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دور البنك المراسل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي
اعدادالطالب

محمد يوسف بعيو
إشراف

األستاذ الدكتور فائق محمود الشماع
الملخص

هدفتهذهالدراسةإلىالتعرفعلىالدورالذييقومبهالبنكالمراسل(المبلغ)في
تبليغخطاباالعتمادالمستندي،وتمذلكمنخاللالتعرفعلىبيانطبيعةالعالقةبين
البنكالمراسلوأطرافاالعتمادالمستندي ،وتحديدالتزاماتوحقوقهذاالبنكتجاهأطراف
االعتمادالمستنديوخاصةالبنكفاتحاالعتماد،واآلمربفتحاالعتماد،والمستفيد،والبنك
المبلغاآلخر،وفينهايةالدراسةتمالتعرفعلىإخفاقاتهذاالبنكوالجزاءاتالمترتبة
على ذلك ،كل ذلك من خالل األصول واألعراف الموحدة النشرة( )055والنشرة(،)055
واتباعالمنهجالوصفي،والمنهجالوصفيالتحليلي.


وقدتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجكانمنأهمهاأنه يقععلىالبنك

المبلغدو اًرمهماًفيفحصخطاباالعتمادالمستنديوالتأكدمنصحتهالظاهرة،وكذلك
فحصالمستنداتقبلإرسالهاإلىالبنكالمصدر.
كماأوصتالدراسةببعضالتوصياتومنهاضرورةتوضيحالدورالذييقومبه
البنك المبلغ في تبليغ خطاب االعتماد المستندي وما يترتب عليه في النشرات الالحقة
لألصولواألعرافالموحدةلالعتماداتالمستنديةالتيتصدرهاغرفةالتجارةالدولية.
الكلمات المفتاحية :البنك المراسل ،االعتماد المستندي ،فحص المستندات ،المسؤولية 
التعاقدية ،المسؤولية التقصيرية ،إخفاقات وجزاءات البنك المراسل.
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Abstract
This study aimed to identify the role played by the Advising bank
(the amount) in the communication of L / C, This was done by identifying
the nature of the relationship between the correspondent bank and the L / C
parties. And specifying the obligations and rights of the bank towards the
L / C, especially the L / C, the L / C, the beneficiary.
At the end of the study, the Bank's failures and the resulting
sanctions were identified through the Standardized Assets and Standard
(500) and the Bulletin (600), the descriptive approach, and the descriptive
analytical approach.
The study reached a number of results, the most important of which
is that the bank has an important role in the examination of the L / C and
the validity of the phenomenon, as well as examining the documents before
sending them to the issuing bank.
The study also recommended some recommendations, including the
need to clarify the role played by the bank in the amount of the letter
of documentary credits and the consequent in the subsequent publications
of the consolidated assets and customs of letters of credit issued by the
International Chamber of Commerce.
Keywords: Correspondent Bank, L / C, Document Examination,
Liability Contract, tort, failures and penalties of the correspondent bank
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الفصل األول


خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
أوالً :المقدمة:
حديثاً أصبحت التجارة الدولية هي األساس لتداول السلع بين أفراد المجتمع الدولي ،األمر الذي
استوجبضرورةإيجادقواعدتساعدفيإتمامالقيامبعملياتالتداولالتجاريالدولي.وذلك حتى
يضمنأطرافالعمليةالتجاريةالوفاءبالتزاماتهم.
ومنهناظهراالعتمادالمستنديليؤدي دو اًر مهماً فياتمامالصفقاتالتجاريةوتحقيقالضمان
ألطرافالعمليةالتجاريةحولالعالم،بمايلعبهمندورفيعقدالصفقاتالتجاريةفهويعدضماناً
الئتمانالمتعاملينفيعملياتالبيوعالدوليةويشكلاداةالتمويلسواءللمشتريأوللبائعفاالعتماد
يعتبر وسيلة هامة لتسوية المعامالت التجارية الدولية ذلك أنه يتم من خالل مؤسسة ذات ثقة
ائتمانيةوقوةماليةعاليةوهيالبنك.
ومن بين البنوك التي تساهم في إتمام عملية االعتماد المستندي البنك المكلف بتبليغ
خطاب االعتماد المستندي " البنك المراسل"  حيث نصت المادة التاسعة من النشرة رقم ()055
الصيغة المعدلة لعام  7552الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بشأن تطبيق االصول واالعراف
الموحدةلالعتمادالمستنديحيثجاءفيالفقرةاألولىمنالمادةالتاسعة"ليتمتبليغاالعتمادأو
المصرف المبلغ والذي ليس

أي تعديل عليه للمستفيد من قبل المصرف المبلغ ،وعليه يقوم
بالمصرف المعزز بتبليغ االعتماد أو أي تعديل عليه دون أي تعهد من قبله للدفع أو بالتداول
"،ونصت الفقرةالثانية(يعتبرتبليغاالعتمادأوأيتعديلعليهداللةعلىأنالمصرفالمبلغ
رضي عن صحةاالعتمادأوالتعديل الظاهروأنهذاالتعديل يعكس بشكل دقيقشروطوبنود
االعتمادأوالتعديلالذيتماستالمه)وهذاالدورالذييلعبهالبنكالمراسللهأهميةبالغةفهو
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الرابطبيناألطراففيايصالالخطابوالمستندات التيتمثلاألساسفينجاحواتماماالعتماد
المستنديبالشكلالسليموالصحيحبينأطرافه.
المرسلفيتبليغهلخطاباالعتماادأوإهمالاهللتبلياغيكاونلاهأثارسالبيعلاىإتماام
وأخفاقالبنك ا
اكالمرساالعليااهالت ازماااتيجاابتنفيااذهابشااكلصااحيحفهااوملاازم
ا
عمليااةاالعتمااادالمسااتنديفالبنا
بالتبليغوهذاااللتزامينفذهبصفتهبنكاًمبلغاًوصفةالبنكتلزمهببدلالعنايةباعتبارهمتخصاصفاي
االعمالالمصرفية،وكماعليهالتزاماتلهحقوق.
اسةدورالبنكالمرسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستنديلمصادرالبضااعة
ا
وستناولفيهذهالدر
"المساتفيد"واساتالمالمساتنداتماانمصادرالبضااعةوارسااالهاإلاىالبناكالمصاادروماايترتابعلااى
اماتوحقوقواخفاقاتفيتنفيذهذاالدور.

ذلكمنالتز

ثانياً :مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتناولهذهالدراسةتتبعالمهامالتييقومبهاالبنكالمرسلفيتنفيذالتزاماتهتجاهاالطرافذوي
العالقةإضافةإلىبيانمدىااللتزاموطبيعتهالقانونيةالتييجبمراعاتهافيمهمةالبنكالمبلغ
األمر الذي يرتب  نتائجقانونيةمتعددة تهم االشخاص ذوي العالقة باالعتمادالمستندي موضوع
الدراسة ،وهذايتطلببيانطبيعةالعالقةبينالبنكالمراسلواطرافاالعتمادالمستندي،ومايلتزم
بهاثناءتنفيذهذهالمهمةومالهمنحقوقجراءهذاالعمل،ومايترتبعلىاخفاقاتالبنكمن
اثارتجاهاالطرافالمعنية،فدورالبنكالمبلغوحقوقهوالتزاماتهوحدودمسؤوليتههيمشكلةالبحث
وأهدافه.
وبذلكتتكونمشكلةالدراسةفيسؤالمحورييقول:
ما هو الدور الذي يقوم به البنك المراسل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي؟
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ومنالسؤالالمحوريلمشكلةالبحثتنبثقاألسئلةالتالية:
 -1منيقومبتكليفالبنكالمراسللتبليغخطاباالعتماد؟
 -7ماالدورالذييؤديهالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتماد؟
 -3ماهيالتزاماتوحقوقالبنكالمراسل؟
اسلوأطرافاالعتمادالمستندي؟
 -4ماهيطبيعةالعالقةبينالبنكالمر 
 -0ماأخفاقاتالبنكالمراسلوالجزاءاتالتيتترتبعلىذلك؟
 -0منيطالبالجزاءاتفيمواجهةالبنكجراءاالخفاقات؟
 -2مااألساسالقانونيلعملالبنكالمبلغ؟

ثالثاً :أهداف الدراسة:
وتتمثل فيما يأتي:
 .1تحديددورالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستندي.
 .7بيانطبيعةالعالقةبينالبنكالمراسلوأطرافاالعتمادالمستندي.
 .3تحديدالتزاماتوحقوقالبنكالمراسل.
 .4إخفاقاتالبنكالمراسلوالجزاءاتالمترتبةعلىذلك.

رابعاً :أهمية الدراسة:
أنالدورالذييؤديهالبنكالمراسلفيعمليةتبليغخطاباالعتمادالمستنديلهأهميةكبيرةللبنك
المص اادرلالعتم ااادوالبن ااكالمع ااززلالعتم ااادوك ااذلكللمص اادرللبض اااعة"المس ااتفيد"وذل ااكإلتم ااام
وانجاحتنفيذعمليةاالعتمادبالشكلالذييسعىلهأطرافاالعتماد.
ومانهنااانجاادأنارسااالخطاااباالعتمااادوايصااالهإلااىالمسااتفيدواسااتالمالمسااتنداتمنااهوايصااالها
إلااىالبنااكالمصاادربالشااكلالصااحيحوفق ااًلمتطلباااتعمليااةاالعتمااادوالعملياااتالمص ارفية،تمثاال
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الوساايلةاألكثاارضااماناًوساارعةفاايإتمااامعمليااةاالعتمااادفاايالمواعياادالمحااددة،ولهااذايجاابد ارسااة
هذاالدورالذييلعبهالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستنديومايواجهاههاذاالبناكمان
التزاماتومالهمنصالحياتوحقوقلتنفيذمااسنداليه.
ويسااتلزماألماارالتعاارضإلخفاقاااتالبنااكالمبلااغومااايترتاابعليهاااماانجازاءاتتجاااهاالطارافذوي
العالقة.
خامساً :حدود الدراسة:
تعنيهذهالدراسةبمهمةالبنكالمراسلبشأنتبليغخطاباالعتمادإلىالمستفيدمنجهةومن
يصالهاإلىالبنكالمصدركماتعرضالدراسةطبيعة

جهةأخرىاستالمالمستنداتمنالمستفيدوا
العالقةبينالبنكالمراسلوأطرافاالعتمادالمستندي
والتزاماتالبنكالمراسلبهذاالشأنوحقوقهواخفاقاتالبنكالمراسلوالجزاءاتالمترتبةعلىذلك،
صولوأعرافونشراتصادرةعن

ويحددإطار البحثالتشريعاتالصادرةبهذاالخصوصمنأ
غرفةالتجارةالدوليةبشأناالعتمادالمستنديوخاصةالقواعدرقم 055وتعديالتها.
كذلكق ارراتبعضالمحاكموتحليلماانتهتاليههذهالق اررات،ومنحيثالحدودالزمنيةنأملأن
تكملهذهالدراسةخاللالنصفالثانيمنسنة.7512

سادساً :محددات الدراسة:
العوائق التي يمكن أن تعترض البحث تتمثل في عدم تناوله المراجع البحثية في هذا الموضوع
بالشكل المفصل حيث أن المراجع قد تناولته كجزئيات وفقرات متفرقة من خالل تناول االعتماد
المستنديبشكلعام.وحيثأنالبحثيتطلببعضالزياراتالميدانيةلبعضالبنوكللوقوفعلى
الدورالذييؤديه البنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادمنخاللرأيالخبراءفيهذاالمجال
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فإنهذاألمر  نجدفيهصعوبةمنحيثالوصولإلىأصحابالشأنفيهذاالمجالواالطالع
علىكيفيةعملهم.

سابعاً :مصطلحات الدراسة:
االعتماد المستندي :هو"أي ترتيب،مهمااختلفوصفةأوتسميته،اليمكنالرجوععنهويشكل
تعهدنهائيمنالمصرفمصدراالعتمادلدفععرضمطابق".
خطاب االعتماد المستندي :وهو "الخطاب الذي يرسله البنك المصدر لالعتماد إلى المستفيد
ويتعهد فيه تعهداً شخصياً ومستقالً ومنفصالً بالوفاء إلى المستفيد متى نفذ المستفيد ما ورد
بالخطابمنتقديمللمستنداتالمدونةبه".
المرسل":هو"ذلكالمصرفالذييقومبتبليغاالعتمادبناءعلىطلبالمصرف
المصرف المبلغ " ا
مصدراالعتماد".
المصرف مصدر االعتماد :هو "المصرف الذي يصدر االعتماد بناء على طلب طالب فتح
االعتمادأوبالنيابةعنه".
طالب فتح االعتماد:هو"الشخصالذيبناءعلىطلبهيتمفتحاالعتماد.
المستفيد:هوالشخصالذيصدراالعتمادلصالحه".
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ثامناً :الدراسات السابقة:
المطيري،نواففهدسعد(،)2016مسؤولية البنك الناشئة عن عقد االعتماد المستندي ،دراسة
مقارنة بين القانون األردني ،والكويتي ،والقواعد واألعراف الدولية ،رسالةماجستيرفيالقانون،
عمادة الدراسات العليا ،جامعة آل البيت ،هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مسؤولية البنك
عندمايتمفتحاالعتمادالمستندي،وقدتمذلكمنخاللالتعرفعلىواجباتالبنكفاتحاالعتماد
المستندي  ،و طبيعة العالقة بين اآلمر بفتح االعتماد المستندي والبنك فاتح االعتماد ،والبنوك
األخرى ،كماتمالتعرف في هذه الدراسة على أثرحكمالقوةالقاهرة والخطأ الجسيمعلى الوفاء
بقيمة عقد االعتماد المستندي ،كما تم التعرف على  إمكانية رجوع المستفيد على البنك نتيجة
الخطأالتقصيريفيحالامتنعهذاالبنكعنفتحعقداالعتمادالمستندي،كماتحدثتالدراسة
عنمسؤوليةالبنكعندقيامهبإلغاءعقداالعتمادالمستنديأوتعديلهبصورةمنفردة،كماتمفي
هذهالدراسةالتعرفعلىالدورالذييؤديهعقداالعتمادالمستنديتجاهالمستفيد،كماتمالتعرف
علىدورالبنوكالمتدخلةفيتنفيذعقداالعتمادالمستندي،وامكانيةإخضاعهاللمسؤوليةنتيجة
تصرفاتها  .وتختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث في أن هذه الدراسة قد تناولت دور البنك
المراسلمنخاللجزئيةصغيرة،ومنخاللدورالبنوكالمتدخلةبشكلعام،بينماستتخصص
دراسةالباحثبموضوعالبنكالمراسلفقط،ومهمتهفيتسليمخطاباالعتمادالمستندي،وبالتالي
ستتطرق إلى دوره في فحص المستندات ،وارسالها بعد ذلك إلى البنك المصدر ،مما يقود إلى
الهام،هليخفقالبنكالمراسل(المبلغ)فيمهامهوماهيالجزاءاتالمترتبة
اإلجابةعلىسؤ
ُ
علىذلك.
الجبوري ،شريف سلطان أحمد( ،)2016المركز القانوني للبنك الوسيط في عقد االعتماد
المستندي في القانون األردني ،رسالة ماجستير في القانون الخاص ،كلية القانون ،جامعة آل
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اتالتييقدمها
البيت،وقدهدفتهذهالدراسةإلىالتعرفعلىالبنكالوسيطوأقسامهوأهمالميز
ُ
والتعريفبمفهوموأهميةعقداالعتمادالمستندي،كماهدفتهذهالدراسةالكشفعنأهمالحقوق
االلتزامات المترتبة على عملية االعتماد المستندي ،كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
و 
االعتمادالمستنديونشأته،وأطرافه،وأنواعه،ووظائفه،وأهمالمزاياوالخصائصالتييتميزبهامع
التأكيد على أهم اآلراء الفقهية ،والق اررات القضائية اتي تطرقت إلى عقد االعتماد المستندي.
وتختلفهذهالدراسةعندراسةالباحثفيكونهذهالدراسةتقومبدراسةالبنكالمراسلومهامه
من خالل البنوك الوسيطة بشكل عام ،بينما سوف تكون دراسة الباحث مخصصة لدراسة البنك
المراسلومهامهومسؤولياتهبشكلخاصومنفرد.
العنزي ،مشاري فهد عبد اهلل ( ،)2016-2015عالقة البنك بالمستفيد في عقد االعتماد
المستندي غير القابل للرجوع فيه ،رسالةماجستير فيالقانون،عمادةالدراساتالعليا،جامعةآل
البيت ،أشارت هذه الدراسة إلى أن أغلب التشريعات ومنها األردني والكويتي لم تتناول عقد
االعتمادالمستنديبالتنظيمالكاملبلإنالتطبيقالعمليأثبتأنالبنوكوهيالجهةالرئيسةفي
هذاالعقدتلجأفيإبرامعقداالعتمادالمستنديإلىالقواعدالموحدةالمتعلقةباالعتماداتالمستندية
الصادرة عن غرفة تجارة باريس ،وقد تركزت إشكالية هذه الدراسة حول الطبيعة القانونية اللتزام
البنكفيعقداالعتمادالمستنديغيرالقابلللرجوعفيه،وذلكلغاياتتحديداألساسالقانونيفي
استقاللية التزام البنك في عقد االعتماد المستندي ،وفي سبيل ح ّل هذه اإلشكالية فقد تم تحليل
النظريات التي قيلت في هذا الشأن ،ودراسة المعايير المتبعة في طريقة الفحص من قبل البنك
لبيانمدىمطاب قةالمستنداتلشروطعقداالعتمادالمستندي،ومسؤوليةالبنكحالوجودغشأو
تزويرفيالمستنداتالمقدمةمنالمستفيد،وقدخلصتالدراسةإلىأنالطبيعةالقانونيةللعالقة
القائمة بين البنك والمستفيد من عقد االعتماد المستندي ال تخرج عن كونها عالقة ذات طبيعة
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خاصة،فهيليستعقدكفالة،وليستعقدوكالة،أوعقدإنابة،والحتىاشتراطلمصلحةالغير،
اءأكانهذاااللتزامبإرادةمنفردة
كماخلصتالدراسةإلىأنالتزامالبنكهوالتزامنهائيوباتسو ً
منقبلالبنكأوبإرادةالبنكواآلمربفتحاالعتماد،إضافةإلىإمكانيةرجوعالبنكعلىالمستفيد
مناالعتمادالمستنديغيرالقابلللرجوعفيهفيحالةالغشوالتزويرفيالمستنداتالمقدمةمن
قبلالمستفيدمناالعتماد .سوفيستفيدالباحثمنهذهالدراسةتحديداً فيمعرفةطبيعةالعالقة
بينالمستفيدوالبنكالمراسلوبالتاليمسؤوليةهذاالبنكتجاهالمستفيد.
الشريدة،أمجادحمازة،المركزز القزانوني للبنزوك الوسزيطة فزي عمليزة االعتمزاد المسزتندي،أطروحاة
دكت ااوراه،األردن،جامع ااةعم ااانالعربي ااةللد ارس اااتالعلي ااا7552،م،تناول ااته ااذهالد ارس ااةالمرك ااز
القانونيللبناوكالوسايطةفايعملياةاالعتماادالمساتنديومانخااللد ارساتهتنااولالبناكالمبلاغمان
بينالبنوكالوسيطةلتحديدمركزهالقانونيوعالقتاهباالبنوكاألخارىوبااقياألطاراف،وتختلافهاذه
الد ارس ااةع اانموض ااوعالباح ااثف اايأنالبح ااثتج اااوزبيا ااندورالبن ااكالم ارس اال"المبل ااغ"ف اايتبلي ااغ
خطاباالعتمادالمستنديواآلثارالمترتبةعلىذلكمنالتزاماتوحقوقواخفاقات.
International
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Zsuzanna

Transactions with Special Focus on the Fraud rule, Thesis Submitted
for the Doctoral degree of faculty of Law and Political Sciences Pazmany
Peter Catholic University, Budapest.
جوهر هذهالدراسة األصولواألعرافالموحدةالنشرة(،)055نظ اًرألنهانضمإليهاأكثر
من  105بلدا في جميع أنحاء العالم ،خاصة وأنها تشكل بالنسبة للبنوك مصدر قانون خطاب
االعتماد المستندي ،فقد تطورت هذه األصول واألعراف إلى حد كبير جداً من خالل الممارسة
المصرفية،السوابقالقضائيةوغيرهامنالوثائقالدوليةوالمنظماتالتييعدتحليلهاأساسياأيضا،
لذلك فقد اعتمدت هذه األطروحة الوثائق ذات الصلة التي نشرتها غرفة التجارة الدولية /واألمم
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المتحدة ،/وكذلك أحكام القانون التجاري الموحد ،وقانون السوابق القضائية األمريكية واإلنكليزية،
إضافة الحاالت المجرية واليونانية ،وعالوة على ذلك المقاالت والدراسات باللغة اإلنجليزية،
األلمانية ،المجرية واليونانية،وقدكانتهذهاألطروحةنتيجةلجهودعدةباحثينلعدةسنواتفي
العديدمنالدولوعلىرأسهاالوالياتالمتحدةاألميركية،واليونان،والمجر،خاصةوأنموضوعها
ية،وجاءتفيتسعةفصول،وفي
يتعلقباالعتمادالمستنديالدولي،لذلكتمكتابتهاباللغةاإلنكليز 
النهايةتوصلتالدراسةبعدتحليلحوالي()03اعتماداتمستنديعالميإلىأنتحليل "قاعدة
االحتيال" قد ظهرت وتطورتمنذ عام  1255للميالد وحتى اليوم ،وأنمعيار فحصالغش في
االعتماد المستندي طبقاً لقواعد الوالية القضائية التي تم اإلشارة إليها خالل الدراسة وفي اتفاقية
األمم المتحدة ،ونظ اًر لتطبيق معايير مختلفة لفحص الغش فإنها تؤدي إلى نتائج متناقضة لذلك
أوصت الدراسة باعتماد معايير موحدة منظمة ومدروسة على مستوى العالم  لفحص المستندات
وبالتاليتنظيمقاعدةالغشعلىالمستوىالدولي،وسيستفيدالباحثمنهذهالدراسةفيجزئيتها
المتعلقةبفحصالمستنداتوخلوهامنالغشالظاهريعلىاألقل.
الضمور،عبداهللمحمودسليمان،دوراالعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي (سيف فزي
التشريع األردني) دراسة مقارنة،رسالةماجساتير،عماان،جامعاةآلالبيات،1111،وتختلافهاذه
الد ارسااةعاانموضااوعالبحااثبااأنالباحااثتناااولالت ازماااتالبنااوكفااياالعتمااادالمسااتنديبفحااص
المسااتنداتكجزئيااةبساايطةعناادالحااديثعااندورالبنااوكفاايفحااصومطابقااةالمسااتنداتلشااروط
االعتمااد،ولااميتنااولالاادورالاذييؤديااهالبناكالم ارساالبشاكلخاااصفايالتبليااغوالتزاماتاهوحقوقااه،
فاايحااينسااتتناولد ارسااةالباحااثدورالبنااكالم ارساالفاايالتبليااغبخطاااباالعتمااادوبيااانالتزاماتااه
وحقوقهواخفاقاتهبشكلمفصلإنشاءاهلل.
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المعشر،حسامجاريس،تنازع القوانين واالختصاص القضزائي فزي العالقزات الناشزئة عزن االعتمزاد
المستندي،رسالةماجستيرعماان،الجامعاةاألردنياة1114،م،وتختلافهاذهالد ارساةعانموضاوع
البحااثفاايأنالباحااثهاادفإلااىبيااانالعالقاااتالناشاائةعاانعمليااةاالعتمااادالمسااتنديماانحيااث
تنازعالقوانينواالختصاصالقضائيوتعرضبصورةموجزةإلىطبيعةالعالقةبينالبنوكوأطراف
العالقةفياالعتمادالمستنديوفيهذهالرسالةسيتمالتركيزعلاىالت ازمااتالبناكالمبلاغمانحياث
التزاماتهوحقوقهواخفاقاتهوآثارها.

تاسعاً :منهج الدراسة:
سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ،والمنهج الوصفي التحليلي على النحو التالي:
أوال :المنهج الوصفي :حيث سنعرض بيان النصوص التي تناولتها االصول واالعراف التجارية
والنشرات الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بشأن االعتماد المستندي وخاصة النشرة رقم
.600باإلضافةإلىماسبقسنعرض ،بعضالق ارراتالقضائية االردنيةوالدولية والتحكيميةقدر
امكانيةالحصولعليها.
ثانياً :المنهج الوصفي التحليلي :وذلكمنخاللتحليلالنصوصوكذلكالق ارراتالصادرةعن
المحاكمومحاولةالمقارنةبينالنصوصواألحكاموصوالً إلىتحديداألساسالقانونيالذييرتكز
عليهالبنكالمبلغفيعملهومايترتبعلىذلكمنحقوقوالتزامات،وطبيعةالعالقةالتيتربط
البنكالمبلغبأطرافاالعتمادالمستندي.
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الفصل الثاني
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12

الفصل الثاني
ماهية دور البنك المراسل
 ظهرتالحاجةإلىبنوكوسيطةللقيامبعملأوأكثرمنعملياتاالعتمادالمستنديلضرورات
التجارةالعالميةالتيتجاوزتحدودالدولةالواحدة،ومنهذهالبنوكالوسيطةالبنكالمراسل،وكثي اًر
مايثوراللغطبينالبنكالمراسلوالبنكالمعزز(،)1ولماكانتهذهالدراسةمتخصصةفيالبنك
الذييشيرإلىأنالبنكالمراسل":هوالبنك
المراسلفسيتماعتمادهذاالمصطلحطيلةالدراسةو
ُ
الذييقومباإلبالغبتفاصيلاالعتمادالمستنديللبائع(المستفيد)حالاستالمهامنالمصرففاتح
االعتماد" ،وتبليغأيإشعاراتصادرةعنالمستفيدإلىالبنكالمصدر(،)2حيثيقومبدورالوسيط
مابينالبنكفاتحاالعتمادوالمستفيد،ومندونأنتترتبعليهأيةالتزاماتأومسؤولياتمن
()3
وبناء علىماتقدمسيتممعالجة
جر
ُ
اءذلكالعمل،وفيبعضاألحيانيسمىالبنكالوسيط" ً  .

موضوع هذا الفصل في مبحثين ،بحيث يتحدث المبحث األول عن مفهوم البنك المرسل ،فيما
يتحدثالمبحثالثانيعنمهمةالبنكالمراسل.




1

-فمنالممكنأنيشترطالبائع فيعقدالبيعولمزيدمنالضمانأنيقومالمصرفالمراسلالمكلفبتبليغهخطاباالعتماد تأييدهذا

االعتماد أو تعزيزه ،وبالتالي يلزم المشتري أن يطلب من مصرفه فتح االعتماد بأن يوكل إلى المصرف المراسل مهمتي التبليغ والتعزيز،
ومتى عزز المصرف المبلغ االعتماد فإنه يكون أمام المستفيد البائع مصرفان ملتزمان بالدفع .وقد يحدث أن يقوم مصرف آخر غير
تعدمصدرخطركبيرللمصرفالمعززالذييلتزمالدفعمندونأنيكونقدتحقق
المصرف المراسلبتعزيزاالعتماد،لكنهذهالحالة ّ
منمطابقةالمستنداتبنفسه.

2

-عبداهلل،أمين،والطراد،إسماعيلإبراهيم(،)2006،)2006إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية،ط،1عمان:داروائلللنشر

والتوزيع،ص.278:

-القباني،عفو(،)1993االعتمادات المستندية من األلف إلى الياء ،دبي:دارالمنار،ص.13:

3
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المبحث األول
مفهوم البنك المراسل

البنكالمراسلهوالبنك الذي يستعين به المصرف فاتح االعتماد في بلد البائع المستفيد ليقوم
بإبالغه خطاب االعتماد الذي يبين فيه حقوق المستفيد والتزاماته التي يتوجب عليه تنفيذها ليتمكن
من استالم قيمة االعتماد ،والمصرف المراسل ليس ملزماً بالدفع ،فهو وكيل عن المصرف فاتح
االعتمادبالتبليغ.
ولمتُعرفالمادة()2مناألصولواألعرافالموحدةلالعتماداتالمستندية– نشرةرقم
( ،)600البنك المراسل ،إنما عرفت المصرف المبلغ بأنه ":يعني المصرف الذي يقوم بتبليغ
بناء على طلب المصرف المصدر" ،وهنا ال عالقة للبنك المراسل بالتنفيذ وال بتعزيز
االعتماد ً
االعتماد،فالنصهناحصردورالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستنديفقط.
كما عرفت ذات المادة البنك المعزز بأنه ":المصرف المعزز(المؤكد) ،يعني المصرف
علىاالعتمادبناء علىطلبأوتفويضمنالمصرفالمصدر"(،)1
الذييضيفتعزيزه(تأكيده)
ُ
ً
وبناء علىماتقدمسيتممعالجةموضوعهذاالمبحثفيمطلبينيتحدثاألولعنالبنوكالتي
ً
تدخل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي ،فيما يتحدث المطلب الثاني عن العالقة بين البنك
المراسلوأطرافعقداالعتمادالمستندي.

1

 -ا ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة ( ،)611غرفة التجارة الدولية ،باريس ،وغرفة التجارة الدولية األردن،

(،)2007ترجمة:مكتبالمحاميعيسىدللوشركاه،تنقيحومراجعة:عليمحمودعطية:البنكالعربي،سميرمنصور:بنكاألردن،
محمدمحمودبرجاق:البنكالتجاري األردني،عمان:جمعيةعمال المطابعالتعاونية ،ص ،25 :وسيتم اإلشارة إلىهذاالمرجع طيلة
الرسالة باألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة ()611
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المطلب األول
البنوك التي تدخل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي

 لفهم شامل لموضوع هذا المطلب ال بد من التطرق إلى بعض التعاريف بشكل مختصر في
البدايةفخطاباالعتمادالمستنديهو ":ترتيببنكيبينبنكينأوأكثرفيشكلتعهدمكتوب،
ةاالعتماداتالمستنديةبناء علىتعليماتعمالئها،وتلتزمبموجبهالبنوك
تعملفيهالبنوكمصدر
ً
القابلةله،والمتدخلةفيه،بالدفعللمستفيدينمنهذهاالعتماداتمقابلمستنداتشحنأومستندات
تنفيذ ،أو أداء خدمات منصوص عليها باالعتمادات ومطابقة تماماً لشروطها أو قبول كمبياالت
مستنديةمرتبطةبهذهاالعتمادات،وتداولمستنداتشحنمطابقةلشروطاالعتمادات"(.)1
عرفت المادة ( )2من األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)600
وقد ّ
االعتماد بأنه ":يعني أي ترتيب ،مهما كان اسمه أو وصفه ،ويكون غير قابل للنقض وبالتالي
،كماعرففاعور تبليغاالعتماد
ُيشكلتعهداً محددًا منالمصرفالمصدرللوفاءبتقديممطابق"
َّ
بأنهُ ":يقصدبهتلكالمرحلةمنتنفيذاالعتماد،والتييقومفيهاالمراسلالخارجيببلدالمستفيد،
بإبالغ كافة شروط وأوضاع االعتماد المستندي إلى ذلك المستفيد"( ،)2فنظ اًر لكون البنك فاتح
يدعى
االعتمادفيبلدالمشتري؛فإن المستفيدولضمانحقوقه يطلبتدخل بنكوسيطفي بلده ُ
البنكالمراسل،والبنكالمراسلإماانيقتصردورهعلىتبليغالمستفيدخطاباالعتماددونأي
التزام تجاهه ،ويسمى عندئذ هذا البنك بالبنك المبلغ ،وبالتالي يبقى البنك المصدر لالعتماد هو
هويسمىعندئذ

الملتزمالوحيدتجاهالمستفيد،وا
ماأنيقومالبنكالمراسلبتأييداالعتمادأوتعزيز ُ
يصبح ملتزماً نهائياً ومباشرة تجاه المستفيد ،كما البنك المصدر
بالبنك المعزز ،وفي هذه الحالة ُ

-غنيم،أحمد(،)1997االعتماد المستندي واالصطالح المستندي ،ط،5بورسعيد:طباعةالمستقبل،ص.10:

1

-المرجعالسابق،ص.11:

2
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لالعتماد؛ممايعطيالمستفيدضماناً إضافياً نتيجةالتزامبنكينتجاهالمستفيد(،)1وعلىكلحال
ُ
سنكتفي في هذه الدراسة ببحث دور البنك المراسل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي دون
معزز .فالبنك المراسل مهمته األساسية استالم
يصبح بنكاً  اً
الخوض في دور هذا البنك عندما ُ
خطاباالعتمادالمستنديوالتعديالتإنوجدتوارسالهاإلىالمستفيدثماستالم المستنداتمن
المستفيد،وارسالهاإلىالبنكمصدراالعتماد،وهذاالدورالذييقومبهيتطلببأنيكونمقتنعاً
بالصحة الظاهرة لخطاب االعتماد ،فوفقاً للمادة التاسعة يكون البنك المراسل ملزماً بإبالغ البنك
المصدر ،حيث نصت المادة ( )9من األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة
(،)600علىأنه":
أُ -يمكنتبليغاعتمادماوأيتعديلللمستفيدمنخاللمصرفمبلغ،يقومالمصرفالمبلغغير
المعزز،بتبليغاالعتمادوأيتعديلدونأيتعهدمنقبلهبالوفاءأوالتداول.
يعتبر المصرف المبلغ مقتنعاً بالصحة الظاهرية لالعتماد أو
ب -بتبليغ االعتماد أو التعديلُ ،
التعديلوأنذلكالتبليغيعكسبشكلدقيقشروطوأزمنةاالعتمادأوالتعديلالمستلمة.
جُ  -يمكن للمصرف المبلغ أن يستخدم خدمات مصرف آخر (المصرف المبلغ الثاني) لتبليغ
ويعتبر تبليغ االعتماد أو أي تعديل داللة على أن
االعتماد أو أي تعديل إلى المستفيدُ ،
المصرفالمبلغالثانيمقتنعبالصحةالظاهريةلالعتماد،أوالتعديلوأنذلكالتبليغيعكس
بشكلدقيقشروطوأزمنةاالعتمادأوالتعديلالمستلمة.
ٍ
علىالمصرفالذييستخدمخدماتمصرفمبلغأومصرفمبلغثانلتبليغاعتماداستخدام
د-
نفسالمصرفلتبليغأيتعديلعلىذلكاالعتماد.

1

 -فاعور،مازنعبدالعزيز( ،)2006االعتماد المستندي والتجارة االلكترونية في ظل القواعد واألعراف الدولية والتشريع الداخلي،

ط،1بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية،ص.22:
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ه -إذااختارالمصرفالذيطُلبمنهتبليغاعتمادأوتعديلعدمالقيامبذلك،فيجيبعليهأن
ُيعلم،دونتأخير،المصرفالذياستلممنهاالعتمادأوالتعديلأواإلشعار.
و -إذالميتمكنالمصرفالذيطلبمنهتبليغاعتمادأوتعديلمنالتأكدمنالصحةالظاهرية
لالعتماد أو التعديل أو اإلشعار ،فيجب عليه دون تأخير ،أن يعلم المصرف الذي يبدو أن
التعليماتوردتمنه.أماإذااختارالمصرفالمبلغأوالمصرفالمبلغالثانيبالرغممنذلك
تبليغ االعتماد أو التعديل ،فيجب عليه أن يعلم المستفيد أو المصرف المبلغ الثاني بأنه لم
يقتنعنفسهمنالصحةالظاهريةلالعتمادأوالتعديلأواإلشعار.
يتبين من مراجعة المواد السابقة أنه للبنك المصدر أن يقوم بتكليف بنكاً آخر بتبليغ خطاب
ينفذ البنك
يسمى البنك المبلغ ،وعندما ُ
االعتماد للمستفيد ،وأي تعديالت إن وجدت ،وهذا البنك ُ
المبلغ مهمته المتمثلة في تبليغ خطاب االعتماد المستندي إلى المستفيد ،يكون مقتنع بالصحة
الظاهريةللخطابالذييقومبتبليغه،أوأيتعديلالحقيقومبتبليغه.


كما للبنك المبلغ الحق في تكليف بنك آخر بالتبليغ ،وكذلك يكون البنك األخير مقتنع

بالصحة الظاهرية للخطاب والتعديالت التي يرسلها للمستفيد إن وجدت ،كما يلتزم البنك المبلغ
الذيكلفبنكاً مبلغاً آخربأنيقومبالتبليغعنطريقهذاالبنكاألخير،وملزمبأنيقومبالتبليغ
البنكالذياستلممنهالخطاب،أوالتعديالتأنيعلمهوبدون
عنطريقهذاالبنك،وملزمبإبالغ
ُ
تأخيرفيحالتمكنهعنالتبليغأواقتناعهعنالصحةالظاهريةلالعتمادالمستنديأوللتعديل.
 ومنبينأهمااللتزاماتالتيتقععلىالبنكالمراسلهوإشعارالبنكالمصدرلالعتماددون
تأخيرعنعدمتعزيزاالعتمادفيحالعدمإمكانهإضافةتعزيزهإلىاعتمادالبنكالمصدر،وفي

17
حالعدمقيامهبذلك؛فإنهيتحملالمسؤوليةعلىأساسالمسؤوليةالتقصيرية،وللبنكالمصدرأن
ُيطالبهبالتعويض(.)1
الذيعرفتهالمادة
ومنالبنوك التي تدخل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي البنكالمعزز،و
َّ
الثانية من األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة ( ،)600على أنه ":يعني
بناء على طلب أو تفويض من المصرف
المصرف الذي ُ
يضيف تعزيزه (تأكيده) على االعتماد ً
المصدر".
يسميه البنك
إضافة لكل ما سبق هناك البنك المسمى أو المعين للتنفيذ ،وهو بنك وسيط ُ
المصدرلالعتماد،لكييقومبوفاءأوقبولأوتداولسنداتالسحبالمسحوبةمنقبلالمستفيد
فيحالكانتمطابقةلشروطاالعتماد،وهذاالبنكيحقلهدفعقيمةاالعتمادإالأنهاليتعهد
القيامبذلك(.)2
ولماكانتهذهالدراسةتتناولدورالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادلذلكسوفيتحدث
المطلبالتاليعنعالقةالبنكالمراسلبأطرافاالعتمادالمستندي.






1

 -إسماعيل ،علي األمير ابراهيم (  ،)2004التزام البنك بفحص المستندات بالنسبة لالعتمادات ،القاهرة :دار النهضة العربية،

ص.127:
-المرجعالسابق،ص.129:

2
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المطلب الثاني
العالقة بين البنك المراسل وأطراف عقد االعتماد المستندي

فيهذاالمطلبسيتمالتطرقإلىعالقةالبنكالمراسلبأشخاصاالعتماد المستنديالثالث:
اآلمر،والمستفيد،والبنكالمصدرلالعتماد:
أوالً :عالقة البنك المراسل بالعميل اآلمر بفتح االعتماد المستندي :لما كان العقد شريعة
المتعاقدين؛ فإن األساس الذي يربط العالقة بأخرى هو العقد ،ولكن في عالقة البنك المراسل
افالعقدالمستندييالحظأنهاليوجدأيارتباطعقديبينهوبينهم؛يترتبعلىذلكعدم
بأطر
ُ
مسؤولية أي طرف تجاه اآلخر ،إال في حاالت استثنائية يستطيع بموجبها البنك الرجوع على
ال عميلعلىأساساإلثراءبالسبب،ويستطيعالعميلالرجوعبموجبهاعلىالبنكبالتعويض،على
أساس المسؤولية التقصيرية " ،وحيث أن البنك المراسل يتدخل في عملية االعتماد في حاالت
معينة،فقديصدربنكالعميلاالعتمادويطلبمنالبنكالمراسلإماتبليغهللمستفيدأوتنفيذه أو
تأييده ،أي أن يلتزم بصورة شخصية ونهائية أمام المستفيد" .وقد يكون دور البنك المراسل تبليغ
الخطابدونتعزيز،أوتحملأيمسؤوليةأخرىتخرجعندورهفيتبليغالخطاب،وفيحال
يالحظ أن هذا البنك يقوم بهذه األعمال
كان دور البنك المراسل التبليغ أو التنفيذ ،أو التأييدُ ،
بموجب اتفاقيات بينه وبين البنك مصدر االعتماد ،بحيث يكون العميل اآلمر غريباً عنها ،وال
يتعاقدفيهامعالبنكالمراسل،ولذلكفإنهالتوجدأيةعالقةتعاقديةفيمابينالعميلاآلمروالبنك
المراسل،فعالقتههناقائمةمعالبنكمصدراالعتماد،ومايقومبهالبنكالمراسليدخلفينطاق
يمكن للعميل اآلمر أن يرجع على البنك المراسل على
أعمال البنك مصدر االعتماد ،لذلك ال ُ
اليمكنللبنكالمراسل
أساسالمسؤوليةالعقدية،حيثأنهالتوجدبينهماعالقةعقديةمباشرة،و ُ
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أنيرجععلىالعميلاآلمرلذاتالسبب(،)1وفيحالفتحالبنكالمصدراالعتمادواستعانبالبنك
المراسلإلبالغخطاباالعتمادللمستفيدفاليكونالبنكالمصدروكيالًعنعميله،وتكونأخطاء
البنك المراسل تجاه البنك المصدر ،وال عالقة للعميل بالبنك المراسل .أما إذا كان اختيار البنك
اسلبناء علىتحديدمنالعميلاآلمر،هنايكونالبنكالمصدروكيالً عناآلمرفيالتعاقد
المر
ً
ويمكن أن يكون للعميل الحق في الدعوى المباشرة ضد البنك المبلغ ،كما أن
مع البنك المبلغُ  .
للبنكالمبلغحقالدعوىغيرالمباشرةضدالعميلالتيللبنكالمصدرقبله(.)2
ثانياً :عالقة البنك المراسل بالمستفيد :ال شك بأن أساس هذه العالقة هي خطاب االعتماد
المستندي،والذيهوباألساسصادرلصالحالمستفيد،وبالتالييكونالبنكالمراسلمديناًللمستفيد
منخاللاألدواروالمهامالمناطةبه،فمهمةالبنكالمراسلاألساسيةتجاهالمستفيدهيفقطالتأكيد
على صحة االعتماد الذي يبلغه للمستفيد ،وعدم تزويره ،وال يلتزم بالوفاء بأي شيء من قيمة
االعتمادللمستفيد،وكذلكاألمربالنسبةللبنكالمسمىفهواليرتبطبأيرباطعقديبالمستفيد،
وبالتاليفهوغيرملزمبالوفاء،أمابالنسبةللبنكالمعززفلهوعليهذاتالحقوقوااللتزاماتالتي
للبنكالمصدر،كماتحكمهاذاتالقواعدالتيتحكمعالقةالبنكالمصدربالمستفيد(.)3
ولكنفيحالةكاندورالبنكالمراسلتأييداالعتمادالمستندي؛فإنهيلتزممباشرةأمامالمستفيد
بصورة مستقلة ومباشرة أمام المستفيد ،إضافة إلى التزام البنك المصدر لالعتماد ،وبذلك يكون
للمستفيد حق أما م كل من البنك مصدر االعتماد ،والبنك الذي أيده ،وهو البنك المراسل الذي
أصبحبنكاً مؤيداً،ورغمذلكفإنالعالقةالمباشرةبينالمستفيدوالبنكالمراسلالذيأصبحمؤيداً
التكونعقدية ،ومنالواضحأنالبنكالمبلغإذيرسلاالعتمادالذي يبلغهإلىالمستفيدال يبرم
-التالحمة،خالدإبراهيم(،)2002الوجيز في القانون التجاري ،ط،1عمان:دارمعتزللنشروالتوزيع،ص.318:

1
2

-عوض ،علي جمال الدين( ،)1989االعتمادات المستندية دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة  1813الدولية ،القاهرة:كلية

الحقوق،جامعةالقاهرة،ص.112-111:

-التالحمة،خالدإبراهيم(،)2002الوجيز في القانون التجاري ،مرجعسابق،ص.320:
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معهعقداً ،ويقتصردورهعلىإبالغه،أيعلىعملمنجانبواحدمنناحيتههو،ويستطيع
بالطبعأنيقرنتبليغهبماشاءمنالتحفظاتأوالشروط،والمستفيدهووشأنهفيأنيقبلأوال
يقبل هذا التبليغ بصيغته ،وان كان له اعتراض فأمامه المشتري ،ولكن إذا قبله وتصرف على
أساسهفالرجوعلهعلىالمبلغإالفيحدودشروطالتبليغالذيوصله(.)1


يمكن للمستفيد االستناد عليها ضد
ويرى الباحث بأنه وان لم تكن هناك مسؤولية عقدية ُ

البنكالمراسل؛فإنهيحقلهمقاضاةالبنكالمراسلعلىالفعلالضارإذاتوافرتشروطالمسؤولية
التقصيريةأياستناداًعلىقواعدالمسؤوليةعنالفعلالضار .فليسهناكأيارتباطتعاقديبين
المستفيدوالبنكالمراسلفالتزامالبنكالمصدرهنانشأعنارادةمنفردة(،)2ولكنحتىوانلميكن
هناكأيرابطعقديبينالبنكالمراسلوالمستفيد،فإنهذااليعنيعدموجودالتزاماتمنجانب
كلطرفاتجاهاآلخر،وهذهالمسؤوليةالتقامعلىأساسالمسؤوليةالعقدية،ألنهاليوجدرابط
عقدييجمعاألطراف،وهذاماأكدتهمحكمةالتمييزاألردنيةفيإحدىق ارراتهاحيثقضتبأن":
الرسائل
البنك المراسل هو البنك الوسيط بين البنك فاتح االعتماد وبين المستفيد ينقل بينهما 
وطلباتهماوال يكونملزماً بتنفيذخطاباالعتماد،أوالمستنداتالتييقدمهاالمستفيد،وعليهفإنه
اليتحملأيمسؤوليةتجاهالمستفيدألنهيقومبتنفيذطلباتالفريقينوهمافاتحاالعتمادوبنكهمن
جهةوالمستفيدمنجهةأخرى"(.)3


-نقضمصري(،)443لسنة45قجلسة27فبراير.1984

1
2

-عوض،عليجمالالدين(،)1989االعتمادات المستندية دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة  1813الدولية ،مرجعسابق،

ص.30:
-محكمةالتمييزاألردنية(،)1988/316تاريخ،1989/2/7مجلةنقابةالمحامين،1991،ص.2092:

3
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ثالثاً :عالقة البنك المراسل بالبنك الفاتح لالعتماد أو المصدر لالعتماد :تضاربتاآلراءالفقهية
فيتحديداألساسالقانونيالذيتستندإليهعالقةالبنكالمصدرلالعتمادبالبنكالمراسل،حيث
يطلب منه تبليغ خطاب
اعتبرها البعض عالقة وكالة ،على اعتبار أن البنك المراسل عندما ُ
االعتمادإلىالمستفيدوالتقيدبالتعليماتالموجهةله؛فدورههنااليتعدىكونهوكيالً يلتزمبتنفيذ
تعليمات موكله وهذا ما أيده القضاء اإلنكليزي( .)1فيما ذهب أبو الخير إلى اعتبار هذه العالقة
عبارةعنعقدمقاولةعلىأساسأنوظيفةالبنكالمراسلهيتنفيذعملمادي،فيماذهبفقه
آخرإ لىاعتبارهذهالعالقةبينالبنكالمصدروالمراسلعبارةعنتعاقدمستقل،ولكنالمستقر
في الفقه أن هذه العالقة هي عالقة وكالة ألن البنك المراسل يعمل باسم ولحساب البنك فاتح
االعتماد( .)2ومعذلكيرىبعضالفقهغيرذلك،فقدانتقدواأنتكونعالقةالبنكالمراسلبالبنك
المصدرعالقةوكالةبذلكمستندينإلىنصالمادة()18منقواعدال(،)UCPحيثأشارت
بقولها  ":عندما تستعين البنوك بخدمات بنك آخر ،أو بنوك أخرى لتنفيذ تعليمات طالب فتح
االعتمادفإنهاتقومبذلكلحسابوعلىمسؤوليةطالبفتحاالعتماد"،كماجاءفيحكملمحكمة
التمييزاألردنيةبأنه.1":باستعراض المادة  18من النشرة الموحدة لألعراف المستندية نجد أنها
تنص على ما يلي.1-:عندما تستعين البنوك بخدمات بنك آخر أو بنوك أخرى لتنفيذ تعليمات
فتحاالعتمادفإنهاتقومبذلكلحسابوعلىمسؤوليةطالبفتحاالعتماد.2.التتحملالبنوكأي
التزام أو مسؤولية نتيجةعدم قيام البنك اآلخر أو البنوك األخرىبتنفيذ التعليمات التي بلغتها إياها
حتى لو كانت تلك البنوك هي التي اختارت البنك أو البنوك األخرى"(ُ.)3يالحظمنمراجعةنص
شيرإلىعالقةالوكالةعلىأساسأاليمكنأنيكونهناكوكالةوالبنك
المادةالسابقةأنهالمتُ
ُ
-أبوالخير،نجوى(،)1993البنك والمصالح المتعارضة في االعتماد المستندي ،القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص.128:

1

-المرجعالسابق،ص.128:

2

-قرارمحكمةالتمييزاألردنية(حقوق)رقم2008/3081تاريخ2009/8/23هيئةخماسية.

3
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اسليقومبعملهلحسابشخصآخر،كمايستفادمننصالمادة()18سابقةالذكرأنالبنك
المر
ُ
المراسلمجردوسيطوأنالبنكالمصدرفاتحاالعتماداليتحمل أيةمسؤوليةعنالبنكالمراسل،
وانما المسؤولية تقع على عاتق العميل اآلمر حتى ولو كان البنك فاتح االعتماد قد كلَّف البنك
المراسل بنفسه (  .)1ورغم أن الفقه الراجح يميل إلى اعتبار العالقة بين البنك المراسل والبنك
المصدرلالعتمادعالقةوكالة (،)2وفيالقانونالمقارنفإنهفيحالةاعتبارالمصرفالمراسل
وكيلعنالبنكالمصدر؛يستطيعالعميلاآلمرأنيقاضيالبنكالمراسلباعتبارهنائبالوكيل،
ُ
والموكل عادة يستطيع مطالبة نائب الوكيل عندما يخل بالتزاماته ،وبالتالي يكون نائب الوكيل
مسؤوالً تجاهالموكلمباشرةكالوكيلنفسه ،ولكنعلىالعكسإذالميكنللبنكفاتحاالعتمادأي
عالقةمعالبنكالمراسلسوىتنفيذاالعتمادأوتبليغه؛ففيهذهالحالةالتوجدأيعالقةتربط
بينالبنكالمراسلوالعميلاآلمر(.)3
يستفاد مما سبق أنه ليس للمستفيد الحق بالرجوع على البنك المراسل ،وانما
والخالصة ُ
علىالبنكمصدراالعتماد،حيثتنحصرمهمةالبنكالمراسلاألساسيةتجاهالمستفيدفيالتأكيد
على صحةاالعتمادالذييبلغهللمستفيد،ولكنفيحالةكاندورالبنكالمراسلتأييداالعتماد
المستندي؛ فإنه يلتزم مباشرة أمام المستفيد بصورة مستقلة ومباشرة أمام المستفيد ،أما في عالقة
البنكالمراسلبالبنكالفاتحلالعتمادأوالمصدرلالعتمادفقداعتبرهامعظمالفقهعقدوكالة،فيما
ذهبباقيالفقهإلىاستبعادصفةالوكالةعنهذهالعالقة.

-فاعور،مرجعسابق،ص.144:

1

-إسماعيل،علياألميرابراهيم(،)2004التزام البنك بفحص المستندات بالنسبة لالعتمادات،مرجعسابق،ص.121:

2

-فاعور،مرجعسابق،ص.184:

3
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المبحث الثاني


مهمة البنك المراسل

حيثإنناندرسدورالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستنديفإنناسنعرضمن

خالل هذا المبحث مهمته التي تنحصر في استالم الخطاب وتعديالته وتبليغه إلى المستفيد ثم
وبناءعلىذلكسيتممعالجة
استالمالمستنداتمنالمستفيدوارسالهاإلىالبنكالمصدرلالعتمادً ،
موضوع هذا المبحثفي مطلبين ،بحيثيتحدث المطلباألول عن تسليم خطاباالعتمادإلى
المستفيد،وفيالمطلبالثانياستالمالمستنداتمنالمستفيدوايصالهاإلىالبنكالمصدر.

المطلب األول
إيصال خطاب االعتماد إلى المستفيد
يمراالعتمادالمستنديبالعديدمنالمراحلالزمنية،واإلجراءاتالتنفيذيةالمترابطة،والتييستدعي
مراعاتها ،وفهمها من قبل أطراف االعتماد المستندي لحماية مصالحهم من المشاكل والعقبات
المحتملة،التيتعترضالمتعاملينفيالعقودالتجاريةالدولية،فاالعتمادالمستندييمربالعديدمن
اإلجراءاتالت يتسبقفتحاالعتمادالمستنديوذلكمنخاللاالتصاالت،والمفاوضاتفيمابين
المستفيدواآلمربفتحاالعتمادالمستندي،وتجريالمفاوضاتعادةمنخاللالزياراتالشخصية
المتبادلةبينالمستفيدواآلمربفتحاالعتمادبشكلمباشر،أوبإشراكوكيلكلطرفمعوكيل
اآلخر ،وكذلك من خالل المعارض الدولية ،أو الملحقيات التجارية في بين السفارات ،وغيرها
كثير( .)1ومنخاللهذهالمفاوضاتيتفقالمستفيدمعاآلمرعلىالعديدمناألمورالتيينتج
عنهااتفاقمبدئييحددفيهمواصفاتلنوعيةالخدمة،كقيمتها،وكميتها،وأوزانها،ونوعاالعتماد
المستندي،وقيمته،والتيتكونمساويةلقيمةالبضاعةالمتفقعليها،أوالخدمةالمتفقعليها،ويتم
1

-الطائي،سليمةعلييوسف( ،)2010إجراءات االعتمادات المستندية في مصرف الراشدي والشمال للتمويل واالستثمار ،بحثمقدم

ألغراضنيلشهادةالدبلومالعاليفيالمصارف،بغداد:المعهدالعاليللدراساتالمحاسبيةوالمالية،جامعةبغداد،ص.38:
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االتفاق كذلك على مكان تنفيذ االعتماد ،ومدة سريانه ،وتاريخ انتهاء االعتماد ،والمستندات
المطلوبتقديمهامنقبلالمستفيد،واسمالبنكالذيسيتمفيهفتحاالعتماد،واسمالمصرف مبلغ
االعتماد ،كما يتم االتفاق على المصاريف والعموالت المتعلقة باالعتماد ،والعملة المعتمدة في
التعامل ،وشروط الدفع والتسليم ،وطرق الشحن ،وتاريخها ،ومبلغ التأمين ،وغيرها .ونتيجة لهذه
المفاوضات ينشأ التزام أساسي على المشتري وهو فتح االعتماد المستندي لدى أحد المصارف،
وهذاااللتزامينشأبعداالتفاقمعالبائععلىذلكفيعقدالبيع،حيثيعتبرهذااالتفاقطريقة
لتسوية دين الثمن من قبلالمشتري ،مقابل تسليم البضاعة ،والبد من التنويه إلىأنهيجب أن
تكونإرادةالطرفينقداتجهتصراحةأوضمناً إلىوجوبفتحاالعتمادالمستندي،معاإلشارة
إلىأنهفيالتعاملغالباًمايتضمنالعقدشروطتسويتهعنطريقاالعتمادالمستندي،ولكنهذه
الشروطالتفترضافتراضاًفيكلاألحوال،بليجبأنتكونإرادةالطرفينمتجهةإليها(.)1
أوالً :مرحلة فتح االعتماد المستندي:
يتقدماآلمرإلىالبنكالذييتعاملمعهمنخاللطلبهبفتحاعتمادمستنديلمصلحةالمستفيد،
مع بيان قيمته ،ومدته الزمنية ،وكافة الشروط التي يريد تحديدها في طلبه بما يتوافق مع العقد
التجاريالمتفقعليهمعالمستفيد،وللبنكسلطةتقديريةبرفضهذاالطلب،أوقبولهطبقاً لجدارة
المستفيد االئتمانية ،وفي حالة قبول البنك لذلك يشترط البنك المصدر لالعتماد المستندي عدة
شروطمنها :وجودحسابجاريلطالبفتحاالعتمادالمستنديلدىالبنكالذييتعاملمعه،وأن
يكونالرصيدالماليللحسابكافياً لتغطيةقيمةالمستنداتالخاصةباالعتمادواالفيستوفيمنه
تأمينبكاملقيمةاالعتماد(.)2كمايتماالتفاقعلىالعناصرالالزمةلتنفيذاالعتمادالمستنديمن

-ناصيف،إلياس(،)2014العقود المصرفية ،المجلد الثالث :االعتماد المستندي ،ط،1بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية،ص130:

1

-إسماعيل،مدحتمحمد(،)1989محاسبة البنوك التجارية وشركات التأمين ،اربد:داراألملللنشروالتوزيع،ص.158:

2
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قبلالبنكفاتحاالعتماد،وأهمهاالكيفيةالتييقدمبهاالبنكضمانةللمستفيدمناالعتماد،كالقيام
بعمليةالدفع،كمايتماالتفاقعلىتحديدالمدةالزمنيةالتييبقىفيهاالبنكملتزماً تجاهالبائع،
والمكانالواجبفيهتقديمالمستندات،وسواهامنالعناصرالتيتدرجعادةفيخطاباالعتماد
والذيغالباً مايتضمن:االسموالعنوانالكاملينلكلمنالمشتريوالبائع،ونوعاالعتمادوماإذا
كانمؤيداً أوقابالً للتحويل،والمبلغاإلجماليلالعتماد،ونوعالعملة،ووصفالبضائعوكمياتها،
والمستنداتالمطلوبتقديمهامنالبائع(المستفيد)،وتحديدالمهلةالتييتوجبخاللهاتقديمهذه
المستنداتإلىالبنك،وكذلكتحديدآخريوملتحميلالبضائعوشحنها،وماإذاكانمنالممكن
شحنهاعلىدفعات،ومكانتسليمالبضائعمنالبائعواسمميناءالوصول،وطبيعةالعقد،وتاريخ
انتهاءاالعتمادالمستندي،وكيفيةإبالغاالعتمادمنالمستفيد،وسواهامنالشروطالتيمنشأنها
أن توضح كامل العملية ،والتي أرسى قواعدها التعامل ،والقواعد واألعراف الموحدة ،ويعتبر
المشتري( اآلمر بفتح االعتماد) ملزماً بفتح االعتماد المستندي ،وبالعمل على وصول خطاب
االعتمادإلىالبائعمطابقاًلشروطالبيعقبلأنيبدأالبائعبتنفيذالتزاماته،مالميتضمنالعقدبين
المشتريوالبائعشرطاًمخالفاً،فإذالميقمالمشتري(العميلاآلمر)بتنفيذتعهدهبفتحاالعتمادحق
للبائع(المستفيد)أاليبدأبتنفيذعقدالبيع،واذاطالبهالمشتريبالتنفيذكانلهأنيدفعمطالبة
المشتريبعدمتنفيذهذااألخيراللتزاماتهلجهةفتحاالعتمادالمستنديتطبيقاًللقواعدالعامة(.)1
ثانياً :مرحلة إعالم المستفيد بخطاب االعتماد المستندي:
يلتزمالبنكفاتحاالعتمادالمستنديإبالغالمستفيدبماتماالتفاقعليهبينالبنكفاتحاالعتماد
والعميل اآلمر ،وبتخصيص االعتماد لمصلحة المستفيد ،ويكون ذلك عن طريق إصدار خطاب
فيةيصدرهاالبنكللمستفيدتتضمنكافةبياناتشروطاالعتمادالتييجب
اعتماد،وهووثيقةمصر ُ

-ناصيف،إلياس(،)2014العقود المصرفية ،المجلد الثالث :االعتماد المستندي،مرجعسابق،ص.132-131:

1
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علىالمستفيدمراعاتهالكييتسنىلهاالنتفاعمناالعتمادالمفتوح،وتعتبرهذهالشروطعنص اًر
جوهرياًفيخطاباالعتماد(،)1ألنهاقدتخضعإلىإدخالتعديالتعليهبعداالتفاقبينأطرافه
منهذهالتعديالت،الزيادةأوالتخفيضفيقيمةاالعتماد،وتعديلوسيلةالشحن،وتعديلشروط
التعبئة،ووصفالبضاعة،وشروطالبيع(،)2أومنخاللأيةظروفقدتنشأفيمابينالمستفيد
واآلمر فقد يجد اآلمر أنه لم يعد بحاجة لكامل البضاعة التي طلبها في االعتماد المستندي أو
بسببعدمقدرةاآلمرعلىتوريدكاملالطلبيةوغيرهامناألسباب(.)3
لذا  تحرص البنوك على دقة هذه البيانات وسالمتها لتحدد على أساسها مسؤولياتها من جهة
ولتجنب الوقوع في المشاكل مستقبالً من جهة أخرى،وعلى ذلك فإنه ال بد من اإلشارة إلى أنه
هناكأسلوبينلتبليغخطاباالعتمادالمستندي،إمابصورةمباشرة،أوبصورةغيرمباشرة:
أ -األسلوب المباشر:
وفي هذا األسلوب والذي يتم بموجبه تبليغ المستفيد بخطاب االعتماد المستندي بكافة بياناته
وشروطهمباشرةمنقبلالبنك،إذتتمكافةاإلجراءاتبينالبنكفاتحاالعتمادوالمستفيدبصورة
ةمندونتوسيطهمأليبنكآخر،ويعتبرهذااألسلوبقليلالتعاملبهفيالحياةالعملية
مباشر
ُ
لذلكتماالتجاهلتطبيقاألسلوبغيرالمباشر.
ب -األسلوب غير المباشر:
وفيهذااألسلوبيتمتبليغخطاباالعتمادالمستنديعنطريقتدخلبنكآخرأوفرعآخرتابع
ويسمى هذا البنك بالبنك المراسل ،ويكون ملزماً عندئذ بالفحص الظاهر
له في بلد المستفيدُ ،

-ياملكي،أكرم،والشماع،فائق،القانون التجاري،و ازرةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي،جامعةبغداد،ص.394:

1
2

 -الطائي،سليمةعلييوسف( ،)2010إجراءات االعتمادات المستندية في مصرف الراشدين والشمال للتمويل واالستثمار،مرجع

3

 -عربي ،رانيا إسماعيلي(  ،)2006المشكالت المحاسبية والرقابة األجنبية على العمالت األجنبية في المصارف التجارية ،دمشق:

سابق،ص.44:

جامعةدمشق،ص.50:
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لل خطاب من حيث ضمان عدم تزويره ،ويقوم البنك بهذا العمل بصفته متخصص في األعمال
المصرفيةوليسمطلوباً منهالتدقيقفيصحةماوردفيالخطاب ،منبنودوتتحددمهمتهفي
إيصالالخطابفيأسرعوقت،وفيحالعجزهعنذلكعليهإبالغالبنكالمصدرللخطاببعدم
يقةكانتيعدعنص اًر
قدرتهعلىالتبليغ،ومنالمسلمبهأنتبليغاالعتمادإلىالمستفيدبأيطر
ُ
أساسياً فيتنفيذهإذاليكفيأنيصدرالبنكاعتماداً باسمالمستفيدفقطوانمايجبعليهتبليغ
المستفيدبأنهقدوضعتحتتصرفهاعتماداً معيناً وبشروطمحددة،وانهبوصولخطاباالعتماد
المستنديإلىالمستفيديكونقدنفذااللتزامالمترتبعليه(.)1









-النجفي،حسن(،)1990شرح االعتمادات المستندية ،بغداد:دارالمعرفةللنشروالتوزيع،ص.55:

1
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المطلب الثاني
استالم المستندات من المستفيد وايصالها إلى البنك المصدر
إنالمستنداتتعبرعنالبضاعةومنهذاالمنطقيكونلهاأهميةكبيرةإلتمامعمليةاالعتماد
المستنديبينالمستفيدواآلمر،وكذلكللبنكالمصدرلكونهاتمثلضماناًلهفيحالةالرجوععلى
البضاعةالستيفاءحقهمناآلمر،ومنهناالبدمنتحديدالمستنداتالتيتقدمللبنكمنقبل
المستفيد في خطاب االعتماد ،وهنا يأتي دور البنك في فحص المستندات ومطابقتها لشروط
االعتماد،فقد نصتالنشرة ( )600منالقواعدواألعراف الموحدةفي مادتها (/14أ) علىأنه":
بناء على تسميته والمصرف المعزز ،إن وجد،
يجب على المصرف المسمى الذي يتصرف ً
والمصرف المصدر أن يفحصوا التقديم ،استناداً إلى المستندات وحدها ،لتحديد ما إذا كانت
المستندات تشكل في ظاهرها تقديماً مطابقاً أم ال" ،ففحص المستندات هنا ليست عملية تقديرية
للبنك،وانماسلطتهإلزاميةوفقاً للقواعدواألعرافالموحدةلالعتماداتالمستندية( .)1ويرىالباحث
أن من مهام البنك المراسل هنا فحص المستندات فحصاً ظاهرياً بصفته المهنية وليس بتدقيق
المستنداتوالتعمقفيفحصها.
أوالً :استالم المستندات من المستفيد وفحصها:
بعدأنيقومالمستفيدبتنفيذالمطلوبمنهوتجهيزجميعالمستنداتالمدونةبخطاباالعتمادخالل
الفترةالمحددةلالعتماديقدمهذهالمستنداتإلىالبنكالمراسلوالذيبدورهيقومبفحصهاظاهرياً،
والتحقق من مطابقتها للشروط الموضوعة المدونة بالخطاب ،ويكون تقديم المستندات إلى البنك
المراسلمنالمستفيدفيأوقاتالعملالرسميةللبنكوقبلانتهاءفترةصالحيةاالعتماد،وللبنكأن
يرفضالمستنداتإذالمتقدمأثناءفترةالعملالرسمية،وعنداستالمالمستنداتيكوندورالبنك

-إسماعيل،علياألميرابراهيم(،)2004التزام البنك بفحص المستندات بالنسبة لالعتمادات،مرجعسابق،ص.61:

1
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المراسلهنافحصالمستنداتبعنايةبصفتهالمهنيةفيهذاالمجال ومدىمطابقةالمستنداتلما
وردبالشروطالمدونةفيخطاباالعتماد،وأثناءالفحصللمستنداتيكونالبنكمقيدبالمستندات
ذاتها،والبنكغيرملزمبأيتحرياتأوسع،ذلكأنهملزمبالبحثفيسالمتهاوكفايتهافو اًروفي
وقتمعقولوالحددبالنشرةرقم(.)1()600
ولماكانال بنكغريبعنعقدالبيعوشروطه،لهذايكوندورهفيفحصالمستنداتاحتراممعيار
الشكلوفقاًلماجاءفيخطاباالعتماد،وانوجدمخالفةلشروطخطاباالعتمادولوفيمستند
واحدعلىالبنكرفضجميعالمستنداتفيحالكانتالمخالفةجوهريةأيفيحالعلمهبأنهال
اليمكن
يمكنللبنكالمصدرلالعتمادالمستنديواللآلمربفتحاالعتمادالتجاوزعنذلكالخطأ،و ُ
تصحيحه،فيهذهالحالةاليكونأمامالبنكالمراسلإالرفضالمستندات،ولكنلهأنيرفض
المستندات مؤقتاً عندما تكون المخالفة باإلمكان تصحيحها ،عندها يطلب البنك المراسل من
عادةتقديمالمستنداتالصحيحة،كمايمكنللمستفيدفيهذهالحالة
المستفيدتصحيحالمخالفةوا
ُ
أنيطلبمنالبنكالمراسلأخذرأيالبنكالمصدرلالعتمادفيهذاالشأن(.)2
إذاً يتلخصدورالبنكالمراسلفياستالمالمستنداتمنالمستفيد،وفحصهاللتأكدمنصحتها،
ومن مطابقتها لما ورد في خطاب االعتماد ،وبالتالي إرسالها إلى البنك المصدر خالل المهلة
المحددةفيخطاباالعتمادالمستندي.
ثانياً :إرسال المستندات إلى البنك المصدر:
بعداستالمالبنكالمراسلالمستنداتمنالمستفيدوفحصهايكوندورهإرسالهاإلىالبنكالمصدر
وذلكبعدأنقامبدورهفيفحصالمستندات،والتأكدمنصحتها،ومطابقتهالخطاباالعتمادمن

-عوض،مرجعسابق،ص:

1

-عوض،مرجعسابق،ص:

2
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وجهةنظرالبنكالمراسل،حيثتُعتبرهذهالمرحلةمنأهممراحلتنفيذالعقداالعتمادالمستندي،
والفحصهنايكونوفقاًلألصولالمصرفيةباعتبارهمتخصصاًفيهذاالمجال،ومنثميقومالبنك
المراسل بإرسال المستندات إلى البنك المصدر وخالل المدة المتفق عليها ،وعند استالم البنك
المصدر للمستندات يتأكد من صحتها بالتدقيق فيها للتأكد من مطابقتها فعالً لشروط االعتماد
المستندي،وهنايكونالبنكالمصدرملزماً ببذلعنايةعندتحققهمنسالمةالمستنداتوخلوها
يقةفنيةاليمكنكشفهاإالبواسطة
منالت زويرفهوغيرمسؤولإذاكانتالمستنداتمزورةبطر
ُ
،ويمكنكشفهبواسطةشخص
خبراء،وتقعمسؤوليتهإذاكانالتزويرفيالمستنداتواضحاًوجلياً ُ
عادي(.)1


 وبهذانجدأندورالبنكالمراسليستمربعدإرسالالمستنداتإلىالبنكالمصدرحيث

ينتظر قرار البنك المصدر بالموافقة على المستندات أو إعادتها إلى المستفيد حيث إن عملية
فحصالمستنداتالتكوننهائيةمنالبنكالمراسللتقريرقبولهاأورفضهامنأجلصرفمبلغ
االعتماد  ،وهنا تكون إعادة المستندات عن طريق البنك المراسل والذي هو ملزم بإرسالها إلى
المستفيدفورورودهاإليه،بعدفحصهانهائياًمنالبنكالمصدر.





-عربي،مرجعسابق،ص.51:

1
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الفصل الثالث


التزامات البنك المراسل وحقوقه
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الفصل الثالث
التزامات البنك المراسل وحقوقه


يتمعلىاألغلبتبليغاالعتمادالمستنديلدىبنكيقعفيبلدالمستفيد،وفيحالتكليف

البنك المراسل (المبلغ) بتبليغ خطاب االعتماد؛ عندها ال يمكن للمستفيد(البائع) أن يتجاهل هذا
البنك،ويقدمالمستنداتإلىبنكآخر،بلعليهتقديمالمستنداتإلىالبنكالمكلفبتبليغاالعتماد،
معحقالمستفيد(البائع)فيتوكيلأيبنكيراهمناسباًللقيامنيابةعنهبتقديمالمستندات،وعلىكل
حال تنحصرمسؤولية البنكالمراسل،في تبليغ االعتمادالمستندي وأية تعديالت تطرأعلىهذا
ظاهرياً ،والتأكد من سالمتها

والمستندات من المستفيد ،ثم فحصها
االعتماد ،واستالم اإلشعارات 
ومنثَمإرسالهاإلىالبنكفاتحاالعتماد،ومنخاللقيامالبنكالمراسلبهذاالعمليترتبعليه
التزاماتوحقوقتجاهالمستفيدوتجاهالبنكالمصدر.
وبناء على ذلك سيتم معالجة موضوع هذا الفصل من خالل مبحثين ،بحيث ُيعالج
 ً
المبحثاألولالتزاماتوحقوقالبنكالمراسلتجاهالمستفيد،فيما ُيعالج المبحثالثانيالتزامات
وحقوقالبنكالمراسلتجاهالبنكالمصدر.
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المبحث األول
التزامات وحقوق البنك المراسل تجاه المستفيد


منالمعروفأنهتنشأعالقةعقديةبينالبنكالمصدروالبنكالمراسلنتيجةلتكليفالبنك

ا لمصدرللبنكالمراسلبتبليغاالعتمادالمستنديوأيةتعديالتتطرأعليهللمستفيد،ولكنهذاالعقد
ينشئ أي عالقة عقدية بين البنك المراسل والمستفيد ،وال بين البنك المراسل واآلمر بفتح
ال ُ
االعتماد،
علىأساسأنمنيتعاقدمعالبنكالمراسلهوالبنكالمصدرلالعتماد،وبذلكاليكونالمستفيد
أواآلمربفتحاالعتمادطرفانفيهذاالتعاقد.


ويرى الباحث أن اآلمر ال تربطه عالقة بالبنك المراسل ،وان كان هو من اختار البنك

المراسل،وتبقىعالقةالبنكالمراسلبالبنكالمصدربعيداًعناآلمر.
وعلى اعتبار أن التزامات البنك المراسل ترتب حقوقاً للمستفيد ،وأن التزامات المستفيد
تشكلحقوقاً للبنكالمراسل،لذلكسيتممعالجةموضوعهذاالمبحثفيمطلبين،يتحدثاألول
عنالتزاماتالبنكالمراسلتجاهالمستفيد،فيمايتحدثالمطلبالثانيعنحقوقالبنكالمراسل
تجاهالمستفيد.
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المطلب األول
التزامات البنك المراسل تجاه المستفيد
جاء في حكم لمحكمة التمييز األردنية بأنه :المبدأ ... :إنالبنكالمراسلهوالبنكالوسيط
بينالبنكفاتحاالعتمادوبينالمستفيدينقلبينهماالرسائلوطلباتهماواليكونملتزمابتنفيذخطاب
االعتمادأوالمستنداتالتييقدمهاالمستفيد ،وعليهفإنهاليتحملأيةمسؤوليةتجاهالمستفيدألنه
يقومبتبليغطلباتالفريقينوهمافاتحاالعتمادوبنكهمنجهةوالمستفيدمنجهةأخرى"(،)1ورغم
عدموجودرابطةعقديةبينالبنكالمراسل(المبلغ)والمستفيد؛فإنذلكاليعنيعدمتمتعالبنك
اسلبأيةحقوقفيمواجهةالمستفيد،أوعدمتحملهأليالتزاماتفيمواجهته،ذلكأنهوعلى

المر
الرغممنكونالقاعدةفيالعقودنسبيةآثارالعقد،وأنآثارهقاصرةعلىطرفيه،وأنهاليجوزأن
يكسب الغير
يمكن أن ُ
يرتب العقد التزامات في ذمة الغير؛ إال أنه من المقرر أيضاً أن العقد ُ
حقوقاً،حسبماجاءفينصالمادة()208منالقانونالمدنياألردني،والتينصتعلىأنه":
اليرتبالعقدشيئافيذمةالغيرولكنيجوزانيكسبهحقا"،وقدجاءفيحكمحديثلمحكمة
ُ
التمييز األردنية بأنه ":المبدأ  ...يعتبر عقد التأمين الجماعي الذي تقوم بإبرامه الشركات مع
شركاتالتامينلضمانوفاءالعجزالذييلحقبعمالهامنقبيلاالشتراطلمصلحةالغيرويكون
ملزما للشركتين وعليهما الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية تجاه الغير المستفيد منه ولكن هذا العقد ال
يرتب شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا عمال بالمواد ( )212-208من القانون
المدني"(.)2

-تمييزحقوق،أردنيرقم()316لسنة،1988محكمةتمييزحقوقتاريخ،1988/2/7قسطاس.

1

-تمييزحقوقأردنيرقم()1832لسنة،2017محكمةتمييزحقوقتاريخ،2017/7/9قسطاس.

2
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وفيميدانتبليغاالعتمادالمستنديُيعتبر المستفيد منالغيربالنسبةللعقدالمبرمبينالبنك
المصدروالبنكالمراسل(المبلغ)إالأنذلكاليحرم المستفيدمنالتمتعبالحقوقالتيأنشأها
العقد لمصلحته ،وبالتالي فهي تشكل التزامات على البنك المبلغ واجبة التنفيذ من قبله تجاه
المستفيد،والتيهيااللتزاماتالتالية(:)1
عةالممكنة؛واالفإنتقصيره

علىالبنكالمراسل(المبلغ)تبليغاالعتمادأوالتعديلللمستفيدبالسرفيإجراءالتبليغبالسرعةالممكنةمنشأنهتحريكمسؤوليتهبهذاالصدد،فقدنصتالمادة(/9ه)
مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىأنه":إذااختارالمصرفالذيطُلبمنهتبليغ
يعلم دون تأخير ،المصرف الذي استلم منه
اعتماد أو تعديل عدم القيام بذلك ،فيجب عليه ،أن ُ
االعتماد أو التعديل ،أو اإلشعار"( ،)2فدور البنك المبلغ هنا تبليغ خطاب االعتماد إلى المستفيد
بدون التزام يقع عليه ،إال أن هذا ال يعني بأن البنك ال يكون مسؤوالً تجاه الغير أي المستفيد،
فالبنكالمبلغيقومهنابعملهفيتبليغخطاباالعتمادوهوملتزمبمبدأالحرفيةفيهذاالعمل،أي
أنهملزمباتخاذالعنايةالمعقولةللتحققمنالصدقالظاهريفياالعتمادالذييبلغه،حيثيلتزم
البنكالمبلغبإجراءالمطابقةالظاهريةلالعتماد()3أوالتعديلالمطلوبتبليغه،ويلتزمكذلكبالتأكد
من أن التبليغ الذي سيجريه يعكس وبشكل دقيق أزمنة وشروط االعتماد أو التعديل المطلوب
تبليغه ،وذلك حسب نص المادة (/9ب) من النشرة رقم ( )600سابقة الذكر .فهنا يكون البنك
المراسلملتزماًببذلالعنايةالمعقولةللتحققمنالصدقالظاهريلخطاباالعتمادالمستنديالذي

1

-الشريدة،أمجدمحمدسعيدحمزة( ،)2008المركز القانوني للبنوك الوسيطة في عمليات االعتماد المستندي ،أطروحةدكتوراهفلسفة

فيالقانونالخاص،جامعةعمانالعربيةللدراساتالعليا،ص.147-145:
-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.35:

2
3

إنالمستنداتالتييقدمهاالمستفيدفيظاهرهاسليمةإالأنهاتُخالفالواقع،فمنحقالبنكرفض
 -يقولالرأيالفقهيحولذلك:
ُ

قبولالمستنداتواالمتناععنتنفيذالتزامه(عوض،مرجعسابق،ص.)305:
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يبلغهإلىالمستفيد،وذلكحتىيتفادىالمستفيدالتزوير،أوالصورية،واليقعفيإبالغهباعتماد
لميفتحلمصلحته،واذالميتخذالبنكالمراسلهذهاإلجراءاتيكونمسؤوالًأمامالمستفيد(.)1
يلزم وبعد التحقق من الصدق الظاهري في االعتماد أن يرسل الخطاب
 كما إن البنك المبلغ ُبالسرعةالممكنةللمستفيد،وخاللالمدةالمحددةإنوجدت،فالخطابيعتبرالضمانللمستفيدفي
تنفيذالتزاماتهتجاهاآلمربفتحاالعتماد،ويبدأهذاااللتزاممنساعةوصولخطاباالعتمادإليه،
حيثيتماإلبالغوفقاًللتعليماتالواردةإليه،واالتفاقعلىأسلوبمعينلإلبالغ،فإنلميكنهذا
االتفاققدتم،فيتماإلبالغوفقاًلماجرىعليهالعملبينالبنكوعميله،أوماجرىعليهالعرف،
وهنايكونالبنكالمبلغمسؤولعنالنتائجالتيتحدثنتيجةعدماتباعالوسائلالمتفقعليهافي
البالغ،أوعدماتباعماجرىعليهالعملبينهوبينعميله،أوماجرىعليهالعرففيحالةعدم
وجوداتفاق(.)2
إناألصلأن يتمتبليغ التعديالت الواردة علىاالعتمادمن خالل ذات البنك الذيقام بتبليغاالعتماد،حيثنصتالمادة(/9د)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىأنه":على
ٍ
المصرفالذييستخدمخدماتمصرفمبلغأومصرفمبلغثان لتبليغاالعتماداستخدامنفس
المصرفلتبليغأيتعديلعلىذلكاالعتماد"(،)3وهذاالذييجعلالبنكالمبلغعندمايختاربنك
ثانيلتبليغخطاباالعتماديالمستندييلتزمبأنيقومبتبليغأيتعديليطرأعلىالخطابعن
طريقهذاالبنكالثانيالذياختاره.
إن موافقة المستفيد على أي تعديل أمر الزم وضروري لنفاذ ذلك التعديل حيث نصت المادة(/10أ)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة ()600علىأنه ":باستثناءماتمذكرهفيالمادة
-عوض،مرجعسابق،ص.28:

1

-عوض،مرجعسابق،ص108:

2

-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.35:

3

37
عدلأويلغىاعتمادمادونموافقةكلمنالمصرفالمصدر،والمصرفالمعززإن
الي
ُ
(ُ )38
()1
يشيرإلىاعتبارالتعديلساريالمفعول
وجد،والمستفيد" ،لذلكاليجوزتضمينأيتعديلبنداً ُ

ومقبوالً منقبلالمستفيد،إذالميردلهمنالمستفيدرفضلهخاللفترةمعينة،وعلىذلكفإن
البنكالمبلغملزمب انتظارردالمستفيدبالقبولأوالرفضلهذاالتعديل،دونماالتفاتمنهإلىالبند
الوارد في التعديل ،والقائل بنفاذ التعديل في حالة عدم ورود رفض له من قبل المستفيد ،وذلك
استناداً إلىنصالمادة(/10و)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600والتيتنصعلى
شيرإلىأنالتعديليصبحساريالمفعولمالميتمرفضه
سيتمتجاهلأينصفيالتعديلي
أنه":
ُ
ُ
منالمستفيدخاللمدةمعينة"( .)2وهنايرىالباحثبأنأيتعديلعلىاالعتماداليكونساري
المفعولإالبالموافقةالصريحةمناألطرافاألخرى.
ُيعتبر البنك المبلغ كساعي البريد بقوم بتبيغ خطاب االعتماد المستندي إلى المستفيد متقيداًالعتماد،يضافإلىذلكأنهاليحقلهتفسيرالبنودغيرالواضحةفي
بتعليماتالبنكالمصدرل
ُ
خطاب االعتماد ،وانما عليه أن يرسل إشعا اًر للمستفيد إلعالمه بأن التعليمات غامضة وأنه ال
يعلم البنك المصدر لالعتماد ،وينتظر
يتحمل أي مسؤولية من جراء ذلك ،ومن ثم عليه أن ُ
التوضيحات،وعلىهذااألخيرإرسالهاخاللوقتقصيرلكييتمتبليغاالعتمادللمستفيد،واال
تحملالمسؤوليةعنالنتائجفيحالأدىذلكللضرربالمستفيدأواآلمربفتحاالعتماد(.)3
 البنك المبلغ باستالم المستندات من المستفيد وارسالها فو اًر إلى البنك المصدر ،فعند استالمالمستفيدخطاباالع تمادمنالبنكالمبلغيلتزمحسببنوداالعتمادالمستنديالمتفقعليهاعلى
تنفيذجميعهذهالبنودالتيوردتفيه،والتييكونقداتفقمعاآلمربفتحاالعتمادعليها بكل

-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.37:

1

-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.37:

2

-فاعور،مرجعسابق،ص.144-143:

3
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بنودها،وفيحالوجدالمستفيدأنشروطخطاباالعتمادتختلفعلىمااتفقعليهمعالمشتري
(اآلمربفتح االعتماد)،عندذلكيحقلهرفضهذااالعتمادأوإهماله،ولكنعلىاألغلبفإن
شروطاالعتمادتكونمنسجمةمعالمواضيعالتياتفقعليهااآلمربفتحاالعتمادوالمستفيد،هنا
يقع على البائع أول التزام وهو تنظيم المستندات المطلوبة طبقاً لشروط االعتماد وارسالها إلى
المصرف المراسل ( المبلغ) ويكون البنك المبلغ ملزم باستالم هذه المستندات وارسالها فو اًر إلى
البنكالمصدر.
يلتزم البنك المبلغ بإرسال المستندات إلى البنك المصدر خالل المهلة المحددة في خطاباالعتماد،فحسبنصالمادة(/6د)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600؛فإناالعتماد
يحبأنينصعلىتاريخانتهاءالتقديمفقدنصتهذهالمادةعلىأنه":يجبأنينصاالعتماد
يعتبر تاريخ االنتهاء المذكور للوفاء أو للتداول هو تاريخ انتهاء
على تاريخ انتهاء للتقديمُ ،
التقديم"( –.)1وتجدراإلشارةهناإلىأنهيترتبعلىالمستفيدنتيجةالتزامهبتقديمالمستنداتللبنك
المراسل(المبلغ) ،أن تكون جميع المستندات المطلوبة موجودة من حيث عددها ،وعدد كل نوع
منها ،وعندما يطلب اآلمر بفتح االعتماد مستنداً معيناً يتضمنه خطاب االعتماد؛ عندها على
المستفيدأنيقومبتقديمهوأاليحتجبأنهذاالمستندالقيمةلهبالنسبةلآلمربفتحاالعتماد،أوأن
اشتراطتقديمهغيرعملي،أوغيرمعقول،طالماأناآلمرقدطلبهوتضمنهخطاباالعتماد(،)2



وعلىالمستفيدااللتزامبتبليغالبنكالمراسل(المبلغ)بقبولهللتعديالتأورفضها،فقدنصتالمادة(
/10ج) من األصول واألعراف الموحدة النشرة ( ،)600على أنه ":تبقى شروط وأزمنة االعتماد
األصلي(،أواالعتمادالذيتضمنتعديالتمقبولةسابقاً)،ساريةالمفعولبالنسبةللمستفيدإلى
-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.31:

1
2

 -حسين ،بختيار صابر بايز(  ،)2009مسؤولية المصرف في االعتماد المستندي ،والمخاطر التي تواجهه ،القاهرة :دار الكتب

القانونية،ودارشتات،ص.179:
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أن يبلغ المستفيد المصرف الذي قام بتبليغ التعديالت قبوله لتلك التعديالت ،على المستفيد أن
ُيعطي إشعا اًر بقبول أو رفض التعديل ،واذا فشل المستفيد في إعطاء ذلك اإلشعار فإن التقديم
أليتعديالتلميتمقبولهابعديعتبرإشعا اًرمنالمستفيدبقبولالتعديل،ومنذ
المطابقلالعتمادو
ُ
()1
ويفهم من النص السابق ان المستفيد ملزم بتبليغ البنك
ذلك اللحظة سيعتبر االعتماد معد 
الً" ُ ،

فضهللتعديالتالتيبلغتله،وفيحالعدماستطاعتهالردفإن
المراسل(المبلغ)بموافقتهأور
ُ
يضاف إلى ما
يصبح االعتماد معدالًُ ،
هذا يعتبر موافقة من المستفيد على التعديالت  ،وبالتالي ُ
سبقأنالمستفيدملزمبأنيكونقبولهللتعديالتكامالًوليسجزئياً،وانكانقبولالتعديلجزئياً
يعتبر بمثابة رفض لهذه
فحسب األصول واألعراف الموحدة فإن القبول الجزئي للتعديالت ُ
التعديالت،فقدنصتالمادة(/10ه)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(،)600علىأنه":
اليسمحبالقبولالجزئيللتعديلويعتبرذلكاشعارابرفضالتعديل"(.)2


ونخلص هنا إلى أن التزامات البنك المراسل(المبلغ) تجاه المستفيد في تبليغ خطاب

االعتمادتنحصرفيقيامهبالتأكدمنصحةاالعتمادوفقاً لحرفيتهالمهنيةببذلالعنايةالمعقولة
للتحققمنالصحةالظاهرةللخطابوبأنهصادرعنالبنكالمصدر،ومنثمإرسالهذاالخطاب
إلىالمستفيدثماستالمالمستندات واإلشعاراتإنوجدت منالمستفيدوارسالهاإلىالبنكالمصدر
بعدالتأكدمنصحتهاوفقاًللفحصالظاهريلها،وبدونتعمقفيالفحص.


-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.37:

1

-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.37:

2
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المطلب الثاني
حقوق البنك المراسل تجاه المستفيد
رغمعدموجودرابطةعقديةبينالبنكالمراسل(المبلغ)والمستفيد،إالأنهيثبتللبنكبعض
الحقوقفيمواجهةالمستفيد،وهذهالحقوقتنبثقمنقواعدالقانونالتجاري،أوالقواعدالعامةفي
القانونالمدني،أونصوصاألصولواألعرافالموحدة،وهذهالحقوقهي(:)1
نصتالمادة()36مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىأنه":اليتحملالمصرفأي التزام أو مسؤولية عن النتائج الناجمة عن انقطاع أعماله بسبب القضاء والقدر أو أعمال
الشغب أو االضطرابات المدنية أو التمرد أو الحروب أو أعمال اإلرهاب أو أي إضرابات أو
إغالقات تعجيزية أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرته ،لن يقوم المصرف بعد استئناف
أعماله ،بالوفاء بدفع أو تداول أي اعتماد انتهت مدته خالل فترة انقطاع أعماله بسبب تلك
يستفاد من النص السابق بأن البنك المراسل عندما يكون بنكاً مبلغاً لن يتحمل أي
األحداث"ُ ،
مسؤوليةناجمةعنعدمتمكنهمنتبليغاالعتمادأوأيتعديلنتيجةلقوةقاهرة،وبذلكفإنهذا
النصكأنهأعطىحقعامللبنوكالوسيطةومنهاالبنكالمراسل(المبلغ)؛فأعفاهممنالوفاءأو
التداولعندماتكونمدةاالعتمادقدانتهتخاللفترةانقطاعالبنكبسببقاهرخارجعنإرادته،
خاصةوأنالقوةالقاهرةحادثغيرمتوقعواليمكندفعهواليعزىإلىالمدين،وقدجاءفيحكم
حديث لمحكمة التمييز األردنية بأنه ":المبدأ ...:إذا طرأتقوةقاهرةفي العقود الملزمة للجانبين
الً انقضى معه االلتزام المقابلله وأنفسخالعقدمن تلقاء نفسهويجب
تجعل تنفيذ االلتزام مستحي 

1

 -الشريدة،أمجدمحمدسعيدحمزة(،)2008المركز القانوني للبنوك الوسيطة في عمليات االعتماد المستندي،مرجعسابق،ص:

144-142
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إعادةكلطرفالىحالهقبلالتعاقد،وتتحققالقوةالقاهرةبتوافرشرطيهاأاليمكنتوقعالحادث
واستحالةدفعه،وفقاًألحكامالمادة()247منالقانونالمدنياألردني"(.)1
وبالتاليفيحالةقيامالبنكالمبلغبتكليفبنكآخرالقيامبعمليةتبليغخطاباالعتماد؛
فإنالبنكالمبلغاألوليكونخاليالمسؤوليةتجاهالمستفيدعنعدمقيامالبنكالمبلغالثانيبتبليغ
خطاب االعتماد المستندي أو أية تعديالت  ،أو التأخير في تبليغه للمستفيد ،أو عدم تنفيذ
التعليماتالصادرةإلي همنالبنكاألول،كماإنالبنوكالتتحملأيالتزامأومسؤوليةنتيجةعدم
قيامالبنكاآلخربتنفيذالتعليمات،وهذامانصعليهقرارمحكمةالتمييزاألردنيةحيثجاءفي
حكملهذهالمحكمةبأنه:المبدأ":باستعراضالمادة81منالنشرةالموحدةلألعرافالمستنديةنجد
أنها تنص على ما يلي  -8 ":-عندما تستعينالبنوكبخدماتبنكآخر أوبنوكأخرى لتنفيذ
تعليمات فتح االعتماد فإنها تقوم بذلك لحساب وعلى مسؤولية طالب فتح االعتماد-2  .ال
تتحملالبنوكأيالتزامأومسؤوليةنتيجةعدمقيامالبنكاآلخرأوالبنوكاألخرىبتنفيذالتعليمات
التيبلغتهاإياهاحتىلوكانتتلكالبنوكهيالتياختارتالبنكأوالبنوكاألخرى"،وحيثأن
اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على انه "ال تتحملالبنوكالتي تقوم بالوساطة بين طالب فتح
االعتمادوبينبنكآخرتبعهأومسؤوليةجراءعدمتنفيذاألخيرالتعليماتالتينقلتإليهحتىلو
كانتهيالتياختارتهذاالبنك"( .)2ومنخاللذلكنخلصإلىأنالبنكالمبلغغيرمسؤول
عن عدم تنفيذ البنك اآلخر الذي كلفه بالتبليغ والتعليمات التي نقلت إليه بشأن تبليغ االعتماد
المستنديللمستفيد.

-تمييزحقوقأردنيرقم(،)1116لسنة،2017محكمةتمييزحقوقتاريخ،2017/7/24قسطاس.

1

-تمييزحقوقأردنيرقم()3081لسنة،2008محكمةتمييزحقوقتاريخ،2009/8/23قسطاس.

2
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اسلاليسألعنذلكفي
عندمايتأخرالبنكفيالتبليغأوتفقدالمستنداتأوتشوهفإنالبنكالمرُ
حال استخدم وسيلة تفي بمتطلبات تبليغ االعتماد ،كما ينطبق هذا األمر على حالة االعتماد
الخاليمنتحديدوسيلةنقلالمستندات،وذلكطبقاً لنصالمادة()35مناألصولواألعراف
الموحدة النشرة ( )600والتي نصت على أنه ":ال يتحمل المصرف أي التزام أو مسؤولية عن
النتائجالناجمةعنالتأخيرأوالفقدانخاللاإلرسالأوالتشويهأوأيأخطاءأخرىناجمةعن
إرسالأيةرسائلأوتسليمأيةرسائلأومستنداتعندماتكونهذهالرسائلأوالمستنداتقدتم
إرسالهاأونقلهاطبقاًلمتطلباتاالعتماد.
ال يتحمل البنك نتائج عدم فعالية أي مستند ،أو أن يكون هذا المستند مزيفاً ،إضافة لذلك اليتحملالمصرفأيالتزامعنوزنالبضاعةأوكميتهاأوحالتها،حيثنصتالمادة()34من
األصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىأنه":اليتحملالمصرفأيالتزامأومسؤوليةعن
الشكل او الكفاية أو الدقة أو الصحة أو الزيف أو األثر القانوني ألي مستند ،أو عن الشروط
العامةأوالخاصة المنصوص عليهافيالمستندأو المضافةإليه ،كما ال يتحملالمصرف أي
التزامأومسؤوليةعنالوصفأوالكمية،أوالوزنأوالنوعية،أوالحالةأوالتغليفأوالتسليمأو
يمثله أي مستند ،أو عن حسن النية أو
القيمة أو وجود البضائع أو الخدمات أو أي أداء آخر ُ
األفعال أو اإلغفاالت أو المالءة أو األداء أو مكانة المرسل ،أو الناقل ،أو وسيط الشاحن أو
المرسلإليهأومؤمنالبضائعأوأيشخصآخر"(،)1والشكبأنهذاالحقالممنوحللبنكال
يتعارض مع التزام البنك بإجراء المطابقة الظاهرية للمستندات ،حيث نصت المادة (/9ب) من
بتبليغاالعتمادأوالتعديل،يعتبرالمصرف
األصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىأنه":
ُ

-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.77:

1
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المبلغ مقتنع بالصحة الظاهرية لالعتماد أو التعديل وأن ذلك التبديل يعكس بشكل دقيق شروط
وأزمنةاالعتمادأوالتعديلالمستلمة"(.)1
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن البنك المبلغ وان كان ملزماً بالمطابقة الظاهرية لالعتماد
والمستندات ،وصحة إصدارها من البنك المصدر إال أنه غير ملزم بكشف التزوير الذي يتطلب
يمكن القول بأن دور البنك المراسل في هذه
المهنية الخاصة في إظهاره أو اكتشافه ،ومن ثم ُ
المسألةتكونبالكشفالظاهرلهذهالمستنداتبحيثيكونالتزويرواضحاً للبنكويسهلاكتشافه
واالفاليكونمسؤوالًعنه.
وبهذاتخلصحقوقالبنكالمراسلتجاهالمستفيدفياآلتي:
 حقهفيتقاضياألجرمقابلأيعمليقومبهلصالحالمستفيدوانكانجزئياً. حقهفيإيقافالمهامالمكلفبهاتجاهالمستفيدبسببالقوةالقاهرة. حقهفيتكليفبنكمبلغآخرفيتنفيذالمهامالمكلفبها. حقه في اختيار الوسيلة التي يبلغ بها الخطاب في حال عدم تحديد وسيلة معينة بخطاباالعتماد.




-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.35:

1
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المبحث الثاني
التزامات وحقوق البنك المراسل تجاه البنك المصدر
يكلف البنك المصدر البنك المراسل في بلد المستفيد بتبليغ االعتماد المستندي
عادة ما ُ
واستالمالمستنداتمنالمستفيدوتدقيقهاوبعدذلكإرسالهاإلىالبنكالمصدرلالعتماد،إنهذا
التكليفيرتبالتزاماتوحقوقللطرفينالبنكالمصدروالبنكالمراسل(المبلغ)،ولماكانتاألصول
واألعرافالدوليةتعتبرأنالبنوكتلجأإلىخدماتبنوكأخرىبغرضتنفيذتعليماتاآلمربفتح
االعتماد،فهيتفعلذلكلحسابوعلىمسؤوليةطالبفتحاالعتماد،وبذلكالتتحملهذهالبنوك
أي  التزامأومسؤوليةإذالميتمتنفيذالتعليماتالتيأرسلتهاللبنكالمكلفبالتبليغحتىولوكانت
هيالتياختارتهذاالبنك،إنهذايقتضيالتعرفعلىالمركزالقانونيللبنكالمراسل(المبلغ)،
وحيث تعتبر األصول واألعراف الموحدة البنك المراسل(المبلغ) مجرد وسيط ،وأن البنك فاتح
االعتماداليتحملأيةمسؤوليةعنأعماله،بلإنالمسؤوليةتقععلىعاتقاآلمربفتحاالعتماد
المستندي،حتىولوكانالبنكفاتحاالعتمادهوالذيكلفالبنكالمراسل(المبلغ)نفسه،هنايثور
السؤال أين الحماية التي يتوخاها اآلمر بفتح االعتماد المستندي من جراء ذلك؟ فبالرغم من
االعتماداتالمستنديةجاءتللتوفيقبينمصالحالمشتري،والبائعمنجهةومصلحةالمستفيدمن
جهةأخرى،ولحمايتها،إالأنهمنالمالحظأنالمستفيد(البائع)هواألكثرفائدةمنهذهالحماية
وحتىإنهذهالحمايةتشملهأكثرمناآلمربفتحاالعتمادالمستندي،ذلكأنالمستفيديقبضثمن
البضاعة بمجرد تسليم المستندات للبنك ،بعكس المشتري( اآلمر بفتح االعتماد المستندي) الذي
ربمااكتشففيمابعدبأنالبضاعةمعيبة،فيكونقدتعرضلخسارةكبيرةنتيجةلذلك،وهنايثور
السؤال هل من المنطق أو العدل واإلنصاف تحميل المشتري ( اآلمر بفتح االعتماد المستندي)
أيضاً المسؤوليةعنأعمالالبنوكالمبلغةلخطاباتاالعتماداتالمستنديةوهوعلىالغالبقدال
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يكونعلىمعرفةبها؟إنهذايدعوناإلىالتعريفعلىطبيعةالعالقةبينالبنكالمراسل(المبلغ)،
والبنك المصدر لالعتماد ،والتي اختلفت اآلراء حول طبيعة العقد الذي ينظم العالقة بين هذين
بأنهعقدمقاولةوأندورالبنكالمبلغ

البنكين،فهلهوعقدمقاولةامعقدوكالة؟هناكرأيقال 
مقتصر على دور ساعي البريد ،فيما ذهب جانب آخر الى القول بأنه عقد وكالة وذلك لعدة
اعتباراتأهمهاأناالعرافالموحدةلمتقصرالتزامالبنكالمبلغبالتبليغفقطوانماألزمتهأيضاً
ببذلالعنايةالمعقولةللتأكدمنصحةاالعتمادالذييقومبتبليغه،والشكبأنااللتزامبالتحققمن
صحةاالعتمادهوتصرفقانونييملكبهالبنكمجاالً البأسبهمنحريةالتصرففيعدم
تبليغاالعتمادأوحتىتبليغهرغمعدمتأكدهمنصحته ،حيثأنههنايعبرعنإرادتهالعن
،يضافإلىذلكأن
إرادةالبنكالمصدرفيكونوكيالً ويخرجعنحكمالرسول(ساعيالبريد) ُ
الً ماديةيحكمهاعقدالمقاولةوتصرفاتقانونيةيحكمها
عملالبنك المراسل (المبلغ) يتضمنأعما 
عقدالوكالة،والرأيالراجحأنهعندمايتعذرتطبيقأحكامالعقدينمعاً فيوقتواحد،يتمالنظر
إ لىالعنصرالغالبوهوهناالتصرفالقانونيالمتمثلبالتأكدمنصحةاالعتمادفنطبقأحكام
عقدالوكالة(.)1
ولكناالجتهادالفرنسياعتبرأنالبنكفاتحاالعتمادهوالمسؤولعنالبنكالمراسل(المبلغ)،
باعتبارأنهذااألخيريعملكنائبوكيلوأنمسؤوليتهتستندإلىالمادة()1382منالقانون
المدنيالفرنسي،وأنهبالرغممنأناألصولواألعرافالموحدةتعفيالبنكالمصدرلالعتمادمن
المسؤولية عن أعمال البنك المراسل ( المبلغ) إال أن هذا اإلعفاء ال يشمل أعمال اإلهمال،
وخالصةاألمرأنهبالرغممنالتوافقبيناألصولواألعرافالموحدة،واالجتهادعلىإعفاءالبنك
مصدراالعتمادمنالمسؤوليةإالأناالختالفبينهمايتمثلبأناألصولواألعرافتعفيالبنك
-التل،يوسف(،)2008مسؤولية البنك المبلغ لالعتماد المستنديhttp://www.startimes.com/?t=7918798 ،
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مصدراالعتمادمنالمسؤوليةبشكلتامبينمااالجتهاديعتبربأنالبنكالمصدرلالعتماديبقى
مسؤوالً في حال ارتكابه خطأ شخصياً ناتجاً عن سوء اختياره للبنك المراسل (المبلغ) أو إهماله
لمراقبته(.)1
وهنا يثور سؤال آخر ماذا لو كان المشتري (اآلمر بفتح االعتماد) هو الذي اختار البنك
المراسل(المبلغ)؟ في هذه الحالة فإن فاتح االعتماد هو الذي اختار البنك المبلغ وكلّف البنك
المصرلالعتمادبالتعامل؛ففيهذهالحالةمنالطبيعيأنيكونفاتحاالعتمادمسؤوالًعنأعمال
البنكالمراسل(المبلغ)(،)2ويرىالباحثأنهذااألمرليسمنطقياًألنالبنكهوالمحترفلألعمال
أيداع لتحملمسؤوليةالبنكالمراسل(المبلغ)وانمامنالممكنأنيكون
المصرفيةوليسهناك
ٍ
المشتريأوفاتحاالعتمادهمالمسؤولعنسوءاختيارالبنكالمراسل(المبلغ)وليسعنأعمال
هذاالبنك.
وفيالحالةالتييتركفيهاالمشتري الحرية للبنكفاتحاالعتمادفياختيارالبنكالمبلغفإنهمن
المنطقيأنالمشتريلنيتحملأيمسؤوليةعنإهمالالبنكالمبلغنظ اًرألنهالتوجدأيةصلة
بينهما ،واألنسب تحميل البنك فاتح االعتماد المسؤولية عن أعمال البنك المبلغ ،ذلك أنه قام
باختيارالبنكالمبلغبنفسهوهوعلىمعرفةودرايةبهذاالبنك،وربماكانالمبلغفرعاً له،فالشك
بأنه يعرف تصرفاته ،فلذلك يمكن تحميله مسؤولية سوء االختيار أيضاً .ومن خالل ذلك نتناول
التزاماتالبنكالمراسلتجاهالبنكالمصدرفيالمطلباألول،وحقوقالبنكالمراسلتجاهالبنك
المصدرفيالمطلبالثاني.

1

 -فاعور،مازنعبدالعزيز( ،)2006االعتماد المستندي والتجارة االلكترونية في ظل القواعد واألعراف الدولية والتشريع الداخلي،

مرجعسابق،ص.146:
المرجعالسابق،ص148:
 -
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المطلب األول
التزامات البنك المراسل تجاه البنك المصدر
يقععلىعاتقالبنكالمراسل(المبلغ)االلتزاماتالتاليةفيمواجهةالبنكالمصدر:
أوالً :التزامه بالقيام بتبليغ االعتماد و /أو التعديالت المتعلقة به على النحو المقرر في االتفاق
المبرممعالبنكالمصدر،وهذاااللتزامينبعمنااللتزامبوفاءكلطرفبماعليه(،)1وهذاماأكدته
المادة(/9أ)منالنشرة 600حيثنصتُ ":يمكنتبليغاعتمادماوأيتعديلللمستفيدبواسطة
بنكمبلغ،يقومالبنكالمبلغغيرالمعزز،بتبليغاالعتمادوأيتعديلدونأيتعهدمنهبالوفاءأو
علىالنصالسابقفإنالبنكالمبلغعندمايخلبهذاااللتزامدونمبرر،يجعل
التداول"،واستناداً
ُ
نفسهعرضةللمسائلةالقانونيةمنالبنكالمصدر(.)2
ثانياً :علىالبنكالمبلغبالتحققمنالصحةالظاهريةلخطاباالعتمادالمستندي أوالتعديلقبل
تبليغه،كمايجبعليهالتأكدمنأنتبليغهيشكلمرآةلشروطوأزمنةاالعتمادأوالتعديلالذي
ها،وتعتبرهذهالمرحلة

يبلغهوهذامانصتعليهالمادة(/9ب)منالنشرة()600والتيسبقذكر
منأهموأدقالمراحلواإلجراءاتالتييمربهااالعتمادالمستندي،نظ اًرلماتلعبهالمستنداتمن
دور خطير فيموضوع االعتماد،فهي دليلتنفيذ المستفيداللتزاماته،وهنا يستوجب على البنك
المراسل(المبلغ)بذلالعنايةالكافيةلدىقيامهبفحصالمستنداتوبأسرعوقتممكنللتأكدمن
أنهافيظاهرهامطابقةلشروطاالعتماد(،)3فالبنكالمراسليلتزمفقطباستالموفحصالمستندات
المطلوبةمنالمستفيدبناء علىتكليفمنالبنكالمصدرلالعتماد،وفيحاللميردفيخطاب
ً
1

-عوض،عليجمالالدين(،)1989االعتمادات المستندية دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة  1813الدولية،مرجعسابق،

ص.19:

-الفايز،أعظمصالح( ،)2016مدى إمكانية الرجوع على البنك مصدر االعتماد المستندي ،مرجعسابق،ص.64:

2
3

-عربي،رانياإسماعيل( ،)2006المشكالت المحاسبية والرقابة على العمالت األجنبية في المصارف التجارية مع حالة تطبيقية على

المصرف التجاري السوري ،بحثمقدملنيلدرجةالماجستيرفيالمحاسبة،كليةاالقتصاد،جامعةدمشق.
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يطالب المستفيد بثالثة
االعتماد تحديد لهذه المستندات ،وجب على البنك المراسل( المبلغ) أن ُ
ية،وثيقةالتأمين،ويطلقعلى
مستنداتالزمةفيكلاألحوال،وهيسندالشحن،القائمةالتجار
ُ
هذهالمستنداتالثالثة:المستنداتالرئيسية،أوالمستنداتاألساسية(.)1
ثالثاً :هناكحاالتاليستطيعفيهاالبنكالمبلغالتأكدمنالصحةالظاهريةلالعتمادأوالتعديل
المطلوبتبليغه،عندهاعليهااللتزامباتباعأحدطريقتين:
أ -أنيعلمفيالحالومندونتأخيرالبنكالذيوردمنهاالعتمادأوالتعديل،بعدمقدرتهعلى
التأكدمنالظاهريةلالعتماد.
ب -أنيقومبتبليغالمستفيدهذااالعتمادأوالتعديل،معإحاطتهبكونهلميقتنعبصحةاالعتمادأو

التعديالتالظاهرية،وهذااألمرأتىمننصالمادة(/9و)األصولواألعرافالموحدةالنشرة
()600والتينصتعلىأنه":إذالميتمكنالمصرفالذيطُلبمنهتبليغاعتمادأوتعديل
منالتأكدمنالصحةالظاهريةلالعتمادأوالتعديلأواإلشعار،فيجبعليهدونتأخيرأن
يعلمالمصرفالذييبدوأنالتعليماتوردتمنه،أماإذااختارالمصرفالمبلغالثانيبالرغم
منذلكتبليغاالعتمادأوالتعديل،فيجبعليهأنيعلمالمستفيدأوالمصرفالمبلغالثاني
بأنهلميقتنعنفسهمنالصحةالظاهريةلالعتمادأوالتعديلأواإلشعار"(.)2
ٍ
اليقومالبنكالمبلغباالستعانةببنكمبلغثان إلجراءالتبليغ،عندهاعليه
رابعا :فيبعضاألحو
االستعانة بالبنك ذاته لغايات تبليغ أي تعديل على االعتماد ذاته ،حسبما جاء في نص المادة
(/9د)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600حيثنصتعلىأنه":على المصرفالذي

-يامالكي،أكرم،والشماع،فائق()1980القانون التجاري ،بغداد:جامعةبغداد،ص.398:

1

-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.35:

2
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ٍ
يستخدمخدماتمصرفمبلغأومصرفمبلغثانلتبليغاعتماداستخدامنفسالمصرفلتبليغأي
تعديل على ذلك االعتماد" ،عندها يكون للبنك المصدر حق المسائلة على البنك المبلغ إذا ما
استعانببنكمبلغآخرغيرذلكالذياستعانبهفيالبداية(.)1
اءتبليغاالعتمادأوتعديلأنيبلغ
الالتييقررفيها عدمإجر
خامساً :علىالبنكالمبلغفياألحو
ُ
ُ
فيالحالالبنكالذياستلممنهاالعتمادأوالتعديل ودونتأخيربعدمإجراءالتبليغ،وذلكحسب
نصالمادة(/9ه)منالنشرة()600والتيوردذكرهاسابقاً.
سادساً :نظ اًر ألن المادة ( )35من النشرة ( )600تنص على عدم تحمل البنك أي التزام أو
إلخ؛فإنهوبمفهومالمخالفةبهذهالمادةيمكن
مسؤوليةعنالنتائجالناجمةعنالتأخيرأوالفقدان...
ُ
القولبالتزامالبنكالمبلغباتباعطريقةاإلرسالالمبينةفياالعتماد،واالفإنهيسألعناألضرار
الناجمة عن اختياره طريقة إرسال خالف تلك المبينة في االعتماد أو العقد المبرم مع البنك
المصدر.
سابعاً :حيثإنالبنكالمبلغلميضفتعهدهعلىاالعتمادفيكوندورهالقيامبوظيفةالوسيطبين
المصرف فاتح االعتماد والمستفيد فقط ،فال إلزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بشرط من الشروط
يضيف تعزيزه لالعتماد ( ،)2ومع ذلك يبقى هذا النوع من االعتماد
الواردة في االعتماد؛ فهو لم ُ
يتسمفيالمقاماألولعلىرحابةالثقةوالصداقةبينالمشتريوالمستفيدوسنواتسابقةمنالتعاون
والتعاونالمشتركبينهما.

-الفايز،مرجعسابق،ص.68:

1
2

-الطائي،سليمةعلييوسف( ،)2010إجراءات االعتمادات المستندية في مصرف الرافدين والشمال للتمويل واالستثمار ،حالة دراسة،

بحثمقدملنيلشهادةالدبلومالعاليفيالمصارف،بغداد:المعهدالعاليللدراساتالمحاسبيةوالمالية،جامعةبغداد،ص.30-29:
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المطلب الثاني
حقوق البنك المراسل تجاه البنك المصدر
أوالً:إناألصلفيهذهالعالقةأنالبنكالمراسل(المبلغ)يقومبعملهلقاءأجر،فهويقومبعمل
تجاري ،والعمل التجاري يكون مأجو اًر ،وليس مجانياً ،وذلك حسب نص المادة ( )55من قانون
ييقصد بهالقيامبعملأوخدمة/اليعد
التجارةاألردنيوالتينصتعلىأن":كلالتزامتجار ُ
معقوداً علىوجهمجاني/واذالميعينالفريقانأجرةأوعمولةأوسمسرة،فيستحقالدائناألجر
المعروففيالمهنة،واستناداً علىالنصالسابقيستحقالبنكالمراسلعندمايكونمبلغاً أجرته
عن العمل الذي قام به ،أما تقديره فيعود لما هو محدد في العقد المبرم بين البنكين المصدر
والمراسل ،وان خال العقد من تحديد األجرة يتم تعيينها باالستعانة بالعرف الدارج في العمل
()1
،ويفهممماسبقأنالبنكالمصدرملزمبدفعأجرإلىالبنكالمراسل(المبلغ)لقاء
المصرفي
ُ

عمله معه ،فيكون البنك المصدر ملزماً بدفع تكلفة تبليغ االعتماد للمستفيد ،وكل إبالغ عن
التعديالتالتيتطرأعلىاالعتمادالمستندي،إضافةإلىتكلفةتدقيقالمستنداتالتييستلمهامن
مإرسالهاإلىالمصدر،وهذايمثلحقاًللبنكالمبلغ.
المستفيد،والتأكدمنهاظاهرياً،ومنثَ
ُ
ثانياً :كما يحق للمصرف المبلغ استخدام مصرف مبلغ آخر لتبليغ االعتماد حسب ما جاء في
المادة(/9ج)منالنشرة()600سابقةالذكر،ولكنيرىالبعضأنهمنالممكنسلبهذاالحق
منه في األحوال التي ينص فيها العقد المبرم بين البنكين المصدر والمبلغ على عدم جواز قيام
البنكالمبلغبتكليفبنكمبلغ آخربتبليغاالعتمادأوتعديالته ()2؛إالأنهفيالحاالتالتييتم
تبليغاالعتمادفيهامنقبلبنكمبلغ،فإنهاليجوزإجراءتبليغأيتعديلعلىبنودهذااالعتماد

-السفري،يعقوب(،)2007النظرية والتطبيق في أحكام األعراف ( ،)611بيروت:اتحادالمصارفالعربية،ص.369:

1

-الشريدة،مرجعسابق،ص128:

2
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إال من خالل ذات البنك المبلغ ،ويسري ذات الحكم في األحوال التي يقوم فيها البنك المبلغ
ٍ
بنكمبلغثان لتبليغاالعتماد،وذلكحسبماجاءفيالمادة(/9د)منالنشرة()600
باالستعانةب
سابقةالذكر،وفيالواقعفإنمخالفةهذاالنصمنشأنهاقياممسؤوليةالبنكالعقديةتجاهالبنك
المبلغفيحالةقيامهباالستعانةببنكمبلغآخرلغاياتتبليغتعديالتواردةعلىاالعتمادخالفا
للبنكالذياستعانبهابتداء لتبليغاالعتماد،ويكونللبنكالمبلغالمطالبةبالتعويضعنالضرر
ً
الذي حصل نتيجة اإلخالل بااللتزام الملقى على كاهل البنك المصدر ،ومعنى ذلك أنه عندما
ُيكلف البنك المراسل( المبلغ) ،بتبليغ االعتماد المستندي من قبل البنك المصدر؛ فإن هذا يعني
التزامالبنكالمصدربتبليغجميعالتعديالتالطارئةعلىاالعتمادالمستنديعنطريقهذاالبنك
تحديداً،وللبنكالمبلغاالستعانةببنكمبلغآخرإنكانذلكوارداًفيخطاباالعتمادالمستندي.
الالتييبدأفيهاالبنكالمبلغباتخاذاإلجراءاتالالزمةإلجراءالتبليغعلىالنحو

ثالثاً :فياألحو
المقرر ،ثم يمتنع عليه إتمام مهمته ألسباب خارجة عن إرادته فإنه يستحق قيمة ما قام به من
أعمالوماأنفقفيسبيلالتنفيذبقدرمايعودعلىالبنكالمصدرمنفائدة،ويستفادهذاالحكم
ُ
مننصالمادة()802منالقانونالمدنياألردنيوهيالتيتتعلقبأحكامالمقاولةحيثجاءفيها
":إذابدأالمقاولبالتنفيذثمأصبحعاج اًزعنإتمامهلسبباليدلهفيهفإنهيستحققيمةماتم
مناألعمال،وماأنفقفيسبيلالتنفيذبقدرمايعودعلىصاحبالعملمننفع"،ويعنيذلكأن
مجردبدءالبنكالمراسل(المبلغ)بالخطواتاألولىلتبليغاالعتمادالمستنديللمستفيد؛يرتبالتزام
مالي على البنك المصدر بقدر استفادته من االعتماد المستندي ،حتى ولو لم يستطع البنك
المراسل(المبلغ)إتمامالتبليغللمستفيدنتيجةلظروفخارجةعنإرادته.
رابعاً :تطبيقاً لمانصتعليهالمادة()35منالنشرة()600فإنالبنكالمبلغاليتحملأيالتزام
أومسؤوليةنتيجةالتأخيرأوالفقدانأوالتشويهأوأيخللآخرناجمعنإرسالالرسائلأوتسليم

52
المستندات،إنكانقدتمإرسالالمستنداتعلىالنحوالمقررفياالعتماد (،)1وليسهناكأدنى
شكفيأنهذااإلعفاءمنالمسؤوليةإنماهوتطبيقمباشرلقواعدالمسؤوليةالعقدية،ألنهإذا
نشأالضررعنسببأجنبيفاليسألعتهالمدين،حيثتنتفيعندهاعالقةالسبببينالفعل
ُ
والضرر،وبذلكاليبقىهناكمجاللمساءلةالمدين،وقدجاءفيحكملمحكمةالتمييزاألردنية
بأنه":المبدأ:تق ومالمسؤوليةالتقصيريةبقيامعناصرهامجتمعةوالتيتتمثلبالفعلوالضرروعالقة
السببيةبينهما تنتفيمسؤوليةالشخصعنالضررإذااثبتانالضررقدنشأعنسببأجنبيال
يد له فيه كالقوة القاهرة ،ويكون غير ملزم بالضمان ،وفقاً ألحكام المادة ( )261من القانون
الآخرهلهناكوسيلةيخصصهاطرفاالعقدالمستندي(اآلمربفتح
المدني"(.)2ولكنهنايثورسؤ
ُ
االعتماد،والمستفيد)للتبليغوعلىالبنوكالتعاملمنخاللها،وماذالوتمتبليغاالعتمادعنبعد؟
الجوابعلىالفقرةالثانيةمنالسؤالاألخيريأتيمننصالمادة(/11أ)مناألصولواألعراف
الموحدةالنشرة()600والتيتنصعلىأنهُ ":يعتبراالعتمادأوالتعديلالموثقوالمرسلبوسائل
االتصال عن بعد بأنه اعتماد أو تعديل نافذ وسيتم تجاهل أي رسالة تعزيز بريدية الحقة"(،)3
ونخلصهناإلىأنالبنكالمبلغإذاحددتلهوسيلةالبالغ؛فإنهيكونملزمباتباعهذهالوسيلة
وانلمتحددلهوسيلة؛فلهالحقفياختيارالوسيلةالتييبلغبهاالمستفيد،والبنكالمراسلعليه
أنيراعيالسرعةفياإلرسالمنخاللمهنتهكبنكمراسل،والبدمناإلشارةهناإلىأنالتزام
ُ
البنكالمبلغأمامالبنكالمصدرالينشئعالقةتعاقديةبينهوبيناآلمر،وانكانلهالحقأن
ُ
ُيباشرالدعوىغيرالمباشرةالتيللبنكالمصدرقبله،وقدجاءفيحكملمحكمةاستئنافباريس،
فيالقضية،إنطلبالتعويضاستناداًإلىالمادة()12منقواعد 1974للمادة()20منقواعد
-الشريدة،مرجعسابق،ص130:

1

-تمييزحقوقأردنيرقم(،)793لسنة،2015محكمةتمييزحقوق،تاريخ،2015/12/20،قسطاس.

2

-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.39:

3

53
،1983التيتقولأنالبنوكالتيتكلفآخرأوبن وكاًأخرىبخدماتبقصدتنفيذتعليماتاآلمر
إنماتقومبذلكلحساباآلمروعليهتقعتبعةذلك،االستنادإلىهذاالنصاعتبرتهالمحكمةحجة
غيرمقنعةفإنعبارة(لحساباآلمر)التكفيإلنشاءرابطةتعاقديةبيناآلمروالمراسل،وكلما
تعنيه هو استبعاد مسؤولية البنك المصدر عن اختيار هذا المراسل  ،ويترتب على منطق حكم
محكمةالنقضإنالبنكالمؤيدليستلهدعوىشخصيةباالستردادضداآلمر،وانكانلهأن
يباشرالدعوىغيرالمباشرةالتيللبنكالمصدرقبله،ويشملالحكمالبنكالمؤيد،والمنفذوالمبلغ،
ويتغيرالحكموتكونلكلمنهذهالبنوكدعوىمباشرةضداآلمرإذاكانبنكاآلمرلميصدر
االعتمادبنفسهبلاقتصرعلىأنيأمربفتحاالعتمادلحساباآلمرلدىمراسله(.)1


ويرىالباحثأنهفيهذهالحالةيكونالبنكالمصدروكيالًعناآلمرفيفتحاالعتماد،

وبناءعلىهذاالتوكيليطلبمنمصرفآخرمثلالبنكالمراسلفتحاالعتمادويكوندورهوكيالً
ً
فقط.






1

 -مشار إليه لدى :عوض ،علي جمال الدين( ،)1989االعتمادات المستندية دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة 1813

الدولية،مرجعسابق،ص،112:هامش.1:
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الفصل الرابع
إخفاقات البنك المراسل والجزاءات المترتبة على ذلك


جاءفيمعجماللغةالعربيةالمعاصرةأنأخفقتعني:عدمالوصولإلىالهدفالمقصود،

أو إلى النتائج التي يمكن اإلفادة منها ،وبذلك يكون معنى إخفاق البنكالمراسل عدماستطاعته
الوصولإلىأهدافهوالتيهي:تبليغخطاباالعتمادالمستنديإلىالمستفيد،واستالمالمستندات
منالمستفيد،وفحصالمستنداتفحصاً ظاهرياً،وارسالهاإلىالبنكالمصدر،وهذايعنيأنلديه
أربعةمهامواضحةومحددة،فإذاأخفقفيإحدىهذهالمهامماهيالجزاءاتالمترتبةعليه؟لقد
نصتالمادة()34مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىعدممسؤوليةالبنكعن
فعاليةالمستندات(،)1كمانصتالمادة()35مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600على
عدممسؤوليةالبنكالمراسلعناإلرسالوالترجمة،كمانصتالمادة()36منذاتالنشرةالسابقة
علىعدممسؤوليةالبنكعنأيالتزامأومسؤوليةناتجةعنتوقفأعمالهبسببالقضاءوالقدر
أوأعمالالشغبأواالضطراباتالمدنيةأوالتمردأوالحروبأوأعمالأوأعمالاإلرهاب،أو
أية إضرابات أو إغالقات تعجيزية أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرته ،كما نصت المادة
افبناء
()37منذاتالنشرةعنعدممسؤوليةالبنكالمبلغعناألفعالالتييقومبهاأحداألطر
ً
على تعليمات تلقاها( ،)2كما جاء في المادة (/12إ) من ملحق األصول واألعراف الموحدة

1

-نصتالمادة()34مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىأنه":اليتحمل المصرفأيالتزامأومسؤوليةعنالشكلأو

الكفايةأوالدقةأوالصحةأوالزيفأواألثرالقانونيأليمستند،أوعنالشروطالعامةأوالخاصةالمنصوصعليهافيالمستندأو
المضافةإليه .كمااليتحملالمصرفأيالتزامأومسؤوليةعنالوصفأوالكميةأوالوزنأوالنوعية أوالحالةأوالتغليفأوالتسليم
أوالقيمةأووجودالبضائعأوالخدماتأوأيأداءآخريمثلهأيمستند،أوعنحسنالنيةأواألفعالأواإلغفاالتأوالمالءةأو
ُ
األداءأومكانةالمرسلأوالناقلأووسيطالشحنأوالمرسلإليهأومؤمنالبضائعأوأيشخصآخر" (األصول واألعراف الموحدة

لالعتمادات المستندية ،نشرة (،)611مرجعسابق،ص.)77:
2
-نصتالمادة()37مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىأنه":
أ-إن المصرف الذي يلجأ إلى خدمات مصرف آخر بغرض تنفيذ تعليمات طالب اإلصدار ،يقوم بذلك لحساب وعلى مسؤولية طالب
اإلصدار.

56
لالعتماداتالمستنديةالنشرة(،)600اإلصدار(1ر،)1علىأنه":إضافةتتعلقبعدمالمسؤولية
عن تقديم السجالت الكترونياً بموجب هذا الملحق :فبمجرد اقتناعها بالصحة الظاهرية لسجل
الكترونيما،فإن المصارف ال تتحملأيةمسؤولية عن هويةالمرسلأومصدر المعلوماتأو
ورموزهغيرمعدلةماعداماهوظاهرفيالسجلااللكترونيالمستلمباستخداممعالج
كونهكامالً 
بياناتمقبولتجارياًالستالموتوثيقوتحديدهويةالسجالتااللكترونية"(،)1إالأنكلماسبقال
يعفيهذاالبنكمنالمسؤوليةفيبعضالحاالتعندما ُيخفقفيتسليمخطاباالعتمادللمستفيد،
يخفق في فحص المستندات وارسالها إلى البنك المصدر ،مما يرتب عليه بعض
أو عندما ُ
اءات،فماهيالحاالتالتييخفقفيهاالبنكالمراسل،وماهيالجزاءاتالمترتبةعلىهذه
الجز
ُ
اإلخفاقات ،هذا ما سنتعرف عليه من خالل مبحثين يتحدث األول عن إخفاقات البنك المراسل،
فيمايتحدثالمبحثالثانيعنالجزاءاتالمترتبةعلىإخفاقاتالبنكالمراسلفيتبليغخطاب
االعتمادالمستندي.



ب -اليتحملالمصرفالمصدرأوالمصرفالمبلغأيالتزامأومسؤوليةإذالميتمتنفيذالتعليماتالتيأرسلهالمصرفآخر،حتىلو
كانهوالذيبادرإلىاختيارذلكالمصرف.
ج-يكون المصرف الذي أصدر تعليمات إلى مصرف آخر لتأدية خدمات مسؤوالً عن أي عموالت أو رسوم أو تكاليف أو
مصاريف(العموالت)التيبتكبدهاذلكالمصرفنتيجةهذهالتعليمات.
إذانصاالعتمادعلىأنتكونمثلهذهالعموالتعلىحسابالمستفيدوتعذرتحصيلهذهالعموالتأوخصمهامنالمستحقات،في
هذهالحالةيبقىالمصرفالمصدرمسؤوالًعندفعهذهالعموالت.
أالينصاعتماد  ماأو تعديلعلى أنتبليغاالعتمادأوالتعديلللمستفيدمشروطباستيفاءالمصرفالمبلغ أوالمصرفالمبلغ الثاني
لعموالته.
د-سيكون طالب اإلصدار ملزماً ومسؤوالً عن تعويض المصرف عن جميع االلتزامات والمسؤوليات التي تفرضها القوانين واألعراف
األجنبية(األصولواألعرافالموحدةلالعتماداتالمستندية،نشرة(،)600مرجعسابق،ص.)79:
-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية،نشرة(،)600مرجعسابق،ص.105:

1

57

المبحث األول
إخفاقات البنك المراسل


تتلخص عالقة البنك المراسل(المبلغ) بطرفين فقط هما :البنك المصدر ،والمستفيد،

وتتلخص العالقة مع البنك المصدر في أن البنك المصدر لالعتماد المستندي هو الذي يفتح
ويكلف البنك المبلغ بمجرد التبليغ بخطاب االعتماد المستندي ،ومعنى ذلك أن البنك
االعتماد ُ
المبلغيقومبعملداخلفيمهمةالبنكالمصدر؛عندهايظلالبنكالمصدرمسؤوالً أماماآلمر
بفتح االعتماد المستندي عن تنفيذه وليس هناك عالقة تعاقدية فيما بين اآلمر بفتح االعتماد
،ويفهمهذااألمرمننصالمادة(،)37مناألصولواألعرافالموحدة
المستنديوالبنكالمراسل ُ
بناء على تعليمات
النشرة( )600على عدم المسؤولية عن األفعال التي يقوم بها أحد األطراف  ً
تلقاها(،)1وبذلكيخرجمنمسؤوليةالبنكالمبلغتجاهاآلمربفتحاالعتمادالمستندي،يبقىهناك
للبنكالمبلغمسؤوليةتجاهالمستفيد،ومسؤوليةتجاهالبنكالمصدر،فللبنكالمراسلمهماتمحددة
هيتبليغاالعتمادالمستنديللمستفيد،إضافةإلىتبليغهكلالتعديالت،وكذلك تلقيالمستندات
منالمستفيد،وفحصهاظاهرياً وبعدالتأكدمنهاإرسالهاإلىالبنكالمصدر،ولكنهربماأخفقفي
-تنصالمادة()37مناألصولواألعرافالموحدةلالعتمادالمستندي،النشرة()600علىأنه:

1

أ-إن المصرف الذي  يلجأ إلى خدمات مصرف آخر بغرض تنفيذ تعليمات طالب اإلصدار يقوم بذلك لحساب وعلى مسؤولية طالب
اإلصدار.
ب -اليتحملالمصرفالمصدرأوالمصرفالمبلغأيالتزامأومسؤوليةإذالميتمتنفيذالتعليماتالتيأرسلهالمصرفآخر،حتىلو
كانهوالذيبادرإلىاختيارذلكالمصرفاآلخر.

ج-يكون المصرف الذي أصدر تعليمات إلى مصرف آخر لتأدية خدمات مسؤوالً عن أي عموالت أو رسوم أو تكاليف أو
مصاريف(عموالت)التييتكبدهاذلكالمصرفنتيجةهذهالتعليمات.

إذانصاالعتمادعلىأنتكونمثلهذهالعموالتعلىحسابالمستفيدوتعذرتحصيلهذهالعموالت أوخصمهامنالمستحقات.في
هذهالحالةيبقىالمصرفالمصدرمسؤوالًعندفعهذهالعموالت.

أالينصاعتمادماأو تعديلعلى أنتبليغاالعتمادأوالتعديلللمستفيدمشروطباستيفاءالمصرفالمبلغ أوالمصرفالمبلغ الثاني

لعموالته.
د-سيكون طالب اإلصدار ملزماً ومسؤوالً  عن تعويض المصرف عن جميع االلتزامات والمسؤوليات التي تفرضها القوانين واألعراف

األجنبية.
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أنيخفق في تحقيقها ،هذا سنعرفه في
إحدى هذه المهمات،فما هي المهمات التي من الممكن
ُ
مطلبين يتحدث األول عن إخفاق البنك المراسل في تسليم خطاب االعتماد إلى المستفيد ،فيما
يتحدثالمطلبالثانيعنإخفاقالبنكالمراسلفياستالمالمستندات وفحصهاوارسالهاإلىالبنك
المصدر.

المطلب األول
إخفاق البنك المراسل في تسليم خطاب االعتماد إلى المستفيد


بعد قيام البنك المصدر بتحرير خطاب االعتماد المستندي ،ويذكر فيه جميع البيانات

الشروطالتيطلبهاالعميلاآلمربدقةووضوحودونذكرالتفاصيلالزائدةفيه؛يتعينعليهتبليغ

و
يعلمه بأن هناك اعتماد مفتوح لمصلحته ،ورغم أنه في بعض
المستفيد بخطاب االعتماد كي ُ
يكلف بنكاً آخر في بلد
األحيان يقوم البنك المصدر ذاته بهذه المهمة إال أنه على األغلب ُ
المستفيد،والذيهوالبنكالمراسل،أوالبنكالمبلغ،وقدعرفناسابقاًبأنالبنكالمبلغ( Advising
)Bankهوالمصرفالذييبلغخطاباالعتمادالمستنديبطلبمنالمصرفمصدراالعتماد،
كما نصت المادة ( /9أ) من األصول واألعراف الموحدة النشرة ( )600على أنهُ ":يمكن تبليغ
اعتمادماوأيتعديلللمستفيدمنخاللمصرفمبلغ،يقومالمصرفالمبلغغيرالمعزز،بتبليغ
االعتمادوأيتعديلدونأيتعهدمنقبلهبالوفاء،أوالتداول"(،)1والشيءالهامفيهذاالموضوع
يصبح ملزماً للبنك المصدر في مواجهة المستفيد ،عند تسلم المستفيد
أن االعتماد المستندي ُ
للخطاب عند تبليغه إليه بواسطة البنك المبلغ( ،)2فرغم أنه قد يتولى البنك المصدر نفسه مهمة

-األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية،نشرة(،)600مرجعسابق،ص.35:

1
2

 -زياداتأحمد(،)1991معيار مطابقة المستندات لشروط االعتماد المستندي ،بحثمقدملنقابةالمحاميناألردنيينلغاياتالتسجيل

فيسجلالمحاميناألساتذة،ص.24:

59
تبليغ خطاب االعتماد المستندي إال إن الغالب هو أن يتم إبالغ المستفيد بخطاب االعتماد
المستنديعنطريقالبنكالمبلغوالذييكونموجوداًبالعادةفيبلدالمستفيد(.)1
وهنا يثور السؤال الهام ماذا لو فشل البنك المراسل(المبلغ) في إبالغ خطاب االعتماد
المستندي للمستفيد؟ يأتي الجواب بأنهُ ":يلزم البنك بإخطار المستفيد بفتح االعتماد المستندي
يخطره فيه تعهد البنك بأنه سينفذ شروط
يسمى خطاب االعتماد المستندي ُ
بواسطة خطاب ما ُ
االتفاقالواردةفيعقداالعتمادبينالمستفيدواآلمر،ويجبعلىالبنكااللتزامبإخطارالمستفيد
حسبالشروطالمبينةفيعقداالعتمادواالكانمسؤوالً عنأيةأضرارقدتحدثنتيجةتقصيره
أو خطأه تجاه المستفيد" ( ،)2وقد جرت العادة بأن تتضمن التعليمات الخاصة بإخطار المستفيد
باالعتمادالمستنديعلىالوسيلةالواجبعلىالبنكالمراسل(المبلغ)اتباعهالتبليغالمستفيد،ولكن

إذا لم يحتو االتفاق على آلية اإلخطار هنا يجب على البنك المبلغ اتباع ما جرى عليه العرف
التجاري بخصوص إخطار المستفيد ،وبخصوص هذا الموضوع فقد قرر القضاء الفرنسي بأن":
البنكالذييتلقىبرقيةمنالخارجبفتحاعتمادلديهمعتوكيلهبإخطارالمستفيديكونمسؤوالًعن
إتمامهذااإلخطاربطريقالتلغرافحتىفيحالةعدموجودبياناتخاصةبشأنطريقةالتبليغ،
فإذاأجرياإلخطاربخطابفإنهاليكونقدقامبماهوواجبعليهكوكيلممايترتبعلىالبنك
مسؤوليةعندفعالتعويضاتللمستفيدجب اًر للضررالذيلحقهإذاكانالتأخيرفيإخطارهبفتح
االعتمادقدحرمهمنالفائدةالتيكانسيصيبهامنالصفقة"( ،)3إنهذااألمريقودناإلىالعودة

1

-أبوالخير،نجوىمحمدكمال( ،)1993البنك والمصالح المتعارضة في االعتماد المستندي ،دراسة للقضاء والفقه المقارن ،القاهرة:

ص23 :

-المرجعالسابق،ص.90:

2
3

-استئنافمحكمةاكستاريخ28شباط/فبرايرلسنة،1957مشارإليهلدى:أبوالخير،نجوىمحمدكمال(،)1993البنك والمصالح

المتعارضة في االعتماد المستندي ،دراسة للقضاء والفقه المقارن،مرجعسابق،ص.91:
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إلى االلتزامات المترتبة على البنك المراسل ( المبلغ) في تسليم خطاب االعتماد المستندي تجاه
المستفيدباختصار:
أوالً :كيفية تبليغ االعتماد :عادةيقومالبنكالمصدرلالعتمادبإرسالجميعبياناتاالعتمادإلى
البنكالمبلغبإحدىوسائلاالتصالعنبعدليقومالبنكالمبلغبدورهبتبليغهاإلىالمستفيد،وتبليغ
خطاباالعتماد يكونعنطريقالبريد،جواً أوبواسطةإحدىخدماتالتسليمالسريع،حيثيتم
إرسالالنسخةاألصليةمناالعتمادفيبريدأول وارسالالنسخةالثانيةفياليومالتاليفيبريد
منفصل ،خوفاً من ضياع النسخة األصلية ،وبغض النظر عن كون البنك مبلغاً فقط أو مبلغاً
ومعز اًز؛فإنهملزمبنقلخطاباالعتمادإلىالمستفيد،ولكنفيحالكونهبنكاًمبلغاً فقط؛عندها
عليهأنيخطرالمستفيدبهذاالدورعندإرسالخطاباالعتمادله،بدونأيالتزامتجاهالمستفيد
ُ
بالوفاء(.)1
ثانياً :نتائج تبليغ البنك المبلغ بخطاب االعتماد المستندي للمستفيد:
أ -رغمأنهبمجرداستالمالمستفيدلخطاباالعتمادالمستندييترتبعلىالبنكالمصدرلالعتماد
االلتزام وبشكل نهائي بمبلغ االعتماد بعد تقديم المستفيد للمستندات ،إال أن البنك المبلغ ال
يترتبعليهأيالتزامبالوفاءحتىولوكانهوالذيبلغخطاباالعتماديللمستفيد.
ب -أماالمستفيدفإن استالمهلخطاباالعتمادالمستندياليرتبعليهأيالتزام،حتىوالتبليغ

رأيه للبنك المراسل (المبلغ) ،ولكن تبقى مسؤوليته قائمة تجاه المشتري ،ولكن إن رفض
المستفيدخطاباالعتمادالمستندي؛عندهايصبحاالعتمادكأنلميكنبمجردانقضاءمدته،
ُ

-انظرالمادة(/9أ)مناألصول واألعراف الموحدة لالعتماد المستندي ،النشرة (،)611مرجعسابق،ص.35:

1
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وعادةمايفعلالمستفيدذلكعندمايتبينلهأنشروطخطاباالعتمادتخالفمعمااتفق
عليهمعالمشتري(.)1
وبمراجعة النقاط السابقة ،والرجوع إلى المادة ( )12من األصول واألعراف الموحدة
النشرة( ،)2( )500الفقرة (ه) بالتحديد والتي تنص على أنها ":تكون البنوك مسؤولة عن أية
نتائجتنجمعنإخفاقهافياتباعاإلجراءاتالمنصوصعليهافيالفقراتالسابقة"،كماتكون
البنوكعداالبنكالمصدرمسؤولةطبقاً للنصالسابق،والمقصودبذلكالبنكالمبلغ،والبنك
المعين،والبنك المؤيد ( ،)3وقد تمالرجوعإلىالنشرة( )500نظ اًر لعدموجود نص مماثل في
النشرة(،)600معالعلمأنالنشرة()600لمتلغماقبلهامننشرات.
يرى الباحث أن إخفاقات البنك المراسل في مهمته المكلف بها وهي تبليغ
مما سبق 
المستفيدبخطاباالعتمادالمستنديتتمثلفياآلتي:

-مرجع
2
-تنصالمادة()12مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()500علىأنه":
أ -إذاأصدرالبنكالمصدرتعليماتإلىالبنكالمبلغبأيةوسيلةإرسالبعيدبأنيبلغاعتماداً أوتعديالً العتماد،قاصداً أنيكون
التعزيزالبريديه ووثيقةاالعتمادأوالتعديلذاتالمفعول؛فإنوسيلةاإلرسالالبعيديجبأنتذكرأن"التفاصيلالكاملةسترسل
الحقاً" ،أوأيعبارةبهذاالمعنى،أوأنالتعزيزالبريديسيكونهووثيقةاالعتمادأوالتعديلذاتالمفعول،ويجبعلىالبنك
المصدرأنيرسلوثيقةاالعتمادأوالتعديلذاتالفعاليةإلىالبنكالمبلغدونتأخير.
يعتبر هو وثيقة االعتماد أو التعديل ذات المفعول وال يرسل تعزيز لريدي بعده ،ما لم يذكر اإلبالغ
ب -أن اإلبالغ باإلرسال البعيد ُ
باإلرسالالبعيدأن"التفاصيلالكاملةسترسلالحقاً"،أوعبارةبهذاالمعنى،أوبذكرأن التعزيزالكتابيسيكونهووثيقةاالعتماد
أوالتعديلذاتالمفعول.
ج -إذاكانالبنكالمصدريقصدباإلبالغباإلرسالالبعيدأنيكونهووثيقةاالعتمادذاتالمفعولفيجبأنينصصراحةعلىأن
االعتمادالمصدرخاضعللقواعدوالعاداتالموحدةالخاصةباالعتماداتالمستندية(تعديل،1983منشورغرفةالتجاريةالدوليةرقم
.)400
د -إذااستعملبنكخدماتبنكآخرأوبنوكأخرى(البنكالمبلغ)لتبليغاالعتمادإلىالمستفيدفإنهيجبأنيستعملخدماتنفس
البنكأوالبنوكلتبليغالتعديالت.
ه -تكونالبنوكمسؤولةعنأيةنتائجتنجمعنإخفاقهافياتباعاإلجراءاتالمنصوصعليهافيالفقراتالسابقة.
 وتكونالبنوك(إال البنكالمصدروحده)مسؤولة طبقاً لهذا النصويقصدبهاالبنك المصدروالبنك المبلغوالبنكالمعينوالبنكالمؤيد،يؤيدذلكأنالنصالمقابلفيصياغة1974كانينصعلىالبنكبكلمةالمفرد.
1

3

-عوض،عليجمالالدين(،)1989االعتمادات المستندية دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة  1813الدولية،مرجعسابق،

ص.109:
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الً :استالم خطاب االعتماد المستندي من البنك المصدر ،وعدم إرساله للمستفيد ،مما
أو
ُيسبب في التأخير بإعالم المستفيد بأنه قد تم فتح اعتماد مستندي لصالحه ،أو التأخير في
إعالمهبذلكمماينتجعنهضررألطرافاالعتمادالمستندي.
ثانياً :استالمه لخطاب االعتماد المستندي وعدم اقتناعه من خالل الفحص الظاهر
بخطاب االعتماد المستندي ،ومع ذلك يرسله إلى المستفيد دون إعالمه بعدم اقتناعه من
الصحة الظاهرة لخطاب  االعتماد المستندي ،وهنا يكون خطاب االعتماد المستندي غير
صحيح،وربمارتبضر اًرعلىالمستفيد.
ثالثاً:عدمإبالغالبنكالمبلغللبنكالمصدربعدمقيامهبتبليغخطاباالعتمادالمستندي،
بينما من المفروض أن يكون هذا اإلعالم فوري وبدون تأخير ،وفي حال عدم إعالم البنك
المبلغ البنك المصدر بأنه لم يقوم بتبليغ خطاب االعتماد المستندي للمستفيد؛ يكون البنك
المبلغقدأخفقفيعملهالمكلفبه،وهذاينطبقعلىعدمإرسالأيتعديالت أوإشعارات
ندي،ويكلفالبنكالمبلغبتبليغهللمستفيدمنقبلالبنكالمصدر.
تطرأعلىاالعتمادالمست
ُ

المطلب الثاني
إخفاق البنك المراسل في فحص المستندات وارسالها إلى البنك المصدر
تقععلىالبنكالمبلغبعداستالمالمستنداتمنالمستفيد،مسؤوليةفحصهاظاهرياًوبدون
تعمق وارسالها إلى البنك المصدر ،فماذا لو أخفق البنك المبلغ في فحص المستندات ،أو في
إرسالالمستنداتإلىالبنكالمصدر؟
نظ اًر ألهميةالمستنداتفياالعتمادالمستندي؛فإنالتزامالبنكالمبلغبفحصهايعدمن
أخطرااللتزاماتالتييتوجبعليهأنيوليهاعنايةخاصة،متخذاً الحيطةوالحذرالالزمينعند
فحصهلهذهالمستندات ،ورغمأنالبنكالمبلغعادةمايكتفيفيعمليةالفحصبمجردالتطابق
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الظاهريللمستنداتمعشروطاالعتماد،خاصةوأنهليسملزماً بأيةتحرياتللتحققمنسالمة
المستندات من التزوير ،أو مطابقتها للبضاعة المشحونة ،والشيء الوحيد الذي يؤكد عليه البنك
المبلغ هو تطابق المستندات مع تعليمات العميل األمر ،وتعليمات البنك المصدر( .)1وقد أكدت
الموحدةفيالعديدمنالمواقععلىأنالبنكيكتفيبالتأكدمنالتطابقالظاهري
القواعدواألع ارف 
للمستندات ،وأن البنك ليس له عالقة بالبضائع التي تتعلق بالمستندات ،أو بالعقود التي تكون
األساسإلبرامالعقدالمستندي،وذلكحسبمانصتعليهالمواد (،)18،14،5،4منالقواعد
واألعرافالدوليةالموحدةالنشرة(.)600
وليسهناكأدنىشكبأنالدورالملقىعلىالبنكالمبلغعندمايقومبفحصالمستندات
هو دور محدد ينحصر في تلقي المستندات وفحصها ،وان هذه المستندات إما أن تتطابق مع
شروطاالعتمادوبالتالييتمإرسالهاإلىالبنكالمصدر،واماالتكونمطابقةوعندهايكونعلى
البنكالمبلغرفضها(.)2
ونتيجةلعملالبنكالمبلغفيفحصالمستنداتوارسالهاإلىالبنكالمصدرفربماُيخفق
فيإحدىالنقاطالتالية:
أوالً :اإلخفاق في فحص المستندات ظاهرياً خالل الوقت المحدد :علىالبنكالمبلغقبلكلشيء،
أن يراعي المدة الالزمة لعملية الفحص ،حيث نصت المادة (/14ب) من األصول واألعراف
الموحدة ،النشرة ( ،)600سوف يكون لكل من البنك الفاتح ،والبنك المعزز ،أو ألي بنك يعين
للعملنيابةعنهمامدةقصوىهيخمسةأيامعملمصرفية،تلييومالتقديمليقررواماإذاكان

1

-حسينيختيارصابربايز2009(،م).مسئولية المصرف في االعتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه.دارالكتبالقانونيةالمحلة

الكبرى،ص.185:

-حسينيختيارصابربايز2009(،م).مسئولية المصرف في االعتماد المستندي والمخاطر التي تواجهه،مرجعسابق،ص.187:
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التقديممستوفياً للشروطالمطلوبة،ويتضحمنالنصالسابق،أنالمدةالممنوحةللبنككييقوم
بفحصالمستنداتهيخمسةأيامعملمصرفيةوبالتالياليدخلفيهاالعطلالرسمية،كماإن
ويفهممماسبق
هذهالمدةالزمنيةيبدأاحتسابهامناليومالتاليلتلقيالمستنداتمنقبلالمستفيدُ ،
أنقبولالمستنداتأورفضها،يجبأنيتمخاللهذهاأليامالخمس،واليتجاوزها،وبالتاليال
يجوزللبنكالمبلغأنيرفضالمستنداتفياليومالذييليفترةالخمسةأيام،علىاعتبارأنالمدة
الممنوحةللبنكالمبلغتنتهيبانتهاءاليومالخامس،لذلكفإنالبنكالمبلغعندمايتأخرفياتخاذ
ق ارره بشأن المستندات ،سيكون مسؤوالً أمام البنك المصدر أو المستفيد عن الضرر الذي من
يصيب أي منهما بسبب هذا التأخير ،ومن الجدير بالذكر أن النشرة السابقة للقواعد
الممكن أن ُ
واألعرافالدوليةالموحدة،وتحديداًفيالمادة(/13ب)منهاكانتقدحددتالمدةالالزمةلفحص
المستنداتمنقبلالبنكبسبعةأيامعملبنكية،إال أن النشرةالجديدةقدقلصتتلكالمدةإلى
خمسةأيام،وحسناًتمفعلذلككياليكونهناكأيتباطؤفيفحصالمستندات،فالبنكالمبلغ
هناملزمبفحصالمستنداتظاهرياًخاللالمدةالمحددة،وأاليكونقدأخفقفيمهمتهتلك.

ثانياً :اإلخفاق في بذل العناية المطلوبة لفحص المستندات ظاهرياً :نصتالمادة(/14أ)من
القواعد واألعراف الدولية الموحدة على أنه يتوجب على البنك الذي يقوم بفحص المستندات أن
يعاين المستندات ليقرر على أساسها وحدها ما إذا كانت تبين في ظاهرها أنها تشكل تقديماً
مستوفياًلشروطاالعتمادأمال،ويتضحمنالنصالسابقأنهعلىالبنكالمبلغالذييقومبفحص
المستندات أن يقوم بفحصها فحصاً دقيقاً ال فحصاً سطحياً ،ألن عبارة في ظاهرها تعود إلى
المستنداتالإلىعمليةالفحصبحدذاتها،ولذايجبأنال ُيفهممنالنصأنهيجب أنيكون

65
اليمكن
ظاهرياً،خاصةوأنهدفالفحصهواطمئنانالبنكوتأكدهمنأنالمستنداتمطابقة،و ُ
أنيتحققذلكإالبالفحصالدقيق(،)1بلبالفحصالحريصحسبمهنيةالبنك.


ورغماختالفاآلراءحولمسألةالتزامالبنكبفحصالمستنداتهوالتزامببذلعناية،أم

بتحقيقغاية؟ يرىالدكتورالفتالويأنااللتزامبتحقيقنتيجةيكونفيالحاالتالتييكونفيها
موضوعااللتزاممحدداً بدقة،والمطلوبتحقيقنتيجةمحددةوواضحة،وعلىذلكمنالمفروض
أنيكونالتنفيذلهذاااللتزامكامالً غيرمنقوص،وفيحالكانالمطلوببذلعنايةفقط؛فإن
ذلكيقتصرعلىمجردبذلعنايةالشخصالمعتاد،وضرورةاتخاذالحيطةوالحذرالمطلوبينفي
مثل هذاااللتزام( ،)2كما نصتالمادة ( )358/1من القانون المدنياألردني علىأنه ":إذا كان
المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء ،أو القيام بإدارته ،أو توخي الحيطة في تنفيذ
التزامه؛فإنهيكونقدوفىبااللتزامإذابذلفيتنفيذهمنالعنايةكلمايبذلهالشخصالعادي،ولو
لميتحققالغرضالمقصود،هذامالمينصالقانونأواالتفاقعلىغيرذلك"،وفيذلكجاءفي
حكملمحكمةالتمييزاألردنيةبأنه":المبدأ:اذاكانتالعالقةبينالمميزوالمميزضدهماعالقه
عقديه،فإنمسؤوليتهاتجاهالمميزضدهماهوالتزامببذلعنايةوليسبتحقيقنتيجةاستناداًلنص
المادة  358من القانون المدني"( ،)3وهنا يثور سؤال آخر ماهي العناية الالزمة التي يتطلبها
ع؛هيتلكالتييمكنأنيتخذهاكلشخصيوجد
المشرع؟إنالعنايةالالزمةالتييتطلبهاالمشر
ُ
فيالموقفنفسه،أيالعنايةالتييتخذهاشخصعاديمتبصرعاقلمنالمجموعةنفسهاالتي
()4
ويفهممماسبقأنهعلى
ينتميإليهاالفاعل،إذاوجدفيالوضعالواقعينفسهالذيوجدفيه ُ  ،

البنكعندمايقومبفحصالمستندات،يجبعليهاأنيقدممستنداتسليمةللبنكالمصدرفيجميع
-عوض،مرجعسابق،ص.216:
2
الفتالوي ،صاحب عبيد( )4102السهل في شرح القانون المدني ،الجزء الثاني ،مصادر االلتزام ،ط ،0عمان :مطبعة دار الجمال،ص.01-01 :
3
 تمييز حقوق أردني ،رقم 6610 :لعام  ،4116تاريخ  ،4112/2/40قسطاس.4
 -عبد الستار ،فوزية( ،)0711النظرية العامة للخطأ غير العمدي :دراسة مقارنة ،القاهرة :دار النهضة العربية ،ص.11:
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األحوال،واذاظهرفيالمستنداتأيعيب،عندهايكونالبنكالمبلغمسؤوالًعنه،فيماذهبرأي
آخرإلىأنالبنكملزمببذلعناية،ممايعنيأنهيكفيالبنكبذلالعنايةالتيتدلعلىحرصه
الشديدفيالفحصدونأنيكونملزماًبضمانصحةوسالمةالمستنداتكماهوالحلفيااللتزام
بتحقيقنتيجة،وحجةهؤالءفيذلكأنهناكأموركثيرةاليكونالبنكالمبلغمسؤوالًعنها،ومن
أمثلةذلكمايتعلقبفعاليةالمستندات،والغموضالتييكتنفهاوالقوةالقاهرة،رغمأنمعارضهذا
الرأييقولون أنعدممسؤوليةالبنكهناالتعودلكونالتزامههوالتزامببذلعناية،وانمالكون
عناصر المسؤولية لم تكتمل النتفاء الضرر أو لرضا المضرور أو النعدام الرابطة السببية بين
الخطأوالضرر(.)1


ويمكنالقولفيهذاالموضوعأنالبنكالذيقامببذلعنايةحريصةفيعمليةالفحص
ُ

امه،وبالتالياليسألإالفيحدودتقصيرهواهمالهفيبذلالعناية،أمافيحالة
يكونقدنفذالتز
ُ
أن البنك لم يبذل العناية الحريصة وفقاً لمهنيته فيعد مسؤوالً تجاه البنك المصدر عن قبول أي
يخالف الشروط والمواصفات الواردة في عقد االعتماد ،والتي بلغها البنك المصدر للبنك
مستند ُ
المبلغ.
ثالثاً :إخفاق البنك المبلغ في التعرف على المستندات المخالفة :يتوجب على البنك الذي يقوم
قرربناء علىهذاالفحصماإذاكانتتبدوهذهالمستنداتفيظاهرها
بفحصالمستنداتأني
ُ
ً
مطابقة أوالتبدوأنهامطابقةلبنودوشروطاالعتماد،ففيحاللمتكنفيظاهرهامطابقةلبنود
وشروطاالعتماديمكنللبنكالمبلغرفضهذهالمستندات،استناداً علىنصالمادة(/14أ)من
ُ
القواعدواألعرافالدوليةالموحدة،وفيجميعالحاالتالتيتنطويفيهاالمستنداتعلىمخالفات

1

 -دياب،حسن(،)1999االعتمادات المستندية التجارية ،دراسة مقارنة ،بيروت:المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،ص:
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لشروطاالعتمادمناألفضلللبنكأنيرفضالمستنداتالمخالفة،ولهأنيسألالبنكالمصدر
الذي يسأل بدوره عميله ،فإذا أفاد العميل بالتجاوز عنها ،كان للبنك المصدر المضي في تنفيذ
االعتمادالمستنديمطمئناً علىحقهفياالسترداد،فالبنكعندهااليتعرضأليمسؤوليةأمام
عميلهإذاماتنازلاألخيرعنالتمسكبالمخالفة،ولكنهناكحاالتيستمرفيهاالبنكبفحص
المستنداتويكتشفالمخالفةدونأنيبلغالبنكالمصدربهذهالمخالفةمعتمداً علىحسنالنية،
ولكنالبنكالمصدرلنيقبلهذهالمخالفة وينفذاالعتمادألنهليسملزمبتنفيذاالعتمادعلىمبدأ
حسن النية فقط وانما هو ملتزم بتنفيذ االعتماد المستندي بشكل دقيق وحرفي ومطابق تماماً
لتعليماتاآلمر،ورغمأنبعضالفقهوضعحلوالً لمعالجةالمخالفاتفيالمستنداتإالأنهذا
خارجنطاقهذهالدراسة .ويرىالباحثهناأنالبنكالمبلغواجبههوالفحصالظاهرللمستندات
بصفتهمتخصصفيهذاالعمل،وملزمبالفحصباعتبارهجهةمختصةطبقاًلمهنيته.
رابعاً :إخفاق البنك المبلغ بنقل المستندات إلى البنك المصدر :على البنك المبلغ بعدأن يستلم
المستندات ويقوم بفحصها والتأكد من عدم مخالفتها لشروط االعتماد أن يسارع إلى إرسال
المستنداتخاللالمدةالمحددةإلىالبنكالمصدرالذيبدورهيسلمهالعميلهاآلمربفتحاالعتماد،
حتىيتسنىله قبول المستنداتأورفضهاوحتىيتمكن في حالة فبولها منتسلم البضاعة من
الناقلبأسرعوقتممكن،وتقومهذهالعمليةبتسليمالمستنداتإلىالبنكالمصدربعدإخطارهبأنه
قدجرىاستالمالمستنداتمنالمستفيد،وجرىفحصها،وهنايأتيدورالبنكالمصدرفيتسليم
المستنداتإلىالعميلاآلمروهذهالعمليةخارجةعلىنطاقدراستنا،بقيعليناأننجيبعلى
السؤالماذالوفشلالبنكالمبلغفيتسليمالمستنداتإلىالبنكالمصدر(،)1أوأخفقالبنكالمبلغ
في فحص المستندات ،فلو أخفق البنك المبلغ في هذين االلتزامين فيمكن للبنك المصدر رفض
-حسين،مرجعسابق،ص.199:
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استالمالمستندات وعدم قبولهافي حال إخفاق البنك المبلغ بفحصها ،فعندها تقع عليهمسؤولية
تحملخطأهوالضررالحاصللكلأطرافاالعتمادالمستندي،وكذلكإنأخفقفيالتسليممالم
ادتهكمامرسابقاً.
يكنذلكناشئعنظروفقاهرةخارجةعنإر
َّ




المبحث الثاني
الجزاءات المترتبة على إخفاقات البنك المراسل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي


قبل الخوض في موضوع هذا المبحث ال بد من تذكير بسيط ولكنه ضروري لمعرفة

الجزاءاتالمترتبةعلىإخفاقاتالبنكالمراسل،فالبنكالمبلغAdvancing Bankكماعرفناهو
بنكوسيطمركزه عادةفيدولةالمستفيد،مهمتهتبليغالمستفيدشروطعقداالعتمادالمستندي،
وذلكبناء علىطلبمنالبنكمصدراالعتماد،وذلكدونأنيكونعليهأيالتزاملوفاءقيمة
ً
االعتمادالمستنديوالبنكالمبلغ عندما يقوم بمهمتهتبليغالمستفيد خطاباالعتماد فهناكالتزام
عليهببذلدرجةمنالعنايةلفحصظاهراالعتمادالذيسيقومبتبليغه،واذارفضالبنكالمبلغ
تبليغاالعتمادللمستفيدفعليهأنيخطرالبنكمصدراالعتمادبذلكدونتأخير.


وهذاالواجببالتبليغنظمتهقواعداألصولواألعرافالموحدةلالعتماداتالمستندية،وذلك

بوجوبقيامهوبدونتأخيربتبليغالبنكالذيصدرتفيهالتعليماتبأنهلميتمكنمنالتأكدمن
صحةظاهرةاالعتماد،وكذلكاألمرإذاماقامبتبليغاالعتمادرغمعدمتأكدهمنصحةظاهر
االعتمادفعليهأنيعلمالمستفيدبذلكوعدمقيامهبذلكيحملهالمسؤوليةمنقبلالبنكالمصدر
كما لو تأخر في إخطار المصرف بعدم تبليغه االعتماد ،كأن يرسل إشعار الرفض إلى البنك
المصدربواسطةالبريدالعاديحيثيستغرقوصولالرسالةأواإلشعاربواسطتهفترةطويلةربما
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وصلت إلى فترة تتجاوز الثالثة أيام أو أكثر والتزام البنك بالتبليغ لم تتناوله األص ول واألعراف
الموحدة،وهناالبدمنتوضيحنقطةمهمةجداً وهيأنالبنكالمبلغيقوممقامالبنكالمصدر
لالعتمادوهذايخولالمستفيدالرجوععليهفيمطالبتهبتنفيذاالعتمادأماالبنكالمبلغفاليمكن
للمستفيد أن يلزمه بدفع قيمة االعتماد عند تبليغه االعتماد ،واذا حدث نزاع بين البنك المبلغ
والمستفيد حول دفع قيمة االعتماد ،ال يستطيع المستفيد مقاضاة البنك المبلغ لعدم وجود رابطة
قانونيةبينهمابينمايقاضيالبنكمصدراالعتماد(.)1


منالمبحثالسابقعرفنابأنالبنكالمبلغربماأخفقفيإحدىمهامه،فربماأخفقفي

إيصال خطاب االعتماد للمستفيد ،وربما أخفق في استالم المستندات منه ،أو في فحص هذه
المستندات،أوفيإرسالالمستنداتبعدفحصهاإلىالبنكالمصدر،هنايثورالسؤالالهامماهي
الجزاءاتالتيتترتبعلىهذاالبنكفيحالأخفقفيإحدىمهامهالسابقة؟هذاماسيجيبناعليه
هذاالمبحثمنخاللمطلبينيتحدثاألولعنالجزاءاتالمترتبةعلىإخفاقالبنكالمراسلفي
إيصالالخطابإلىالمستفيد،فيمايتحدثالمطلبالثانيعنالجزاءاتالمترتبةعلىإخفاقالبنك
المراسلفياستالموفحصالمستنداتظاهرياًوارسالهاإلىالبنكالمصدر.


إنالتطورالحديثلعالقاتالبنوكوالعمالءيمكنأنيكونمصد اًر لمسؤوليةأيمنهما

تجاهاآلخر،وقدتكونعالقةاالعتمادالمصرفيبينالبنكوعميلهسبباً لإلضراربالغير،وتتحقق
مسؤوليته تجاههذاالغير،ويتعرضلبنكأوالعميلعندتنفيذعقداالعتمادالماليإماللمسؤولية
اء
المدنيةأوالمسؤوليةالجنائية.ويتعرضأيمنطرفيالعقدأثناءتنفيذهللمسؤوليةالمدنيةسو ً
أكانتعقديةأوتقصيرية،فهويتعرضللمسؤوليةالعقديةإذاأخلالتزاماتهالناشئةبموجبعقد
االعتمادالمستندي،وترتبمنجراءهذااإلخاللضررللمتعاقداآلخر،ويتعرضكذلكللمسؤولية
-السعيد،سماحيوسفإسماعيل(،)2007العالقة التعاقدية بين أطراف عقد االعتماد المستندي،مرجعسابق،ص.129-128:
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التقصيرية إذا أخل بالتزام قانوني عام وترتب من جراء ذلك ضرر بشخص ال تربطه به عالقة
عقدية،أوكانتتربطهبهعالقةعقديةولكنإخاللهبالتزاماليعدإخالالًبأحدااللتزاماتالناشئة
بموجب العقد ،فقد تكون عالقة االعتماد بين البنك وعميله سبباً لإلضرار بالغير وخاصة دائني
العميل(.)1

المطلب األول
الجزاءات المترتبة على إخفاق البنك المراسل في إيصال الخطاب إلى المستفيد


نصتالمادةالرابعةمناألصولواألعرافالموحدةالنشرة()600علىأنه":
أ -االعتماد بطبيعته عملية مستقلة عن عقد البيع أو غيره من العقود التي قد يستند إليها.
المصارفبأيحالغيرمعنيةأوملزمةبمثلذلكالعقدحتىلوتضمن االعتمادأي
وبناء عليه ،فإن تعهد المصرف بالوفاء أو بالتداول أو
إشارة باي شكل إلى ذلك العقدً  .
بأداء أيالتزامآخربموجباالعتماداليكونخاضعاًأليادعاءاتأوحججمنطالب
اإلصدارناتجةعنعالقاتهبالمصرفالمصدرأوبالمستفيد.
ال يحق للمستفيد بأي حال من األحوال أن ينتفع من العالقات التعاقدية القائمة بين
المصارفأوبينطالباإلصداروالمصرفالمصدر.
ب -يجبعلىالمصرفالمصدرأال يشجعأيمحاولةمنقبلطالباإلصداربأنيضمن،

كجزءمكمل،لالعتمادنسخاًمنالعقدالتحتيأوعنالفاتورةالمبدئيةأوأيشيءمماثل".

ويفهممنالنصالسابقأنه التعتبرالعالقةالقائمةبينالبنكالمراسلوالمستفيدعالقةعقدية،
ُ
يخل في إحدى التزاماته ،مسؤولية
وبالتالي تكون مسؤولية البنك المراسل تجاه المستفيد عندما ُ
تقصيرية ،وتقومالمسؤوليةالتقصيريةللبنكالمراسلعندمااليكونهناكعقدبينهوبينالمستفيد،
-وقديشملالغيرباإلضافةإلىدائنيالعميلالموردالذييتعاملمععميلالبنك،فهويدخلفيطائفةدائنيالعميل.
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أوقامبينهماعقدباطل،أوتقرربطالنه،أوكانهناكعقدصحيح،ولكنالضررلمينشأمن
جراءاإلخاللبالتزامناشئعنه،بلنشأبسبباإلخاللبالتزاممنفصلعنه،والمسؤوليةالتقصيرية
هيجزاءلإلخاللبالتزامقانوني،وطبيعةهذاااللتزامهيالتيأملتالعمليةالتيتالئمها(،)1وقد
تناولالقانونالمدنياألردنيأحكامهذهالمسؤوليةفيالمواد(،)292-256وتبينالمادة()256
منالقانونالمدنياألردنيحكمالمسؤوليةعنالفعلالضارفيعناصرهاالثالثة؛فترتبااللتزام
بالتعويضعلىكلإضرار،واإلضراريستلزمالفعل،أوعدمالفعل،الذيينشأعنهالضرر،والبد
منتوافرالفعلأوعدمالفعلوالضرر،ثمالعالقةالسببيةبينهما،والمقصودباإلضرارمجاوزةالحد
الواجبالوقوفعنده،أوالتقصيرعنالحدالواجبالوصولإليهفيالفعلأواالمتناعممايرتب
هذاويفرقالقانونالمدنياألردنيمابيناإلضراربالمباشرة،واإلضراربالتسبب؛
عليهالضرر(.)2
ُ
فإذاكانبالمباشرةلزمالضمانوالشرطله،أماإذاكاناإلضراربالتسبب؛فيشترطالتعدي،أو
التعمد أو أن يكون الفعل مفضياً إلى الضرر ،وهذا ما أشارت إليه المادتان ( )258 ،257من
القانونالمدنياألردني.


يمكن أن يرتكبه البنك المبلغ تجاه المستفيد،
هنا نأتي إلى السؤال :ما هو الخطأ الذي ُ

والذييسببالضررله،حتىيرتبعلىالبنكالمبلغالمسؤوليةالتقصيرية،فليسهناكأدنىشك
فيألنالمستفيدسيتضررضر اًركبي اًرنتيجةلعدمتبلغهبفتحاالعتمادالمستندي،ففيهذهالعملية
يكونالبنكالمصدرقدكلفالبنكالمبلغبتبليغالمستفيدبخطاباالعتمادالمستندي،والذيمفاده
أن هناك اعتماداً مستندياً جديداً قد فتحه اآلمر لصالح المستفيد ،ولكن تقاعس البنك المبلغ ،أو
نظ اًر لظروف أخرى غير الظروف القاهرة قد أدت إلى أن المستفيد لم يعلم بخطاب االعتماد
-السنهوري،أحمدعبدالرزاق،الوسيط في شرح القانون المدني ،ج،1ص.748:

1
2

-انظر:العساف،جمالعبدالكريممصابر( ،)2007اآلثار الناجمة عن عقد االعتماد المالي ،دراسة مقارنة ،أطروحةدكتوراهفلسفة

فيالقان ونالخاص،كليةالدراساتالقانونيةالعليا،جامعةعمانالعربيةللدراساتالعليا،ص،169:الهامشرقم(.)2
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اء مباشرةأوعن
المستندي،وهذايعنيبأنالمستفيدلنيرسلالمستنداتإلىالبنكالمصدرسو ً
طريقالبنكالمبلغ،وأنهلنيشحنالبضاعةإلىاآلمربفتحاالعتمادالمستندي،وهنامنالممكن
أنيتشكلالضررعنداآلمر،والمستفيد،والبنكالمصدر،ومايهمنافيهذهالحالةالخطأالذي
ارتكبهالبنكالمبلغتجاهالمستفيد،والذيمنالممكنأنيؤديإلىتضرره؟وقدتمتعريفالخطأ
بأنه":العملالضارغيرالمشروعأوالفعلالضاربالغيردونوجهحق"(،)1والشكبأنالعمل
غير المشروع الذي قام به البنك المبلغ هو عدم تنفيذ التزامه بتبليغ خطاب االعتماد المستندي
للمستفيد،والشكبأنهذاالفعليؤديإلىالحاقالضرربالمستفيد،ولماكانالفعلالمؤديإلى
الضررفيذاتهمستوجباً لضمانماترتبعليهمنتلف؛وعلىاعتبارأنهيعتبرفعالً محظو اًر
بالنسبة لنتائجه ،لذلك تقع تبعته على فاعله حتى ولو كان الفاعل عديماً لألهلية ،ألن أي فعل
يرتب ضر اًر بالغير أوجب الشارع رفعه ،ومناط التضمين هنا هو اإلضرار ،أي الضرر المترتب
مثلاعتداءعلىحق
الشكبأنهذااألمري
علىعدمتبليغخطاباالعتمادالمستنديللمستفيد،و
ُ
ً
الغيرومالهالمعصوم؛فالمسؤوليةهنامسؤوليةموضوعيةبحتةبالمعنىالقانونيالحديثوالحاجة
لقيامهاأليعنصرمعنوي،فاليبحثفيهاعننيةمحدثالضرر،أوإرادتهالواعيةاآلثمة،كما
تشترطذلكفكرةالخطأالشخصيبالمعنىالحديث(.)2


مماسبقيمكنالقولبأنالبنكعندمااليقومبتبليغخطاباالعتمادالمستنديللمستفيد؛
ُ

فإنهيسببالضررلهمباشرة،ولآلمربفتحاالعتمادأيضاً،وهناتقوممسؤوليةالبنكالمبلغعن
ُ
الفعلالضار؛فإذاانتفى الضررالتُقبلدعوىالمسؤوليةألنهالدعوىبغيرمصلحة،والمكلف

1

-النقيب،عاطف(،)1984النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي-الخطأ والضرر ،-ط ،3بيروت،باريس:منشورات

عويدات،ص.120:
2

-السرحان،عدنانإبراهيم،وخاطر،نوريحمد( ،)2005شرح القانون المدني ،مصادر الحقوق الشخصية ،االلتزامات ،دراسة مقارنة،

ط،1اإلصدارالثاني،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص370:
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بإثبات الضرر هو المستفيد ،أو العميل اآلمر وله أن يثبت بجميع الطرق ألن الضرر واقعة
مادية(.)1


ومنالطبيعيأنهكييرفعالمستفيدالدعوىيجبأنيكونوقوعالضررمحققاًإذاليكفي

مجرداحتمالحصولالضرر،ويختلفالضررالمحتملعنحالةضياعالفرصة،ذلكأنضياع
أنيقدرهاعلىاعتبارأنهينظروقائع
التييمكنللقاضي  ُ
الفرصةيشكلقيمةفيالذمةالمالية،و ُ
ُ
تقتضي التعويضالعادلحسبطبيعةالقضية المطروحة ،كماإنه ال يستطيعأيشخص آخر
مالحقة البنك المبلغ في هذه الحالة إال المضرور ،عند تقاعسه عن رفع الدعوى ،ولذلك على
المضرور في هذه الحالة المطالبة بالتعويض ،وليس هناك أية صعوبة عندما يكون المضرور
شخصاًواحداً،وليسهناكأيصعوبةأيضاًإذاكانعددمنالمضروريننتيجةفعلواحد،حيث
يستطيعكلواحدمنهمالمطالبةبماأُلحقبهمنضررفيضوءحجموقيمةهذاالضرر،كما
،ويقصدبالضررالمباشرأنهالضررالذيماكانيمكنتوقيهببذل
يجبأنيكونالضررمباش اًر ُ
جهدمعقولمنجانبالدائن-،الذيهوالبنكالمبلغفيحالتناهذه -ويعتبرهذاالشرطمظه اًر
لرابطة السببية بين الفعل الضار والضرر ،ومعنى أن يكون الضرر مباش اًر  ،استبعاد دعاوى
التعويضالتييرفعهاأشخاصلحقبهمضررغيرمباشر،وهومايؤديبالتأكيدإلىاتساعدائرة
المطالبةبالتعويضعلىحسابالمدين،ومنالجديربالذكرهنا،أنالضررالذييتمالتعويض
عنهفيإطارالمسؤوليةالتقصيريةهوالضررالمباشرالمتوقعوغيرالمتوقع،وهذاهوالفارقمع

-سلطان،أنور(،)2005مصادر االلتزام في القانون المدني األردني ،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص.318:
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المسؤوليةالعقديةالتييكونالتعويضفيهاعنالضررالمباشرالمتوقعفقط،وتتحددالمسؤوليتان
العقديةوالتقصيريةفيعدملزومالتعويضفيهماعنالضررغيرالمباشر(.)1


يصيب
يطالب بالتعويض أال وهي أن ُ
وهناك شروط أخرى كي يستطيع المستفيد أن ُ

الضرر حقاً أو مصلحة مالية مشروعة ،يحميها القانون ،ألن القانون وضع لحماية المصالح
المش روعةالتييريدالمشرعحمايتها،وحولالضررالواجبالتعويضفهوإماضررمادي،واما
الضررالماديهومايصيبالشخصفيذمتهالمالية،وتتفقالقوانينالعربيةعلى
ضررأدبي،و
ُ
شمولهذاالتعويضلعنصرينأساسيينأحدهمامالحقالمتضررمنضرروثانيهمامافاتهمن
كسب(.)2


وهنا يثور سؤال هام عن القانون الواجب التطبيق ،على اعتبار أن البنك المبلغ على

األغلب يكونفيبلدالمستفيد ،فليس هناكأيةمشكلة ،ولكنلوكان البنك المبلغفي غيربلد
المستفيد،يجيبناعلىهذاالتساؤلالمادة()22منالقانونالمدنياألردني،والتينصتعلىأنه":
.1يسريعلىااللتزاماتغيرالتعاقديةقانونالبلدالذيوقعفيهالفعلالمنشئلاللتزام.
 .2وال تسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة الى االلتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع
التيتحدثفيالخارجوتكونمشروعةفيالمملكةاالردنيةالهاشميةوانكانتتعدغيرمشروعة
فيالبلدالذيوقعتفيه"،وجاءفيحكملمحكمةالتمييزاألردنيةبأنه":المبدأ:
-1يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه في دعاوى الحقوق
الشخصيةأوالمنقولة،وفقاحكامالمادة()36منقانوناصولالمحاكماتالمدنية.

1

 -الفتالوي،صاحبعبيد( ،)2014السهل في شرح القانون المدني الجزء الثاني ،مصادر االلتزام ،ط،1عمان:مطبعةدارالجمال،

ص.422-418:

-الفتالوي،صاحبعبيد(،)2014السهل في شرح القانون المدني الجزء الثاني ،مصادر االلتزام ،مرجعسابق،ص.423:
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-2يجبأنتكونالدعوىمقامةممنيملكالحقفيإقامتهاوممنلهمصلح ةًفيهاوبمواجهةمن
تصحمخاصمته.)1("...


وجاءفيحكمآخرلذاتالمحكمةحولمسؤوليةالبنكالوسيطتجاهاآلمربفتحاالعتماد

نتيجةإلهماله":
.1باستعراضالمادة()18منالنشرةالموحدةلألعرافالمستنديةنجدأنهاتنصعلىمايلي-:
.1عندماتستعينالبنوكبخدماتبنكآخرأوبنوكأخرىلتنفيذتعليماتفتحاالعتمادفإنهاتقوم
بذلكولحسابوعلىمسؤوليةطالبفتحاالعتماد.
.2ال تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية نتيجة عدم قيام البنك اآلخر أو البنوك األخرى بتنفيذ
التعليماتالتيبلغتهاإياهاحتىلوكانتتلكالبنوكهيالتياختارتالبنكأوالبنوكاألخرى.
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على انه ال تتحمل البنوك التي تقوم بالوساطة بين
طالب فتح االعتماد وبين بنك آخر تبعه أو مسؤولية جراء عدم تنفيذ األخير التعليمات التي نقلت
إليه حتى لو كانت هي التي اختارت هذا البنك (ت /ح  1993/1115تاريخ .)1994/1/10
وحيث أن البينات المقدمة قد أثبتت انه تم شحن جزئي للبضاعة وأن المميز ضده قد أوفى بقيمة
هذه البضاعة التي تم شحنها على ثالث شحنات يكون ما توصلت له محكمة االستئناف والحالة
هذهمتفقاًمعأحكامالمادة18سالفةاإلشارة.
.2إذا توصلت المحكمة ان مسؤولية البنك الوسيطتجاه طالب فتح االعتماد (المشتري)تقوم على
أساس المسؤولية التقصيرية استنادا للقرار التمييزي رقم  1993/1115وأن البنك المدعى عليه قام
بفتح االعتماد المطلوب عبر بنك سيتي كندا والذي قام بدوره بتبليغ هذا االعتماد إلى المستفيد
الًمنجانبه.
وتوصلتإلىأنالبنكالمدعىعليهاليترتبعليهأيةمسؤوليةطالمالميثبتإهما 
-تمييزحقوقرقم3460:لسنة،2014تاريخ،2015/2/18قسطاس.

1

76
وحيث أن إثبات حصول اإلهمال يكون من جانب المدعي وما دام أن البينة التي قدمها لم تثبت
الًباعتبارأنمسؤوليتههيمسؤوليةعقديةوليست
أيتقصيرقارفهالمدعىعليهحتىيكونمسؤو
تقصيرية خالفاً لما ذهبت إليه محكمة االستئناف من حيث تكييف هذه المسؤولية فيكون ما
توصلتلهالمحكمةالمذكورةبهذاالجانبمنحيثالنتيجةقدوافقالقانون"(.)1

المطلب الثاني
الجزاءات المترتبة على إخفاق البنك المراسل في استالم وفحص المستندات
وارسالها إلى البنك المصدر


يتدخل في تنفيذ عمليةاالعتمادالمستنديإضافة إلىالبنك فاتحاالعتماد بنوكوسيطة

مراسلة عدة ،كالبنك المبلغ ،والبنك المؤيد ،وعند تدخلها تنشأ عالقة تعاقدية تربطها بالبنك فاتح
االعتماد،وبموجبهذهالعالقةالتعاقديةتتحددحقوقوالتزاماتكلبنك،إضافةإلىتعهدهابتنفيذ
تعليماتالبنكالمصدر(،)2وعلىاعتبارأنالعالقةالتيتنشأعنعالقةالبنكالمبلغبالبنكفاتح
االعتمادعالقةعقدية،وبالتاليتكونمسؤوليةالبنكالمراسلتجاهالبنكالمصدرمسؤوليةعقدية،
ولماكانأحداألموراألساسيةعندتنفيذالعقودهيقياماألطرافبتنفيذااللتزامات الملقاةعلى
عاتقهمبحسننية،حسبمانصتعليهالمادة()202منالقانونالمدنياألردني،والتينصت
علىأنه":
-1يجبتنفيذالعقدطبقاًلمااشتملعليه،وبطريقةتتفقمعمايوجبهحسنالنية.
-2واليقتصرالعقدعلىإلزامالمتعاقدبماوردفيه،ولكنيتناولأيضاَ،ماهومنمستلزماتهوفقاً
للقانونوطبيعة التصرف" ،ونظ اًر ألن البنك المبلغ ملزم تجاه البنك المصدر بالتزامين فقط ،هما
-تمييزحقوقرقم،3081:لسنة،2008تاريخ.2009/8/23
- Zsuzanna To'th, Documentary Credits in International Transactions with Special Focus on the Fraud
rule, Thesis Submitted for the Doctoral degree of faculty of Law and Political Sciences Pazmany Peter
Catholic University, Budapest, 2006, p: 34.

1
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فحص المستندات ،وارسالها إلى البنك المصدر ،فما هي الجزاءات المترتبة على البنك المراسل
نتيجةإلخاللهفيفحصالمستندات،أوفيتسليمالمستنداتبعدفحصهاللبنكالمصدر؟


فإذالمتكنالمستنداتمطابقةتماماً لتعليماتاآلمر،أوتأخرتالمستنداتتأخ اًرفاحشاً،

وكان البنك المبلغ مسؤوالً عن التأخير ،كان للبنك فاتح االعتماد أن يرفض قبولها ألن العميل
اآلمربالشراءمنالممكنأنيرفضقبولها،ولولميصبهمنعدمسالمةالمستنداتأيضرر،
بلإنمسألةالضررالتناقش،إذيكفيالعميلاآلمرأناليقبل المستنداتفتبقىحيثهيأي
فييدالبنك ،وينطبقذاتالحكم،لوكانالعيبفيمستندواحدألنالمستنداتمجموعالتتج أز؛
ويقومهذاالوضععلىفكرةأنالبنكليسلهالمطالبةبحقوقهإالمتىنفذماعليه،أيقامبتسليم
المستنداتالمطابقةللتعليمات؛فإنبقيالوضعالذيانتهىهوإليهعلىحالهوتعذرتغييرهفتبقى
المستنداتفييده،ويقومكذلكعلىأنالبنكيلتزمهناأمامعميلهالبعمليةفحصيبذلفيها
عنايةمنمستوىمعين،بلعليهتعهدبتحقيقنتيجةهيتقديممستنداتمطابقةللتعليمات،وهو
ما يتفق مع الصفة الحرفية والصارمة لعملية فحص المستندات الواجبة االحترام في االعتماد
()1
اءأكانتعقديةأمتقصيرية،
المستندي  .ولماكانالبنكالمراسليتعرضللمسؤوليةالمدنيةسو ً

واللتنتقومانعلىمبدأواحد،إالأنهماتختلفانفيأناالخاللبالتزامالبنكالمراسلتجاهالبنك
فاتح االعتماد ،تتحقق المسؤولية المدنية الذي هو التزام عقدي في المسؤولية العقدية ،بينما هو
التزامقانونيفيالمسؤوليةالتقصيرية،وبذلكفإناألساسالقانونيللمسؤوليةالعقديةللبنكيختلف
عناألساسالقانونيللمسؤوليةالتقصيريةألنطبيعتهمامختلفة،ألنمسؤوليةالبنكالتقوممالم
تؤدي تصرفاته إلى اإلضرار بالعميل أو بالغير ،إال أن الخطأ وحده ال يكفي لقيام المسؤولية

1

-عوض،عليجمالالدين(،)1989االعتمادات المستندية دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة  1813الدولية،مرجعسابق،

ص.390:
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العقدية،بليجبأنيتبعهضرريلحقالدائن،وأنيكونهذاالضررراجعاً إلىالخطأ،وهذاما
بينتهالمادة()358منالقانونالمدنياألردني،والتينصتعلىأنه -2":وفيكلحاليبقى
المدينمسؤوالًعمايأتيهمنغشأوخطأجسيم"،ونخلصمماسبقإلىأنأساسمسؤوليةالبنك
المراسلتقومعلىتوافرثالثةأركان،الخطأالعقدي،والضرالذيأصابالعميل،وعالقةالسببية
بين الخطأ والضرر ،فإذا توافرت هذه األركان فإن مسؤولية البنك تقوم طبقاً للقواعد العامة
للمسؤوليةالمدنيةفيالقانوناألردني،وفيذلكذهبالفقهوالقضاءإلىأنالبنكيكونمخطئاًإذا
يخالفمااستقرعليهالعرفالمصرفي،إالأنأساس
أساءتنفيذالتزامهالعقديأوسلكمسلكاً ُ
مسؤوليةالبنكظلقائماًعلىالخطأوالضررمعاً،وليسعلىأساسالضررفقط،ولذلكيستطيع
أعننفسهالمسؤوليةإذاأثبتأنهلميخطئأوإذانفىعالقةالسببيةبينخطئهوبين
البنكأنيدر
ُ
الضرر الذي عاد علىالعميل ،وذلكحسب نصالمادة ( )261من القانون المدني األردني(.)1
ولما كانللعقدقوةملزمة؛لذلكيجبعلىالمدينتنفيذااللتزاماتالناشئةعنالعقدمختا اًر؛فإن
امتنع أو تأخر عن ذلك أجبر عليه بواسطة القضاء ،حيث تنص المادة ( )1/313من القانون
المدني األردني على أنهُ  ":ينفذ الحق جب اًر على المدين ،إذا كان ممكناً وطلبه الدائن ،غير أنه
للدائنالحقفيالمطالبةبالتعويضعنالضررالذييلحقبهنتيجةالستحالةتنفيذااللتزامبخطأ
منالمدين،أولتنفيذهلهتنفيذاًمعيباً،كمالوسلمالمدينبضاعةمننوعرديءأولتأخرهفيتنفيذ
امه،ويطلقعلىكلذلكاإلخاللبالتزامعقدي،وأركانالمسؤوليةالعقديةثالثةهي:اإلخالل
التز
ُ
بالتزامعقدي،والضررالناجمعنه،والعالقةالسببيةبينهما،أمااإلخاللبالتزامعقديفهوانحراف
في سلوك المدين بهذا االلتزام ال يأتيه الرجل المعتاد إذا وجد في نفس ظروف المدين العادية،

1

 -العساف،جمالعبدالكريممصابر(،)2007اآلثار الناجمة عن عقد االعتماد المالي ،دراسة مقارنة،مرجعسابق،ص-160:
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فاإلنسانالسوياليمكنأنيخلبالتزامهإالألسبابخارجةعنإرادته،ولقياماإلخاللبااللتزام
العقديوالذيتقومبهمسؤوليةالمدين؛يشترطوجودالتزامعقدي،وعدمقيامالمدينبتنفيذالتزامه
أنينسبهذااإلخاللإلىتعدأو
كلياً أوجزئياً أوتأخرهفيتنفيذهأوتنفيذهلهبشكلمعيب،و ُ
تقصيرمنالمدين(.)1


وهناتكونمسؤوليةالبنكالمبلغ تجاهالبنكالمصدرقائمةعناإلخاللبااللتزامالعقدي

نتيجةلمسؤوليتهعنفعلاألشياء،فهولميقمبفحصالمستنداتفحصالمهنيالصريح،أوأنهلم
يرسلالمستنداتبعدفحصهاللبنكالمصدر،والشكبأنأحدهذينالفعلينيضعالبنكالمراسل
أمامالمسؤوليةالعقدية.


وهنايثورسؤالهام :منالمعروفأنالبنكالمصدرهوالذيكلفالبنكالمبلغبتسليم

خطاباالعتمادللمستفيد،واستالمالمستنداتمنالمستفيدوفحصهافحصاًظاهرياًومنثمإرسالها
إلى البنك المصدر،فيرى الباحثأنالمسؤولية هنا تنسحب على المديناألصلي هنا الذي هو
البنكالمصدرويسألعنالتعويض،ولكنعندمايتحققشرطان:األولهووجودعقدثابتبين
ُ
مبلغ،أماالشرطالثانيفهوأنيكلفالبنكالمصدرغيرهبتنفيذااللتزام
البنكالمصدر،والبنكال
ُ
،ويستفادهذاالموضوعمننصالمادة(،)1/798والتينصتعلىأنه-1":يجوز
وليسالقانون ُ
للمقاولأنيوكلتنفيذالعملكلهأوبعضهإلىمقاولآخرإذالميمنعهشرطفيالعقد،أولمتكن
طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه -2 ،وتبقى مسؤولية المقاول األول قائمة قبل صاحب
العمل"،وقدجاءفيحكملمحكمةالتمييزاألردنيةبأنه...":

وتتلخص اسباب التمييز بما

يلي-:

1

-السرحان،عدنانإبراهيم،وخاطر،نوريحمد(،)2005شرح القانون المدني ،مصادر الحقوق الشخصية ،االلتزامات ،دراسة مقارنة،

ط،1اإلصدارالثاني،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص.302:
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-1اخطأت محكمة االستئناف في تأسيس قرارها المميز على احكام المسؤولية عن الفعل الضار،
وعدمتأسيسهعلىأحكامالمسؤوليةالعقدية.
-2اخطأت محكمة االستئناف بعدم تطبيق أحكام المسؤولية العقدية عن فعل الغير سندا لنص
المادة()798منالقانونالمدني"(.)1


أما الهدف من إثبات اإلخالل بااللتزام العقدي فهو إلزام المدين بتعويض الدائن عن

الضررالذيلحقبه،والضررهناإماماديواماجسدي،وامامعنوي،وعلىاعتبارأنالطرفان
هنا بنوك هما البنك المصدر والبنك المبلغ والعالقة بينهما عالقة عقدية يخرج الضرر الجسدي
والمعنوي من موضوعناويبقىالضررالمادي،والحاصل نتيجة تأخرأو عدم تنفيذ البنك المبلغ
اللتزامهقبلالبنكالمصدر،والضررفيهذهالحالةيجبأنيكونقدوقعأوأنهمحققالوقوعفي
الً،وتشتركالمسؤولية
المستقبل،ألنالضرراالحتمالياليلتزمالمدينبتعويضهإالإذاتحققفع 
العقديةمعالمسؤوليةالتقصيريةفياشتراطأنيكونالضررواجبالتعويضمباش اًر،وهوالضرر
الذييك وننتيجةطبيعيةللفعلالضار،وهويعدكذلكفيالمسؤوليةالعقديةإذاكاننتيجةطبيعية
امهالعقدي،كماويعتبرالضررنتيجةطبيعيةإذالميكنباستطاعةالدائنأن
إلخاللالمدينبالتز
ُ
يتجنبهببذلجهدمعقول،ومنالبديهيأنيكونهناكرابطةسببيةكييستحقالتعويض،وخير
وسيلةللتعويضهيالمالالذييستوفيبهالدائنحقه،رغمأنهمنالممكنأنيكونعينياً مثل
يخفق في العمل
إلزام المدين 
بإزالة ومحوالمخالفة  ،ويرى الباحث هنا أن البنك المراسل عندما ُ
الً وملزماً بالتعويض وفقاً للمسؤولية العقدية تجاه البنك المصدر ،ويكون
المكلف به ،يكون مسؤو
الًوملزماًبالتعويضتجاهالمستفيدوفقاًللمسؤوليةالتقصيريةنتيجةللفعلالضار.
مسؤو

-تمييزحقوق،رقم4549لسنة،2010تاريخ،2011/5/9قسطاس.
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الخاتمة

عالجتهذهالدراسةموضوعدور البنك المراسل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي في



مقدمةوخمسةفصولبحيثتحدثالفصلاألولعنخلفيةالدراسةوأهميتها،فيماتمالتعرففي
الفصل الثاني على دور البنك المراسل ،أما الفصل الثالث فقد عالج موضوع التزامات البنك
المراسلوحقوقه،فيماعالجالفصلالرابع،موضوعإخفاقاتالبنكالمراسلوالجزاءاتالمترتبةعلى
ذلك،وأماالفصلالخامسمتضمناًلعرضالنتائجوالتوصيات.
النتائج:
 -1أولمهمة يقوم بها البنك المراسل (المبلغ) هي استالم خطاباالعتمادالمستندي من البنك
المصدربعدفحصهظاهرياًوالتأكدمنصحتهوتسليمهالىالمستفيد.
 -2يقع على البنك المبلغ دو اًر مهماً في فحص خطاب االعتماد المستندي والتأكد من صحته
الظاهرة،وكذلكفحصالمستنداتقبلإرسالهاإلىالبنكالمصدر،ويكونهذاالفحصبدون
تعمق،وكذلكاستالمالتعديالتواإلشعاراتوتبادلهمابينالبنكالمصدروالمستفيد.
 -3البنكالمبلغملزمبالقيامبالمهامالمكلفبهاخاللفترةمحددة،أيخاللالفترةالمعقولةالمحدد
وفقاًللنشرة(.)600
 -4يجوز للبنك المبلغ تكليف بنك آخر إلتمام مهمته ،وملزم تبليغ التعديالت واإلشعارات عن
طريقه.
 -5عالقةالبنكالمبلغبالبنكالمصدرعالقةتعاقديةاستناداًإلىتكليفهبإبالغخطاباالعتمادات
والتعديالتإنوجدت.
 -6مسؤولية البنك المبلغتجاهالمستفيدمسؤوليةتقصيريةتأسيساً على الفعل الضار ،والتربطه
عالقةعقديةبه.
 -7التوجدعالقةمباشرةبينالبنكالمبلغواآلمربفتحاالعتمادالمستندي.
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التوصيات:
ُ -1يستحسن بالمشرع أن يضمن عملية االعتماد المستندي نصوصاً عامة بالقانون المدني أو
التجاري ومن ضمن هذه النصوص تحديد دور البنك المبلغ ويحيل التفاصيل إلى النشرات
واألصولواألعرافالدولية.
 -2ضرورة توضيح الدور الذي يقوم به البنك المبلغ في تبليغ خطاب االعتماد المستندي وما
يترتب عليه في النشرات الالحقة لألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية التي
تصدرهاغرفةالتجارةالدولية.
 -3توصيالدراسةالبنوكالمركزيةباالهتمامبدورالبنكالمبلغمنخاللالنشراتالتيتصدرها،
وخاصةالموجهةللبنوك.
 -4نظ اًرلعدموجوددراساتسابقةبشأنالبنكالمراسل(المبلغ)،ونظ اًرألهميةالدورالذييقومبه
هذاالبنك،نرىضرورةالتشجيععلىإثراءهذاالموضوعبالبحثوالدراسة.
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