدوات تَقُص�ر ع�ن تحقيقه�ا األدوات يكون الهدف من العق�د " وقد
17F" (...)كما هو األمر عندما يستهدف المنشىء مصلحة ألحد خلفائه القانونيّة األخرى

۱۸ ، 

 

ن تحض��ير ذم��ة مالي��ة وتخصيص��ها لقاص��رين، إل��ى ح��ي" م��ن العق��د اإلئتم��اني كم��ا ق��د يك��ون اله��دف 
 (...) اً نمعي اً بلوغهم سن الرشد أو سن

حيث السرية المصرفية مطلقة، ف�إن اإلئتماني�ة المص�رفية المعطوف�ة عل�ى تل�ك الس�رية  ،أما في لبنان
متع��ددة، ومتص��لة بن��واٍح متنوع��ة م��ن المي��ادين الض��ريبية يمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى الته��رب م��ن ق��وانين إلزامي��ة 

أعم�ال التب��رع لض��وابط قانوني��ة الته�رب م��ن إخض��اع : واإلجرائي�ة والعقاري��ة، ن��ذكر منه�ا عل��ى س��بيل المث��ال
18F."معيّنة

۱۹ 

 .وهو ما نحن في صدده بموجب الدراسة الحاضرة

 

  :ستخلص من التعريفات الواردة آنفاً ي       

 Le)الم��ؤتمن  إل��ىلّم ــــــ��ـيس  Le fiduciant/The assignor in trust)(  المنش��ئب��أن   :ًأوال 

fiduciaire/The trustee) بما فيها النقودلة منقو اً أمواالً وحقوق، 

لتوجيه��ات  اً ت��دار وفق��ذّم��ة مالي��ة تش��كل  الم��ؤتمن إل��ى المنش��ئوال الت��ي ينقله��ا ـــ��ـألمب��أّن ا  :ثانيًا     

 .أي أن أحكام الوكالة تنظم عالقة المنشئ بالمؤتمن ،المنشئ

إل�ى  ،ف�ي العق�د المح�دد ج�لعن�د حل�ول األالذمة المالية م�ع نتائجه�ا بإعادة بأّن المؤتمن يلتزم   :ثالثًاو         

المس��تفيد  يض��ح، بحي��ث يُ ف��ي م��تن العق��ده��ذا األخي��ر يعيّن��ه  ش��خص آخ��ر أي إل��ىأو المنش��ئ 

   .للمؤتمن اً دائناً مباشر )المنشئ أو أي شخص ثالث معيّن(

 :من شروط العقد اإلئتمانيو 
                                                 

 .٦۳، باب الدراسات، ص ۱۹۹٥ناصيف، الياس، العقود اإلئتمانية، العدل  ۱۸
 Fiduciary Operations: Legal, Economic, Financial regulatory and Tax؛ ۱۹۰، ص ۱۹۹۷دراسة أولية،) ٥۲۰/۹٦القانون (نجار، ابراهيم، العقود اإلئتمانية في لبنان  ۱۹ 

aspects, edited by Nasser H. Saidi, Central Bank of Lebanon. 
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لت�زام وه�ي لإل ّن الشروط العامة للعقد اإلئتمانّي هي الشروط التي تفرضها المب�ادئ العام�ةأ  .۱

، ك�األم، وج�ب اً طبيعي� اً فإذا كان شخص. د وتأدية الواجباتباألهلية الالزمة للتعاق اً أن يكون المنشئ متمتع

 . غير محجور عليهأن يكون أن يكون بلغ سّن الرشد و

والتع��اميم  ٥۲۰/۱۹۹٦وق��د نظ��م الق��انون رق��م ، اً معنوي�� اً ص��أم��ا الم��ؤتمن ف��ال يك��ون إالّ شخ  .۲

وبص�ورة . اإلئتماني�ة العملي�ات زاول�ةرف لبن�ان موض�وع المؤسس�ات الت�ي يح�ق له�ا مالصادرة عن مص

هذه النصوص المصارف حق ممارسة العمليات اإلئتمانية وأعطتها ح�ق إكتس�اب ص�فة  لتوْ أَ  خاصة فقد

ال يحق إالّ للمصارف والمؤسسات المالي�ة المس�جلة ل�دى مص�رف لبن�ان أن تتخ�ذ ص�فة  البل أنَّه المؤتمن

  .القانونألحكام  اً ن وأن تقوم بعمليات إئتمانية وفقمالمؤت

بمج�رد بلوغ�ه مس�تفيد الالقاص�ر  ، ف�ي حالتن�ا الحاض�رة،ك�ونفيمس�تفيد لى الإبالنسبة ا وأمّ  .۳

 .سّن الرشد

 

ال تقب�ل الحج�ز م�ن قب�ل دائن�ي ذم�ة مالي�ة مس�تقلة  م�ؤتمنل�ى الإوهذا الحساب اإلئتماني يشكل بالنس�بة 

 ۹بأحكام المادة  موجب ال يتعلق بها مباشرةً عمالً  أيحق عليها بسبب  أيلهم ممارسة  ال يحقالذين المؤتمن 

كما ال تطب�ق ف�ي ش�أنها أحك�ام ومفاعي�ل توق�ف الم�ؤتمن ع�ن ال�دفع أو إفالس�ه . ٥۲۰/۱۹۹٦من القانون رقم 

ي مص�لحة حماي�ة من القانون الم�ذكور، م�ا يص�ب ف�/ ۱۰/المادة  بأحكام ثناء إسقاط األجل التعاقدّي عمالً باست

 .فتح حساب لولدها القاصر من وراءهدف األم  حقيقذمة القاصر المالية وت

إّن اإلئتماني��ة المص��رفية معطوف��ة عل��ى الس��رية المص��رفية يمك��ن أن ت��ؤدي إل��ى الته��رب م��ن ق��وانين 

ب�ار أّن عل�ى أموال�ه الخاص�ة، باعت) المنش�ىء(ن إلزامية متعددة، كمثل التهرب من آث�ار إع�الن إف�الس الم�ؤمِّ 

19Fالحساب اإلئتماني يوفر غالفاً أو غطاًء يصعب خرقه إلخفاء الذمم المالية

۲۰. 

*** 

 

وف��ق الخط��وات  ئتم��انيالحس��اب اإل يُف��تحوحفاظً��ا عل��ى حق��وق القاص��ر المس��تفيد، أن  ،نقت��رح ل��ذلك

 :اإلجرائية التالية

 . صرفبموجب عقد فتح الحساب الذي توقّعه مع الم حساب وديعة ائتمانية تنشئ األم .أ 

بمزاي�ا الس�رية  يتمت�ع ال�ذي ا القاصر مستفيًدا من ه�ذا الحس�ابولده األم تعيّن ،بتاريخ توقيع العقد .ب 

ف، دون أن وحكًم��ا مباش��رةً  المص��رفية المرتبط��ة به��ذا الحس��اب، الذم��ة ب يك��ون ل��ه ح��ّق التص��رُّ

 سّن الرشد، هبلوغببحلول األجل المحدد إال اإلئتمانية 

ي م�ن ص�افالدائن ال�حس�اب القبول تعيينه كمستفيد من ب يفيد كتاب ز علىيوقع الولد القاصر المميف

 .من قبل األم على أن يتم إبالغ المصرف هذا الكتاب ،واألعباء والتكاليف الديون
                                                 

  .۱۲۳السعيدي، ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  ۲۰
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أعباء إضافية والحقة قد تترتب عموالت أو مصاريف إنشاء العقد اإلئتماني وأي مسبقًا تسدد األم  .ج 

 .على الحساب

تماني المصرفي المبرم بين المنشىء والم�ؤتمن بص�ورة غي�ر ئموضوع العقد اإل يُعمل بالتعليمات .د 

تخوي�ل  الرشد، دون المتبقيّة لبلوغ القاصر سنّ طوال الفترة ) Irrevocable(قابلة للرجوع عنها 

 .حق التصرف بالذمة اإلئتمانية المصرف

 

أحك�ام الق�انون نطبق عل�ى يعقد الحاضر ال يخالف أي قوانين أو أنظمة كما أنه لتصورنا لإن   

  :يصّب في مصلحة القاصر المميّز الذي لههو و ٥۲۰/۱۹۹٦رقم 

عن��د حل��ول أجله��ا ول��و حص��لت وف��اة األم قب��ل ذاك الت��اريخ وذل��ك  تماني��ةئة اإلأن يس��تفيد م��ن الذّم�� -

اً ه�ي خاض�عة كلي� إستناداً إلى أّن عالقة المؤتَمن م�ع الغي�ر أو فئ�ة المس�تفدين م�ن الذّم�ة اإلئتماني�ة

وم�ن هن�ا يُس�تخلص أنّ�ه يمك�ن ل�ألم أن تؤك�د ف�ي العق�د اإلئتم�اني أّن ول�دها  20F۲۱ .لتعليمات المنشىء

المعين كمستفيد يبقى هو المستفيد الوحيد حتّى ولو توفيت قبل حلول األج�ل وقب�ل بل�وغ ول�ده س�ن 

  .الرشد

 أيترت�ب علي�ه  كامل الحق بقبول الهبة المجانية بنفسه متى كانت تصّب محًضا ف�ي مص�لحته وال -

، كل ذلك إستناًدا إلى أحكام قانون الموجبات والعقود والسيما من�ه الم�واد أو قيود أو تكاليفأعباء 

 .٥۲۰و ٥۱۷و ٥۱٦

   

ت��اريخ  ۱٥۲٦يراج��ع به��ذا المعن��ى ق��رار محكم��ة إس��تئناف بي��روت المدني��ة السادس��ة، رق��م   

 :حيث جاء فيه ،٥٤و ٥۳ ص ،۱٤۱.، حاتم ج۲۷/۱۱/۱۹۷۲

يج�وز للص�غير المميّ�ز أن يقب�ل موجب�ات وعق�ود إن�ه  ٥۲۰و ٥۱۷و ٥۱٦يستفاد من الم�واد وحيث " 

 .الهبة المجانيّة غير المقيّدة بشرط
 .(...)"على الوجه المبيّن أعاله،  اإلجازة للصغير المميّز بقبول الهبة بنفسهوحيث أّن 

 
ه حماية للعقد ولقانونيته وديمومته فتح الحساب اإلئتماني على الشكل المحدد أعال أن في نرى وعليه،  

   .والدته ةوحماية لمصلحة الولد المستفيد من هذا الحساب ولمصلح

   

كام�ل الح�ق  ك�ون ل�ألمي بحي�ث وفلس�فته قانون العق�ود اإلئتماني�ة نصوصإّن ما سبق بيانه يتماشى مع 

إلعم�ال  قي�د ودون حاج�ة يأدون  من�ه امس�تفيدً وتس�ميته  ب�ه نشاء حساب إئتماني وتخصيص ولدها القاصرإب

 .أو المساس بها أحكام والية األب الجبرية
                                                 

 .۱۰٤السعيدي، ناصر، مرجع سابق ذكره، ص  ۲۱
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 ه،ــــــــــــعليو

 

يت�يح ل�ألم ف�تح حس�اب  أن�ه عتب�ارعل�ى اف�ي المرحل�ة الراهن�ة  األفض�له�و الح�ّل  العق�د اإلئتم�انيفإن   

 ة نحو اكتسابخطو قيحقهذا ما يساعد في تو لوالية الجبريةض لدون التعرّ  ولدها القاصرمصلحة مصرفي ل

 .للمساءلةالعاملة به المصارف  اإلقتراحهذا ض عرّ يدون أن ، كل ذلك للرجل مساوٍ  حقوقها كإنسان المرأة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



   

۱۸ 
 

_________________________________ 

 موجز تنفيذي
 

لول��دها القاص��ر، وحص��ر ه��ذه  درج��ت المص��ارف اللبنانيّ��ة عل��ى ع��دم تخوي��ل األم ف��تح حس��اب دائ��ن

 . الوالية الجبريّة وراء ذلك هو مانع والسبب. المعاملة المصرفيّة باألب

 

فتكون المسألة المطروحة هي تخويل األم فتح حساب مصرفي دائن لصالح ولدها القاصر دون حاجة 

 .لموافقة الولّي الجبرّي أي األب

 

 :المبادىء واألطر التاليةضمن ويكمن الحّل 

    

إّن فتح حساب مصرفي دائن لمصلحة القاصر هو من األعم�ال النافع�ة نفع�اً محض�اً للقاص�ر وتص�ّب  .۱

 .  في مصلحته المطلقة، على غرار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

الهبة النقدية الممنوحة من األم لولدها، إنّما تحتاج إلى وعاء يستقبل النقود أال وهو حساب   مص�رفّي  .۲

 .إال تودع فيه، ليس

 وخالف��اً ال مس��اس بالوالي��ة الجبري��ة عن��دما تك��ون الهب��ة النقديّ��ة غي��ر المقيّ��دة بش��رط لص��الح القاص��ر  .۳

 .لإلعتقاد الشائع، وهذا المبدأ يصح بصورة أْولى عندما يكون الواهب أّمه

 .ال عالقة لفتح حساب مصرفّي للقاصر بأنظمة األحوال الشخصية للطوائف خالفاً لإلعتقاد الشائع .٤

جت بع�ض األنظم�ة والمص�ارف األجنبيّ�ة، اإلس�المية والعربي�ة منه�ا، ع�ن األحك�ام العام�ة الت�ي خر  .٥

َرت ل�ألم إط�اًرا قانونيً�ا مص�رفيًا خّوله�ا ف�تح ، ب�أن وف�تعطي لألب وحده الوالي�ة الجبري�ة عل�ى أوالده

م�ن حساباً مصرفياً ألوالدها القاصرين بش�روط مح�ّددة ومحص�ورة حفاظ�اً عل�ى حق�وق القاص�رين و

 .والجمهورية اإلسالمية في إيران، الكويت، الهند: هذه األنظمة على سبيل المثال

 يكون بذلك الحّل راهنًا ليس في تعديل القوانين المتعلقة بالوالية الجبرية إنما في تفعيل سائر نصوص   .٦

وفر العق�د وي�. القانون الوضعّي اللبنانّي لتعزيز ح�ق الم�رأة ف�ي ف�تح حس�اب دائ�ن باس�م ول�دها القاص�ر

 .اإلئتماني اآللية األكثر فاعليّة ومالءمة لفتح حساب من األم لولدها القاصر

نق�ل بموجب�ه ش�خص ي�دعى المنش�ئ إل�ى ش�خص آخ�ر أنه التص�رف ال�ذي يَ  على ف العقد اإلئتمانيعرَّ يُ         

م��ات أو توجيه��ات فيلت��زم ه��ذا األخي��ر بممارس��تها بإس��مه الشخص��ّي ولك��ن وفقً��ا لتعلي ،حقوقً��ا ،ي��دعى الم��ؤتمن

 .المنشئ وبإعادتها إلى هذا األخير أو إلى شخص ثالث سواه عند إنتهاء العالقة اإلئتمانية

*** 
 



   

۱۹ 
 

إن تصورنا للعقد اإلئتمانّي ال يخالف أي قوانين أو أنظمة ال س�يما ق�وانين اإلرث  وق�وانين األح�وال      

هو يصّب في مصلحة القاص�ر المميّ�ز ال�ذي و ٥۲۰/۱۹۹٦الشخصية كما أنه ينطبق على أحكام القانون رقم 

له أن يستفيد من الذّمة اإلئتمانية عند حلول أجلها ولو حصلت وفاة األم قبل ذاك التاريخ وذلك إس�تناداً إل�ى أّن 

 . عالقة المؤتَمن مع الغير أو فئة المستفدين من الذّمة اإلئتمانية هي خاضعة كلياً لتعليمات المنشىء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

۲۰ 
 

 :بعدما وافقت جمعية المصارف

 مرقص يكشف عن آلّية اقتراحه
ار  فتح حسابات مصرفية ائتمانَية للقصَّ

بعد موافقة جمعية مصارف لبنان على تخويل األّمهات فتح حسابات باسم أوالدهّن القّصار دون حاجة لموافقة ولّيهم 
مرقص عن مضمون الدراسة القانونية التي قّدمها إلى الجبري، كشف رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي الدكتور بول 

كّل من مصرف لبنان وجمعية المصارف بتكليف من اإلتحاد النسائي التقدمي وبدعم مؤسسة أمديست الدولية لفتح 
 :حسابات خاصة من نوع الحسابات االئتمانية لصالح القصار، ومّما جاء في موجز عنها

تخويل األم فتح حساب دائن لولدها القاصر، وحصر هذه المعاملة المصرفّية  درجت المصارف اللبنانّية على عدم"
فتكون المسألة المطروحة هي تخويل األم فتح حساب مصرفي دائن . والسبب وراء ذلك هو مانع الوالية الجبرّية. باألب

 :ىء واألطر التاليةويكمن الحّل ضمن المباد.لصالح ولدها القاصر دون حاجة لموافقة الولّي الجبرّي أي األب
إّن فتح حساب مصرفي دائن لمصلحة القاصر هو من األعمال النافعة نفعًا محضًا للقاصر وتصّب في مصلحته  .١

 .  المطلقة، على غرار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له
تودع فيه،  الهبة النقدية الممنوحة من األم لولدها، إّنما تحتاج إلى وعاء يستقبل النقود أال وهو حساب مصرفيّ  .٢

 .ليس إال
ال مساس بالوالية الجبرية عندما تكون الهبة النقدّية غير المقّيدة بشرط لصالح القاصر وخالفًا لإلعتقاد الشائع،  .٣

 .وهذا المبدأ يصح بصورة أْولى عندما يكون الواهب أّمه
 .قاد الشائعال عالقة لفتح حساب مصرفّي للقاصر بأنظمة األحوال الشخصية للطوائف خالفًا لإلعت .٤
خرجت بعض األنظمة والمصارف األجنبّية، اإلسالمية والعربية منها، عن األحكام العامة التي تعطي لألب وحده  .٥

الوالية الجبرية على أوالده، بأن وفَرت لألم إطاًرا قانونًيا مصرفًيا خّولها فتح حسابًا مصرفيًا ألوالدها القاصرين 
الكويت، الهند، : قوق القاصرين ومن هذه األنظمة على سبيل المثالبشروط محّددة ومحصورة حفاظًا على ح

 .والجمهورية اإلسالمية في إيران
يكون بذلك الحّل راهًنا ليس في تعديل القوانين المتعلقة بالوالية الجبرية إنما في تفعيل سائر نصوص  القانون  .٦

ويوفر العقد اإلئتماني اآللية األكثر . ها القاصرالوضعّي اللبنانّي لتعزيز حق المرأة في فتح حساب دائن باسم ولد
 .فاعلّية ومالءمة لفتح حساب من األم لولدها القاصر

ُيعرَّف العقد اإلئتماني على أنه التصرف الذي َينقل بموجبه شخص يدعى المنشئ إلى شخص آخر يدعى         
ن وفًقا لتعليمات أو توجيهات المنشئ وبإعادتها المؤتمن، حقوًقا، فيلتزم هذا األخير بممارستها بإسمه الشخصّي ولك

 ".إلى هذا األخير أو إلى شخص ثالث سواه عند إنتهاء العالقة اإلئتمانية
 :ويختم الموجز عن الدراسة

إن تصورنا للعقد اإلئتمانّي ال يخالف أي قوانين أو أنظمة السيما قوانين اإلرث وقوانين األحوال الشخصية كما أنه "
وهو يصّب في مصلحة القاصر الممّيز الذي له أن يستفيد من الذّمة  ٥٢٠/١٩٩٦أحكام القانون رقم ينطبق على 

اإلئتمانية عند حلول أجلها ولو حصلت وفاة األم قبل ذاك التاريخ وذلك إستنادًا إلى أّن عالقة المؤَتمن مع الغير أو 
  ".المنشىء فئة المستفدين من الذّمة اإلئتمانية هي خاضعة كليًا لتعليمات

 


