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 ة:ـدمـمق

رغم من األىمية التي تمثميا بالتمتاز التجارة الخارجية بمجاليا الواسع والغير المحدود، ف 
وجود العديد من التعقيدات التي عمى  نطويتأنيا إال  ،بصفة خاصة لمتجارو لمدول بصفة عامة 

ة، وذلك وىو ما يعرقل ويصعب سيرىا بطريقة عادي ،ت التجاريةياتكتنف معظم المبادالت والعمم
الحدود اإلقميمية لمدولة الواحدة  عالقاتياتتعدى  نتيجة لتدخل طرف أجنبي في العممية وعادة ما
 إضافة إلى بعد المسافة التي تفصل بين أطرافيا.

ومن أجل تفادي كل ىذه األخطار والمشاكل التي تكتنف عمميات االستيراد والتصدير ظيرت  
تنظيم المعامالت الخارجية ولتقديم الضمانات التي ينشدىا فكرة االعتمادات المستندية كأداة ل

، حيث تتولى ىذه المصارف عممية أطرافيا، وذلك بقيام البنك بدور الوسيط بين المستورد والمصدر
إتمام الصفقات التي تتم بين الطرفين وتضمن تسديد قيمة الواردات إلى المصدر وقبض الصادرات 

  من المستورد.

يفترض وجود عالقة سابقة بين يو فلتسوية البيوع الدولية ساسا ستندي يفتح أفاالعتماد الم 
)المشتري(، يشترط فييا المصدر عمى المستورد أن يكون الوفاء عن  )البائع( والمستورد المصدر

من بنك معين التعيد أمامو بدفع الثمن  -المشتري –طريق االعتماد المستندي، وذلك بأن يطمب 
سفتجة يسحبيا ىذا األخير عميو متى سممو المستندات الخاصة بتنفيذ عقد البيع لمبائع أو قبول 

والتي عادة ما تكون المستندات الممثمة لمبضاعة محل البيع، وبإصدار البنك ليذا التعيد نكون أمام 
 .فتح اعتماد مستندي لصالح البائع

القاعدية لمتجارة الخارجية وبيذا يشكل االعتماد المستندي عممية مصرفية فذة وأحد األعمدة  
والتي تسير الكثير من الصفقات واألموال في كل أقطاب العالم حيث أنو يتالءم مع مصالح جميع 
األطراف المعنية وىم البائع المصدر )ويسمى في عممية االعتماد المستندي بالمستفيد(، المشتري 

(، والبنك االعتماداألمر بفتح  العميل اآلمر عمى اعتبار أنو ىو الذي يعطي المستورد )ويسمى
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(، مع إمكانية لالعتماد، أو البنك المصدر االعتماد، أو البنك فاتح المنشئالوسيط )ويسمى البنك 
استعانة البنك المنشئ بأحد البنوك المتواجدة في بمد البائع والذي قد يكون إما البنك المبمغ لالعتماد 

 .1أو البنك المؤيد لو أو المنفذ لو

والتصدير مع  االستيراده الصفة يوفر االعتماد المستندي األداة الالزمة لتمويل عمميات وبيذ 
 تحقيق الحد األقصى من الثقة لكل طرف من أطراف عقد البيع الدولي.

وككل العقود والتصرفات القانونية فإن لالعتماد المستندي آثار تنشأ بمجرد إبرامو، وتبعا لو  
قانونية ألطرافو، وذلك بحسب نوع العالقة التي تربط كل طرف باآلخر  تبرز إلى السطح عدة مراكز

باعتبار أن االعتماد المستندي يتضمن ثالث أطراف )اآلمر، البنك المنشئ، المستفيد( وأحيانا 
بحسب كل حالة، وتبعا لذلك فإنو يحتوي عمى أربعة) في حالة وجود البنك المبمغ أو المؤيد( 

القة من ىذه العالقات ليا آثار مختمفة تدور غالبا حول االلتزامات عالقتين أو أكثر، وكل ع
 المتبادلة بين أطرافيا وكذا المسؤولية المترتبة عمى كل طرف.

 أهمية الدراسة:

في ناحيتين األولى عممية والثانية  المستندي( االعتمادأىمية ىذا الموضوع )آثار  تجمىت 
معموماتنا القانونية، وتمكننا من التدقيق ا ليذا الموضوع تُثِر تنعممية، فمن الناحية العممية فإن دراس

والتفاصيل والجزئيات التي يقوم عمييا االعتماد المستندي منذ إبرامو إلى غاية  حكاماألأكثر في 
، مرورا بالتزامات أطرافو ومسؤوليتيم بما تتضمنو من إشكاالت وصعوبات سنسعى من انقضائو

عطاء الحمول الناجعة ليا، ويمكن إجمال األىمية العممية ليذا خالل ىذا الموضوع إلى إث رائيا وا 
 الموضوع في النقاط التالية:

                                                           
1

 . 6، ص 2102بمعيساوي ، التزامات البنك في االعتمادات المستندية، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان  محمد الطاىر ( 
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تحديد المراكز القانونية ومختمف االلتزامات والحقوق التي تنشأ ألطراف عقد االعتماد  -
، وكذا انقضائوالمستندي بمجرد إبرام عقد فتح االعتماد ومرورا بكيفية تنفيذه إلى غاية 

، وكذا الوسائل القانونية والقضائية المكرسة في مجال حماية لمسؤولية المترتبة عمى أطرافوا
 االئتمان بينيم.

من المتوقع أن تفيد ىذه الدراسة صانعي القرار بإعداد مشاريع قوانين تسد الفراغ القانوني  -
بعض اآلراء الذي قد نواجيو في بحث بعض اإلشكاالت القانونية وذلك بعد القيام بدراسة ل

 المقارنة التي تصدت ليذه اإلشكاالت بتوفير الحمول المناسبة ليا. اتالفقيية و التشريع

تفيد ىذه الدراسة في مجال التجارة الدولية وذلك بتغذية معارف المصدرين والمستوردين حول  -
ما يترتب عمييم من التزامات وما ينتج عنيا من مسؤوليات عند التعامل باالعتماد 

 تندي.المس

 أن تشجع التجار والبنوك في التعاملأما من الناحية العممية فإن من شأن ىذه الدراسة 
يعتبر من أىم العمميات وأكثرىا انتشارا في المعامالت التجارية الخارجية،  الذي االعتماد المستنديب

وكذا حداثة ة، خاصة مع التقدم واالزدىار الناتج عن تطور سبل المواصالت البرية والبحرية والجوي
ت، وىو ما أدى يالصناعية والتمكس والفاكس واالنترن روسائل االتصال بين مختمف الدول كاألقما

إلى تزايد حجم المبادالت التجارية الدولية، وبالتبعية استخدام تقنية االعتمادات المستندية لما تعود 
جانبا ىاما من األموال التي يمكن بو ىذه العممية من فائدة، سواء بالنسبة لمبنك باعتبارىا تمثل 

من أجل ألنو واستثمارىا في عمميات أخرى منتجة ومثمرة تعود عميو بالفائدة، و لمبنك الحصول عمييا 
أن تقوم البنوك بتنفيذ مشتمالت االعتماد عمى أكمل وجو البد أن تكون عمى عمم تام بكل الجوانب 

 كذا التزاماتيا وحقوقيا وضمانات استفاء ىذه الحقوق.واآلثار والنتائج المترتبة عمى ىذه العممية، و 

ونفس األىمية نجدىا بالنسبة لمعميل اآلمر الذي يقوم بإعطاء أمر فتح االعتماد لمبنك وكذا 
 .االعتمادمن خطاب المستفيد 
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 أسباب ودوافع اختيار الموضوع:

 عدام تشريع محمياناختيار دراسة ىذا الموضوع بالدرجة األولى إلى  أسباب ودوافع عودت 
باعتبار التشريعات الجزائرية وعمى اختالفيا  نظم ىذه العممية وآثارىا بالرغم من انتشارىا في العملي

وألىميتيا العممية بالنظر لممزايا الكثيرة التي تقدميا في  ،لم تتناول أحكاما تتعمق باالعتماد المستندي
السميم حاالت يجيل موظفو البنوك المحمية التطبيق حقل التجارة الخارجية، كما أنو وفي العديد من ال

النظام القانوني الذي ينظم ليذه العممية وآثارىا لنقص المعرفة بأحكاميا ومبادئيا، أضف إلى ذلك 
االعتمادات المستندية والمتمثل في القواعد والعادات الموحدة المتعمقة بيذه العممية والتي تشكل 

وحدة المتعمقة باالعتماد المستندي وىي عبارة عن أعراف مصرفية مجموعة القواعد واألعراف الم
دولية بتقنينيا، ومن بين األسباب كذلك التي دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع، تكفمت غرفة التجارة ال

القواعد واألصول الموحدة نشرة رقم  القواعد ونخص بالذكر توىو التعديل الجديد الذي أتت بو ى
بدراسة معمقة من قبل رجال القانون والفقياء  ظىذه األخيرة التي لم تح ،7662الصادرة سنة  066

 وىو ما جعمنا نتقصى جديد ىذا التعديل ومدى أىميتو بالنسبة ألطراف االعتماد المستندي.

 :موضوعإشكالية ال

ظيرت إلى السطح  ىذه الدراسةبعد استظيار األسباب والدوافع التي أدت بنا إلى اختيار  
المستندي  االعتمادتمحور بالخصوص في أىم المراكز القانونية التي ينشئيا تلية رئيسية إشكا

  ألطرافو من ابرامو إلى غاية انقضائو؟ و كذا الصعوبات التي تعترض ىذه العممية؟

وما ىي أىم االلتزامات المترتبة عنيا؟  ؟ذه العمميةات المنظمة ليفيما تتمثل العالقبمعنى آخر و 
  ارتباط أو تأثير ىذه العالقات فيما بينيا؟ مدىوما 

 

 



 المستندي عتمادلال اآلثار القانونية  مقدمة
 

5 
 

 :المتبعمنهج ال

 تقمنا بإتباع المنيج التحميمي بالنسبة لمعالقا المذكورة أعالهشكالية اإلفي سبيل اإلجابة عن  
، 066 وحدة لالعتماد المستندي نشرة رقمالناشئة عن االعتماد المستندي وكذا القواعد والعادات الم

النصوص المنيج المقارن في بعض الجوانب من ىذه الدراسة وذلك بمقارنة اعتمدنا عمى  كما
بيذا الشأن، وكذا مقارنة القواعد واألصول الموحدة  العربية التشريعية الصادرة عن مختمف الدول

مع ما تم استحداثو في التعديل الجديد الصادر  066و نشرة رقم  066لالعتماد المستندي نشرة رقم 
 .066رقم  نشرة 7662سنة 

بعض األحكام والقرارات القضائية الصادرة في ىذا  عمىفي ىذه الدراسة  إضافة إلى اعتمادنا 
 المجال سواء الوطنية منيا أو العربية وحتى األجنبية.

القانونية  عمى اآلثار قتصرست -آثار االعتماد المستندي –كما أن دراستنا ليذا الموضوع  
 .فقط لالعتماد المستندي

 ة المتبعة:الخط

 : فصمينىذا البحث إلى  قسمنا تابعة ليا إشكالية البحث وتساؤالت أخرى معالجةل

 قسمناهالذي يربط بين العميل اآلمر والبنك المنشئ، والذي  آثار عقد فتح االعتماد :الفصل األول
ثم ر، آثار عقد فتح االعتماد بالنسبة لمعميل اآلم المبحث األول:: نعرض في مبحثينبدوره إلى 
 المبحث الثاني: آثار عقد فتح االعتماد بالنسبة لمبنك المنشئ.نتناول في 

 نعرض في مبحثين:إلى وقسمناه  بين البنك والمستفيدتنفيذ االعتماد المستندي  :الفصل الثاني
المبحث الثاني: آثار خطاب في  ناولونتالمبحث األول: آثار خطاب االعتماد بالنسبة لمبنك، 

     لنسبة لممستفيد.االعتماد با
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 األول الفصل

 آثار عقد فتح االعتماد 

يفتح االعتماد المستندي تنفيذا اللتزام تحممو المشتري بموجب عقد البيع المبرم بينو وبين  
 نستقمة سابقة علذا فإن العبلقة بين اآلمر والمستفيد ىي عبلقة م البائع المستفيد من االعتماد،

تعيد بموجبو المشتري بدفع الثمن  يوالذ ،بينيماا عقد البيع المبرم يحكمي ،عممية فتح االعتماد
، وفي البنؾ المتفؽ عميو إذا عين 1بطريؽ االعتماد وفقا لمشروط المتفؽ عمييا بين البائع والمشتري

ىذا البنؾ في عقد البيع، أما إذا لم يتم االتفاؽ عمى البنؾ، فإن لممشتري مطمؽ الحرية في فتح 
وفقا  -فتح االعتماد -المشتري بتنفيذ ذلؾ و في حالة عدم قيام، 2البنؾ الذي يختاره االعتماد في

بحيث . 3فسخ عقد البيع مع التعويض المطالبة بالتنفيذ العيني أو لمشروط المتفؽ عمييا، جاز لمبائع
 حسبيستطيع البائع االمتناع عن شحن البضاعة مادام المشتري لم ينفذ التزامو بفتح االعتماد 

خبلؿ البائع بالتزامو  لشروطا المتفؽ عمييا، واألمر نفسو في حالة قيام المشتري بفتح االعتماد وا 
 البيععقد حيث يحؽ لممشتري بدوره فسخ  المتمثؿ في تقديم المستندات الخاصة بالبضاعة وشحنيا،

لمستندي وتعتبر مصروفات فتح االعتماد ا ،طبقا لمقواعد العامة البلحؽ مع التعويض عن الضرر
 .4من التعويضات المستحقة لممشتري

ىي عبلقة  )المصدر(المنشئ العبلقة التي تربط العميؿ اآلمر) المشتري( بالبنؾغير أن 
ومبدأ استقبلؿ عقد االعتماد المستندي عن  ،التعاقدية بين المشتري والبائع مستقمة عن العبلقة

التي يقوم عمييا ىذا  ر من أىم المبادئ األساس يعتب التصرؼ القانوني الذي أنشأه ممثبل بعقد

                                                           
1
) Jean Stouflet,  banque et bourse, Juris classeur périodique, fascicule 32, 1995, p 5.   

، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، -الجزء الثاني األوراؽ التجارية و عمميات البنوؾ -( عزيز العكيمي، شرح القانون التجاري 2
لتجارة الدولية ) االعتماد المستندي ووكالة التسويؽ(، مجمة الحقوؽ ./ عمي جماؿ الدين عوض، مقاؿ بعنوان: تحصيؿ الثمن في ا427، ص2007

 . 18، ص1978 ، العدد األوؿ، جامعة الكويتةوالشريعة،السنة الثاني

3  ( Jean Puech, Crédits documentaires, les différentes modes de réalisation selon les règles et usances 1983, Revue 

Banque, n : 439,mai 1984, p 582.   
 .428( عزيز العكيمي، نقس المرجع، ص  4
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 ىذا المبدأاألصوؿ واألعراؼ الموحدة لبلعتماد المستندي  من 40المادة  تضمنت قدو  ،1العقد
والبنوؾ  .أن االعتماد بطبيعتو ىو عممية منفصمة عن العقد التجاري أو أي عقد يسند إليو واعتبرت

 :إلييا اإلشارةتمت غير مقيدة وغير معنية بمثؿ ىذه العقود حتى لو 

"un crédit est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d’un 

autre contrat qui peut en former la base. Les banques ne sont en aucune 

façon concernées ou liées par ce contrat, même si une quelconque référence 

à celui-ci est incluse dans le crédit "
2
 . 

جوانب ىذا العقد )عقد االعتماد المستندي(، وكذا المراكز  آثار و وعميو ولئلحاطة بمختمؼ
ارتأينا أن نقسم ىذا  ،ج عنو في مواجية كؿ من العميؿ اآلمر والبنؾ المصرتالقانونية التي تن

العتماد بالنسبة لمعميؿ اآلمر، وفي آثار عقد فتح ا المبحث األول:مبحثين، نتناوؿ في  إلىالفصؿ 
 آثار عقد فتح االعتماد بالنسبة لمبنؾ المنشئ)المصدر(. المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .17ص 2000ئؿ لمطباعة والنشر، عمان، األردن ( أكرم إبراىيم حمدان الزعبي، مسؤولية المصرؼ المصدر في االعتماد المستندي، الطبعة األولى، دار وا 1
2 ) Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaire, publication n : 600 de 2007 de la chambre de 

commerce international.  
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 المبحث األول

 آثار عقد فتح االعتماد بالنسبة لمعميل اآلمر

تترتب عميو جممة من االلتزامات العميؿ اآلمر بطمب فتح االعتماد لمبنؾ بمجرد أن يتقدم  
 عتماد.االتنشأ لو عدة مراكز قانونية جديدة تجاه البنؾ فاتح والحقوؽ و 

غير أنو وقبؿ الحديث عن مختمؼ ىذه المراكز القانونية وااللتزامات المترتبة عمى العميؿ  
  .(وؿاألمطمب )التجاه البنؾ المنشئ، ال بد من التطرؽ أوال إلى تحديد ماىية االعتماد المستندي 

 .)المطمب الثاني( المنشئتجاه البنؾ  العميؿ تزامات المترتبة عمى عاتؽطرح مختمؼ االلب نقوم ثم
   ونختم ىذا المبحث بذكر مسؤولية العميؿ تجاه البنؾ المنشئ)المطمب الثالث(.

 المطمب األول

 ماىية االعتماد المستندي

اره يعتبر االعتماد المستندي من أكثر الوسائؿ انتشارا في مجاؿ التجارة الخارجية باعتب 
الوسيمة األنجع في تسوية عمميات البيع الدولية، وذلؾ بالنظر إلى الحماية القانونية التي يوفرىا عقد 
االعتماد ألطرافو، فيو يضمن لمبائع حصولو عمى ثمن البضاعة، وبالمقابؿ يضمن لممشتري 

 اد.استبلمو لمبضاعة محؿ عقد البيع، ويكون ذلؾ بتدخؿ طرؼ ثالث ىو البنؾ فاتح االعتم

وبالنظر إلى التطور المستمر الذي عرفتو القواعد المنظمة لعقد االعتماد المستندي، وكذا  
المكانة المرموقة التي صار يحتميا في عمميات التجارة الدولية، فقد ألحت عمينا الضرورة وقبؿ 

براز آثاره الخوض في مختمؼ التفاصيؿ المتعمقة بعقد أوال عمى  ، إلى الوقوؼاالعتماد المستندي وا 
 الفرع الثانيإلى مفيوم عقد االعتماد المستندي، وفي  الفرع األولتحديد ماىيتو، وذلؾ بالتطرؽ في 

 المستندية. تأنواع االعتماد إلى
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 الفرع األول

 مفيوم االعتماد المستندي

تعريفات التي قيمت مختمؼ الأوال إلى  عرضالت البد منبمفيوم االعتماد المستندي  لئلحاطة 
، أو القضائية، وفي مرحمة ثانية نقوم بإبراز مختمؼ سواء الفقيية منيا أو التشريعية شأنو،في 

 المميزات والخصائص المتعمقة بعقد االعتماد المستندي.

 أوال/ تعريف االعتماد المستندي:

بحسب الزاوية التي ينظر منيا إليو، فقد اتجو  تختمفااالعتماد المستندي و  اريؼتع تتعدد 
لفقياء إلى وضع تعريؼ دقيؽ وشامؿ لو، كما أن األعراؼ الدولية وبعض القوانين الداخمية ا أغمب

تناولتو بالتنظيم وتصدت لتعريفو في صدر المواد المتعمقة بو، دون أن ننسى دور االجتيادات 
 بلعتماد المستندي في مضمون قراراتيالتعريؼ  إعطاءالقضائية التي حاولت ىي األخرى، 

 .القضائية

االعتماد  التي أثيرت بشأن اريؼمعظم ىذه التع ،وعميو سنتناوؿ وفقا لمترتيب المبين أعبله
 عمى النحو التالي: المستندي

 / التعريف الفقيي:1

عرؼ جانب من الفقو االعتماد المستندي عمى أنو تعيد صادر من البنؾ بناءا عمى طمب 
ويسمى المستفيد، يمتزم البنؾ  ،صدرالعميؿ، ويسمى اآلمر أو معطي األمر لصالح الغير الم
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بمقتضاه بدفع أو قبوؿ سفاتج مسحوبة عميو من ىذا المستفيد، ومضمون برىن حيازي عمى 
 .1المستندات

االعتماد الذي يفتحو البنؾ بناء عمى طمب  " بأنو   "عمي جماؿ الدين عوض"الدكتور وعرفو 
قبوؿ كمبيالة أو بخصميا أو بدفع مبمغ شخص يسمى اآلمر أيا كانت طريقة تنفيذه، أي سواء كان ب

 .2"لئلرساؿلصالح العميؿ اآلمر، ومضمون بحيازة المستندات الممثمة لبضاعة في الطريؽ أو معدة 

 -في حالة االعتماد القطعي –عبارة عن تعيد مستقؿ ممزم "كما عرفو أحد الفقياء عمى أنو 
لصالح شخص ثالث  )العميل اآلمر(ئوبناءا عمى طمب أحد عمبل ()البنك المصدريصدر عن البنؾ

يتضمن التزاما من البنؾ بأن يدفع لممستفيد أو يتعيد بالدفع المؤجؿ، أو يقبؿ سحوبات  )المستفيد(،
المستفيد أو يخصم سحب المستفيد، وذلؾ مقابؿ تقديم المستندات المحددة في الخطاب، وعمى 

عتماد، وأن ىذا التعيد مضمون بحيازة أساس المستندات وحدىا إذا ما قدمت في مدة صبلحية اال
 .3المستندات الممثمة لبضاعة منقولة أو معدة لمنقؿ

 :معنىوفي نفس ال

" Le Crédit Documentaire est l'opération par laquelle une Banque la 

« Banque Emettrice » s'engage d'ordre et pour compte de son Client 

Importateur le « Donneur d'Ordre » à régler à un Tiers Exportateur le 

« Bénéficiaire » dans un Délai déterminé via une Banque intermédiaire la 

«  Banque Notificatrice » un Montant déterminé contre la remise 

                                                           
/ عكاشة محمد عبد العاؿ، قانون العمميات المصرفية  168، ص2001( عبد الحميد الشواربي، عمميات البنوؾ، منشأة المعارؼ، االسكندرية، مصر،  1

 .362، ص2007الدولية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، مصر 

 .11، ص 1993بدون طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة ، مصر  ،االعتمادات المستندية( عمي جماؿ الدين عوض،  2

األردن ( فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، مسؤولية البنؾ في قبوؿ المستندات في نظام االعتماد المستندي، دار وائؿ لمنشر، الطبعة األولى، عمان،  3
 .20، ص2005
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de Documents strictement conformes justifiant la valeur et l'expédition 

des Marchandises " 1. 

األكثر تعبيرا عن االعتماد المستندي، بالنظر األوضح و  اناألخير  انالتعريف نويعتبر ىذا
 وتعدد أطرافو وخصائصو.إلى طبيعتو 

 / التعريف التشريعي:2

نقصد بالتعريؼ التشريعي ذلؾ التعريؼ الذي يرد في شكؿ قواعد قانونية عامة ومجردة  
ومن أمثمتو التعريؼ  بيا القوانين الداخمية أحكاميا،ؿ ضمن مواد تشبو إلى حد بعيد تمؾ التي تستي

  044 :من األصوؿ واألعراؼ الموحدة لبلعتمادات المستندية النشرة رقم 02الذي أتت بو المادة 
، وبحيث يكون أي ترتيب ميما كان اسمو أو وصفو " أنوالتي عرفت االعتماد المستندي عمى 

ك مصدر االعتماد لموفاء بالتزامو مقابل تقديم غير قابل لمنقض ويشكل تعيد قطعي من البن
 قيد.تم

 يعني:( HONOUR)الوفاء بااللتزام -

 أ( الدفع باالطالع إذا كان االعتماد متاحا بالدفع باالطالع.

 ب( التعيد بالدفع المؤجل والدفع بتاريخ االستحقاق إذا كان االعتماد متاحا بالدفع المؤجل.

فبل المستفيد ودفع قيمتيا باالستحقاق إذا كان االعتماد قبول سحب سفتجة مسحوبة من ج( 
 .2"متاحا بالدفع بالقبول

                                                           
1  ( le credit documentaire disponible sur ce site: www.credit-documentaire.com. Voir aussi, Hubert Martini et Dominique 

Deprée et Jounne klein- cornede, Crédits Documentaires- lettres de crédit stand-by- cautions et garanties, 2
ème

 édition, RB 

édition, paris 2010, p 34. 

، عمى غرار مصطمح 500أنيا أدخمت عبارات ومصطمحات جديدة لم تكن موجودة في النشرة رقم  600( يبلحظ  من نص المادة الثانية من النشرة رقم  2
، الدفع المؤجؿ، القبوؿ( بما يشمؿ تعيد البنؾ مصدر االعتماد أو البنؾ المعزز، كما تم إلغاء العمؿ )باالطبلع( كتعريؼ لشروط الدفع  Honor )الوفاء

وكذا المخاطر التي  لئللغاءوذلؾ لندرة العمؿ باالعتمادات القابمة  لئللغاء، من خبلؿ التطرؽ فقط  لبلعتماد الغير قابؿ لئللغاءباالعتمادات المستندية القابمة 
 ميا ألطراؼ االعتماد المستندي.تشك
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وبالرجوع إلى مختمؼ التقنينات الداخمية، نجد أن غالبية الدوؿ لم تقنن االعتماد المستندي  
في تشريعاتيا واكتفت باإلحالة إلى القواعد واألعراؼ الموحدة، عمى غرار المشرع الجزائري الذي لم 

من قانون  03نظم االعتماد المستندي بقوانين خاصة ولم يعرفو، واكتفى باإلشارة إليو في المادة ي
يتم دفع مقابؿ الواردات إجباريا فقط بواسطة االئتمان " بنصيا عمى أنو 9443المالية التكميمي لسنة 

 .1"المستندي

يا، نجد أن التشريع تالدوؿ التي قننت االعتماد المستندي في تشريعا مختمؼ وبالجوع إلى 
 عقدبأنو "  3333لسنة  31من قانون التجارة المصري رقم  103المصري قد عرفو في المادة 

يتعيد البنؾ بمقتضاه بفتح اعتماد بناء عمى أحد عمبلئو ويسمى اآلمر لصالح شخص آخر يسمى 
ماد المستندي المستفيد بضمان مستندات تمثؿ بضاعة منقولة أو معدة لمنقؿ، ويعتبر عقد االعت

وىو نفس  ،2"يبقى المصرؼ أجنبيا عن ىذا العقدو  ،مستقبل عن العقد الذي فتح االعتماد بسببو
لعام  14 :الفقرة األولى من قانون التجارة رقم 119التعريؼ الذي أتى بو المشرع العراقي في المادة 

3324لعام  02رة رقم الفقرة األولى من قانون التجا 101و التشريع الكويتي في المادة  3320
3. 

 / التعريف القضائي:3

يمعب القضاء دورا ىاما في تطبيؽ القواعد القانونية، وكذا تفسير الغموض الذي يشوب  
االجتياد القضائي مصدر من مصادر القاعدة القانونية، فإنو يساىم بشكؿ  ربعضا منيا، وباعتبا

اص ينظم إحدى النزاعات المطروحة كبير في إيجاد الحموؿ البلزمة عند غياب نص قانوني خ
وبالرغم من أن دور القضاء ىو تطبيؽ القانون و إيجاد حؿ لمنزاع المطروح، ويخرج من  أمامو،

اختصاصو إعطاء التعريفات القانونية التي ىي من اختصاص التشريع، فإننا نجده في بعض 

                                                           
 .2009، المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة 2009جويمية  22الصادر بتاريخ  09/01( األمر رقم  1

طنية نابمس، اح الو جن( سماح يوسؼ اسماعيؿ السعيد، العبلقة التعاقدية بين أطراؼ عقد االعتماد المستندي، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة ال 2
 .8، ص2007فمسطين، 

 .16، ص 2010( أمين خالدي، النظام القانوني لبلعتمادات المستندية التجارية، رسالة ماجستير، فرع قانون األعماؿ، جامعة سعد دحمب، البميدة  3
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لما يكتنفيا من لبس وغموض األحيان يساىم في تعريؼ بعض الوقائع والتصرفات القانونية، نظرا 
 وقمة التعامؿ فييا بين الناس.

نجد أنو يكاد يخمو من القرارات التي تشير إلى  ،وبالرجوع إلى االجتياد القضائي الجزائري 
في جؿ االجتيادات القضائية الصادرة عن المحكمة  تعريؼ االعتماد المستندي، وبالرغم من البحث

لم نتحصؿ إال عمى قرار واحد فقط عرؼ االعتماد المستندي  العميا بخصوص االعتماد المستندي
"عقد يتعيد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء عمى طمب أحد عمالئو وىو اآلمر، لصالح عمى أنو 

المستفيد بضمان مستندات تمثل ىذه البضاعة، ويمتزم بذلك بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم 
، في قضية 40/40/9441الصادر بتاريخ  044931رقم:  اروىو القر  المتفق عمييا بالعقد"

 .1االيطالية" تكنو قارد ليميتيد" الجزائرية ضد شركة "ممبنة المروج" 

فقد عرفت محكمة التمييز  ،م في باقي الدوؿ العربيةاجتيادات بعض المحاك وفيما يخص 
" تعيد صادر عن البنك أنو، ب3315الصادر سنة  359األردنية االعتماد المستندي في القرار رقم 

بناء عمى طمب اآلمر )المشتري(، يمتزم البنك بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة لممستفيد )البائع( وفق 
 .2"بدفع الثمن شروط معينة، ويفتح تنفيذا اللتزام المشتري

عقد بين البنك وعميمو يتعيد " كما عرفت محكمة النقض المصرية االعتماد المستندي بأنو 
نك بوضع مبمغ معين تحت تصرف العميل خالل مدة معينة، فيكون ليذا األخير حق سحبو فيو الب

كمو أو بعضو بالكيفية التي يراىا، وفي مقابل فتح االعتماد يمتزم العميل بأداء العمولة المتفق 
عمييا، وىو ممزم بأدائيا ولو لم يستخدم االعتماد المفتوح لصالحو، كما يمتزم برد المبالغ التي 

 .3"يسحبيا من االعتماد و فوائدىا إذا اشترطت فوائد

                                                           
 .315، ص  2007، سنة 02، مجمة المحكمة العميا، العدد06/06/2007، الصادر بتاريخ 400293( قرار رقم:  1

 .23( فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع السابؽ، ص  2

 .13يد، المرجع السابؽ، ص ع( سماح يوسؼ اسماعيؿ الس 3



 المستىدي عتمادلال اآلثار القاوووية  األولالفصل 
 

03 
 

ويبلحظ عمى ىذا التعريؼ أنو ركز عمى جانب واحد من العبلقات وىي العبلقة التعاقدية  
بذلؾ)محكمة النقض( العبلقة التي تربط البنؾ بالمستفيد  متناسيتاالتي تربط البنؾ بالعميؿ اآلمر 

 ون من ثبلث أطراؼ )العميؿ، البنؾ، المستفيد(.باعتبار أن عقد االعتماد المستندي يتك

 ثانيا/ خصائص االعتماد المستندي:

في الفرع األوؿ من ىذا  ةباستقراء التعريفات السابقة الذكر لبلعتماد المستندي والمذكور 
 تصرفات والعقودالمطمب، نبلحظ أن االعتماد المستندي يمتاز بعدة خصائص تميزه عن باؽ ال

تتعدد وتختمؼ باختبلؼ أنواع االعتمادات ، كما أن ىذه الخصائص بدورىا التجارية األخرى
والمشتركة في  المستندية وكذا الغرض المراد من كؿ منيا، غير أن ىناؾ بعض المميزات العامة

والتي ال يخمو منيا أي نوع من أنواع االعتمادات المستندية، وىذه الخصائص  االعتماد المستندي
راستنا في ىذا الفرع، باعتبار أن المميزات الخاصة بكؿ نوع من أنواع االعتماد العامة ىي موضوع د

، وعميو من خبلؿ الحديث عن صور و أنواع االعتمادات المستندية إليياالمستندي، سيتم التطرؽ 
 فإن خصائص االعتماد المستندي يمكن إجماليا فيما يمي:

 مستندي:أوال/ استقالل العالقات الناشئة عن االعتماد ال

اآلمر( ينشأ عن االعتماد المستندي ثبلث عبلقات أوليا عبلقة بين المشتري )العميؿ 
، و ثانييا عبلقة المشتري)العميؿ اآلمر( بالبنؾ المنشئ يحكميا عقد البيع الدوليوالبائع)المستفيد( 

البنؾ المنشئ  )فاتح االعتماد(، يحكميا عقد االعتماد المبرم بينيما، والعبلقة الثالثة ىي عبلقة
 .1)المصدر( بالبائع )المستفيد(، ويحكميا خطاب االعتماد الذي يرسمو البنؾ لممستفيد

                                                           
 .22( أمين خالدي، المرجع السابؽ، ص  1
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وتتميز ىذه العبلقات الثبلث باستقبلليا عن بعضيا البعض، بحيث ال يجوز أن يتمسؾ 
وتبدو . طرؼ في عبلقة ما بالدفوع التي يتمسؾ بيا الطرؼ اآلخر في عبلقة أخرى ليس طرفا فييا

 اصية االستقبللية واضحة من ناحيتين:خ

العميؿ اآلمر بالبنؾ  ةال يمكنو إثارة أي دفع مستمد من عبلق ستفيدأن الم :األولى -
كإفبلسو أو إخبللو بالتزاماتو تجاه البنؾ، لبلنتفاع بو في عبلقتو مع البنؾ والتي يحكميا 

 .1خطاب االعتماد

ع مستمد من عبلقة العميؿ اآلمر في ديمكنو إثارة أ خر الأن البنؾ ىو اآل الثانية: -
 عقد بالمستفيد كعدم تنفيذ عقد البيع طالما أن المستندات المقدمة مطابقة لشروط

 .2االعتماد

ومبدأ استقبللية العبلقات جاء موافقا لطبيعة االعتماد المستندي الذي يبرم أساسا من أجؿ 
ة عند تقديم المستندات الخاصة بيا وحصولو عمى ثمن البضاع )المستفيد( توفير األمان لمبائع

قو إال إذا كانت عبلقة البنؾ ي، ىذا األمان الذي ال يمكن تحقوالمطابقة لمشروط المتفؽ عمييا
مستقمة عن عبلقة البنؾ بالعميؿ اآلمر، بحيث يتحدد مضمون العبلقة بين البنؾ والبائع  بالمستفيد

جع الوحيد في تحديد حقوؽ والتزامات كؿ فقط، والذي يعتبر المر  وفقا لشروط خطاب االعتماد
منيما، ودون أن يكون لعقد االعتماد المبرم بين البنؾ والعميؿ أي تأثير عمى عبلقة البنؾ 

 .3بالمستفيد

 

 
                                                           

 .47، ص  2004خضر، باتنة االعتماد المستندي من الوجية القانونية، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ والعموم السياسية، جامعة الحاج ل ،ش( ليمى بعتا 1
 .600من األصوؿ واألعراؼ الموحدة لبلعتماد المستندي، نشرة رقم  04أنظر المادة  -

2 ) André Boudinot, Autonomie du crédit documentaire, Revue Banque, n : 417, mai 1982, p. 595. Voir aussi, Dominique 

doise, Crédit documentaire, du droit d’agir du donneur d’ordre d’un crédit documentaire a l’encontre du banquier 

intermédiaire ou du banquier émetteur, Revue Banque, n : 474 Juillet 1982, p. 595 
 .22( أمين خالدي، المرجع السابؽ، ص  3
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 ثانيا/ قصر التعامل عمى المستندات:

لبلعتمادات المستندية  من األصوؿ واألعراؼ الموحدة  5 لقد نصت عمى ىذا المبدأ المادة 
أن البنوؾ تتعامؿ مع المستندات وليس مع البضائع أو الخدمات أو األعماؿ التي ترتبط  أكدتالتي 

 :بيا تمؾ المستندات

" Les banques ont a considérer des documents a l’exclusion des 

marchandises, services ou prestations auxquels les documents peuvent se 

rapporter "  1 . 

د المستندي يكون بمقتضى يتضح من خبلؿ ىذه المادة أن التعامؿ في عقد االعتماو  
بضائع أو خدمات، وبالتالي فإن جوىر االعتماد المستندي أن يقوم البنؾ بتنفيذ  في ، وليسمستندات

االعتماد و دفع قيمتو لممستفيد بمجرد تقديم ىذا األخير خبلؿ صبلحية االعتماد المستندات المتفؽ 
يا والمطابقة لمشروط المنصوص عمييا بموجب عقد االعتماد، وال يكون ىذا إال بعد فحصيا من عمي

 .2سبلمتيا والتأكد منقبؿ البنؾ 

، حيث جاء في قرار المحكمة العميا سنة عمى نفس المنواؿ القضاء الجزائري سار وقد 
" مريكية "سيكات" أنو الدراسات األ ةفي قضية "بنؾ التنمية المحمية" ضد شركة اليندس 9441

البنك القائم بتحويل األموال تنفيذا لعقد االعتماد المستندي، غير مسؤول عمى مواصفات السمع 
 .3وال عمى مطابقتيا ووزنيا"

وعادة ما تكون ىذه المستندات: سند الشحن الذي يقدمو الناقؿ البحري مقابؿ البضاعة التي 
كونو  ازتو تساوي حيازة البضاعة نفسيا، باعتبار أن حيتسمميا من البائع بغرض نقميا إلى المشتري

 يخوؿ لحاممو الحؽ في تسمم البضاعة من الناقؿ عند وصوليا.
                                                           

1 ) art 5 de RUU pub n : 600. 
 .48 ( ليمى بعتاش، المرجع السابؽ، ص 2

 .339، ص 2007، سنة 01، مجمة المحكمة العميا، قسم الوثائؽ، العدد 10/01/2007الصادر بتاريخ   382981( قرار المحكمة العميا رقم  3



 المستىدي عتمادلال اآلثار القاوووية  األولالفصل 
 

06 
 

ويرتبط بسند الشحن وثيقة التأمين عمى البضاعة، ىذه األخيرة تحتؿ أىمية بالغة في البيوع  
االصطدام بالسفن  البحرية، باالعتبار أن الرحمة عادة ما تتعرض لعدة مخاطر كالعواصؼ، و

الجباؿ الجميدية، وبالتالي فإن عقد التأمين ىو الضمان الوحيد الذي يمكن المشتري من  أواألخرى 
 .1أو تمفيا خبلؿ الرحمة حصولو عمى التعويض المناسب في حالة ىبلؾ البضاعة

خبلليا  إلى سند الشحن ووثيقة التأمين يسمم المستفيد كذلؾ فاتورة تجارية يثبت من باإلضافة 
 .التأمين وأجرة النقؿ وغيرىا من المصاريؼ التي أنفقيا البائع عمى البضاعةمبمغ  ثمن البضاعة و

وعادة ما يتم االتفاؽ عمى ىذه المستندات الثبلث فقط في تنفيذ عقد االعتماد، غير أنو قد تطمب 
يادة صحية، دون اختبلؼ نوع البضاعة، كشيادة النوعية أو المنشأ أو شمستندات أخرى تختمؼ ب

  .2أن ننسى بالذكر المستندات التي يستمزم المشتري استصدارىا تبعا لشروط االستيراد

 ثالثا/ االعتماد المستندي أداة وفاء و ائتمان:

قد ابتكر الفقو التجاري االعتماد المستندي كأداة وفاء تؤدي ففيما يخص خاصية الوفاء:  
ألخرى كالشيؾ والسفتجة، وبشكؿ يحقؽ التوازن بين مصالح نفس الغرض الذي تؤديو وسائؿ الوفاء ا

، وكذا الظروؼ التي تحوؿ دون تنفيذ التزامات البائع والمشتري، ويجنب كؿ منيما سوء نية اآلخر
كؿ طرؼ، ويتم ذلؾ بتعيد البنؾ بناءا عمى أمر عميمو بأن يدفع لممستفيد بمجرد تقديم ىذا األخير 

المتفؽ عمييا، وبذلؾ يضمن البائع حصولو عمى ثمن البضاعة محؿ المستندات المطابقة لمشروط 
التي عقد البيع، ويطمئن المشتري عمى وصوؿ البضاعة المتفؽ عمييا بحصولو عمى المستندات 

 .3تثبت شحن البضاعة بالمواصفات المتفؽ عمييا

 نقطتين: التي يمتاز بيا عقد االعتماد المستندي فيمكن إبرازىا في أما خاصية االئتمان 

                                                           
/ محمد .1232 ، ص1993محي الدين اسماعيؿ عمم الدين، موسوعة عمميات البنوؾ من الناحيتين القانونية والعممية، الجزء الثالث، دار النيضة العربية، (  1

 . 136، ص المرجع السابؽ، بمعيساوي الطاىر

 .22( أمين خالدي، المرجع السابؽ، ص  2

 وما بعدىا. 7/ عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص 24( فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع السابؽ، ص 3
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يستطيع الحصوؿ عمى مبمغ االعتماد بمجرد تقديمو المستندات الخاصة بالنسبة لممستفيد: - 
ودون انتظار تسمميا ماديا من قبؿ المشتري، وىو ما  بالبضاعة و المطابقة لمشروط المتفؽ عمييا،

ما يمكنو خصم الصفقات وتنفيذىا، ك إبراميتوافؽ مع طبيعة المعامبلت التجارية وعامؿ السرعة في 
 .1السفاتج المسحوبة عمى البنؾ قبؿ حموؿ أجؿ استحقاقيا

فيقوم بشرائيا من منتج أو مورد آخر، يكون المستفيد منتجا لمبضاعة،  ومن جية أخرى قد ال
وبذلؾ يتفؽ مع  المشتري عمى تحويؿ حقوقو في االعتماد لصالح ىذا المنتج أو المورد بموجب 

يمكن ىنا لؾ الحاؿ في حالة إصرار المورد عمى أن يكون الوفاء مقدما اعتماد قاببل لمتحويؿ، كذ
سيتم شرح ، و 2لممستفيد حؿ ىذا اإلشكاؿ بطمب فتح اعتماد الدفعة المقدمة)اعتماد الشرط األحمر(

 ألنواع االعتماد المستندي في الفرع الثالث من ىذا المطمب.عند تطرقنا  النوع اىذ

يمكن لممشتري بمجرد حيازتو لممستندات التصرؼ في  آلمر(:بالنسبة لممشتري )العميل ا -
وتسمميا استبلما ماديا، باعتبار أن حيازة  إليوالبضاعة ببيعيا أو رىنيا، دون انتظار وصوليا 

وفي االعتماد  كما أنو ،مثؿ حيازة البضاعة نفسيا وتخوؿ لحامميا التصرؼ فييا بحريةتالمستندات 
ي االستفادة من األجؿ الممنوح لو و استثمار ثمن البضاعة وذلؾ المؤجؿ الدفع يستطيع المشتر 

 .3خبلؿ الفترة الممتدة بين التعيد بالدفع المؤجؿ وتاريخ االستحقاؽ

أن لخصائص االعتماد المستندي أىمية بالغة ودور كبير في  تضحيسبؽ  ومن خبلؿ ما
يعنى بو المتعاقدان في بمدين  م ماتشجيع التعامؿ بو كوسيمة جديدة من وسائؿ الدفع، باعتبار أن أى

مختمفين، ىو التحقؽ من قدرة كؿ منيما عمى الوفاء بالتزاماتو رغم بعد المسافة واختبلؼ القانون 
     .4الذي يحكميما

                                                           
 . 25، ص 2006ي والتجارة االلكترونية، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان ( مازن عبد العزيز فاعور، االعتماد المستند 1

 .27( فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع السابؽ، ص  2

 .25. / أمين خالدي، المرجع السابؽ، ص 28المرجع ، ص نفس(  3

نفس المرجع، نفس  ./ أمين خالدي،395، ص2004ر الجامعة الجديدة، مصر، بدون طبعة، محمد فريد العريني، القانون التجاري، دا( عمي البارودي و  4
 الصفحة. 
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 انيالفرع الث

 المستندية اتاالعتمادأنواع 

تيا الظروؼ ية والعمميات المصرفية المتنوعة التي استحدثمنظرًا لضرورة تمبية الحاجات العم
أو  مضمونيا فقد تنوعت واختمفت االعتمادات المستندية تبعًا لمشروط التي قد ترد في ،االقتصادية

ىذا باإلضافة إلى المصطمحات التي قد تغير االعتماد من نوع إلى آخر  ،1تبعا لآلثار التي ترتبيا
  :ةالتالي تبعا لمفئاتتندية االلتزامات الواردة فيو وعميو فإنو يمكن تقسيم االعتمادات المسا وكذ

 ودرجة األمان: الصرفي  تقسيم االعتمادات المستندية من حيث قوة االلتزام /أوالً 

يمكن تقسيم االعتمادات المستندية من حيث قوة االلتزام المفروض عمى أطرافو وكذا درجة 
االعتماد  لئللغاءر قابؿ ، االعتماد الغيلئللغاءاألمان إلى ثبلث أنواع رئيسية ىي: االعتماد القابؿ 

 المؤيد)المعزز(.

 :لإللغاء/ االعتماد القابل 1

في أي وقت سواء من  ، أو تعديموز فيو لمبنؾ )المصدر( الرجوع فيووىو االعتماد الذي يجو 
 . 2تطالما كان ذلؾ قبؿ تقديم المستندا، تمقاء نفسو أو بناءا عمى طمب العميؿ اآلمر

مستندية يعطي الفرصة لمبنؾ مصدر االعتماد الصبلحية في وىذا النوع من االعتمادات ال
وبما أن ىذا ، دون إشعار مسبؽو   المنفردة بإرادتو إجراء أي تعديؿ أو إلغاء االعتماد في أي لحظة

                                                           
1
) André Boudinot, la Pratique du crédit documentaire, 4

ème,
 édition Sirey, Paris, 1979, p14.  

/ مصطفى كماؿ 29، ص2005االسكندرية، مصر  جامعة الجديدة،( عباس مصطفى المصري، عقد االعتماد المستندي في قانون التجارة الجديد، دار ال 2
/ أكرم ياممكي، األوراؽ التجارية والعمميات المصرفية، دار  167، ص2006طو، العقود التجارية وعمميات البنوؾ، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان 

 .320، ص 2008الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان ، األردن 
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ألطراؼ االعتماد المستندي إلمكانية مفاجأتيم بإلغائو أو تعديمو دون  النوع ال يوفر الحماية الكافية 
 .1صبح ىذا النوع نادر االستخدام في الوقت الحاليسابؽ إنذار، فقد أ

النشرة رقم  لبلعتماد المستندي قواعد واألعراؼ الموحدةالمن  08وىذا ما نصت عميو المادة 
500

بعدم ضرورة إببلغ المستفيد باإللغاء أو التعديؿ وتنص عمى جواز إلغاء أو تعديؿ ىذا  ،2
 .االعتماد دون إخطار المستفيد

النظر إلى التعديؿ األخير لؤلصوؿ واألعراؼ الموحدة لبلعتمادات المستندية نشرة غير أنو وب 
، نجد أن غرفة التجارة الدولية قد ألغت العمؿ باالعتمادات المستندية القابمة 2007لعام  600رقم 

 .3في الواقع العممي وذلؾ لقمة ضماناتيا و ندرة العمؿ بيا لئللغاء

قد يحوؿ حائؿ دون استخداميا فبل يستطيع  أو لآلمر، لمبنؾولكن ىذه الصبلحية الممنوحة 
وذلؾ في حالة ما إذا قام المستفيد  ،إلغاء أو تعديؿ ىذا االعتماد يامر بفتح االعتماد حينالبنؾ أو اآل

اآلمر بعد قد ألغى أو عد ؿ في ىذا  لمستندات في الوقت الذي لم يكن البنؾ أوامبنؾ لالتزاماتو وقدم ب
4ففي ىذه الحالة يتأكد حؽ المستفيد في المطالبة بتنفيذ خطاب االعتماد ،االعتماد

. 

فعمى  ،في حالة ما إذا كان البنؾ المصدر قد خوؿ بنؾ وسيط بالوفاء بقيمة ىذا االعتماد و
بتعديؿ أو إلغاء ىذا النوع من االعتماد قبؿ قيام  ،البنؾ المصدر أن يبمغ البنؾ المسؤوؿ عن الوفاء

ال كان البنؾ المصدر في حالة اإللغاء  ،قيمة االعتماد إلى المستفيدبدفع بالوفاء  البنؾ المكمؼ وا 
 .5مسؤواًل عن المبالغ التي دفعيا الوسيط أو تعيد بدفعيا )المؤيد(دون إعبلم البنؾ المكمؼ

                                                           
، 2010و باسم محمد ممحم، األوراؽ التجارية والعمميات المصرفية، الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان األردن  د الطراونة( بسام حم 1

 . أيضا:429ص
- Eisemann Fréderic, Le crédit documentaire dans le commerce extérieur, édition Jupiter 1985, p 26.    
2
) Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, publication n 500 de 1993 de la chambre de 

commerce international. 
3( art 2 de RUU pub n : 600. 

 .21المرجع السابؽ، ص االعتمادات المستندية،( عمي جماؿ الدين عوض،  4

 .23، ص نفس المرجع(  5
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 :لإللغاء/ االعتماد الغير قابل 2

وع يكون بمثابة تعيد ذا الن، وىقطعي وكذلؾ يسمى باالعتماد الباتويسمى باالعتماد ال
ال يجوز بأي حاؿ من األحواؿ نقضو أو تعديمو بدون موافقة  قطعي من البنؾ فاتح االعتماد بحيث

 .1(والمستفيد والبنؾ اآلمر ) وىم األطراؼ الثبلث لبلعتماد المستندي ،ذوي الشأن

لى المستفيد يستطيع البنؾ التحمؿ من التزامو بدفع قيمة خطاب االعتماد إ وفي ىذا النوع ال
حيث أن ىذا  المتفؽ عمييا، مشروطلمطابقة الالمطموبة و  المستندات ىذا األخير في حاؿ تقديم

وىذا  .2إال باتفاؽ جميع األطراؼ االعتماد يرتب في ذمة البنؾ التزامًا أصيبًل ال يستطيع الرجوع عنو
قبااًل عميو  من قبؿ التجار والمستوردين النوع من االعتمادات المستندية ىو األكثر استعمااًل وا 

 .قة و ائتمانلما يوفره ليم  من ثوالمصدرين ذلؾ 

 يوأن يذكر ف ستوجبي لئللغاء،غير قابؿ  وأ لئللغاء بلقاباد االعتم لتبيان ما إذا كان و
كما جاء في المادة السادسة من األصوؿ واألعراؼ  لئللغاء بؿغير قا أو إللغاءصراحة بأنو قابؿ 

( في فقرتيا )ب و ج( حيث جاء في الفقرة ب "وعميو 500مادات المستندية نشرة )الموحدة لبلعت
يجب أن يبين االعتماد بوضوح ما إذا كان قاببًل لمنقض أو غير قابؿ لمنقض".أما في الفقرة ج "وفي 

  .حالة عدم بيان ذلؾ يعتبر االعتماد غير قابؿ لمنقض"

لمستندية أراد أن يمتزم فسر ىذا السكوت فإذا سكت البنؾ ولم يفصح عن أي االعتمادات ا
 .3لئللغاءعمى أنو أراد أن يمتزم باالعتماد القابؿ 

 

                                                           
اإلعتمادات  / عمي جماؿ الدين عوض، 227، ص2005، األردن ار المناىج لمنشر والتوزيع، عمانوي، العمميات المصرفية الخارجية، د( خالد وىيب الرا 1

 .15السابؽ، ص المرجع  المستندية،

 أيضا:  .30( عباس مصطفى المصري، المرجع السابؽ، ص  2
- Eisemann Fréderic, Op.cit. p 27. Voir aussi : Jean pierre Mattout, les apports de R.U.U 500 au droit du crédit 

documentaire, revue banque et droit, n : 35 Mai 1994, p 10. 
 .نفس المرجع، نفس الصفحة( عمي جماؿ الدين عوض،  3
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 / االعتماد المؤيد )المعزز(:3

يتم ىذا النوع من االعتمادات عن طريؽ اتفاؽ بين البائع والمشتري يقوم البنؾ فاتح االعتماد  
إضافة تعزيزه عمى خطاب االعتماد بموجبو بتفويض أو الطمب من بنؾ آخر في بمد المستفيد ب

بالدفع الفوري لقيمة المستندات التي يقدميا  -البنؾ المؤيد -المستندي، وبناءا عميو يتعيد ىذا األخير
 .1المستفيد وذلؾ بعد التأكد من مطابقتيا لشروط االعتماد

ر ويشترط في االعتماد الذي يكون محبل لمتأييد من طرؼ بنؾ ثالث، أن يكون قطعي غي 
باعتبار أن البنؾ في ىذا األخير غير  لئللغاء، بحيث ال يتصور تأييد االعتماد القابؿ لئللغاءقابؿ 

ممتزم وىو األمر الذي يحوؿ دون تأييده، وبمجرد تأييد االعتماد المستندي يصبح البنؾ المؤيد مدينا 
 :2متضامنا مع البنؾ فاتح االعتماد قبؿ المستفيد ويترتب عن ذلؾ

 منيما يصبح ممزما بوفاء قيمة االعتماد. أن كبل -

 أن كبلىما ال يستطيع تقسيم الدين بينو وبين البنؾ اآلخر. -

ن كان األيسر عميو مطالبة البنؾ المؤيد  - المستفيد لو الخيار في أن يطالب أحد البنكين بالدين، وا 
 الموجود في بمده.

 :عبحسب طريقة الدف ةالمستندي اتاالعتمادتقسيم ثانيًا: 

إلى اعتماد االطبلع، واعتماد القبوؿ  يااالعتمادات المستندية بحسب طريقة دفع تنقسم
قوم بالتعرض إلييا عمى نوسوؼ  ،اد مؤجؿ الدفع، واعتماد الدفعة المقدمة، واالعتماد الدو ارواالعتم

 :التوالي وبإيجاز كما يمي

                                                           
 .18، ص المرجع السابؽ ،( ليمى بعتاش 1

 .19( نفس المرجع، ص  2
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 االطالع:ب االعتماد/ 1

دات المستندية إلى المستفيد بمجرد االطبلع و تسميم ويتم الدفع في ىذا النوع من االعتما
المستندات إلى البنؾ المصدر أو المعزز إن وجد وفحصيا والتأكد منيا، ويسمى ىذا االعتماد 

1باالعتماد المنجز
. 

وىذا النوع من االعتمادات يسمح لممستفيد بصرؼ مبمغ االعتماد مباشرة من البنؾ المصدر  
إلى انتظار وصوؿ البضاعة إلى بمد المشتري، ومطابقة مواصفاتيا عمى أو المعزز، ودون الحجة 

 .2الواقع مع البيانات الواردة في المستندات

 / اعتماد القبول:2

مستندات مطابقة لمبضاعة مقابؿ  المستفيد يقدمىذا النوع من االعتمادات المستندية في و 
والذي قد يكون البنؾ  ،يا عميوالحصوؿ عمى قبوؿ مسحوب عميو معين في السفتجة التي يسحب

المستفيد في ىذا النوع من و  المصدر لبلعتماد أو البنؾ المعزز لو أو اآلمر أو أي بنؾ آخر،
نما يحصؿ  االعتمادات ال يحصؿ عمى قيمة االعتماد بمجرد تقديمو لممستندات الممثمة لمبضاعة، وا 

وقد نصت عمى ىذا النوع ، 3لسفتجةعمى ىذه القيمة عند حموؿ أجؿ االستحقاؽ المتفؽ عميو في ا
600من القواعد واألعراؼ الموحدة نشرة رقم  /أ07من االعتمادات المادة

4. 

 : االعتماد مؤجل الدفع /3

ىذا النوع من االعتمدات يشبو إلى حد بعيد اعتماد القبوؿ والذي سبؽ شرحو أعبله، كونو 
م المستندات المطموبة لمبنؾ المصدر أو ىو اآلخر ال تدفع قيمتو لممستفيد بمجرد االطبلع وتقدي

                                                           
1 ) art 07/a, de  RUU pub n : 600. Voir aussi : Hubert Martini et Dominique Deprée et Jounne klein- cornede, Op.cit.p49. 

نسيبة ابراىيم حمو و بختيار صابر بايز، مقاؿ بعنوان: مخاطر االعتماد المستندي ووسائؿ الحد  / .35، ص المرجع السابؽ( عباس مصطفى المصري،  2
 .10، ص 16، السنة 48، العدد 13 منيا، مجمة الرافدين لمحقوؽ، المجمد

 .36المرجع، ص نفس ( عباس مصطفى المصري،  3

 .500/ج من القواعد واألصوؿ الموحدة نشرة رقم:09( تقابميا المادة  4
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المعزز إن وجد، ويتم فيو االتفاؽ ين األطراؼ عمى حصوؿ المستفيد عمى قيمة االعتماد بعد مرور 
1مدة معينة من تقديمو المستندات، ودون اشتراط سحب سفتجة كما ىو الحاؿ في اعتماد القبوؿ

.   

 :(/ اعتماد الدفعة المقدمة) الشرط األحمر4

تماد الدفعة المقدمة ىو اعتماد قطعي يحصؿ بموجبو المستفيد عمى دفعة أولية من قيمة اع 
االعتماد بمجرد قيام البنؾ بإخطاره بفتح االعتماد وقبؿ قيامو بتسميم المستندات، ويتم خصم ىذه 

 لبلعتماد بتاريخ تسديدىا بعد تسميم المستفيد المستندات اإلجماليةالدفعة المقدمة من القيمة 
يكتب دائما بالمون األحمر، وىو األمر الذي  -تقديم دفعة أولية لممستفيد -المطموبة، وىذا الشرط 

 . 2"اعتماد الشرط األحمر"جعؿ معظم الكتاب يسمون ىذا النوع من االعتمادات 

 / االعتماد الدوار:5

دة االعتماد ويقصد باالعتماد الدو ار ىو ذلؾ االعتماد الذي يتحدد بصورة تمقائية من حيث م
وتكون ىذه المدة المتجددة منصوص عمييا في االعتماد المستندي وذلؾ دون  ،أو من حيث قيمتو

3الحاجة إلى تعديؿ أي شرط من شروط االعتماد األخرى
. 

سابقًا قد يكون لممدة أو لمقيمة أو مجمع أو غير مجمع وذلؾ  ذكرناواالعتماد الدو ار كما 
 :عمى النحو التالي

حيث يتم تنفيذ دفعات شيريًا لمدة سنة عمى سبيؿ المثاؿ عمى أن  الغير المجمع: االعتماد -
يتجدد قيمة االعتماد كؿ شير أي أن االعتماد يصبح قاببًل لمتنفيذ بحده األعمى تمقائيًا كؿ 

قدم لمبنؾ كؿ شير بمستندات شحن جديدة بالقيمة توبالتالي يستطيع المستفيد أن ي ،شير
                                                           

 أيضا:  .259( خالد وىيب الراوي، المرجع السابؽ، ص 1
- Hubert Martini et Dominique Deprée et Jounne klein- cornede, Op.cit.p50. Voir aussi : Eric Caprioli, Le crédié 

documentaire, évolution et perspectives, Litec, Paris 1992, p 202-203.      
 .25. / ليمى بعتاس، المرجع السابؽ، ص 430، 429( بسام حمد الطراونة و باسم محمد ممحم، المرجع السابؽ، ص  2

 .39بؽ، ص ( عباس مصطفى المصري، المرجع السا 3
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ييا دون النظر إلى ما قد يستعممو في شير معين من ىذا الحد فإن لم الشيرية المتفؽ عم
الدفعة  إلىوال يمكن في ىذا النوع إضافة أي جزء من الدفعة السابقة  يستخدمو سقط حقو فيو

 .1البلحقة

وىو في الحالة السابقة إذا مر  شير ولم يستخدم  :أما المجمع )االعتماد الدّوار المجمع( -
العتماد المفتوح وبقي فيو شيء تضاؼ القيمة المتبقية إلى الشير الذي الحد األعمى من ا

ويستطيع المستفيد في الشير الذي يميو أن يقدم مستندات ببضاعة جديدة بالقيمة  ،يميو
فقد يفتح االعتماد الدو ار عمى ىذه الشاكمة لستة  ،المتجمعة، وذلؾ حتى نياية فترة االعتماد

  .2أشير أو لسنة ومن ثم ينتيي

 :ثالثًا: االعتمادات المستندية في حالة وجود وسيط

وفؽ ىذه الفئة إلى  ،في تنفيذىا وسيطتنقسم االعتماد المستندية بالنظر إلى مدى تدخؿ 
 ىما: االعتماد القابؿ لمتحويؿ، االعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر)الظيير(. نوعان

 :ذه التقسيماتقوم عمى التوالي ببيان ماىية كؿ واحد من ىنوسوؼ 

 :(Transférable Crédit)االعتماد القابل لمتحويل /1

االعتماد القابؿ لمتحويؿ ىو االعتماد الذي يطمب بموجبو المستفيد )المستفيد األصمي( من  
 .3الدفع، أن يجعؿ من االعتماد متاحا كميا أو جزئيا لمستفيد ثان أو مستفيدين آخرينالبنؾ المكمؼ ب

عمى  ؿ واألعراؼ الموحدة لبلعتماد المستندي بأنو االعتماد الذي ينصكما عرفتو األصو  
4أو تحويؿ جزء من قيمتو إلى شخص آخر أو أشخاص آخرين كميا لممستفيد بتحويموالسماح 

.  

                                                           
 .42، ص 2000-1999، االعتماد المستندي، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة باجي مختار ، عنابة بمعيساوي ( محمد الطاىر 1

 .32( عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص 2

 .58( فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع السابؽ، ص 3

4  (  art 38/b de RUU pub n : 600 
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ويتم المجوء عادة ليذا النوع من االعتمادات في الحالة التي ال يكون فييا المستفيد األصمي  
نما يحصؿ عمييا من  ،ة المطموبة في االعتمادمنتجا أو متعامبل بالبضاع منتج أو منتجين وا 

، وبناء عميو يضطر إلى طمب فتح اعتماد لصالحو ويشترط فيو أن يكون قاببل لمتحويؿ 1آخرين
حتى يستطيع فيما بعد تحويؿ قيمتو أو جزء منيا إلى المنتج أو المورد الذي باعو البضاعة محؿ 

إذا وجد في مضمونيا  إالون قابمة لمتحويؿ عتمادات المستندية ال تكأن اال واألصؿ، 2االعتمادفتح 
ن تضمنت ىذا الشرط فإنو ال يجوز تحويؿ قيمة االعتماد إال مرة  شرط يفيد قابميتيا لمتحويؿ، وا 
واحدة فقط، كما أن وجود شرط تحويؿ االعتماد ال يغير من طبيعتو فإن كان االعتماد قطعي استمر 

ن كان قابؿ  ،قطعي بعد تحويمو  .3بعد تحويمواستمر كذلؾ  لئللغاءوا 

 : )الظيير(االعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر /2

يتم المجوء إلى االعتماد  بحيث  ،يتشابو ىذا النوع من االعتمدات مع االعتماد القابؿ لمتحويؿ
المتفؽ عمييا ما المفتوح بقوة اعتماد آخر في الحاالت التي يكون فييا المستفيد غير منتج لمبضاعة 

أو أن ىذه البضائع ال تتوافر بمجمميا لديو من حيث  ،بينو وبين اآلمر فاتح االعتماد المستندي
ينكشؼ  وحتى ال ،ائيػػا من طرؼ آخرفيو المستفيد إلى شر  ريضطالكمية أو النوعية األمر الذي 

يقوم  القابؿ لمتحويؿوعمى عكس االعتماد  ،الوضع التجاري أو المالي لممستفيد في ىذه الحالة
من حيث القوة بينو وبين التاجر  ميالمستفيد بفتح اعتماد مستندي آخر مستند إلى االعتماد األص

، وبمقتضاه يقدم البنؾ الوسيط اعتماد ي سوؼ يقوم بتزويده بيذه البضائعالذ )المستفيد الجديد(
عمى أن تكون مدة  ،ألصميبضمان االعتماد األصمي لصالح المستفيد الثاني يعينو المستفيد ا

بحيث يتمكن المستفيد األصمي  ،و أقؿ قيمة منو االعتماد الثاني أقصر من مدة االعتماد األصمي

                                                           
1 (  Robert L.Jordan ,William D.Warren and Steven D.Walt, Commercial  law , fifth edition , foundation press , New 

York, 2000. p.687. 
 .59، صالسابؽ المرجعفيصؿ محمود مصطفى النعيمات، (  2

، 2008-2007اد المستندي، رسالة ماجستير، كمية الحقوؽ، جامعة بن يوسؼ بن خدة، الجزائردور البنؾ المصدر في االعتم ( غازي محمد أحمد المعاسفة،3
 .32ص
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، كما يتضمن االعتماد قبؿ انتياء مدة االعتماد األصمي اآلمرمن جمع البضاعة وشحنيا إلى 
 .1جميع شروط االعتماد األوؿ ما عدا قيمة االعتمادالمقابؿ 

 الثانيالمطمب 

 تجاه البنك المنشئ  اآلمر  التزامات العميل

وبعد تحديد  ،لصالح المستفيد )المنشئ( تح االعتماداالبنؾ ف نالعميؿ اآلمر م طمبعند   
الشروط والبيانات التي يتوجب عمى المصرؼ أن يتحقؽ من مطابقتيا وصحتيا عند استبلم 

بتقديم  و جممة من االلتزامات، منيا ما يتعمؽالمستندات من المستفيد، فإنو مقابؿ ذلؾ تترتب عمي
األوؿ( باعتباره الضمان الذي يمكن البنؾ من استيفاء المبالغ التي أنفقيا، ومنيا ما  الغطاء)الفرع

( الثاني ) الفرعمقابؿ المستندات المتفؽ عمييا التي قدميا البنؾ لممستفيد بدفع قيمة االعتماد يتعمؽ
التي تكبدىا البنؾ في سبيؿ تنفيذه لعقد  )الفرع الثالث(لة والمصاريؼومنيا ما يتعمؽ بدفع العمو 

 .االعتماد

 الفرع األول

 تقديم الغطاء

إبراز  ثم  أوال من دراسة ماىيتو لتحديد المقصود بالغطاء وكؿ الجوانب المتعمقة بو البد
 التكيؼ القانوني لو.

 / ماىية الغطاء:أوال

 لقاء تنفيذ التزاماتو نحو اآلمرييا البنؾ من العميؿ الحماية التي يتحصؿ عم الغطاء ىو  
، واليدؼ من ىذا والتي تتطابؽ وشروط االعتمادالمستفيد بدفع قيمة المستندات التي يتقدم بيا 

                                                           
 .45-44، ص 1999( حسن دياب، االعتمادات المستندية التجارية، المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر والتوزيع ، بيروت،  لبنان 1
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في حالة منح البنؾ لمعميؿ  أو ،مماطمتو في الدفع أو اآلمر إفبلسالضمان ىو حماية حقو من 
فيحصؿ عمى الغطاء لتغطية قيمة  ،النوع الذي يعتريو نقص لموفاء وكانت نوعية البضاعة من أجبل

ن البنؾ يتعامؿ أخاصة و  ،يتعرض لو البنؾ من نقص قيمة البضاعة أنالنقص الذي يمكن 
فيو غير ممزم بالبحث والتحري عن سبلمتيا ومدى  ،بمستندات وليس بما تمثمو ىذه المستندات

   .1مطابقتيا لشروط عقد االعتماد

منو  اآلخريكون جزئيا فقط يغطي جزء من قيمة االعتماد ويبقى الجزء  أنن والغطاء يمك
وقد يكون كميا يغطي كامؿ قيمة االعتماد وىذا النوع  يشترطو البنؾ عمى العميؿ  ،غير مغطى

 .2معرضة لصعوبة في التسويؽ أوكانت البضاعة قابمة لمكسر  إذاخاصة 

تبرز  ،الضمان إيداعاتيطمؽ عمييا  مراآلؿ مالية يقدميا العمي أوراقاوقد يكون الغطاء 
عمى منحو ميمة  اآلمركضمان في الحاالت التي يكون البنؾ فييا قد اتفؽ مع عميمو  أىميتيا
دفع قيمة االعتماد  عند أالمالية عند فتح االعتماد ضمانا لدينو الذي ينش باألوراؽفيحتفظ  ،لموفاء

 .3لممستفيد بعد تقديمو المستندات المطموبة 

ويكون  ،يكون ىو المستفيد فييا ذنيوإسندات  أو سفاتجلمبنؾ  اآلمرر العميؿ ظي  ي  وقد 
وعند حموؿ ميعاد استحقاقيا فممبنؾ أن  ،المظيرة لؤلوراؽرىن  أي تأمينياالتظيير في ىذه الحالة 

ة أو وفاء العميؿ بالتزامو بدفع قيم يحصميا واالحتفاظ بقيمتيا حتى انتياء صبلحية االعتماد
4االعتماد

. 

                                                           
 .78( سماح يوسؼ إسماعيؿ السعيد ، المرجع السابؽ، ص  1

 .140، ص 1984في الحقوؽ ، جامعة القاىرة ،  ( محمد اليماني، االعتماد المستندي والطبيعة القانونية اللتزام البنؾ، رسالة دكتوراه 2

 . 1273ػ-1272( محي الدين إسماعيؿ عمم الدين، المرجع السابؽ، ص  3

، البنؾ والمصالح المتعارضة في االعتماد المستندي، دار النيضة العربية، أبو الخير./ نجوى كماؿ 79يد، نفس المرجع، ص السع( سماح يوسؼ إسماعيؿ  4
 .502ص  القاىرة،
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كما قد  ،محبل تجاريا كغطاء لبلعتماد أوقد يقبؿ البنؾ ارتيان بضائع ممموكة لمعميؿ كما 
يتعيد لو بموجبو بدفع قيمة  آخريوافؽ عمى استصدار العميؿ لصالح البنؾ خطاب ضمان من بنؾ 

 .1االعتماد 

غطاء كمي لقيمة البنؾ في الحصوؿ عمى  يأمؿفغالبا ما وبالنسبة لتحديد قيمة الغطاء  
ن يقدم غطاء جزئيا أ وأ ،ن يعفيو البنؾ من تقديم ىذا الغطاءالعميؿ أل سعىيفي المقابؿ و  ،االعتماد

  .األمرلزم  إذا أدنىكحد 

  :التكييف القانوني لمغطاءثانيا/ 

كان الغطاء  فإذاوعميو ، عينيا أونقديا  إماغطاء االعتماد يكون  أن لقد سبؽ الذكر أعبله 
ن يكون محبل تجاريا أو أوراقا مالية أو تجارية ...الخ ، فينا يعتبر الغطاء رىنا تجاريا لمقيم أك عينيا

وفي ىذه الحالة يخضع الغطاء ألحكام الرىن التجاري من حيث  ،المنقولة التي يقدميا العميؿ لمبنؾ
 .2مرإنشائو وانقضائو والتنفيذ عميو إذا اقتضى اآل

  :يا فقد اختمؼ رأيان فقييان بشان تكييفو القانونيمن حيث كون الغطاء نقد أما

  :األولاالتجاه  -

مقابؿ الوفاء االحتياطي لتغطية نتائج  إالىو  الغطاء النقدي ما أنىذا االتجاه  أنصاريرى 
الحؽ في التصرؼ فيو كتصرفو  اآلمرن لمعميؿ و يك أنالعممية، حيث يمتمؾ البنؾ ىذا المبمغ دون 

ا لموفاء بالسفتجة يمكن لدائنيو الحجز عمى ىذا المبمغ كونو مخصص وال ،ةالشخصيفي حساباتو 
 .3المستندية فقط
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 أسبابفكرة مقابؿ الوفاء ال تصمح لتفسير طبيعة الغطاء لعدة  أنيؤخذ عمى ىذا الرأي وما 
 :1منيا

ء في غطا األصؿبينما كون الوفاء بموجبيا تتميز بسيولة تداوليا، بالنسبة لمسفتجة التي ي  -3
  .االعتماد انو غير قابؿ لمتداوؿ

  .لمصمحة المستفيد بينما الغطاء مقرر لمصمحة البنؾ مقابؿ الوفاء ضمان مقرر  -9

لم يكن لدى المسحوب عميو مقابؿ وفاء في السفتجة جاز لو االمتناع عن قبوؿ السفتجة  إذا  -1
 .ذلؾ فيما يخص الغطاءلمبنؾ بينما ليس  ،وكذا دفع قيمتيا

وجوده عند حموؿ ميعاد  السفتجة ػ حؽ التصرؼ بمقابؿ الوفاء شريطة لمساحب ػ في  -0
يتصرؼ فيو طيمة مدة صبلحية  أنبالنسبة لمغطاء فبل يمكن لمعميؿ  أما، االستحقاؽ
 .االعتماد

بينما الغطاء ىو ضمان لمبنؾ  ،في السفتجة يشكؿ مقابؿ الوفاء ضمانا لمحامؿ في الوفاء بيا -5
   .وليس لممستفيد

  :الثانياالتجاه  -

 .غطاء االعتماد المستندي ىو رىن تجاري أن "عمم الدين إسماعيؿمحي الدين "يرى الدكتور 
كان الغطاء المقدم لصالح البنؾ عينيا  إذابحيث يعتبر تاما  ،األحواؿناقصا حسب  أوويكون تاما 

ن البنؾ يمتمؾ أل ،كان الغطاء الذي تم تقديمو نقديا فان الرىن في ىذه الحالة يعتبر ناقصا إذا أما
ويصبح مدينا برد مبمغ يوازي ما تسممو من العميؿ في حالة انقضاء  ،الغطاء النقدي بمجرد تسممو

ن المقاصة القانونية تتم إف ،ستخدم االعتماد قبؿ انقضاء اجموأ إذا أما ،جؿ االعتماد دون استخداموأ
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توافرت  إذامنيما مقدارا  األقؿدود وفي ح ،بين الغطاء النقدي والمبمغ المدفوع من قيمة االعتماد
 .1شروطيا 

تصمح لتكييؼ وضع الغطاء طوؿ مدة  ىذه الفكرة ال أن "محمد اليماني" ويرى الدكتور
بحيث يتعرض البنؾ لخطر ىزات مالية قد تصيب  ،قبيؿ انقضائو إلىصبلحية االعتماد من فتحو 

 إلى إدخالو أو ،ة دائني العميؿالعميؿ وما ينجر عنيا من محاولة الحجز عمى الغطاء من جي
 .يمكنو التحمؿ منو المستفيد قائما ال إلىبينما يبقى التزام البنؾ بالدفع  ،األخيرىذا  أفمس إذاالتفميسة 

  لمعميؿ يينشئ التزاما في ذمة البنؾ برد مبمغ مساو  أننو أالقوؿ بفكرة الرىن الناقص من ش أنكما 
حجز من قبؿ دائني العميؿ عمى ما يعادؿ قيمة الغطاء لدى جواز ال إلىبالضرورة ذلؾ يؤدي قد و 

  .2البنؾ

سواء كان مرد  ،بجواز الحجز عمى الغطاء بعد انقضاء التزام البنؾ الرأيىذا  أصحابويرى 
رفض البنؾ المستندات من المستفيد  إلىأو  ،هانتياء مدة صبلحيتو دون تنفيذ إلىىذا االنقضاء 

الحالة برد الغطاء لمعميؿ الذي ما يجعؿ البنؾ ممزما في ىذه  العتماد،لشروط خطاب ا عدم تطابقيال
وتوقيع الحجز من قبؿ دائني العميؿ يكون صحيحا كون الغطاء ىنا  بو، يكون لو الحؽ في المطالبة

 .3يكون ممكا لمدينيم

ما الغطاء ليس مقاببل لموفاء وال رىنا ناقصا وال تا نفإىذا االتجاه  وحسب رأيوبصفة عامة 
 .قيمة االعتمادىو تنفيذ معجؿ اللتزام العميؿ بتقديم  إنما
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 الفرع الثاني

 االلتزام بدفع قيمة االعتماد لمبنك

في حالة ما إذا كان االعتماد غير مضمون  يمتزم العميؿ بدفع قيمة االعتماد إلى البنؾ
اد لصالح المستفيد وعميو بدفع المبمغ المحدد في االعتم البنؾوذلؾ بعد قيام  ،بغطاء نقدي أو عيني

 .الوفاء وزمانوىذا االلتزام الممقى عمى عاتؽ العميؿ البد من تحديد محؿ ىذا  عناصرب ولئللمام

 :محل الوفاء وزمانو /أوال 

 :ـ محل الوفاء1

مقابؿ يشمؿ االلتزام بالوفاء إلى البنؾ المنشئ قيمة االعتماد التي دفعيا البنؾ إلى المستفيد  
تشمؿ كؿ ما التزم البنؾ  ذه القيمة، وىخير المستندات المطابقة لشروط خطاب االعتمادتقديم ىذا األ

 .1بدفعو بمقتضى القوانين والعادات السارية في البمد األجنبي الذي ينفذ فيو االعتماد

غطاء نقدي كامؿ التزم العميؿ اآلمر بدفع المصاريؼ ب مضمون فإذا كان االعتماد المستندي
دفع  ،إذا كان الغطاء النقدي جزئياأما  ،لبنؾ، ويعتبر الغطاء وفاء بقيمة االعتمادالتي تحمميا ا

، كما ال يجوز لمعميؿ مطالبة العميؿ باقي قيمة االعتماد عبلوة عمى المصاريؼ التي أنفقيا البنؾ
بية عن البنؾ برد ما أوفاه إليو ألي سبب منبثؽ من العبلقة بينو وبين المستفيد، باعتبارىا عبلقة أجن

 .2عقد فتح االعتماد المستندي
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 :زمان الوفاء -2

لة أفيو مس يتوقؼ تحديد زمان الوفاء عمى ما يرد في شأنو اتفاؽ بين البنؾ وعميمو، 
المدين عن طريؽ القيد في الجانب  الوفاء يكون ما فقد يتفقان عمى أن يتم الوفاء )وعادة ،موضوعية

أو في وقت التزام البنؾ  ،1م عقد فتح االعتماد المستندي( وقت إبرامن حساب العميؿ لدى البنؾ
أو وقت قبولو الكمبيالة التي يسحبيا عميو  بموجب خطاب االعتماد بعد إصداره لصالح المستفيد،

  .2المستفيد اقتضاء لحقو من خطاب االعتماد أو في أي وقت آخر يحددانو

  :حالة إفالس العميل /ثانيا 

عتماد المؤجؿ الدفع إذا أفمس العميؿ قبؿ أن يفي إلى البنؾ بقيمة أو اال في اعتماد القبوؿ
المستندية التي سحبيا عميو المستفيد  السفتجةاالعتماد الذي تعيد البنؾ بدفعو إلى المستفيد بموجب 

أن يستوفي قيمة االعتماد جاز لمبنؾ  ،وكان في الحساب الجاري لمعميؿ لدى البنؾ رصيد دائن
جؿ االعتماد يسقط بإفبلس العميؿ فيصبح التزامو أالن  ،لدائن لحساب العميؿرصيد اال خصما من

تفميسة  يدخؿ دين البنؾ في جراء المقاصة بين دينو ودين العميؿ وبذلؾ الإناجزا ويكون لمبنؾ حؽ 
 .3العميؿ
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 لثالفرع الثا

 االلتزام بدفع العمولة والمصاريف اإلضافية

العميؿ كذلؾ بتقديم  ، يمتزمقيمة االعتماداء االعتماد و الوفاء بإضافة إلى االلتزام بتقديم غط 
  عمولة البنؾ وكذا المصاريؼ اإلضافية التي تكبدىا في سبيؿ تنفيذه عقد االعتماد. 

  :دفع عمولة البنك /أوال

فتحو غيره يتحدد  اعتماد يتقاضى البنؾ عمولة عن قيامو بفتح االعتماد أو قيامو بتأييد 
 .1قا لؤلسعار المقررة لمعمولة المصرفيةمقدارىا وف

المخاطر التي يتعرض ليا البنؾ من جراء فتحو  مختمؼويراعى في تقدير ىذه العمولة 
وتستحؽ العمولة لمبنؾ بمجرد إتمام العقد  ،ومدى مسؤوليتو عن تنفيذه مقدار قيمتووتنفيذه و  االعتماد

االعتماد طالما كان عدم التنفيذ راجعا لسبب وتكون من حؽ البنؾ ولو لم ينفذ  ،بينو وبين العميؿ
أو أن يطمب العميؿ اآلمر  ،و يمتنع عن تقديم المستنداتأ ن يرفض المستفيد االعتمادأأجنبي عنو ك

ؽ مع اأو بعد االتف لغاءقاببل لئل االعتماد إذا كانوذلؾ في حالة ما  ،إلغاء االعتماد بإرادتو المنفردة
كما يظؿ حؽ البنؾ في العمولة قائما ولو كان اآلمر قد قدم  ،2طعياالمستفيد عمى ذلؾ إذا كان ق
ولذلؾ ال يستحؽ البنؾ  ،3بتنفيذ االعتماد يرتبطوتعتبر العمولة مقاببل  ،غطاء نقديا كامبل لبلعتماد

داء العمؿ أألنو يعتبر حينئذ ممتنعا عن  ،االعتماد أو رفض تنفيذه دون مبرر أً خط ي  العمولة إذا ألغ
برد العمولة إلى العميؿ بؿ يكون ليذا األخير أن يطالبو بالتعويض إذا حينيا فيمتزم  ،عيد بوالذي ت

 ىذا ما سيتم تناولو بالتفصيؿ عند التطرؽ لمسؤولية البنؾ تجاه العميؿ. ، وكان لو مقتضى
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 بالنصلمعميؿ أن يطمب من البنؾ تحصيؿ عمولتو من المستفيد  إضافة إلى ما سبؽ يجوز 
ذا لم يقبؿ المستفيد أداءىا رجع البنؾ عمى اآل ،االعتماد عمى ذلؾفي خطاب   .1لتحصيميا مروا 

يشمؿ التزام العميؿ بدفع العمولة لمبنؾ عدة عموالت تفصيمية تختمؼ من حالة إلى أخرى كما 
 نفيناؾ عمولة فتح االعتماد وعمولة تأييد االعتماد إذا كا ،حسب ما يرتضيو العميؿ اتفاقا مع البنؾ

وكذلؾ عمولة التمويؿ إذا كان االعتماد سيتم دفعو بالعممة األجنبية وعمولة حفظ  ،ييدهأطموبا تم
 .2من جانب العميؿ وكذلؾ عمولة تعديؿ االعتماد فضياالمستندات في حالة ر 

أن العمولة تستحؽ لمبنؾ  "حسن دياب"أما من حيث وقت استحقاؽ العمولة فيرى الدكتور 
ن البنؾ يبدأ في حجز مبمغ يعادؿ أل ،بؿ إصدار خطاب االعتماد لممستفيدبمجرد فتح االعتماد وق

 .3قيمة االعتماد استعدادا لتنفيذه منذ ىذه المحظة 

أن العمولة تستحؽ لمبنؾ من وقت  "محي الدين إسماعيؿ عمم الدين"في حين يرى الدكتور 
تصدير البرقية المتضمنة  تصدير خطاب االعتماد إلى المستفيد أو إلى البنؾ الوسيط أو من وقت

فتمؾ ىي مظاىر التعبير عن إرادة البنؾ بالقبوؿ وعندىا فقط يستطيع البنؾ أن يبدأ  ،فتح االعتماد
صدار الخطاب عمميتان غير متمايزتين في  بتحصيؿ حقو من العمولة حيث يرى أن فتح االعتماد وا 

ن أو  .خر بشان خطاب االعتمادآوانو ليس ىناؾ عقد خاص لفتح االعتماد و  ،عتماد المستندياال
صدار العمميتين تتخذان مظيرا واحدا يتمخص في تقديم طمب من العميؿ لفتح اعتماد مستندي و  ا 

وانو ال توجد بين ىاتين العمميتين  ،بفتح االعتماديعممو فيو خطاب االعتماد من البنؾ إلى المستفيد 
 خطاب االعتماد هبفتح االعتماد قبؿ إصدار  عميؿوال يحدث أن يخطر البنؾ ال ،أعماؿ قانونية أخرى

 .4لممستفيد
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فتح االعتماد عمؿ قانوني مستقؿ عقد أن  "محمد اليماني"يرى الدكتور ذلؾ وعمى خبلؼ  
فإذا  ،ومتميز عن خطاب االعتماد الذي يعتبر عمبل قانونيا آخر من جانب البنؾ لو أطرافو وآثاره

كاستيفاء بعض الشروط  ،االعتماد ألسباب ترجع لمعميؿ تراخى تنفيذ البنؾ اللتزامو بإصدار خطاب
الناقصة أو تفسير بعض الشروط الغامضة أو ألسباب ترجع إلى الجيات المختصة بالرقابة عن 

يعني أن يتراخى استحقاؽ البنؾ لمعمولة بؿ تستحؽ العمولة لمبنؾ ولو لم يقم  فان ذلؾ ال ،النقد
 .1 بإصدار خطاب االعتماد بسبب أجنبي عنو

ويعتبر رأي الدكتور محمد اليماني ىو الرأي الراجح، باعتبار أن حؽ البنؾ في الحصوؿ 
فتح االعتماد، و تأجيؿ أو تأخير إصدار خطاب االعتماد إبرام عقد عمى العمولة تبدأ من تاريخ 

صير ألسباب راجعة لمعميؿ ال تمغي حؽ البنؾ في استحقاقو ليا، غير أنو وفي حالة ما إذا كان التق
 في إصدار خطاب االعتماد راجع لمبنؾ، فإنو يفقد بذلؾ حقو في المطالبة بالعمولة باعتبار أنو ال

 يسوغ لممخطئ االستفادة من خطئو لممطالبة بحؽ.   

        :دفع المصاريف اإلضافية /ثانيا

يؿ سبالمصروفات التي ينفقيا البنؾ في دفع العمولة ب دفع ويمتزم العميؿ اآلمر فضبل عن
كالضرائب والرسوم ومصاريؼ المراسبلت والبرقيات والتمكسات والفاكسات وقد تسدد  ،تنفيذ االعتماد

يتقاضاىا البنؾ مقدما مع  كما يمكن أن ،وفائو لمبنؾىذه المصروفات مع مبمغ االعتماد عند 
لية الموحدة القواعد واألعراؼ الدو من  11المادة وقد أشارت  ،العمولة المستحقة عند فتح االعتماد

" إن البنؾ الذي يعطي تعميمات  :بنصيا فيما يخص تنفيذ االعتماد بين البنوؾ ىذا االلتزام عمى
لبنؾ آخر ألداء خدمة يكون مسؤوال عن أجور وعموالت ومصاريؼ ذلؾ البنؾ المتعمقة بتنفيذ 

 التعميمات.

                                                           
 وما بعدىا. 159( محمد اليماني، المرجع السابؽ، ص  1
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ذا نص االعتماد عمى أن تمؾ األجور سوؼ تكون عمى حساب المستفيد و  لم يمكن تحصيميا أو وا 
 ": ...من المستحقات، فإن البنؾ مصدر االعتماد يبقى ممزما بدفع األجور اقتطاعيا

" une banque donnant des instructions à une autre banque de fournir 

des services est responsable du règlement des commissions honoraires, frais 

ou débours (dépenses) que cette banque a encourus en vertu de ces 

instructions. 

Si un crédit mentionne que les dépenses sont à la charge du 

bénéficiaire et qu’elles ne peuvent pas être recouvrées ou déduites du 

produit, la banque émettrice demeure responsable pour le règlement de ces 

dépenses…
1

" . 

الذي يصدر تعميمات إلى  العميؿؽ ىذه المادة عمى عبلقة العميؿ بالبنؾ، نجد أن يوبتطب
بما في ذلؾ العموالت أو الرسوم أو  ،يكون مسؤوال عن أي نفقات من أجؿ فتح عقد االعتماد بنؾ

يذه ل تنفيذه ت قد تكبدىا نتيجةالذي تمقى التعميما بنؾكون اليالتكاليؼ أو المصاريؼ التي 
 .يماتالتعم

ذا نص االعتماد عمى أن تكون مثؿ ىذه النفقات عمى حساب طرؼ و   -المستفيد  -خرآا 
وتعذر تحصيؿ ىذه النفقات يبقى الطرؼ  -العميؿ اآلمر – غير الطرؼ المصدر لمتعميمات

 .2المصدر لمتعميمات مسؤوال في النياية عن دفع ىذه النفقات

 

 

 
                                                           

1  ( art 37/c  de RUU pub n : 600 

 .93ابؽ ، ص ( أمين خالدي ، المرجع الس 2
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 المطمب الثالث

 ك المنشئمسؤولية العميل تجاه البن 

 .المسؤولية المدنية ىي االلتزام بتعويض الضرر المترتب عمى اإلخبلؿ بالتزام أصمي سابؽ
 .)الفعؿ الغير المشروع(وااللتزامات األصمية ينشأ بعضيا من العقد، والبعض اآلخر من القانون

الناشئة لذا فقد جرى الفقو عمى التمييز بين نوعين من المسؤولية المدنية، فتعرؼ المسؤولية 
 الفعؿ غير المشروع قانوناعن اإلخبلؿ بالتزام عقدي مسؤولية عقدية، والمسؤولية المترتبة عن 

 . ويفترض النوع األوؿ من المسؤولية قيام رابطة عقدية بين المسؤوؿ والمضرور ،1مسؤولية تقصيرية
ولتحديد ، مغيرأما المسؤولية التقصيرية فتقوم بمجرد وقوع الخطأ وتسبب ىذا الخطأ في ضرر ل

، ثم التطرؽ الفرع األولمسؤولية العميؿ تجاه البنؾ المنشئ البد من تحديد نوع ىذه المسؤولية في 
  .الفرع الثانيفي  إلى مختمؼ الجزاءات المترتبة عمى عاتؽ العميؿ

 الفرع األول

 المترتبة عمى العميلالمسؤولية  نوع 

لبنؾ ىي عبلقة عقدية نظرا الرتباطيما بعقد إن أساس العبلقة التي تربط العميؿ اآلمر با 
"االعتماد المستندي ينشئ رابطة تعاقدية وىو ما أكده القضاء المغربي عمى أن  االعتماد المستندي

 .2 "بين البنك والعميل اآلمر، وىي عالقة مستقمة عن عقد البيع الذي يربط المشتري بالبائع

                                                           
الطبعة الرابعة، دار اليدى، عين مميمة  -النظرية العامة لبللتزامات -( محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء األوؿ 1

 .310، ص 2008-2007الجزائر، 

، أوت 79-78بالدار البيضاء، مجمة المحاكم المغربية، العدد  ، الغرقة التجارية، محكمة االستئناؼ1996/ جوان/25الصادر بتاريخ  393( قرار رقم:  2
 .103-102-101، ص 1997
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لبنؾ المنشئ ىي عبلقة تعاقدية، فإن إخبلؿ العميؿ وباعتبار أن العبلقة التي تربط العميؿ با 
التي تكون في صورتين: إما  ، يرتب عمى عاتقو المسؤولية العقديةبأحد االلتزامات السالفة الذكر

أو المطالبة بالتعويض عن الضرر في  -إذا كان ذلؾ ممكنا -مطالبة العميؿ بتنفيذ التزامو عينا
غير أن التساؤؿ  ،1العامة في القانون المدنيلمقواعد  وفقا حالة استحالة التنفيذ العيني وذلؾ

المطروح في ىذه النقطة  ىو مدى إمكانية تطبيؽ المسؤولية العقدية وجزاءاتيا عمى عقد االعتماد 
  الفرع الموالي.   اإلجابة عنو؟ وىو ما سيتم باعتباره يختمؼ عن باقي العقود المستندي

 الفرع الثاني

 بالتزاماتو تجاه البنك جزاء إخالل العميل

وبما أن القواعد واألصوؿ  الجزاء المترتب عمى العميؿ باختبلؼ الخطأ الواقع منو،ختمؼ ي
الجزاء نوع لتحديد  مةالقواعد العا لم تشر إلى ىذه النقطة، فإننا سنعتمد عمى 511الموحدة نشرة رقم 

  المترتب عمى العميؿ والذي ال يخرج عن الحاالت التالية:

 :)الحق في الحبس(من طرف البنك الدفع بعدم التنفيذ/ أوال

إذا رفض العميؿ استبلم المستندات رغم صحتيا ومطابقتيا لمشروط الواردة في عقد  
االعتماد، بسبب أن الصفقة أصبحت غير مبلئمة بالنسبة لو أو تعذر عميو تأمين السيولة البلزمة 

حبس المستندات لديو وان يبقييا بحوزتو إلى أن لدفع قيمتيا، في ىذه الحالة يحؽ لممصرؼ أن ي
لكؿ من  "والتي تنص 2من القانون المدني 111 استنادا لممادة التزاماتوبتنفيذ يبادر العميؿ اآلمر 

مادام  أويمتنع عن الوفاء بو مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام المدين،  أنشيء  بأداءالتزم 
 .ؼ لموفاء بالتزامو ىذامين كاأالدائن لم يقم بتقديم ت

                                                           
 .310ص ، السابؽ ( محمد صبري السعدي، المرجع 1
2

 ، المتضمه القاوون المدوي.2005يوويو  20المؤرخ في  05/10( القاوون رقم: 
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 أوىو انفؽ عميو مصروفات ضرورية  إذامحرزه  أوويكون ذلؾ بوجو خاص لحائز الشيء : 1ؼ
يكون االلتزام  أن إالىو مستحؽ لو،  يمتنع عن رد ىذا الشيء حتى يستوفي ما أن نافعة، فان لو

 ."بالرد ناشئا عن عمؿ غير مشروع

 :1قاعدة الحبس البد من توفر شرطينوفقا ليذه المادة يتبين أنو وإلعماؿ  

أن يكون ىناؾ شخصان كؿ منيما دائن لآلخر ومدين لو، ومن ثمة يكون ىناؾ دينان  -0
 دين في ذمة األوؿ لمثاني، و دين مقابؿ لو في ذمة الثاني لؤلوؿ. -متقاببلن

 أن يكون ىناؾ ارتباط مابين الدينين.  -1

ميم المستندات إلى العميؿ ويكون في مركز وعميو فمممصرؼ الحؽ في أن يمتنع عن تس 
مضافا إليو العموالت والفوائد  ،بدفع قيمة االعتماد بالتزاماتوالدائن المرتين إلى أن يفي العميؿ 

العميؿ عن الدفع راجع لمخالفة البنؾ لتعميماتو، وبناء عميو يقوم البنؾ  امتناعشريطة أن ال يكون 
 يا في المزاد العمني ليستوفي حقو من ثمنيا وبوجو االمتيازبالتنفيذ عمى البضاعة عن طريؽ بيع

ذلؾ أنو ال يحؽ لو أن يتصرؼ بالبضاعة بنفسو كأن يقوم ببيعيا دون المجوء إلى القضاء ألنو غير 
"  من القانون المدني والتي تنص عمى انو 2ؼ 110جاء في نص المادة  ، وىذا ما2مالؾ لمبضاعة

ذا كان الشيء المحبوس يخش ى عميو اليبلؾ أو التمؼ، فممحابس أن يحصؿ عمى إذن من القضاء وا 
، وينتقؿ الحؽ في الحبس من الشيء إلى 860في بيعو وفقا لؤلحكام المنصوص عمييا في المادة 

 ".ثمنو

وبيعيا بالمزاد بحبس البضائع  بنؾ المنشئوقد كرست العديد من االجتيادات القضائية حؽ ال 
 محكمة استئناؼ بيروت الذي جاء فيو منيا ومن بينيا القرار الصادر عنالعمني الستفاء حقو من ث

                                                           
ني، نظرية االلتزام بوجو عام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون سنة نشر، ( عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثا1

 .1138ص

 .190( مازن عبد العزيز فاعور، المرجع السابؽ، ص 2
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  " أن شروط فتح االعتماد المثبتة في عقد فتح االعتماد وفي الشروط العامة لبلعتمادات المستندية
تولي البنؾ حؽ االحتفاظ بالمستندات العائدة لمبضاعة نفسيا تأمينا لتسديد قيمة االعتماد وحؽ 

اعة وبيعيا الستيفاء ىذه القيمة وىذا يعني أن لمبنؾ فاتح االعتماد حؽ الرىن عمى التصرؼ بالبض
 .1البضاعة يولي المرتين امتيازا عمى الثمن الناتج عن البيع بالمزاد العمني"

 مبمغ االعتماد والغطاء المقدم من العميل اآلمر: ثانيا/ المقاصة بين 

ذا كان االعتماد مضمونا بغطاء نقدي من   وكان البنؾ قد قدم قيمة االعتماد  ،طرؼ العميؿوا 
دون أن يرجعيا العميؿ لمبنؾ، جاز ليذا األخير التنفيذ عمى الغطاء النقدي والمبمغ المرىون  لممستفيد

بمجرد  لديو دون اتخاذ اإلجراءات المقررة لمتنفيذ عمى الماؿ المرىون عن طريؽ المقاصة، وذلؾ
من القانون المدني التي تنص عمى  186 طبقا لنص المادة ،2بنؾلعدم وفاء العميؿ بدينو لمصمحة ا

لممدين حؽ المقاصة بين ما ىو مستحؽ عميو لدائنو مما ىو مستحؽ لو تجاىو ولو اختمؼ " وأن
سبب الدينين، إذا كان موضع كؿ منيما نقودا أو مثميات متحدة النوع والجودة وكان كؿ منيما ثابتا 

 ".األداء وصالحا لممطالبة بو قضاءوخاليا من النزاع ومستحؽ 

مستفيد نظرا لتوافر وعميو تتم المقاصة بين الغطاء النقدي ومبمغ االعتماد الذي دفعو البنؾ لم 
أن مسؤولية العميؿ اآلمر  نخمص إلى، وبيذا الدينين من النقود شروط المقاصة باعتبار أن كبل

انون المدني مع شرط احترام خصوصية وطبيعة اتجاه البنؾ المنشئ  تحكميا القواعد العامة في الق
 عقد االعتماد المستندي.

 

 

 
                                                           

 .191، ص السابؽ ( حكم مذكور عند: مازن عبد العزيز فاعور، المرجع 1

 . 38ص  ،المرجع السابؽ( نسيبة ابراىيم حمو و بختيار صابر بايز،  2
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 المبحث الثاني

 ندي بالنسبة لمبنك المنشئآثار فتح االعتماد المست

سواء  يرتب عدة آثاراالعتماد المستندي من طرؼ البنؾ المنشئ  فتحلقد قمنا سابقا أن  
نا في المرحمة األولى من ىذا الفصؿ باستعراض ، وبعد أن قمبالنسبة لمعميؿ اآلمر أو البنؾ المنشئ

في ىذه  قوممختمؼ اآلثار القانونية التي يرتبيا عقد االعتماد المستندي بالنسبة لمعميؿ اآلمر، ن
 االعتماد بالنسبة لمبنؾ المنشئ. عقدالمرحمة الثانية بالتطرؽ إلى مختمؼ اآلثار القانونية التي يرتبيا 

الجوانب واآلثار المترتبة عن عقد االعتماد المستندي بالنسبة لمبنؾ وعميو ولئللمام بمختمؼ   
 ثم، )المطمب األول(اتجاه العميؿ اآلمر المنشئالمنشئ، يتوجب عمينا أوال تحديد التزامات البنؾ 

 اتجاه العميؿ اآلمر)المطمب الثاني( في حالة إخبللو بتمؾ االلتزامات. توالتطرؽ إلى مسؤولي

 المطمب األول

 البنك المنشئ تجاه العميل  زاماتلتا

يعد مركز البنؾ المنشئ في عمميات االعتماد المستندي مركزا أساسيا ال يمكن تجاىمو في  
برام عقد  الذي يقوم عمى توافؽ إرادتي كؿ من العميؿ اآلمر والبنؾ  المستندي االعتمادفتح وا 

تو تنشأ في ذم، طمب العميؿ اآلمر بناء عمى المستندي بمجرد قبوؿ البنؾ فتح االعتمادف المنشئ،
، تتحدد ىذه االلتزامات وفقا لمشروط الواردة في مجموعة من االلتزامات في مواجية العميؿ اآلمر

 عقد االعتماد.

وبناء عميو وقبؿ إبراز مختمؼ ىذه االلتزامات المفروضة عمى البنؾ المنشئ بموجب عقد  
الفرع في  ، ثم نتطرؽالفرع األولفي نية اللتزام البنؾ االعتماد، البد أن نحدد أوال الطبعة القانو 

                                                                                                                     االعتماد وتعدد التزامات البنؾ تجاه العميؿ. إلى فتح الثاني
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 الفرع األول

 اللتزام البنكالطبيعة القانونية 

لتحديد طبيعة وأساس التزام البنؾ في االعتماد المستندي بشكؿ دقيؽ وواضح يتوجب عمينا  
عمى مختمؼ النظريات المثارة في تكيؼ التزام البنؾ، لنخمص في األخير إلى رأي راجح  أوالالمرور 
 حد ما تفسير ىذا االلتزام وطبيعتو القانونية.    ىيمكنو إل

 :البنك إلتزامفي تكييف  المثارة نظرياتال مختمف/أوال

تنازعت حوؿ المركز القانوني لمبنؾ عدة نظريات حاولت جميعيا رد التزام البنؾ في االعتماد  
المستندي إلى فكرة أو أخرى من األفكار القانونية التي تنتمي إلى مجاؿ األثر الممزم لعقد األساس 

)العميؿ اآلمر( أو عقد االعتماد المبرم أساسا بين  ري)المستفيد( والمشت المبرم أصبل بين البائع
وعميو سنتناوؿ أىم ىذه النظريات التي قيمت في ىذا الصدد عمى  ،1والعميؿ اآلمر المنشئالبنؾ 

    النحو التالي:  

 : ـ نظرية الوكالة1
ىو )الوكيؿ(  آخرالوكالة تجعؿ شخصين حاضرين احدىما )الموكؿ( الذي ينيط بشخص  

يبرم  أن بإمكانوىم )الغير( الذي  آخرين أشخاصيكون في عبلقة مع  األخيروىذا  ،قضية ما إدارة
 .2والعميؿ ىو محور العممية ومفتاحيا ،لحسابو عقدا ما

ىذه النظرية فان التزام البنؾ تجاه  إلىالنظريات العقدية واستنادا  أقدمالوكالة من تعتبر و  
لكن اختمؼ الكتاب  ،العامة الواردة في شان الوكالة األحكام إلىالمستفيد بدفع ثمن البضاعة يرجع 

 :ىذا العقد ونمخص ذلؾ في فريقين أطراؼفي توزيع 

                                                           
 .18( عباس مصطفى المصري، المرجع السابؽ، ص 1

 .45( أمين خالدي ، المرجع السابؽ، ص  2
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 :المشتري وكيال عن البائع اعتبار -أ

تبنى ىذه الفكرة كؿ من الفقييين "جورتج " و"ميغراه " فحسبيما يعتبر المشتري وكيبل عن  
في التعاقد  رأيو أبدىفالبائع ىنا قد  ،ة االعتماد المستنديثمن البضاعة بواسط أداءالبائع بتأمين 

تم  فإذا ،ثمن البضاعة من البنؾدفع عمى البضاعة عمى شرط حصوؿ المشتري عمى تعيد مستقؿ ب
مين أالتعاقد وفقا ليذه الشروط والظروؼ فانو ال يوجد ما يمنع من افتراض تفويض البائع المشتري بت

وبذلؾ يكون المشتري وكيبل عن البائع في ىذا  ،االعتماد المستنديثمن البضاعة بواسطة  أداء
ثمن  بأداءيتعيد البنؾ بمقتضاه  األصمييتم نشوء عقد تابع لعقد البيع  ناء عميووب ،الخصوص

 .1بتسميمو مستندات ممكيتيا األخيرالبضاعة لمبائع لقاء تعيد 

ىذه الوكالة ضمنا من  نشأتو  تنديالبائع في فتح االعتماد المسويعتبر المشتري وكيبل عن  
فتح اعتماد مستندي ي بأنوكؿ البائع بمقتضاه المشتري  ، وقدعقد البيع المبرم بين البائع والمشتري

 إلىص عمييا عقد البيع نالثمن بموجبو مقابؿ تسميم المستندات التي ي أداءلصالحو بحيث يتم 
 .2البنؾ

 :اعتبار البنك وكيال عن المشتري -ب

من البائع يعتبر البنؾ وكيبل عن المشتري في استبلم المستندات  الرأي اىذ إلىادا واستن 
وكمو م عمى أوالتي يسحبيا البائع عميو مباشرة  سفتجةقبوؿ ال أو ،قيمتيا وأداءوقبوليا 
الخطاب  أنحيث  " بقوليا: الرأيمحكمة القاىرة االبتدائية بيذا  أخذتوقد  اآلمر()العميؿ المشتري
يمتزم حدود  أنويجب عمى البنؾ  ،توكيؿ منو إالالبنؾ بفتح االعتماد ما ىو  إلىوجيو العميؿ الذي ي

 .3"يع الشروط التي يطمبيا منو موكمون يخطر المستفيد من االعتماد بجمأىذه الوكالة و 

                                                           
 .189حسن دياب، المرجع السابؽ، ص  عند: الفقييين "جورتج " و"ميغراه "أنظر رأي (  1

 . 279، ص تمادات المستندية، المرجع السابؽ، التزامات البنؾ في االع( محمد الطاىر بمعيساوي 2

 . 190، ص ، مذكور عند: حسن دياب، نفس المرجع776رقم  1958مارس  18( قرار المحكمة االبتدائية بتاريخ  3
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: محكمة االستئناؼ ببيروت بما يمي قضت إذ أيضاكما اخذ القضاء المبناني بيذه الفكرة  
 ألنوالبنؾ المراسؿ الذي يختاره  أعماؿبفتح االعتماد مسؤوال عن  اآلمرمصرؼ في بيروت يعتبر ال"

وكيؿ عن الشاري باستبلم وثائؽ الصفقة وصرؼ قيمة االعتماد لمبائع المستفيد ... وال خبلؼ عمى 
 .1"ة بفتح االعتماد مع البنؾ فاتح االعتماد ىي رابطة وكال اآلمرالرابطة القانونية التي تربط  أن

 تقييم النظرية :

بما يطرأ عمى شخصية كؿ من الوكيؿ  وتتأثرعمى االعتبار الشخصي  الوكالة أساساتقوم   -3
وفاة أحد ليا فيذا العقد ينتيي ب ساأسافقدان الثقة التي كانت  إلىتؤدي  أحداثوالموكؿ من 

قة البائع عمى عبل يطرأبكؿ ما  يتأثرالتزام البنؾ ال  وبالعكس من ذلؾ فإن، 2األطراؼ
 البعض فجميع ىذه العبلقات مستقمة عن بعضيا ،بالبنؾ المنشئ اآلمرعبلقة  أووالمشتري 

انقضاء الشخص  وأ اآلمرويمتزم البنؾ بالوفاء بالتزامو تجاه المستفيد بغض النظر عن وفاة 
 إلى استنادا ،عقد فتح االعتماد أووسواء حكم القضاء بفسخ البيع  ،إفبلسو أوالمعنوي 

 القواعد الموحدة نشرة رقممن  0المادة  نص جاء في ، وىو ما3تقبلؿ جميع العبلقاتاس
044
 الحديث عن خصائص االعتماد المستندي. من خبلؿ التطرؽ إليياوالتي سبؽ   

ع في مواجية االحتجاج بالدفو  إمكانيةو عدم الوكالة تتناقض مع قاعدة تطيير الدفوع   -9
 .4د من خطاب االعتماد بمجرد وصولو إلى عمموالحقوؽ التي يحصؿ عمييا المستفي

 وىذا ما ال ،5الوكالة متى شاء حتى في حالة وجود اتفاؽ يخالؼ ذلؾ إنياءيجوز لموكيؿ   -1
ينيي التزامو متى  أنال يجوز لمبنؾ  باعتبار أنو ،االعتمادات المستندية أحكاممع  يتماشى
 شاء.

                                                           
 .190، ص السابؽ المرجععند: حسن دياب، الحكم مذكور (  1

 من القانون المدني الجزائري. 586المادة أنظر (  2

 .191 ص( حسن دياب ، نفس المرجع،  3

 .280، ص المرجع السابؽ ة،مادات المستندي، التزامات البنؾ في االعتوي( محمد الطاىر بمعيسا 4

 من القانون المدني الجزائري. 587المادة أنظر (  5
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ويتم  .1و نص عقد الوكالة عمى خبلؼ ذلؾوقت ول أييجوز لموكيؿ التنازؿ عن الوكالة في   -0
في  أجنبيصدرت الوكالة لصالح  إذاالوكيؿ الموكؿ بذلؾ وىذا التنازؿ جائز  بإخطارالتنازؿ 
منحو  إلى إضافة .بيذا التنازؿ األجنبي إخطارجدية توضح ذلؾ بشرط  أسباب إثباتحالة 

الجدية وفاة الموكؿ  سباباألومن ىذه  ،التي تحمي مصالحو اإلجراءاتميمة تكفيو التخاذ 
 وع عن التزامو اتجاه المستفيدرجال أوتنازؿ اللمبنؾ  ال تجيز األسبابىذه ، ولكن إفبلسو أو

 .2في االعتماد المستندي

  يجانب الواقع رأيمن عقد البيع ىو  نشأاعتبار المشتري وكيبل عن البائع وان الوكالة ت أن  -5
التزام البنؾ في  أنحيث  ،العكس ىو الصحيح أنالتزام البنؾ تابع في حين  أن باعتبار

التزام المشتري بفتح االعتماد المستندي ىو التزام  أنكما  ،مواجية المستفيد ىو التزام مستقؿ
 الرأيىذا  أصحابناتج عن عقد البيع نفسو وليس من الوكالة الضمنية التي يتبناىا  أصمي

  .3العتماد المستنديفتح اعقد عقد البيع مستقؿ عن  أن باإلضافة إلى

 إبرامالتزام البنؾ في مواجية المستفيد ينشا بمجرد  أنالقوؿ  إلىيؤدي  الرأيتبني ىذا  إن  -0
الفقو  إجماعوىو ما يتناقض مع االعتماد،  خطاب إصدارعقد فتح االعتماد المستندي وقبؿ 

صدور خطاب ب إالن العبلقة القانونية بين كؿ من البنؾ والمستفيد ال تنشا أوالقضاء ب
 .4عمم المستفيد إلىاالعتماد ووصولو 

 : ـ نظرية الكفالة ) الضامن ( 2

يضمن  أنيمتزم بموجبو الكفيؿ  آخرالكفالة عقد يتم بين شخص يسمى الكفيؿ ودائن شخص  
 .5لدائن الوفاء بالدين الذي لو عمى المدينيذا ال

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 588المادة أنظر (  1

 .192( حسن دياب، المرجع السابؽ، ص  2

 .181، ص مستندية، المرجع السابؽالبنؾ في االعتمادات الالتزامات مد الطاىر بمعيساوي ، ( مح 3

 .نفس المرجع، نفس الصفحة  (4

 .15، ص1992، التأمينات الشخصية والعينية، عقد الكفالة، الطبعة األولى، دار اليدى، الجزائر دي، شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السع ( 5
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 أساسومن عقد االعتماد يجد  التزام البنؾ اتجاه المستفيد أنىذه النظرية  أصحابوحسب  
البنؾ مصدر االعتماد يعتبر كفيبل متضامنا لممشتري في التزامو اتجاه ف ، القانوني في نظام الكفالة
وىذه النظرية رغم مخالفتيا لمقانون والواقع في عممية االعتماد المستندي  ،البائع بدفع ثمن البضاعة

قصد ناالعتماد و  التي في القانونية لعبلقات مثؿ مع الطبيعة إطبلقانتائجيا ال تتسؽ  إحدىن إف
يتمسؾ في مواجية الدائن  أنفالمعروؼ انو في الكفالة يجوز لمكفيؿ  ،بذلؾ عممية االحتجاج بالدفوع

كانقضاء االلتزام  يتمسؾ بيا في مواجية ىذا الدائن أن األصميبكافة الدفوع التي يجوز لممدين 
ذلؾ وكؿ ىذه اآلثار ال  إلىما  أو األصميةفسخ العبلقة  آوطبلن ب أوالمقاصة  آوبالتقادم  األصمي

 .1يأخذ بيا في نظام االعتماد المستندي

والنتائج المترتبة عن االعتماد  اآلثارويتضح جميا عدم قدرة ىذه النظرية عمى تفسير  
 : آلتيةا لؤلسبابالمستندي 

فيؿ الضامن قبؿ رجوعو عمى المدين يرجع عمى الك أن لمدائنػ طبقا لنظرية الكفالة ال يجوز 3
بينما يمتزم المستفيد في  ،عدم قدرتو عمى الوفاء وأعن الوفاء  األخيروثبوت امتناع ىذا  األصمي

يرجع عمى  أنقبؿ  بدفع قيمة البضاعة ن يطالب بحقو من البنؾ مباشرةأاالعتماد المستندي ب
التزامو نحو المستفيد ىو  التزام  أن باعتبار ،عن الدفع وامتناعو بعد ثبوت تخمؼ البنؾ إالالمشتري 

 .2شخصي ومباشر وليس تابعا كما ىو الحاؿ في الكفالة

 أحواؿعميو من  يطرأبما قد  يتأثربحيث انو  ،األصميػ يعتبر عقد الكفالة عقدا تابعا لعقد البيع  9
بفسخ  يكما لو قض، 3مومن التزا األصميذمة المدين  برأت إذاوتغيرات وتبرأ ذمة الكفيؿ من التزامو 

يدفع ضد الدائن  أنكما يجوز لمكفيؿ  ،طارئ بأيالتزام البؾ  يتأثربطبلنو في حين ال  أوعقد البيع 
االعتماد  مع ال يتطابؽىذا  أن إالضد الدائن  األصميبجميع الدفوع التي يتمتع بيا المدين 

                                                           
ؼ، الكامؿ في قانون التجارة، الجزء الثالث، عوبيدات لمنشر والطباعة، بيروت، . / الياس ناصي 23 -22، ص ( عباس مصطفى المصري، المرجع السابؽ1

 .454، ص 1999لبنان، 

 .195( حسن دياب، المرجع السابؽ، ص  2

 من القانون المدني الجزائري. 050المادة  أنظر ( 3
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لدفوع التي قد يتمتع بيا ضد عممية دفع من ا يأبفبل يجوز لمبنؾ الدفع اتجاه المستفيد  ،المستندي
 . 1التزام البنؾ التزام مستقؿ عن كؿ من عقد فتح االعتماد وعن عقد البيع أنذلؾ  ،المشتري

الالمدين المكفوؿ بعزمو عمى وفاء الدين قبؿ قيامو بتنفيذ التزامو بالوفاء  بإخطارػ يمتزم الكفيؿ  1  وا 
 أسبابكانت لديو من  أوقد وفى الدين  األخيركان  إذاتعرض لسقوط حقو في الرجوع عمى المدين 

 بإخطاربينما ال يمتزم البنؾ في االعتماد المستندي  ،الستحقاؽ ما يبرر لو عدم الوفاءاوقت 
ثمن البضاعة ( لقاء تسميم المستندات التي تمثميا بؿ يمتزم البنؾ  أداءالمشتري بعزمو عمى الوفاء ) 

ىا صحيحا متى كانت المستندات مطابقة لشروط خطاب االعتماد ويعتبر وفاؤ  ،قيمتيا فورا بأداء
ثمن  وأوفىقد سبؽ لو  بأنويدفع في مواجية البنؾ  أنالتي تم االتفاؽ عمييا وال يجوز لممشتري 

 أن و، أن يتم الوفاء نظير نسخة ثانية من المستندات الممثمة لمبضاعةأك ،البضاعة لمبائع مباشرة
 أداءن أالقضاء و  أمامىناؾ دعوى مرفوعة  أن أوببطبلنو  يانو قض أوفسخ ن عقد البيع قد أيدفع  ب

 .2الثمن يتوقؼ عمى نتيجة الحكم بيا

ػ ال يستطيع البنؾ في االعتماد المستندي االحتجاج بالمقاصة ضد المستفيد فيما بخص الديون  0
المستفيد التزام مجرد عن ن التزام البنؾ نحو أل ،التي تتعمؽ في ذمة البائع المستفيد نحو المشتري

يدعي المقاصة بين حقوؽ  أنبينما يجوز لمكفيؿ  ،كؿ ما ىو خارج عن نطاؽ خطاب االعتماد
 .3والتزامات كؿ من المدين الذي يكفمو والدائن

نقض المصرية في قرار ليا ولقد كانت ىذه النظرية محؿ نقد ومعارضة من قبؿ محكمة ال  
ؾ الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين ال يصح اعتبار البن ": جاء فيو

ال توجد لدية وديعة بالمعنى المصطمح عميو قانونا كما ال يصح  إذا لمطرفين، أميناتاجرين اعتباره 
بؿ يعتبر التزامو في ىذه الحالة التزاما  ،كفيؿ يتبع التزامو التزام المدين المكفوؿ وأوصفو ضامن 

                                                           
 .283ؽ، ص بمعيساوي ، التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع الساب ( محمد الطاىر 1

    196المرجع السابؽ، ص حسن دياب،  / .نفس الصفحة المرجع ،نفس (  2

 . 198، ص نفس المرجع( حسن دياب،  3
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 إليوكانت المستندات المقدمة  إذا إالالقائم بين المشتري والبائع فبل يمتزم بالوفاء مستقبل عن العقد 
 .1 مطابقة تماما لشروط فتح االعتماد"من البائع المفتوح لمصمحتو االعتماد 

 : اإلنابةـ نظرية  3

ع الدين آلمر)المنيب( البنؾ )المناب( مدينو استنادا لعقد االعتماد بدفاوفقا ليذه النظرية ينيب  
نحو المستفيد  )المناب(في ذمتو نحو المنيب إلى المستفيد)المناب لديو(، ويصبح التزام البنؾالمترتب 

 .2وصوؿ ىذا القبوؿ إلى عمم من وجو إليو قطعيا منذ إصدار البائع قبولو و

 : 3تكون ناقصة أوكاممة  اإلنابةتكون و  

االلتزامات التي تنشا في ذمتو استنادا لمعقد  قبؿ الدائن تبرئة المدين )المشتري( من إذاكاممة  
 .حقوقو في المدين )المناب( فقط بينيما وحصر األصمي

 إلى إضافةاحتفظ المناب لديو )المستفيد( بجميع حقوقو نحو المنيب )المشتري(  إذاناقصة  
طالبة المدين ، وبذلؾ يتمتع المناب لديو بحقين لممطالبة: حقو بمقوؽ الجديدة ضد المناب )البنؾ(الح

وىما حقان مستقبلن عن  ،واحد آن)المشتري المنيب( وحقو بمطالبة المناب )البنؾ( في  األصمي
 بعضيما البعض.

، وبذلؾ يمتزم البنؾ  4 عن عقد البيع وعقد االعتمادويعتبر ىذا التعيد من قبؿ المناب مستقبل 
صدر حكم بفسخ  أوت البضاعة معيبة )المناب( بدفع ثمن البضاعة لممستفيد )المناب لديو( ولو كان

وينحصر حقو  ،بدفعو البنؾ ما قام بإعادة، كما يمتزم المشتري )المنيب( بطبلنو أوعقد البيع 
مطابقة خبلؿ مدة بالرجوع عمى البائع المستفيد فقط ما دام البنؾ قد دفع الثمن لقاء مستندات 

                                                           
 . 198، ص المرجع السابؽ، مذكور عند: حسن دياب، 15/04/1954الصادر بتاريخ  414( طعن رقم  1

 . أيضا:285دية، المرجع السابؽ، ص ، التزامات البنؾ في االعتمادات المستن( محمد الطاىر بمعيساوي 2
- André Boudinot, la Pratique du crédit documentaire, Op.cit, p33.  

 .199، ص نفس المرجع( حسن دياب،  3

 .431ناقشة،ص ( زينب السيد سبلمة، دور البنوؾ في االعتمادات المستندية من الوجية القانونية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، دون تاريخ م 4
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نفذ  إذا إالى عميمو المشتري بما دفعو يرجع عم أن، وال يجوز لمبنؾ )المناب( صبلحية االعتماد
 .1تو الناشئة عن عقد االعتماد بدقةالتزاما

 تقييم النظرية : 

 منيا: جوانبعدة  من ىذه النظرية انتقدت 

البنؾ التمسؾ بالدفوع التي لو في عبلقتو  إمكانيةال تصمح ىذه النظرية لتفسير عدم   -3
تمسؾ اتجاه المناب لديو بما لو من دفوع من حيث يكون لممناب ال ،بالمشتري اتجاه المستفيد

عبلقتو بالمنيب وىذا ما ال يتبلءم مع المبادئ التي تسود االعتمادات المستندية والقاضية 
 اآلمروالناتج عن عبلقتو بالمشتري  ،دفع لو اتجاه المستفيد بأيالبنؾ التمسؾ  إمكانيةبعدم 
 .2يميز البنؾ في االعتماد المستنديما  أىموىذا 

 األمرفي حين نجد  ،3ناب لديومالمنيب والمناب وال األطراؼبتوفر رضا  إال عقدت ال اإلنابة  -9
ن كان يتمقى حقا منو فيو ا  و  ،المستفيد ليس طرفا فيو نأيختمؼ في االعتماد المستندي حيث 

ن كان لو ا  رضا المستفيد و ل دون الحاجة آثارهويرتب  اآلمرينعقد بمجرد تراضي البنؾ مع 
  .4في رفضوالحؽ 

خطاريستحؽ البنؾ عمولتو بمجرد فتحو عقد االعتماد   -1 خطاب االعتماد بالمستفيد  وا 
المناب  أما ،ما لم ينص العقد عمى خبلؼ ذلؾ ال أوالمستندي سواء تم استعماؿ االعتماد 

 اإلنابةبقبوؿ ىذه  إرادتوالمناب لديو عن  أعمن إذا إال اإلنابةجر في عقد أ أيفبل يستحؽ 
 أساسبرفض المستفيد وال يكون لمبنؾ  اإلنابةال تنعقد  أي ،انعقاد العقد بصورة صحيحةوتم 

                                                           
 .199ص ، السابؽ ، المرجع( حسن دياب 1

 .286( محمد الطاىر بمعيساوي ، التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص 2

 من القانون المدني الجزائري. 294المادة أنظر (  3

 .287، ص نفس المرجع، ( محمد الطاىر بمعيساوي 4
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الويستوجب عميو ردىا  ،في االحتفاظ بالعمولة وفؽ ىذه النظرية عمى حساب  كان مثرياً  وا 
 .1اآلمر

 : ـ نظرية االشتراط لمصمحة الغير 4

ناقضيا مع نظرية المقابؿ في ت لم تمؽ ىذه النظرية قبوال في القانون البريطاني بسبب 
توافر مقابؿ ىذا االلتزام وتم انتقالو من  إذا إاليصح وفقا ليذه النظرية  فااللتزام ال ،االلتزامات

ويقوؿ األستاذ " ثاير ، 2دون وجود مقابؿ وقبوؿ ال يتم إيجابفالعقد ىو  ،الواعد إلىالموعود لو 
THAYER تنشا الرابطة "  اشيا وىذه النظرية ما يمي" في توضيحو لعبلقة المستفيد بالبنؾ تم

خطاب االعتماد وبانتقاؿ المقابؿ  إصدارالتعاقدية بين البنؾ والمستفيد ػ وفقا ليذه النظرية ػ بمجرد 
تمويمو ودفع  بإعادةقابؿ ىنا بتعيد المشتري المسبؽ لمبنؾ مالبنؾ ، ويتحدد ال إلىمن المشتري 

 ." 3في ىذا العقد  أصيبلطرفا  عمولتو وبذلؾ يكون البائع المستفيد

 أنذلؾ  ،الحديث عن المقابؿ بيذه الصورة ال يتبلءم مع نظام االعتمادات المستندية إن 
كما تستحؽ عمولة البنؾ ػ حسب المبادئ العامة المستقرة  ،الربح يسعى دائما إلى تحقيؽالبنؾ تاجر 

 أن إلى إضافة .لم يستعمؿ عقد االعتمادحتى ولو االعتماد  وفي االعتمادات المستندية ػ بمجرد فتح
ببلغوالبنؾ لخطاب االعتماد  إصدار مترتب عن  المستفيد ىو التزام يقع عمى عاتؽ البنؾ إلى وا 

 . اآلمر عقده مع المشتري

ذلؾ في حكم مجمس  تأكيد، حيث تم انيولقد تم رفض ىذه النظرية في القانون البريط 
 إغفاليافي القانون البريطاني ال يجوز  أساسيةلؾ مبادئ ىنا أنحيث قرر  ،3335سنة الموردات 

                                                           
 .287التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص ( محمد الطاىر بمعيساوي ، 1

 
 .289( نفس المرجع، ص 2

 . 232( أنضر رأي الفقيو " ثاير" مذكور عند: حسن دياب، المرجع السابؽ ، ص  3
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ىذا العقد فقانونا ال يعرؼ  إلىالعقد وحدىم الذين يتمتعون بحؽ الدعوى استنادا  أطراؼ أنومنيا 
1شيئا عن االشتراط لمصمحة الغير

. 

 :في قضية 3309ىذا في حكم لو سنة  مجمس الموردات موقفو أكدوقد  

scrutten ltd. V. miland siliocones ltd..  

نو ال أتقضي المبادئ القانونية الراسخة  " تيكاآل(   Dinningحيث جاء قرار القاضي ) 
 أن أو ،يدعى ضده استنادا ليذا العقد أن أويدعي  أنشخص ال يعتبر طرفا في العقد  ألييجوز 

يستند  أنبغيره  ضرأيجوز لمن  منفعة نتيجة شرط يتضمنو ىذا العقد ... كما ال يةأيحصؿ عمى 
 .2" عقد ليس ىو نفسو طرفا فيو لحماية نفسو ...  إلى

صورة االعتماد  أن إلى "عمم الدين إسماعيؿمحي الدين  "وعمى خبلؼ ذلؾ يذىب الدكتور  
المستندي ال ينطبؽ عمييا غير وصؼ واحد ىو االشتراط لمصمحة الغير فيو الشكؿ القانوني الذي 

التصرؼ ويكون لو رفض  إبراميشترؾ ىذا الغير في  أنحقا لمغير دون  طرفين ويرتب بإرادةينعقد 
 .3الحؽ الناشئ منو وىذا احتراما لحريتو الشخصية فبل تدخؿ في ذمتو حقوؽ رغما عنو

 النظرية:تقييم 

فسرت ىذه النظرية كثيرا من العبلقات القانونية التي تنشا بين المستفيد والبنؾ وفقا لعقد  
ما  كؿ ويمكن إجماؿال تصمح لتفسير جميع ىذه العبلقات  يالكن ،االعتماد االعتماد وخطاب

 :4ىذه النظرية فيما يمي تطرقت إليو

                                                           
 .232( حسن دياب ، المرجع السابؽ، ص  1

 .نفس الصفحة، الحكم مذكور في نفس المرجع(  2

 .1320ص المرجع السابؽ،عيؿ عمم الدين، ( محي الدين إسما 3

 .291، ص تمادات المستندية، المرجع السابؽبمعيساوي ، التزامات البنؾ في االع ( محمد الطاىر 4
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 إلجبارحؽ المستفيد في مطالبة البنؾ مباشرة بدفع قيمة االعتماد وحقو في الدعوى المباشرة   -3
  .البنؾ عمى الوفاء

  .إفبلسو أوالمشتري  بإعسار تتأثرال  عبلقة البنؾ بالمستفيد  -9

  .المشتري أىميةعمى  تطرأاستقبلؿ حؽ المستفيد نحو البنؾ عن جميع العوارض التي   -1

 اليامة:ىذه النظرية تعجز عن تفسير بعض العبلقات  أنغير 

 إبراميجوز لممتعيد في عقد االشتراط لمصمحة الغير االحتجاج بجميع الدفوع الناشئة عن  - 3
االحتجاج  ةالمستندي اتفي حين ال يجوز لمبنؾ في االعتماد ،عقد االشتراط بينو وبين المشترط

  .1المشتري اآلمرعقد االعتماد بينو وبين  إبرامدفع لو عن  يأبضد المستفيد 
المنتفع عن  إعبلنيرجع عن اشتراطو ما دام ىذا الرجوع قد تم قبؿ  أنيجوز لممشترط  - 9

 إخطارولوتم الرجوع بعد  ،المتعيد أومشترط عمم ال إلىقبولو ليذا االشتراط ووصوؿ ىذا القبوؿ 
 ييمغ أنال يجوز لممشتري في االعتماد المستندي  والعكس من ذلؾ ،المستفيد باالشتراط

بعد وصوؿ خطاب االعتماد لعمم المستفيد ولو لم يعمن  إلغاؤهيطمب من البنؾ  أن أواالعتماد 
  .2عن قبولو االعتماد األخير

التكييؼ  أن إال، مجردىو التزام االلتزام في االعتماد المستندي  نأحتى وان كان صحيحا  - 1
العمؿ القانوني في  أطراؼالقانوني السميم ىو الذي يعطي تفسيرا كامبل بجوانب العبلقة بين 

الخروج بيذه القواعد عن طبيعتيا  وأالقواعد القانونية المعروفة دون محاولة االفتراض  إطار
  .3يخرجيا عن طبيعتيا المعروفة أننو أمحة الغير من شالمعروفة فاالشتراط لمص

ن ذلؾ ال يفسر جانبا إاالشتراط لمصمحة الغير ف إلىالتجريد  إضافةسممنا جدال بفكرة  إذاػ  0
حؽ المنتفع )المستفيد ( ينشا  أننو في االشتراط لمصمحة الغير أمن االعتماد المستندي ذلؾ 

حؽ المستفيد عن عقد  أنى في االعتماد المستندي ينشبمع ،من عقد االشتراط لمصمحة الغير

                                                           
 .245( حسن دياب، المرجع السابؽ، ص  1

 .246، ص نفس المرجع(  2

 .292جع السابؽ ، ص بمعيساوي ، التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المر  ( محمد الطاىر 3
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وىذا ما ال  ،عمم المستفيد إلىيصدر البنؾ خطاب االعتماد ووصولو  أنقبؿ  أيفتح االعتماد 
 .1ىذه الفكرة أصحاب حتى يستقيم في االعتماد المستندي ولم يقؿ بو احد وال

وقبؿ ذلؾ  ،لم يظير قبوؿ المنتفع وتجسيدا ليذه الفكرة فان التزام البنؾ ال يكون قطعيا ما 
وىذا ما ييدم قاعدة ىامة في االعتماد المستندي وىو  ،يكون لمبنؾ الرجوع عن التزامو متى شاء

حيث يمتنع عمى البنؾ الرجوع  ،عمم المستفيد إلىنيائية التزام البنؾ بمجرد وصوؿ خطاب االعتماد 
 األخيرالمستفيد وتاريخ استعماؿ ىذا  إلىطاب في التزامو في الفترة الممتدة بين تاريخ وصوؿ الخ

 أقدم بأنووالبنؾ يكون ممتزما حتى ولو لم يتمؽ قبوؿ المستفيد الصريح  ،لبلعتماد بتقديم المستندات
 .2إليوعمى شحن البضاعة من غير الرد عمى البنؾ بعد وصوؿ الخطاب 

 أنيذا ما لم يقؿ بو احد حيث ف لئللغاءن االشتراط لمصمحة الغير قد يكون قاببل أػ القوؿ ب 5
قاببل  إماكما ىو حاؿ االعتماد المستندي الذي يكون  أنواعااالشتراط لمصمحة الغير ال يتضمن 

فقد يتضمن االشتراط لمصمحة الغير  وشتان بين كونو شرطا في العقد، لئللغاءغير قابؿ  أو
االشتراط لمصمحة  اعأنو شرطا يجعمو غير قابؿ لمنقض لكن ىذا ال يجعمو نوعا خاصا من 

 .3الغير

 نظرية القبول الصرفي :  ـ 5

ببلغوخطاب االعتماد  بإصدارهالبنؾ  ليذه النظرية فإن وفقا   المستفيد يكون قد  البائع إلى وا 
بين البنؾ والمشتري في  إبراموسيسحبيا عميو البائع تنفيذا لبلتفاؽ الذي تم  سفاتجقبؿ بصفة مسبقة 

 .4المستندي عقد االعتماد

 

                                                           
 .292، ص تمادات المستندية، المرجع السابؽ، التزامات البنؾ في االعساويبمعي ( محمد الطاىر 1

 ( نفس المرجع، نفس الصفحة. 2

 .293، صنفس المرجع(  3

 .206( حسن دياب، المرجع السابؽ، ص  4
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 تقييم ىذه النظرية:

 :عدة ىي كالتالي ألسباب التسميم بياتعرضت ىذه النظرية لبلنتقاد وعدم   

يجب  إذالنظرية ال يعدو كونو وعدا بالقبوؿ وليس قبوال تاما  إليوالقبوؿ الذي تشير  نأػ 3
ة فالقبوؿ يجب أن يرد عمى السفتج ،1لصحة القبوؿ توافر جميع شروطو الشكمية والموضوعية

ذاتيا استنادا لمبدأ الشكمية الذي يقضي بكفاية السفتجة ذاتيا لتحديد محؿ االلتزام الثابت فييا 
 .2وىو ما ال نجده في خطاب االعتماد

يعمؽ القبوؿ عمى شرط طبقا  أنيكون بسيطا غير موصوؼ فبل يجوز  أنػ يشترط في القبوؿ  9
( قد تم حسب أصحاب ىذه النظريةبالقبوؿ )ىذا الوعد  أنبينما نرى  ،3القانون التجاري ألحكام

 ،تعميقو عمى تقديم مستندات شحن معينة كاممة وصحيحة ومطابقة لما جاء في خطاب االعتماد
 .4صفة القبوؿ عن ىذا الوعداألمر الذي قد ينفي 

المناولة وىذا ما ال يقبؿ في  أوػ التعيد الصرفي قابؿ لمتداوؿ واالنتقاؿ سواء بالتظيير  1
من القواعد  02المادة  ألحكاموفقا  إالحيث ال يتم تحويؿ االعتماد  ،ماد المستندياالعت

044والعادات الموحدة نشرة رقم 
  .6انتقاؿ السفتجة أحكامعن  أحكامياتختمؼ  التيو ، 5

ن كانت تصمح لتفسير التزام البنؾ بقبوؿ السفتجة التي يتقدم بيا  ػ فكرة القبوؿ المسبؽ 0 وا 
كان االعتماد محققا بطريقة  إذاعاجزة عن تفسير التزام البنؾ اتجاه المستفيد  المستفيد، فيي
  .7االعتمادات المستنديةفي  ىو األمر الغالب و الدفع الفوري 

                                                           
1   )Gerge Riper  , René roblot,trait élémentaire de droit commercial, tom 2, 14 

éme
 édition, L.G.D.J, P 19  

 من القانون التجاري الجزائري.  405المادة   /.206حسن دياب، المرجع السابؽ، ص : أيضا
 .295، ص ،المرجع السابؽ التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية ( محمد الطاىر بمعيساوي، 2

 جزائري. من القانون التجاري ال  405/3المادة أنظر (  3

 .نفس الصفحة، نفس المرجع، ( حسن دياب 4

 .544من القواعد واألصوؿ الموحدة لبلعتماد المستندي، نشرة رقم  01تقابميا المادة  ( 5

 .نفس الصفحة، نفس المرجع( محمد الطاىر بمعيساوي،  6

 .207، ص نفس المرجع( حسن دياب،  7
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 :نظرية الوعد بالتعاقد المجرد -6

أن خطاب االعتماد وعد ممزم يصدر من البنؾ  اعتباراتجو أنصار ىذه النظرية إلى  
، وذلؾ لتفسيرىا لمعظم الجوانب القانونية لخطاب االعتماد عمى 1لمستفيدالمصدر وموجو إلى ا

  النحو التالي:

اظير الموعود لو رغبتو في ذلؾ خبلؿ  إذا شيءالوعد يمتزم الواعد بمقتضاه بعمؿ  في أن  -1
 أنوىو ما ينسجم مع خطاب االعتماد في  رضا األطراؼ، باعتباره يعتمد عمىمدة معينة 

  .2ظير المستفيد رغبتو في ذلؾأ إذاو بدفع قيمة االعتماد المصرؼ ممزم بو 

عمم الموعود لو ومن تمؾ المحظة  إلىبعد صدوره منو ووصولو  إالالوعد ال يمزم الواعد   -2
يكون الوعد معمقا عمى شرط  أنوال يوجد قانونا ما يمنع من  ،يصبح ممزما اتجاه الموعود لو

 إلىبعد صدوره منو ووصولو  إالال يمزم المصرؼ وىو ما يتفؽ مع خطاب االعتماد في انو 
  .3المستفيد ومنذ تمؾ المحظة يصبح المصرؼ مدينا لممستفيد عمم

والمدة التي يجب  إبراموعينت المسائؿ الجوىرية لمعقد المراد  إذا إالالوعد بالتعاقد ال ينعقد   -3
قد كنوع الجوىرية لمع فييا وىذا ال يخالؼ خطاب االعتماد الذي يبين جميع المسائؿ إبرامو

 .4االعتماد والعممة ...الخ

 :5االنتقادات وذلؾ لؤلسباب التاليةغير أن ىذه النظرية بدورىا لم تسمم من  
 نأحيث نجد  اإلبرامفي الوعد يجب االتفاؽ عمى جميع المسائؿ الجوىرية لمعقود محؿ  نأ  -3

مفاوضات فالبنؾ  أواتفاؽ  أيفي االعتماد المستندي ال يوجد بينو وبين المستفيد البنؾ 
يصدر خطاب االعتماد لصالح المستفيد ويبمغو لو ويكون ممتزما اتجاىو بتنفيذ االعتماد 

 .مقابؿ المستندات منذ المحظة التي يصمو فييا
                                                           

 .44السابؽ، ص  المرجع( أمين خالدي،  1

 .126م إبراىيم حمدان، الزعبي، المرجع السابؽ، ص ( أكر  2

 .296المرجع السابؽ، ص  التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية،  محمد الطاىر بمعيساوي، ( 3

 ( نفس المرجع، نفس الصفحة. 4

 ومابعدىا. 297، ص نفس المرجع ( 5



 المستىدي عتمادلال اآلثار القاوووية  األولالفصل 
 

46 
 

ىو قبولو الوعد والثاني ىو  األوؿعنو تعبيرين  الموعود لو في الوعد بالتعاقد يصدر نأ  -9
حيث يكون لممستفيد بعد  ،د وىذا ما ينعدم في خطاب االعتمادالعق إتمامالرغبة في  إبداء

  .دون تقرير قبولو لمخطاب من عدمو ال أويستفيد منو  أن إماتمقيو الخطاب 

في حين نجد في االعتماد  ،الموعود لو رغبتو إبداءفي الوعد بالتعاقد ينعقد العقد من تاريخ  -1
ببلغوخطاب االعتماد  إصدارمن يوم  العبلقة بين البنؾ والمستفيد تنشا أنالمستندي   وا 
عمم  إلىمن يوم وصوؿ الخطاب  أحؽ المستفيد والتزام البنؾ ينش أن أي ،لممستفيد
  .المستفيد

 فإن النتيجة المتوصؿ إلييا تكمن في عجز نظريةفي ىذه النظرية  ذكرهتم  كؿ ماومن خبلؿ  
 في االعتماد المستندي. بنؾتفسير الطبيعة القانونية اللتزام ال فيالوعد بالتعاقد 

وان نجحت في تفسير  أنيابعد استعراض ىذه النظريات التي حاولت تفسير ىذا االلتزام نجد  
  فاالعتماد يأخذ جانبا من كؿ نظرية ،األخرىلم تحط بجميع الجوانب  أنيا إالجانب من جوانبو 

ونفس الشيء بالنسبة  خرآمن الكفالة في شطر  يأخذفيو يأخذ من الوكالة في شطر منيا كما 
 .بجميع جوانب ىذا االلتزام اإلحاطةمنيا  أيلباقي النظريات رغم ذلؾ لم تستطع 

لم تستطع تفسير التزام البنؾ باعتباره مستقبل  أنيانجد  أيضاومن خبلؿ دراسة ىذه النظريات  
عقد البيع وما ينشأ  وكذا تفسير استقبللو التام عنقبوؿ صريح من البائع المستفيد،  دون الحاجة إلى

 أليالمشتري الذي ال يستطيع طمب عدم دفع الثمن  إرادةاستقبللو عن  أو ،عنو من دفوع خاصة
البنؾ نفسو الذي بدوره ال يستطيع الرجوع في  إرادة، وال تفسير استقبلؿ ىذا االلتزام عن سبب كان

 .مفتوحقيامو بما يبرر فسخ االعتماد ال أوالعميؿ  أفمسالتزامو حتى ولو 
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 في تكييف التزام البنك: الراجح الرأيثانيا/ 

ظيرت فكرة  لتزام البنؾال ةالطبيعة القانوني التي سبؽ ذكرىا عن تفسيربعد عجز النظريات  
  كأساس اللتزام البنؾ،  اإلرادة المنفردة

 يعتبر أنصار ىذه النظرية أن مركز البنؾ كمركز الواعد بجائزة يتعيد تعيدا مستقبلحيث  
وىو الوعد بجائزة نظير العمؿ الذي  قديم المستندات،داء معين إذا نفذ الشخص عمبل معينا ىو تأب

 .1تستحؽ بو الجائزة
اتجاه المستفيد بإرادتو المنفردة المعمن عنيا في خطاب  -النظرية حسب ىذه  -ويمتزم البنؾ  
 بالمستفيد وعقد البيع الذي يجمعيماالعميؿ اآلمر ومن ىنا ينشا التزامو مستقبل عن عبلقة  ،االعتماد

، بحيث يتعيد البنؾ في خطاب االعتماد بعدم الرجوع عن التزامو قبؿ انتياء وال يتأثر بيا في بقائو
  .2مدة صبلحية االعتماد

نما ىي يو ال البنؾ أمتزم يالمؤكد ىنا أن اإلرادة المنفردة ليست حرة تماما في أن و   متزم وا 
حيث يتم االتفاؽ من خبللو عمى توجيو  ،لقوة الممزمة لعقد االعتماد ذاتومدفوعة لذلؾ بموجب ا

 .3خطاب االعتماد لممستفيد من جية والتزام البنؾ بموجب ىذا الخطاب اتجاىو من جية أخرى
ويرى  ،ويعارض بعض الفقياء اتخاذ نظرية اإلرادة المنفردة كمصدر من مصادر االلتزام 

ومن ىنا وجب عدم  ،عمى الوعد بجائزة الموجو إلى الجميورالمصدر  بقصر ىذامنتقدو ىذا االتجاه 
ومنطمقيم في ذلؾ ىو أن مصدر التزام البنؾ ىو العرؼ  ،التوسع في اثر ىذه اإلرادة خبلفا لذلؾ

  .4التجاري 

                                                           
 .48، ص المرجع السابؽ( أمين خالدي،  1

 .367المرجع السابؽ، ص  لواضح في شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة لبللتزامات،ا ( محمد صبري السعدي، 2

 .27، المرجع السابؽ ، ص ( عباس مصطفى المصري 3

 .1282، صالسابؽ ( عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع 4
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ن القوؿ بالعرؼ التجاري كمصدر اللتزام أل عكس ىذا الرأي، "حسن ديابويرى الدكتور " 
 وحدهال يجوز القوؿ بان العرؼ  بقولو"...إذ ،تفسير طبيعة ىذا االلتزام من وتيربا عجزا البنؾ يعتبر

 .1تكييؼ ىذا االلتزام"عن  كميا ىو سبب ىذا االلتزام إال إذا عجزنا
 أن المشرعلتزام، نجد اإلرادة المنفردة مصدرا من مصادر اال وفي الحديث عن مدى اعتبار 

ور اإلرادة المنفردة في نشوء االلتزام وكذا كون ىذه األخيرة متمايزتين عن دالمصري خضع لفكرتين 
  :مصدرا لو

كونيا  ،لتزاماتيرى أصحاب الفكرة األولى أن اإلرادة المنفردة كافية لوحدىا إلنشاء االف 
الن إعماؿ  ،مصدرا من مصادر االلتزام وليس ىنالؾ قانونا ما يمنع التزام الشخص بإرادتو المنفردة

، كما أن االلتزامات التعاقدية 2بيذه القدرة لئلرادة اعترفناإلرادة ال يكون كامبل إال إذا مبدأ سمطان ا
في واقع األمر ال تنشأ نتيجة لتوافؽ إرادتين بؿ إن التزامات كؿ من طرفي العقد تنشأ من إرادتو 

لتزامات التي المنفردة، وليست االلتزامات التي يرتبيا العقد في ذمة طرفيو إال حاصؿ الجمع بين اال
 .   3تنشئيا اإلرادة المنفردة

بينما يرى أصحاب الفكرة الثانية أن اإلرادة المنفردة بحد ذاتيا ال تصمح لنشوء االلتزام الن 
 االلتزام يتولد عادة عن عمؿ قانوني ال يكون مصدره إال عقدا يتم بتوافؽ إرادتين.

وعدم اعتبارىا من مصادر االلتزام نجد دة غير أنو ولمرد عمى االنتقاد الموجو لئلرادة المنفر 
، قد تراجع عن التصور 9445أن المشرع الجزائري في التعديؿ األخير لمقانون المدني الصادر سنة 
، وأصبح يعتبر اإلرادة المنفردة القديم في كون اإلرادة المنفردة ليست مصدرا من مصادر االلتزام

، 4د الفصؿ الثاني مكرر بعنوان االلتزام باإلرادة المنفردةمثميا مثؿ مصادر اإللزام األخرى، حيث أعا

                                                           
 .249، ص ( حسن دياب، المرجع السابؽ 1

 ، نفس الصفحة.نفس المرجع(  2

 .301ص  المرجع السابؽ، ىر بمعيساوي، التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية،( محمد الطا 3

 .305، ص نفس المرجع (4
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باإلرادة المنفردة ما يسري  من نفس القانون عمى أنو" يجوز أن يتم التصرؼ 391ونص في المادة 
 عمى العقد من األحكام باستثناء أحكام القبوؿ".

الطبيعة سير في تف واألصمح وتبعا لما سبؽ يتضح أن نظرية اإلرادة المنفردة ىي األقرب
القانونية اللتزام البنؾ في االعتماد المستندي باعتبار أنيا تفسر مختمؼ الجوانب المتعمقة باالعتماد 

واستقبللية العبلقات الناشئة عنو من جية  -اإلرادة المنفردة -المستندي من جية، وكذا تبلؤميا
       أخرى.   

 الفرع الثاني

 كفتح االعتماد وتعدد التزامات البن

وكذا نوع الصفقة التي فتح  تتعدد التزامات البنؾ تبعا لمشروط الواردة في عقد االعتماد
 االعتماد من أجميا وعميو سنقوم بإبراز أىم ىذه االلتزامات عمى النحو التالي:

 أوال/ االلتزام بفتح االعتماد و إخطار المستفيد بو:

االعتماد المستندي والتوقيع عميو، ىو  إن أوؿ التزام ينشأ في ذمة البنؾ نتيجة إبرام عقد 
االلتزام بفتح اعتماد لصالح المستفيد وفقا لمشروط المتفؽ عمييا، ويقوم البنؾ عندىا بتبميغ المستفيد 
بفتح االعتماد لصالحو، وذلؾ عن طريؽ خطاب يتعيد فيو بأن يضع تحت تصرفو )المستفيد( 

د السحب المستندي المسحوب عميو أو يقبمو اعتمادا مفتوح في حدود مبمغ معين، وأن يدفع سن
بحسب األحواؿ إذا كان في حدود المبمغ المفتوح بو االعتماد، وىذا وفقا لمشروط المدرجة بالخطاب 

، وال يبرأ البنؾ من تنفيذ ىذا االلتزام أمام المستفيد وال ينشأ ليذا 1والمحددة من طرؼ العميؿ اآلمر
ماد إليو وقبؿ وصوؿ اإلخطار إلى المستفيد يظؿ التزام البنؾ األخير حؽ، إال بوصوؿ خطاب االعت

وال يجوز لمبائع المستفيد إجبار البنؾ عمى التنفيذ ألن عقد االعتماد  ،محصورا بينو وبين المشتري

                                                           
 .172. / مصطفى كماؿ طو، المرجع السابؽ، ص431( عزيز العكيمي، المرجع السابؽ، ص1
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نفذ التزامو بفتح االعتماد إال منذ وصوؿ الخطاب إلى  قدمقصور عمى طرفيو، وال يعتبر البنؾ 
 .1العميؿ( بذلؾ يكون قد وفى بالتزامو الناشئ عن عقد البيعالمستفيد ألن المشتري)

وال يجوز لمبنؾ تعديؿ أي شرط من شروط عقد االعتماد أو إغفاؿ بعضيا، كما ال يجوز فتح  
االعتماد بمبمغ أقؿ مما تم االتفاؽ عميو في عقد االعتماد، إذ يجوز لمبائع في ىذه الحالة أن يرفض 

ثمن البضاعة كاممة، وأن يطالب بفسخ العقد مع التعويض إذا كان لو  ىذا االعتماد الذي ال يغطي
مقتضى، كما يمكنو أن يستوفي قيمة االعتماد ويعود عمى المشتري بفارؽ الثمن مع الفوائد 

 .2والمصاريؼ اإلضافية

  :االلتزام بفحص المستندات /ثانيا

المستندي بؿ يتعامؿ فقط     عقد االعتماد إطارالبنؾ ال يتعامؿ بالبضائع والخدمات في  إن
 .لمستندية فائؽ االىتمام والعنايةا اتاؼ الموحدة لبلعتمادر ليذا أولتو األصوؿ واألع، 3بالمستندات

يفرض عمى  إذدقة  وأكثرىاااللتزامات الممقاة عمى عاتؽ البنؾ  أىم منىذا االلتزام  ويعتبر
صحة المستندات ومطابقتيا لتعميمات من  التأكدعممية  أثناءدرجات الحيطة  أقصىالبنؾ توخي 

 .4العميؿ المنصوص عمييا في عقد فتح االعتماد

قيمة االعتماد لممستفيد مقابؿ تقديمو مستندات ال ب أوفى إذاويكون البنؾ مسؤوال قبؿ العميؿ 
، وىو ما سيتم التطرؽ إليو في المطمب الثاني 5تتفؽ والشروط المنصوص عمييا في عقد االعتماد

 .ديث عن مسؤولية البنؾ في فحص المستنداتعند الح

                                                           
 .83المرجع السابؽ، ص االعتمادات المستندية، ( عمي جماؿ الدين عوض،  1

 .96المرجع السابؽ، ص ( أمين خالدي،  2

3
) art 05, de  RUU pub n : 600. 

. / محي الدين إسماعيؿ عمم الدين، المرجع 148ص المرجع السابؽ، ،مازن عبد العزيز فاعور /.106ص  ،المرجع الساؽ ،غازي محمد احمد المعاسفة( 4
  .1136صالسابؽ، 

 .92، ص محمد اليماني، المرجع السابؽ (5
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كثيرة ومتنوعة في االعتماد المستندي منيا ماىو  الواجب فحصيا من قبؿ البنؾ والمستندات
ىو  ومنيا ما ،مطموب في جميع االعتمادات كسند الشحن ووثيقة التامين والفاتورة التجارية أساسي
 األولىدة الصحية وشيادة المنشأ وغيرىما فالفئة كالشيا ،مكمؿ لممستندات الرئيسية أو ثانوي إضافي
فبل يتم    -اإلضافية-الفئة الثانية  أماتقدم في كؿ اعتماد حتى دون النص عمييا  تالمستندامن 

  .االعتماد عقد في حالة اشتراطيا في إالتقديميا 

اب تكون مطابقة لخط أنفبل بد  إضافية أمكان نوع ىذه المستندات رئيسية كانت  ياأو 
 .1مناقشتيا والبحث في مدى سبلمتيا أثناء األوحداالعتماد باعتباره المرجع 

  :معيار الفحص  -1

إن البنؾ المسمى الذي :" 2األتيعمى  لموحدةا واألعراؼمن القواعد  30المادة  نصت
وجد( والبنؾ مصدر االعتماد يجب عمييم  إنيتصرؼ بناء عمى ىذه التسمية أو البنؾ المعزز)

فيما إذا كانت تبدو في ظاىرىا  ندات المقدمة التخاذ القرار بناء عمى المستندات وحدىافحص المست
" عندما يتم قراءة مستند مع سياؽ  وأضافت الفقرة )د( بنصيا "مطابقة لشروط االعتماد.....

نما  االعتماد فإن المستند نفسو ال يشترط تطابؽ بياناتو مع معيار الممارسات المصرفية الدولية وا 
 يشترط عدم تعارض البيانات:

 في نفس المستند. -

 مع أي مستند آخر مطموب. -

 ."مع عقد االعتماد -

                                                           
 .1137السابؽ، ص ، المرجععيؿ عمم الدين( محي الدين اسما1

2( art 14/a, d, de  RUU pub n : 600. 
 .500قم:نشرة ر  القواعد واألصوؿ الموحدة من 13تقابميا المادة  -
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وعميو يستمزم معيار المطابقة التامة بالضرورة أن يكون المستند المطموب وصؼ البضاعة 
 فيو كاؼ وغير قاصر عن الوصوؿ إلى المطموب منو.

، اعتبر الكثير من في فحص قولةلعناية المعا تي ذكر تال 30 نص المادة إلىوبالعودة 
المستندات  أنمن  التأكدحتى يتم وذلؾ  ،الفقياء أن ىذه العناية ال تتحقؽ إال بالفحص العميؽ

متخصص  بنؾمن  ىو اقؿ ما ينتظرلممستندات  لفحص العميؽط اشر  ألن ،مطابقة في ظاىرىا
 .1ومحترؼ

حوؿ مقدار ىذه العناية بمعنى  كاؿإشذكر معيار العناية في المادة السابقة نتج عنو  أنغير 
 ؟بتحقيؽ نتيجة أمببذؿ عناية  التزامىو  ىؿ التزام المصرؼ آخر

 :مقدار العناية - أ

ن التزامو أل ،بفحص المستندات ىو التزام بتحقيؽ نتيجة بنؾالتزام ال أن جانب من الفقويرى 
شروط االعتماد وال تكون لو من مستندات و  إليولتحقؽ من المطابقة المادية بين ما قدم ىدفو اشكمي 

 إذا بنؾتقع المسؤولية عمى الال و  ،تفسير مصطمحاتيا أوسمطة في تقدير مضمون المستندات  أية
درجات العناية الن طمب العميؿ يتمثؿ في تحقيؽ  أقصىمستندات غير مطابقة حتى ولو بذؿ  قبؿ 

 .2نتيجة معينة ىي قبوؿ المستندات المطابقة لتعميماتو

غير مسؤوؿ عن  بنؾال أنقائم عمى بذؿ عناية حيث  بنؾالتزام ال أنرى اتجاه مخالؼ في حين ي
كان  إذاتزوير المستندات في حالة المطابقة الظاىرية لممستندات لشروط االعتماد لكنو مسؤوؿ فقط 

يعتبرا  من ىناو  ،3التزوير واضحا ال يحتاج صعوبة الكتشافو من شخص عادي دون الحاجة لخبير

                                                           
 .150ؽ، ص عبد العزيز فاعور، المرجع الساب( مازن  1

 المرجع السابؽ./ زينب السيد سبلمة، 127، ص المرجع السابؽي، السيد محمد اليمان/  148ص  ( صميب بطرس و ياقوت العشماوي، المرجع السابؽ، 2
 .125ص، دون دار نشر، 2001موقؼ البنؾ من المستندات المخالفة في االعتماد المستندي، الطبعة األولى،  حسين شحادة الحسين،./ 307ص
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موفيا بالتزاماتو إذا بذؿ عناية في فحص المستندات وىذه العناية ىي عناية المصرؼ  بنؾال
 .1بنوؾالحريص نتيجة الخبرة التي تتمتع بيا ال

 األوؿ الرأي أنحيث  ،حد بعيد إلىمتقاربين  أنيماالسابقين  الرأيينمن خبلؿ  و المبلحظ 
 الرأي أنفي حين  ،ابقة لتعميماتويفرض عمى المصرؼ تحقيؽ نتيجة بتسميم المصرؼ مستندات مط

كانت مطابقة في ظاىرىا  إذاالمستندات المزورة  نالمصارؼ غير مسؤولة ع أنيرى  الثاني
 .044األصوؿ واألعراؼ الموحدة نشرة رقم: من  10 المادةكدتو أوىو ما  ،2لتعميمات المشتري

حية فحصو تزام المصرؼ يكون بتحقيؽ نتيجة من نالا ومن كؿ ما سبؽ يتضح بأن
يكون التزامو ببذؿ عناية حين تحققو من  أخرىومن زاوية  ،لممستندات ومطابقتيا لتعميمات المشتري

كان التزوير غير ظاىر  إذاصحة المستندات وخموىا من التزوير فبل يكون حينئذ مسؤوال عن ذلؾ 
ية ترجيح أحد الرأيين ، غير أنو ومع إلزام3أو تحقيؽ الخبرة إلىالمجوء  إال إذا تمويصعب اكتشافو 
بأن التزام البنؾ ىو التزام بتحقيؽ نتيجة ىو الرأس السميم ذلؾ أنو مطالب بقبوؿ  فإن الرأي القائؿ

، مستندات مطابقة لشروط خطاب االعتماد وال يشترط بذلو في ىذا الشأن عناية الرجؿ الحريص
 باعتبار أن فحصو لممستندات ال يتعدى ظاىرىا.

 :ة لمفحص المدة المعقول -ب

نشرة رقم  3321الدولية الموحدة لعام واألعراؼمن القواعد  30من المادة  1اعتبرت الفقرة 
ما  إذالفحص المستندات ليقرر  مدة معقولةيحصؿ عمى  أن" من حؽ البنؾ فاتح االعتماد أن 044

مما  آلخر بنؾوىذا ما اوجد اختبلفا في تحديد المدة المعقولة من ، 4كان سيسمميا أو سيرفضيا "
حيث  544في النشرة رقم  3331تعديؿ نص المادة المبيم سنة  إلىدفع غرفة التجارة الدولية 

                                                           
 .151عور، المرجع السابؽ، ص ( مازن عبد العزيز فا 1

 .152، ص المرجعنفس  (  2

 ( نفس المرجع، نفس الصفحة. 3

4  ( Règles et usances uniformes relatives aux crédit documentaire, publication n : 400 de 1983 de la chambre de commerce 

international. 
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المصرؼ  أوفقرة ػ ب ػ عمى انو " يكون لدى كؿ من المصرؼ مصدر االعتماد  31نصت المادة 
 أيام 1المصرؼ المسمى الذي يتصرؼ بالنيابة عنيما وقت معقوؿ ال يتجاوز  أووجد ػ  إنالمعزز ػ 

رفضيا وتبميغ الجية  أوعمؿ مصرفي تمي يوم تسمم المستندات لفحصيا والتخاذ قرار بشان قبوليا 
 التي تسمم منيا المستندات بقراره ".

 . 044: من النشرة رقم 30ان موجودا في المادة الذي ك اإلبيامالتعديؿ الجديد  أزاؿوبيذا 
المعزز المستندات  أوفاتح االعتماد  بنؾي استمم فيو التمي اليوم الذ ماأيوحدد المدة المعقولة بسبعة 

، غير أن التعديؿ الجديد لؤلصوؿ واألعراؼ الموحدة  نشرة رقم: من المستفيد لدراستيا وفحصيا
ومنو وجب  ،1تمي يوم تسمم البنؾ لممستندات أيام 45أيام إلى  41مص مدة الفحص من ق 044
 إشعارايرسؿ  االنتياء من عممية الفحص بعدحددة و المفترة ال فحص المستندات في البنؾعمى 

  لممسندات المقدمة.  رفضو أولممستفيد بقبولو 

  :معيار التطابق  -2

 9441لعام  لبلعتمادات المستندية موحدةلالدولية ا واألعراؼمن القواعد  5تنص المادة 
الخدمات أو األعماؿ البنوؾ مع المستندات وليس مع البضائع أو عمى انو " تتعامؿ  044نشرة رقم 

 ".التي ترتبط بيا تمؾ المستندات

تتعمؽ  أخرىطرحت مشكمة تتعامؿ في مستندات وليس في بضائع،  بنوؾوباعتبار أن ال
وبين تمؾ  ،في فتح االعتماد اآلمربمعيار التطابؽ بين المستندات المشترطة من قبؿ العميؿ 

لة من خبلؿ أراء الفقياء حوؿ المسآاينت تب وبناء عميو ،المستفيدمن قبؿ  بنؾال إلىالمسممة 
 .معيارين ىما معيار التطابؽ التام ومعيار التطابؽ المعقوؿ

 

                                                           
1  ( art 14/b, de  RUU pub n : 600. 
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 :معيار التطابق التام ) الحرفي (  -

بمقتضى ىذا المعيار يستوجب عمى المصرؼ التدقيؽ في المستندات وفؽ تعميمات العميؿ 
واستيفائيا لمشروط  ،نتياء مدة االعتمادتحقؽ من كونيا مقدمة قبؿ امبشكؿ حرفي وكامؿ ل اآلمر

  التزاما حرفيا كون المصرؼ ممتزما بشروط عقد فتح االعتماد إلىمرد ذلؾ و  ،1المطموبة من العميؿ
عقد  إلىوال يحؽ لو االستناد  ،والدفع يكون لقاء المستندات المطابقة في ظاىرىا لشروط االعتماد

أو إبداء  ي، كما ال يحؽ لمبنؾ التقدير أو التفسير أو االستنتاجبين البائع والمشتر  برمابؽ المالبيع الس
الرأي حوؿ ما تمنحو ىذه المستندات من حقوؽ لمعميؿ من حيث تسمم البضاعة أو ممكيتيا أو 

      .2فائدتيا

جاء فيو " يتوجب عمى المصرؼ الذي يصرؼ  االبتدائيةلمحكمة بيروت التجارية  حكموفي  
بمعنى انو  عتماد المستندي ال أكثر وال اقؿبفتح اال اآلمرلتقيد حرفيا بتعميمات االعتماد المستندي ا

 .3"اآلمرالوثائؽ المعروضة عميو تنطبؽ ماديا عمى تعميمات  أنيتوجب عميو فقط التثبت من 

  :معيار التطابق المعقول – 

بقراءة المستندات نتيجة الستحالة التقيد بالمعيار السابؽ ماديا ظير ىذا المعيار الذي يقوؿ 
دراسة كؿ مستند  بوجوب وال يرى ىذا االتجاه ،االعتماد عقدبمجمميا لمتحقؽ من مطابقتيا لشروط 

 غير مربحة لو أنيا اكتشافولمتيرب من الصفقة في حاؿ  فرصةلعميؿ ان ىذا يعطي أل ،عمى حدا
 .4المصرؼ كذريعة لذلؾ إىماؿ امتخذ أو غير مجدية

                                                           
 أيضا: .154عبد العزيز فاعور، المرجع السابؽ، ص  ( مازن 1

- André Boudinot, pratique du crédit documentaire, Op.cit. p168. 
 .143، ص ة الحسين، المرجع السابؽد( حسين شحا 2

 .155، ص نفس المرجعمازن عبد العزيز فاعور، ، مذكور عند 17/12/1968ر بتاريخ الصاد 14/360( حكم رقم  3

 .220المرجع السابؽ، ص التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية،  محمد الطاىر بمعيساوي،. / 167( نفس المرجع، ص  4
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ففي قرار لمحكمة  الصادرة عنو، رنسي بيذا المعيار في بعض القراراتولقد اخذ االجتياد الف
المصرؼ يكون مخطئا في رده المستندات بسبب فرؽ طفيؼ يقؿ عن  أنالتمييز الفرنسية اعتبرت 

كمغ في  ألؼ 94االعتماد كان  خطابالوزن المذكور في  أن إذالفرؽ الذي تعنيو عبارة " حوالي " 
 .1كمغ 33104ي استوردت كان وزن البضاعة الت أنحين 

 إلىمراعاة لمصالح المستفيد منو  أكثر بأنومن خبلؿ دراسة معيار التطابؽ المعقوؿ يتضح 
الحصوؿ عمى حقوقو من قبؿ  أمكنوبحيث لو قدم مستندات بيا مخالفات بسيطة  ،اآلمرالعميؿ 
اءة المستندات كوحدة بالمقابؿ قد يتضرر المشتري من قر  ،المتمثمة في قيمة االعتمادو  المصرؼ

نقص  أيكان  إذاوفيما  ،دراية بمصالحو من غيره أكثر ألنوموحدة دون دراسة كؿ منيا عمى حدا 
قا لخطاب بفيو ممزم بدراسة المستندات ط ،بنؾال إلىنفسو بالنسبة  واألمر، ال أويشكؿ ضررا لو 
 .كان مسؤوال اتجاه المشتري إال ي واالعتماد المستند

 األساسيةحيث يؤخذ عميو انو خرج عن المبادئ ب ،مساوئ تضمن عدة لمعيارىذا ا غير أن
وكذا فحص المستندات من حيث  ،في االعتماد المستندي من ناحية استقبللو عن عقد البيع

ثم انو يفرض عمى المصرؼ دراسة المستندات في كؿ مرة وتقدير بساطة المخالفة من  ،الظاىر
 .2الدولية واألعراؼكبر من ذلؾ الممنوح لو في القواعد وىذا ما يتطمب وقتا ا ،جسامتيا

 لمتطبيؽ األنسبن معيار التطابؽ الحرفي التام ىو أ وبدراسة محتوى المعيارين يتضح لنا
مصالح  تومراعا إضافة إلى ،المستندية اتلبلعتماد األساسيةتماشيا مع المبادئ  األكثرباعتباره 
 .3نية ما تم تطبيقو بحسن إذا األطراؼجميع 

 

                                                           
 .169، ص السابؽ ، المرجعمذكور عند: مازن عبد العزيز فاعور ( حكم 1

 .171، ص نفس المرجع(  2

 .172( نفس المرجع، ص  3
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 :االلتزام بنقل المستندات لمعميل /ثالثا

وقبميا التحقؽ من مطابقة المستندات لشروط  1بعد قيام البنؾ بدفع قيمة االعتماد لممستفيد
 األخيريمتزم ىذا  أنعمى  ،2العميؿ إلىتسميم ىذه المستندات  إلىاالعتماد يقوم البنؾ بالمسارعة 

يحمي حقوؽ العميؿ من خبلؿ  أننو أفي ىذه العممية من ش واإلسراع ،البنؾ أنفقوبدفع قيمة ما 
من مدى مطابقتيا لمشروط المتفؽ عمييا سابقا في عقد فتح  وتأكدهاطبلعو عمى المستندات 

عند وضع المستندات تحت تصرفو من استبلم البضاعة من  اآلمركما يتمكن العميؿ  ،االعتماد
 أنوعمى البنؾ  وغيرىا، كمصاريؼ التخزين إلضافيةاالناقؿ في الوقت المناسب ويجنبو المصاريؼ 

خبلؿ وقت  أوفور تسمميا  أويمكن المشتري من فحص ىذه المستندات قبؿ وصوؿ البضاعة 
 أماممعقوؿ من تسمميا وكؿ تراخ من جانب البنؾ في ىذه الناحية يوقعو تحت طائمة المسؤولية 

عذارا لو يترتب إخطر البنؾ العميؿ فيعتبر أ إذا أما التأخرالعميؿ عن كؿ ضرر يصيبو نتيجة ىذا 
لحاقيامن المسؤولية  إعفاءهعميو   .3بالعميؿ وا 

 احتمالين: أمامالعميؿ نكون  إلىبعد قيام البنؾ بتسميم المستندات  

  .يستمم المستندات أن األول: االحتمال  -

  .يرفض العميؿ استبلم ىذه المستندات أن الثاني:االحتمال   -

 

 

 

                                                           
 .)الفصؿ الثاني(عند الحديث عن التزامات البنؾ تجاه المستفيد -دفع قيمة االعتماد لممستفيد  –بأكثر تفصيؿ في  ( سنتناوؿ ىذه النقطة 1

المرجع  ./ مازن عبد العزيز فاعور،65المرجع السابؽ، ص  بمعيساوي، االعتماد المستندي، . / محمد الطاىر133( محمد اليماني، المرجع السابؽ، ص  2
 . 173ص  السابؽ،

 . 108المعاسفة ، المرجع السابؽ ، ص  دمحمد احمغازي (  3
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  :مستنداتاستالم ال  -1

ابقتيا طمن التدقيؽ من م األخيرالعميؿ ويقوم ىذا  إلىالمصرؼ المستندات  ميقد أنبعد 
بعد  إال ؾيقوم باستبلميا حتى يتسنى لو استبلم البضاعة وال يتم ذل ،من صحتيا والتأكدلتعميماتو 

 .1بنؾلا من االعتماد المدفوع قيمةيرد  أن

 :رفض المستندات -2

يرفض تسمميا عمى  أنغير مطابقة لتعميماتو  أوالمستندات ناقصة  أنجد و  إذايحؽ لمعميؿ  
"عقد فتح  أنالمدنية جاء فيو  الغرفة عن محكمة استئناؼ بيروت صادر ففي قرار ،بنؾمسؤولية ال

بالتقيد بالضبط بتعميمات المشتري  أساسيااالعتماد المستندي ينشا عمى عاتؽ المصرؼ موجبا 
و االعتماد المستندي وبرفض كؿ مستند ال ينطبؽ عمى المستندات المفروضة المفتوح بناء عمى طمب
مخالفة يرتكبيا المصرؼ في عممية تطبيؽ  وأيةحؽ في التقدير،  أييكون لو  أنبموجب العقد دون 

عمى مسؤولية المصرؼ دون  اإلرساليةالمستندات المتعمقة بالبضاعة تعطي المشتري حؽ رفض 
، وىو ما سيتم تفصيمو أكثر في المطمب الموالي عند الحديث عن 2رر "تحقؽ ض أو إلنذارحاجة 

 مسؤولية البنؾ تجاه العميؿ اآلمر.

 المطمب الثاني

 اآلمر تجاه العميل المنشئمسؤولية البنك 

قبولو بيسأؿ البنؾ أمام عميمو اآلمر لمخالفتو تعميماتو سواء عند فتح االعتماد أو في تنفيذه 
أو تأخره في نقميا لمعميؿ، ومتى ثبت إخبلؿ البنؾ بالتزاماتو  وط عقد االعتمادلمستندات مخالفة لشر 

 تعرض لمجزاء) الفرع األوؿ( الذي يختمؼ باختبلؼ نوع الخطأ المرتكب.

                                                           
 .84( ليمى بعتاش، المرجع السابؽ، ص  1

 . 174مذكور عند: مازن عبد العزيز فاعور، المرجع السابؽ ، ص  05/12/1965صادر عن محكمة استئناؼ بيروت بتاريخ  1689( قرار رقم  2
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غير أنو وفي بعض الحاالت يعفى البنؾ من المسؤولية)الفرع الثاني( الممقاة عمى عاتقو سواء 
     ميؿ اآلمر عمى إعفائو منيا.بموجب نصوص خاصة أو باتفاقو مع الع

 الفرع األول

 جزاء إخالل البنك بالتزاماتو تجاه العميل اآلمر

يترتب عمى البنؾ في حالة إخبللو بااللتزامات المفروضة عميو بموجب عقد االعتماد تجاه 
من البنؾ، لذا قمنا الخطأ المرتكب و العميؿ اآلمر عدة جزاءات تختمؼ باختبلؼ درجة اإلخبلؿ 

بشروط  إصدارهاالعتماد أو  خطاب رإصداتقسيم ىذه الجزاءات إلى نوعان: جزاء مترتب عن عدم ب
 االعتماد. خطابآخر مترتب عن قبوؿ مستندات مخالفة لشروط و  .مخالفة

  بشروط مخالفة: إصدارهاالعتماد أو  إصدار خطابأوال/ الجزاء المترتب عن عدم 

لمشتري اآلمر و موافقة البنؾ عمى ىذا الطمب يترتب عن تقديم طمب فتح االعتماد من ا
من خبلؿ فتح ىذا االعتماد لصالح البائع يحترم فيو جميع األوامر  ،انعقاد عقد االعتماد المستندي

المشتري اآلمر، غير أن قيام البنؾ في ىذه الحالة بمخالفة تعميمات اآلمر بخصوص  منالصادرة 
 يترتب عنو مسؤولية، وتكون في حالتين:  االعتماد لممستفيد إصدار خطابالتزامو ب

 :المتفق عمييا تمكبشروط أضيق من  إصدارهاالعتماد أو  إصدار خطابعدم الحالة األولى/ 

استنادا إلى عقد فتح  تو في ذلؾإذا تخمؼ البنؾ عن إصدار خطاب االعتماد تحمؿ مسؤولي 
قابؿ لمرجوع فيو، فإنو يمنع عميو  فإذا تمت موافقة البنؾ عمى فتح اعتماد مستندي غير االعتماد،

 بعد مدة صبلحية االعتماد لم تنقضي أن خطاب االعتماد أو نقضو طالما إصدار كميا التخمي عن
وأن البائع المستفيد لم يواجو خطاب االعتماد بالرفض، ويرجع ذلؾ أوال أن التزام البنؾ في االعتماد 

لتزام المشتري أمام البائع ألن ىذا االلتزام المستندي ىو التزام شخصي ونيائي وىو أقوى من ا
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خطاب االعتماد  معرض لكؿ ما ييدد عقد البيع، بخبلؼ التزام البنؾ الذي ال ييدده سوى ما ورد في
تجعؿ من  التي في القانون المدنيالصادر من ىذا البنؾ الممتزم، وثانيا نظرا لمقواعد العامة 

عميو المادة  ، وىو ما نصت1قام القانون بالنسبة لعاقدييااالتفاقات المبرمة عمى وجو صحيح تقوم م
 .المدني الجزائري " العقد شريعة المتعاقدين"قانون المن  106

كان لمعميؿ إصدار خطاب االعتماد أو أصدره ثم قام بنقضو  وىكذا إذا تخمؼ البنؾ عن 
إلزامو بإصدار  و رفع دعوى عمى البنؾ يطالبو فييا بتنفيذ عقد االعتماد اآلمر الحؽ في

عما أصابو  في كمتا الحالتين والرجوع عميو بالتعويض أو فسخ العقد )دعوى التنفيذ العيني(،الخطاب
 من القانون المدني 119وذلؾ طبقا لنص المادة ، 2من ضرر نتيجة إخبلؿ البنؾ بالتزامو التعاقدي

 .الجزائري

في  و ألنو ،من الناحية الواقعية عرفع دعوى التنفيذ العيني ىي مسألة نادرة الوقو غير أن  
قد فسخ ألن البائع لن ينتظر ما سوؼ تحكم بو  -عقد األساس -انتظار نفاذ الحكم سيكون البيع

المحكمة لفائدة العميؿ، ليبقى الحؿ الوحيد ىو أن يقوم المشتري بإشعار البنؾ ومطالبتو باتخاذ 
سارع ىو بفتح اعتماد آخر صحيح ومطابؽ لما اإلجراءات البلزمة طبقا لشروط العقد فيما بينيما وي

يريد لدى بنؾ آخر، ويكون لو أن يطالب القضاء بفسخ عقد االعتماد األوؿ وتعويضو عن 
 .3مصروفات االعتماد الثاني

من خطاب االعتماد شروطا أضيؽ من تمؾ المتفؽ ض  وأحيانا يفتح البنؾ االعتماد لكنو ي   
 مثبل أن يفتح االعتماد بمبمغ أقؿ من المبمغ الذي اشترطو لؾ عمييا في عقد فتح االعتماد، ومن ذ

أو أن يكون تاريخ نياية االعتماد قريبا من تاريخ اإلخطار بو بحيث ال يمكن لممستفيد تنفيذ  ،اآلمر
رفض ىذا االعتماد  من ىنا يتبين الضرر البلحؽ بالبائع الذي لو حؽ، خطاب االعتمادما يفرضو 

                                                           
 .46( أكرم إبراىيم حمدان الزعبي، المرجع السابؽ، ص  1

/ .118االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ ص . / عمي جماؿ الدين عوض،137بطرس و المستشار ياقوت العشماوي، المرجع السابؽ، ص  ( صميب 2
 .176مازن عبد العزيز فاعور، المرجع السابؽ، ص 
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لمحكم لو بفسخ عقد البيع وتعويضو عن الضرر طبقا  )العميؿ اآلمر(مشتريال ةمقاضاوبالتبعية 
أو أن يعتبر العقد مفسوخا من تمقاء نفسو إذا كانت شروط العقد تسمح  ،لقواعد القانون المدني

بذلؾ، أو أن يعود عمى المشتري بالثمن مباشرة مع التعويض إن كان لو مقتضى، كما يجوز لو أن 
، وبرجوع اإلضافيةماد ويعود عمى المشتري بفارؽ الثمن مع الفوائد والمصاريؼ يستوفي قيمة االعت

لزامو بالتعويض عن و البنؾ  اةقاضم بدوره الحؽ في اآلمر لممشترييكون  البائع عمى المشتري، ا 
 .1إلخبلؿ البنؾ بشروط عقد االعتماد كافة األضرار التي لحقت بو نتيجة

 :وط أوسع من الشروط المتفق عمييافتح االعتماد بشر  /الحالة الثانية

يفتح البنؾ االعتماد بشروط أوسع من شروط تعميمات اآلمر، وذلؾ عندما يكون مبمغ   
أو عندما تكون مدة  ،االعتمادتفؽ عميو في عقد المبمغ المأكبر من  المذكور في الخطاب االعتماد

عندما يتغاضى البنؾ عن طمب  المحددة في عقد فتح االعتماد، أو صبلحية االعتماد تفوؽ المدة
لتعميمات اآلمر، وتجب اإلشارة أنو في ىذه الحاالت ال يمكن لمبنؾ حؽ  امستند يجب تقديمو وفق

لم يتفؽ  ) ماوذلؾ متى كان التزامو أمام المستفيد نيائيا االعتماد كي يطابؽ التعميمات تعديؿ خطاب
 .2(االعتماد البنؾ مع المستفيد عمى تصحيح خطاب

 خالؼ تعميمات اآلمر المتواجدة في خطاب االعتماد، سيضطر إلى قبوؿيالبنؾ الذي إن  
مكنو ي مستندات بالمخالفة لما طمبو اآلمر اعتقادا منو بأن عميمو سيتغاضى عنيا لبساطتيا، وال

وكثيرا ما يرفض اآلمر تسديد مبمغ ، عبلقتو بو تنتيي بتنفيذ االعتمادعمى المستفيد ألن  الرجوع
والرجوع  لمتعميمات الواردة في خطاب االعتماد ماد وكذا ترؾ المستندات بدعوى تجاوز البنؾاالعت

 .3االعتماد عقد بالتعويض عمى البنؾ لمخالفتو شروط

 
                                                           

 .96. / أمين خالدي، المرجع السابؽ، ص 98( غازي محمد أحمد المعاسفة، المرجع السابؽ، ص  1

 .120( عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص  2

 .141( صميب بطرس و المستشار ياقوت العشماوي، المرجع السابؽ، ص  3



 المستىدي عتمادلال اآلثار القاوووية  األولالفصل 
 

62 
 

 ثانيا/ الجزاء المترتب عن قبول مستندات مخالفة لشروط عقد االعتماد:

ميمات اآلمر في ىذا الشأن يعتبر التزام البنؾ بفحص المستندات فحصنا دقيقا و بتطبيؽ تع 
أوؿ ما يتبادر إلى الذىن حوؿ مسؤولية البنؾ  من أىم االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ البنؾ، ولعؿ

البنؾ التزام بتحقيؽ نتيجة أو بذؿ عناية عمى  التزامتحديد ما إذا كان عن فحص المستندات، ىو 
فحص المستندات، والذي خمصنا من البنؾ ب التزامالحديث عن  في معرضالنحو الذي سبؽ تفصيمو 

إذ أن البنؾ ممزم بفحص المستندات فحصا دقيقا  ،بتحقيؽ نتيجة التزامالبنؾ ىو  التزامأن إلى خبللو 
وتنفيذ أوامر و تعميمات العميؿ اآلمر تنفيذا حرفيا، أي أن دوره في الفحص ىو شكمي بحت يقتصر 

وذلؾ وفؽ مبدأ التنفيذ الحرفي في ، 1صطمحاتياعمى المطابقة المادية بين المستندات أو تفسير م
من األصوؿ الموحدة لبلعتماد المستندي نشرة  أ/14الفحص و المنصوص عميو في المادة 

الحديث عن التزام البنؾ بفحص في معرض  أيضا عمى النحو الذي سبؽ تفصيمو، 600رقم:
  المستندات.

: إما رفض العميؿ 2ال تخرج عن أمرين مسؤولية البنؾ عن إخبللو بيذا االلتزامعميو فإن و  
ما قبوؿ العميؿ ىذه المستندات ورفع دعوى عمى البنؾ يطالبو ممستندات التي يقدميا إليو البنؾل ، وا 

 من ضرر. لو من خبلليا بالتعويض عما سببو

 / رفض المستندات وتركيا لمبنك:1

يا العميؿ اآلمر في عقد في حالة ما إذا قبؿ البنؾ مستندات غير مطابقة لتمؾ التي اشترط
االعتماد جاز لمعميؿ أن يرفض قبوليا، حتى ولو لم يصبو من عدم سبلمتيا أي ضرر، باعتبار أن 

  إذا نفذ التزامو و قدم مستندات مطابقة لتعميمات العميؿ اآلمر إالالبنؾ ال يمكنو المطالبة بحقوقو 
 .3دات بيد البنؾفإن لم يفعؿ بقي الوضع عمى حالو وبالنتيجة تبقى المستن
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وينتج عن رفض العميؿ لممستندات بقاء حيازتيا بيد البنؾ و حرية التصرؼ فييا، سواء تسمم 
المستندات إلى البائع مع رد ىذا األخير لما قبضو من البنؾ في حالة  إرجاعأو  ،البضاعة وبيعيا

 .1وما إذا كان قد حصؿ عمى تحفظ من البائع عند الدفع يجيز رد المستندات إلي

ولعؿ اإلشكاؿ الذي يثور في عممية ترؾ المستندات ىو مدى جواز ترؾ المستندات التي 
 تكون باسم المشتري أو صادرة ألمره؟

)العميؿ صادرة باسم المشتري ،في حالة ما إذا كانت المستندات المخالفة والتي قبميا البنؾ
صرؼ فييا ويتحتم عمى العميؿ قبوؿ فإنو يتعذر عمى البنؾ استبلم البضاعة والت أو ألمره، اآلمر(

غير أن الواقع العممي جرى عمى ترؾ العميؿ  ،المستندات عمى أن يرجع بالتعويض عمى البنؾ
األمر المستندات لمبنؾ، وذلؾ عن طريؽ تظييرىا إليو، رغم أن العميؿ لو الحؽ في رفض تظييرىا 

 ةقبميا و ثبتت ممكيتيا وممكية البضاعلمبنؾ، باعتبار أن تظيير المستندات لمبنؾ يفيد أن العميؿ 
      .2التي تمثميا في ذمتو

 دعوى التعويض: /2

إذا قبؿ المشتري المستندات وتحفظ بشأن ما بيا من مخالفات، كان ذلؾ نزوال منو عن حقو  
في ترؾ المستندات لمبنؾ، و يطالبو عندىا بالتعويض عن الضرر الذي أصابو بسبب قبولو 

قبوؿ آمر  ، خاصة إذا عرض البنؾ عمى العميؿالواردة في عقد االعتماد لتعميماتو لمستندات مخالفة
 .3المستندات مقابؿ تحممو األضرار التي تصيب العميؿ

سواء من  ،اإلثباتأن دعوى التعويض تمقي عمى العميؿ اآلمر عبء  مما سبؽ ويبلحظ 
ي ترؾ المستندات إذ ال يمزم لو حيث الخطأ أو الضرر أو العبلقة السببية، بخبلؼ مباشرة حقو ف
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أن تكون المستندات مخالفة وغير مطابقة لشروط ضرر، وكؿ ما يحتاجو العميؿ ىو  أوإثبات خطأ 
  عقد االعتماد لكي يرفض المستندات، و يطالب البنؾ بقيمة االعتماد التي كان قد دفعيا لممستفيد.

 الفرع الثاني

 حاالت إعفاء البنك من المسؤولية

حاالت  ردت األصوؿ واألعراؼ الموحدة نصوصا تعفي البنؾ من المسؤولية عند توفرلقد أو 
معينة، عمبل بالمبدأ الذي يقوم عميو نظام االعتماد المستندي و ىو أن التعامؿ في إطار االعتماد 

فيما إذا فحص  المستندي يكون عمى أساس المستندات وحدىا، و أن البنؾ ال يتحمؿ أية مسؤولية
، ومن ىذه الحاالت تمؾ الواردة في المادة 1ات ووجدىا ظاىريا مطابقة لشروط عقد االعتمادالمستند

600من األصوؿ واألعراؼ الموحدة نشرة رقم  34
البنؾ ال يكون ممزما أو "أن ، والتي نصت عمى 2

وط ر مسؤوال عن الشكؿ، الكفاية، الدقة، األصالة، الزيؼ، أو األثر القانوني ألي مستند أو عن الش
، وال تكون البنوؾ ممزمة أو مسؤولة عن الوصؼ والكمية أو الوزن أو العامة أو الخاصة أو المضافة

النوعية أو التبعية أو التسميم أو القيمة أو وجود بضاعة يمثميا أي مستند أو عن حسن نية أو 
 ."ي البضاعةاألفعاؿ أو القيمة أو التنفيذ أو مكان المرسمين أو الناقمين أو الوكبلء أو مؤمن

والمستشؼ من مضمون ىذه المادة أن مسؤولية البنؾ ال تتعدى من حيث العناية في  
لفحص العناية المطموبة والمعقولة، وأن الفحص يكون بناء عمى ظاىر المستندات فقط، دون ا

أو الخبرة  بإجراءالتي ال يمكن اكتشافيا إال  البحث في األمور الخفية والمتعمقة بيذه المستندات
 . 3التحقيؽ
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 :1أما المقصود بالعبارات الواردة في ىذه المادة فيمكن تفصيميا عمى النحو التالي 

ويقصد بو الصيغة التي حرر بيا المستند، حيث أن البنؾ يقبؿ المستند المقدم  شكل المستند: -
ث الشكوؾ كتابتو ال تبع وكيفيةمادام ظاىر المستند  ،بغض النظر عن طريقة وكيفية كتابتو إليو
 .لم يكن ىناؾ تعميمات من اآلمر تمزمو بقبوؿ المستند بصيغة معينة ىذا إذاو 

و متضمنا لكافة البيانات الضرورية من أجؿ  وىو أن يكون المستند كافيا بذاتو كفاية المستند: -
غرض الذي يصبو إليو المشتري، بحيث يكتفي البنؾ في ىذه الحالة بالتحقؽ من كفاية ال تحقيؽ

ليذا المستند قد  يكون البنؾ في قبولو ستند المقدم بالنظر لما ورد في عقد االعتماد، شريطة أن الالم
 تجاىؿ شرط السبلمة الظاىرية أو تعميمات العميؿ اآلمر.

عن  يسأؿ صدؽ البيانات الواردة في المستند و تعبيرىا عن الحقيقة، فالبنؾ ال ىو دقة المستند: -
ألن الوقوؼ عمى ذلؾ يتطمب منو تجاوز عبارات تعبر عن الحقيقة أم ال، ال كون ىذه البيانات أو

النظر في ظاىر المستندات والبحث في الوقائع، وىو أمر خارج عن ميامو وفقا لمنصوص المنظمة 
 .2لبلعتماد المستندي

أي أن يكون المستند صادرا ممن ىو منسوب إليو بذاتو، فيكفي البنؾ أن  أصالة المستند: -
 ستند ما يفيد صحتو في ىذا المعنى ولو كانت حقيقة األمر تثبت عكس ذلؾ.ن الميتضم

أي أن يكون المستند مصطنعا أو أن يكون صحيحا في أصمو و مزورا في بعض بياناتو  الزيف: -
 .كالتاريخ أو المبمغ أو الكمية أو درجة الجودة...الخ

بنؾ بالرغم من قبولو مستندات غير غير أنو وفي بعض الحاالت ترفع فييا المسؤولية عن ال 
    انتفاء الضرر أو رضا المضرورب أركان المسؤولية اكتماؿيرجع لعدم في ذلؾ بب سمطابقة، وال
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ىذا باإلضافة إلى أن البنؾ ال  ،طبقا لمقواعد العامة انعدام العبلقة السببية بين الخطأ والضرر أو
شريطة عدم عممو بيذا التزوير أو  المستفيد يتحمؿ أية مسؤولية في حالة التزوير أو الغش من

مسؤولية  عند الحديث عن الحقا الغش قبؿ دفع قيمة االعتماد لممستفيد وىو ما سنقوم بتفصيمو
 المستفيد تجاه البنؾ.

وفي األخير يمكن القوؿ أن العميؿ اآلمر وبمجرد تقديمو طمب فتح االعتماد لمبنؾ المنشئ  
عدة آثار قانونية ترتب التزامات متقابمة بين البنؾ والعميؿ، فما يعتبر  تنشأ بناء عمى عقد االعتماد

التزاما لمعميؿ ىو حؽ لمبنؾ وما يعتبر التزاما لمبنؾ ىو حؽ لمعميؿ اآلمر، غير أن التزامات كؿ 
منيما تختمؼ باختبلؼ المركز القانوني لكؿ طرؼ، فيمتزم العميؿ اآلمر تجاه البنؾ بدفع قيمة 

ذا دفع العمولة والمصاريؼ التي أنفقيا البنؾ، مع إمكانية تقديم غطاء يضمن لمبنؾ عدم االعتماد وك
صدار خطاب االعتماد  خبللو بالتزاماتو، في حين يمتزم البنؾ بفتح االعتماد وا  تراجع العميؿ وا 

 .نقميا لمعميؿوىو فحص المستندات و  بالنسبة لمبنؾ لممستفيد دون أن ننسى أىم التزام

 لحياة اليومية ال تخمو من المخالفات التي يرتكبيا المتعاقدين، وىو ما جعمنا نبرزغير أن ا 
 أىم ما يتعرض لو البنؾ والعميؿ اآلمر عند إخبلؿ أحدىما بالتزاماتو تجاه اآلخر.   في األخير

 

 

 

 

 



 المستندي عتمادلال اآلثار القانونية الثانيالفصل 
 

87 
 

 الفصل الثاني

 اد المستندي بين البنك والمستفيدتنفيذ االعتم

باستعراض مختمؼ اآلثار القانونية الناشئة عن عقد فتح بعد أن قمنا في الفصؿ األوؿ  
وباعتبار أن االعتماد  ،تفرض التزامات متبادلة بين البنؾ المنشئ والمستفيداالعتماد المستندي والتي 

أن تنفيذ مضمون  كماالمستندي عممية مصرفية مركبة ال تتوقؼ عند عالقة البنؾ بالعميؿ اآلمر، 
بنؾ المنشئ والعميؿ اآلمر يتطمب إرساؿ خطاب االعتماد المستندي عقد فتح االعتماد بين ال

لممستفيد وتطبيؽ الشروط الواردة بو، فإننا في ىذا الفصؿ سنحاوؿ إبراز أىم المراكز واآلثار 
القانونية الناشئة عن خطاب االعتماد المستندي الذي يربط العالقة بين البنؾ)المنشئ أو المبمغ أو 

آثار تفصيمو في الجزء األخير من ىذا الفصؿ( و العميؿ، وذلؾ بالتطرؽ إلى المؤيد، كما سيتم 
، ثم الحديث عن آثار خطاب االعتماد بالنسبة المبحث األولخطاب االعتماد بالنسبة لمبنؾ في 

 .المبحث الثانيلممستفيد في 
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 المبحث األول

 آثار خطاب االعتماد بالنسبة لمبنك

االلتزامات التي تترتب في ذمة البنؾ المنشئ كنتيجة  إلبرام عقد  سبؽ وأن بينا أن من بين
بالغو إلى المستفيد، وعميو ولإللمام بمختمؼ  فتح االعتماد المستندي ىو إصداره لخطاب االعتماد وا 
الجوانب المتعمقة بخطاب االعتماد وكذا االلتزامات التي ينشئيا في ذمة البنؾ، سنقوم أوال بتحديد 

 (، وفي مرحمة ثانية نعرض التزامات البنؾ اتجاه المستفيد)المطمب الثاني(.طمب األوؿالممفيومو )
 المطمب األول

 خطاب االعتماد مفهوم

، ثم التطرؽ إلى خصائصو فرع األوللتحديد مفيوم خطاب االعتماد ال بد من تعريفو في 
بعض الخطابات ، ونختم ىذا المطمب بتمييز عقد االعتماد المستندي عن الفرع الثانيفي 

 الفرع الثالثوالمحررات المشابية لو في 

 األول الفرع

 خطاب االعتماد تعريف

باختالؼ الزاوية التي ينظر منيا إليو، وعميو  خطاب االعتمادب المتعمقة تعريفاتال تختمؼ
 سنقوم بعرض أىم ىذه التعريفات فيما يمي:

" الصؾ الذي يصدره البنؾ استجابة  عرفو الدكتور" محي الدين إسماعيؿ عمم الدين" عمى أنو 
حؽ المستفيد والشروط التي  -نقال عن طمب اآلمر  -لطمب العميؿ بإنشاء االعتماد، محددا فيو 
 .1يمكنو بمقتضاىا الحصوؿ عمى ىذا الحؽ"

                                                           
 .332. / صميب بطرس و ياقوت العشماوي، المرجع السابؽ، ص 3311محي الدين إسماعيؿ عمم الدين، المرجع السابؽ، ص  (1
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كما عّرفو بعض الشراح بأّنو " المحرر الذي يصدره البنؾ متعيدا فيو بأن يدفع لصالح  
عتماد خالؿ أجؿ محدد إذا قدم ىذا المستفيد مستندات مطابقة لمشروط مستفيد معين قيمة اال

 . 1الموضحة فيو"

موجية إلى المستفيد تتضمن كافة  بنؾكما تّم تعريفو عمى أّنو وثيقة مصرفية يصدرىا ال 
بيانات وشروط االعتماد التي يجب عمى المستفيد مراعاتيا لكي يتسنى لو االنتفاع من االعتماد 

 .2وتعتبر ىذه الشروط عنصرا جوىريا في خطاب االعتماد المفتوح،

المطبوع والذي  -حسب ما جرى عميو العرؼ المصرفي -ويعرؼ أيضا بأّنو " ذلؾ النموذج 
يا قبؿ إرسالو إلى المستفيد المسمى، ومن ىذه البيانات: اسم وصفة ئيتضمن بيانات يقوم البنؾ بمم

بنؾ المنشئ، المؤيد إن وجد، طبيعة االعتماد، كيفية تنفيذ األطراؼ المعنية، المشتري المستفيد وال
 .3االعتماد، تعداد المستندات وشروط كؿ مستند مضمون، التزام البنؾ ومدتو..."

 من يتضمن خطاب االعتماد مجموعة و البد من أنأنوباستقراء التعاريؼ السابقة نستشؼ 
 :يا ما يميمن أىم، ة إدراجيا فيويتعين عمى البنؾ مراعا العناصر

يجب أن يتضمن خطاب االعتماد العناصر التي تحدد حقوؽ المستفيد والواجبات التي تقع عمى  -
عاتقو حتى يستطيع المطالبة بالحؽ الثابت فيو، ومصدر كؿ ذلؾ يعود إلى تعميمات اآلمر في 

تندي في حدود ما المقام األوؿ، يكمميا في المقام الثاني العادات المصرفية المتعمقة باالعتماد المس
ينطبؽ عمى ىذا االعتماد، ويجب أن تكون تعميمات اآلمر كاممة وواضحة ال يشوبيا أي غموض أو 
نقص يمكن أن يحمميا عمى غير محمميا، وبغية تفادي ذلؾ يجب عمى البنؾ أن ال يضمن خطاب 

 .  4االعتماد أي تفاصيؿ زائدة
                                                           

 .103ص  3323اىرة ، ( حياة شحاتة سميمان، مخاطر االئتمان في البنوؾ التجارية، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة الق1

 .112ص 1031، سنة 13ماؿ نوري محمد، إجراءات االعتمادات المستندية في العراؽ بين الحقيقة والرؤى، مجمة العموم االقتصادية، كمية بغداد، العددأ( 2

 .11سابؽ، ص البمعيساوي ، التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع  محمد الطاىر (3

 . أيضا:28-28سابؽ، ص ال لدين عوض، االعتمادات المستندية، المرجععمي جماؿ ا(4

- Hubert Martini et Dominique Deprée et Jounne klein- cornede, Op.cit. p 246-247. 
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ندات المطموبة، وذلؾ بوضوح تام مع تفادي يجب أن يتضمن خطاب االعتماد تفصيال لكؿ المست -
 . 1استعماؿ العبارات الغامضة التي ال توجد ليا ضوابط تحكميا

وباعتبار خطاب االعتماد أساس عالقة البنؾ والمستفيد فإنو يجب أن يتضمن العناصر األساسية  -
 :2التي تبين حدود ىذه العالقة، والتي من أىميا

ذا خال : أىو اعتماد صفة االعتماد*  قطعي )غير قابؿ لإللغاء( أم غير قطعي )قابؿ لإللغاء(، وا 
 خطاب االعتماد من ىذا العنصر أعتبر قطعيا عمى النحو الذي سبؽ تفصيمو.

: تعتبر مدة الصالحية مسألة جوىرية يجب أن يتضمنيا خطاب االعتماد، فإذا لم مدة الصالحية* 
"محي االنتظار حتى يتم تحديدىا ويرى الدكتور  ترد ضمن تعميمات العميؿ اآلمر وجب عمى البنؾ

أّنو في حالة عدم اتفاؽ البنؾ مع عميمو عمييا فإّنو ال ينعقد عقد االعتماد  الدين إسماعيؿ عمم الدين"
المستندي أصال، ويبدو ذلؾ خاصة في االعتماد القطعي، وذلؾ لكون أّن االعتماد الذي يخمو فيو 

إلغاؤه في كؿ وقت بإرادة البنؾ وحدىا، وىذه القابمية لإللغاء  تحديد مدة صالحيتو يكون ممكنا
تتعارض مع طبيعة االعتماد القطعي، وعميو ال يمكن لمبنؾ أن يفتح اعتمادا قطعيا دون أن يعمم 

 .3العميؿ اآلمر بمدتو

وذلؾ عمى عكس االعتماد غير القطعي أين يمكن فتحو دون تحديده بمدة معينة، ما دام  
 نية إلغائو في كؿ وقت دون مسؤولية عميو اتجاه المستفيد.                 لمبنؾ إمكا

: يجب ذكر مبمغ االعتماد والعممة التي يدفع بيا طبقا لما تم االتفاؽ عميو مع مبمغ االعتماد* 
البائع في عقد البيع، وفي الغالب يكون المبمغ مكونا من ثمن الوحدة في كمية البضاعة مضافا إليو 

                                                           
 .21، ص محمد اليماني، المرجع السابؽ( 1

 .301 -38سابؽ، ص  العمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية، المرجع  (2

 .3388ص  محي الدين إسماعيؿ عمم الدين، المرجع السابؽ، (3
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ريؼ، وعمى البنؾ أن يدون ىذا المبمغ كما ىو وارد في التعميمات من دون التقيد بما ورد في المصا
 عقد البيع.

: تكتسي تعميمات العميؿ اآلمر فيما يخص طبيعة مكان شحن البضاعة وتاريخ ذلؾ كيفية النقل* 
ري أو جوي أىمية قصوى، ونفس األىمية يكتسييا بيان تحديد نوع مستند النقؿ، أىو سند شحن بح

 أو بري...الخ.

* ىذا باإلضافة إلى مجموعة من البيانات والعناصر األخرى التي تختمؼ باختالؼ كؿ صفقة 
 كطبيعة وكمية وحالة البضاعة، وتغيير السفينة، قابؿ لمتجزئة أم غير قابؿ ليا...الخ.

في عقد وبعبارة أخرى يجب أن يتضمن خطاب االعتماد جميع شروط وبيانات العميؿ اآلمر 
فتح االعتماد المستندي، ولذلؾ فأّنو بما يحممو الخطاب من بيانات ىو المرجع والحجة في الحكم 

 .1عمى المستندات

لعّؿ  الشروطىذا ويجب عمى البنؾ المنشئ عند تحريره لخطاب االعتماد أن يتقيد ببعض 
 أىميا ما يمي:

نات عمى متن خطاب االعتماد، فال عمى البنؾ المنشئ مراعاة الوضوح التام في تدوين البيا -
يستخدم تعبيرات غير محددة أو مبيمة أو غامضة يمكن أن تحمؿ عمى غير محمميا، فالبنؾ وكيؿ 
عمى العميؿ اآلمر في ممئ ىذه البيانات، فمتى نفذ التعميمات التي طمبت منو بحذافيرىا برئت 

مع عميمو من أجؿ تفسيرىا ومن ، فإذا ما صادؼ البنؾ لبس أو غموض وجب عميو االتفاؽ 2ذمتو
ثم إزالة الغموض، كذلؾ الشأن إذا ما اعترى ىذه البيانات نقص أو خطأ فميس لمبنؾ أن يكمميا أو 
يصححيا اجتيادا منو، بؿ عميو مراجعة عميمو طالبا منو التكممة أو التصحيح، فإن تعذر عميو 

                                                           
 .118محمد اليماني، المرجع السابؽ، ص  (1

 .18بمعيساوي محمد الطاىر، التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع سابؽ، ص ( 2
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عميو في ىذه الحالة إتباع العرؼ االتصاؿ بعميمو و كان ذلؾ يترتب عميو تأخيٌر ضار فيتعين 
 .    1المصرفي السائد بصدد الحالة التي يواجييا

يجب عمى البنؾ أن يتجنب كؿ محاولة لتضمين خطاب االعتماد أي تفاصيؿ زائدة، وذلؾ تفاديا  -
 . 2لكؿ خمط أو خطأ قد يقع فيو البنؾ أو المستفيد

وال ينقص أي بيان ميما كان نوعو أو  التقيد الحرفي بتعميمات العميؿ اآلمر، فال يضيؼ -
، ما عدا حالة نقص بيانات جوىرية في ىذه التعميمات من شأنيا أن تؤدي إلى عدم قابمية 3أىميتو

مدة صالحية االعتماد، أو مبمغو ...، ففي ىذه الحالة عميو االتصاؿ الخطاب لمتنفيذ، كنقص بيان 
أي بيان كأن يصدر الخطاب إلى في حالة إضافة ، و 4بعميمو من أجؿ تكممة ىذه البيانات الناقصة

المستفيد بشروط أكثر سخاء كما لو جعؿ االعتماد صالحا لمدة أطوؿ أو بقيمة أكبر مما ىو محدد 
في عقد فتح االعتماد فان البنؾ يمتزم بيذه البيانات أمام المستفيد الذي يكون من حقو أن يتمسؾ 

لمبنؾ الرجوع عمى العميؿ اآلمر بما أصابو نتيجة ىذه بعبارات الخطاب المرسؿ إليو، وال يجوز 
 .5الشروط التي لم يتم االتفاؽ عمييا

 

 

 

 

                                                           
 .118ص ، السابؽ محمد اليماني، المرجع (1

 .28سابؽ، ص الية، المرجع عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستند (2
3
) art 10/a, de  RUU pub n : 600 

 نفس الصفحة.، مرجعال نفس (4

 .22 -21، ص نفس المرجعمحمد اليماني،  (5
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 الثاني الفرع

 خطاب االعتماد خصائص

الخصائص  من خالؿ التعاريؼ السالؼ ذكرىا يتبين أّن خطاب االعتماد يتميز بجممة من 
 أىميا:

عادة إلى  بمغالمبدئي الذي يرسمو البنؾ الم ال يعد خطاب االعتماد ذلؾ اإلخطار أو اإلشعار -أوال
المستفيد لدى إبالغو بفتح االعتماد من جانب البنؾ المنشئ ريثما يتمقى منو خطاب االعتماد 

. 1بشروطو المفصمة، عمى اعتبار أّن اإلخطار المبدئي ال يرتب أي آثار قانونية في جانب البنؾ
حقو في مواجية البنؾ بأن يتقاضى مبمغ االعتماد  حيث أنو وبمجرد استالم المستفيد لمخطاب ينشأ

 . 2بمجرد تقديمو المستندات المطابقة لشروط ىذا الخطاب

التي يقوم البنؾ بإعالنيا من جانبو، وعميو ال  اإلرادة المنفردةمصدر خطاب االعتماد ىو  -ثانيا
زام أصمي ومستقؿ نيائي يتوقؼ التزامو عمى قبوؿ المستفيد أو رضائو، باإلضافة إلى أّن ىذا االلت

 .3ومباشر

: وذلؾ لكونو غير قابؿ لمتداوؿ، وال تتوافر فيو شروط خطاب االعتماد ليس ورقة تجارية -ثالثا
الكفاية الذاتية، إذ أّن استحقاؽ مبمغ االعتماد يتوقؼ عمى أمور خارجية تتمثؿ في تسميم المستندات 

يوجب عمى حاممو التقدم لممطالة بالوفاء عند  المبّينة فيو، كما ال يتضمن تاريخ استحقاؽ معين
حمولو، إضافة إلى ذلؾ فإّنو يصدر لصالح المستفيد فقط دون سواه، وىو الوحيد الذي يمكنو 

 .     4االستفادة منو، ويرجع ذلؾ لالعتبار الشخصي في تنفيذ عقد البيع

                                                           
 .111، صالسابؽالمرجع االعتمادات المستندية،  ،عمي جماؿ الدين عوض (1

 .11سابؽ، ص اللمرجع ، التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، ابمعيساوي محمد الطاىر (2

 .103حياة شحاتة سميمان، المرجع السابؽ، ص  ( أكثر تفصيؿ أنظر:3

 .118محمد اليماني، المرجع السابؽ، ص  (4
مستفيد ، يجوز تحويؿ االعتماد لمستفيد آخر بناء عمى طمب ال000من القواعد الموحدة نشرة رقم: 12غير انو وكاستثناء عمى ىذه القاعدة وطبقا لنص المادة  -

 األوؿ.
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مستقؿ، سواء عن عقد : من أىم مميزات خطاب االعتماد أّنو استقالل خطاب االعتماد -رابعا
 ، وتتجمى مظاىر ىذا االستقالؿ كما يمي:1االعتماد، أو عن عقد البيع

استقالال تاما بالرغم من أّنو ينشأ تبعا لو، وكذا ليما نفس  عقد االعتمادفيو مستقؿ عن 
اليدؼ وىو الوفاء بقيمة البضاعة المشحونة، فمنذ إصدار خطاب االعتماد ال يكون لمبنؾ أن 

عن تعيده المتضمن في الخطاب، وكؿ تعديؿ فيو أو رجوع عنو سيكون عديم األثر إاّل يتراجع 
برضاء البائع، كما أّن توافر أسباب من شأنيا فقدان ثقة البنؾ في عميمو وبالتالي إمكانية إنياء 
االعتماد ال يكون سببا أو دافعا يؤثر في عالقتو بالبائع والحقوؽ الناشئة عن ذلؾ، ضؼ إلى ذؾ 

ن لمعميؿ اآلمر )المشتري( أن يطمب سحب االعتماد أو تعديمو متى كان حؽ المستفيد متعمؽ بو، أ
ما  كما ال يجوز تعديؿ محتوى الخطاب بحجة الخطأ المادي، ويتحمؿ نتيجة ىذا الخطأ إما البنؾ وا 

بدفع قيمة  العميؿ اآلمر بحسب نوع الخطأ، ودون أن يتأثر مركز المستفيد بيذا الخطأ، والتزام البنؾ
االعتماد معمؽ فقط عمى تسميم المستندات دون غيرىا من المظاىر الخارجية. ولعؿ أىم سبب يبرر 
استقالؿ خطاب االعتماد عن عقد االعتماد ىو اختالؼ أطراؼ كؿ منيما، فأطراؼ الخطاب ىما 

 .2البنؾ والمستفيد، بينما أطراؼ االعتماد ىما البنؾ والعميؿ اآلمر

الذي كان األساس في فتح عقد االعتماد ومن  عن عقد البيع استقالال تاما قلمسكما أّنو  
ثّم خطاب االعتماد، حيث يستقؿ حؽ المستفيد المتضمن في الخطاب عن عقد البيع، فيستفي 
المستفيد مبمغ االعتماد ال بوصفو ثمنا ووصؼ المشتري مدينا لو، بؿ بوصفو صاحب حؽ، وىذا 

ّنما ىو حؽ ناشئ عن الحؽ غير ناشئ عن عقد ال بيع باعتبار أّن البنؾ ليس طرفا في ىذا العقد، وا 
تعيد البنؾ الصادر في خطاب االعتماد، وعميو ال يمزم المستفيد أن يثبت أّنو قد نفذ التزاماتو كما 
ينص عمييا عقد البيع عمى اعتبار أن البنؾ طرؼ غريب عن ىذا العقد، ويبقى المرجع الوحيد الذي 

                                                           
1
) art 04/a, de  RUU pub n : 600 

 . 20ليمى بعتاش، المرجع السابؽ، ص  (2
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ة البنؾ بالمستفيد )البائع( ىو خطاب االعتماد، ومن ثّم فالتزام المستفيد اتجاىو ىو  تنفيذ يحكم عالق
 .  1البنود التي ينص عمييا خطاب االعتماد

ىذا ويترتب عمى استقاللية خطاب االعتماد عن عقدي البيع واالعتماد نتائج بالغة األىمية،  
 :2نوجز أىّميا في النقاط التالية

د محمي من خطر إفالس العميؿ اآلمر، فال يحؽ لمبنؾ االحتجاج بيذا اإلفالس حؽ المستفي -
لمتممص من التزاماتو اتجاه المستفيد، وفي حالة تصفية البنؾ فإّن حؽ البائع يتقدم عمى حقوؽ سائر 

 الدائنين العاديين لمبنؾ، متى كان خطاب االعتماد سابؽ عن نشأة ديونيم.

ن الوفاء لممستفيد بحجة أّن العميؿ اآلمر قد أصدر تعميماتو بذلؾ متى ال يمكن لمبنؾ أن يمتنع ع -
 كان خطاب االعتماد غير قابؿ لإللغاء.   

ليس لمعميؿ اآلمر االحتجاج ببطالن عقد البيع أو فسخو في مواجية البنؾ بعد وصوؿ خطاب  -
الن عقد االعتماد نتيجة االعتماد لممستفيد، كما ال يمكن لمبنؾ االحتجاج في مواجية المستفيد ببط

 .3لعيب في الرضا كالغمط مثال

 تتحدد مسؤولية البنؾ فاتح االعتماد في حدود المبمغ المتضمن في خطاب االعتماد. -

ومن التطبيقات القضائية التي تبين ىذه االستقاللية عمى النحو السالؼ بيانو، ما جاء في  
، وحكم في 15/04/1945صادر في  األحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية ) حكم

(، حيث ذكرت المحكمة في ىذا الشأن بأن 27/02/1984، وحكم آخر صادر في 20/02/1978
البنؾ في إصداره لالعتماد ال يعتبر وكيال عن المشتري في الوفاء لمبائع بقيمة االعتماد كما ال 

تبر التزامو مستقال عن العقد القائم يعتبر ضامنا أو وكيال يتبع التزامو التزام عميمو المشتري، بؿ يع
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بين البائع والمشتري يمتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة االعتماد، متى كانت المستندات المقدمة إليو من 
 .  1البائع المفتوح لمصمحتو االعتماد مطابقة تماما لشروط االعتماد

 :خامسا: خطاب االعتماد يرتب في ذمة البنك التزام مباشر ونهائي

في ذمة البنؾ المنشئ التزاما شخصيا  خطاب االعتماد القطعي )غير القابؿ لإللغاء( يرتب 
يقابمو حؽ مباشر لممستفيد قبمو، بحيث يصبح البنؾ مدينا شخصيا ومباشرا لممستفيد)البائع(. وعميو 

تزامو ال يمكن لمبنؾ التحمؿ من التزامو ىذا عن طريؽ االحتجاج بعدم مالءة العميؿ اآلمر، أو بأّن ال
ّنما يمتزم البنؾ بوصفو مدينا أصميا مباشرا لممستفيد  . 2تابع اللتزام المشتري باعتباره كفيال لو، وا 

خطار المستفيد بو، فانو   وبناء عميو فإّنو بمجرد إصدار البنؾ لخطاب االعتماد القطعي وا 
لو سحبو أو تعديمو يمتزم بصفة نيائية بما تعيد بو بمجرد وصوؿ الخطاب لممستفيد، ىذا وال يجوز 

، 600/أ من القواعد واألصوؿ الموحدة نشرة رقم 10أو إلغائو إال بموافقة المستفيد طبقا لنص المادة 
كما يصبح التزام البنؾ مباشرا اتجاه المستفيد حيث يصبح مدينا أصميا لو وتقوم عالقة مباشرة بينيما 

 . 3تخضع لما تضمنو خطاب االعتماد وحده

 لثالثا الفرع

 مييز خطاب االعتماد عن غيره من الخطابات المشابهة لوت

التي قد تقترب كثيرا أو قميال، الخطابات والمحررات في المجاؿ المصرفي و ىناؾ العديد من 
مفيوم خطاب ، فقد يختمط خطاب االعتمادبؿ وربما يحدث خمط إلى حد ما بينيا وبين مفيوم 

( أو مع ثانيا)شابو مع خطاب االعتماد التجاري يت(، كما قد أوال) االعتماد عن خطاب الضمان
  .(ثالثا) خطاب االعتماد السياحي
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 المستندي وخطاب االعتماد السياحي: أوال: خطاب االعتماد

المستندي عن خطاب االعتماد السياحي سواء من حيث طبيعة كؿ  يختمؼ خطاب االعتماد
كما  –فخطاب االعتماد المستندي منيما أو من حيث اليدؼ االقتصادي الذي ييدفان لتحقيقو،

يوجو من البنؾ المنشئ إلى مستفيد معين، والذي عادة ىو البائع المصّدر  –سبقت دراستو 
لمبضاعة، ينشأ لو بمقتضاه حقا باستحقاؽ مبمغ معين شريطة تقديمو لمستندات معينة وبشروط 

نؾ المنشئ إلى مراسميو في محددة، وأّما خطاب االعتماد السياحي فيو عبارة عن خطاب يوجيو الب
البالد األخرى، يخّوؿ لعميمو الحامؿ ليذا الخطاب حؽ سحب األمواؿ والمبالغ التي يحتاج إلييا في 
تمؾ البالد في حدود القيمة الموضحة بو، ويتمثؿ ىدفو في األساس تيسير حصوؿ العميؿ إلى ما 

حمؿ تمؾ المبالغ وما ينجر عنو من يحتاجو من نقود في البالد التي يسافر إلييا، فيجّنبو ذلؾ 
أخطار بالغة، فيقوم ىذا العميؿ بتقديميا إلى البنؾ الذي يتعامؿ معو في بمده األصمي ليتسمم بدليا 
خطاب االعتماد السياحي، ويظير من خالؿ ذلؾ أنو بينما يكون االئتمان قائما من جانب البنؾ في 

قائما من جانب العميؿ في خطاب االعتماد خطاب االعتماد المستندي، فإّن االئتمان يكون 
   .    1السياحي كونو يقّدم لمبنؾ ماال حاضرا مقابؿ ماؿ مستقبمي

 المستندي وخطاب الضمان: : خطاب االعتمادثانيا

يتشابو خطاب االعتماد المستندي مع خطاب الضمان في أّن كؿ منيما عقد أو اتفاؽ 
، إاّل أنو يوجد اختالفات جوىرية بينيما 2طرفا في العقدمعّزز، كما أّن الُمصدر أو الضامن يكون 

من شأنيا وضع حد لمتشابو وااللتباس الموجود بينيما، لعّؿ من أبرز تمؾ االختالفات أّن خطاب 
االعتماد المستندي يصدر بمناسبة التعاقد عمى بضائع، والوفاء فيو معمؽ عمى شرط تقديم مستندات 

أّن خطاب الضمان يصدر بمناسبة التزام عمى عاتؽ العميؿ، معينة وبشروط محددة، في حين 
ويتضمن تعيد البنؾ بدفع مبمغ نقدي معين عند أوؿ طمب من المستفيد، وقد يكون الوفاء فيو معمقا 
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عمى شرط كما قد ال يكون كذلؾ، غير أّنو قد يحدث وأن يصدر خطاب الضمان بمناسبة توريد 
فريؽ بين الخطابين في أن الذي يقوم بتقديم البضائع في بضائع، لكن في ىذه الحالة يمكن الت

 .1االعتماد المستندي ىو المستفيد )البائع(، في حين الذي يقوم بذلؾ في خطاب الضمان ىو العميؿ

 المستندي والقبول: : خطاب االعتمادثالثا

اد يتشابو خطاب االعتماد المستندي مع القبوؿ في أّن كؿ منيما عبارة عن تعيد بالسد 
اآلجؿ، كما يعد كؿ منيما التزاما مباشرا من البنؾ المصدر أو القابؿ، إضافة إلى أنيما تعيد من 
الممتزم لممستفيد أو الحامؿ عند الطمب ولصالح طرؼ ثالث، غير أّنو عمى الرغم من ىذا التشابو 

فخطاب االعتماد  بينيما إاّل أّن ىناؾ من الفروؽ الجوىرية بينيما ما من شأنو رفع ىذا االلتباس،
عبارة عن تعيد معمؽ عمى شرط تقديم المستندات المطابقة لشروط االعتماد، كما أّنو يعد أداة غير 
قابمة لمتداوؿ، وذلؾ عمى نقيض القبوؿ الذي يعتبر أداة قابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجارية، أضؼ إلى 

د عدى تقديم المستندات المتفؽ كؿ ذلؾ أّن خطاب االعتماد ال يرتب أي التزام عمى عاتؽ المستفي
  .  2عمييا

جدير بالذكر في نياية ىذا المطمب أّن خطاب االعتماد ينقضي بنفس طرؽ انقضاء االلتزام  
في القواعد العامة، فقد ينقضي بالوفاء بدفع قيمة االعتماد أو قبوؿ السفتجة المستندية، كما قد 

، وىو ما سيتم تفصيمو 3استحالة التنفيذ أو التقادم ينقضي بغير الوفاء كانتياء صالحية االعتماد أو
في آخر فرع من ىذا الفصؿ، غير أنو وقبؿ ىذا البد من إبراز مختمؼ االلتزامات المترتبة في ذمة 

 البنؾ اتجاه المستفيد بموجب خطاب االعتماد. 
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 الثانيالمطمب 

 التزامات البنك اتجاه المستفيد

البنؾ لممستفيد تنفيذا لعقد فتح االعتماد األساس القانوني  يعد خطاب االعتماد الذي يرسمو 
لمحقوؽ وااللتزامات التي تحكم العالقة بين البنؾ والمستفيد، وال يكون لممستفيد أية حقوؽ اتجاه البنؾ 
إال بعد وصوؿ ىذا الخطاب إلى عمم من وجو إليو، ويترتب عمى ذلؾ التزامات عمى عاتؽ البنؾ 

االلتزام لتي يمكن إجماليا في إرساؿ خطاب االعتماد لممستفيد)الفرع األوؿ(، وكذا اتجاه المستفيد، وا
)الفرع الثاني(، لننيي ىذا المطمب بالتطرؽ إلى مسؤولية البنؾ بوفاء قيمة المستندات بعد استالميا

 اتجاه العميؿ في حالة مخالفتو ليذه االلتزامات)الفرع الثالث(.

 الفرع األول

 تماد لممستفيدإرسال خطاب االع

ىو أن يرسؿ لو خطاب االعتماد ويبمغو  إّن أوؿ التزام يقع عمى عاتؽ البنؾ اتجاه المستفيد
فيو بفتح االعتماد لصالحو مقابؿ تقديم مستندات معينة، فالمستفيد )البائع( عادة ال يبدأ في إعداد 

ين حصولو عمى الثمن عن وتييئة البضاعة لمتصدير إال بعد اطمئنانو عن طريؽ قيام المشتري بتأم
طريؽ فتح االعتماد المتفؽ عميو في عقد البيع، لذلؾ فإّن أوؿ ما يسعى إليو المشتري عقب اتفاقو 

ىو قيام ىذا األخير بإخطار المستفيد بتمام عممية فتح االعتماد عن  ،مع البنؾ عمى فتح االعتماد
 . 1خطاب االعتمادل إرسالو طريؽ

مى البنؾ ابتداء القيام بتحرير خطاب االعتماد لممستفيد، يفرغ فيو إّن ىذا االلتزام يوجب ع 
كافة الشروط والتعميمات التي أدلى بيا عميمو في عقد فتح االعتماد، ثم تبميغ ىذا الخطاب لممستفيد 
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بوسيمة اإلرساؿ المتفؽ عمييا، كما يقوم البنؾ كذلؾ بعمؿ قانوني مقتضاه أن يمتزم لصالح المستفيد 
 .  1لو قيمة االعتماد بالشروط الموضحة في ىذا الخطاب بأن يدفع

وتجدر اإلشارة إلى أّن ىناؾ أسموبين إلرساؿ وتبميغ خطاب االعتماد، فإّما أن يتم ذلؾ  
ّما بصورة غير مباشرة، وذلؾ كما يمي:  بصورة مباشرة، وا 

شروطو( مباشرة من قبؿ يتم بموجبو تبميغ خطاب االعتماد )بكافة بياناتو و  األسموب المباشر: أوال/
، حيث تتم كافة اإلجراءات وبصورة مباشرة بين البنؾ فاتح االعتماد والمستفيد وذلؾ البنؾ المنشئ

 .2من دون وساطة أي بنؾ آخر، وىو أسموب قميؿ التعامؿ بو في الحياة العممية

وجبو تبميغ خطاب ، يتم بمليو في الحياة العمميةإوىو األكثر لجوء  األسموب غير المباشر: ثانيا/
االعتماد عن طريؽ تدخؿ بنؾ آخر أو فرع تابع لو في موطن المستفيد )البائع(، يسمى ىذا البنؾ بػ 
" البنؾ الوسيط أو المبمغ "، يتوقؼ مركز ىذا البنؾ الذي يتولى تبميغ المستفيد بخطاب االعتماد 

 :3عمى حسب الدور المسند لو، حيث قد يكمؼ ىذا البنؾ بدورين

  في ىذه الحالة يقوم البنؾ المصدر لخطاب االعتماد )بنؾ فاتح : وسيطالاألول بصفة ر الدو
كما يكمفو غالبا  االعتماد( بتكميؼ بنؾ آخر بميمة إيصاؿ خطاب االعتماد إلى المستفيد

بتنفيذ االعتماد، ويترتب عمى تدخؿ البنؾ الوسيط في ىذه الحالة مسؤوليتو فقط في تنفيذ 
 صدرىا لو البنؾ فاتح االعتماد، فدوره ال يتعدى دور الوكيؿ فقط.التعميمات التي ي

  :)في ىذه الصفة يتمتع البنؾ الوسيط إلى جانب دوره في الثاني: صفة المؤيد )المعّزز
الصفة األولى بإضافة تأييده أو تعزيزه لالعتماد، بأن يتعيد إلى جانب تعيد البنؾ المنشئ 

روط الواردة في خطاب االعتماد، حيث ومنذ لحظة وصوؿ بسداد قيمة االعتماد وتنفيذه بالش
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الخطاب إلى المستفيد يتقرر حقو في قبض الثمن إذا ما قدم المستندات المشترطة، وتمثؿ 
 ىذه الصورة أعمى مراتب االئتمان بالنسبة لممستفيد.  

عمى بخطاب أو برقية أو تمكس بحسب ما يطمب العميؿ، فإن لم يتم االتفاؽ  ويتم اإلبالغ
بو العمؿ بين البنؾ وعميمو، أو ما جرى بو العرؼ، ىذا وقد  أسموب من ذلؾ وجب إتباع ما جرى

يستنتج من الظروؼ أّن استخدام البرقية أو التمكس واجب، مثاؿ ذلؾ لو كانت الفترة بين فتح 
ضرورة االعتماد وبداية تاريخ تنفيذ االعتماد أو الشحن ضيقة جدا فيكون طبيعيا أن يفيم البنؾ 

، وقد عرضت القواعد واألعراؼ الدولية الموحدة 1اإلخطار بوسيمة سريعة وليس عن طريؽ البريد
  :منيا والتي تنص عمى أنو 90اللتزام البنؾ بالتبميغ في المادة  600نشرة رقم 

ذا لم يكن البنؾ المبمغ معززا فإنو  " أ( يمكن تبميغ االعتماد أو أي تعديؿ من خالؿ بنؾ مبمغ، وا 
 سوؼ يبمغ االعتماد أو التعديؿ دون أي تعيد بالوفاء بااللتزام أو بالتداوؿ.

ب( لدى تبميغ االعتماد أو التعديؿ، فإن البنؾ المبمغ سوؼ يتحقؽ باألسموب الذي يرضيو من 
الصحة الظاىرة لتوثيؽ االعتماد أو التعديؿ الذي سيبمغو وأن ذلؾ التبميغ يعكس بصورة دقيقة شروط 

 أو التعديؿ.االعتماد 

ج( يمكن لمبنؾ المبمغ أن يستخدم خدمات بنؾ مبمغ آخر )بنؾ مبمغ ثاني( لتبميغ اعتماد أو تعديؿ 
إلى المستفيد، وعند تبميغ االعتماد أو التبميغ فان البنؾ المبمغ الثاني سوؼ يكون قد تحقؽ باألسموب 

مستفيد يعكس بصورة دقيقة شروط الذي يرضيو من الصحة الظاىرة لتوثيؽ الوارد إليو وأن تبميغو لم
 ."...االعتماد أو التعديؿ الذي تم استالمو

ويطرح في ىذا الشأن سؤاؿ غاية في األىمية، مؤداه ما ىو الوقت الذي يكون فيو البنؾ 
 ممتزما اتجاه المستفيد؟
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وبالضبط لمعرفة اإلجابة عمى ىػػذا التساؤؿ يتعين الرجوع لمقواعد العامة في التعاقد بين غائبين، 
عن اإلرادة أثره في الوقت  ينتج التعبيرمن القانون المدني الجزائري التي تنص عمى "  16المادة 

الذي يتصل فيو بعمم من وجو إليو، ويعتبر وصول التعبير قرينة عمى العمم بو مالم يقم الدليل 
التي تقوم عمى أساس و  وعميو نمحظ أّن المشرع الجزائر أخذ بنظرية العمم بالقبوؿ، عمى عكس ذلك "

أّن اإلرادة ال يمكن أن تنتج أثرىا إاّل من الوقت الذي يعمميا من وجيت إليو، وأخيرا اعتبر أّن 
 . 1وصوؿ التعبير قرينة عمى ىذا العمم ما لم يقم الدليؿ عمى عكس ذلؾ

اه وفي مجاؿ االعتماد المستندي فإّن البنؾ يصبح التزامو قطعيا غير قابؿ لمرجوع فيو اتج 
المستفيد بمجرد وصولو إلى عمم ىذا األخير، أي أّن العبرة في تنفيذ ىذا االلتزام ىي بمحظة وصوؿ 
ذا ما تم إخطار  خطاب االعتماد بالفعؿ إلى المستفيد ال باإلجراءات التي يتخذىا البنؾ إلصداره، وا 

المتميزة اتجاه المستفيد المستفيد بيذا الخطاب نشأ في ذمة البنؾ التزام قانوني لو طبيعتو الخاصة و 
عن عالقة البنؾ مع العميؿ من جية، وعن عالقة العميؿ مع المستفيد من جية أخرى، وىو األثر 

 .      2البالغ األىمية في االعتماد المستندي

في االتفاؽ، ويتحمؿ البنؾ ىذا ويجب عمى البنؾ إرساؿ خطاب االعتماد في الوقت المحدد  
 .3خاصة إذا ترتب عمى ىذا التأخير أضرارا تقتضي التعويض المسؤولية عن أي تأخير،
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 الفرع الثاني

 االلتزام بوفاء قيمة المستندات بعد استالمها

من بين االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ البنؾ في مواجية المستفيد بعد تبميغو بخطاب         
والتي تمثؿ البضائع محؿ المعاممة  االعتماد أن يستمم المستندات التي يقدميا ىذا المستفيد لو،

التجارية بين البائع والمشتري )بين العميؿ اآلمر والمستفيد(، فالبنؾ يقوم بوفاء قيمة االعتماد 
 بموجبيا ال بموجب البضائع كما سبؽ وأن ذكرنا.

ىذا وبمجرد تسممو المستندات الممثمة لمبضاعة والمحددة في خطاب االعتماد يتوجب عميو  
بفحص وتدقيؽ ومطابقة تمؾ المستندات لما ىو مدون في الخطاب، حيث أّن ىذا األخير القيام 

حجة مطمقة في الحكم عمى المستندات، ومن ىنا تظير األىمية البالغة لممستندات باعتبارىا وسيمة 
ضمان تمثؿ البضاعة محؿ التعاقد وتخوؿ حائزىا حقا في استالم البضاعة ممن يحوزىا ماديا وىو 

ؿ البحري، ىذا وتجدر اإلشارة إلى أّن التزام البنؾ بفحص المستندات إّنما ينحصر في التحقؽ الناق
من مطابقة أوصاؼ المستندات وأوصاؼ البضاعة المبينة في المستندات لتمؾ األوصاؼ المحددة 

لفحص في التعميمات المتفؽ عمييا بينو وبين عميمو في عقد فتح االعتماد، وعميو فالبنؾ ال يمتزم با
 .1المادي لمبضاعة ذاتيا لمتحقؽ من مدى مطابقتيا لتمؾ األوصاؼ المطموبة

ىذا ومتى تحقؽ البنؾ من مطابقة األوصاؼ لمتعميمات واكتماؿ المستندات تعين عميو أن  
يدفع قيمة االعتماد إلى المستفيد، وذلؾ بغض النظر عن حقيقة أوصاؼ البضاعة الموجودة عمى 

ممستفيد حؽ ثابت ونيائي نسبيا في قيمة االعتماد بمجرد تقديمة المستندات السفينة، حيث ينشأ ل
المطابقة لمخطاب، ويتعين عمى البنؾ الوفاء بقيمة االعتماد مباشرة ومن دون تأخير، ويكون الدفع 
أو الوفاء طبقا لمكيفية والطريقة التي يحددىا خطاب االعتماد، والطريقة األكثر تداوال ىي القبوؿ أي 
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وىو  1وؿ سحب المستفيد، لكن قد يتم الوفاء بوسائؿ أخرى مثؿ الدفع النقدي الفوري والدفع المؤجؿقب
" إذا تم  التي تنص عمى أنو 600/أ من القواعد واألصوؿ الموحدة نشرة رقم 08ما أكدتو المادة 

بنؾ تقديم مستندات مطابقة إلى البنؾ المعزز أو إلى أي بنؾ مسمى آخر، فإنو يتوجب عمى ال
 المعزز أن:

 يفي بالتزامو إذا كان االعتماد متاحا بواسطة:  -1

 الدفع باالطالع، الدفع المؤجؿ، القبوؿ مع البنؾ المعزز. -
 الدفع باالطالع مع بنؾ مسمى آخر ولم يقم ذلؾ البنؾ المسمى بالدفع. -
تعيد  الدفع المؤجؿ مع بنؾ مسمى آخر ولم يقم ذلؾ البنؾ المسمى بالتعيد بالدفع المؤجؿ أو -

 بالدفع المؤجؿ ولم يدفع باالستحقاؽ.
القبوؿ مع بنؾ مسمى آخر ولم يقم ذلؾ البنؾ المسمى بقبوؿ سحب مسحوب عميو أو لم يدفع  -

 قيمة سحب مقبوؿ منو بتاريخ االستحقاؽ
 .2"التداوؿ مع بنؾ مسمى آخر ولم يقم أي بنؾ مسمى بالتداوؿ -

 1999لسنة  17من القانون رقم  342ادة وبالنضر إلى التشريعات المقارنة فقد نصت الم 
بإصدار قانون التجارة المصري عمى أّنو " يمتزم البنؾ الذي فتح االعتماد بتنفيذ شروط الوفاء 
والقبوؿ والخصم المتفؽ عمييا في عقد فتح االعتماد إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح 

                                                           
 .130./ فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع السابؽ، ص 303أكرم إبراىيم حمدان الزعبي، المرجع السابؽ، ص  (1

2
) art 08/a " pour autant que les documents stipulés soient présentés à la banque confirmante ou à toute autre banque 

désignée, et qu’ils constituent une présentation conforme, la banque confirmante doit : 

1- honorer, si le crédit est réalisable par : 

- paiement à vue, paiement différé ou acceptation auprès de la banque confirmante. 

- paiement à vue auprès d’une autre banque désignée et que cette banque désignée ne paie pas. 

- paiement différé auprès d’une autre banque désignée et que cette banque désignée ne contracte pas d’engagement de 

paiement différé ou, ayant contracte un engagement de paiement différé, ne paie pas à l’échéance. 

- négociation auprès d’une autre banque désignée et que cette banque désignée ne négocie pas. 
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صر الوفاء عمى البنؾ فاتح االعتماد، بينما االعتماد "، غير أّنو ما يالحظ عمى ىذا النص أنو ق
 .1يمكن ذلؾ عن طريؽ البنؾ المؤيد أو أي بنؾ آخر مسمى )البنؾ المنفذ(

 وسوؼ نناقش ىذه الوسائؿ والطرؽ عمى النحو التالي: 

إذا ما تضمن خطاب االعتماد عمى بند فحواه الدفع  :)الدفع لدى االطالع( الدفع الفوري /أوال -
جرد االطالع، فعمى البنؾ المنشئ أو المؤيد أو البنؾ المنفذ حسب الحالة أن يقوم الفوري أي بم

، ويكون الدفع إما نقدا بالعممة 2بالوفاء بمجرد تقديم المستندات المطابقة لما ورد في خطاب االعتماد
المتفؽ عمييا، أو أن يكون عن طريؽ القيد في حساب المستفيد إن كان لو حساب في البنؾ منفذ 
االعتماد، وأّما إن تم تقديم المستندات من طرؼ بنؾ آخر تم الوفاء والدفع من البنؾ المنفذ بطريؽ 
التسوية بين الحساب القائم بين البنكين، وتتم تسوية أخرى فيما بين المستفيد والبنؾ الذي قدم 

 .3المستندات نيابة عنو

كد من شخصية مقدم المستندات ىؿ ىو ىذا ويتعّين عمى البنؾ قبؿ القيام بعممية الدفع أن يتأ 
المستفيد شخصيا أم وكيمو أم أّنو شخص آخر، حيث أّنو من أىم الخصائص التي يتميز بيا خطاب 
االعتماد أّنو إسمي وليس لآلمر وال لمحامؿ، وذلؾ لكون أن خطاب االعتماد وكما سبقت اإلشارة 

الطرؽ التجارية تظييرا ناقال لمممكية أو عمى إليو ليس بورقة تجارية صرفية، وعميو ال يمكن تداولو ب
سبيؿ التوكيؿ أو الرىن، وتجدر اإلشارة إلى أّنو قد يحدث وأن يحصؿ خمط أحيانا في أّنو ما دام 
سند الشحن من األوراؽ والمستندات األساسية في عقد االعتماد والتي يجب أن يقدميا المستفيد فإن 

 .اعتبار أّن سند الشحن ورقة قابمة لمتداوؿ بالطرؽ التجاريةالتظيير جائز في خطاب االعتماد عمى 
غير أنو سرعان ما يزوؿ ىذا المبس إذا عممنا  أّن خطاب االعتماد بطبيعتو اسمي حتى ولو كان 
قابال لمتحويؿ، ففي مثؿ ىكذا فرض يصدر البنؾ خطاب اعتماد جديد بدال من الخطاب األصمي 
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  وأّن تظيير سند الشحن ليس تظييرا لخطاب االعتماد ويكون الخطاب الجديد أصميا أيضا،
وبالتالي يكون المظير إليو في سند الشحن مالكا لمبضاعة ووكيال عن المستفيد في خطاب االعتماد 

 . 1في تقديم باقي المستندات

ذا   لم وتجدر اإلشارة إلى أّن البنؾ المنفذ ممزم بالوفاء لممستفيد بالعممة المحددة في االعتماد وا 
يتم تحديد نوع العممة في االعتماد فيجب الوفاء بالعممة التي فتح بيا االعتماد، ويستند ذلؾ إلى 

، حيث تم عقد البيع وتم تحديد الثمن بعممة 1972قضية عرضت عمى القضاء اإلنجميزي سنة 
ا قدم الشمن الكينية، وصدر االعتماد بالجنيو اإلسترليني ولم يعترض المستفيد عمى ذلؾ. لكن لم

المستفيد سحبو كان مسحوبا بالجنيو اإلسترليني الذي انخفض سعره، فرفع المستفيد دعوى عمى 
المشتري، غير أّن المشترى قابؿ تمؾ الدعوى بحجتين: األولى أّن فتح االعتماد وقبولو من المستفيد 

الوفاء، فصدر حكم  يعني دفع الثمن، والثانية أّن البائع قد تنازؿ عن كون العممة الكينية ىي عممة
في الدرجة األولى لصالح البائع، إاّل أّنو سرعان ما تم نقضو من طرؼ محكمة االستئناؼ التي 

 .2أصدرت حكما لصالح المشتري

المكمؼ بالتنفيذ عند تقديم المستندات إليو من في ىذه الحالة يمتزم البنؾ  ثانيا: الدفع المؤجل: -
قيمة ىذه المستندات في تاريخ محدد يكون قد تّم االتفاؽ  طرؼ المستفيد بتعيد يصدر منو بدفع

عميو مسبقا في عقد فتح االعتماد، ومعنى ذلؾ أّن المستفيد لن يقبض قيمة االعتماد عند تقديمو 
ّنما عممية القبض ستتم عند حموؿ الموعد المحدد بموجب تعيد  المستندات لمبنؾ المكمؼ بالتنفيذ، وا 

 .3مؤجؿ والذي عينو االعتمادالبنؾ الممتزم بالدفع ال

وعميو نجد أّن تنفيذ االعتماد بالدفع المؤجؿ وتنفيذه بطريقة الدفع الفوري يتفقان في أّنو ال  
ضرورة أن يقدم المستفيد سحبا، غير أّنيما يختمفان في زمن الوفاء، ففي الدفع الفوري يكون الوفاء 
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لمؤجؿ يكون الدفع بعد مدة محددة من تاريخ بمجرد تقديم المستندات ومن غير تأخير، بينما في ا
 .1تقديم المستندات

والفائدة من الدفع المؤجؿ تعود لممشتري في حالة الغش في البضاعة من قبؿ المستفيد  
)البائع(، حيث تتيح لو الفترة بين استالم البضاعة وعممية الدفع فحص ىذه البضاعة والتأكد من 

، وفي حالة الغش يتم تعطيؿ مبدأ االستقالؿ الذي تطرقنا إليو مطابقتيا لممواصفات المتفؽ عمييا
سابقا، ويستطيع المشتري أن يمنع البنؾ من الوفاء لممستفيد الذي غش في البضاعة، وىي الحالة 
الوحيدة التي يمكن لمبنؾ االمتناع عن الوفاء بقيمة المستندات بحجج مستمدة من عقد البيع، والدفع 

 .  2ذه الغاية التي تنفع المشتري دون البائعالمؤجؿ ىو من يحقؽ ى

ويثور تساؤؿ ميم في الدفع المؤجؿ فحواه ىؿ يتم التنفيذ بتقديم المستندات أم بالدفع فعال؟  
أجابت عن ذلؾ محكمة النقض الفرنسية عندما حكمت أّن االعتماد بالدفع المؤجؿ ال يتم تنفيذه إال 

القضية تم الوفاء من البنؾ المؤيد قبؿ حموؿ أجمو  في لحظة الدفع من جانب البنؾ، وفي ىذه
وقضت المحكمة أّن ىذا الوفاء المعّجؿ يكون خارج االعتماد وال يعتبر تنفيذا لو إال بالوفاء عند 

 .3حموؿ األجؿ

وعميو وبموجب مبدأ الحرفية في االعتماد فال يجوز لمبنؾ الوفاء لممستفيد في اعتماد الدفع  
ألجؿ المحدد لذلؾ، وأي وفاء قبؿ ىذا التاريخ سواء كان كميا أو جزئيا فيكون المؤجؿ إال بحموؿ ا

عمى مسؤولية البنؾ، وأما إن تم الوفاء إلى المستفيد عند حموؿ األجؿ ولم يكن البنؾ قد اكتشؼ 
ذا أراد  الغش أو لم يقم العميؿ بإخباره باالمتناع عن الدفع فعندئذ يعتبر وفاء البنؾ صحيحا. وا 
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مقاضاة المشتري المستفيد فيكون ذلؾ خارج االعتماد، بؿ عمى أساس عقد البيع فقط، الن  العميؿ
 . 1االعتماد المستندي ينتيي في ىذه الحالة بمجرد الوفاء لممستفيد

عيد المسحوب عميو تعيدا حرفيا بدفع قيمة السحب في ميعاد القبوؿ ىو ت ثالثا: القبول: -
اد المستندي فالمقصود بالقبوؿ التعيد الذي يضعو البنؾ الفاتح ، أما في نطاؽ االعتم2االستحقاؽ

لالعتماد أو المؤيد إن وجد أو البنؾ المسمى)المنفذ( عمى السحب المستندي بعد أن يتأكد من 
 .3مطابقة المستندات لشروط االعتماد والتي تمزم ىذا البنؾ بوفاء قيمة السحب في تاريخ استحقاقو

حالة تعيد البنؾ بقبوؿ السفتجة التي يسحبيا عميو المستفيد )البائع( وعميو يفترض في ىذه ال 
تنفيذا لالعتماد، فيقوم بوضع قبولو عمييا في مقابؿ حصولو عمى المستندات بعد تأكده من مطابقتيا 
لشروط االعتماد المتضمنة في الخطاب، ويساعد ىذا القبوؿ عمى إمكانية خصم ىذه السفتجة لدي 

أخرى، ىذا ويتعين في ىذا األسموب تقديم السفتجة مرفقة بالمستندات المطموبة  أي مؤسسة مصرفية
لمقبوؿ خالؿ مدة صالحية االعتماد، أي المدة التي يظؿ البنؾ خالليا ممتزما بتعيده بالقبوؿ، ويحؽ 
لمبنؾ رفض القبوؿ إذا قدمت خارج ىذا األجؿ عمى اعتبار أّن التزامو بما تعيد بو انقضى بانقضاء 

مؾ المدة، مع العمم أّن تاريخ استحقاؽ السفتجة يجب أن يكون موافقا لمتاريخ المنصوص عميو في ت
خطاب االعتماد، وبوضع ىذا القبوؿ ينتيي االعتماد ويدفع مقابؿ الوفاء في السفتجة في تاريخ 

ى دون أن استحقاقيا، وتجدر اإلشارة إلى أّنو متى تم قبوؿ السفتجة استمرت حياتيا كأية سفتجة أخر 
كما تخضع السفتجة المقبولة ألحكام قانون  4يؤثر في ذلؾ أّنيا سحبت تنفيذا لالعتماد المستندي

 .   5الصرؼ
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ومن الناحية العممية فإّن المستفيد يقدم السفتجة المستندية مع المستندات المطموبة في خطاب  
، ىذا وقد يكون البنؾ المبمغ االعتماد إلى بنكو ليتولى الحصوؿ عمى قبوليا بؿ قد يخصميا لديو

والذي قام بإخطار المستفيد بخطاب االعتماد ىو المكمؼ بالتنفيذ فيكون خصميا واجب عميو عندما 
يتأكد من مطابقة المستندات لما ىو مدون في الخطاب، ىذا ويعتبر تقديم المستندات نظير القبوؿ 

أمريكية، كما تستخدم أيضا في البالد وسيمة التنفيذ التقميدية المستخدمة في البالد األنجمو 
 .1األوروبية

كما ال يفوتنا أن نشير إلى أّنو إذا قام المستفيد بتظيير السفتجة المستندية الصادرة  
ألمر)إلذن( أو قام بتسميميا إلى الغير، يكون عمى البنؾ القابؿ أن يدفع قيمتيا بتاريخ االستحقاؽ 

ي فيما بعد، ويحمي القانون حاممي السفتجة حسني النية حتى ولو نشب خالؼ بين البائع والمشتر 
 .  2ويستفيدون من أحكام قانون الصرؼ

المتضمن قانون التجارة  6000لسنة  61من القانون رقم  156/1فت المادة عرّ  :3رابعا: الخصم -
ؿ المصري الخصم عمى أّنو " الخصم اتفاؽ يتعيد بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صؾ قابؿ لمتداو 

لي البنؾ مع التزام المستفيد برد القيمة االسمية إلى البنؾ إإلى المستفيد في الصؾ مقابؿ نقؿ ممكيتو 
، أما في نطاؽ االعتماد المستندي فيتميز الخصم بأّنو ال يكون فيو إذا لم يدفعيا المدين األصمي"

جة، وعميو نجد أن لمبنؾ أن يرجع عمى المستفيد إذا تخمؼ المسحوب عميو عن وفاء قيمة السفت
القاعدة المقررة في نطاؽ السندات التجارية والتي تقضي بحؽ الحامؿ في الرجوع عمى الساحب 
والمظيرين الالحقين ال تنطبؽ في حالة االعتماد المستندي حتى ولو امتنع المسحوب عميو عن 

                                                           
 .333ص، السابؽ ليمى بعتاش، المرجع (1

 .110 فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع السابؽ، ص (2

 المتعمؽ بالنقد والقرض. 1001غشت  10الموافؽ لػ  3818جمادى الثانية عام  11المؤرخ في  33 -01من األمر رقم:  80( أنظر المادة 3
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حا أو مؤيدا أو مكمفا الوفاء أو أفمس أو توقؼ عن الدفع، وىذا بالنسبة لمبنؾ الخاصم سواء كان فات
 .1 بإجراء الخصم، ويسمى ىذا االعتماد في ىذه الحالة باالعتماد بالخصم أو بالتداوؿ أو بالشراء

وبالرجوع إلى األعراؼ والقواعد الدولية نجد أّن خصم السفتجة في إطار االعتماد المستندي  
يره، وأنو يمتزم بدفع السفاتج يجب أن تكون فيو السفتجة مسحوبة عمى البنؾ فاتح االعتماد دون غ

المسحوبة عميو في حدود رجوع البنؾ المؤيد عميو بالمبالغ التي دفعيا عند خصم السفاتج، كما 
 .يجوز سحب السفتجة عمى العميؿ اآلمر وخصميا لدى البنؾ المنشئ أو البنؾ المأذون لو بالتنفيذ

البنؾ الفاتح وتكون الكمبيالة مسحوبة ىذا وينفذ االعتماد بالخصم بعممية خصم حقيقية يقوم بيا 
عمى المشتري ولكن ألجؿ، وبعممية الخصم يحصؿ المستفيد عمى نقوده فورا نظير تقديمو 
لممستندات المطموبة، والبنؾ الفاتح بعد ذلؾ شأنو والمشتري، واألصؿ أن يحتفظ البنؾ الفاتح 

ذا تخمؼ المشتري عن بالمستندات حتى يدفع المشتري السفتجة أو يسمميا لو حسب عال قتيما، وا 
وفاء السفتجة في تاريخ استحقاقيا لم يكن لمبنؾ الخاصم الرجوع عمى الساحب )المستفيد( وال حتى 
الحممة الالحقين حسني النية، وىذا ما معناه أّن الخاصم يشتري السفتجة المستندية شراء جزافا، وىو 

ع الوفاء بالثمن ولكن البائع ال يضمن لمبنؾ حؿ مبني عمى أساس نظام االعتماد الذي يضمن لمبائ
 .  2وفاء المشتري المسحوب عميو السفتجة

 الفرع الثالث

 مسؤولية البنك تجاه المستفيد

عند رفضو وذلؾ  ،االعتماد ه لخطابتنفيذ عدمعند  مستفيدتنشأ مسؤولية البنؾ اتجاه ال 
حيث أن ذلؾ الرفض من شأنو أن  لممستندات المطابقة لممواصفات المتضمنة في خطاب االعتماد،

حؽ أضرار بميغة بالمستفيد، وعميو يكون ليذا األخير مقاضاة البنؾ ليذا الرفض والمرجع في ذلؾ مي
                                                           

 . 111-113، ص السابؽ  فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع( 1

 .310ليمى بعتاش، المرجع السابؽ، ص  (2
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 . خطاب االعتماد الذي يتضمن شروط ومواصفات وعدد المستندات المطموب تقديميا من المستفيد
ذا ما ثبت لممحكمة أن البنؾ قد أخطأ فتقضي بمسؤوليتو  ومن ثم إلزامو بتعويض ما أصاب وا 

، غير أن التساؤؿ الذي يمكن طرحو يتمثؿ في ما ىو قدر الضرر الذي يجوز 1المستفيد من أضرار
   لممحكمة الحكم بتعويضو؟ وىؿ يكون لممستفيد الحد من قدر ىذا الضرر؟

 :قدر الضرر الذي يجوز الحكم بتعويضو أوال/

فحواه أّنو في حالة رفض البنؾ خطأ تنفيذ االعتماد يثور تساؤؿ ميم جدا في ىذا المجاؿ،  
المستندي، فيؿ يرفع المستفيد دعوى مطالبا بدفع مبمغ نقدي تعويضا عن الضرر؟ يجيب الدكتور 
عمى جماؿ الدين عوض عمى ذلؾ بالقوؿ " ... إّن التزام البنؾ ىنا ليس بمجرد دفع مبمغ نقدي، إذ 

نفيذ التزام ناشئ من عقد تجاري ينظم عممية معقدة ليا آثار ىو ليس مدينا بمجرد ىذا الدين بؿ بت
وأبعاد أكبر من مجرد المديونية النقدية وال يمكن أن يكون ما يجبر كؿ الضرر الذي يصيب 

، كما يرى الفقو اإلنجميزي أّن االعتماد المستندي يختمؼ عن الوفاء، فيو 2المستفيد ىو مجرد الفوائد"
ئع، ويترتب عمى ذلؾ أن يتحمؿ البنؾ تعويض كافة النتائج الضارة تأكيد أو ضمان مقدم لمبا

 المتوقعة والتي كان في اإلمكان توقعيا وقت قيامو بفتح االعتماد، ويترتب عمى ذلؾ اآلتي:

ال يتم إعماؿ القاعدة الخاصة بالتعويض عن التخمؼ في تنفيذ التزام بدفع مبمغ نقدي عمى عقد  -
لتعويض بمقدار األضرار المتوقعة بشكؿ معقوؿ عن اإلخالؿ بتنفيذه مع االعتماد، بؿ يتم تقدير ا

مراعاة ما أصاب البائع بالفعؿ، فمو كان باع البضاعة فيكون الضرر عندئذ ىو الفرؽ ما بين ثمن 
 . 3البيع وما كان سيجنيو بشكؿ طبيعي ومعقوؿ من تنفيذ االعتماد

                                                           
 .313، ص ليمى بعتاش، المرجع السابؽ (1

 .110 -118سابؽ، ص المرجع العمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية، ( 2

 .111نفس المرجع، ص( 3
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كرفضو وفاء أو قبوؿ سفتجة يرقى إلى  -عتمادإذا تبين من الظروؼ أّن رفض البنؾ تنفيذ اال -
كان لممستفيد أن يرى في ىذا  -رفضو وفاء السفاتج التي تسحب مستقبال تنفيذا لنفس االعتماد

 . 1الرفض األوؿ رفضا لتنفيذ االعتماد كمو، وأن يطالب بتعويض يقدر عمى ىذا األساس

بة تنفيذا لالعتماد، ولم يوجد ما يؤكد إذا كان تخمؼ البنؾ في رفضو وفاء أو قبوؿ سفتجة مسحو  -
أّن رفض البنؾ سيتكرر مستقبال كان مقدار الضرر ىو مبمغ ىذه السفاتج، باإلضافة إلى فوائد 

 . 2مبالغيا مذ تاريخ استحقاقيا زيادة عمى النفقات التي تحمميا المستفيد كنتيجة ليذا الرفض

ؾ المنشئ، فان حقوؽ حامؿ ىذا السند يحددىا إذا كان البائع قد خصم سفتجة سحبيا وقبميا البن -
 .3قانون الصرؼ

غير أنو وبالرجوع إلى القضاء المغربي نجد أنو قد تبنى قاعدة التعويض طبقا لمقواعد  
العامة، وذلؾ من خالؿ القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمحكمة استئناؼ الدار البيضاء بتاريخ 

. متى أقرت محكمة الموضوع مسؤولية البنؾ المؤيد فإن والذي أكد عمى أنو".. 07/04/1992
من قانون  264الضرر الالحؽ بالبائع المستفيد، يخضع لسمطتيا التقديرية، وتطبؽ بشأنيا المادة 

 4االلتزامات والعقود المغربي..."

 مدى التزام المستفيد بالحد من قدر الضرر: ثانيا/

االلتزام بتخفيض مقدار الضرر الذي يصيبو متى كان تطبيقا لمقواعد العامة فإنو عمى الدائن  
في إمكانو ذلؾ، وعميو ال يمكنو المطالبة بما يجاوز ذلؾ، ويطرح التساؤؿ حوؿ مدى إمكان إعماؿ 

 ذلؾ في شأن االعتماد المستندي؟

                                                           
 .311( ليمى بعتاش، المرجع السابؽ، ص 1

 .111ص، السابؽ المرجع االعتمادات المستندية، عمي جماؿ الدين عوض، (2

 ليمى بعتاش، نفس المرجع ، نفس الصفحة. (3

 )قرار غير منشور(.07/04/1992التجارية لمحكمة استئناؼ الدار البيضاء بتاريخ  صادر عن الغرفة 133عدد  283/30( قرار رقم: 4
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 : 1طرح في ىذه المسألة اتجاىان مختمفان 

سي من االعتماد المستندي ىو طمأنة البائع يرى ىذا االتجاه أنو مادام اليدؼ األسا االتجاه األول:
من كؿ شؾ أو قمؽ حوؿ قبضو ثمن البضاعة، فانو يجب قبض الثمن بدون تأخير، فإذا ما حرمنا 
المستفيد من المطالبة بحقو كما لو كان االعتماد قد نفذ تماما، فذلؾ معناه حرمانو من ىذه الميزة 

لضرر في مجاؿ االعتماد المستندي إلى اضطراب األساسية، كما قد يؤدي إدخاؿ قاعدة تخفيؼ ا
ضعاؼ لممزايا التي ينشدىا البائع  .  2العالقات وا 

: يذىب ىذا االتجاه إلى القوؿ بأّنو ال مانع من تطبيؽ ىذا المبدأ في مجاؿ االعتماد االتجاه الثاني
المنشئ قبوؿ المستندي، فالمستفيد في حالة رفض الوفاء من البنؾ يبقى معمقا عند رفض البنؾ 

المستندات المطابقة لشروط االعتماد والتي تبؽ في يده، وبالتالي يعمؿ كؿ ما في وسعو لتحديد قدر 
 .3الضرر الذي قد يترتب عمى ىذا الوضع

أما القضاء الجزائري فقد أكد ىو اآلخر مسؤولية البنؾ اتجاه المستفيد واعتبره المدين الوحيد  
 88/88/8888الصادر عن المحكمة العميا بتاريخ  888878ر رقم: لممستفيد، وذلؾ من خالؿ القرا

في قضية "ممبنة المروج" الجزائرية ضد شركة " تكنو قارد ليمتد" االيطالية والذي جاء في مضمونو " 
 -العميؿ اآلمر -أن البنؾ، مبرم القرض المستندي ىو المدين الوحيد تجاه البائع، وال يمزم المستورد

قيمة االعتماد من حسابو، بتسديد ثمن البضاعة.." وبناء عميو تم تحميؿ بنؾ بعد سحب البنؾ 
خاصة وأن  "ممبنة المروج"  -تكنو قارد ليمتد -الخميفة مسؤولية دفع قيمة االعتماد لمشركة البائعة

 . 4قدمت األدلة الكافية التي تثبت تقديميا لبنؾ الخميفة مبمغ االعتماد المتفؽ عميو

                                                           
 .313، ، دون سنة نشر، ص01( خالص نافع أمين، مسؤولية المصرؼ في مواجية المستفيد بموجب عقد االعتماد المستندي، مجمة الكوفة، العدد 1
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وصؼ السابؽ لعالقة المصرؼ بالمستفيد أن تقرير مسؤولية البنؾ اتجاه ويترتب عمى ال 
المستفيد عند إخاللو بالتزامو بموجب خطاب االعتماد يكون وفقا لمقواعد المنظمة لتمؾ العالقة 

التشبث بالقواعد العامة المتعمقة بإعفاء المدين  - البنؾ -وبالتالي ال يجوز لممدين بمبمغ االعتماد
ية عمى الوجو الذي سبؽ بيانو، أما التعويض فيجب أن يكون عمى ضوء ما أصاب من المسؤول

المستفيد من الضرر الفعمي" الضرر المباشر المتوقع" حتى ال يكون التعويض سببا لإلثراء عمى 
 .1حساب البنؾ
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 المبحث الثاني

 خطاب االعتماد بالنسبة لممستفيدآثار 

اب االعتماد ومنذ وصولو إلى عمم المستفيد يصبح القانون المنظم لقد سبؽ و أن قمنا أن خط 
، واألكيد أن ظيور ىذه العالقة سيتبعيا -أو المؤيد إن وجد -ىذا األخير بالبنؾ المنشئلعالقة 

حتما إنشاء مراكز قانونية جديدة في عاتؽ المستفيد)البائع(، باعتبار أن تنفيذ البنؾ لخطاب االعتماد 
 متوقؼ عمى مدى تنفيذ المستفيد لمشروط الواردة في ىذا الخطاب.الذي تعيد بو 

وبناء عميو سنحاوؿ إبراز مختمؼ المراكز القانونية التي يمكن أن تنشأ لممستفيد بناء عمى  
خطاب االعتماد، والتي تكمن أساسا في االلتزامات المترتبة عمى عاتؽ المستفيد تجاه البنؾ)المطمب 

)المطمب الثاني(، لننيي في  في حالة اإلخالؿ بيذه االلتزامات ة المترتبة عميو(، وكذا المسؤولياألوؿ
 األخير ىذا الموضوع بالتطرؽ إلى التسوية النيائية آلثار االعتماد)المطمب الثالث(.    

 المطمب األول

 التزامات المستفيد تجاه البنك

المستفيد  -غ أو البنؾ المؤيدسواء كان البنؾ المصدر أو البنؾ المبم –بمجرد تبميغ البنؾ  
بخطاب االعتماد تترتب في ذمة ىذا األخير جممة من االلتزامات تجاه البنؾ، والتي مصدرىا 

 الشروط الواردة في خطاب االعتماد، وغالبا ما يكون قد اتفؽ عمييا مع العميؿ في عقد البيع.

قة لتمؾ المتفؽ عمييا في وعند تأكد المستفيد أن الشروط الواردة في خطاب االعتماد مطاب 
عقد البيع، التزم بتنفيذ خطاب االعتماد بتنظيمو لممستندات المتفؽ عمييا)الفرع األوؿ( ثم تقديميا 

 لمبنؾ في الميمة المحددة )الفرع الثاني(.
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 الفرع األول

 تنظيم المستندات المطابقة لشروط االعتماد

طاب االعتماد من المحظة التي يتم فييا يمتزم المستفيد بتنفيذ جميع الشروط الواردة في خ 
اختطاره بو من قبؿ البنؾ إذا كانت إذا كانت ىذه الشروط ىي نفسيا تمؾ المتفؽ عمييا في عقد 
البيع مع العميؿ، وفي حالة ما إذا رأى المستفيد أن شروط خطاب االعتماد مخالفة لما ىو وارد في 

 .1خطاب االعتماد جاز لو رفض االعتماد

و غالبا ما تكون شروط االعتماد مطابقة لتمؾ المتفؽ عمييا بين المستفيد) البائع( غير أن 
والعميؿ اآلمر)المشتري( في عقد البيع، وعميو يتوجب عمى المستفيد أن ينفذ التزاماتو ويقوم بتنظم 

 . 2المستندات المطموبة وفقا لشروط خطاب االعتماد

ية بالغة إذ يتوقؼ تنفيذ المستفيد اللتزامو قبؿ و لممستندات الواردة في خطاب االعتماد أىم
البنؾ عمى مدى مطابقة ىذه المستندات لما ورد في خطاب االعتماد من بيانات وشروط، وتنقسم 
ىذه المستندات إلى مستندات رئيسية تقدم في جميع اإلعتمادات، كما قد تطمب مستندات أخرى 

 إضافية أو ثانوية تختمؼ باختالؼ نوع الصفقة.

 أوال/ المستندات الرئيسية:

وثيقة  كؿ االعتمادات وىي: سند الشحن،تضمنيا ت المستندات التي ىي المستندات الرئيسية
و سنقوم بشرح كؿ ما يتعمؽ بيذه المستندات عمى النحو  ،الفاتورة التجارية التأمين عمى البضاعة،

 التالي:

 
                                                           

 .333مرجع السابؽ، ص ( مازن عبد العزيز فاعور، ال 1

 .100( نفس المرجع، ص  2
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 سند الشحن:  -1

" وثيقة تثبث انعقاد النقؿ وتمقي ند الشحن بأنوعرؼ الدكتور "حسن الشحادة الحسين" س 
الناقؿ لمبضائع أو شحنو ليا، و يتعيد الناقؿ بموجبيا بتسميم البضائع مقابؿ استيراد الوثيقة، وينشأ 
ىذا التعيد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسميم البضائع ألمر شخص مسمى أو تحت االذن 

 .1أو لحامميا"

سند الشحن بأنيا وثيقة اإلثبات عمى استالم  قانون البحري الجزائريمن ال 947عرفت المادة  
الناقؿ لمبضائع التي ذكرت فييا، وتعتبر أيضا كسند حيازة لمبضائع وىو ما يسيؿ الرىن الحيازي 

 .2الذي يكون لمبنؾ عمى البضائع من خالؿ حيازتو لممستندات

بما أن سند الشحن من أىم وتتنوع مستندات الشحن باختالؼ وتنوع وسائؿ النقؿ، و  
المستندات المطموبة عمى اإلطالؽ خاصة وأنيا تمثؿ حؽ امتالؾ البضاعة وحيازتيا سنشير إلى 

 أىم أنواعيا بنوع من اإليضاح:

تصدر عن شركة النقؿ البحري وتعتبر عقد نقؿ وتسميم لمبضاعة وىي  ندات الشحن البحري:س - أ
، وتنقسم مستندات أو بوالص 3لمبضاعة تمييدا لمشحنبمثابة اإليصاؿ الذي يثبت استالم الناقؿ 
 الشحن البحري إلى عدة أنواع من بينيا:

وىو السند الذي ال يتضمن شروط مضافة أو إفادة صريحة عن وجود  سند الشحن النظيف: -
 .4عيب في البضائع المشحونة أو في تعبئتيا

 أو البضاعةعيب في حالة ىو السند الذي يشير صراحة إلى وجود سند الشحن غير النظيف:  -
 .5طريقة تغميفيا أو تعبئتيا

                                                           
 .138( حسن الشحادة الحسين، المرجع السابؽ، ص  1

 ، يتضمن القانون البحري. 3332يونيو  18، الموافؽ لػ 3833ربيع األوؿ  30المؤرخ في  30 -32( القانون رقم:  2

  .11( ليمى بعتاش، المرجع السابؽ، ص  3

 .000نشرة رقم: ة/)أ( من القواعد واألصوؿ الموحد11. / أنظر أيضا المادة: 00ابؽ، ص ( أمين خالدي، المرجع الس 4

 .22، ص بدون سنة نشري، الطبعة الخامسة، بدون دار نشر، االعتماد المستندي والتحصيؿ المستند ( نفس المرجع، نفس الصفحة. / أحمد غنيم، 5
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وىو السند الذي يصدر ألمر المشحون إليو، ويمكن تظييره سند الشحن القابل لمتداول:  -
 .1لشخص آخر، وىو األكثر استعماال في مجاؿ االعتماد المستندي

 .دامووىو الذي يصدر باسم شخص محدد، وال يمكن ألحد غيره استخسند الشحن االسمي:  -
 .2نادر االستعماؿ في مجاؿ االعتمادات المستندية كما أنو

وىو السند الذي يغطي عممية شحن البضائع من ميناء الشحن سند الشحن المتعدد المراحل:  -
 .3لكنيما من نفس النوع إلى ميناء الوصوؿ باستخدام أكثر من وسيمة نقؿ

البضاعة، تصدر عن شركات ىي بمثابة وصؿ استالم ونقؿ وشحن  ندات الشحن الجوي:س - ب
الطيران أو وكالئيا المعتمدين، غير أنيا ال تعتبر وثيقة تممؾ كما ىو الحاؿ في سند الشحن 

ويتم استالم البضاعة بموجب أمر أو إذن تسميم يصدره مدير المطار عند وصوؿ  البحري،
 .4البضاعة باسمو كمرسؿ إليو

حن بالسيارات و وصوالت الشحن بالسكؾ وتنقسم إلى وصوالت الش سندات الشحن البري: -ج
 .5الحديدية، وتحتوي عمى نفس خصائص سندات الشحن الجوي

وتشترط القواعد واألصوؿ الموحدة لالعتماد المستندي قبوؿ سند الشحن الذي يسمح بإعادة  
، كما يستوجب أن 6شحن البضاعة في الطريؽ، ما لم ينص االعتماد صراحة عمى خالؼ ذلؾ

 لبيانات التالية:يتضمن سند ا
  /أسماء األطراؼ/ اسم السفينة/ تاريخ الشحن/ ميناء الشحن والتفريغ/ اسم الشاحن/ األجرة

بيان جنس البضاعة ومقدارىا/ عدد العالمات المميزة ليا/ الوزن الصافي والوزن القائم/ 

                                                           
 .12( ليمى بعتاش، المرجع السابؽ، ص 1

 .21، المرجع السابؽ، ص ( أحمد غنيم 2

 .00ص( أمين خالدي، المرجع السابؽ،  3

 .نفس الصفحة، نفس المرجع( ليمى بعتاش،  4

 .13( نفس المرجع، ص  5

6  ( art 13 de  RUU pub n : 600 
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ت ومدى ، وبناء عميو يجب عمى البنؾ التأكد من توافر ىذه البيانا1توقيع الربان والشاحن
مطابقتيا لمشروط الواردة في خطاب االعتماد، وعدم تناقضيا مع البيانات الواردة في باقي 

  .2المستندات

 :مستندات التأمين/ 2

بوليصة التأمين ىي الوثيقة الصادرة عن شكة التأمين المعتمدة من قبؿ المصدر والمتضمنة  
ييا ضد بعض األخطار التي قد تتخمميا اعترافا من ىذه األخيرة بأن البضاعة المصدرة مؤمن عم

، أن تكون بوليصة 066من القواعد الموحدة نشرة رقم  82الرحمة البحرية، وقد اشترطت المادة 
التأمين موقعة من شركات التأمين أو المؤمنين المفوضين أو وكالءىم، أكدت عمى عدم قبوؿ 

 . 3وصوالت التأمين التي يصدرىا الوسطاء

أىمية بالغة في البيوع البحرية باعتبار أن الرحمة البحرية غالبا ما تتعرض  ولوثيقة التأمين 
لعدة مخاطر كالعواصؼ و التصادم بالسفن األخرى أو الجباؿ الجميدية، كما تتضاعؼ ىذه 

وىو ما يجعؿ  المخاطر في أوقات الحروب، مما قد يؤدي إلى ىالؾ البضاعة أثناء الرحمة،
 .4و خسارتو، وال يتحقؽ لو ذلؾ إال إذا كانت البضاعة مؤمن عميياالمشتري يبحث عن ما يعوض ل

وبما أن وثيقة التأمين تعتبر ثاني أىم المستندات الرئيسية في االعتماد المستندي، فإنيا ىي  
 :5األخرى تستوجب توفرىا عمى البيانات التالية

 
                                                           

 .3322المرجع السابؽ، ص االعتمادات المستندية، ( محي الدين إسماعيؿ عمم الدين،  1

 . 310لتزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص ، ابمعيساوي ( محمد الطاىر 2

3  (  art 28 " un document d’assurance, tel qu’une police d’assurance, un certificat d’assurance ou une déclaration sous 

couverture ouverte, doit présenter l’apparence d’être émis et signe par une compagnie d’assurance, un – underwriter – ou 

leurs agents ou leurs mandataires..." 
 أيضا:  .101. / محمد اليماني، المرجع السابؽ، ص 310( فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع السابؽ، ص  4

- André Boudinot, la Pratique du crédit documentaire, Op.cit. p 165. 
 .313، صنفس المرجع، بمعيساوي حمد الطاىر( م 5
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1السنة، اليوم، الشير والساعة التي ختمت فييا بوليصة التأمين -
. 

 م المؤمن لو ومحؿ إقامتو مع بيان ما إذا كان صاحب البضاعة أو أنو وكيؿ بحمولة.اس -

 جنس البضاعة واألشياء المؤمن عمييا وثمنيا وقيمتيا ومقدار المبالغ التي جرى التأمين عمييا. -

 األخطار التي تعيد المؤمن بتغطيتيا. -

 اسم الربان واسم السفينة ونوعيا. -

 .ميناء الشحن وميناء الوصوؿ -

مبمغ التأمين، حيث يجب أن تصدر وثيقة التأمين بنفس العممة المنصوص عمييا في  -
2االعتماد

. 

ألن تقديم تأمين يغطي جميع المخاطر،  ما يشترط العمالء في االعتماد المستندي وغالبا
 .3أثناء الرحمة ىدفيم ىو وصوؿ البضاعة إلييم سالمة وأن يعوضوا عن أي ىالؾ أو تمؼ يصيبيا

 فاتورة التجارية:/ ال3

عرؼ جانب من الفقو الفاتورة التجارية عمى أنيا مستند يحرره البائع)المستفيد( يبين فيو كؿ  
التفاصيؿ الخاصة بالبضاعة كبيان كمية البضاعة وأوصافيا.. ، وىي وثيقة حسابية تشمؿ كذلؾ 

 . 4ثمن البضاعة المعينة وأجور شحنيا والمصاريؼ المترتبة عمييا

رة التجارية أىمية بالغة ذلؾ أنيا تساعد في معرفة البضاعة وأوصافيا وكميتيا، ذلؾ ولمفاتو  
أن البضائع عندما تشحن في تكون في طرود وحاويات مغمقة ال تمكن من معرفة ما بداخميا، كما 
أن المالحظات الواردة في سند الشحن ىي مالحظات خارجية تتعمؽ بمظير البضاعة وكيفية 

                                                           
1  ( art 18/(e) de  RUU pub n : 600  

2  ( art 18/(f) / i/ de  RUU pub n : 600 

 .381( بمعيساوي محمد الطاىر، التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص  3

 أيضا: .108/ محمد اليماني، المرجع السابؽ، ص. 3103( محي الدين إسماعيؿ عمم الدين، المرجع السابؽ، ص 4
- Hubert Martini et Dominique Deprée et Jounne klein- cornede, Op.cit.p107. 
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من ذاتية البضاعة المشحونة ومن أن  -مستنديا –وىي بذلؾ تمكن البنؾ من التحقؽ  ،1تغميفيا فقط
مواصفاتيا الواردة بالفاتورة توافؽ ما جاء بشأنيا في االعتماد المستندي ولو بشكؿ عام في 

 .2المستندات األخرى المنصوص عمييا في االعتماد

أن تكون  066دة نشرة رقم: /)أ( من القواعد واألعرؼ الموح82ولقد استوجبت المادة  
ويجب عمى  -إال إذا كان االعتماد قابال لمتحويؿ -)البائع( الفاتورة التجارية محررة من المستفيد

وأن تصدر  ،البنؾ التأكد من مطابقة اسمو الوارد في الفاتورة مع االسم المذكور في خطاب االعتماد
 عممة االعتماد. )اآلمر( وأن تكون بنفس الفاتورة باسم طالب االعتماد

 ثانيا/ المستندات اإلضافية)الثانوية(:

باإلضافة إلى المستندات الرئيسية التي سبؽ شرحيا، فقد يطمب اآلمر مستندات إضافية  
أخرى تختمؼ باختالؼ نوع الصفقة، غير أن المالحظ في التعديؿ األخير لمقواعد والعادات الموحدة 

/)و( عمى أنو"إذا 84مكتفية بنصيا في المادة  ت اإلضافية، لم تتضمن ىذه المستندا066نشرة رقم 
طمب االعتماد مستندات أخرى غير )الفاتورة التجارية، سند الشحن، وثيقة التأمين( ولم يتم تحديد 
الجية المصدرة لذلؾ المستند أو مضمونو، فإن البنوؾ سوؼ تقبؿ ذلؾ المستند كيفما تم تقديمو إذا 

 /)د(".84بمضمون المادة استوفى المتطمبات وتقيد 

ولتبيان بعض المستندات اإلضافية التي قد يتضمنيا االعتماد المستندي ال بد من االستعانة  
066بالقواعد واألصوؿ الموحدة نشرة رقم: 

 ، ومن أىم ىذه المستندات التي تضمنتيا:3

 

 
                                                           

 .108ص، السابؽ ( محي الدين اسماعيؿ عمم الدين، المرجع 1

 .380، صالتزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ ،بمعيساوي ( محمد الطاىر 2
3  ( art 38, de  RUU pub n : 500 
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  شهادة المنشأ)جنسية البضاعة(:/ 8

الذي تم فيو صنع البضاعة، وتصدر ىذه الشيادة وىي عبارة عن مستند يتضمن اسم البمد  
 .1من قبؿ غرفة التجارة لمبمد المصدر أو قنصمية البمد المستورد

 :شهادة الوزن/ 2

ىذا المستند  في حالة ما إذا طمب العميؿوىي شيادة تثبت الوزن اإلجمالي لمبضاعة، و  
عمى المشتري  الشيادة ويكون أن يقدم المساعدة لمحصوؿ عمى ىذه )المستفيد(ينبغي عمى البائع

 .2تحمؿ مصاريؼ إصدارىا

 / شهادة التحميل:3

وىي شيادة صحية يصدرىا عادة أحد المعامؿ أو الخبراء المرخص ليم بذلؾ، وغالبا ما  
  تشترطيا سمطات بمد المشتري) اآلمر( في البضائع المستوردة كمواد الغذائية والمحوم والحيوانات

 . 3ة المستوردة من األمراض التي تيدد الصحة العمةالبضاع ةوىي تثبت سالم

 الفرع الثاني

 االلتزام بتقديم المستندات لمبنك

بتقديم المستندات المطموبة في الميمة المحددة في خطاب االعتماد، ويجب أن  يمتزم المستفيد 
راؼ تحتوي جميع االعتمادات عمى تاريخ انتياء الصالحية، وىو ما نصت عميو األصوؿ واألع

066النشرة رقم  الموحدة لالعتماد المستندي
4. 

                                                           
 .882( الياس ناصيؼ، المرجع السابؽ، ص 1

 .383البنؾ في اإلعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص  التزامات( بمعيساوي محمد الطاىر،  2

 .، نفس الصفحةالمرجعنفس (  3

4 ) art 6/d - " un crédit doit indique une date limite de validité pour la présentation, une date limite de validité stipulée pour  

honorer ou négocier sera réputée être une date limite pour la présentation ." 
              e - " sous réserve des dispositions de l’article 29(a) une présentation par le bénéficiaire ou pour le compte du 

bénéficiaire doit être effectuée au  plus tard à la date limite de validité", RUU pub n : 600 
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ذا لم يتضمن خطاب االعتماد تاريخ بدء سريان المدة فيعتبر تاريخ إصدار االعتماد من   وا 
قبؿ البنؾ ىو اليوم األوؿ لبدء سريان المدة المذكورة إذا كانت محددة بميمة شير أو ستة أشير مثال 

 .1أو ما شابو ذلؾ

ادات التي تتطمب تقديم مستندات الشحن، فإنو يستوجب عمى المستفيد وفيما يخص االعتم 
من تاريخ الشحن، ما لم ينص االعتماد عمى فترة محددة بعد ىذا  88تقديميا لمبنؾ في مدة أقصاىا 

التاريخ تحت طائمة عدم قبوليا من البنؾ، عمى أن يكون التاريخ المنصوص عميو في االعتماد قبؿ 
/)ج( من القواعد واألصوؿ الموحدة لالعتمادات 84ىو ما نصت عميو المادة انتياء صالحيتو، و 
: حيث جاء فييا" إن تقديم نسخة أصمية واحدة أو أكثر من بوالص الشحن 066المستندية نشرة رقم 

( يوم تمي تاريخ الشحن حسب ما ىو 88خالؿ فترة ) ويجب أن يتم من قبؿ المستفيد أو من ينوب
 د، وفي كؿ األحواؿ ليس قبؿ انتياء صالحية االعتماد".مبين في ىذه القواع

يوم كان فيو البنؾ مغمقا ألسباب وفي حالة ما إذا صادؼ تاريخ انتياء صالحية االعتماد  
خارجة عن ظروؼ القوة القاىرة، فإن المدة تمدد إلى أوؿ يوم الحؽ يستأنؼ فيو البنؾ عممو. ويخرج 

 .2( عمى آخر موعد لمشحنمن تطبيؽ ىذه القاعدة )تمديد األجؿ

ويثور اإلشكاؿ عند عدم النص في خطاب االعتماد عمى تاريخ الصالحية والمدة المحددة  
لممستفيد من أجؿ تقديم المستندات لمبنؾ، فقد كانت القواعد واألصوؿ الموحدة قبؿ التعديؿ الجديد 

شروط االعتماد فإنو ، تعتبر أنو في حالة عدم تحديد تاريخ انتياء الصالحية في 8669سنة 
يستوجب عمى المستفيد تقديميا خالؿ مدة معقولة، وتقدير ىذه المدة من الصالحيات المطمقة 

 .3لمقضاء

                                                           
 .333ور، المرجع السابؽ، ص ع( مازن عبد العزيز فا 1

2  ( ) art 13/(b) et(c), de  RUU pub n : 600 

 .801( الياس ناصيؼ، المرجع السابؽ، ص  3
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، نجد انيا لم تنص عمى 8669غير انو وباستقراء القواعد واألعراؼ الموحدة الصادرة سنة  
ة دون تقديم الحموؿ الالزمة ىذه الحالة، كما ألزمت ذكر تاريخ الصالحية في االعتمادات المستندي

في حالة المخالفة، وبناء عميو اتجو البعض إلى وجوب اعتبار عقد فتح االعتماد باطؿ، باعتبار أن 
منح المستفيد ميمة معقولة تحتمؿ الكثير من التأويالت ويمكن أن تؤدي في األخير إلى خالفات 

 .1عدة تؤثر عمى حركة التجارة الدولية

القوؿ أن تقديم المستفيد لممستندات المطابقة لشروط خطاب االعتماد في وفي األخير يمكن  
الميمة المحددة يجنبو مخاطر رفضيا من قبؿ البنؾ، وتعرضو لممسؤولية الناجمة عن ىذا اإلخالؿ 
في مواجية كؿ من البنؾ والعميؿ، خاصة وأن القواعد واألصوؿ الموحدة أكدت أن البنوؾ غير 

 . 2ت عند تقديميا خارج الميمة المحددةممزمة بقبوؿ المستندا

 المطمب الثاني

 مسؤولية المستفيد تجاه البنك

باستقراء التزامات المستفيد تجاه البنؾ نالحظ أنو من حيث المبدأ ال يمكن تحميمو أية  
مسؤولية، ذلؾ أن المستفيد بمجرد استالمو خطاب االعتماد فإن التزامو يقتصر عمى تنظيم 

 لشروط خطاب االعتماد ثم تقديميا لمبنؾ من أجؿ فحصيا. المستندات وفقا

غير أنو في بعض الحاالت إذا وجد البنؾ أن المستندات تحتوي عمى مخالفات طفيفة  
وبسيطة، يمكنو أن يقوم بدفع قيمة االعتماد لممستفيد مع شرط تحفظ متمثؿ بموافقة العميؿ اآلمر 

 .3عمى ىذه المستندات

                                                           
 .101يز فاعور، المرجع السابؽ، ص ( مازن عبد العز  1

2  ( art 33, de  RUU pub n : 600 

 .101( نفس المرجع، ص  3
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ا رفض العميؿ اآلمر المستندات جاز لمبنؾ الرجوع عمى المستفيد وعميو وفي حاؿ ما إذ 
 السترداد ما دفعو عمى أساس التسوية المشروطة)الفرع األوؿ(.

كما أنو وفي بعض األحيان يقوم المستفيد بتقديم مستندات غير سميمة لمبنؾ، وىو ما يخوؿ  
 الفرع الثاني(.ليذا األخير حؽ الرجوع عمى المستفيد لعدم سالمة المستندات) 

 الفرع األول

 )التسوية المشروطة(رجوع البنك عمى المستفيد باالسترداد

قد تحمؿ مخالفات بسيطة ال ترقى إلى  من المستفيد دت المقدمةاسبؽ وأن قمنا أن المستن 
يقبؿ ىذه المستندات عمى مخالفتيا، غير أنو ولتفادي المخاطر التي قد درجة رفضيا ما يجعؿ البنؾ 

ليا البنؾ في حالة رفض العميؿ اآلمر ليذه المستندات، يقوم بإجراء تسوية مشروطة بقبوؿ  يتعرض
، فما 1العميؿ اآلمر ليذه المستندات إضافة إلى الضمان البنكي الذي يقدمو المستفيد في ىذه الحالة

 ىو المقصود بالتسوية المشروطة وكيؼ يتم التصديؽ عمييا؟.

 ة:أوال/ مفهوم التسوية المشروط

أو نقائص بسيطة مقارنة بما ىو  تإذا تضمنت المستندات المقدمة من قبؿ المستفيد تجاوزا 
محدد في خطاب االعتماد، فإن المستفيد غالبا ما يعرض عمى البنؾ)من أجؿ قبولو المستندات 

 .2إذا تم رفض المستندات من قبؿ العميؿ اآلمر دووفاء قيمتيا( تعيدا بإرجاع قيمة االعتما

                                                           
مجمة الشريعة  -دراسة مقارنة -( عبد اهلل خالد عمي السوفاني، مقاؿ بعنوان: رجوع البنؾ عمى المستفيد بعد تنفيذ االعتماد المستندي غير القابؿ لمرجوع فيو 1

 .303، كمية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ص 10نة ، الس81والقانون، العدد 

 .118. / زينب السيد سالمة، المرجع السابؽ، ص 111( نجوى كماؿ أبو الخير، المرجع السابؽ، ص  2
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ى ينتج ىذا التعيد آثره يقدم المستفيد لمبنؾ ضمانا بنكيا يسمى خطاب الضمان، والذي وحت 
بناء عميو يقبؿ البنؾ ىذه التسوية شريطة رجوعو عمى المستفيد باسترداد مبمغ االعتماد في حالة 

 .1رفض العميؿ اآلمر ىذه المستندات، وتصبح ىذه التسوية بمثابة عقد إضافي بين البنؾ والمستفيد

غير أن السؤاؿ المطروح يدور حوؿ مدى التزام البنؾ بقبوؿ المستندات المخالفة عند عرض  
 المستفيد التسوية المشروطة عميو؟.

اتجو القضاء األمريكي إلى إلزام البنؾ بقبوؿ ىذا العرض من المستفيد في حالة تقديم ىذا  
  .2ا كانت المخالفة بسيطةاألخير ضمانا بنكيا لمبنؾ، وىذا تسييال لتنفيذ االعتماد إذ

وبالرجوع إلى القواعد واألصوؿ الموحدة فإنيا تركت لمبنؾ حرية قبوؿ المستندات في حالة  
وجود مخالفة بسيطة عن طريؽ التسوية المشروطة، واشترطت بالمقابؿ الحصوؿ عمى موافقة العميؿ 

 .3اآلمر

ب تقدير مدى خطورة وأىمية غير انو ورغم ايجابيات ىذا الحؿ فانو من ناحية أخرى يصع 
الخمؿ بالنسبة لمعميؿ اآلمر، الذي يكون الوحيد المؤىؿ لمعرفة مقدار أىمية البيانات الموجودة في 

4المستند من عدميا
ناىيؾ عن تعارض ىذا الرأي مع طبيعة االعتماد المستندي الذي ينتج  .

كما أن التسوية المشروطة من ، 5التزامات عمى عاتؽ أطرافو وجب عمييم تنفيذىا بمنتيى الدقة
شأنيا أن تعفي البنؾ من المسؤولية عن فحص المستندات ويمغى بذلؾ أىم التزام مفروض عميو 

                                                           
  .301عبد اهلل خالد عمي السوفاني، المرجع السابؽ، ص (  1

2  ( F.Eiscman C. Bontoux le credit documentaire dans le commerce exterieur L.G.D.J Paris 1991, p 183. 

3  ( art 30, de  RUU pub n : 600 

4  ( F.Eiscman C. Bontoux, Ibid, p 183. 

 ( عبد اهلل خالد عمي السوفاني، نفس المرجع، نفس الصفحة. 5
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بموجب عقد فتح االعتماد، إضافة إلى ذلؾ فإن التسوية المشروطة تجعؿ مركز المستفيد قمقتا وتيدم 
 .1بذلؾ الثقة واالستقرار الذي يصبو إلييما االعتماد المستندي

 ثانيا/ التصديق عمى التسوية المشروطة:  

في االعتماد المؤيد)المنفذ( فإن البنؾ المؤيد لالعتماد يعطي أجال لمبنؾ الفاتح ليقرر إن كان  
يصادؽ عمى التسوية المشروطة التي قام بيا البنؾ المنفذ، ويعتبر سكوت البنؾ الفاتح لالعتماد في 

 .2تسوية المشروطة التي قام بيا البنؾ المنفذمدة معقولة بمثابة موافقة ضمنية لم

وقد يكون التصديؽ بصريح العبارة، وذلؾ إذا قرر البنؾ فاتح االعتماد والعميؿ اآلمر أن  
المستندات مطابقة لشروط االعتماد وبذلؾ تصبح التسوية نيائية، وبناء عميو يعفى المستفيد من 

 .3ادالمسؤولية وال مجاؿ لمرجوع عميو بمبمغ اإلعتم

أما في االعتماد غير المؤيد فإن البنؾ الفاتح وبمجرد أن يقوم بتقديم المستندات لمعميؿ اآلمر  
ويقبميا ىذا األخير بما فييا من نقائص، فإن التسوية تصبح نيائية ويعفى البنؾ الفاتح من 

 لمدفوع.المسؤولية، وبالتبعية يعفى المستفيد من رجوع البنؾ الفاتح عميو بمبمغ االعتماد ا

وفي األخير يمكن القوؿ أن التسوية المشروطة ىي آلية بموجبيا يتفادى البنؾ والمستفيد  
تعطيؿ تنفيذ االعتماد المستندي، وىي معمقة عمى شرط فاسخ ىو عدم قبوؿ العميؿ اآلمر 

فيد وفي لممستندات، والذي بناء عميو يرجع البنؾ عمى المستفيد السترداد مبمغ االعتماد المدفوع لممست
الحالة العكسية )قبوؿ العميؿ اآلمر لممستندات( تصبح التسوية نيائية، ويعفى المستفيد من 

 المسؤولية.

 
                                                           

 . 311 التزامات البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص ،بمعيساوي ( محمد الطاىر 1

 .308( عبد اهلل خالد عمي السوفاني، المرجع السابؽ، ص  2

 نفس المرجع، نفس الصفحة. ( 3
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 الثانيالفرع 

 لعدم سالمة المستنداترجوع البنك عمى المستفيد 

قمنا فيما سبؽ أن المستفيد يمتزم بتقديم مستندات مطابقة لشروط االعتماد، وفي حالة احتوائيا  
يب في مضمونيا لم يالحظو البنؾ عند تفحصو ليا، ينشأ ليذا األخير)البنؾ( حؽ الرجوع ألي ع

، غير أن ىذا الرأي يصطدم بطبيعة االعتماد المستندي ومن شأنو أن 1عمى المستفيد بمبمغ االعتماد
يؤثر في مبدأ أساسي في من مبادئ االعتماد وىو أن حؽ المستفيد مباشر وغير قابؿ لإللغاء 

، لكن 2حؽ بمجرد تقديم مستندات تبدو في ظاىرىا أنيا مطابقة لشروط خطاب االعتمادومست
اإلشكاؿ المطروح في ىذه الحالة ىو عمى من تقع المسؤولية إذا كان تقديم المستندات معيبا، فيؿ 

 يحؽ لمبنؾ الرجوع عمى المستفيد واسترداد مبمغ االعتماد؟

ساس افتراض وقوع البنؾ في غمط، باعتبار أن قيام اتجو أحد الفقياء إلى إجازة ذلؾ عمى أ 
البنؾ بالدفع كان نتيجة غمط يعطيو حؽ المطالبة بما أداه لممستفيد، بعد اكتشافو أن المستندات لم 
تكن سميمة، وما حصؿ عن طريؽ الغمط وجب تصحيحو برجوع البنؾ عمى المستفيد بممغ 

 .3االعتماد

فذ فرغم أن ىذا األخير ليس ممتزما تجاه المستفيد بشكؿ وينطبؽ ىذا المبدأ عمى البنؾ المن 
مباشر إال أنو بعد تكميفو بتنفيذه االعتماد من قبؿ البنؾ الفاتح، يصبح األحؽ بالرجوع عمى المستفيد 
السترداد مبمغ االعتماد، فإذا طمب المستفيد من البنؾ المنفذ خصم كمبيالة مستندية أو تمكينو من 

، لكن ماىو الحؿ 4لمبنؾ حؽ الرجوع عمى المستفيد عمى أساس قانون الصرؼ مبمغ االعتماد، فإن

                                                           
1 ) F.Eiscman C. Bontoux, op.cit, p192. 

 .301( عبد اهلل خالد عمي السوفاني، المرجع السابؽ، ص  2

 .113( عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص  3
4
) J. Stoufflet le crédit documentaire , Juris Classeur  Fascicule 1080, 1990, P 32. 



 المستندي عتمادلال اآلثار القانونية الثانيالفصل 
 

888 
 

إذا توجو المستفيد إلى البنؾ فاتح االعتماد فخصم الكمبيالة)السفتجة( التي يسحبيا عمى األمر بفتح 
 االعتماد؟

في ىذه الصورة ال يكون لمبنؾ فاتح االعتماد حتى ولو لم يدفع العميؿ اآلمر قيمة السفتجة  
ند حموؿ أجؿ استحقاقيا حؽ الرجوع عمى المستفيد ذلؾ أن ىذا الرجوع يخؿ بتعيده الشخصي ع

الذي يفترض فيو تنازلو عن ىذا الرجوع، ألنو ىنا بمثابة الضامن لممستفيد بأن العميؿ اآلمر 
المسحوب عميو سيدفع قيمة ىذه السفتجة، وىو ما يتفؽ و طبيعة االعتماد المستندي الذي يمثؿ 

ا لممستفيد من أجؿ استيفاء حقو في ثمن البضاعة موضوع العقد األصمي إذا كانت المستندات ضمان
 .1المقدمة مطابقة في ظاىرىا لشروط خطاب االعتماد

 84باإلضافة إلى ما سبؽ فإن السماح برجوع البنؾ عمى المستفيد يجعؿ وجود نص المادة  
الذي يمتزم بعدم –فائدة، إذ كيؼ نجيز لمبنؾ  من غير 066من القواعد واألصوؿ الموحدة نشرة رقم 

أن يستفيد من تقصيره في تنفيذه اللتزامو ويطالب بناء عميو بمبمغ  -قبوؿ مستندات غير مطابقة
االعتماد من المستفيد، كما أن رجوع البنؾ في تعيداتيا يسيء إلى سمعتيا وىي المعروفة بكفاءتيا 

 .2العالية

أي السابؽ ىناؾ بعض الحاالت التي يجوز فييا لمبنؾ الرجوع غير أنو وكاستثناء عمى الر  
عمى المستفيد وىي حالة وجود تزوير في المستندات، أو إذا قبؿ البنؾ مستندات تبين فيما بعد أنيا 

، والسؤاؿ المطروح ىنا ىو ىؿ يممؾ البنؾ حؽ الرجوع عمى 3تنطوي عمى غش من المستفيد
 بب التزوير، أم يقتصر األمر عمى حالة الغش فقط؟المستفيد لعدم سالمة المستندات بس

 

                                                           
 .302( عبد اهلل خالد عمي السوفاني، المرجع السابؽ، ص  1

 .318( بمعيساوي محمد الطاىر، االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص  2

 .303( عبد اهلل خالد عمي السوفاني، نفس المرجع، ص  3
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 أوال/ الرجوع عمى المستفيد لوجود تزوير في المستندات:

بعممو دون أن يكون صادرا  عدالمستند الذي يعده المستفيد بنفسو، أو ي"المستند المزور ىو  
ويوقعو بدال من سند الشحن بنفسو نموذج كأن يقوم المستفيد بتعبئة  ،عن الشخص المخوؿ بإعداده

الربان، كما يعد المستند مزورا إذا تم صدوره عن الشخص المخوؿ بذلؾ لكن المستفيد لجأ إلى 
 .1"والطمس لتغيير أحد البيانات التحشيرالكشط و 

أنو يجوز لمبنؾ الرجوع عمى المستفيد بممغ االعتماد، لوجود تزوير في  2يرى الفقيو ستوفميو
الوفاء بقيمة االعتماد ىو تقديم مستندات سميمة وكاممة خالؿ فترة  المستندات، عمى أساس أن سبب

 .3االعتماد، وىو ما أكدتو القواعد واألصوؿ الموحدة لالعتماد المستندي

وتجدر اإلشارة أن رجوع البنؾ عمى المستفيد ال يكون إال في المستندات المتقنة التزوير 
يمكن لمبنؾ اكتشافيا عند الفحص إال باستخدام  والمطابقة في ظاىرىا لشروط االعتماد، والتي ال

، والتي أكدت 8707أفريؿ  06، وىو ما قضت بو محكمة جنوى االيطالية في 4تقنيات معينة
 .5بصورة قاطعة عدم مسؤولية البنؾ عن التزوير، وقضت بصحة الوفاء الصادر إلى المستفيد

فقد حقو في الرجوع عمى المستفيد  أما إذا قبؿ البنؾ من المستفيد مستندات ظاىرة التزوير،
ويكون مسؤوال أمام العميؿ اآلمر، عمى أساس أنو قصر وأخؿ بااللتزام المفروض عميو وىو فحص 

 . 6المستندات والتأكد من مطابقتيا ظاىريا مع شروط االعتماد

 

                                                           
 .381( أكرم إبراىيم حمدان الزعبي، المرجع السابؽ، ص  1

2  ( J. Stoufflet, op. cit. p41 

3  ( art 30,34 de  RUU pub n : 600 

 .113( نجوى كماؿ أبو الخير، المرجع السابؽ، ص 4

 .103( الحكم مذكور عند: زينب السيد سالمة، المرجع السابؽ، ص 5

 .313، ص السابؽ رجع( عبد اهلل خالد عمي السوفاني، الم 6
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 ثانيا/ الرجوع عمى المستفيد لوجود غش في المستندات:

دات في شكميا، فإن الغش ىو أيضا عمؿ لمحقيقة يمحؽ بالمستن مغايًرا إذا كان التزوير عمالً  
وبإرادتو  يعرؼ الغش عمى أنو " قيام المستفيد متعمدا، و 1مغاير يمحؽ المستندات في موضوعيا

بتقديم مستندات تبدو في ظاىرىا مطابقة لشروط االعتماد المستندي ويصعب اكتشاؼ عيبيا أو 
ن القواعد والعادات الموحدة لالعتماد المستندي لم تتطرؽ ، والمالحظ أ2تزويرىا بمجرد الفحص"

نما تعرضت لو كسبب من أسباب إعفاء البنؾ من المسؤولية في  لموضوع الغش بقواعد مفصمة، وا 
حالة بذلو العناية المطموبة في فحص المستندات وكانت مطابقة في ظاىرىا لشروط االعتماد وىو 

 .066النشرة رقم من  84ما يستشؼ من خالؿ نص المادة 

وتتحقؽ حالة الغش من المستفيد إذا كانت المستندات المقدمة منو كاممة وسميمة في ظاىرىا  
إال أنيا ال تطابؽ الواقع، كأن ال تكون البضاعة المشحونة ىي نفس البضاعة الموصوفة في 

  .3المستندات أو ذات نوعية رديئة مقارنة بالنوعية المذكورة في المستندات...الخ

يرى جانب من الفقو أن الغش الصادر من البائع في تنفيذ التزامو يجيز لمبنؾ أن يمتنع عن  
، فالقاعدة 4تنفيذ تعيده متى كانت بيانات المستندات ال تطابؽ الحقيقة أو كان المستفيد يعمم بذلؾ

 .5أن الغش يفسد كؿ شيء

صوؿ واألعراؼ الموحدة فإذا فاألصؿ أن البنؾ يمتزم بفحص المستندات وفقا لما تقتضيو األ
ما تم ذلؾ يكون غير مسؤوؿ عن الغش الذي يتعمؽ بالمستندات شريطة أال يكون البنؾ عمى عمم 
بأن المستفيد قد ارتكب فعال من أفعاؿ الغش، وال يكفي تمسؾ البنؾ باالدعاء بالغش النتفاء 

المناسب، أي أن يثبت أن مسؤوليتو، بؿ يستوجب عميو إثبات ىذا الغش لالحتجاج بو في الوقت 
                                                           

 .318، ص السابؽ المرجع ،عبد اهلل خالد عمي السوفاني ( 1

 .312( أكرم إبراىيم حمدان الزعبي، المرجع السابؽ، ص  2

  .310، ص مرجعالنفس عبد اهلل خالد عمي السوفاني،  ( 3
 .108ص ( كاربونيو و فريدؿ ، مذكورين عند: عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية،  4

 .183( نجوى كماؿ أبو الخير، المرجع السابؽ، ص   5
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خفاء الحقائؽ عنو، فيذا التقصير من جانب المستفيد إذا تم إثباتو  المستفيد قصد بإرادتو تضميمو وا 
ىو وحده الذي يجيز لمبنؾ استرداد مبمغ االعتماد المدفوع لممستفيد، باعتباره إخالؿ بمقتضيات 

 . 1القانون والثقة واألمانة التي يجب أن تسود بينيما

ير أن التساؤؿ المطروح ىنا يدور حوؿ طبيعة الضرر الحاصؿ لمبنؾ جراء تنفيذه العتماد غ 
 اتضح فيما بعد وقوع غش فيو؟

 :2يمكن أن نجمع األضرار التي يمكن لمبنؾ أن يتكبدىا جراء الغش في أمرين 

 ستندات.رجوع العميؿ اآلمر عميو بأية مطالبة قانونية بسبب الغش الواقع في الم األمر األول:

ينصب عمى الضمان الذي تحققو البضاعة لمبنؾ في حاؿ تخمؼ العميؿ اآلمر عن األمر الثاني: 
دفع قيمة االعتماد، وذلؾ من خالؿ التنفيذ عمى البضاعة التي تفقد قيمتيا نتيجة الغش الواقع من 

 .3المستفيد يضعؼ بذلؾ ىذا الضمان

 الفاتح البنؾ جاهات مسؤوليتو قيام من يحرره ال تزاموال تنفيذ في لمبائع السمبي التصرؼ إنوعميو ف 

 األحواؿ من حاؿ بأي يفقد ال الذي لمبنؾ مدينة ىذه المالية ذمتو يجعؿ إذ المستندات بعد قبوؿ ولو

 من ذلؾ يستتبع عما فضال االعتماد، لقيمة ممثؿ مالي مبمغ من لو دفعو بما إليو في الرجوع أحقيتو

 النقض محكمة عن الصادر القرارىو ما أكده و  ومعنويا، ماديا بو لالحقةا األضرار لجبر تعويضات

4فيو جاء والذي 1974 يسمبرد 2 بتاريخ الفرنسية
: 

المختصين  األشخاص توقيع تحمؿ ال مراقبة شيادات البنؾ إلى يقدم الذي المستفيد غشا يرتكب"
 اآلمرين لممشترين البضاعة المشحونةمخالفة لحقيقة  وكمية بضاعة ذكرت وفواتير الرقابة، ىذه بتنفيذ

                                                           
 .312 -311، صالسابؽ عبد اهلل خالد عمي السوفاني، المرجع . /118، ص السابؽ المرجع ،( نجوى كماؿ أبو الخير 1

 .312، ص نفس المرجع( عبد اهلل خالد عمي السوفاني،  2

 .111عتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص ، التزامات البنؾ في االعيساويبم ( محمد الطاىر 3

، الصادرة ة( يوسؼ بن باصر، مداخمة بعنوان: ماىية الغش في االعتماد المستندي، الموسوعة القانونية، سمسمة بن باصر لمدراسات القانونية والقضائي 4
 .38، المغرب. ص 11/00/1000 بتاريخ:
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 توقيعات صحة يراقب لم لكونو خطأ بدوره ارتكب أنو البنؾ عمى يدعي أن يستطيع المستفيد وال
 ...".  تحفظ بدون لو دفع متى عميو الرجوع في حقو عن تنازؿ بذلؾ وأن البنؾ المستندات

 االعتماد فاتح لمبنؾ رجوع ال أنوغير أن ىذا الرأي تعرض لبعض االنتقادات التي اعتبرت 
 بتصرؼ المستندي االعتماد عممية تنفيذ اقتران افتراض حالة في ولو لو، دفعو بما المستفيد البائع عمى
 تفحصيا بعد المستندات قبؿ أنو دام ما واالحتياؿ، والنصب كالغش األخير ىذا قبؿ من معيب سمبي

أن رجوع البنؾ عمى المستفيد بمبمغ االعتماد  ، مستندين في ذلؾوسالمتيا صحتيا من وتأكد ظاىريا،
يعتبر خروجا عن المستقر في مجاؿ االعتمادات المستندية، خاصة استقالؿ االعتماد عن عقد البيع 

، بمعنى أن خطاب 000من القواعد والعادات الموحدة نشرة رقم:  08وىو استقالؿ أكدتو المادة 
لبنؾ الدفع في حالة مطابقتيا لمشروط الواردة االعتماد يتعمؽ بالمستندات فقط ويجب عمى ا

 .1بالخطاب

 البائع عمى في الرجوع لالعتماد المنشئ البنؾ ألحقية المناىض الرأي إلى صوتنا نضم و

 الرجوع في أحقية كؿ من وتجرده التزامو استقاللية منطمؽ ومن االعتماد حيث يفقد تنفيذ بعد المستفيد

وأجنبيا  غريبا دائما يظؿ البنؾ وأن خاصة ذلؾ، لمباشرة اآلمر المشتريأمام  المجاؿ فاتحا البائع عمى
 غياب راجع إلى وترجيحنا ليذا الرأي ،المستندي االعتماد في األساس عقد موضوع البيع عالقة عن

 رجوع بإمكانية تسمح لالعتمادات المستندية الموحدة العاداتو  القواعد صريحة ضمن قواعد ونصوص

 البائع لدن من غش ظيور واقعة احتماؿ حالة في ولو دفعو بما المستفيد البائع ىعم الفاتح البنؾ

 .االعتماد تنفيذ بعد المذكور

بعد التطرؽ إلى كؿ ما يتعمؽ بمدى إمكانية رجوع البنؾ عمى المستفيد بمبمغ االعتماد المقدم 
ى إمكانية معارضة لو، بقي لنا أن نعالج إشكاؿ ثان يطرحو غش المستفيد في المستندات وىو مد

 البنؾ في تنفيذ التزامو تجاه المستفيد إذا لم يقم بعد بدفعو ليذا األخير مبمغ االعتماد؟

                                                           
 .100ة، المرجع السابؽ، ص ( عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندي 1
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عممية  في األساس عقد تنفيذ سوء اآلمر المشتري يكتشؼ عندما تثور اإلشكالية ىذه معالم إن
 أي احتياؿ، أو أو غش، الصدد بيذا التزامو تنفيذ شاب الذي البائع طرؼ من المستندي االعتماد
 كضيؽ من االعتبارات لمجموعة بالنظر اآلمر فيبادر المشتري نية صادر منو، سمبي، وبسوء تصرؼ

لمبنؾ ويطمب منو  المجوء إلى، االعتماد قيمة لتسديد المحددة المدة انتياء قرب و الزمني األمد
 ال عام كمبدأ الغش أساس أن عمى ،البائع طرؼ من غش الرتكاب القيمة ىذه صرؼ عمى التعرض
 تمقائية بصفة العميؿ اآلمر لطمب باالستجابة ممزم البنؾ فيؿ ،1ادعاءا يحمي أو حقا يرتب أن يمكن

 ىذه عمى يمزمو باإلقدام قضائي حكم غياب في ذلؾ عميو محظور أنو أم الغش حالة لوجود نظرا

 ؟الخطوة

االعتماد  موضوع عةالبضا في غشا يكتشؼ الذي اآلمر المشتري يرى أن اتجاهىناؾ 
 االعتماد قيمة عن تسديد واالمتناع منو اإلحجام الفاتح طالبا بنكو إلى مباشرة يمجأ يمكنو أن يالمستند

 لطمبو البنؾ عمى االستجابة يجبر أمر قضائي أو حكم حاجة الستصدارما دون المستفيد البائع لفائدة

 في البائع لتعطيؿ حؽ ىذا سببا يشكؿ غشال اأن ىذ في ذلؾ ، وعمتوالمتعمؽ باالعتراض عن الدفع

 قضائي  الستصدار حكم حاجة دون االحتجاج بآثارىا يمكن عامة قاعدة االعتماد، وىي تنفيذ طمب

 .2ذلؾ يؤيد

ويستند أصحاب ىذا الرأي إلى حكم محكمة النقض الفرنسية الذي أكد ىذا الرأي، وذلؾ في 
ات من البائع تثبت شحن بضاعة عبارة عن قضية تتعمؽ باعتماد مستندي تطمب تقديم مستند

ساعات من الصنؼ الجيد، لكن المستفيد قام بشحن ساعات من الصنؼ الجيد، وصمت البضاعة 
لممشتري قبؿ وصوؿ المستندات، اكتشؼ المشتري الغش وأقام دعوى جنائية عمى البائع بتيمة 

 .3التزوير والنصب، وأبمغ البنؾ بأال يدفع لمبائع

                                                           
 .33( يوسؼ بن باصر، المرجع السابؽ، ص  1

 .113. / فيصؿ محمود مصطفى النعيمات، المرجع السابؽ، ص 31، ص نفس المرجع(  2

 .100-108، مذكور عند عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص 3388مارس  8( نقض فرنسي في  3
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كذلؾ القضاء المغربي في القرار الصادر عن المجمس األعمى بتاريخ:  وىو ما أكده
 :1، والذي جاء فيو12/08/3333

 بغش – اعتماد مستندي بواسطة التجارية صفقتو تصفية تمت الذي – البيع عقد تنفيذ إذا اقترن" ...

 إلزامية من يجردان لو دالمؤك أو المنشئ لالعتماد البنؾ فإن البائع، قبؿ من المقابؿ االلتزام تنفيذ في

 مبمغ ييم األداء يكن لم وما لالعتماد القبمي الدفع عدم ، شريطةالغش بيذا عمميما بمجرد األداء

 ..."حالة كمبيالة

 الفاتح البنؾ التزام الستقاللية مقيد كسبب الغش اعتبار حقيقةويرى أحد الشراح أنو ورغم 

 عمى التأكيد من موازية جية من يمنع ال ذلؾ فإن د،االعتما قيمة عمى دفع لالعتراض وموجب قانوني

 االعتماد قيمة صرؼ عمى التمقائي التعرض إلى المجوء في البنؾ إمكانية عمى المشروعية فاءضأن إ

 من األكثر بؿ .... والمبالغة المجازفة من كثيرا يتضمن اآلمر المشتري طرؼ من إشعار بمجرد صدور

 لمتحمؿ مصطنعة غش واقعةفي خمؽ  النية سيئ اآلمر المشتري أمام بري وال يقينا المجاؿ ذلؾ سيفتح

دون  الصالحية لو من ىو القضاء أن ذلؾ وبيان، المستندي االعتماد عممية سياؽ في التزامو من تنفيذ
 قانونا بو المعتد الغش أن عمى متفقان والقضاء الفقو نأ خاصة ،عدمو من الغش بوجود لإلقرار غيره

2قطعيا ثبوتا والثابت واضحال الغش ىو االعتماد قيمة صرؼ عمى لمتعرض كمبرر
 . 

بالمكانة المصرفية لمبنؾ الفاتح داخؿ  وحجتو في ىذا الرأي تنصرؼ إلى محاولة تفادي المس
ن التعرض بصحة يقض قضائي صدور أمر أن ذلؾ وعمة المالية،األوساط   كميايبر  ال كان وا 

 انسجاما منو يمطؼ المصرفية األجنبية، فيو عمى األقؿالمذكور لدى المؤسسات  البنؾ موقؼ

 السيادة دستوريا لصور مظيرا ذاتيا حد في تجسد التي القضائية األحكام احترام إجبارية مع وتجاوبا
 عمى تمقائيا التعرض عمى االعتماد فاتحةالبنؾ  أقدم إذا ما حالة في أساسو يفقد تبرير وىو المحمية،

                                                           
   ، )غير منشور(.3333/ 12/08الصادر عن المجمس األعمى المغربي بتاريخ:  ،013، ممؼ تجاري رقم: 3110/31قم:ر   ( قرار 1
 . 31( يوسؼ بن باصر، المرجع السابؽ، ص 2
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، ويعتبر 1اآلمرعميؿ ال طرؼن م غش حالةبوجود  إشعاره بعد ولو ،مستندال االعتماد قيمة صرؼ
ىذا الرأي األخير ىو األقرب لمصواب واألكثر تماشيا مع طبيعة االعتماد المستندي ومتطمبات 

 التجارة الدولية وخصوصية المؤسسات المصرفية.

 المطمب الثالث

 التسوية النهائية آلثار االعتماد

نيائية آلثار االعتماد وفاء أطراؼ االعتماد المستندي بااللتزامات المفروضة نعني بالتسوية ال 
وكيفية انقضائو، ولمعالجة مختمؼ الجوانب المتعمقة بيذه النقطة  عمييم بموجب االعتماد المستندي

سنتعرض أوال إلى التسوية النيائية آلثار االعتماد بين البنؾ المنشئ والبنوؾ المتدخمة في تنفيذ 
عتماد)الفرع األوؿ(، ثم نيي ىذا الموضوع بالحديث عن كيفية انقضاء االعتماد المستندي)الفرع اال

 الثاني(.

 الفرع األول

 البنك المنشئ و البنوك المتدخمةالتسوية النهائية بين 

غالبا ما يمجأ البنؾ المنشئ في تنفيذ االعتماد المستندي إلى بنوؾ أخرى، خاصة إذا طمب  
تبميغ االعتماد أو تأييده من قبؿ أحد البنوؾ الموجودة ببمد المستفيد، وذلؾ تسييال العميؿ اآلمر 

، وتعتبر التسوية بين البنوؾ أو ما يسمى 2عمى ىذا األخير الذي يحبذ التعامؿ مع البنؾ األقرب إليو
لعالقة بين بالتغطية بين البنوؾ من أىم المبادئ التي يقوم عمييا االعتماد المستندي، وإلبراز آثار ا

 قة وااللتزامات المتبادلة بينيم.كؿ من البنؾ الفاتح والبنوؾ المتدخمة ال بد من تحديد طبيعة العال

                                                           
 .31( يوسؼ بن باصر، المرجع السابؽ، ص 1

 .110( عمي جماؿ الدين عوض، االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص  2
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 :المنشئأوال/ العالقة بين البنك المبمغ والبنك 

يستعين البنؾ المنشئ لالعتماد ببنؾ وسيط يقوم بالنيابة عنو في بتبميغ خطاب  عادة ما 
، ودون تحممو أية ن أن يمتزم في مواجية المستفيد بوفاء قيمة االعتماداالعتماد إلى المستفيد دو 

 .1مسؤولية من جانبو، وعادة ما يكون البنؾ المبمغ في بمد المستفيد

اتجاه المستفيد، وكذا الوقت  المنشئولمتبميغ أىمية بالغة باعتبار انو يحدد التزامات البنؾ  
دور الذي يقوم بو  البنؾ المبمغ في تسييؿ تنفيذ االعتماد الذي يمتزم فيو اتجاه المستفيد، ونظرا لم

المستندي، فقد كان موضع اىتمام من غرفة التجارة الدولية في تعديميا األخير لمقواعد الموحدة 
، والتي أدخمت جممة من التعديالت التي كان أبرزىا ما جاء 888النشرة رقم:  8888الصادر عام 
وجوب رضا البنؾ المبمغ عن عممية توثيؽ االعتماد وأن يتأكد من التي أكدت عمى  87في المادة 

 .2التعديؿ أن االعتماد أو التعديؿ المراد تبميغو يعكس بصورة دقيقة شروط ذلؾ االعتماد أو

ويتحقؽ البنؾ المبمغ من أن التبميغ يطابؽ شروط ذلؾ االعتماد عند تبميغو لممستفيد من 
إذا كان االعتماد مرسؿ بالبريد، أو حؿ الرقم السري)المشفر( إذا  خالؿ مضاىاة تواقيع البنؾ المنشئ

كان االعتماد مرسؿ بواسطة الفاكس، كما أن االعتماد ال يمكن بثو من خالؿ شبكة سويفت البنؾ 
، وتكمن االلتزامات 3المصدر إال بواسطة رقم سري يكون مع الموظفين المسؤولين والمخولين بذلؾ

 فيما يمي: المتبادلة بين البنكين

 

 
                                                           

 .08ص  ،ادة حسين، المرجع السابؽ( حسين شح 1

2 ) art 09/ b " en notifiant le crédit ou l’amendement, la banque notificatrice indique qu’elle s’est assurée de l’apparente 

authenticité du  crédit ou de l’amendement et que la notification reflète exactement les termes et conditions du crédit ou 

de l’amendement  reçu." 
 

  .331( غازي محمد أحمد المعاسفة، المرجع السابؽ، ص  3
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 التزامات البنك المبمغ تجاه البنك المنشيء: -1

، وبناء عمى لعؿ أىم التزام يقع عمى عاتؽ البنؾ المبمغ ىو تبميغ خطاب االعتماد لممستفيد
ىذا االلتزام األصمي تنشأ التزامات ثانوية مرتبطة بو نصت عمييا القواعد واألصوؿ الموحدة 

  جماليا فيما يمي:، والتي يمكن إ1لالعتماد المستندي

 إخطار البنؾ المنشئ دون تأخير. في حالة رفض البنؾ المبمغ تبميغ االعتماد يستوجب -

في حالة قبوؿ البنؾ المبمغ تبميغ االعتماد لممستفيد يمتزم ببذؿ العناية المطموبة لفحص ظاىر  -
عتماد يجب االعتماد الذي سيقوم بتبميغو، وفي حالة عدم تمكنو من التأكد من ظاىر خطاب اال

عميو إعالم البنؾ المنشئ بذلؾ، كما يجوز لو تبميغ خطاب االعتماد رغم عدم تأكده من 
 . 2صحتو عمى أن يعمم المستفيد بأنو لم يتمكن من التأكد من صحة خطاب االعتماد

طمب المعمومات الضرورية من طرؼ البنؾ المنشئ في حاؿ غموض التعميمة الصادرة عن  -
 ىذا األخير.

 زام بتبميغ التعديالت الالحقة لخطاب االعتماد.االلت -

 السرعة والدقة في تبميغ شروط االعتماد وتفاصيمو لممستفيد. -

ذا أخؿ البنؾ المبمغ بالتزاماتو في تبميغ خطاب االعتماد، فإنو يفقد حقو في العمولة  وا 
سبب ليذا األخير والمصاريؼ التي تحمميا، كما قد يمتزم بالتعويض لمبنؾ المنشئ في حالة ما إذا 

 .3ضررا يستغرؽ العمولة والمصاريؼ التي أنفقيا

 

 

                                                           
1( art 09/(e)-( f), de  RUU pub n : 600  

 .338غازي محمد أحمد المعاسفة، المرجع السابؽ، ص (  2

 .331( نفس المرجع، ص  3
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  التزامات البنك المنشئ تجاه البنك المبمغ: -2

 تجاه البنؾ المبمغ فيما يمي: المنشئتتمثؿ التزامات البنؾ 

حيث يمتزم البنؾ المنشئ بنقؿ جميع تعميمات فتح االعتماد لمبنؾ  نقل تعميمات فتع االعتماد: - أ
بمغ االعتماد ونوعو ومدة صالحيتو والمستندات الواجب تقديميا...الخ، وينبغي أن المبمغ، كم

، يمنح المبادئتكون ىذه التعميمات واضحة ودقيقة تجنبا لمبس والغموض، ألن إخاللو بيذه 
 .1بذلؾ المنشئعن تبميغ االعتماد بعد إشعار البنؾ  االمتناعلمبنؾ المبمغ الحؽ في 

يمتزم البنؾ المنشئ في حاؿ تعديؿ االعتماد نقؿ  عتماد:اال لخطاب ةنقل التعديالت الالحق  - ب
، وفي حالة إخاللو بيذا االلتزام ال جميع التعديالت الواقعة خالؿ مدة صالحية االعتماد

، 2يجوز لو تحميؿ البنؾ المبمغ المسؤولية، بؿ يكون وحده المسؤوؿ عن التقصير الواقع منو
ت التي تطرأ عمى االعتماد من طرؼ نفس البنؾ مبمغ خطاب كما يجب أن يتم تبميغ التعديال

 .888/د من القواعد واألصوؿ الموحدة نشرة رقم: 87االعتماد وىو ما نصت عميو المادة 

يمتزم البنؾ المنشئ بدفع كافة رسوم ومصاريؼ تبميغ االعتماد دفع العمولة المتفق عميها:   - ج
عمولة المتفؽ عمييا، ويستحؽ البنؾ المبمغ ىذه التي دفعيا المصرؼ المبمغ باإلضافة إلى ال

 .3المبالغ بمجرد قيامو بتبميغ االعتماد تبميغا صحيحا

 

 

 

 
                                                           

 . 300ابؽ، ص ( أكرم إبراىيم حمدان الزعبي، المرجع الس 1

 .302( نفس المرجع، ص 2

 .320( نفس المرجع، ص  3
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 ثانيا/ العالقة بين البنك المؤيد والبنك المنشئ:

البنؾ المؤيد ىو البنؾ الذي يتعيد بقبوؿ السحوبات أو دفع قيمة االعتماد مباشرة بمجرد  
، و قد يكون إما البنؾ المبمغ أو بنؾ آخر غير 1قة لشروط االعتمادتقديم المستفيد مستندات مطاب
 .2البنؾ المبمغ يختاره المستفيد

ويتم تأييد االعتماد بناء عمى طمب المستفيد واتفاقو مع طالب فتح االعتماد، وقد يكون   
 .3التعزيز عمى نفس الطمب الوارد من البنؾ مصدر خطاب االعتماد، أو عمى خطاب منفصؿ

ما أن البنؾ المؤيد بعد تأييد االعتماد ال يجوز لو إلغاؤه أو يمتنع عن تنفيذ التزامو مالم تكن ك 
المستندات مخالفة لشروط االعتماد، ألن عالقة البنؾ المؤيد بالمستفيد ىي عالقة مستقمة عن عالقة 

 .4البنؾ المنشئ بالمستفيد

نشئ بالبنؾ المؤيد عالقة وكالة، وأن وقد ذىب جانب من الفقو إلى اعتبار عالقة البنؾ الم 
البنؾ المؤيد عند تنفيذه خطاب االعتماد يكون بصدد تنفيذ الوكالة، ولو بعد ذلؾ الحؽ في الحصوؿ 

 .     5عمى العمولة والمبالغ التي قام بدفعيا

غير أن ىذا الرأي أنتقد عمى أساس أن الوكيؿ الذي يبرم التصرؼ باسم موكمو ولحسابو أو 
لحساب الموكؿ)وكيؿ بعمولة( ال يتحمؿ المسؤولية في مواجية المستفيد عن عدم تنفيذ باسمو 
 .6االعتماد

                                                           
1  ( art 08, de  RUU pub n : 600.  

 . أيضا:333( غازي محمد أحمد المعسفة، المرجع السابؽ، ص  2
-  Hubert Martini et Dominique Deprée et Jounne klein- cornede ,Op.cit. p 38. 

 .18السابؽ، ص( حسين  شحادة الحسين، المرجع  3

 .111بمعيساوي ، التزام البنؾ في االعتمادات المستندية، المرجع السابؽ، ص  ( محمد الطاىر 4

5  )Gutteridge and Megrah 100، ص نفس المرجع ،مذكور عند: غازي محمد أحمد المعاسفة. 
 .813( نجوى كماؿ أبو الخير، المرجع السابؽ، ص  6
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ونظرا لالنتقاد السالؼ الذكر اعتبر الدكتور" حسين شحادة الحسين" أن كال البنكين مدينان 
أصميان وعميو فإن العالقة بينيما تعتبر عالقة تضامن وليست وكالة من البنؾ المؤيد لمبنؾ 
المنشئ، ويترتب عمى كونيا عالقة تضامن أن كال البنكين يعتبر ممتزما بوفاء االعتماد كامال وال 
يمكنيما المطالبة بتقسيم الدين بينيما، وبناء عميو يحؽ لممستفيد مطالبة أيا من البنكين بمبمغ 

 .1االعتماد

المؤيد بالبنؾ  وتجدر اإلشارة أن ىذا الرأي األخير ىو األصمح في تفسير عالقة البنؾ 
المنشئ، ذلؾ أن البنؾ المؤيد بمجرد تأييده لالعتماد يمتزم بنفس االلتزامات الممقاة عمى عاتؽ البنؾ 

، وفي 2المنشئ اتجاه المستفيد والتي سبؽ ذكرىا أعاله، والتي ال يمكن إال أن تكون عالقة تضامن
رساؿ ا لمستندات ليذا األخير بعد استالميا من المقابؿ يمتزم اتجاه البنؾ المنشئ بتنفيذ االعتماد وا 

 المستفيد. 

يمتزم البنؾ المصر بجممة من االلتزامات يمكن  التزامات البنك المنشئ اتجاه البنك المعزز:*
 :3إجماليا فيما يمي

بشكؿ كامؿ واضح ودقيؽ، بحيث تعبر بحد ذاتيا عن  نقؿ تعميمات فتح االعتماد لمبنؾ المؤيد -
 تفسح مجاال لمشؾ والتأويؿ.المعنى المراد وال 

إخطار البنؾ المؤيد بالتعديالت الالحقة لالعتماد والتي ال يمكن إجراؤىا إال بعد موافقة البنؾ  -
المؤيد، وفي حالة إخالؿ البنؾ المصدر بيذا االلتزام فإن حقوؽ البنؾ المؤيد تبقى ثابتة، وال يمكنو 

 .4لم يعمم بو األخيرىذا  أنلمؤيد طالما )البنؾ المصدر( االحتجاج بالتعديؿ عمى البنؾ ا

                                                           
 .10ع السابؽ، ص ( حسين شحادة الحسين، المرج 1
 .10، ص نفس المرجع(  2

 .101( غازي محمد احمد المعاسفة، المرجع السابؽ، ص  3

 .310( أكرم إبراىيم حمدان الزعبي، المرجع السابؽ، ص  4
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دفع مبمغ االعتماد الذي أداه البنؾ المؤيد لممستفيد والعمولة المتفؽ عمييا والمستحقة لمبنؾ المؤيد  -
بمجرد تنفيذه لالعتماد وفقا لمشروط المتفؽ عمييا، وغالبا ما يتم دفع ىذه المبالغ عن طريؽ قيدىا 

 .1نؾ المصدر والجانب الدائن في حساب البنؾ المؤيدفي الجانب المدين من حساب الب

 ثانيا/ العالقة بين البنك المغطي والبنك المنشئ:

البنؾ المغطي ىو عبارة عن وكيؿ عن البنؾ المصدر بدفع المبالغ التي دفعيا البنؾ المؤيد  
، والتي 888من القواعد واألعراؼ الموحدة نشرة رقم  أ/88المادة  بو ت، وىو ما جاء2أو المنفذ
إذا نص االعتماد عمى التغطية التي سيحصؿ عمييا البنؾ المسمى)المؤيد أو المنفذ( سيتم قضت" 

طمبيا من بنؾ أخر) البنؾ المغطي(، فإن االعتماد يجب أن ينص فيما إذا كانت ىذه التغطية 
التجارة خاضعة لقواعد التغطية بين البنوؾ وألغراض االعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة 

 الدولية ومنذ صدور االعتماد".

كما أن البنؾ المغطي يعتبر أجنبيا عن االعتماد المستندي وشروطو وال يتحمؿ أية مسؤولية  
مرتبطة بتنفيذ االعتماد، وىو ما نصت عميو القواعد الموحدة لمتغطية ما بين المصارؼ في المادة 

ولن يكون  د المشار إليو في ذلؾ التفويضالتي قضت" إن تفويض التغطية مستقؿ عن االعتما 88
المصرؼ المغطي معنيا أو ممزما بشروط االعتماد، حتى لو كان ىناؾ إشارة، ميما كانت، إلى 

 .3شروط االعتماد ضمن تفويض التغطية"

                                                           
 .313أكرم إبراىيم حمدان الزعبي، المرجع السابؽ، ص(  1

  .311السابؽ، ص ( ليمى بعتاش، المرجع 2

3( Règles uniformes, pour le remboursement de banque à banque,  publication n : 525 de 1
er
 juillet 1996 de la chambre de 

commerce international . 
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وقد يكون البنؾ المغطي ىو نفسو البنؾ المؤيد أو المنفذ في االعتماد و في تمؾ الحالة تتم  
التغطية الموجية إليو بصفتو بنكا مغطيا أيضا صمن شروط االعتماد مع وجوب إضافة تعميمات 

 . 87781الصادرة سنة  888إخضاع تمؾ التعميمات إلى قواعد التغطية بين البنوؾ نشرة رقم 

ىذا ويجب أن تكون تفاويض التغطية وتعديالتيا واضحة ودقيقة تجنبا لسوء الفيم و المبس،  
شئ إلى البنؾ المغطي نسخة عن االعتماد أو أي جزء منو أو نسخة عن وأن ال يرسؿ البنؾ المن

تعديؿ االعتماد عوضا أو إضافة إلى تفويض أو تعديؿ التغطية، وفي حالة استالم البنؾ المغطي 
غفاليا  .2مثؿ ىذه النسخ وجب عميو التغاضي عنيا وا 

أيام عمؿ بعد  88 تتجاوز كما يمتزم البنؾ المغطي بدفع قيمة التغطية إلى البنؾ في فترة ال 
ذا صادؼ آخر أجؿ لتقديم طمب التغطية في 3استالم مطالبة التغطية ، وفي حالة ما إذا صادؼ وا 

يوم يكون فيو البنؾ المغطي مغمقا ألسباب خارجة عن إرادتو يمدد أجؿ تقديم المطالبة إلى أوؿ يوم 
 . 4الحؽ يستأنؼ فيو البنؾ المغطي فيو أعمالو

  بنك المنشيء اتجاه البنك المغطي:التزامات ال*

 يمي: فيما تترتب عمى البنؾ المنشئ عدة التزامات في مواجية البنؾ المغطي يمكن إجماليا 

إعالم البنؾ المغطي بتعميمات التغطية والشروط المناسبة لموفاء بمطالبات الدفع المقدمة   -8
ال غموض وال لبس فييا  من البنؾ المنفذ، ويجب أن تكون ىذه التعميمات واضحة ودقيقة

كما يجب أن يتضمن تفويض التغطية في حالة إصدار البنؾ المغطي تعيده بالدفع بمجرد 

                                                           
 .103( غازي محمد أحمد المعاسفة، المرجع السابؽ، ص  1

2  ( art 06/(b), de  RUR pub n : 525. 

3  ( art 33/(a), de  RUR pub n : 525. 

4  ( art 38, de  RUR pub n : 525. 
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تقديم المطالبة من قبؿ البنؾ المنفذ بناء عمى تفويض تغطية بالدفع لدى االطالع عمى ما 
 : 1يمي

 رقم االعتماد.  -

 نوع العممة وقيمة المبمغ الواجب الدفع. -

 إلضافية القابمة لمدفع والتي يسمح البنؾ المنشئ لمبنؾ المغطي دفعيا.المبالغ ا -

 اسم المصرؼ المنفذ أو المؤيد. -

أما إذا أصدر البنؾ المغطي تعيدا بقبوؿ ودفع السحوبات المسحوبة عميو قبؿ المصرؼ 
ات المنفذ بناء عؿ تفويض تغطية بالقبوؿ والدفع فإنو يجب عمى البنؾ المصدر تزويده بالبيان

 :2اإلضافية التالية

 اسم الساحب.  -

 أجؿ استحقاؽ السحوبات. -

 الطرؼ المسؤوؿ عن مصروفات القبوؿ والخصم إن وجدت. -

عدم تعديؿ أو إلغاء تفويض التغطية القطعي إذا تصرؼ البنؾ المغطي بناءا عمى ىذا   -8
ؽ لمغير تأسيسا عمى فكرة الموكؿ ليس لو عزؿ الوكيؿ متى تعمؽ بالوكالة ح التفويض

وبالتالي فينا البنؾ المنفذ قد اكتسب حقا وبناء عميو ال يجوز لمبنؾ المصدر إلغاء 
 .3التغطية

                                                           
1  ( art 00/ (d), de  RUR pub n : 525. 

2  ( art 00/(e), de  RUR pub n : 525. 

 .381( ليمى بعتاش، المرجع السابؽ، ص  3
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تبميغ البنؾ المغطي في حالة تعديؿ أو إلغاء تفويض التغطية الغير القطعي، طالما أن  -8
 .1المطالبة بالدفع لم يتم تقديميا لمبنؾ المغطي

الة إلغاء تفويض التغطية قبؿ انتياء صالحية تقديم تعديالت جديدة لمدفع خاصة في ح -8
والتي تنص عمى أنو" في حالة  888/ ب من النشرة رقم 7االعتماد، عمال بنص المادة 

إلغاء تفويض التغطية قبؿ انتياء صالحية االعتماد يجب عمى البنؾ المصدر أن يزود 
 البنؾ المسمى أو البنؾ المبمغ بتعميمات تغطية جديدة".

ه المادة البد من توفر أمرين: أوليما إلغاء تفويض التغطية برمتو حتى يكون وإلعماؿ ىذ
البنؾ المنشئ ممزما بتقديم تعميمات جديدة، وثانييما إلغاء تفويض التغطية قبؿ انتياء صالحية 
االعتماد، كون أن البنؾ المنشئ ممزم بقيمة االعتماد اتجاه البنؾ المنفذ عن طريؽ البنؾ المغطي 

اقد معو قبؿ إلغاء تفويض التغطية والذي بموجبو قام البنؾ المغطي بإصدار تعيد بالدفع الذي تع
 إلى البنؾ المنفذ، ضامنا بذلؾ حصوؿ ىذا األخير عمى حقو.

 تحديد تاريخ انتياء صالحية االعتماد. -8

/ح 87عدم تعديؿ أو إلغاء تفويض التغطية دون موافقة البنؾ المغطي: حيث نصت المادة  -8
عمى أنو" ال يمكن تعديؿ أو إلغاء تعيد التغطية دون  888د التقدية نشرة رقم من قواع

 موافقة البنؾ المطالب )المعطي(". 

 

 

 

 
                                                           

 .131( غازي محمد أحمد المعاسفة، المرجع السابؽ، ص  1
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 الفرع الثاني

 انقضاء االعتماد المستندي

. وعميو شؾ أن مصير أي تصرؼ قانوني أو عالقة تعاقدية ىو االنقضاء عاجال أم آجال ال 
بالنظر إلى طبيعتو والعالقات وااللتزامات  يخرج عن ىذه القاعدة البدوره  االعتماد المستنديفإن 

فما ىي ىذه األسباب أو  ،الناشئة عنو، غير أنو لكؿ تصرؼ قانوني أسباب وطرؽ معينة النقضائو
 الطرؽ التي ينقضي بيا االعتماد المستندي؟

ء االعتماد المستندي، لمعالجة ىذه اإلشكالية ارتأينا أن نوضح أواًل األسباب اإلرادية النقضا 
 ثم في مرحمة ثانية نبرز أىم  األسباب الغير اإلرادية والتي تؤدي النقضائو.

 أوال/ األسباب اإلرادية النقضاء االعتماد المستندي:

في الوفاء باالعتماد وما يقوم مقام الوفاء كالمقاصة وكذا  1يمكن إجماؿ األسباب اإلرادية 
 وفؽ الترتيب الموالي: تنازؿ المستفيد عن حقو في االعتماد حموؿ أجؿ انتياء االعتماد، ثم

 الوفاء:   -1

حاؿ تقديم المستفيد  يتم الوفاء عند تنفيذ البنؾ اللتزامو تجاه المستفيد بدفع قيمة االعتماد 
عمى النحو الذي سبؽ شرحو في معرض الكالم عن وذلؾ  2المستندات المطابقة لشروط االعتماد

فالوفاء قد يكون منجزا إذا تم عند تقديم المستندات المتفؽ عمييا، أو المستفيد،  التزامات البنؾ تجاه

                                                           
 . 3132( محي الدين إسماعيؿ عمم الدين، المرجع السابؽ، ص  1

 .382يد، المرجع السابؽ، ص عاعيؿ الس( سماح يوسؼ إسم2
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، كما قد يكون 1معمقا عمى شرط إذا وجد البنؾ اختالفا بين المستندات المقدمة وبين شروط االعتماد
 .2الوفاء مضافا ألجؿ وذلؾ عندما يمنح المستفيد لمبنؾ المصدر أجال لموفاء بقيمة االعتماد

تى قام البنؾ بدفع قيمة المستندات المطابقة لشروط االعتماد لممستفيد ينقضي التزامو تجاه وم 
ىذا األخير، ويكون لو الرجوع عمى العميؿ اآلمر بقيمة ما دفعو، وتبعا لذلؾ ينقضي االعتماد 

 .3المستندي انقضاًء طبيعياً 

 ما يقوم مقام الوفاء:  -2

حيث   ،4القضائية أو االتفاقية ىي التي تقوم مقام الوفاءالمقاصة بأنواعيا الثالث القانونية و  
فبوقع تقع بين ما لممستفيد من دين في ذمة البنؾ وما ليذا األخير من دين في ذمة المستفيد، 

المقاصة ينقضي الدينان في حدود األقؿ منيما مقدارا، والبنؾ كما في حالة الوفاء النقدي لممستفيد 
 . 5اآلمر بما تم وفاءه لممستفيد، وبذلؾ ينقضي االعتماد المستنديلو حؽ الرجوع عمى العميؿ 

 : تواالعتماد بانتهاء صالحيانقضاء   -3

لقد سبؽ وأن ذكرنا أن االعتماد المستندي يفتح ألجؿ معين يحدد عادة في مضمون االعتماد  
العتماد وجب وينقضي بانقضاء ىذا األجؿ، وفي حالة تقديم المستفيد المستندات بعد انقضاء أجؿ ا

وجود مصمحة لمعميؿ في قبوؿ المستندات حتى  -عمى البنؾ رفضيا، غير انو وفي حالة معينة 

                                                           
محي الدين إسماعيؿ  أيضا:(أنظر في ىذا المعنى التسوية المشروطة في الفرع األوؿ من المطمب الثاني )مسؤولية المستفيد تجاه البنؾ( من ىذا المبحث.  1

 .3133عمم الدين، المرجع السابؽ، ص 

 .3100( نفس المرجع، ص  2

 .332ر، االعتماد المستندي، المرجع السابؽ، ص ( بمعيساوي محمد الطاى 3

 .180( محمد اليماني، المرجع السابؽ، ص  4

 .3103( محي الدين إسماعيؿ عمم الدين، نفس المرجع، ص  5
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يجوز لمبنؾ إخطار العميؿ اآلمر بوصوؿ المستندات ويترؾ لو الخيار في  -بعد إنقضاء األجؿ
 .1لقبوليا أو رفضيا

 تنازل المستفيد عن حقو في االعتماد:  -4

د عن حقو في قيمة االعتماد، وذلؾ عندما يخطر المستفيد البنؾ قد يحصؿ ويتنازؿ المستفي 
، وفي ىذه الحالة وحتى يضمن البنؾ حقو في عدم 2بعدم رغبتو في الحصوؿ عمى مبمغ االعتماد

تغيير المستفيد رأيو وتقدمو بالمستندات فإنو يطمب منا المستفيد الحصوؿ عمى خطاب االعتماد 
 .3لبنؾ وينقضي التزامو وينقضي االعتماد المستندي تبعا لوالمرسؿ إليو، وبيذا تبرأ ذمة ا

 ثانيا/ األسباب غير االرادية النقضاء االعتماد المستندي:

في وفاة المستفيد والتقادم  4النقضاء االعتماد المستندي اإلرادية غير يمكن إجماؿ األسباب 
 وفؽ الترتيب الموالي:

 وفاة المستفيد:  -1

ي من العقود القائمة عمى االعتبار الشخصي، وال يكون الوفاء إال يعتبر االعتماد المستند 
لممستفيد الذي فتح االعتماد أساسا لمصمحتو، وعميو في حالة وفاة المستفيد قبؿ تقديمو المستندات 

 .إال إذا قبؿ العميؿ االستمرار في االعتماد مع ورثة المستفيد ،المتفؽ عمييا فإن االعتماد ينقضي
في ىذه الحالة إخطار البنؾ بذلؾ حتى يستفيد الورثة من االعتماد، أما إذا كان  ويستوجب عميو

المستفيد شركة وحمت فإن حقيا في االعتماد المستندي ينقضي أيضا بانقضاء الشخصية المعنوية 

                                                           
 .3103( محي الدين إسماعيؿ عمم الدين، المرجع السابؽ، ص  1

2 (  art 39, de  RUU pub n : 600. 

 ( نفس المرجع، نفس الصفحة. 3

 . 3101، ص فس المرجعن(  4
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لمشركة، إال إذا كان االستمرار في تنفيذ العممية من بين أعماؿ التصفية القائمة، فتقبؿ منيا 
 .1ت بشرط أن تقدم قبؿ انقضاء مدة صالحية االعتمادالمستندا

 التقادم:  -2

بالنسبة لمتقادم كسبب النقضاء االعتماد المستندي والتزام البنؾ فإنو نظري بحت وصعب  
التحقؽ، إذ أنو ال يمكن تصور أن المستفيد يتخمى عن البضاعة بشحنيا وتقديم المستندات المتعمقة 

 التقادم المقدرة بػفترة تتجاوز لؾ حقو في مبمغ االعتماد لدى البنؾ بيا من جية ومن جية أخرى يتر 
  .2سنة 88

وتنتيي إلرادية ينقضي االعتماد المستندي وبتوفر ىذه األسباب سواء اإلرادية منيا أو غير ا 
من  قمنابانقضائو العالقات المكونة لو والتزامات أطرافيم ونكون بيذا قد أنيينا ىذا الفصؿ الذي 

براز مختمؼ الجوانب واآلثار التي يرتبيا خطاب طبيعة حديد بتو خالل عالقة البنؾ بالمستفيد وا 
 .  وكذا طرؽ التسوية النيائية ليذه اآلثار االعتماد بالنسبة لمبنؾ والمستفيد عمى حد سواء
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 ة:ـاتمـخ

دي، وذلك لقد تطرقنا في ىذا البحث المتواضع لموضوع اآلثار القانونية لالعتماد المستن 
بالتعرض إلى مختمف الجوانب القانونية فيو، وكذا العالقات التي ينظميا وما ينتج عنيا من آثار 
قانونية، أين الحظنا أن االعتماد المستندي يفتح أساسا لتسوية البيوع الدولية، فيو يفترض وجود 

الدولي المبرم بينيما  عالقة سابقة بين البائع )المصدر( والمشتري )المستورد( يربطيا عقد البيع
وذلك بأن يشترط فييا البائع عمى المشتري بأن يكون الوفاء عن طريق االعتماد المستندي، وذلك 
بأن يطمب المشتري من بنك معين فتح ىذا االعتماد لصالح البائع )المستفيد( بالشروط المتفق عمييا 

عالقة البيع بين البائع  –ة األولى بين ىذا األخير والمشتري، كما الحظنا وجود عالقتين: العالق
تحكميا القواعد العامة المتعمقة بالبيع في القانون المدني من حيث اآلثار الناتجة عنيا،  -والمشتري

 والمسؤولية المترتبة عمى أطرافيا. 

بمجرد أن يتقدم المشتري بطمب فتح االعتماد لمبنك، وعبر عنو ىذا األخير بالقبول ينعقد ف 
عتماد، الذي ينظم عالقة المشتري)العميل اآلمر بفتح االعتماد( بالبنك)المنش  أو الفاتح عقد فتح اال

لالعتماد(، ىذا العقد الذي يرتب التزامات متقابمة ألطرافو. فيمتزم العميل اآلمر بتقديم غطاء 
لقاء الذي يعتبر الضمان والحماية التي يتحصل عمييا البنك  -سواء كان كمي أو جزئي -االعتماد 

تنفيذه عقد االعتماد، كما يمتزم العميل إضافة لمغطاء بتقديمو لمبنك قيمة االعتماد التي يقدميا ىذا 
األخير لممستفيد)البائع(، وكذا منحو العمولة المتفق عمييا وكافة المصاريف اإلضافية التي تكبدىا 

لمسؤولية المترتبة عمى عاتق البنك في سبيل تنفيذه لعقد االعتماد المستندي، كما توصمنا إلى أن ا
العميل عند إخاللو بااللتزامات السالفة الذكر، تحكميا القواعد العامة في القانون المدني، مع األخذ 
في االعتبار خصوصية عقد فتح االعتماد، ومن ىذا المنطمق وجدنا أن الجزاءات المترتبة عمى 

لتنفيذ من جانب البنك )الحق في الحبس( عاتق العميل في نقطتين: األولى إمكانية الدفع بعدم ا
وذلك بحبس البنك المستندات الممثمة لمبضاعة لديو إلى غاية تنفيذ العميل اللتزاماتو. الثانية: جواز 
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المقاصة بين مبمغ االعتماد والغطاء المقدم من طرف العميل اآلمر، غير أن ىذه الحالة تشترط كما 
 ن البنك من تطبيق المقاصة بين الدينين.رأينا أن يكون الغطاء نقدي حتى يتمك

وقبل  توفي المقابل يمتزم البنك بمجموعة من االلتزامات تجاه العميل اآلمر، ىذه االلتزاما
التعرض إلييا استوجب عمينا تحديد الطبيعة القانونية اللتزام البنك، حيث تنازعت حول المركز 

ام البنك في االعتماد المستندي إلى فكرة أو أخرى القانوني لمبنك عدة نظريات حاولت جميعيا رد التز 
من األفكار والتصرفات القانونية التي تنتمي إلى مجال األثر الممزم لعقد األساس المبرم أصال بين 
البائع )المستفيد( والمشتري )العميل اآلمر(، أو عقد االعتماد المبرم أساسا بين البنك المنش  

ن نجحت في تفسير  والعميل اآلمر، أين توصمنا في األخير إلى نتيجة مفادىا ان ىذه النظريات وا 
إال أنيا لم تحط بجميع الجوانب األخرى ليذا االلتزام باعتبار أن  -التزام البنك –جانب من جوانبو 

االعتماد المستندي يأخذ جانبا من كل نظرية، فيو يأخذ من الوكالة في شطر منيا  كما يأخذ من 
ر ونفس الشيء بالنسبة لباقي النظريات، وبعد عجز ىذه النظريات في تكييف الكفالة في شطر آخ

طبيعة التزام البنك، توصمنا إلى رأي راجح في تكييفو، مستمد من فكرة اإلرادة المنفردة كمصدر من 
، وتراجعو عن التصور 2005مصادر االلتزام، نتيجة التعديل األخير لمقانون المدني الصادر سنة 

ي يعيب عمى اإلرادة المنفردة كونيا من مصادر االلتزام، وبيذا تصبح اإلرادة المنفردة القديم الذ
األساس القانوني السميم في تكييف التزام البنك، باعتبارىا تفسر مختمف الجوانب المتعمقة باالعتماد 

 المستندي من جية، وكذا تالؤميا واستقاللية العالقات الناشئة عنو من جية أخرى.

تماد عمى القواعد والعادات الموحدة لالعتماد المستندي، ال حظنا كذالك أن التزامات وباالع
خطار  البنك تجاه العميل تتمثل أساسا في االلتزام بفتح االعتماد، وكذا إصدار خطاب االعتماد وا 

 المستفيد بو.

ىو فحص ولعل أىم التزام يقع عمى عاتق البنك تجاه العميل اآلمر في االعتماد المستندي  
المستندات المقدمة من طرف المستفيد والتأكد من مدى مطابقتيا لشروط خطاب االعتماد، ىذا 
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االلتزام األخير الذي أثار عدة إشكاالت قانونية، منيا معيار الفحص الذي أكدت بشأنو القواعد 
ى كانت عمى أن معيار الفحص ال يتعدى ظاىر المستندات، فمت 600والعادات الموحدة، نشرة رقم 

المستندات مطابقة في ظاىرىا لشروط االعتماد، انتفت مسؤولية البنك، ذلك أن البنك يتعامل مع 
المستندات وحدىا وال يتعامل مع ما تمثمو ىذه المستندات، وبما أن معيار الفحص ال يتعدى 

حولو بوجود المطابقة الظاىرية، ارتأينا أن نحدد معيار ىذه المطابقة الذي اختمف الفقو والقضاء 
معيارين: معيار التطابق التام )الحرفي( ومعيار التطابق المعقول، أين توصمنا في األخير إلى 

مع المبادئ األساسية  -حسب رأينا -ترجيح معيار التطابق الحرفي باعتباره األنسب واألكثر تماشيا 
 لالعتمادات المستندية، إضافة إلى مراعاتو مصالح جميع األطراف.

تياء البنك من عممية فحص المستندات، يترتب عميو التزام آخر وىو نقل ىذه وبعد ان
تندات إلى العميل اآلمر بأسرع وقت ممكن، وفي حالة إخالل البنك بااللتزامات السالفة الذكر سالم

تترتب عميو مسؤولية تجاه العميل اآلمر تختمف باختالف نوع الخطأ المرتكب من البنك، ففي حالة 
البنك لخطاب االعتماد، جاز لمعميل اآلمر رفع دعوى عمى البنك يطالبو فييا بالتنفيذ  عدم إصدار

العيني، أو فسخ العقد والرجوع عميو بالتعويض، وفي حالة إصدار البنك لخطاب االعتماد بشروط 
أضيق من تمك المتفق عمييا، ترتب عن ىذا الخطأ رجوع البائع المستفيد عمى المشتري، وبيذا 

لزامو بالتعويض عن كافة األضرار، أما في  الرجوع يكون لممشتري بدوره الحق في مقاضاة البنك وا 
حالة إصدار البنك خطاب االعتماد بشروط أوسع من تمك المتفق عمييا فإنو يتحمل وحده مسؤولية 
ط ىذا الخطأ ويتكبد المبالغ الزائدة التي دفعيا لممستفيد، وقد يقبل البنك مستندات مخالفة لشرو 

خطاب االعتماد وىنا يتمثل الجزاء المترتب عميو في صورتين: األولى رفض العميل ليذه المستندات 
 وتركيا لمبنك، والثانية قبول العميل المستندات المخالفة مع طمب التعويض عن الضرر الالحق بو.

فإن فإذا كان األصل ىو أن البنك يتحمل نتائج إخاللو بالتزاماتو تجاه العميل اآلمر، 
، أوردت بعض الحاالت التي يعفى فييا البنك من 600األصول واألعراف الموحدة نشرة رقم 

 منيا. 34المسؤولية،وىي تمك الحاالت المنصوص عمييا بموجب المادة 
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وعند قيام البنك بإصدار خطاب االعتماد وتبميغو لممستفيد تنشأ عالقة ثالثة بينو وبين 
صدره البنك تنفيذا لعقد االعتماد المبرم بينو وبين العميل اآلمر المستفيد، والتي تتجسد في صك ي

وبوصول ىذا الخطاب إلى عمم المستفيد تنشأ عالقة أخرى بين ىذا األخير والبنك يحكميا خطاب 
 االعتماد، وتكون ىذه العالقة مستقمة عن العالقتين السابقتين.

نية والتزامات متبادلة بين البنك كما توصمنا إلى أن خطاب االعتماد ينش  عدة آثار قانو 
خطار المستفيد بذلك ويكون ذلك بإتباع أحد  وبين المستفيد، فيمتزم البنك بإرسال خطاب االعتماد وا 
األسموبين: األسموب المباشر وذلك عندما يقوم البنك المنش  لالعتماد بتبميغ خطاب االعتماد 

أما األسموب الغير المباشر، فيكون عند تبميغ  بنفسو ودون االعتماد عمى وساطة بنك آخر، دلممستفي
خطاب االعتماد عن طريق تدخل بنك آخر في موطن المستفيد يسمى البنك الوسيط، والذي قد 

 يكون البنك المبمغ، أو المؤيد أو المنفذ بحسب الحالة.

ء قيمة إضافة إلى االلتزام بإخطار المستفيد بخطاب االعتماد يمتزم البنك تجاه المستفيد بوفا
المستندات بعد استالميا وفحصيا، ىذا الوفاء الذي يأخذ أربع صور: إما الدفع لدى االطالع أي 
ما عن طريق الدفع المؤجل، ويكون بعد مدة محددة  بمجرد تقديم المستندات المطابقة من المستفيد، وا 

ما عن طريق القبول، وذلك بوضع البنك قبولو عم ى السفتجة من تاريخ تقديم المستندات، وا 
المستندية والتي تمزم ىذا البنك بوفاء قيمتيا عند حمول أجل استحقاقيا، أما الصورة الرابعة واألخيرة 
فتكون عن طريق الخصم الذي يشترط فيو أن تكون ىناك سفتجة مسحوبة عمى البنك فاتح االعتماد 

 ند خصم السفاتج.يكون التزامو في حدود رجوع البنك المؤيد عميو بالمبالغ التي دفعيا ع

وبوجد االلتزام البد من وجود مسؤولية تضمن تنفيذ ىذا االلتزام. وعميو فإن إخالل البنك  
لمسؤوليتو تجاه المستفيد يعطي ليذا األخير حق المطالبة بالتعويض المناسب لمضرر الحاصل 

 وذلك  مع األخذ بعين االعتبار التزام المستفيد بالحد من الضرر.
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ثار وااللتزامات المترتبة عمى عاتق المستفيد تجاه البنك، فيي تتمثل أساسا وفيما يخص اآل
في التزام المستفيد بتنظيم المستندات المطابقة لشروط االعتماد، حيث تختمف ىذه المستندات 
باختالف كل صفقة، غير أن ىناك مستندات رئيسية تطمب في كل االعتمادات وىي: سند الشحن، 

البضاعة، الفاتورة التجارية، وىناك مستندات ثانوية قد يطمبيا العميل اآلمر من  وثيقة التأمين عمى
بينيا: شيادة المنشأ، شيادة الوزن، شيادة التحميل، كما يمتزم المستفيد كذلك بتقديم المستندات لمبنك 

ات في خالل فترة صالحية االعتماد، وفي البحث عن المسؤولية الناتجة عن إخاللو بيذه االلتزام
وجدنا أنيا تختمف باختالف الخطأ المرتكب من المستفيد، حيث يجوز لمبنك الرجوع عمى المستفيد 
بمبمغ االعتماد بناءا عمى التسوية المشروطة في حال وجود خمل طفيف ورفض العميل قبول 

إما  المستندات، كما يجوز لمبنك الرجوع عميو كذلك في حالة عدم سالمة المستندات، وذلك الحتوائيا
 عمى تزوير يصعب اكتشافو أو وجود غش من المستفيد.

إلى مجمل األسباب التي تؤدي إلى انقضاء االعتماد المستندي، أين  األخير وتوصمنا في 
وجدنا نوعين من األسباب: األولى إرادية تتمثل أساسا في الوفاء، فبمجرد وفاء البنك لممستفيد بقيمة 

نقضي بانقضائو االعتماد المستندي، كما قد ينقضي االعتماد عن االعتماد ينقضي التزام البنك وي
طريق المقاصة بين ما لممستفيد من دين في ذمة البنك وما ليذا األخير من دين في ذمة المستفيد، 
بحيث تحل المقاصة محل الوفاء، كما ينقضي االعتماد بانتياء صالحيتو المحددة في عقد االعتماد 

حقو في مبمغ االعتماد، أما األسباب غير اإلرادية النقضائو فيي تمك أو تنازل المستفيد عن 
 الخارجة عن إرادة األطراف، وتتمثل أساسا في وفاة المستفيد، والتقادم.

ومن كل ما سبق يتضح أن االعتماد المستندي في الوقت الراىن أصبح من أىم وسائل 
ت ائتمانية تساعد عمى نمو وازدىار المبادالت الدفع الدولية، وأكثرىا نجاعة، إذ يسمح بتقديم تسييال

التجارية الدولية، كما انو يساعد عمى تخفيض المخاطر التي يمكن أن يتعرض ليا المصدرين 
والمستوردين، حيث تقع مسؤولية التعقيدات التي تتم بين أطرافو عمى البنك المنش  بصفة رئيسية 
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فيد، وىو المسؤول عن رقابة مدى تنفيذ المستفيد باعتباره ىمزة الوصل بين العميل اآلمر والمست
 لخطاب االعتماد وتقديمو المستندات المطابقة لمشروط المتفق عمييا.

ومن أجل تفعيل دور االعتمادات المستندية وكذا تفادي معظم التعقيدات واإلشكاالت التي 
عتبار من طرف المشرع تعترض ىذه العممية ارتأينا تقديم بعض المقترحات آممين أن تأخذ بعين اال

 الجزائري، ومن أىميا:

وضع نصوص خاصة بعمميات البنوك ضمن قانون النقد والقرض يدرج فصل منيا  -1
تحت عنوان: االعتماد المستندي و يتم تعريفو وكذا تحديد شروط ابرامو ومدة 
 صالحيتو وأنواعو وكيفية تنفيذه والتزامات أطرافو وكذا تحديد مسؤولية كل منيم تجاه
براز المعيار الذي يتبعو البنك في فحص المستندات، وذلك  اآلخر وأسباب انقضائو وا 
بشكل يسد الثغرات الواردة في األصول واألعراف الموحدة الخاصة باالعتمادات 
المستندية  وينيي الغموض الذي يواجيو القضاة في دراسة معظم القضايا المتعمقة 

 تماد المستندي.بتسوية البيوع الدولية عن طريق االع

من الضروري أن يطمع عمى القيود والشروط الواردة في االعتمادات المستندية عند   -2
ابراميا مختصون في القوانين واألعراف الدولية لضمان عدم الوقوع في مشاكل 

 بسبب اختالف قوانين التجارة الدولية بين الدول.

اد وتنظيم االعتمادات إقامة دورات تكوينية بصورة مستمرة لمقائمين عمى اعد  -3
المستندية، وذلك لموقوف عمى التطورات التي يمكن ان تحدث في ىذا المجال، 

 والبحث في آليات تقميص المشاكل والمعوقات التي تكتنفيا.   
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 15...................................................................................مـقدمـة:

 10........................................................آثار عقد فتح االعتماد: األولالفصل 

 10................................ اآلمرفتح االعتماد بالنسبة لمعميل  عقد آثار: األولالمبحث   

 10.....................: ماىية االعتماد المستندي ...........................األولالمطمب     

 10.................................................: مفيوم االعتماد المستندياألولالفرع       

 10.................................: تعريف االعتماد المستندي ...................أوال         

 51ثانيا: خصائص االعتماد المستندي..................................................   

 50..........................االعتمادات المستندية .................... أنواع: انيالفرع الث      

 50.....صرفي ودرجة األمان....قوة االلتزام ال: تقسيم االعتمادات المستندية من حيث أوال         

 22.........الدفع .....................ثانيا: تقسيم االعتمادات المستندية بحسب طريقة          

 21....................وسيط ...............ثالثا: االعتمادات المستندية في حالة وجود          

 22....................نك المنشئ............اتجاه الب اآلمرت العميل المطمب الثاني: التزاما    

 22.........................................: تقديم الغطاء ....................األولالفرع       

  22..................................................................: ماىية الغطاءأوال         

  20......................................................ثانيا: التكييف القانوني لمغطاء         

  22............................................الفرع الثاني:االلتزام بدفع قيمة االعتماد لمبنك      

  22.............................................................: محل الوفاء وزمانوأوال         

  22...........................................................ثانيا: حالة افالس العميل         
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  21................................اإلضافيةالفرع الثالث: االلتزام بدفع العمولة والمصاريف       

  21..............................................................ولة البنك: دفع عمأوال         

  20......................................................اإلضافيةثانيا: دفع المصاريف          

 20.......................................المطمب الثالث: مسؤولية العميل تجاه البنك المنشئ    

  20........................................الفرع األول: نوع المسؤولية المترتبة عمى العميل      

  20..................................العميل بالتزاماتو اتجاه البنك إخاللالفرع الثاني: جزاء       

 20...........................الحبس( : الدفع بعدم التنفيذ من طرف البنك )الحق فيأوال         

  15.....................اآلمرثانيا:المقاصة بين مبمغ االعتماد والغطاء المقدم من العميل          

 12......................فتح االعتماد المستندي بالنسبة لمبنك المنشئعقد  آثارالمبحث الثاني:   

  12.......................................نك المنشئ اتجاه العميل: التزامات الباألولالمطمب     

  12..............................................: الطبيعة القانونية اللتزام البنكاألولالفرع       

  12.................................: مختمف النظريات المثارة في تكييف التزام البنكأوال         

  10............................................ثانيا: الرأي الراجح في تكييف التزام البنك         

  01.........................................الفرع الثاني: فتح االعتماد وتعدد التزامات البنك      

خطار: االلتزام بفتح االعتماد أوال            01......................................والمستفيد ب وا 

  05.....................................................ثانيا: االلتزام بفحص المستندات         

  00.................................................ثالثا: االلتزام بنقل المستندات لمعميل         

 00...............................اآلمر: مسؤولية البنك المنشئ اتجاه العميل المطمب الثاني     

  21.............................اآلمرالبنك بالتزاماتو تجاه العميل  إخالل: جزاء األولالفرع       
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  21......بشروط مخالفة إصداره أوخطاب االعتماد  إصدار: الجزاء المترتب عن عدم أوال         

  22................ثانيا: الجزاء المترتب عن قبول مستندات مخالفة لشروط عقد االعتماد         

  21.........................................البنك من المسؤولية إعفاءالفرع الثاني: حاالت       

 20...................................الفصل الثاني: تنفيذ االعتماد المستندي بين البنك والمستفيد

  20.........................................خطاب االعتماد بالنسبة لمبنك ثارآ: األولالمبحث   

  20...................................................: مفيوم خطاب االعتماداألولالمطمب     

  20..................................................: تعريف خطاب االعتماد األولالفرع       

  01................................................الفرع الثاني: خصائص خطاب االعتماد      

  02................الخطابات المشابية لو غيره منالفرع الثالث: تمييز خطاب االعتماد عن       

  00...........................العتماد المستندي وخطاب االعتماد السياحي: خطاب اأوال         

  00....................................ثانيا: خطاب االعتماد المستندي وخطاب الضمان         

  00.............................................ثالثا: خطاب االعتماد المستندي والقبول         

  01.............................................المطمب الثاني: التزامات البنك اتجاه المستفيد    

  01...........................................خطاب االعتماد لممستفيد إرسال: األولالفرع       

 05.............................أوال: األسموب المباشر.................................         

 05ثانيا: األسموب غير لمباشر.........................................................         

 01................................الفرع الثاني: االلتزام بوفاء قيمة المستندات بعد استالميا      

 00..............................................لدى االطالع(: الدفع الفوري )الدفع أوال         

 02.................................................................ثانيا: الدفع المؤجل         
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  00........................................................................ثالثا: القبول         

  511.....................................................................رابعا: الخصم         

 515.................................الفرع الثالث: مسؤولية البنك تجاه المستفيد...........      

  512......................................: قدر الضرر الذي يجوز الحكم بتعويضوأوال         

 512....................................الضرر ثانيا: مدى التزام المستفيد بالحد من قدر         

  510....................................خطاب االعتماد بالنسبة لممستفيد آثارالمبحث الثاني:    

  510............................................بنك: التزامات المستفيد اتجاه الاألولالمطمب     

  512...............................: تنظيم المستندات المطابقة لشروط االعتماداألولالفرع       

 512...........................................................: المستندات الرئيسيةأوال         

  552...................................)الثانوية(.............: المستندات االضافيةثانيا         

  552...........................................الفرع الثاني: االلتزام بتقديم المستندات لمبنك      

  551..........................................المطمب الثاني : مسؤولية المستفيد اتجاه البنك    

 550................الفرع األول: رجوع البنك عمى المستفيد باالسترداد ) التسوية المشروطة(      

 550......................................................أوال: مفيوم التسوية المشروطة        

  550.............................................ثانيا: التصديق عمى التسوية المشروطة        

  550..........................الفرع الثاني: رجوع البنك عمى المستفيد لعدم سالمة المستندات     

  525..............................أوال: الرجوع عمى المستفيد لوجود تزوير في المستندات        

  522...............................ى المستفيد لوجود غش في المستنداتثانيا: الرجوع عم        

  522..........................................المطمب الثالث: التسوية النيائية آلثار االعتماد    
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  522........................الفرع األول: التسوية النيائية بين البنك المنشئ والبنوك المتدخمة     

 520.........................................أوال: العالقة بين البنك المبمغ والبنك المنشئ        

 525........................................ثانيا: العالقة بين البنك المؤيد والبنك المنشئ        

 522......................................ثالثا: العالقة بين البنك المغطي والبنك المنشئ        

 522...............................................الفرع الثاني: انقضاء االعتماد المستندي     

  522...................................النقضاء االعتماد المستندي اإلرادية األسباب: أوال        

 520.............................االرادية النقضاء االعتماد المستنديثانيا: االسباب غير         

 515...............................خـاتمـة.................................................

 512المالحق...............................................................................

 510...................................مراجع.......................................قائمة ال


