
 أ

 

   

          


 دور البنك المراسل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي

The Role of Correspondent Bank in 

Communication of Letter of Credit 


 

 اعداد الطالب
 محمد يوسف بعيو

 (040004004) الرقم الجامعي
 

 إشراف

 الدكتور فائق محمود الشماع األستاذ 

استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون  هذه الرسالة تقدم
 الخاص

 القسم الخاص

 كلية الحقوق

 جامعة الشرق االوسط
7402 

 

 



 ب

 

 
 



















 ج

 

 
 









 

 

 



 د

 

 
 

 

 شكر وتقدير


 .....هلل الواحد األحد الذي تتم به النعمالحمد هلل رب العالمين، والشكر 

ستاذي الفاضل أوبعد شكر هللا عّز وجل وبكل الفخر واالعتزاز أتقدم بالشكر والتقدير إلى 

وقدم لي بكل رحابة  الرسالة،قبل اإلشراف على هذه  الشماع الذياألستاذ الدكتور فائق محمود 

صدر النصح والتوجيه، فكان له الفضل في إخراج هذا العمل إلى ما هو عليه، والشكر موصول إلى 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة الشرق األوسط، وأخص بالذكر اساتذتي بكلية الحقوق القسم الخاص، 

 .لب بهذا القسماكل ط فلهم الشكر والتقدير على كل ما قدموه ويقدموه من العلم والمعرفة إلى

وأخيراً أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة 

 وهذا شرف كبير لي
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 خطاب االعتماد المستنديدور البنك المراسل في تبليغ 
اعدادالطالب

 محمد يوسف بعيو
إشراف

 الدكتور فائق محمود الشماعاألستاذ 
 الملخص 

في(المبلغ)هدفتهذهالدراسةإلىالتعرفعلىالدورالذييقومبهالبنكالمراسل

بيانطبيعةالعالقةبينتبليغخطاباالعتمادالمستندي،وتمذلكمنخاللالتعرفعلى

وحقوقهذاالبنكتجاهأطرافتحديدالتزامات،والبنكالمراسلوأطرافاالعتمادالمستندي

االعتمادالمستنديوخاصةالبنكفاتحاالعتماد،واآلمربفتحاالعتماد،والمستفيد،والبنك

البنكوالجزاءاتالمترتبة المبلغاآلخر،وفينهايةالدراسةتمالتعرفعلىإخفاقاتهذا

ذ النشرةعلى واألعرافالموحدة األصول ذلكمنخالل كل 055)لك، ،(055)والنشرة(

.واتباعالمنهجالوصفي،والمنهجالوصفيالتحليلي

يقععلىالبنكهوقدتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجكانمنأهمهاأن

اهرة،وكذلكالمبلغدورًامهمًافيفحصخطاباالعتمادالمستنديوالتأكدمنصحتهالظ

.فحصالمستنداتقبلإرسالهاإلىالبنكالمصدر

ضرورةتوضيحالدورالذييقومبهكماأوصتالدراسةببعضالتوصياتومنها

النشراتالالحقة في يترتبعليه المستنديوما خطاباالعتماد تبليغ في المبلغ البنك

 .تصدرهاغرفةالتجارةالدوليةلألصولواألعرافالموحدةلالعتماداتالمستنديةالتي

البنك المراسل، االعتماد المستندي، فحص المستندات، المسؤولية  :الكلمات المفتاحية

 .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

 :المقدمة: أوالً 
األمرالذي الدولي، المجتمع الدوليةهياألساسلتداولالسلعبينأفراد أصبحتالتجارة حديثًا

حتىوذلك.الدولياستوجبضرورةإيجادقواعدتساعدفيإتمامالقيامبعملياتالتداولالتجاري

.يضمنأطرافالعمليةالتجاريةالوفاءبالتزاماتهم

فياتمامالصفقاتالتجاريةوتحقيقالضمانيؤديلومنهناظهراالعتمادالمستندي مهمًا دورًا

دورفيعقدالصفقاتالتجاريةفهويعدضمانًا،بمايلعبهمنالعمليةالتجاريةحولالعالمرافألط

ويلسواءللمشتريأوللبائعفاالعتماداتالبيوعالدوليةويشكلاداةالتمالمتعاملينفيعمليالئتمان

وسيلة ذاتثقةيعتبر مؤسسة خالل من يتم أنه ذلك الدولية المعامالتالتجارية لتسوية هامة

.ائتمانيةوقوةماليةعاليةوهيالبنك

بتبليغ المكلف البنك المستندي االعتماد عملية إتمام في تساهم التي البنوك بين ومن

المستندي خطاباالعتماد البنكالمراسل" التاسعةمن" حيثنصتالمادة رقم (055)النشرة

 لعام المعدلة بشأنتطبيقاالصولواالعراف7552الصيغة الدولية التجارة عنغرفة الصادرة

ليتمتبليغاالعتمادأو"الموحدةلالعتمادالمستنديحيثجاءفيالفقرةاألولىمنالمادةالتاسعة

المصر يقوم وعليه المبلغ، المصرف قبل من للمستفيد عليه تعديل ليسأي والذي المبلغ ف

أيالمعززبالمصرف أو االعتماد تعديلبتبليغ دون أعليه أو للدفع قبله من بالتداوليتعهد

الثانية،ونصت" يعتبرتبليغاالعتمادأوأيتعديلعليهداللةعلىأنالمصرفالمبلغ)الفقرة

التعديليعكسبشكيرض أوالتعديلالظاهروأنهذا لدقيقشروطوبنودعنصحةاالعتماد

الدورالذييلعبهالبنكالمراسللهأهميةبالغةفهو(االعتمادأوالتعديلالذيتماستالمه وهذا
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التيتمثلاألساسفينجاحواتماماالعتمادطراففيايصالالخطابوالمستنداتالرابطبيناأل

.المستنديبالشكلالسليموالصحيحبينأطرافه

تماامإهمالاهللتبلياغيكاونلاهأثارسالبيعلاىإسلفيتبليغهلخطاباالعتماادأواالمرقالبنكاوأخف

سااالعلياااهالتزامااااتيجااابتنفياااذهابشاااكلصاااحيحفهاااوملااازماعمليااةاالعتماااادالمساااتنديفالبناااكالمر

يوصفةالبنكتلزمهببدلالعنايةباعتبارهمتخصاصفااًمبلغاًبالتبليغوهذاااللتزامينفذهبصفتهبنك

.االعمالالمصرفية،وكماعليهالتزاماتلهحقوق

سلفيتبليغخطاباالعتمادالمستنديلمصادرالبضااعةاوستناولفيهذهالدراسةدورالبنكالمر

واساتالمالمساتنداتماانمصادرالبضااعةوارسااالهاإلاىالبناكالمصاادروماايترتابعلااى"المساتفيد"

.تنفيذهذاالدورخفاقاتفيا ذلكمنالتزاماتوحقوقو

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة: ثانياً 

تتناولهذهالدراسةتتبعالمهامالتييقومبهاالبنكالمرسلفيتنفيذالتزاماتهتجاهاالطرافذوي

العالقةإضافةإلىبيانمدىااللتزاموطبيعتهالقانونيةالتييجبمراعاتهافيمهمةالبنكالمبلغ

المستنديموضوعاألمرالذييرتب تهماالشخاصذويالعالقةباالعتماد نتائجقانونيةمتعددة

ومايلتزم،وهذايتطلببيانطبيعةالعالقةبينالبنكالمراسلواطرافاالعتمادالمستندي،الدراسة

يترتبعلىاخفاقاتالبنكمنبهاثناءتنفيذهذهالمهمةومالهمنحقوقجراءهذاالعمل،وما

هيمشكلةالبحثمسؤوليته،فدورالبنكالمبلغوحقوقهوالتزاماتهوحدودتجاهاالطرافالمعنيةاثار

.وأهدافه

:وبذلكتتكونمشكلةالدراسةفيسؤالمحورييقول

 المستندي؟ االعتماد خطاب تبليغ في المراسل الذي يقوم به البنك ما هو الدور
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:األسئلةالتاليةومنالسؤالالمحوريلمشكلةالبحثتنبثق

 تكليفالبنكالمراسللتبليغخطاباالعتماد؟بمنيقوم -1

 البنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتماد؟يؤديهالدورالذيما -7

 التزاماتوحقوقالبنكالمراسل؟هيما -3

 طرافاالعتمادالمستندي؟أطبيعةالعالقةبينالبنكالمراسلوهيام -4

 أخفاقاتالبنكالمراسلوالجزاءاتالتيتترتبعلىذلك؟ام -0

 فيمواجهةالبنكجراءاالخفاقات؟الجزاءاتمنيطالب -0

 مااألساسالقانونيلعملالبنكالمبلغ؟ -2

 :أهداف الدراسة: ثالثاً 
 :يأتيوتتمثل فيما 

 .تحديددورالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستندي .1

 .العالقةبينالبنكالمراسلوأطرافاالعتمادالمستنديبيانطبيعة .7

 .المراسلوحقوقالبنكتحديدالتزامات .3

 .خفاقاتالبنكالمراسلوالجزاءاتالمترتبةعلىذلكإ .4

 :أهمية الدراسة: رابعاً 

للبنكعتمادالمستنديلهأهميةكبيرةالبنكالمراسلفيعمليةتبليغخطابااليؤديهأنالدورالذي

تماااامإلوذلاااك"المساااتفيد"والبناااكالمعاااززلالعتماااادوكاااذلكللمصااادرللبضااااعةلالعتماااادالمصااادر

.عتمادبالشكلالذييسعىلهأطرافاالاداالعتموانجاحتنفيذعملية

يصااالهامنااهوايصااالهإلااىالمسااتفيدواسااتالمالمسااتنداتاالعتمااادومانهنااانجاادأنارسااالخطاااب وا 

والعملياااتالمصاارفية،تمثاالاالعتمااادإلااىالبنااكالمصاادربالشااكلالصااحيحوفقااًالمتطلباااتعمليااة
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ولهااذايجاابدراسااة،الوساايلةاألكثاارضاامانًاوساارعةفاايإتمااامعمليااةاالعتمااادفاايالمواعياادالمحااددة

مانهاذاالبناكواجهاههذاالدورالذييلعبهالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستنديوماي

.التزاماتومالهمنصالحياتوحقوقلتنفيذمااسنداليه

تجاااهاالطاارافذويومااايترتاابعليهاااماانجاازاءاتالبنااكالمبلااغإلخفاقاااتويسااتلزماألماارالتعاارض

.العالقة

 :حدود الدراسة: خامساً 
الدراسةبمه لمستفيدمنجهةومنةالبنكالمراسلبشأنتبليغخطاباالعتمادإلىامتعنيهذه

يصالهاإلىالبنكالمصدركماتعر الدراسةطبيعةضجهةأخرىاستالمالمستنداتمنالمستفيدوا 

االعتمادالمستنديوأطرافالعالقةبينالبنكالمراسل

والتزاماتالبنكالمراسلبهذاالشأنوحقوقهواخفاقاتالبنكالمراسلوالجزاءاتالمترتبةعلىذلك،

الخصوصمنإطارويحدد عرافونشراتصادرةعنأصولوأالبحثالتشريعاتالصادرةبهذا

.اتعديالتهو055غرفةالتجارةالدوليةبشأناالعتمادالمستنديوخاصةالقواعدرقم

كذلكقراراتبعضالمحاكموتحليلماانتهتاليههذهالقرارات،ومنحيثالحدودالزمنيةنأملأن

.7512تكملهذهالدراسةخاللالنصفالثانيمنسنة

 :محددات الدراسة: سادساً 
البح المراجع تناوله ثالعوائقالتييمكنأنتعترضالبحثتتمثلفيعدم الموضوعفيية هذا

كجزئبالشكل تناولته قد منخاللتناولاالعتماديالمفصلحيثأنالمراجع اتوفقراتمتفرقة

وحيثأنالبحثيتطلببعضالزياراتالميدانيةلبعضالبنوكللوقوفعلى.المستنديبشكلعام

لمجالاالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادمنخاللرأيالخبراءفيهذايؤديهالذيالدور
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نجدفيهصعوبةمنحيثالوصولإلىأصحابالشأنفيهذاالمجالواالطالعمرذاألفإنه

 .علىكيفيةعملهم

 :مصطلحات الدراسة: سابعاً 
سميته،اليمكنالرجوععنهويشكلختلفوصفةأوتاترتيب،مهماأي"هو :المستندي االعتماد

 ."تعهدنهائيمنالمصرفمصدراالعتمادلدفععرضمطابق

:المستندي خطاب االعتماد المستفيد"وهو إلى لالعتماد المصدر البنك يرسله الذي الخطاب

وم ومستقاًل شخصيًا تعهدًا فيه وردنويتعهد ما المستفيد نفذ متى المستفيد إلى بالوفاء فصاًل

."بهالمدونةبالخطابمنتقديمللمستندات

يقومبتبليغاالعتمادبناءعلىطلبالمصرفذلكالمصرفالذي"هو:"سلاالمر " المصرف المبلغ

."مصدراالعتماد

المصرف مصدر االعتماد : "هو يصدر الذي فتحاالعتمادالمصرف طالب طلب على بناء

."االعتمادأوبالنيابةعنه

.الشخصالذيبناءعلىطلبهيتمفتحاالعتماد"هو:طالب فتح االعتماد

."لصالحهتماداالعهوالشخصالذيصدر:المستفيد
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  :الدراسات السابقة: ثامناً 
مسؤولية البنك الناشئة عن عقد االعتماد المستندي، دراسة ،(2016)المطيري،نواففهدسعد

رسالةماجستيرفيالقانون،مقارنة بين القانون األردني، والكويتي، والقواعد واألعراف الدولية، 

البيت آل جامعة العليا، الدراسات عمادة البنك، مسؤولية التعرفعلى إلى الدراسة هدفتهذه

عندمايتمفتحاالعتمادالمستندي،وقدتمذلكمنخاللالتعرفعلىواجباتالبنكفاتحاالعتماد

 والبنوكالمستندي، االعتماد، فاتح والبنك المستندي االعتماد بفتح اآلمر بين العالقة طبيعة و

 التعرففيهذه تم كما الجسيمعلىالوفاءاألخرى، والخطأ القاهرة القوة الدراسةعلىأثرحكم

 المستندي، االعتماد عقد نتيجةبقيمة البنك على المستفيد رجوع إمكانية  التعرفعلى تم كما

البنكعنفتحعقداالعتمادالمستندي،كماتحدثتالدراسة الخطأالتقصيريفيحالامتنعهذا

،كماتمفيهبإلغاءعقداالعتمادالمستنديأوتعديلهبصورةمنفردةعنمسؤوليةالبنكعندقيام

،كماتمالتعرفهذهالدراسةالتعرفعلىالدورالذييؤديهعقداالعتمادالمستنديتجاهالمستفيد

مكانيةإخضاعهاللمسؤوليةنتيجة علىدورالبنوكالمتدخلةفيتنفيذعقداالعتمادالمستندي،وا 

البنكو.تصرفاتها دور تناولت قد الدراسة هذه أن في الباحث دراسة عن الدراسة هذه تختلف

دورالبنوكالمتدخلةبشكلعام،بينماستتخصصالمراسلمنخاللجزئيةصغيرة،ومنخالل

دراسةالباحثبموضوعالبنكالمراسلفقط،ومهمتهفيتسليمخطاباالعتمادالمستندي،وبالتالي

دوره إلى ستتطرق البنك إلى ذلك بعد رسالها وا  إلىفيفحصالمستندات، يقود مما المصدر،

فيمهامهوماهيالجزاءاتالمترتبة(المبلغ)اإلجابةعلىسؤالهام،هلُيخفقالبنكالمراسل

.علىذلك

 سلطان شريف (2016)أحمدالجبوري، المركز القانوني للبنك الوسيط في عقد االعتماد ،

آل، القانون األردنيالمستندي في  جامعة القانون، كلية الخاص، القانون في ماجستير رسالة
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وقدهدفتهذهالدراسةإلىالتعرفعلىالبنكالوسيطوأقسامهوأهمالميزاتالتيُيقدمهاالبيت،

كماهدفتهذهالدراسةالكشفعنأهمالحقوقوالتعريفبمفهوموأهميةعقداالعتمادالمستندي،

وااللتز الدراسة هذه هدفت كما المستندي، االعتماد عملية على المترتبة التعرفعلىامات إلى

االعتمادالمستنديونشأته،وأطرافه،وأنواعه،ووظائفه،وأهمالمزاياوالخصائصالتييتميزبهامع

الفقهية اآلراء أهم على المستنالتأكيد االعتماد عقد إلى تطرقت اتي القضائية والقرارات .دي،

وتختلفهذهالدراسةعندراسةالباحثفيكونهذهالدراسةتقومبدراسةالبنكالمراسلومهامه

البنك لدراسة الباحثمخصصة سوفتكوندراسة بينما منخاللالبنوكالوسيطةبشكلعام،

.المراسلومهامهومسؤولياتهبشكلخاصومنفرد

 اهلل عبد فهد مشاري (2016-2015)العنزي، عالقة البنك بالمستفيد في عقد االعتماد ،

فيالقانون،عمادةالدراساتالعليا،جامعةآل رسالةماجستيرالمستندي غير القابل للرجوع فيه، 

البيت عقد، تتناول لم والكويتي األردني ومنها التشريعات أغلب أن إلى الدراسة هذه أشارت

بيقالعمليأثبتأنالبنوكوهيالجهةالرئيسةفياالعتمادالمستنديبالتنظيمالكاملبلإنالتط

هذاالعقدتلجأفيإبرامعقداالعتمادالمستنديإلىالقواعدالموحدةالمتعلقةباالعتماداتالمستندية

القانونيةاللتزام الدراسةحولالطبيعة هذه تركزتإشكالية وقد باريس، تجارة عنغرفة الصادرة

لمستنديغيرالقابلللرجوعفيه،وذلكلغاياتتحديداألساسالقانونيفيالبنكفيعقداالعتمادا

تحليل تم فقد اإلشكالية هذه حّل وفيسبيل المستندي، االعتماد البنكفيعقد التزام استقاللية

البنك الفحصمنقبل فيطريقة المتبعة المعايير ودراسة الشأن، النظرياتالتيقيلتفيهذا

قةالمستنداتلشروطعقداالعتمادالمستندي،ومسؤوليةالبنكحالوجودغشأومطابلبيانمدى

تزويرفيالمستنداتالمقدمةمنالمستفيد،وقدخلصتالدراسةإلىأنالطبيعةالقانونيةللعالقة

ذاتطبيعة عالقة المستنديالتخرجعنكونها االعتماد منعقد البنكوالمستفيد بين القائمة
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يليستعقدكفالة،وليستعقدوكالة،أوعقدإنابة،والحتىاشتراطلمصلحةالغير،ة،فهخاص

كماخلصتالدراسةإلىأنالتزامالبنكهوالتزامنهائيوباتسواًءأكانهذاااللتزامبإرادةمنفردة

ىالمستفيدعلمنقبلالبنكأوبإرادةالبنكواآلمربفتحاالعتماد،إضافةإلىإمكانيةرجوعالبنك

المقدمةمنمناالعتمادالمستنديغيرالقابلللرجوعفيهفيحالةالغشوالتزويرفيالمستندات

سوفيستفيدالباحثمنهذهالدراسةتحديدًافيمعرفةطبيعةالعالقة .قبلالمستفيدمناالعتماد

.يدبينالمستفيدوالبنكالمراسلوبالتاليمسؤوليةهذاالبنكتجاهالمستف

أطروحاة،المركزز القزانوني للبنزوك الوسزيطة فزي عمليزة االعتمزاد المسزتنديمازة،حالشريدة،أمجاد

تناولااااتهااااذهالدراسااااةالمركااااز،م7552العربيااااةللدراساااااتالعليااااا،عماااااندكتااااوراه،األردن،جامعااااة

المبلاغمانالقانونيللبناوكالوسايطةفايعملياةاالعتماادالمساتنديومانخااللدراساتهتنااولالبناك

،وتختلافهاذهبينالبنوكالوسيطةلتحديدمركزهالقانونيوعالقتاهباالبنوكاألخارىوبااقياألطاراف

فااايتبلياااغ"المبلاااغ"ندورالبناااكالمراسااالاحاااثفااايأنالبحاااثتجااااوزبيااااالدراساااةعااانموضاااوعالب

.تخطاباالعتمادالمستنديواآلثارالمترتبةعلىذلكمنالتزاماتوحقوقواخفاقا

Zsuzanna To'th( 2006) 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. 

،نظرًاألنهانضمإليهاأكثر(055)األصولواألعرافالموحدةالنشرةهذهالدراسةجوهر

للبنوكالعالمأنحاءجميعفيبلدا105من بالنسبة تشكل وأنها خاصة خطابقانونمصدر،

االعتماد جدًا كبير األصولواألعرافإلىحد تطورتهذه فقد الممارسةخاللمنالمستندي،

،أيضاأساسياتحليلهايعدالتيوالمنظماتالدوليةالوثائقمنوغيرهاالقضائيةالسوابقالمصرفية،

األ اعتمدتهذه واألمم/الدوليةالتجارةغرفةنشرتهاالتيالصلةذاتالوثائقطروحةلذلكفقد
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واإلنكليزية،األمريكيةالقضائيةالسوابقوقانونالموحد،التجاريالقانونأحكاموكذلك،/المتحدة

 اإلنجليزية،باللغةوالدراساتالمقاالتذلكعلىوعالوةواليونانية،المجريةالحاالتإضافة

وقدكانتهذهاألطروحةنتيجةلجهودعدةباحثينلعدةسنواتفي،واليونانيةالمجريةاأللمانية،

العديدمنالدولوعلىرأسهاالوالياتالمتحدةاألميركية،واليونان،والمجر،خاصةوأنموضوعها

وفيجاءتفيتسعةفصول،تمكتابتهاباللغةاإلنكليزية،ويتعلقباالعتمادالمستنديالدولي،لذلك

قاعدة"تحليلاعتماداتمستنديعالميإلىأن(03)لدراسةبعدتحليلحواليالنهايةتوصلتا

"االحتيال وأنمعيارفحصالغشفي1255قدظهرتوتطورتمنذعام للميالدوحتىاليوم،

المستندي وفياتفاقيةاالعتماد خاللالدراسة إليها اإلشارة التيتم القضائية الوالية لقواعد طبقًا

المتح لذلكدةاألمم تؤديإلىنتائجمتناقضة لتطبيقمعاييرمختلفةلفحصالغشفإنها ونظرًا ،

أوصت الدراسة  منظمةومدروسةعلىمستوىالعالم معاييرموحدة لفحصالمستنداتباعتماد

وبالتاليتنظيمقاعدةالغشعلىالمستوىالدولي،وسيستفيدالباحثمنهذهالدراسةفيجزئيتها

.بفحصالمستنداتوخلوهامنالغشالظاهريعلىاألقلالمتعلقة

سيف فزي ) ياالعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولالضمور،عبداهللمحمودسليمان،دور

،وتختلافهاذه1111رسالةماجساتير،عماان،جامعاةآلالبيات،دراسة مقارنة،( التشريع األردني

التزاماااتالبنااوكفااياالعتمااادالمسااتنديبفحااصناااولالدراسااةعاانموضااوعالبحااثبااأنالباحااثت

المسااتنداتكجزئيااةبساايطةعناادالحااديثعااندورالبنااوكفاايفحااصومطابقااةالمسااتنداتلشااروط

البناكالمراساالبشاكلخاااصفايالتبليااغوالتزاماتاهوحقوقااه،يؤديااهالاذيرالاادويتنااولولاام،االعتمااد

لمراساالفاايالتبليااغبخطاااباالعتمااادوبيااانالتزاماتااهدورالبنااكادراسااةالباحااثفاايحااينسااتتناول

.نشاءاهللإوحقوقهواخفاقاتهبشكلمفصل
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تنازع القوانين واالختصاص القضزائي فزي العالقزات الناشزئة عزن االعتمزاد المعشر،حسامجاريس،

،وتختلافهاذهالدراساةعانموضاوعم1114رعماان،الجامعاةاألردنياة،رسالةماجستيالمستندي،

المسااتنديماانحيااثاالعتمااادالناشاائةعاانعمليااةالبحااثفاايأنالباحااثهاادفإلااىبيااانالعالقااات

وأطرافتنازعالقوانينواالختصاصالقضائيوتعرضبصورةموجزةإلىطبيعةالعالقةبينالبنوك

مانحياثزعلاىالتزامااتالبناكالمبلاغالتركيوفيهذهالرسالةسيتماالعتمادالمستنديالعالقةفي

 .وحقوقهواخفاقاتهوآثارهاالتزاماته

 :منهج الدراسة: تاسعاً 
 :على النحو التاليالتحليلي  ، والمنهج الوصفيسنعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي

االصولواالعرافسنعرضبيانالنصوصالتيتنحيث:المنهج الوصفي: أوال التجاريةاولتها

رقم النشرة وخاصة المستندي االعتماد بشأن الدولية التجارة غرفة عن الصادرة والنشرات

ةقدريميوالتحكاالردنيةوالدوليةبعضالقراراتالقضائية،عرضنسباإلضافةإلىماسبق.600

.عليهاامكانيةالحصول

وكذلكالقراراتالصادرةعنوذلكمنخاللتحليلالنصوص:التحليلي الوصفي المنهج: ثانياً 

المحاكمومحاولةالمقارنةبينالنصوصواألحكاموصواًلإلىتحديداألساسالقانونيالذييرتكز

يترتبعلىذلكمنحقوقوالتزامات،وطبيعةالعالقةالتيتربطعليهالبنكالمبلغفيعملهوما

.البنكالمبلغبأطرافاالعتمادالمستندي
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 الثانيالفصل 



 ماهية دور البنك المراسل
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 الفصل الثاني 
  دور البنك المراسل ماهية 

ظهرتالحاجةإلىبنوكوسيطةللقيامبعملأوأكثرمنعملياتاالعتمادالمستنديلضرورات

وكثيرًاالتجارةالعالميةالتيتجاوزتحدودالدولةالواحدة،ومنهذهالبنوكالوسيطةالبنكالمراسل،

،ولماكانتهذهالدراسةمتخصصةفيالبنك(1)مايثوراللغطبينالبنكالمراسلوالبنكالمعزز

هوالبنك:"البنكالمراسلالمراسلفسيتماعتمادهذاالمصطلحطيلةالدراسةوالذيُيشيرإلىأن

تالمهامنالمصرففاتححالاس(المستفيد)الذييقومباإلبالغبتفاصيلاالعتمادالمستنديللبائع

،حيثيقومبدورالوسيط(2)أيإشعاراتصادرةعنالمستفيدإلىالبنكالمصدرتبليغ،و"االعتماد

بينالبنكفاتحاالعتمادوالمستفيد،ومندونأنتترتبعليهأيةالتزاماتأومسؤولياتمن ما

تقدمسيتممعالجة.(3)"جراءذلكالعمل،وفيبعضاألحيانُيسمىالبنكالوسيط وبناًءعلىما

فيما المرسل، البنك مفهوم بحيثيتحدثالمبحثاألولعن مبحثين، في الفصل هذا موضوع

.المراسلالبنكمهمةيتحدثالمبحثالثانيعن







                                                           
هذاتأييداالعتمادخطاببتبليغهالمكلفالمراسلالمصرفيقومأنالضمانمنولمزيدالبيععقدفيالبائعيشترطأنالممكنفمن-1

والتعزيز،التبليغمهمتيالمراسلالمصرفإلىيوكلبأناالعتمادفتحمصرفهمنيطلبأنالمشترييلزموبالتاليتعزيزه،أواالعتماد
بالدفعملتزمانمصرفانالبائعالمستفيدأماميكونفإنهاالعتمادالمبلغالمصرفعززومتى غيرآخرمصرفيقومأنيحدثوقد.

تحقققديكونأندونمنالدفعيلتزمالذيالمعززللمصرفكبيرخطرمصدرتعدّالحالةهذهلكناالعتماد،بتعزيزالمراسلالمصرف
 .بنفسهالمستنداتمطابقةمن

داروائلللنشر:،عمان1طالعمليات المصرفية المحلية والدولية،إدارة ،(2006،(2006)عبداهلل،أمين،والطراد،إسماعيلإبراهيم-2
.278:والتوزيع،ص

.13:دارالمنار،ص:دبياالعتمادات المستندية من األلف إلى الياء، ،(1993)القباني،عفو-3
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 المبحث األول
 مفهوم البنك المراسل 

ليقومالمستفيدالبائعبلدفياالعتمادفاتحالمصرفبهيستعينالذيالبنكالبنكالمراسلهو

ليتمكنتنفيذهاعليهيتوجبالتيوالتزاماتهالمستفيدحقوقفيهيبينالذياالعتمادخطاببإبالغه

قيمةاستالممن فاتحالمصرفعنوكيلفهوبالدفع،ملزماًليسالمراسلوالمصرفاالعتماد،

.بالتبليغاالعتماد

نشرةرقم–عرافالموحدةلالعتماداتالمستنديةمناألصولواأل(2)ولمُتعرفالمادة

بأنه(600) المبلغ المصرف عرفت إنما المراسل، البنك ، بتبليغ:" يقوم الذي المصرف يعني

المصرفالمصدر طلب على بناًء بتعزيز،"االعتماد وال بالتنفيذ المراسل للبنك عالقة ال وهنا

.االعتماد،فالنصهناحصردورالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستنديفقط

بأنه المعزز البنك عرفتذاتالمادة كما يعنيالمصرف(المؤكد)المصرفالمعزز:" ،

،(1)"علىاالعتمادبناًءعلىطلبأوتفويضمنالمصرفالمصدر(تأكيده)الذيُيضيفتعزيزه

قدمسيتممعالجةموضوعهذاالمبحثفيمطلبينيتحدثاألولعنالبنوكالتيوبناًءعلىمات

 يتحدثالمطلبالثانيعن فيما المستندي، خطاباالعتماد تبليغ في البنكبينالعالقةتدخل

.المستندياالعتمادعقدوأطرافالمراسل

                                                           
األردن،، (611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-1 الدولية التجارة وغرفة باريس، الدولية، التجارة غرفة
بنكاألردن،:البنكالعربي،سميرمنصور:عليمحمودعطية:مكتبالمحاميعيسىدللوشركاه،تنقيحومراجعة:،ترجمة(2007)

البنكالتجارياألردني،عمان:محمدمحمودبرجاق المرجعطيلة،25:جمعيةعمالالمطابعالتعاونية،ص: إلىهذا اإلشارة وسيتم
 (611)باألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة الرسالة
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 المطلب األول
 البنوك التي تدخل في تبليغ خطاب االعتماد المستندي 

في مختصر إلىبعضالتعاريفبشكل التطرق من بد المطلبال هذا لموضوع شامل لفهم

ترتيببنكيبينبنكينأوأكثرفيشكلتعهدمكتوب،:"البدايةفخطاباالعتمادالمستنديهو

تعملفيهالبنوكمصدرةاالعتماداتالمستنديةبناًءعلىتعليماتعمالئها،وتلتزمبموجبهالبنوك

للمستفيدينمنهذهاالعتماداتمقابلمستنداتشحنأومستنداتعابلةله،والمتدخلةفيه،بالدفالق

أوقبولكمبياالت لشروطها تمامًا باالعتماداتومطابقة أوأداءخدماتمنصوصعليها تنفيذ،

.(1)"مستنديةمرتبطةبهذهاالعتمادات،وتداولمستنداتشحنمطابقةلشروطاالعتمادات

 عّرفتالمادة 2)وقد ) ،(600)نشرةالمستندية،لالعتماداتالموحدةواألعرافاألصولمن

بأنهاالعتما د كا:" مهما للنقضوبالتالييعنيأيترتيب، قابل ويكونغير أووصفه، ناسمه

تبليغاالعتمادفاعور،كماعرَّف"منالمصرفالمصدرللوفاءبتقديممطابقاًمحدداًُيشكلتعهد

ُيقصدبهتلكالمرحلةمنتنفيذاالعتماد،والتييقومفيهاالمراسلالخارجيببلدالمستفيد،:"بأنه

المستفيد ذلك إلى المستندي االعتماد وأوضاع شروط كافة فاتح(2)"بإبالغ البنك لكون فنظرًا ،

المشتري؛فإنالمستفيدولضمانحقوقهيطلبتدخ ُيدعىاالعتمادفيبلد لبنكوسيطفيبلده

البنكالمراسل،والبنكالمراسلإماانيقتصردورهعلىتبليغالمستفيدخطاباالعتماددونأي

هو وبالتالييبقىالبنكالمصدرلالعتماد البنكبالبنكالمبلغ، هذا تجاهه،ويسمىعندئذ التزام

ماأنيقومالبنكالمر اسلبتأييداالعتمادأوتعزيزهوُيسمىعندئذالملتزمالوحيدتجاهالمستفيد،وا 

البنكالمصدر كما المستفيد، تجاه ومباشرة نهائيًا ُيصبحملتزمًا الحالة وفيهذه بالبنكالمعزز،

                                                           
 .10:طباعةالمستقبل،ص:،بورسعيد5طاالعتماد المستندي واالصطالح المستندي، ،(1997)غنيم،أحمد-1
.11:المرجعالسابق،ص-2
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نتيجةالتزامبنكينتجاهالمستفيد ،وعلىكلحال(1)لالعتماد؛مماُيعطيالمستفيدضمانًاإضافيًا

د ببحث الدراسة هذه في دونسنكتفي المستندي االعتماد خطاب تبليغ في المراسل البنك ور

بنك ُيصبح عندما البنك هذا دور اًمعززاًالخوضفي استالم. األساسية مهمته المراسل فالبنك

إلىالمستفيد رسالها المستنداتمنثماستالمخطاباالعتمادالمستنديوالتعديالتإنوجدتوا 

رسالهاإلىالبنكم الدورالذييقومبهيتطلببأنيكونمقتنعًاالمستفيد،وا  صدراالعتماد،وهذا

يكونالبنكالمراسلملزم التاسعة للمادة فوفقًا لخطاباالعتماد، الظاهرة بإبالغالبنكاًبالصحة

 المادة حيثنصت 9)المصدر، ) نشرةالمستندية،لالعتماداتالموحدةواألعرافاألصولمن

:"،علىأنه(600)

ُيمكنتبليغاعتمادماوأيتعديلللمستفيدمنخاللمصرفمبلغ،يقومالمصرفالمبلغغير -أ

 .المعزز،بتبليغاالعتمادوأيتعديلدونأيتعهدمنقبلهبالوفاءأوالتداول

مقتنع -ب المبلغ المصرف ُيعتبر التعديل، أو االعتماد أواًبتبليغ لالعتماد الظاهرية بالصحة

 .كالتبليغيعكسبشكلدقيقشروطوأزمنةاالعتمادأوالتعديلالمستلمةالتعديلوأنذل

 -ج آخر مصرف خدمات يستخدم أن المبلغ للمصرف الثاني)ُيمكن المبلغ المصرف لتبليغ(

أن على داللة تعديل أي أو االعتماد تبليغ وُيعتبر المستفيد، إلى تعديل أي أو االعتماد

صحةالظاهريةلالعتماد،أوالتعديلوأنذلكالتبليغيعكسالمصرفالمبلغالثانيمقتنعبال

 .بشكلدقيقشروطوأزمنةاالعتمادأوالتعديلالمستلمة

علىالمصرفالذييستخدمخدماتمصرفمبلغأومصرفمبلغثاٍنلتبليغاعتماداستخدام -د

 .نفسالمصرفلتبليغأيتعديلعلىذلكاالعتماد

                                                           
االعتماد المستندي والتجارة االلكترونية في ظل القواعد واألعراف الدولية والتشريع الداخلي، ،(2006)فاعور،مازنعبدالعزيز-1
 .22:منشوراتالحلبيالحقوقية،ص:،بيروت1ط
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بمنهتبليغاعتمادأوتعديلعدمالقيامبذلك،فيجيبعليهأنإذااختارالمصرفالذيُطل -ه

 .ُيعلم،دونتأخير،المصرفالذياستلممنهاالعتمادأوالتعديلأواإلشعار

إذالميتمكنالمصرفالذيطلبمنهتبليغاعتمادأوتعديلمنالتأكدمنالصحةالظاهرية -و

 فيجبعليه التعديلأواإلشعار، أو المصرفالذييبدوأنلالعتماد أنيعلم دونتأخير،

أماإذااختارالمصرفالمبلغأوالمصرفالمبلغالثانيبالرغممنذلك.التعليماتوردتمنه

لم الثانيبأنه المصرفالمبلغ أو المستفيد أنيعلم فيجبعليه التعديل، أو االعتماد تبليغ

 .ديلأواإلشعاريقتنعنفسهمنالصحةالظاهريةلالعتمادأوالتع

 السابقة المواد مراجعة من خطابيتبين بتبليغ آخر بنكًا بتكليف يقوم أن المصدر للبنك أنه

وأيتعديالتإنوجدت للمستفيد، االعتماد البنكُيسمىالبنكالمبلغ، وهذا البنك، ُينفذ وعندما

 خطاباالعتماد تبليغ في المتمثلة مهمته المستفيالمبلغ إلى بالصحةالمستندي مقتنع يكون د،

.،أوأيتعديلالحقيقومبتبليغهالظاهريةللخطابالذييقومبتبليغه

 بالتبليغ، آخر تكليفبنك في الحق المبلغ للبنك مقتنعكما األخير البنك يكون وكذلك

المبلغ البنك يلتزم كما إنوجدت، للمستفيد للخطابوالتعديالتالتييرسلها الظاهرية بالصحة

ذيكلفبنكًامبلغًاآخربأنيقومبالتبليغعنطريقهذاالبنكاألخير،وملزمبأنيقومبالتبليغال

البنكالذياستلممنهالخطاب،أوالتعديالتأنُيعلمهوبدونعنطريقهذاالبنك،وملزمبإبالغ

 .ديأوللتعديلفيحالتمكنهعنالتبليغأواقتناعهعنالصحةالظاهريةلالعتمادالمستنتأخير

ومنبينأهمااللتزاماتالتيتقععلىالبنكالمراسلهوإشعارالبنكالمصدرلالعتماددون

تأخيرعنعدمتعزيزاالعتمادفيحالعدمإمكانهإضافةتعزيزهإلىاعتمادالبنكالمصدر،وفي
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التقصيرية،وللبنكالمصدرأنحالعدمقيامهبذلك؛فإنهيتحملالمسؤوليةعلىأساسالمسؤولية

.(1)ُيطالبهبالتعويض

البنكالمعزز،والذيعرَّفتهالمادةالمستندياالعتمادخطابتبليغفيتدخلالتيالبنوكومن

من أنه(600)نشرةالمستندية،لالعتماداتالموحدةواألعرافاألصولالثانية على ، يعني:"

 هتأكيد)المصرفالذيُيضيفتعزيزه تفويضمنالمصرف( علىطلبأو بناًء علىاالعتماد

".المصدر

المسمى البنك هناك سبق ما لكل للتنفيذإضافة المعين البنكأو ُيسميه وسيط بنك وهو ،

المصدرلالعتماد،لكييقومبوفاءأوقبولأوتداولسنداتالسحبالمسحوبةمنقبلالمستفيد

البنكيحقلهدفعقيمةاالعتمادإالأنهاليتعهدفيحالكانتمطابقةلشروطاالع تماد،وهذا

.(2)القيامبذلك

الدراسةتتناولدورالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادلذلكسوفيتحدث كانتهذه ولما

.المطلبالتاليعنعالقةالبنكالمراسلبأطرافاالعتمادالمستندي











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

 .127:ص
 .129:المرجعالسابق،ص-2
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 المطلب الثاني 
 البنك المراسل وأطراف عقد االعتماد المستنديالعالقة بين 

المطلبسيتمالتطرقإلىعالقةالبنكالمراسل :المستنديالثالثبأشخاصاالعتمادفيهذا

:اآلمر،والمستفيد،والبنكالمصدرلالعتماد

شريعة: مر بفتح االعتماد المستندياآل عالقة البنك المراسل بالعميل: أوالً  العقد كان لما

المراسل البنك عالقة في ولكن العقد، هو بأخرى العالقة يربط الذي األساس فإن المتعاقدين؛

بأطرافالعقدالمستنديُيالحظأنهاليوجدأيارتباطعقديبينهوبينهم؛يترتبعلىذلكعدم

على الرجوع البنك بموجبها يستطيع استثنائية حاالت في إال اآلخر، تجاه طرف أي مسؤولية

عميلعلىأساساإلثراءبالسبب،ويستطيعالعميلالرجوعبموجبهاعلىالبنكبالتعويض،علىال

 التقصيرية، أساسالمسؤولية فيحاالت" االعتماد عملية في يتدخل المراسل البنك وحيثأن

أومعينة،فقديصدربنكالعميلاالعتمادويطلبمنالبنكالمراسلإماتبليغهللمستفيدأوتنفيذه

المستفيد أمام شخصيةونهائية أيأنيلتزمبصورة "تأييده، يكوندورالبنكالمراسلتبليغ. وقد

الخطابدونتعزيز،أوتحملأيمسؤوليةأخرىتخرجعندورهفيتبليغالخطاب،وفيحال

بهذ يقوم البنك هذا أن ُيالحظ التأييد، أو التنفيذ، أو التبليغ المراسل البنك دور األعمالكان ه

وال عنها، غريبًا اآلمر العميل بحيثيكون االعتماد، البنكمصدر وبين بموجباتفاقياتبينه

يتعاقدفيهامعالبنكالمراسل،ولذلكفإنهالتوجدأيةعالقةتعاقديةفيمابينالعميلاآلمروالبنك

لبنكالمراسليدخلفينطاقالمراسل،فعالقتههناقائمةمعالبنكمصدراالعتماد،ومايقومبها

على المراسل البنك على يرجع أن اآلمر للعميل ُيمكن لذلكال االعتماد، البنكمصدر أعمال

أساسالمسؤوليةالعقدية،حيثأنهالتوجدبينهماعالقةعقديةمباشرة،والُيمكنللبنكالمراسل



19 
 

 
 

البنكالمصدراالعتمادواستعانبالبنك،وفيحالفتح(1)أنيرجععلىالعميلاآلمرلذاتالسبب

وكياًلعنعميله،وتكونأخطاءالبنكالمصدرالمراسلإلبالغخطاباالعتمادللمستفيدفاليكون

للعميلبالبنكالمراسل والعالقة البنكالمصدر، البنكالمراسلتجاه كاناختيارالبنك. إذا أما

،هنايكونالبنكالمصدروكياًلعناآلمرفيالتعاقدالمراسلبناًءعلىتحديدمنالعميلاآلمر

البنكالمبلغ مع أن. كما البنكالمبلغ، ضد وُيمكنأنيكونللعميلالحقفيالدعوىالمباشرة

 .(2)للبنكالمبلغحقالدعوىغيرالمباشرةضدالعميلالتيللبنكالمصدرقبله

شك: عالقة البنك المراسل بالمستفيد: ثانياً  االعتمادال خطاب هي العالقة هذه أساس بأن

للمستفيداًمدينالمراسلالمستندي،والذيهوباألساسصادرلصالحالمستفيد،وبالتالييكونالبنك

ديمنخاللاألدواروالمهامالمناطةبه،فمهمةالبنكالمراسلاألساسيةتجاهالمستفيدهيفقطالتأك

للمعلى يبلغه الذي االعتماد قيمةصحة من بأيشيء بالوفاء يلتزم وال تزويره، وعدم ستفيد،

االعتمادللمستفيد،وكذلكاألمربالنسبةللبنكالمسمىفهواليرتبطبأيرباطعقديبالمستفيد،

وبالتاليفهوغيرملزمبالوفاء،أمابالنسبةللبنكالمعززفلهوعليهذاتالحقوقوااللتزاماتالتي

.(3)تحكمهاذاتالقواعدالتيتحكمعالقةالبنكالمصدربالمستفيدللبنكالمصدر،كما

ولكنفيحالةكاندورالبنكالمراسلتأييداالعتمادالمستندي؛فإنهيلتزممباشرةأمامالمستفيد

يكون وبذلك لالعتماد، المصدر البنك التزام إلى إضافة المستفيد، أمام ومباشرة مستقلة بصورة

أما حق الذيللمستفيد المراسل البنك وهو أيده، الذي والبنك االعتماد، البنكمصدر من كل م

أصبحبنكًامؤيدًا،ورغمذلكفإنالعالقةالمباشرةبينالمستفيدوالبنكالمراسلالذيأصبحمؤيدًا

يبرماليبلغهإلىالمستفيدذيومنالواضحأنالبنكالمبلغإذيرسلاالعتمادالالتكونعقدية،
                                                           

 .318:دارمعتزللنشروالتوزيع،ص:،عمان1طالوجيز في القانون التجاري، ،(2002)التالحمة،خالدإبراهيم-1
كلية:القاهرة،الدولية 1813 سنة وقواعد المقارن والفقه للقضاء دراسة المستندية االعتمادات،(1989)الدينجمالعليعوض،-2

.112-111:،صالقاهرةجامعةالحقوق،
 .320:مرجعسابق،صالوجيز في القانون التجاري، ،(2002)التالحمة،خالدإبراهيم-3
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ويقتصردورهعلىإبالغه،أيعلىعملمنجانبواحدمنناحيتههو،ويستطيعمعهعقدًا،

أنيقرنتبليغهبماشاءمنالتحفظاتأوالشروط،والمستفيدهووشأنهفيأنيقبلأوالبالطبع

 وتصرفعلىيقبل قبله إذا ولكن المشتري، اعتراضفأمامه له كان ن وا  بصيغته، التبليغ هذا

.(1)شروطالتبليغالذيوصلهسهفالرجوعلهعلىالمبلغإالفيحدودأسا

االستنادعليهاضد ُيمكنللمستفيد تكنهناكمسؤوليةعقدية نلم ويرىالباحثبأنهوا 

البنكالمراسل؛فإنهيحقلهمقاضاةالبنكالمراسلعلىالفعلالضارإذاتوافرتشروطالمسؤولية

قديبينفليسهناكأيارتباطتعا.دًاعلىقواعدالمسؤوليةعنالفعلالضارالتقصيريةأياستنا

نلميكن(2)المستفيدوالبنكالمراسلفالتزامالبنكالمصدرهنانشأعنارادةمنفردة ،ولكنحتىوا 

هناكأيرابطعقديبينالبنكالمراسلوالمستفيد،فإنهذااليعنيعدموجودالتزاماتمنجانب

طرفاتجاهاآلخر،وهذهالمسؤوليةالتقامعلىأساسالمسؤوليةالعقدية،ألنهاليوجدرابطكل

:"عقدييجمعاألطراف،وهذاماأكدتهمحكمةالتمييزاألردنيةفيإحدىقراراتهاحيثقضتبأن

الر بينهما ينقل المستفيد وبين االعتماد فاتح البنك بين الوسيط البنك هو المراسل سائلالبنك

يكونملزمًابتنفيذخطاباالعتماد،أوالمستنداتالتييقدمهاالمستفيد،وعليهفإنهوطلباتهماوال

اليتحملأيمسؤوليةتجاهالمستفيدألنهيقومبتنفيذطلباتالفريقينوهمافاتحاالعتمادوبنكهمن

.(3)"جهةوالمستفيدمنجهةأخرى



                                                           
 .1984فبراير27قجلسة45،لسنة(443)نقضمصري-1
مرجعسابق،، الدولية 1813 سنة وقواعد المقارن والفقه للقضاء دراسة المستندية االعتمادات،(1989)الدينجمالعليعوض،-2

 .30:ص
.2092:،ص1991،مجلةنقابةالمحامين،7/2/1989،تاريخ(316/1988)محكمةالتمييزاألردنية-3
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تضاربتاآلراءالفقهية :بالبنك الفاتح لالعتماد أو المصدر لالعتمادعالقة البنك المراسل : ثالثاً 

فيتحديداألساسالقانونيالذيتستندإليهعالقةالبنكالمصدرلالعتمادبالبنكالمراسل،حيث

خطاب تبليغ منه ُيطلب عندما المراسل البنك أن اعتبار على وكالة، البعضعالقة اعتبرها

دوالتقيدبالتعليماتالموجهةله؛فدورههنااليتعدىكونهوكياًليلتزمبتنفيذاالعتمادإلىالمستفي

القضاءاإلنكليزي أيده ما ذهب.(1)تعليماتموكلهوهذا العالقةأبوالخيرفيما إلىاعتبارهذه

عبارةعنعقدمقاولةعلىأساسأنوظيفةالبنكالمراسلهيتنفيذعملمادي،فيماذهبفقه

لىاعتبارهذهالعالقةبينالبنكالمصدروالمراسلعبارةعنتعاقدمستقل،ولكنالمستقرآخرإ

ولحسابالبنكفاتح باسم يعمل البنكالمراسل ألن وكالة هيعالقة العالقة هذه أن الفقه في

نكومعذلكيرىبعضالفقهغيرذلك،فقدانتقدواأنتكونعالقةالبنكالمراسلبالب.(2)االعتماد

،حيثأشارت(UCP)منقواعدال(18)المصدرعالقةوكالةبذلكمستندينإلىنصالمادة

بقولها فتح:" طالب تعليمات لتنفيذ أخرى بنوك أو آخر، بنك بخدمات البنوك تستعين عندما

،كماجاءفيحكملمحكمة"االعتمادفإنهاتقومبذلكلحسابوعلىمسؤوليةطالبفتحاالعتماد

يزاألردنيةبأنهالتمي أنهانجدالمستنديةلألعرافالموحدةالنشرةمن18المادةباستعراض.1:"

تعليماتلتنفيذأخرىبنوكأوآخربنكبخدماتالبنوكتستعينعندما.1-:يليماعلىتنص

أيالبنوكتتحملال.2.االعتمادفتحطالبمسؤوليةوعلىلحساببذلكتقومفإنهااالعتمادفتح

إياهابلغتهاالتيالتعليماتبتنفيذاألخرىالبنوكأواآلخرالبنكقيامعدمنتيجةمسؤوليةأوالتزام

ُيالحظمنمراجعةنص.(3)"األخرىالبنوكأوالبنكاختارتالتيهيالبنوكتلككانتلوحتى

المادةالسابقةأنهالمُتشيرإلىعالقةالوكالةعلىأساسأالُيمكنأنيكونهناكوكالةوالبنك

                                                           
 .128:دارالنهضةالعربية،ص:القاهرةالبنك والمصالح المتعارضة في االعتماد المستندي، ،(1993)أبوالخير،نجوى-1
.128:المرجعالسابق،ص-2
 .خماسيةهيئة23/8/2009تاريخ3081/2008رقم(حقوق)األردنيةالتمييزمحكمةقرار-3
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سابقةالذكرأنالبنك(18)المراسليقومبعملهلحسابشخصآخر،كماُيستفادمننصالمادة

أيةمسؤوليةعنالبنكالمراسل،المراسلمجردوسيطوأنالبنكالمصدرفاتحاالعتماداليتحمل

كلَّفالبنك قد تقععلىعاتقالعميلاآلمرحتىولوكانالبنكفاتحاالعتماد المسؤولية نما وا 

بنفسه (1)المراسل والبنك. المراسل البنك بين العالقة اعتبار إلى يميل الراجح الفقه أن ورغم

فإنهفيحالةاعتبارالمصرفالمراسلمقارنوفيالقانونال،(2)المصدرلالعتمادعالقةوكالة

وكيلعنالبنكالمصدر؛يستطيعالعميلاآلمرأنُيقاضيالبنكالمراسلباعتبارهنائبالوكيل،

الوكيل نائب يكون وبالتالي بالتزاماته، يخل عندما الوكيل نائب مطالبة يستطيع عادة والموكل

ولكنعلىالعكسإذالميكنللبنكفاتحاالعتمادأيمسؤواًلتجاهالموكلمباشرةكالوكيلنفسه،

عالقةمعالبنكالمراسلسوىتنفيذاالعتمادأوتبليغه؛ففيهذهالحالةالتوجدأيعالقةتربط

 .(3)بينالبنكالمراسلوالعميلاآلمر

نما وا  المراسل، البنك الحقبالرجوععلى ليسللمستفيد أنه سبق مما ُيستفاد والخالصة

ديتنحصرمهمةالبنكالمراسلاألساسيةتجاهالمستفيدفيالتأكحيثعلىالبنكمصدراالعتماد،

صحةاالعتمادالذييبلغهللمستفيد،ولكنفيحالةكاندورالبنكالمراسلتأييداالعتمادعلى

في أما المستفيد، أمام مستقلةومباشرة بصورة المستفيد أمام مباشرة يلتزم فإنه عالقةالمستندي؛

فقداعتبرهامعظمالفقهعقدوكالة،فيماالبنكالمراسلبالبنكالفاتحلالعتمادأوالمصدرلالعتماد

.ذهبباقيالفقهإلىاستبعادصفةالوكالةعنهذهالعالقة

                                                           
.144:فاعور،مرجعسابق،ص-1
.121:مرجعسابق،صالتزام البنك بفحص المستندات بالنسبة لالعتمادات،،(2004)إسماعيل،علياألميرابراهيم-2
 .184:فاعور،مرجعسابق،ص-3
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 المبحث الثاني
 همة البنك المراسلم

حيثإنناندرسدورالبنكالمراسلفيتبليغخطاباالعتمادالمستنديفإنناسنعرضمن

ثم المستفيد إلى وتبليغه الخطابوتعديالته فياستالم التيتنحصر المبحثمهمته هذا خالل

رسالهاإلىالبنكالمصدرلالعتماد، ىذلكسيتممعالجةوبناًءعلاستالمالمستنداتمنالمستفيدوا 

بحيثيتحدثالمطلباألولعن المبحثفيمطلبين، إلىتسليمموضوعهذا خطاباالعتماد

يصالهاإلىالبنكالمصدر .المستفيد،وفيالمطلبالثانياستالمالمستنداتمنالمستفيدوا 

 المطلب األول
 إيصال خطاب االعتماد إلى المستفيد

منالمراحلالزمنية،واإلجراءاتالتنفيذيةالمترابطة،والتييستدعييمراالعتمادالمستنديبالعديد

والعقبات المشاكل من مصالحهم لحماية المستندي االعتماد أطراف قبل من وفهمها مراعاتها،

المحتملة،التيتعترضالمتعاملينفيالعقودالتجاريةالدولية،فاالعتمادالمستندييمربالعديدمن

يتسبقفتحاالعتمادالمستنديوذلكمنخاللاالتصاالت،والمفاوضاتفيمابيناإلجراءاتالت

المستفيدواآلمربفتحاالعتمادالمستندي،وتجريالمفاوضاتعادةمنخاللالزياراتالشخصية

المتبادلةبينالمستفيدواآلمربفتحاالعتمادبشكلمباشر،أوبإشراكوكيلكلطرفمعوكيل

وكذل وغيرهااآلخر، السفارات، بين في التجارية الملحقيات أو المعارضالدولية، خالل من ك

المفاوضاتيتفقالمستفيدمعاآلمرعلىالعديدمناألمورالتيينتج.(1)كثير ومنخاللهذه

عنهااتفاقمبدئييحددفيهمواصفاتلنوعيةالخدمة،كقيمتها،وكميتها،وأوزانها،ونوعاالعتماد

دي،وقيمته،والتيتكونمساويةلقيمةالبضاعةالمتفقعليها،أوالخدمةالمتفقعليها،ويتمالمستن

                                                           
بحثمقدمإجراءات االعتمادات المستندية في مصرف الراشدي والشمال للتمويل واالستثمار، ،(2010)الطائي،سليمةعلييوسف-1

 .38:المعهدالعاليللدراساتالمحاسبيةوالمالية،جامعةبغداد،ص:ألغراضنيلشهادةالدبلومالعاليفيالمصارف،بغداد
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والمستندات االعتماد، انتهاء وتاريخ سريانه، ومدة االعتماد، تنفيذ مكان على كذلك االتفاق

مبلغالمطلوبتقديمهامنقبلالمستفيد،واسمالبنكالذيسيتمفيهفتحاالعتماد،واسمالمصرف

في المعتمدة والعملة باالعتماد، المتعلقة والعموالت المصاريف على االتفاق يتم كما االعتماد،

وغيرها التأمين، ومبلغ وتاريخها، الشحن، وطرق والتسليم، الدفع وشروط التعامل، لهذه. ونتيجة

المستنديلدىأحد فتحاالعتماد أساسيعلىالمشتريوهو التزام المصارف،المفاوضاتينشأ

وهذاااللتزامينشأبعداالتفاقمعالبائععلىذلكفيعقدالبيع،حيثيعتبرهذااالتفاقطريقة

إلىأنهيجبأن البضاعة،والبدمنالتنويه مقابلتسليم لتسويةدينالثمنمنقبلالمشتري،

إلىوجوبفتحاالعتمادالم ستندي،معاإلشارةتكونإرادةالطرفينقداتجهتصراحةأوضمنًا

إلىأنهفيالتعاملغالبًامايتضمنالعقدشروطتسويتهعنطريقاالعتمادالمستندي،ولكنهذه

.(1)ترضافتراضًافيكلاألحوال،بليجبأنتكونإرادةالطرفينمتجهةإليهافالشروطالت

 :مرحلة فتح االعتماد المستندي: أوالً 
يتعاملمعهمنخاللطلبهبفتحاعتمادمستنديلمصلحةالمستفيد،يتقدماآلمرإلىالبنكالذي

العقد يتوافقمع بما فيطلبه تحديدها الشروطالتييريد وكافة الزمنية، ومدته بيانقيمته، مع

التجاريالمتفقعليهمعالمستفيد،وللبنكسلطةتقديريةبرفضهذاالطلب،أوقبولهطبقًالجدارة

االئتما عدةالمستفيد المستندي لالعتماد المصدر البنك يشترط لذلك البنك قبول حالة وفي نية،

وجودحسابجاريلطالبفتحاالعتمادالمستنديلدىالبنكالذييتعاملمعه،وأن:شروطمنها

الفيستوفيمنه لتغطيةقيمةالمستنداتالخاصةباالعتمادوا  الماليللحسابكافيًا يكونالرصيد

كمايتماالتفاقعلىالعناصرالالزمةلتنفيذاالعتمادالمستنديمن.(2)قيمةاالعتمادتأمينبكامل

                                                           
130:منشوراتالحلبيالحقوقية،ص:،بيروت1طاالعتماد المستندي، : العقود المصرفية، المجلد الثالث،(2014)ناصيف،إلياس-1

.158:داراألملللنشروالتوزيع،ص:اربدمحاسبة البنوك التجارية وشركات التأمين، ،(1989)إسماعيل،مدحتمحمد-2
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قبلالبنكفاتحاالعتماد،وأهمهاالكيفيةالتييقدمبهاالبنكضمانةللمستفيدمناالعتماد،كالقيام

تجاهالبائع،بعمليةالدفع،كمايتماالتفاقعلىتحديدالمدةالزمنيةالتييبقىفيهاالبنكم لتزمًا

والمكانالواجبفيهتقديمالمستندات،وسواهامنالعناصرالتيتدرجعادةفيخطاباالعتماد

مايتضمن االسموالعنوانالكاملينلكلمنالمشتريوالبائع،ونوعاالعتمادوماإذا:والذيغالبًا

ونوعالعملة،ووصفالبضائعوكمياتها،كانمؤيدًاأوقاباًلللتحويل،والمبلغاإلجماليلالعتماد،

،وتحديدالمهلةالتييتوجبخاللهاتقديمهذه(المستفيد)والمستنداتالمطلوبتقديمهامنالبائع

المستنداتإلىالبنك،وكذلكتحديدآخريوملتحميلالبضائعوشحنها،وماإذاكانمنالممكن

بائعواسمميناءالوصول،وطبيعةالعقد،وتاريخشحنهاعلىدفعات،ومكانتسليمالبضائعمنال

انتهاءاالعتمادالمستندي،وكيفيةإبالغاالعتمادمنالمستفيد،وسواهامنالشروطالتيمنشأنها

ويعتبر الموحدة، واألعراف والقواعد التعامل، قواعدها أرسى والتي العملية، كامل توضح أن

المشتري االعتماد) بفتح اآلمر خطابملزماً( وصول على وبالعمل المستندي، االعتماد بفتح

االعتمادإلىالبائعمطابقًالشروطالبيعقبلأنيبدأالبائعبتنفيذالتزاماته،مالميتضمنالعقدبين

بتنفيذتعهدهبفتحاالعتمادحق(العميلاآلمر)المشتريوالبائعشرطًامخالفًا،فإذالميقمالمشتري

للبائع تفيدالمس) طالبهالمشتريبالتنفيذكانلهأنيدفعمطالبة( ذا البيع،وا  بتنفيذعقد أاليبدأ

.(1)المشتريبعدمتنفيذهذااألخيراللتزاماتهلجهةفتحاالعتمادالمستنديتطبيقًاللقواعدالعامة

 :مرحلة إعالم المستفيد بخطاب االعتماد المستندي: ثانياً 
تماالتفاقعليهبينالبنكفاتحاالعتماد البنكفاتحاالعتمادالمستنديإبالغالمستفيدبما يلتزم

ويكونذلكعنطريقإصدارخطاب المستفيد، لمصلحة وبتخصيصاالعتماد اآلمر، والعميل

يجباعتماد،وهووثيقةمصرفيةُيصدرهاالبنكللمستفيدتتضمنكافةبياناتشروطاالعتمادالتي

                                                           
.132-131:،مرجعسابق،صاالعتماد المستندي: ثالعقود المصرفية، المجلد الثال،(2014)ناصيف،إلياس-1
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علىالمستفيدمراعاتهالكييتسنىلهاالنتفاعمناالعتمادالمفتوح،وتعتبرهذهالشروطعنصرًا

،ألنهاقدتخضعإلىإدخالتعديالتعليهبعداالتفاقبينأطرافه(1)جوهريًافيخطاباالعتماد

حن،وتعديلشروطمنهذهالتعديالت،الزيادةأوالتخفيضفيقيمةاالعتماد،وتعديلوسيلةالش

بينالمستفيد(2)التعبئة،ووصفالبضاعة،وشروطالبيع فيما ،أومنخاللأيةظروفقدتنشأ

المستنديأو فياالعتماد التيطلبها لكاملالبضاعة بحاجة يعد لم أنه اآلمر يجد واآلمرفقد

.(3)بسببعدمقدرةاآلمرعلىتوريدكاملالطلبيةوغيرهامناألسباب

جهةلذا من مسؤولياتها أساسها على لتحدد وسالمتها البيانات هذه دقة على تحرصالبنوك

إلىأنه منجهةأخرى،وعلىذلكفإنهالبدمناإلشارة ولتجنبالوقوعفيالمشاكلمستقباًل

:هناكأسلوبينلتبليغخطاباالعتمادالمستندي،إمابصورةمباشرة،أوبصورةغيرمباشرة

 :لمباشراألسلوب ا - أ
بياناته بكافة المستندي االعتماد بخطاب المستفيد تبليغ بموجبه يتم والذي األسلوب هذا وفي

وشروطهمباشرةمنقبلالبنك،إذتتمكافةاإلجراءاتبينالبنكفاتحاالعتمادوالمستفيدبصورة

يالحياةالعمليةمباشرةمندونتوسيطهمأليبنكآخر،وُيعتبرهذااألسلوبقليلالتعاملبهف

.لذلكتماالتجاهلتطبيقاألسلوبغيرالمباشر

 :األسلوب غير المباشر - ب
وفيهذااألسلوبيتمتبليغخطاباالعتمادالمستنديعنطريقتدخلبنكآخرأوفرعآخرتابع

بالفحصالظاهر عندئذ ملزمًا ويكون المراسل، بالبنك البنك هذا وُيسمى المستفيد، بلد في له

                                                           
 .394:،وزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلمي،جامعةبغداد،صالتجاري ياملكي،أكرم،والشماع،فائق،القانون-1
،مرجعواالستثمارإجراءات االعتمادات المستندية في مصرف الراشدين والشمال للتمويل ،(2010)الطائي،سليمةعلييوسف-2

.44:سابق،ص
إسماعيلي-3 رانيا (2006)عربي، :دمشقالمشكالت المحاسبية والرقابة األجنبية على العمالت األجنبية في المصارف التجارية، ،

.50:جامعةدمشق،ص
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متخصصفياألعماللل بصفته العمل البنكبهذا ويقوم تزويره، خطابمنحيثضمانعدم

منهالتدقيقفيصحةماوردفيالخطاب منبنودوتتحددمهمتهفي،المصرفيةوليسمطلوبًا

إيصالالخطابفيأسرعوقت،وفيحالعجزهعنذلكعليهإبالغالبنكالمصدرللخطاببعدم

غ،ومنالمسلمبهأنتبليغاالعتمادإلىالمستفيدبأيطريقةكانتُيعدعنصرًاقدرتهعلىالتبلي

يجبعليهتبليغ نما باسمالمستفيدفقطوا  إذاليكفيأنيصدرالبنكاعتمادًا فيتنفيذه أساسيًا

نهبوصولخطاباالعتماد المستفيدبأنهقدوضعتحتتصرفهاعتمادًامعينًاوبشروطمحددة،وا 

.(1)تنديإلىالمستفيديكونقدنفذااللتزامالمترتبعليهالمس

















                                                           
 .55:دارالمعرفةللنشروالتوزيع،ص:بغدادشرح االعتمادات المستندية، ،(1990)النجفي،حسن-1



28 
 

 
 

 المطلب الثاني
يصالها إلى البنك المصدر  استالم المستندات من المستفيد وا 

أهميةكبيرةإلتمامعمليةاالعتماد المنطقيكونلها إنالمستنداتتعبرعنالبضاعةومنهذا

للبنكالمصدرلكونهاتمثلضمانًالهفيحالةالرجوععلىالمستفيدواآلمر،وكذلكنالمستنديبي

البضاعةالستيفاءحقهمناآلمر،ومنهناالبدمنتحديدالمستنداتالتيتقدمللبنكمنقبل

لشروط ومطابقتها فحصالمستندات في البنك دور يأتي وهنا االعتماد، خطاب في المستفيد

 فقدنصتالنشرة 600)االعتماد، منا( فيمادتها أ/14)لقواعدواألعرافالموحدة :"علىأنه(

وجد، إن المعزز، والمصرف تسميته على بناًء يتصرف الذي المسمى المصرف على يجب

كانت إذا ما لتحديد وحدها، المستندات إلى استنادًا التقديم، يفحصوا أن المصدر والمصرف

ال أم مطابقًا تقديمًا تقديرية،"المستنداتتشكلفيظاهرها ليستعملية ففحصالمستنداتهنا

نماسلطته للقواعدواألعرافالموحدةلالعتماداتالمستنديةللبنك،وا  ويرىالباحث.(1)إلزاميةوفقًا

 ظاهريًا فحصالمستنداتفحصًا هنا المراسل البنك مهام من وليسبأن المهنية بتدقيقصفته

.المستنداتوالتعمقفيفحصها

 :استالم المستندات من المستفيد وفحصها: أوالً 
بعدأنيقومالمستفيدبتنفيذالمطلوبمنهوتجهيزجميعالمستنداتالمدونةبخطاباالعتمادخالل

الفترةالمحددةلالعتماديقدمهذهالمستنداتإلىالبنكالمراسلوالذيبدورهيقومبفحصهاظاهريًا،

المستند تقديم ويكون بالخطاب، المدونة الموضوعة للشروط البنكوالتحققمنمطابقتها اتإلى

أنوللبنكالمراسلمنالمستفيدفيأوقاتالعملالرسميةللبنكوقبلانتهاءفترةصالحيةاالعتماد،

لمتقدمأثناءفترةالعملالرسمية،وعنداستالمالمستنداتيكوندورالبنك يرفضالمستنداتإذا

                                                           
 .61:مرجعسابق،صالتزام البنك بفحص المستندات بالنسبة لالعتمادات،،(2004)إسماعيل،علياألميرابراهيم-1
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ومدىمطابقةالمستنداتلماالمراسلهنافحصالمستنداتبعنايةبصفتهالمهنيةفيهذاالمجال

وردبالشروطالمدونةفيخطاباالعتماد،وأثناءالفحصللمستنداتيكونالبنكمقيدبالمستندات

ذاتها،والبنكغيرملزمبأيتحرياتأوسع،ذلكأنهملزمبالبحثفيسالمتهاوكفايتهافورًاوفي

.(1)(600)والحددبالنشرةرقموقتمعقول

بنكغريبعنعقدالبيعوشروطه،لهذايكوندورهفيفحصالمستنداتاحتراممعيارولماكانال

نوجدمخالفةلشروطخطاباالعتمادولوفيمستند الشكلوفقًالماجاءفيخطاباالعتماد،وا 

واحدعلىالبنكرفضجميعالمستنداتفيحالكانتالمخالفةجوهريةأيفيحالعلمهبأنهال

مربفتحاالعتمادالتجاوزعنذلكالخطأ،والُيمكنالمصدرلالعتمادالمستنديواللآليمكنللبنك

تصحيحه،فيهذهالحالةاليكونأمامالبنكالمراسلإالرفضالمستندات،ولكنلهأنيرفض

من المراسل البنك يطلب عندها تصحيحها، باإلمكان المخالفة تكون عندما مؤقتًا المستندات

ُيمكنللمستفيدفيهذهالحالةالمستفي عادةتقديمالمستنداتالصحيحة،كما دتصحيحالمخالفةوا 

.(2)أنيطلبمنالبنكالمراسلأخذرأيالبنكالمصدرلالعتمادفيهذاالشأن

يتلخصدورالبنكالمراسلفياستالمالمستنداتمنالمستفيد،وفحصهاللتأكدمنصحتها، إذًا

لما مطابقتها المهلةومن خالل المصدر البنك إلى إرسالها وبالتالي خطاباالعتماد، في ورد

.المحددةفيخطاباالعتمادالمستندي

 :إرسال المستندات إلى البنك المصدر: ثانياً 
بعداستالمالبنكالمراسلالمستنداتمنالمستفيدوفحصهايكوندورهإرسالهاإلىالبنكالمصدر

رهفيفحصالمستندات،والتأكدمنصحتها،ومطابقتهالخطاباالعتمادمنوذلكبعدأنقامبدو

                                                           
:صمرجعسابق،عوض،-1
:صمرجعسابق،عوض،-2
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وجهةنظرالبنكالمراسل،حيثُتعتبرهذهالمرحلةمنأهممراحلتنفيذالعقداالعتمادالمستندي،

فيهذاالمجال،ومنثميقومالبنكاًوالفحصهنايكونوفقًالألصولالمصرفيةباعتبارهمتخصص

بإ البنكالمراسل استالم وعند عليها، المتفق المدة وخالل المصدر البنك إلى المستندات رسال

االعتماد لشروط فعاًل مطابقتها من للتأكد فيها بالتدقيق صحتها من يتأكد للمستندات المصدر

ببذلعنايةعندتحققهمنسالمةالمستنداتوخلوها يكونالبنكالمصدرملزمًا المستندي،وهنا

ويرفهوغيرمسؤولإذاكانتالمستنداتمزورةبطريقةفنيةالُيمكنكشفهاإالبواسطةمنالتز

خبراء،وتقعمسؤوليتهإذاكانالتزويرفيالمستنداتواضحًاوجليًا،وُيمكنكشفهبواسطةشخص

.(1)عادي

وبهذانجدأندورالبنكالمراسليستمربعدإرسالالمستنداتإلىالبنكالمصدرحيث

المستفيد إلى إعادتها أو المستندات على بالموافقة المصدر البنك قرار عمليةينتظر إن حيث

مبلغفحصالمستنداتالتكوننهائيةمنالبنكالمراسللتقريرقبولهاأورفضهامنأجلصرف

إلىداالعتما بإرسالها ملزم هو والذي المراسل البنك طريق عن المستندات إعادة تكون وهنا ،

.،بعدفحصهانهائيًامنالبنكالمصدرالمستفيدفورورودهاإليه

 









                                                           
 .51:عربي،مرجعسابق،ص-1
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 الثالثالفصل 



 وحقوقه البنك المراسل التزامات
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 الفصل الثالث
 التزامات البنك المراسل وحقوقه 

يتمعلىاألغلبتبليغاالعتمادالمستنديلدىبنكيقعفيبلدالمستفيد،وفيحالتكليف

المبلغ)البنكالمراسل اليمكنللمستفيد( عندها البائع)بتبليغخطاباالعتماد؛ أنيتجاهلهذا(

االعتماد،البنك،ويقدمالمستنداتإلىبنكآخر،بلعليهتقديمالمستنداتإلىالبنكالمكلفبتبليغ

فيتوكيلأيبنكيراهمناسبًاللقيامنيابةعنهبتقديمالمستندات،وعلىكل(البائع)معحقالمستفيد

علىهذا المستنديوأيةتعديالتتطرأ فيتبليغاالعتماد البنكالمراسل، حالتنحصرمسؤولية

 واستالم ظاهراإلشعاراتواالعتماد، فحصها ثم منسالمتهاالمستنداتمنالمستفيد، والتأكد يًا،

العمليترتبعليه إلىالبنكفاتحاالعتماد،ومنخاللقيامالبنكالمراسلبهذا ومنَثمإرسالها

.التزاماتوحقوقتجاهالمستفيدوتجاهالبنكالمصدر

 بحيث مبحثين، خالل من الفصل هذا موضوع معالجة سيتم ذلك على ُيعالجوبناًء

المبحثاألولالتزاما المستفيد،فيما المبحثالثانيالتزاماتُيعالجتوحقوقالبنكالمراسلتجاه

.وحقوقالبنكالمراسلتجاهالبنكالمصدر
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 المبحث األول
 التزامات وحقوق البنك المراسل تجاه المستفيد

منالمعروفأنهتنشأعالقةعقديةبينالبنكالمصدروالبنكالمراسلنتيجةلتكليفالبنك

لمصدرللبنكالمراسلبتبليغاالعتمادالمستنديوأيةتعديالتتطرأعليهللمستفيد،ولكنهذاالعقدا

بفتح واآلمر المراسل البنك بين وال والمستفيد، المراسل البنك بين عقدية عالقة أي ُينشئ ال

االعتماد،

وبذلكاليكونالمستفيدعلىأساسأنمنيتعاقدمعالبنكالمراسلهوالبنكالمصدرلالعتماد،

.أواآلمربفتحاالعتمادطرفانفيهذاالتعاقد

بالبنك عالقة البنكويرىالباحثأناآلمرالتربطه نكانهومناختار وا  المراسل،

.المراسل،وتبقىعالقةالبنكالمراسلبالبنكالمصدربعيدًاعناآلمر

 المراسل البنك التزامات أن اعتبار المستفيدوعلى التزامات وأن للمستفيد، ترتبحقوقًا

المبحثفيمطلبين لذلكسيتممعالجةموضوعهذا للبنكالمراسل، ،يتحدثاألولتشكلحقوقًا

يتحدثالمطلبالثانيعنحقوقالبنكالمراسل عنالتزاماتالبنكالمراسلتجاهالمستفيد،فيما

.تجاهالمستفيد
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 المطلب األول
 ت البنك المراسل تجاه المستفيدالتزاما 

بأنه األردنية التمييز لمحكمة حكم في جاء ...المبدأ: الوسيطالبنكهوالمراسلالبنكنإ:

فاتحاالعتمادوبينالمستفيدينقلبينهماالرسائلوطلباتهماواليكونملتزمابتنفيذخطابالبنكبين

ألنهيةمسؤوليةتجاهالمستفيدأنهاليتحملإوعليهفالمستفيد،والمستنداتالتييقدمهاأاالعتماد

،ورغم(1)"أخرىمنجهةوالمستفيدمنجهةوبنكهيقومبتبليغطلباتالفريقينوهمافاتحاالعتماد

والمستفيد؛فإنذلكاليعنيعدمتمتعالبنك(المبلغ)عدموجودرابطةعقديةبينالبنكالمراسل

اجهةالمستفيد،أوعدمتحملهأليالتزاماتفيمواجهته،ذلكأنهوعلىالمراسلبأيةحقوقفيمو

الرغممنكونالقاعدةفيالعقودنسبيةآثارالعقد،وأنآثارهقاصرةعلىطرفيه،وأنهاليجوزأن

ُيكسبالغير أن ُيمكن العقد أن أيضًا المقرر من أنه إال الغير؛ ذمة التزاماتفي يرتبالعقد

:"منالقانونالمدنياألردني،والتينصتعلىأنه(208)بماجاءفينصالمادةحقوقًا،حس

،وقدجاءفيحكمحديثلمحكمة"رتبالعقدشيئافيذمةالغيرولكنيجوزانيكسبهحقااليُ

بأنه األردنية التمييز المبدأ:" ...  تقوم الذي الجماعي التأمين عقد معبإبرامهيعتبر الشركات

شركاتالتامينلضمانوفاءالعجزالذييلحقبعمالهامنقبيلاالشتراطلمصلحةالغيرويكون

ال العقد ولكنهذا منه الغيرالمستفيد تجاه التعاقدية بالتزاماتهما الوفاء للشركتينوعليهما ملزما

 بالمواد عمال حقا يكسبه أن يجوز ولكن الغير ذمة في شيئا 212-208)يرتب القانون( من

.(2)"المدني

                                                           
 .قسطاس،7/2/1988،محكمةتمييزحقوقتاريخ1988لسنة(316)تمييزحقوق،أردنيرقم-1
.،قسطاس9/7/2017،محكمةتمييزحقوقتاريخ2017لسنة(1832)تمييزحقوقأردنيرقم-2
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منالغيربالنسبةللعقدالمبرمبينالبنكالمستفيدُيعتبروفيميدانتبليغاالعتمادالمستندي

المصدروالبنكالمراسل المبلغ) منالتمتعبالحقوقالتيأنشأهاالمستفيدإالأنذلكاليحرم(

ا على التزامات تشكل فهي وبالتالي لمصلحته، تجاهالعقد قبله من التنفيذ واجبة المبلغ لبنك

:(1)المستفيد،والتيهيااللتزاماتالتالية

الفإنتقصيرها تبليغاالعتمادأوالتعديلللمستفيدبالسرعةالممكنة؛و(المبلغ)علىالبنكالمراسل-

(ه/9)دةسرعةالممكنةمنشأنهتحريكمسؤوليتهبهذاالصدد،فقدنصتالماالفيإجراءالتبليغب

إذااختارالمصرفالذيُطلبمنهتبليغ:"علىأنه(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة

منه المصرفالذياستلم أنُيعلمدونتأخير، فيجبعليه، بذلك، القيام أوتعديلعدم اعتماد

أواإلشعار التعديل، أو تبليغخطاباالع(2)"االعتماد فدورالبنكالمبلغهنا إلىالمستفيد، تماد

الغيرأيالمستفيد، تجاه اليعنيبأنالبنكاليكونمسؤواًل إالأنهذا يقععليه، بدونالتزام

فالبنكالمبلغيقومهنابعملهفيتبليغخطاباالعتمادوهوملتزمبمبدأالحرفيةفيهذاالعمل،أي

ريفياالعتمادالذييبلغه،حيثيلتزمأنهملزمباتخاذالعنايةالمعقولةللتحققمنالصدقالظاه

أوالتعديلالمطلوبتبليغه،ويلتزمكذلكبالتأكد(3)البنكالمبلغبإجراءالمطابقةالظاهريةلالعتماد

المطلوب التعديل أو االعتماد وشروط أزمنة دقيق يعكسوبشكل سيجريه الذي التبليغ أن من

 وذلكحسبنصالمادة ب/9)تبليغه، الن( من رقم 600)شرة الذكر( سابقة البنك. يكون فهنا

الذيالمستنديالعتمادالخطابالمراسلملتزمًاببذلالعنايةالمعقولةللتحققمنالصدقالظاهري

                                                           
أطروحةدكتوراهفلسفةالمركز القانوني للبنوك الوسيطة في عمليات االعتماد المستندي، ،(2008)الشريدة،أمجدمحمدسعيدحمزة-1

.147-145:للدراساتالعليا،صفيالقانونالخاص،جامعةعمانالعربية
.35:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-2
إنالمستنداتالتيُيقدمهاالمستفيدفيظاهرهاسليمةإالأنهاُتخالفالواقع،فمنحقالبنكرفض:يقولالرأيالفقهيحولذلك-3

 (.305:مرجعسابق،صعوض،)ععنتنفيذالتزامهقبولالمستنداتواالمتنا
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،وذلكحتىيتفادىالمستفيدالتزوير،أوالصورية،واليقعفيإبالغهباعتمادإلىالمستفيديبلغه

ذالميتخذ .(1)البنكالمراسلهذهاإلجراءاتيكونمسؤواًلأمامالمستفيدلميفتحلمصلحته،وا 

أنيرسلالخطاب- التحققمنالصدقالظاهريفياالعتماد وبعد ُيلزم إنالبنكالمبلغ كما

بالسرعةالممكنةللمستفيد،وخاللالمدةالمحددةإنوجدت،فالخطابيعتبرالضمانللمستفيدفي

اآلمربفتحاالعتماد،ويبدأهذاااللتزاممنساعةوصولخطاباالعتمادإليه،تنفيذالتزاماتهتجاه

حيثيتماإلبالغوفقًاللتعليماتالواردةإليه،واالتفاقعلىأسلوبمعينلإلبالغ،فإنلميكنهذا

رف،االتفاققدتم،فيتماإلبالغوفقًالماجرىعليهالعملبينالبنكوعميله،أوماجرىعليهالع

وهنايكونالبنكالمبلغمسؤولعنالنتائجالتيتحدثنتيجةعدماتباعالوسائلالمتفقعليهافي

البالغ،أوعدماتباعماجرىعليهالعملبينهوبينعميله،أوماجرىعليهالعرففيحالةعدم

 .(2)وجوداتفاق

علىاالعتمادمنخ- بتبليغإناألصلأنيتمتبليغالتعديالتالواردة اللذاتالبنكالذيقام

على:"علىأنه(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(د/9)االعتماد،حيثنصتالمادة

المصرفالذييستخدمخدماتمصرفمبلغأومصرفمبلغثاٍنلتبليغاالعتماداستخدامنفس

البنكالمبلغعندمايختاربنك،وهذاالذييجعل(3)"المصرفلتبليغأيتعديلعلىذلكاالعتماد

ثانيلتبليغخطاباالعتماديالمستندييلتزمبأنيقومبتبليغأيتعديليطرأعلىالخطابعن

 .طريقهذاالبنكالثانيالذياختاره

حيثنصتالمادة- التعديل ذلك وضروريلنفاذ أمرالزم علىأيتعديل المستفيد موافقة إن

أ/10) مناألصول( النشرة فيالمادة:"علىأنه(600)واألعرافالموحدة تمذكره باستثناءما
                                                           

.28:عوض،مرجعسابق،ص-1
 108:،مرجعسابق،صعوض-2
.35:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-3
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الُيعدلأوُيلغىاعتمادمادونموافقةكلمنالمصرفالمصدر،والمصرفالمعززإن(38)

،لذلكاليجوزتضمينأيتعديلبندًاُيشيرإلىاعتبارالتعديلساريالمفعول(1)"وجد،والمستفيد

لميردلهمنالمستفيدرفضلهخاللفترةمعينة،وعلىذلك فإنومقبواًلمنقبلالمستفيد،إذا

ندانتظارردالمستفيدبالقبولأوالرفضلهذاالتعديل،دونماالتفاتمنهإلىالبملزمبالبنكالمبلغ

وذلك المستفيد، قبل من رفضله ورود عدم فيحالة التعديل بنفاذ والقائل التعديل، في الوارد

والتيتنصعلى(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(و/10)استنادًاإلىنصالمادة

تمرفضهسيتمتجاهلأينصفيالتعديلُيشيرإلىأنالتعديلُيصبحساريالمفعولمالمي:"أنه

بأنأيتعديلعلىاالعتماداليكونساريوهنايرىالباحث.(2)"منالمستفيدخاللمدةمعينة

 .المفعولإالبالموافقةالصريحةمناألطرافاألخرى

المستن- االعتماد خطاب بتبيغ بقوم البريد كساعي المبلغ البنك متقيدًادُيعتبر المستفيد إلى ي

العتماد،ُيضافإلىذلكأنهاليحقلهتفسيرالبنودغيرالواضحةفيبتعليماتالبنكالمصدرل

ال وأنه التعليماتغامضة بأن إلعالمه للمستفيد إشعارًا يرسل أن عليه نما وا  خطاباالعتماد،

وينتظر لالعتماد، المصدر البنك ُيعلم أن عليه ثم ومن ذلك، جراء من مسؤولية أي يتحمل

األ الالتوضيحات،وعلىهذا خيرإرسالهاخاللوقتقصيرلكييتمتبليغاالعتمادللمستفيد،وا 

.(3)تحملالمسؤوليةعنالنتائجفيحالأدىذلكللضرربالمستفيدأواآلمربفتحاالعتماد

ف- المصدر، البنك إلى فورًا رسالها وا  المستفيد المستنداتمن باستالم المبلغ استالمالبنك عند

تمادمنالبنكالمبلغيلتزمحسببنوداالعتمادالمستنديالمتفقعليهاعلىالمستفيدخطاباالع

البنودالتيوردتفيه،والتييكونقداتفقمعاآلمربفتحاالعتمادعليه بكلاتنفيذجميعهذه

                                                           
.37:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-1
.37:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-2
 .144-143:مرجعسابق،صفاعور،-3



38 
 

 
 

بنودها،وفيحالوجدالمستفيدأنشروطخطاباالعتمادتختلفعلىمااتفقعليهمعالمشتري

،عندذلكيحقلهرفضهذااالعتمادأوإهماله،ولكنعلىاألغلبفإن(االعتماداآلمربفتح)

شروطاالعتمادتكونمنسجمةمعالمواضيعالتياتفقعليهااآلمربفتحاالعتمادوالمستفيد،هنا

إلى رسالها وا  االعتماد لشروط طبقًا المطلوبة المستندات تنظيم وهو التزام أول البائع على يقع

الم صرفالمراسل المبلغ) إلى( فورًا رسالها المستنداتوا  هذه باستالم ملزم البنكالمبلغ ويكون

.البنكالمصدر

- المبلغيلتزم خطابالبنك في المحددة المهلة خالل المصدر البنك إلى المستندات بإرسال

؛فإناالعتماد(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(د/6)االعتماد،فحسبنصالمادة

يجبأنينصاالعتماد:"يحبأنينصعلىتاريخانتهاءالتقديمفقدنصتهذهالمادةعلىأنه

للتقدي انتهاء تاريخ انتهاءعلى تاريخ هو للتداول أو للوفاء المذكور االنتهاء تاريخ ُيعتبر م،

وتجدراإلشارةهناإلىأنهيترتبعلىالمستفيدنتيجةالتزامهبتقديمالمستنداتللبنك–.(1)"التقديم

نوع(المبلغ)المراسل كل وعدد حيثعددها، من موجودة المطلوبة المستندات جميع تكون أن ،

وعند علىمنها، عندها االعتماد؛ خطاب يتضمنه معينًا مستندًا االعتماد بفتح اآلمر يطلب ما

المستفيدأنيقومبتقديمهوأاليحتجبأنهذاالمستندالقيمةلهبالنسبةلآلمربفتحاالعتماد،أوأن

،(2)اشتراطتقديمهغيرعملي،أوغيرمعقول،طالماأناآلمرقدطلبهوتضمنهخطاباالعتماد

)بقبولهللتعديالتأورفضها،فقدنصتالمادة(المبلغ)وعلىالمستفيدااللتزامبتبليغالبنكالمراسل

ج/10 ) النشرة علىأنه(600)مناألصولواألعرافالموحدة ، االعتماد:" تبقىشروطوأزمنة

سبةللمستفيدإلى،ساريةالمفعولبالن(أواالعتمادالذيتضمنتعديالتمقبولةسابقاً)األصلي،

                                                           
.31:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-1
بايز-2 صابر بختيار (2009)حسين، القاهرةمسؤولية المصرف في االعتماد المستندي، والمخاطر التي تواجهه، ، الكتب: دار

 .179:القانونية،ودارشتات،ص
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أن المستفيد على التعديالت، لتلك التعديالتقبوله بتبليغ قام المصرفالذي المستفيد يبلغ أن

التقديم فإن ذلكاإلشعار فيإعطاء المستفيد فشل ذا وا  رفضالتعديل، أو بقبول ُيعطيإشعارًا

نالمستفيدبقبولالتعديل،ومنذالمطابقلالعتمادوأليتعديالتلميتمقبولهابعدُيعتبرإشعارًام

معدالً سيعتبراالعتماد البنك(1)"ذلكاللحظة بتبليغ ملزم منالنصالسابقانالمستفيد وُيفهم ،

بموافقتهأورفضهللتعديالتالتيُبلغتله،وفيحالعدماستطاعتهالردفإن(المبلغ)المراسل

و علىالتعديالت، منالمستفيد يعتبرموافقة ُيضافإلىماهذا معداًل، بالتاليُيصبحاالعتماد

نكانقبولالتعديلجزئيًا سبقأنالمستفيدملزمبأنيكونقبولهللتعديالتكاماًلوليسجزئيًا،وا 

لهذه رفض بمثابة ُيعتبر للتعديالت الجزئي القبول فإن الموحدة واألعراف األصول فحسب

:"،علىأنه(600)ألصولواألعرافالموحدةالنشرةمنا(ه/10)التعديالت،فقدنصتالمادة

.(2)"اليسمحبالقبولالجزئيللتعديلويعتبرذلكاشعارابرفضالتعديل

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

لحرفيتهالم هنيةببذلالعنايةالمعقولةاالعتمادتنحصرفيقيامهبالتأكدمنصحةاالعتمادوفقًا

للتحققمنالصحةالظاهرةللخطابوبأنهصادرعنالبنكالمصدر،ومنثمإرسالهذاالخطاب

رسالهاإلىالبنكالمصدرواإلشعاراتإنوجدتإلىالمستفيدثماستالمالمستندات منالمستفيدوا 

.فيالفحص،وبدونتعمقبعدالتأكدمنصحتهاوفقًاللفحصالظاهريلها



                                                           
.37:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-1
 .37:ابق،صمرجعس،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-2
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 المطلب الثاني
 حقوق البنك المراسل تجاه المستفيد

المبلغ)رغمعدموجودرابطةعقديةبينالبنكالمراسل والمستفيد،إالأنهيثبتللبنكبعض(

الحقوقفيمواجهةالمستفيد،وهذهالحقوقتنبثقمنقواعدالقانونالتجاري،أوالقواعدالعامةفي

 :(1)وصاألصولواألعرافالموحدة،وهذهالحقوقهيالقانونالمدني،أونص

اليتحملالمصرف:"علىأنه(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(36)نصتالمادة-

أعمال أو والقدر بسببالقضاء أعماله انقطاع عن الناجمة النتائج عن مسؤولية أو التزام أي

أو التمرد أو المدنية االضطرابات أو أوالشغب إضرابات أي أو اإلرهاب أعمال أو الحروب

استئناف بعد المصرف يقوم لن سيطرته، عن خارجة أخرى أسباب أي أو تعجيزية إغالقات

ب بالوفاء تلكدفعأعماله، بسبب أعماله انقطاع فترة خالل مدته انتهت اعتماد أي تداول أو

عن"األحداث المراسل البنك بأن النصالسابق من ُيستفاد أي، يتحمل لن مبلغًا بنكًا يكون دما

مسؤوليةناجمةعنعدمتمكنهمنتبليغاالعتمادأوأيتعديلنتيجةلقوةقاهرة،وبذلكفإنهذا

؛فأعفاهممنالوفاءأو(المبلغ)النصكأنهأعطىحقعامللبنوكالوسيطةومنهاالبنكالمراسل

لفترةانقطاعالبنكبسببقاهرخارجعنإرادته،التداولعندماتكونمدةاالعتمادقدانتهتخال

خاصةوأنالقوةالقاهرةحادثغيرمتوقعواليمكندفعهواليعزىإلىالمدين،وقدجاءفيحكم

بأنه التمييزاألردنية حديثلمحكمة طرأت  :...المبدأ:" للجانبينقاهرةقوةإذا الملزمة فيالعقود

 المقابللهوأنفسخالعقدمنتلقاءنفسهويجبااللتزاممعهانقضىمستحيالًااللتزامتجعلتنفيذ

                                                           
:،مرجعسابق،صالمركز القانوني للبنوك الوسيطة في عمليات االعتماد المستندي،(2008)الشريدة،أمجدمحمدسعيدحمزة-1

142-144
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يمكنتوقعالحادثأالبتوافرشرطيهاالقاهرةالقوةوتتحققالتعاقد،إعادةكلطرفالىحالهقبل

.(1)"األردنيمنالقانونالمدني(247)ألحكامالمادةدفعه،وفقاًواستحالة

مبلغبتكليفبنكآخرالقيامبعمليةتبليغخطاباالعتماد؛فيحالةقيامالبنكالوبالتالي

عنعدمقيامالبنكالمبلغالثانيبتبليغالمستفيدفإنالبنكالمبلغاألوليكونخاليالمسؤوليةتجاه

تنفيذ عدم أو للمستفيد، تبليغه في التأخير أو ، تعديالت أية أو المستندي االعتماد خطاب

همنالبنكاألول،كماإنالبنوكالتتحملأيالتزامأومسؤوليةنتيجةعدمالتعليماتالصادرةإلي

،وهذامانصعليهقرارمحكمةالتمييزاألردنيةحيثجاءفيقيامالبنكاآلخربتنفيذالتعليمات

منالنشرةالموحدةلألعرافالمستنديةنجد81باستعراضالمادة":المبدأ:حكملهذهالمحكمةبأنه

يلي ما تنصعلى تستعين-8" -:أنها أوبنكبخدماتالبنوكعندما لتنفيذبنوكآخر أخرى

االعتماد فتح طالب مسؤولية وعلى لحساب بذلك تقوم فإنها االعتماد فتح ال-2 . تعليمات

اتاألخرىبتنفيذالتعليمالبنوكاآلخرأوالبنكأيالتزامأومسؤوليةنتيجةعدمقيامالبنوكتتحمل

وحيثأن،"األخرىالبنوكأوالبنكهيالتياختارتالبنوكالتيبلغتهاإياهاحتىلوكانتتلك

 استقرعلىانه التمييزقد محكمة بينطالبفتحالبنوكالتتحمل"اجتهاد بالوساطة التيتقوم

لتإليهحتىلوآخرتبعهأومسؤوليةجراءعدمتنفيذاألخيرالتعليماتالتينقبنكاالعتمادوبين

ومنخاللذلكنخلصإلىأنالبنكالمبلغغيرمسؤول.(2)"البنككانتهيالتياختارتهذا

االعتماد تبليغ بشأن إليه نقلت التي والتعليمات بالتبليغ كلفه الذي اآلخر البنك تنفيذ عدم عن

.المستنديللمستفيد

                                                           
 .،قسطاس24/7/2017،محكمةتمييزحقوقتاريخ2017،لسنة(1116)تمييزحقوقأردنيرقم-1
.،قسطاس23/8/2009،محكمةتمييزحقوقتاريخ2008لسنة(3081)تمييزحقوقأردنيرقم-2
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وتشوهفإنالبنكالمراسلالُيسألعنذلكفيعندمايتأخرالبنكفيالتبليغأوتفقدالمستنداتأ-

االعتماد حالة على األمر هذا ينطبق كما االعتماد، تبليغ بمتطلبات تفي وسيلة استخدم حال

لنصالمادة الخاليمنتحديدوسيلةنقلالمستندات،وذلكطبقًا مناألصولواألعراف(35)

 النشرة 600)الموحدة أنه( والتينصتعلى ": عنال مسؤولية أو التزام المصرفأي يتحمل

النتائجالناجمةعنالتأخيرأوالفقدانخاللاإلرسالأوالتشويهأوأيأخطاءأخرىناجمةعن

إرسالأيةرسائلأوتسليمأيةرسائلأومستنداتعندماتكونهذهالرسائلأوالمستنداتقدتم

.إرسالهاأونقلهاطبقًالمتطلباتاالعتماد

لذلكال- إضافة مزيفًا، المستند أوأنيكونهذا أيمستند، فعالية اليتحملالبنكنتائجعدم

من(34)يتحملالمصرفأيالتزامعنوزنالبضاعةأوكميتهاأوحالتها،حيثنصتالمادة

اليتحملالمصرفأيالتزامأومسؤوليةعن:"علىأنه(600)األصولواألعرافالموحدةالنشرة

أوعنالشروط القانونيأليمستند، األثر الزيفأو أو الصحة أو الدقة أو الكفاية الشكلاو

اليتحملالمصرفأي كما إليه، أوالمضافة فيالمستند المنصوصعليها العامةأوالخاصة

يمأوالتزامأومسؤوليةعنالوصفأوالكمية،أوالوزنأوالنوعية،أوالحالةأوالتغليفأوالتسل

أو أوعنحسنالنية أيمستند، الخدماتأوأيأداءآخرُيمثله البضائعأو أووجود القيمة

أو الشاحن وسيط أو الناقل، أو المرسل، مكانة أو األداء أو المالءة اإلغفاالتأو أو األفعال

الحقالممنوحللبنكال(1)"المرسلإليهأومؤمنالبضائعأوأيشخصآخر ،والشكبأنهذا

 المادة حيثنصت للمستندات، الظاهرية المطابقة بإجراء البنك التزام ب/9)يتعارضمع من(

بتبليغاالعتمادأوالتعديل،ُيعتبرالمصرف:"علىأنه(600)األصولواألعرافالموحدةالنشرة

                                                           
.77:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-1
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التع أو لالعتماد الظاهرية بالصحة مقتنع ديلوأنذلكالتبديليعكسبشكلدقيقشروطالمبلغ

.(1)"وأزمنةاالعتمادأوالتعديلالمستلمة

لالعتماد الظاهرية بالمطابقة ملزمًا كان ن وا  المبلغ البنك أن إلى اإلشارة تجدر وهنا

بكشفالتزويرالذييتطلب منالبنكالمصدرإالأنهغيرملزم والمستندات،وصحةإصدارها

الخا هذهالمهنية في المراسل البنك دور بأن القول ُيمكن ثم ومن اكتشافه، أو إظهاره في صة

للبنكويسهلاكتشافه المسألةتكونبالكشفالظاهرلهذهالمستنداتبحيثيكونالتزويرواضحًا

الفاليكونمسؤواًلعنه .وا 

:وبهذاتخلصحقوقالبنكالمراسلتجاهالمستفيدفياآلتي

نكانجزئياًحقهفيتقاضي -  .األجرمقابلأيعمليقومبهلصالحالمستفيدوا 

 .حقهفيإيقافالمهامالمكلفبهاتجاهالمستفيدبسببالقوةالقاهرة -

 .حقهفيتكليفبنكمبلغآخرفيتنفيذالمهامالمكلفبها -

-  عدم الخطابفيحال بها يبلغ التي الوسيلة اختيار في بخطابتححقه معينة وسيلة ديد

.العتمادا







                                                           
.35:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-1
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 المبحث الثاني
 التزامات وحقوق البنك المراسل تجاه البنك المصدر

المستندي االعتماد بتبليغ المستفيد فيبلد البنكالمراسل ُيكلفالبنكالمصدر ما عادة

إلىالبنكالمصدرلالعتماد،إنهذا واستالمالمستنداتمنالمستفيدوتدقيقهاوبعدذلكإرسالها

،ولماكانتاألصول(المبلغ)بالتزاماتوحقوقللطرفينالبنكالمصدروالبنكالمراسلالتكليفيرت

واألعرافالدوليةتعتبرأنالبنوكتلجأإلىخدماتبنوكأخرىبغرضتنفيذتعليماتاآلمربفتح

االعتماد،فهيتفعلذلكلحسابوعلىمسؤوليةطالبفتحاالعتماد،وبذلكالتتحملهذهالبنوك

التزامأومسؤوليةإذالميتمتنفيذالتعليماتالتيأرسلتهاللبنكالمكلفبالتبليغحتىولوكانتأي

،(المبلغ)إنهذايقتضيالتعرفعلىالمركزالقانونيللبنكالمراسل،هيالتياختارتهذاالبنك

المراسل البنك الموحدة واألعراف األصول تعتبر المبلغ)وحيث ) وأن وسيط، فاتحمجرد البنك

االعتماداليتحملأيةمسؤوليةعنأعماله،بلإنالمسؤوليةتقععلىعاتقاآلمربفتحاالعتماد

نفسه،هنايثور(المبلغ)المستندي،حتىولوكانالبنكفاتحاالعتمادهوالذيكلفالبنكالمراسل

 من المستندي االعتماد بفتح اآلمر يتوخاها التي الحماية أين منالسؤال فبالرغم ذلك؟ جراء

االعتماداتالمستنديةجاءتللتوفيقبينمصالحالمشتري،والبائعمنجهةومصلحةالمستفيدمن

هواألكثرفائدةمنهذهالحماية(البائع)جهةأخرى،ولحمايتها،إالأنهمنالمالحظأنالمستفيد

لمستندي،ذلكأنالمستفيديقبضثمنوحتىإنهذهالحمايةتشملهأكثرمناآلمربفتحاالعتمادا

بعكسالمشتري المستنداتللبنك، تسليم بمجرد البضاعة المستندي) بفتحاالعتماد اآلمر الذي(

ربمااكتشففيمابعدبأنالبضاعةمعيبة،فيكونقدتعرضلخسارةكبيرةنتيجةلذلك،وهنايثور

العدلواإلنصافتحميلالمش تريالسؤالهلمنالمنطقأو المستندي) (اآلمربفتحاالعتماد

أيضًاالمسؤوليةعنأعمالالبنوكالمبلغةلخطاباتاالعتماداتالمستنديةوهوعلىالغالبقدال
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،(المبلغ)إنهذايدعوناإلىالتعريفعلىطبيعةالعالقةبينالبنكالمراسليكونعلىمعرفةبها؟

لالعتماد، المصدر اختلفتاآلوالتيوالبنك بين العالقة الذيينظم العقد حولطبيعة هذينراء

ندورالبنكالمبلغأبأنهعقدمقاولةوهناكرأيقالهلهوعقدمقاولةامعقدوكالة؟البنكين،ف

البريد ساعي دور على آخر،مقتصر ذهبجانب فيما لعدةالقولالى وذلك وكالة عقد بأنه

أاعتبارات أهمها يضًاألزمتهأناالعرافالموحدةلمتقصرالتزامالبنكالمبلغبالتبليغفقطوانما

منبالتحققااللتزامبأنوالشكتأكدمنصحةاالعتمادالذييقومبتبليغه،لببذلالعنايةالمعقولةل

صحةاالعتمادهوتصرفقانونييملكبهالبنكمجااًلالبأسبهمنحريةالتصرففيعدم

نههنايعبرعنإرادتهالعنأحيث،وحتىتبليغهرغمعدمتأكدهمنصحتهأليغاالعتمادتب

البنكالمصدرفيكونوكياًلويخرجعنحكمالرسول ن،ُيضافإلىذلكأ(ساعيالبريد)إرادة

اماديةيحكمهاعقدالمقاولةوتصرفاتقانونيةيحكمهعماالًأيتضمن(المبلغ)المراسلعملالبنك

يتمالنظرحكامالعقدينمعًافيوقتواحد،أنهعندمايتعذرتطبيقأعقدالوكالة،والرأيالراجح

حكامألىالعنصرالغالبوهوهناالتصرفالقانونيالمتمثلبالتأكدمنصحةاالعتمادفنطبقإ

.(1)عقدالوكالة

،(المبلغ)لعنالبنكالمراسلولكناالجتهادالفرنسياعتبرأنالبنكفاتحاالعتمادهوالمسؤو

منالقانون(1382)باعتبارأنهذااألخيريعملكنائبوكيلوأنمسؤوليتهتستندإلىالمادة

المدنيالفرنسي،وأنهبالرغممنأناألصولواألعرافالموحدةتعفيالبنكالمصدرلالعتمادمن

 المراسل البنك أعمال عن المسؤولية المبلغ) هذ( أن اإلهمال،إال أعمال يشمل ال اإلعفاء ا

وخالصةاألمرأنهبالرغممنالتوافقبيناألصولواألعرافالموحدة،واالجتهادعلىإعفاءالبنك

مصدراالعتمادمنالمسؤوليةإالأناالختالفبينهمايتمثلبأناألصولواألعرافتعفيالبنك
                                                           

  http://www.startimes.com/?t=7918798، لالعتماد المستندي مسؤولية البنك المبلغ،(2008)التل،يوسف-1
 

http://www.startimes.com/?t=7918798
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تهاديعتبربأنالبنكالمصدرلالعتماديبقىمصدراالعتمادمنالمسؤوليةبشكلتامبينمااالج

للبنكالمراسل اختياره عنسوء ناتجًا شخصيًا فيحالارتكابهخطأ إهماله(المبلغ)مسؤواًل أو

.(1)لمراقبته

 المشتري كان لو ماذا آخر سؤال يثور )وهنا بفتح االعتماداآلمر البنك( اختار الذي هو

(المبلغ)المراسل الحالة هذه في البنك؟ وكّلف المبلغ البنك اختار الذي هو االعتماد فاتح فإن

المصرلالعتمادبالتعامل؛ففيهذهالحالةمنالطبيعيأنيكونفاتحاالعتمادمسؤواًلعنأعمال

،ويرىالباحثأنهذااألمرليسمنطقيًاألنالبنكهوالمحترفلألعمال(2)(المبلغ)البنكالمراسل

نمامنالممكنأنيكون(المبلغ)لتحملمسؤوليةالبنكالمراسلأيداٍعالمصرفيةوليسهناك وا 

وليسعنأعمال(المبلغ)المشتريأوفاتحاالعتمادهمالمسؤولعنسوءاختيارالبنكالمراسل

.هذاالبنك

للبنكفاتحاالعتمادفياختيارالبنكالمبلغفإنهمنالحريةالحالةالتييتركفيهاالمشتريوفي

المنطقيأنالمشتريلنيتحملأيمسؤوليةعنإهمالالبنكالمبلغنظرًاألنهالتوجدأيةصلة

أ ذلك المبلغ، البنك أعمال عن المسؤولية االعتماد فاتح البنك تحميل واألنسب قامبينهما، نه

باختيارالبنكالمبلغبنفسهوهوعلىمعرفةودرايةبهذاالبنك،وربماكانالمبلغفرعًاله،فالشك

فلذلكيمكنتحميلهمسؤوليةسوءاالختيارأيضاً بأنهيعرفتصرفاته، ومنخاللذلكنتناول.

المراسلتجاهالبنكالتزاماتالبنكالمراسلتجاهالبنكالمصدرفيالمطلباألول،وحقوقالبنك

.المصدرفيالمطلبالثاني

                                                           
،االعتماد المستندي والتجارة االلكترونية في ظل القواعد واألعراف الدولية والتشريع الداخلي،(2006)فاعور،مازنعبدالعزيز-1

 .146:مرجعسابق،ص
 148:جعالسابق،صالمر-2
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 المطلب األول
 التزامات البنك المراسل تجاه البنك المصدر 

:االلتزاماتالتاليةفيمواجهةالبنكالمصدر(المبلغ)يقععلىعاتقالبنكالمراسل

و:أوالً  االعتماد بتبليغ بالقيام التزامه فياالتفاق/ المقرر علىالنحو به التعديالتالمتعلقة أو

،وهذاماأكدته(1)المبرممعالبنكالمصدر،وهذاااللتزامينبعمنااللتزامبوفاءكلطرفبماعليه

مستفيدبواسطةُيمكنتبليغاعتمادماوأيتعديللل:"حيثنصت600منالنشرة(أ/9)المادة

بنكمبلغ،يقومالبنكالمبلغغيرالمعزز،بتبليغاالعتمادوأيتعديلدونأيتعهدمنهبالوفاءأو

،واستنادًاعلىالنصالسابقفإنالبنكالمبلغعندماُيخلبهذاااللتزامدونمبرر،يجعل"التداول

.(2)نفسهعرضةللمسائلةالقانونيةمنالبنكالمصدر

أوالتعديلقبللخطاباالعتمادالمستنديعلىالبنكالمبلغبالتحققمنالصحةالظاهرية :ثانياً 

تبليغه،كمايجبعليهالتأكدمنأنتبليغهيشكلمرآةلشروطوأزمنةاالعتمادأوالتعديلالذي

حلةوالتيسبقذكرها،وتعتبرهذهالمر(600)منالنشرة(ب/9)يبلغهوهذامانصتعليهالمادة

منأهموأدقالمراحلواإلجراءاتالتييمربهااالعتمادالمستندي،نظرًالماتلعبهالمستنداتمن

يستوجبعلىالبنك المستفيداللتزاماته،وهنا فهيدليلتنفيذ دورخطيرفيموضوعاالعتماد،

مكنللتأكدمنبذلالعنايةالكافيةلدىقيامهبفحصالمستنداتوبأسرعوقتم(المبلغ)المراسل

،فالبنكالمراسليلتزمفقطباستالموفحصالمستندات(3)أنهافيظاهرهامطابقةلشروطاالعتماد

المطلوبةمنالمستفيدبناًءعلىتكليفمنالبنكالمصدرلالعتماد،وفيحاللميردفيخطاب

                                                           
،مرجعسابق،الدولية 1813 سنة وقواعد المقارن والفقه للقضاء دراسة المستندية االعتمادات،(1989)الدينجمالعليعوض،-1

 .19:ص
 .64:مرجعسابق،صمدى إمكانية الرجوع على البنك مصدر االعتماد المستندي، ،(2016)الفايز،أعظمصالح-2
المشكالت المحاسبية والرقابة على العمالت األجنبية في المصارف التجارية مع حالة تطبيقية على ،(2006)عربي،رانياإسماعيل-3

.بحثمقدملنيلدرجةالماجستيرفيالمحاسبة،كليةاالقتصاد،جامعةدمشقالمصرف التجاري السوري، 
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المراسل البنك وجبعلى المستندات، لهذه تحديد االعتماد لغبالم) يُ( بثالثةأن المستفيد طالب

مستنداتالزمةفيكلاألحوال،وهيسندالشحن،القائمةالتجارية،وثيقةالتأمين،وُيطلقعلى

.(1)المستنداتالرئيسية،أوالمستنداتاألساسية:هذهالمستنداتالثالثة

لالعتمادأوالتعديلهناكحاالتاليستطيعفيهاالبنكالمبلغالتأكدمنالصحةالظاهرية: ثالثاً 

:اتباعأحدطريقتينبااللتزامالمطلوبتبليغه،عندهاعليه

أنيعلمفيالحالومندونتأخيرالبنكالذيوردمنهاالعتمادأوالتعديل،بعدمقدرتهعلى -أ

 .التأكدمنالظاهريةلالعتماد

لميقتنعبصحةاالعتمادأوأنيقومبتبليغالمستفيدهذااالعتمادأوالتعديل،معإحاطتهبكونه -ب

األصولواألعرافالموحدةالنشرة(و/9)التعديالتالظاهرية،وهذااألمرأتىمننصالمادة

إذالميتمكنالمصرفالذيُطلبمنهتبليغاعتمادأوتعديل:"والتينصتعلىأنه(600)

جبعليهدونتأخيرأنمنالتأكدمنالصحةالظاهريةلالعتمادأوالتعديلأواإلشعار،في

يعلمالمصرفالذييبدوأنالتعليماتوردتمنه،أماإذااختارالمصرفالمبلغالثانيبالرغم

منذلكتبليغاالعتمادأوالتعديل،فيجبعليهأنيعلمالمستفيدأوالمصرفالمبلغالثاني

 .(2)"شعاربأنهلميقتنعنفسهمنالصحةالظاهريةلالعتمادأوالتعديلأواإل

فيبعضاألحواليقومالبنكالمبلغباالستعانةببنكمبلغثاٍنإلجراءالتبليغ،عندهاعليه: رابعا

فينصالمادة جاء حسبما ذاته، االعتماد على تعديل أي لغاياتتبليغ ذاته بالبنك االستعانة

المصرفالذيعلى:"حيثنصتعلىأنه(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(د/9)

                                                           
.398:جامعةبغداد،ص:بغدادالتجاري،  القانون(1980)يامالكي،أكرم،والشماع،فائق-1
.35:مرجعسابق،ص،(611)ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، نشرة ا-2
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يستخدمخدماتمصرفمبلغأومصرفمبلغثاٍنلتبليغاعتماداستخدامنفسالمصرفلتبليغأي

االعتماد ذلك على ما"تعديل إذا المبلغ البنك على المسائلة حق المصدر للبنك يكون عندها ،

.(1)البدايةاستعانببنكمبلغآخرغيرذلكالذياستعانبهفي

عدمإجراءتبليغاالعتمادأوتعديلأنُيبلغابنكالمبلغفياألحوالالتيُيقررفيهعلىال: خامساً 

،وذلكحسبيربعدمإجراءالتبليغخودونتأفيالحالالبنكالذياستلممنهاالعتمادأوالتعديل

.والتيوردذكرهاسابقاً(600)منالنشرة(ه/9)نصالمادة

:سادساً  المادة ألن 35)نظرًا ) النشرة 600)من أو( التزام أي البنك تحمل عدم تنصعلى

إلخ؛فإنهوبمفهومالمخالفةبهذهالمادةُيمكن...مسؤوليةعنالنتائجالناجمةعنالتأخيرأوالفقدان

الفإنهيسألع ناألضرارالقولبالتزامالبنكالمبلغباتباعطريقةاإلرسالالمبينةفياالعتماد،وا 

أو االعتماد في المبينة تلك خالف إرسال طريقة اختياره عن البنكالناجمة مع المبرم العقد

.المصدر

حيثإنالبنكالمبلغلميضفتعهدهعلىاالعتمادفيكوندورهالقيامبوظيفةالوسيطبين: سابعاً 

 أخلأحد إذا عليه فالإلزام فقط، والمستفيد الطرفينبشرطمنالشروطالمصرففاتحاالعتماد

لالعتماد ُيضيفتعزيزه لم فهو فياالعتماد؛ النوعمناالعتماد(2)الواردة ومعذلكيبقىهذا ،

يتسمفيالمقاماألولعلىرحابةالثقةوالصداقةبينالمشتريوالمستفيدوسنواتسابقةمنالتعاون

.والتعاونالمشتركبينهما

                                                           
 .68:مرجعسابق،صالفايز،-1
إجراءات االعتمادات المستندية في مصرف الرافدين والشمال للتمويل واالستثمار، حالة دراسة، ،(2010)الطائي،سليمةعلييوسف-2

 .30-29:المعهدالعاليللدراساتالمحاسبيةوالمالية،جامعةبغداد،ص:بحثمقدملنيلشهادةالدبلومالعاليفيالمصارف،بغداد
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 المطلب الثاني
 لمراسل تجاه البنك المصدرحقوق البنك ا

يقومبعملهلقاءأجر،فهويقومبعمل(المبلغ)إناألصلفيهذهالعالقةأنالبنكالمراسل:أوالً 

 وذلكحسبنصالمادة وليسمجانيًا، التجارييكونمأجورًا، والعمل 55)تجاري، منقانون(

اليعد/بهالقيامبعملأوخدمةكلالتزامتجاريُيقصد:"التجارةاألردنيوالتينصتعلىأن

ذالميعينالفريقانأجرةأوعمولةأوسمسرة،فيستحقالدائناألجر/معقودًاعلىوجهمجاني وا 

المعروففيالمهنة،واستنادًاعلىالنصالسابقيستحقالبنكالمراسلعندمايكونمبلغًاأجرته

 هو لما فيعود تقديره أما به، قام الذي العمل المصدرعن البنكين بين المبرم العقد في محدد

العمل في الدارج بالعرف باالستعانة تعيينها يتم األجرة تحديد من العقد خال ن وا  والمراسل،

سبقأنالبنكالمصدرملزمبدفعأجرإلىالبنكالمراسل(1)المصرفي المبلغ)،وُيفهممما لقاء(

 المصدر البنك فيكون معه، عنملزماًعمله إبالغ وكل للمستفيد، االعتماد تبليغ تكلفة بدفع

التعديالتالتيتطرأعلىاالعتمادالمستندي،إضافةإلىتكلفةتدقيقالمستنداتالتييستلمهامن

.المستفيد،والتأكدمنهاظاهريًا،ومنَثمإرسالهاإلىالمصدر،وهذاُيمثلحقًاللبنكالمبلغ

ثانياً يحقللمصرفا: فيكما جاء حسبما االعتماد لتبليغ آخر مصرفمبلغ استخدام لمبلغ

الحق(600)منالنشرة(ج/9)المادة سابقةالذكر،ولكنيرىالبعضأنهمنالممكنسلبهذا

جوازقيام بينالبنكينالمصدروالمبلغعلىعدم المبرم العقد فياألحوالالتيينصفيها منه

؛إالأنهفيالحاالتالتييتم(2)آخربتبليغاالعتمادأوتعديالتهالبنكالمبلغبتكليفبنكمبلغ

تبليغاالعتمادفيهامنقبلبنكمبلغ،فإنهاليجوزإجراءتبليغأيتعديلعلىبنودهذااالعتماد

                                                           
.369:اتحادالمصارفالعربية،ص:بيروت، (611)م األعراف النظرية والتطبيق في أحكا،(2007)السفري،يعقوب-1
 128:الشريدة،مرجعسابق،ص-2
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المبلغ البنك فيها يقوم التي األحوال في الحكم ذات ويسري المبلغ، البنك ذات خالل من إال

لتبليغاالعتماد،وذلكحسبماجاءفيالمادةباالستعانةب (600)منالنشرة(د/9)بنكمبلغثاٍن

سابقةالذكر،وفيالواقعفإنمخالفةهذاالنصمنشأنهاقياممسؤوليةالبنكالعقديةتجاهالبنك

الفاالمبلغفيحالةقيامهباالستعانةببنكمبلغآخرلغاياتتبليغتعديالتواردةعلىاالعتمادخ

للبنكالذياستعانبهابتداًءلتبليغاالعتماد،ويكونللبنكالمبلغالمطالبةبالتعويضعنالضرر

عندما أنه ذلك ومعنى المصدر، البنك كاهل الملقىعلى بااللتزام اإلخالل نتيجة الذيحصل

ُيكلفالبنكالمراسل المستنديمنقبلالبنكالمصدر؛(المبلغ) بتبليغاالعتماد يعني، فإنهذا

التزامالبنكالمصدربتبليغجميعالتعديالتالطارئةعلىاالعتمادالمستنديعنطريقهذاالبنك

.تحديدًا،وللبنكالمبلغاالستعانةببنكمبلغآخرإنكانذلكواردًافيخطاباالعتمادالمستندي

اءاتالالزمةإلجراءالتبليغعلىالنحوفياألحوالالتييبدأفيهاالبنكالمبلغباتخاذاإلجر:ثالثاً 

من به قام ما يستحققيمة فإنه ألسبابخارجةعنإرادته مهمته إتمام يمتنععليه ثم المقرر،

أعمالوماأنفقفيسبيلالتنفيذبقدرمايعودعلىالبنكالمصدرمنفائدة،وُيستفادهذاالحكم

نيوهيالتيتتعلقبأحكامالمقاولةحيثجاءفيهامنالقانونالمدنياألرد(802)مننصالمادة

إذابدأالمقاولبالتنفيذثمأصبحعاجزًاعنإتمامهلسبباليدلهفيهفإنهيستحققيمةماتم:"

،ويعنيذلكأن"مناألعمال،وماأنفقفيسبيلالتنفيذبقدرمايعودعلىصاحبالعملمننفع

بالخطواتاألولىلتبليغاالعتمادالمستنديللمستفيد؛يرتبالتزام(غالمبل)مجردبدءالبنكالمراسل

البنك يستطع لم ولو حتى المستندي، االعتماد من استفادته بقدر المصدر البنك على مالي

.إتمامالتبليغللمستفيدنتيجةلظروفخارجةعنإرادته(المبلغ)المراسل

فإنالبنكالمبلغاليتحملأيالتزام(600)منالنشرة(35)تطبيقًالمانصتعليهالمادة:رابعاً 

أومسؤوليةنتيجةالتأخيرأوالفقدانأوالتشويهأوأيخللآخرناجمعنإرسالالرسائلأوتسليم
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،وليسهناكأدنى(1)المستندات،إنكانقدتمإرسالالمستنداتعلىالنحوالمقررفياالعتماد

اإلعفاء منالمسؤوليةإنماهوتطبيقمباشرلقواعدالمسؤوليةالعقدية،ألنهإذاشكفيأنهذا

الضررعنسببأجنبيفالُيسألعتهالمدين،حيثتنتفيعندهاعالقةالسبببينالفعل نشأ

والضرر،وبذلكاليبقىهناكمجاللمساءلةالمدين،وقدجاءفيحكملمحكمةالتمييزاألردنية

وعالقةوالضرربالفعلمالمسؤوليةالتقصيريةبقيامعناصرهامجتمعةوالتيتتمثلتقو:المبدأ:"بأنه

الأجنبيقدنشأعنسببالضررإذااثبتانالضررتنتفيمسؤوليةالشخصعن  السببيةبينهما

 كالقوة فيه له القاهرة،يد ملزم غير بالضمان،ويكون المادة ألحكام 261)وفقًا القانون( من

اآلمربفتح)ولكنهنايثورسؤالآخرهلهناكوسيلةُيخصصهاطرفاالعقدالمستندي.(2)"المدني

للتبليغوعلىالبنوكالتعاملمنخاللها،وماذالوتمتبليغاالعتمادعنبعد؟(االعتماد،والمستفيد

واألعرافمناألصول(أ/11)الجوابعلىالفقرةالثانيةمنالسؤالاألخيريأتيمننصالمادة

ُيعتبراالعتمادأوالتعديلالموثقوالمرسلبوسائل:"والتيتنصعلىأنه(600)الموحدةالنشرة

الحقة بريدية تعزيز أيرسالة تجاهل وسيتم نافذ تعديل أو اعتماد بأنه بعد عن ،(3)"االتصال

باتباعهذهالوسيلةونخلصهناإلىأنالبنكالمبلغإذاحددتلهوسيلةالبالغ؛فإنهيكونملزم

نلمتحددلهوسيلة؛فلهالحقفياختيارالوسيلةالتييبلغبهاالمستفيد،والبنكالمراسلعليه وا 

أنُيراعيالسرعةفياإلرسالمنخاللمهنتهكبنكمراسل،والبدمناإلشارةهناإلىأنالتزام

البنكالمصدرالُينشئعالقةتعاقدية نكانلهالحقأنالبنكالمبلغأمام بينهوبيناآلمر،وا 

ُيباشرالدعوىغيرالمباشرةالتيللبنكالمصدرقبله،وقدجاءفيحكملمحكمةاستئنافباريس،

منقواعد(20)للمادة1974منقواعد(12)فيالقضية،إنطلبالتعويضاستنادًاإلىالمادة

                                                           
 130:الشريدة،مرجعسابق،ص-1
 .،قسطاس20/12/2015،محكمةتمييزحقوق،تاريخ،2015،لسنة(793)تمييزحقوقأردنيرقم-2
 .39:مرجعسابق،ص،(611)نشرة ألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية، ا-3



53 
 

 
 

كًاأخرىبخدماتبقصدتنفيذتعليماتاآلمر،التيتقولأنالبنوكالتيتكلفآخرأوبنو1983

إنماتقومبذلكلحساباآلمروعليهتقعتبعةذلك،االستنادإلىهذاالنصاعتبرتهالمحكمةحجة

التكفيإلنشاءرابطةتعاقديةبيناآلمروالمراسل،وكلما(لحساباآلمر)غيرمقنعةفإنعبارة

الم البنك مسؤولية استبعاد هو وتعنيه المراسل، هذا اختيار عن حكميصدر منطق ترتبعلى

نكانلهأن محكمةالنقضإنالبنكالمؤيدليستلهدعوىشخصيةباالستردادضداآلمر،وا 

يباشرالدعوىغيرالمباشرةالتيللبنكالمصدرقبله،ويشملالحكمالبنكالمؤيد،والمنفذوالمبلغ،

وكدعوىمباشرةضداآلمرإذاكانبنكاآلمرلميصدرويتغيرالحكموتكونلكلمنهذهالبن

.(1)االعتمادبنفسهبلاقتصرعلىأنيأمربفتحاالعتمادلحساباآلمرلدىمراسله

وكياًلعناآلمرفيفتحاالعتماد،ويرىالباحثأنهفيهذهالحالةيكونالبنكالمصدر

االعتمادويكوندورهوكياًلبنكالمراسلفتحوبناًءعلىهذاالتوكيليطلبمنمصرفآخرمثلال

.فقط

 











                                                           
لدى-1 إليه مشار  1813 سنة وقواعد المقارن والفقه للقضاء دراسة المستندية االعتمادات،(1989)الدينجمالعليعوض،:

 .1:،هامش112:،مرجعسابق،صالدولية
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 الفصل الرابع
 إخفاقات البنك المراسل والجزاءات المترتبة على ذلك 

المقصود،الهدفإلىالوصولعدم:جاءفيمعجماللغةالعربيةالمعاصرةأنأخفقتعني

وبذلكيكونمعنىإخفاقالبنكالمراسلعدماستطاعتهمنهااإلفادةيمكنالتيالنتائجإلىأو ،

إلىالمستفيد،واستالمالمستنداتتبليغخطاباالعتمادالمستندي:الوصولإلىأهدافهوالتيهي

رسالهاإلىالبنكال وهذايعنيأنلديهمصدر،منالمستفيد،وفحصالمستنداتفحصًاظاهريًا،وا 

لقد؟فيإحدىهذهالمهامماهيالجزاءاتالمترتبةعليهأخفقأربعةمهامواضحةومحددة،فإذا

 (34)نصتالمادة النشرة علىعدممسؤوليةالبنكعن(600)مناألصولواألعرافالموحدة

على(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(35)كمانصتالمادة،(1)فعاليةالمستندات

منذاتالنشرةالسابقة(36)عدممسؤوليةالبنكالمراسلعناإلرسالوالترجمة،كمانصتالمادة

عنأيالتزامأومسؤوليةناتجةعنتوقفأعمالهبسببالقضاءوالقدرعلىعدممسؤوليةالبنك

واالضطراباتالمدنيةأوالتمردأوالحروبأوأعمالأوأعمالاإلرهاب،أوأوأعمالالشغبأ

 نصتالمادةأية كما عنسيطرته، أيأسبابأخرىخارجة أو إغالقاتتعجيزية إضراباتأو

منذاتالنشرةعنعدممسؤوليةالبنكالمبلغعناألفعالالتييقومبهاأحداألطرافبناًء(37)

تلق تعليمات (2)اهاعلى ، المادة في جاء إ/12)كما الموحدة( واألعراف األصول ملحق من

                                                           
المصرفأيالتزامأومسؤوليةعنالشكلأواليتحمل:"علىأنه(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(34)نصتالمادة-1

الكفايةأوالدقةأوالصحةأوالزيفأواألثرالقانونيأليمستند،أوعنالشروطالعامةأوالخاصةالمنصوصعليهافيالمستندأو
أوالحالةأوالتغليفأوالتسليمكمااليتحملالمصرفأيالتزامأومسؤوليةعنالوصفأوالكميةأوالوزنأوالنوعية.المضافةإليه

أوالقيمةأووجودالبضائعأوالخدماتأوأيأداءآخرُيمثلهأيمستند،أوعنحسنالنيةأواألفعالأواإلغفاالتأوالمالءةأو
واألعراف الموحدة  ألصولا)"األداءأومكانةالمرسلأوالناقلأووسيطالشحنأوالمرسلإليهأومؤمنالبضائعأوأيشخصآخر

 .(77:مرجعسابق،ص،(611)لالعتمادات المستندية، نشرة 
:"علىأنه(600)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(37)نصتالمادة-2
طالب-أ بذلكلحسابوعلىمسؤولية يقوم تعليماتطالباإلصدار، إلىخدماتمصرفآخربغرضتنفيذ إنالمصرفالذييلجأ

.راإلصدا
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إضافةتتعلقبعدمالمسؤولية:"،علىأنه(1ر1)،اإلصدار(600)لالعتماداتالمستنديةالنشرة

الملحق هذا بموجب الكترونيًا السجالت تقديم عن لسجل: الظاهرية بالصحة اقتناعها فبمجرد

فإنالم صارفالتتحملأيةمسؤوليةعنهويةالمرسلأومصدرالمعلوماتأوالكترونيما،

وزهغيرمعدلةماعداماهوظاهرفيالسجلااللكترونيالمستلمباستخداممعالجمكونهكاماًلور

إالأنكلماسبقال،(1)"بياناتمقبولتجاريًاالستالموتوثيقوتحديدهويةالسجالتااللكترونية

،للمستفيدُيخفقفيتسليمخطاباالعتمادمابنكمنالمسؤوليةفيبعضالحاالتعنديعفيهذاال

 ُيخفق عندما المصدرأو البنك إلى رسالها وا  المستندات فحص بعضفي عليه يرتب مما ،

الجزاءات،فماهيالحاالتالتيُيخفقفيهاالبنكالمراسل،وماهيالجزاءاتالمترتبةعلىهذه

سنتعرفعليهمنخاللمبحثينيتحدثاألولعنإخفاقاتالبنكالمراسل، ما هذا اإلخفاقات،

يتحدثالمبحثالثانيعن المراسلفيتبليغخطابالجزاءاتالمترتبةعلىإخفاقاتالبنكفيما

.االعتمادالمستندي





                                                                                                                                                                          
اليتحملالمصرفالمصدرأوالمصرفالمبلغأيالتزامأومسؤوليةإذالميتمتنفيذالتعليماتالتيأرسلهالمصرفآخر،حتىلو-ب

.كانهوالذيبادرإلىاختيارذلكالمصرف
تكا-ج أو رسوم أو عموالت أي عن مسؤواًل خدمات لتأدية آخر مصرف إلى تعليمات أصدر الذي المصرف أويكون ليف

.التيبتكبدهاذلكالمصرفنتيجةهذهالتعليمات(العموالت)مصاريف
إذانصاالعتمادعلىأنتكونمثلهذهالعموالتعلىحسابالمستفيدوتعذرتحصيلهذهالعموالتأوخصمهامنالمستحقات،في

.هذهالحالةيبقىالمصرفالمصدرمسؤواًلعندفعهذهالعموالت
أوتعديلعلىأنتبليغاالعتمادأوالتعديلللمستفيدمشروطباستيفاءالمصرفالمبلغأوالمصرفالمبلغالثانيأالينصاعتماد ما

.لعموالته
واألعراف-د القوانين تفرضها التي والمسؤوليات االلتزامات جميع تعويضالمصرفعن عن ومسؤواًل ملزمًا اإلصدار طالب سيكون

(.79:مرجعسابق،ص،(600)واألعرافالموحدةلالعتماداتالمستندية،نشرةألصولا)األجنبية
.105:مرجعسابق،ص،(600)،نشرةاألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية-1
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 المبحث األول
 إخفاقات البنك المراسل 

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

يفتح الذي هو المستندي لالعتماد المصدر البنك أن في المصدر البنك مع وتتلخصالعالقة

 المبلغ البنك وُيكلف البنكاالعتماد أن ذلك ومعنى المستندي، االعتماد بخطاب التبليغ بمجرد

أماماآلمرالمبلغيقومبعمل داخلفيمهمةالبنكالمصدر؛عندهايظلالبنكالمصدرمسؤواًل

المستنديبف االعتماد االعتمادتح بفتح اآلمر بين فيما تعاقدية عالقة هناك وليس تنفيذه عن

،مناألصولواألعرافالموحدة(37)،وُيفهمهذااألمرمننصالمادةالمستنديوالبنكالمراسل

(600)النشرة تعليماتعلىبناءًاألطرافأحدبهايقومالتياألفعالعنالمسؤوليةعدمعلى

اهاآلمربفتحاالعتمادالمستندي،يبقىهناك،وبذلكيخرجمنمسؤوليةالبنكالمبلغتج(1)تلقاها

المراسلمهماتمحددةفللبنكللبنكالمبلغمسؤوليةتجاهالمستفيد،ومسؤوليةتجاهالبنكالمصدر،

تلقيالمستنداتهيتبليغاالعتمادالمستنديللمستفيد،إضافةإلىتبليغهكلالتعديالت،وكذلك

أخفقفي،ولكنهربما،وفحصهاظاهريًاوبعدالتأكدمنهاإرسالهاإلىالبنكالمصدرمنالمستفيد

                                                           
:علىأنه(600)مناألصولواألعرافالموحدةلالعتمادالمستندي،النشرة(37)تنصالمادة-1
المصرفالذي-أ طالبإن بذلكلحسابوعلىمسؤولية يقوم تعليماتطالباإلصدار بغرضتنفيذ إلىخدماتمصرفآخر يلجأ

.اإلصدار
اليتحملالمصرفالمصدرأوالمصرفالمبلغأيالتزامأومسؤوليةإذالميتمتنفيذالتعليماتالتيأرسلهالمصرفآخر،حتىلو-ب

.فاآلخركانهوالذيبادرإلىاختيارذلكالمصر
أو-ج تكاليف أو رسوم أو عموالت أي عن مسؤواًل خدمات لتأدية آخر مصرف إلى تعليمات أصدر الذي المصرف يكون

.التييتكبدهاذلكالمصرفنتيجةهذهالتعليمات(عموالت)مصاريف
في.أوخصمهامنالمستحقاتإذانصاالعتمادعلىأنتكونمثلهذهالعموالتعلىحسابالمستفيدوتعذرتحصيلهذهالعموالت

.هذهالحالةيبقىالمصرفالمصدرمسؤواًلعندفعهذهالعموالت
أوتعديلعلىأنتبليغاالعتمادأوالتعديلللمستفيدمشروطباستيفاءالمصرفالمبلغأوالمصرفالمبلغالثاني أالينصاعتمادما

.لعموالته
-د ومسؤواًل ملزمًا اإلصدار طالب واألعرافسيكون القوانين تفرضها التي والمسؤوليات االلتزامات جميع تعويضالمصرفعن عن

.األجنبية
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هيالمهمات فما المهمات، سنعرفهفيإحدىهذه هذا التيمنالممكنأنُيخفقفيتحقيقها،

عن يتحدثاألول خطاباالعتمادمطلبين تسليم في المراسل البنك المستفيدإلإخفاق فيماى ،

رسالهاهافحصواستالمالمستنداتفيالمراسلالبنكإخفاقيتحدثالمطلبالثانيعن البنكإلىوا 

.المصدر

 المطلب األول
 إلى المستفيد إخفاق البنك المراسل في تسليم خطاب االعتماد 

 المصدر البنك قيام بعد جميع فيه ويذكر المستندي، االعتماد خطاب البياناتبتحرير

حودونذكرالتفاصيلالزائدةفيه؛يتعينعليهتبليغوالشروطالتيطلبهاالعميلاآلمربدقةووضو

بعض في أنه ورغم لمصلحته، مفتوح اعتماد هناك بأن ُيعلمه كي االعتماد بخطاب المستفيد

آ بنكًا ُيكلف األغلب على أنه إال المهمة بهذه ذاته المصدر البنك يقوم بلداألحيان في خر

 Advising)عرفناسابقًابأنالبنكالمبلغالمستفيد،والذيهوالبنكالمراسل،أوالبنكالمبلغ،وقد

Bank )بطلبمنالمصرفمصدراالعتماد،المستندياالعتمادخطابهوالمصرفالذييبلغ

 كما نصتالمادة أ/9) ) النشرة 600)مناألصولواألعرافالموحدة ُيمكنتبليغ:"علىأنه(

اعتمادماوأيتعديلللمستفيدمنخاللمصرفمبلغ،يقومالمصرفالمبلغغيرالمعزز،بتبليغ

والشيءالهامفيهذاالموضوع،(1)"االعتمادوأيتعديلدونأيتعهدمنقبلهبالوفاء،أوالتداول

المستفيد مواجهة في المصدر للبنك ملزمًا ُيصبح المستندي االعتماد المستفيدأن تسلم عند ،

البنكالمبلغللخطاب بواسطة إليه تبليغه (2)عند يتولى، قد أنه مهمةفرغم البنكالمصدرنفسه

                                                           
.35:مرجعسابق،ص،(600)،نشرةاألصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية-1
لمحاميناألردنيينلغاياتالتسجيلبحثمقدملنقابةامعيار مطابقة المستندات لشروط االعتماد المستندي، ،(1991)زياداتأحمد-2

.24:فيسجلالمحاميناألساتذة،ص
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 إال المستندي االعتماد خطاب هوتبليغ الغالب يتمإن االعتمادأن بخطاب المستفيد إبالغ

.(1)المستنديعنطريقالبنكالمبلغوالذييكونموجودًابالعادةفيبلدالمستفيد

 البنك فشل لو ماذا الهام السؤال يثور المبلغ)المراسلوهنا خطاباالعتماد( إبالغ في

للمستفيد؟ بالمستندي الجواب أنهيأتي بف:" المستفيد بإخطار البنك المستنديُيلزم االعتماد تح

خ شروطبواسطة سينفذ بأنه البنك تعهد فيه ُيخطره المستندي خطاباالعتماد ُيسمى طابما

المستفيدواآلمر،ويجبعلىالبنكااللتزامبإخطارالمستفيددبينااالتفاقالواردةفيعقداالعتم

الكانمسؤواًلعنأيةأ ضرارقدتحدثنتيجةتقصيرهحسبالشروطالمبينةفيعقداالعتمادوا 

 تجاه خطأه المستفيد(2)"المستفيدأو بإخطار التعليماتالخاصة بأنتتضمن جرتالعادة وقد ،

ولكناتباعهالتبليغالمستفيد،(المبلغ)جبعلىالبنكالمراسلاباالعتمادالمستنديعلىالوسيلةالو

 يحتو إذا العرفلم جرىعليه يجبعلىالبنكالمبلغاتباعما االتفاقعلىآليةاإلخطارهنا

الفرنسيبأن القضاء قرر الموضوعفقد وبخصوصهذا المستفيد، :"التجاريبخصوصإخطار

اعتمادلديهمعتوكيلهبإخطارالمستفيديكونمسؤواًلعنالبنكالذييتلقىبرقيةمنالخارجبفتح

إلخطاربطريقالتلغرافحتىفيحالةعدموجودبياناتخاصةبشأنطريقةالتبليغ،إتمامهذاا

يكونقدقامبماهوواجبعليهكوكيلممايترتبعلىالبنكفإذاأجرياإلخطاربخطابفإنهال

للضررالذيلحقهإذاكانالتأخيرفيإخطارهبفتح مسؤوليةعندفعالتعويضاتللمستفيدجبرًا

إنهذااألمريقودناإلىالعودة،(3)"دقدحرمهمنالفائدةالتيكانسيصيبهامنالصفقةاالعتما

                                                           
: البنك والمصالح المتعارضة في االعتماد المستندي، دراسة للقضاء والفقه المقارن، القاهرة،(1993)أبوالخير،نجوىمحمدكمال-1

 23: ص
.90:المرجعالسابق،ص-2
البنك والمصالح ،(1993)أبوالخير،نجوىمحمدكمال:،مشارإليهلدى1957فبرايرلسنة/شباط28استئنافمحكمةاكستاريخ-3

.91:مرجعسابق،صالمتعارضة في االعتماد المستندي، دراسة للقضاء والفقه المقارن،
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إلىااللتزاماتالمترتبةعلىالبنكالمراسل المبلغ) المستنديتجاهفي( تسليمخطاباالعتماد

:المستفيدباختصار

بإرسالجميعبياناتاالعتمادإلىعادةيقومالبنكالمصدرلالعتماد: كيفية تبليغ االعتماد: أوالً 

البنكالمبلغبإحدىوسائلاالتصالعنبعدليقومالبنكالمبلغبدورهبتبليغهاإلىالمستفيد،وتبليغ

،جوًاأوبواسطةإحدىخدماتالتسليمالسريع،حيثيتميكونعنطريقالبريد خطاباالعتماد

رسالالنسخةالثانيةفياليومالتاليفيبريدإرسالالنسخةاألصليةمناالعتمادفيبريدأول وا 

األصلية النسخة منضياع خوفًا أومنفصل، فقط مبلغًا البنك كون عن وبغضالنظر مبلغًا،

ولكنفيحالكونهبنكًامبلغًافقط؛عندها،ومعززًا؛فإنهملزمبنقلخطاباالعتمادإلىالمستفيد

عندإرسالخطاباالعتمادله،بدونأيالتزامتجاهالمستفيدلدورعليهأنُيخطرالمستفيدبهذاا

.(1)بالوفاء

  :نتائج تبليغ البنك المبلغ بخطاب االعتماد المستندي للمستفيد: ثانياً 

رغمأنهبمجرداستالمالمستفيدلخطاباالعتمادالمستندييترتبعلىالبنكالمصدرلالعتماد -أ

االعت بمبلغ نهائي وبشكل الااللتزام المبلغ البنك أن إال للمستندات، المستفيد تقديم بعد ماد

 .يترتبعليهأيالتزامبالوفاءحتىولوكانهوالذيبلغخطاباالعتماديللمستفيد

اليرتبعليهأيالتزام،حتىوالتبليغاستالمهلخطاباالعتمادالمستنديفإنأماالمستفيد -ب

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

،المستفيدخطاباالعتمادالمستندي؛عندهاُيصبحاالعتمادكأنلميكنبمجردانقضاءمدته

                                                           
 .35:،مرجعسابق،ص(611)تندي، النشرة ألصول واألعراف الموحدة لالعتماد المسمنا(أ/9)انظرالمادة-1
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اتفق يتبينلهأنشروطخطاباالعتمادتخالفمعما يفعلالمستفيدذلكعندما وعادةما

 .(1)المشتريعليهمع

و النقاط ،السابقةبمراجعة المادة إلى 12)والرجوع الموحدة( واألعراف األصول من

(2)(500)النشرة الفقرة ه)، والتيتنصعلىأنها( بالتحديد عنأية:" تكونالبنوكمسؤولة

كماتكون،"نتائجتنجمعنإخفاقهافياتباعاإلجراءاتالمنصوصعليهافيالفقراتالسابقة

للنصالسابق،والمقصودبذلكالبنكالمبلغ،والبنك البنكالمصدرمسؤولةطبقًا البنوكعدا

الرجوعإلىالنشرة(3)المؤيدالمعين،والبنك تم وقد ،(500 لعدموجودنصمماثلفي( نظرًا

.لمتلغماقبلهامننشرات(600)معالعلمأنالنشرة،(600)النشرة

س يربمما تبليغق وهي بها المكلف مهمته في المراسل البنك إخفاقات أن الباحث ى

:فياآلتيتتمثلالمستفيدبخطاباالعتمادالمستندي

                                                           
مرجع-1
:"علىأنه(500)مناألصولواألعرافالموحدةالنشرة(12)تنصالمادة-2
أنيكون -أ أوتعدياًلالعتماد،قاصدًا إذاأصدرالبنكالمصدرتعليماتإلىالبنكالمبلغبأيةوسيلةإرسالبعيدبأنيبلغاعتمادًا

التفاصيلالكاملةسترسل"ووثيقةاالعتمادأوالتعديلذاتالمفعول؛فإنوسيلةاإلرسالالبعيديجبأنتذكرأنالتعزيزالبريديه
المعنى،أوأنالتعزيزالبريديسيكونهووثيقةاالعتمادأوالتعديلذاتالمفعول،ويجبعلىالبنك"الحقاً ،أوأيعبارةبهذا

 .والتعديلذاتالفعاليةإلىالبنكالمبلغدونتأخيرالمصدرأنيرسلوثيقةاالعتمادأ

يذكراإلبالغ -ب لم ما التعديلذاتالمفعولواليرسلتعزيزلريديبعده، أو االعتماد وثيقة ُيعتبرهو باإلرسالالبعيد أناإلبالغ
التعزيزالكتابيسيكونهووثيقةاالعتماد،أوعبارةبهذاالمعنى،أوبذكرأن"التفاصيلالكاملةسترسلالحقاً"باإلرسالالبعيدأن

 .أوالتعديلذاتالمفعول

إذاكانالبنكالمصدريقصدباإلبالغباإلرسالالبعيدأنيكونهووثيقةاالعتمادذاتالمفعولفيجبأنينصصراحةعلىأن -ج
،منشورغرفةالتجاريةالدوليةرقم1983عديلت)االعتمادالمصدرخاضعللقواعدوالعاداتالموحدةالخاصةباالعتماداتالمستندية

400.) 

لتبليغاالعتمادإلىالمستفيدفإنهيجبأنيستعملخدماتنفس(البنكالمبلغ)إذااستعملبنكخدماتبنكآخرأوبنوكأخرى -د
 .البنكأوالبنوكلتبليغالتعديالت

 .إلجراءاتالمنصوصعليهافيالفقراتالسابقةتكونالبنوكمسؤولةعنأيةنتائجتنجمعنإخفاقهافياتباعا -ه

البنكالمصدروالبنكالمبلغوالبنكالمعينوالبنك(إالالبنكالمصدروحده)وتكونالبنوك - النصويقصدبها لهذا مسؤولةطبقًا
 .كانينصعلىالبنكبكلمةالمفرد1974المؤيد،يؤيدذلكأنالنصالمقابلفيصياغة

،مرجعسابق،الدولية 1813 سنة وقواعد المقارن والفقه للقضاء دراسة المستندية االعتمادات،(1989)الدينجمالعليعوض،-3
 .109:ص
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أوالً للمستفيد: إرساله وعدم البنكالمصدر، المستنديمن خطاباالعتماد ممااستالم ،

مستنديل فتحاعتماد تم قد بأنه المستفيد التأخيرفيُيسببفيالتأخيربإعالم أو صالحه،

.ضررألطرافاالعتمادالمستنديإعالمهبذلكمماينتجعنه

ثانياً لخ: وعداستالمه المستندي االعتماد مطاب من اقتناعه الفحص الظاهرخالل

 اقتناعه بعدم إعالمه دون المستفيد إلى يرسله ذلك ومع المستندي، االعتماد منبخطاب

 لخطاب الظاهرة غيرالصحة المستندي االعتماد خطاب يكون وهنا المستندي، االعتماد

.صحيح،وربمارتبضررًاعلىالمستفيد

قيامهبتبليغخطاباالعتمادالمستندي،عدمإبالغالبنكالمبلغللبنكالمصدربعدم:ثالثاً

إعالم وفيحالعدم فوريوبدونتأخير، اإلعالم منالمفروضأنيكونهذا البنكبينما

المبلغ المصدر البنك يقوم لم ببأنه االعتماد خطاب للمستفيدتبليغ المستندي يكون البنك؛

أوإشعاراتالمبلغقدأخفقفيعملهالمكلفبه،وهذاينطبقعلىعدمإرسالأيتعديالت

.ندي،وُيكلفالبنكالمبلغبتبليغهللمستفيدمنقبلالبنكالمصدرتطرأعلىاالعتمادالمست

 لب الثانيالمط
رسالها إلى البنك المصدر  إخفاق البنك المراسل في فحص المستندات وا 

وبدونظاهرياًفحصهامسؤوليةاستالمالمستنداتمنالمستفيد،بعدتقععلىالبنكالمبلغ

تعمق في المبلغ البنك أخفق لو فماذا المصدر، البنك إلى رسالها فيوا  أو فحصالمستندات،

إلىالبنكالمصدر؟إرسالالمستندات

ألهميةالمستندات يعدمننظرًا فياالعتمادالمستندي؛فإنالتزامالبنكالمبلغبفحصها

الحيطةوالحذرالالزمينعندأخطرااللتزاماتالتييتوجبعليه أنيوليهاعنايةخاصة،متخذًا

فحصبمجردالتطابقورغمأنالبنكالمبلغعادةمايكتفيفيعمليةالفحصهلهذهالمستندات،
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بأيةتحرياتللتحققمنسالمةالظاهريللمستنداتمعشروطاالعتماد ،خاصةوأنهليسملزمًا

المشحونة للبضاعة أومطابقتها البنكالمستنداتمنالتزوير، عليه الذييؤكد الوحيد والشيء ،

وتعليماتالبنك أكدت.(1)المصدرالمبلغهوتطابقالمستنداتمعتعليماتالعميلاألمر، وقد

فيالعديدمنالمواقععلىأنالبنكيكتفيبالتأكدمنالتطابقالظاهريدةحالموفالقواعدواألعرا

تكون التي بالعقود أو بالمستندات، تتعلق التي بالبضائع عالقة ليسله البنك وأن للمستندات،

،منالقواعد(4،5،14،18)المواد،وذلكحسبمانصتعليهاألساسإلبرامالعقدالمستندي

(.600)واألعرافالدوليةالموحدةالنشرة

وليسهناكأدنىشكبأنالدورالملقىعلىالبنكالمبلغعندمايقومبفحصالمستندات

ال هذه ن وا  المستنداتوفحصها، تلقي في ينحصر محدد دور معمهو تتطابق أن ستنداتإما

ماالتكونمطابقةوعندهايكونعلىشروطاالعتمادوبالتالي يتمإرسالهاإلىالبنكالمصدر،وا 

.(2)رفضهاالبنكالمبلغ

رسالهاإلىالبنكالمصدرفربماونتيجةلعملالبنكالمبلغ ُيخفقفيفحصالمستنداتوا 

:فيإحدىالنقاطالتالية

علىالبنكالمبلغقبلكلشيء،: خالل الوقت المحدد ظاهرياً  اإلخفاق في فحص المستندات: أوالً 

 المادة نصت حيث الفحص، لعملية الالزمة المدة يراعي ب/14)أن واألعراف( األصول من

 النشرة (600)الموحدة، ، أوأليبنكيعينسوفيكون المعزز، والبنك الفاتح، البنك من لكل

يمليقررواماإذاكانللعملنيابةعنهمامدةقصوىهيخمسةأيامعملمصرفية،تلييومالتقد

                                                           
المحلةالقانونيةالكتبدار.تواجهه التي والمخاطر المستندي االعتماد في المصرف مسئولية(.م2009)بايز،صابريختيارحسين-1

.185:،صالكبرى
 .187:،مرجعسابق،صتواجهه التي والمخاطر المستندي االعتماد في المصرف مسئولية(.م2009)بايز،صابريختيارحسين-2
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الممنوحةللبنككييقوم للشروطالمطلوبة،ويتضحمنالنصالسابق،أنالمدة التقديممستوفيًا

بفحصالمستنداتهيخمسةأيامعملمصرفيةوبالتالياليدخلفيهاالعطلالرسمية،كماإن

وُيفهممماسبقمنقبلالمستفيد،هذهالمدةالزمنيةيبدأاحتسابهامناليومالتاليلتلقيالمستندات

وبالتاليال،أنقبولالمستنداتأورفضها،يجبأنيتمخاللهذهاأليامالخمس،واليتجاوزها

يجوزللبنكالمبلغأنيرفضالمستنداتفياليومالذييليفترةالخمسةأيام،علىاعتبارأنالمدة

تنتهيبانتهاءاليومالخامس،لذلكفإنالبنكالمبلغعندمايتأخرفياتخاذالممنوحةللبنكالمبلغ

 المستفيد أو المصدر البنك أمام مسؤواًل سيكون المستندات، بشأن منقراره الذي الضرر عن

للقواعدالممكنأنيُ السابقة التأخير،ومنالجديربالذكرأنالنشرة بسببهذا صيبأيمنهما

منهاكانتقدحددتالمدةالالزمةلفحص(ب/13)ةالموحدة،وتحديدًافيالمادةواألعرافالدولي

قدقلصتتلكالمدةإلىالنشرةالجديدةأنالمستنداتمنقبلالبنكبسبعةأيامعملبنكية،إال

،فالبنكالمبلغالمستنداتخمسةأيام،وحسنًاتمفعلذلككياليكونهناكأيتباطؤفيفحص

.،وأاليكونقدأخفقفيمهمتهتلكخاللالمدةالمحددةظاهرياًمبفحصالمستنداتهناملز

من(أ/14)نصتالمادة : ظاهرياً  اإلخفاق في بذل العناية المطلوبة لفحص المستندات: ثانياً 

بفحصالمستندات يتوجبعلىالبنكالذييقوم علىأنه الموحدة واألعرافالدولية أنالقواعد

ا تقديمًايعاين تشكل أنها ظاهرها في تبين كانت إذا ما وحدها أساسها على ليقرر لمستندات

مستوفيًالشروطاالعتمادأمال،ويتضحمنالنصالسابقأنهعلىالبنكالمبلغالذييقومبفحص

 إلىالمستندات تعود ظاهرها في عبارة ألن سطحيًا، فحصًا ال دقيقًا فحصًا بفحصها يقوم أن

أنيكونيجبُيفهممنالنصأنهالاتالإلىعمليةالفحصبحدذاتها،ولذايجبأنالمستند



65 
 

 
 

المستنداتمطابقة،والُيمكنأنحصهواطمئنانالبنكوتأكدهمنفخاصةوأنهدفال،ظاهرياً

.حسبمهنيةالبنك،بلبالفحصالحريص(1)أنيتحققذلكإالبالفحصالدقيق

ورغماختالفاآلراءحولمسألةالتزامالبنكبفحصالمستنداتهوالتزامببذلعناية،أم

يرىالدكتورالفتالويأنااللتزامبتحقيقنتيجةيكونفيالحاالتالتييكونفيهابتحقيقغاية؟

بدقة،والمطلوبتحقيقنتيجةمحددةوواضحة،وعلىذلكمنالمفروض موضوعااللتزاممحددًا

االلتزامكاماًلغيرمنقوص،وفيحالكانالمطلوببذلعنايةفقط؛فإنأ نيكونالتنفيذلهذا

ذلكيقتصرعلىمجردبذلعنايةالشخصالمعتاد،وضرورةاتخاذالحيطةوالحذرالمطلوبينفي

االلتزام (2)مثلهذا ، كما 1/358)نصتالمادة منالقانونالمدنياألردنيعلىأنه( كا:" نإذا

تنفيذ في الحيطة توخي أو بإدارته، القيام أو الشيء، على المحافظة هو المدين المطلوبمن

التزامه؛فإنهيكونقدوفىبااللتزامإذابذلفيتنفيذهمنالعنايةكلمايبذلهالشخصالعادي،ولو

ذلكجاءفيوفي،"لميتحققالغرضالمقصود،هذامالمينصالقانونأواالتفاقعلىغيرذلك

حكملمحكمةالتمييزاألردنيةبأنه المبدأ:" كانتالعال: لمميزوالمميزضدهماعالقهةبيناقاذا

نمسؤوليتهاتجاهالمميزضدهماهوالتزامببذلعنايةوليسبتحقيقنتيجةاستنادًالنصإ،فعقديه

 المدني358المادة القانون (3)"من يتطلبها، التي الالزمة العناية ماهي آخر سؤال يثور وهنا

إنالعنايةالالزمةالتييتطلبهاالمشرع؛هيتلكالتيُيمكنأنيتخذهاكلشخصيوجدالمشرع؟

فيالموقفنفسه،أيالعنايةالتييتخذهاشخصعاديمتبصرعاقلمنالمجموعةنفسهاالتي

أنهعلىوُيفهممماسبق،(4)وضعالواقعينفسهالذيوجدفيهينتميإليهاالفاعل،إذاوجدفيال

سليمةللبنكالمصدرفيجميعالبنكعندمايقومبفحصالمستندات،يجبعليهاأنيقدممستندات
                                                           

 .216:مرجعسابق،صعوض،-1
2

مطبعة دار الجمال، : ، عمان0طالسهل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصادر االلتزام، ( 4102)الفتالوي، صاحب عبيد- 
 .01-01: ص

3
 .، قسطاس40/2/4112، تاريخ 4116لعام  6610: تمييز حقوق أردني، رقم - 
4
 .11:دار النهضة العربية، ص: القاهرة، دراسة مقارنة: النظرية العامة للخطأ غير العمدي، (0711)عبد الستار، فوزية - 
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ذاظهرفيالمستنداتأيعيب،عندهايكونالبنكالمبلغمسؤواًلعنه،فيماذهبرأي األحوال،وا 

بذلعناية،ممايعنيأنهيكفيالبنكبذلالعنايةالتيتدلعلىحرصهآخرإلىأنالبنكملزمب

الشديدفيالفحصدونأنيكونملزمًابضمانصحةوسالمةالمستنداتكماهوالحلفيااللتزام

بتحقيقنتيجة،وحجةهؤالءفيذلكأنهناكأموركثيرةاليكونالبنكالمبلغمسؤواًلعنها،ومن

علقبفعاليةالمستندات،والغموضالتييكتنفهاوالقوةالقاهرة،رغمأنمعارضهذاأمثلةذلكمايت

لكونالرأييقولون نما أنعدممسؤوليةالبنكهناالتعودلكونالتزامههوالتزامببذلعناية،وا 

المضرور لرضا أو الضرر تكتملالنتفاء لم المسؤولية السببيةعناصر الرابطة النعدام بينأو

.(1)لخطأوالضررا

يقامببذلعنايةحريصةفيعمليةالفحصذوُيمكنالقولفيهذاالموضوعأنالبنكال

همالهفيبذلالعناية،أمافيحالة يكونقدنفذالتزامه،وبالتاليالُيسألإالفيحدودتقصيرهوا 

الحريصة العناية يبذل لمهنيتهأنالبنكلم الوفقًا تجاه مسؤواًل بنكالمصدرعنقبولأيفيعد

للبنك المصدر البنك بلغها والتي االعتماد، عقد في والمواصفاتالواردة ُيخالفالشروط مستند

.المبلغ

يتوجبعلىالبنكالذييقوم :إخفاق البنك المبلغ في التعرف على المستندات المخالفة: ثالثاً 

الفحصماإذا كانتتبدوهذهالمستنداتفيظاهرهابفحصالمستنداتأنُيقرربناًءعلىهذا

ففيحاللمتكنفيظاهرهامطابقةلبنودأوالتبدوأنهامطابقةلبنودوشروطاالعتماد،مطابقة

 علىنصالمادة المستندات،استنادًا أ/14)وشروطاالعتمادُيمكنللبنكالمبلغرفضهذه من(

االتالتيتنطويفيهاالمستنداتعلىمخالفاتوفيجميعالحالقواعدواألعرافالدوليةالموحدة،

                                                           
:المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،ص:بيروتاالعتمادات المستندية التجارية، دراسة مقارنة، ،(1999)دياب،حسن-1

127. 
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ة،ولهأنيسألالبنكالمصدرلشروطاالعتمادمناألفضلللبنكأنيرفضالمستنداتالمخالف

العميلبالتجاوزعنها أفاد فإذا عميله، كانللبنكالمصدرالمضيفيتنفيذالذييسألبدوره ،

علىحقهفياالست االعتمادالمستنديمطمئنًا فالبنكعندها ماليتعرضأليمسؤوليةأمارداد،

البنكبفحص تنازلاألخيرعنالتمسكبالمخالفة،ولكنهناكحاالتيستمرفيها ما عميلهإذا

معتمدًاعلىحسنالنية،المستنداتويكتشفالمخالفةدونأنيبلغالبنكالمصدربهذهالمخالفة

ألنهليسملزمبتنفيذاالعتمادعلىمبدأوينفذاالعتمادولكنالبنكالمصدرلنيقبلهذهالمخالفة

تمامًا ومطابق وحرفي دقيق بشكل المستندي االعتماد بتنفيذ ملتزم هو نما وا  فقط النية حسن

،ورغمأنبعضالفقهوضعحلواًللمعالجةالمخالفاتفيالمستنداتإالأنهذالتعليماتاآلمر

باحثهناأنالبنكالمبلغواجبههوالفحصالظاهرللمستنداتويرىال.خارجنطاقهذهالدراسة

.جهةمختصةطبقًالمهنيتهبصفتهمتخصصفيهذاالعمل،وملزمبالفحصباعتباره

أنيستلمعلى: المصدرإخفاق البنك المبلغ بنقل المستندات إلى البنك : رابعاً  البنكالمبلغبعد

عد من والتأكد بفحصها ويقوم المستندات أن االعتماد لشروط مخالفتها إرسالم إلى يسارع

المستنداتخاللالمدةالمحددةإلىالبنكالمصدرالذيبدورهيسلمهالعميلهاآلمربفتحاالعتماد،

البضاعةمنتسمحتىيتسنىلهقبولال منتسلم وحتىيتمكنفيحالةفبولها نداتأورفضها

بتسليمالمستنداتإلىالبنكالمصدربعدإخطارهبأنهالعملية،وتقومهذهالناقلبأسرعوقتممكن

مستنداتمنالمستفيد،وجرىفحصها،وهنايأتيدورالبنكالمصدرفيتسليمقدجرىاستالمال

أننجيبعلى العمليةخارجةعلىنطاقدراستنا،بقيعلينا المستنداتإلىالعميلاآلمروهذه

لغب،أوأخفقالبنكالم(1)مبلغفيتسليمالمستنداتإلىالبنكالمصدرالسؤالماذالوفشلالبنكال

للبنكالمصدررفض فيمكن االلتزامين فيهذين أخفقالبنكالمبلغ فلو فيفحصالمستندات،

                                                           
 .199:،مرجعسابق،صحسين-1
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فيحالإخفاقالبنكالمبلغبفحصها قبولها المستنداتوعدم تقععليهمسؤوليةاستالم فعندها ،

صللكلأطرافاالعتمادالمستندي،وكذلكإنأخفقفيالتسليممالمتحملخطأهوالضررالحا

سابقاً  .يكنذلكناشئعنظروفقاهرةخارجةعنإرادتهكمامرَّ



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

ت من بد ال المبحث هذا موضوع الخوضفي رذكيقبل ضروري ولكنه لمعرفةبسيط

كماعرفناهوAdvancing Bankالمبلغالجزاءاتالمترتبةعلىإخفاقاتالبنكالمراسل،فالبنك

المستندي، فيدولةالمستفيد،مهمتهتبليغالمستفيدشروطعقداالعتماد عادة بنكوسيطمركزه

وذلكبناًءعلىطلبمنالبنكمصدراالعتماد،وذلكدونأنيكونعليهأيالتزاملوفاءقيمة

بمهمتهتبليغالمستفيد يقوم المستنديوالبنكالمبلغعندما فهناالعتماد اكالتزامخطاباالعتماد

ذارفضالبنكالمبلغ عليهببذلدرجةمنالعنايةلفحصظاهراالعتمادالذيسيقومبتبليغه،وا 

.تبليغاالعتمادللمستفيدفعليهأنيخطرالبنكمصدراالعتمادبذلكدونتأخير

عتماداتالمستندية،وذلكواعداألصولواألعرافالموحدةلالوهذاالواجببالتبليغنظمتهق

وبدونتأخيربتبليغالبنكالذيصدرتفيهالتعليماتبأنهلميتمكنمنالتأكدمنبوجوبقيامه

قامبت صحةظاهرليغاالعتمادرغمعدمتأكدهمنبصحةظاهرةاالعتماد،وكذلكاألمرإذاما

لمصدراالعتمادفعليهأنيعلمالمستفيدبذلكوعدمقيامهبذلكيحملهالمسؤوليةمنقبلالبنكا

ال الرفضإلى إشعار يرسل كأن االعتماد، تبليغه المصرفبعدم إخطار في تأخر لو بنككما

بواسطتهفترةطويلةربماالمصدربواسطةالبريدالعاديحيثيستغرقوصولالرسالةأواإلشعار
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 تتناوله لم البنكبالتبليغ أكثروالتزام أو أيام الثالثة تتجاوز لواألعرافاألصووصلتإلىفترة

الموحدة وهيأنالبنكالمبلغ، البدمنتوضيحنقطةمهمةجدًا البنكالمصدروهنا يقوممقام

لالعتمادوهذايخولالمستفيدالرجوععليهفيمطالبتهبتنفيذاالعتمادأماالبنكالمبلغفاليمكن

حد ذا وا  االعتماد، تبليغه عند االعتماد قيمة بدفع يلزمه أن المبلغللمستفيد البنك بين نزاع ث

 يستطيع ال االعتماد، قيمة دفع حول والمستفيد رابطةالمستفيد وجود لعدم المبلغ البنك مقاضاة

.(1)قانونيةبينهمابينمايقاضيالبنكمصدراالعتماد

المبحثالسابقعرفنابأنالبنكالمبلغربماأخفقفيإحدىمهامه،فربماأخفقفيمن

 خطاب فحصهذهإيصال في أو منه، المستندات استالم في أخفق وربما للمستفيد، االعتماد

المستندات،أوفيإرسالالمستنداتبعدفحصهاإلىالبنكالمصدر،هنايثورالسؤالالهامماهي

الجزاءاتالتيتترتبعلىهذاالبنكفيحالأخفقفيإحدىمهامهالسابقة؟هذاماسيجيبناعليه

فيالمراسلالبنكإخفاقعلىالمترتبةالجزاءاتثمنخاللمطلبينيتحدثاألولعنالمبحذاه

البنكإخفاقعلىالمترتبةالجزاءات،فيمايتحدثالمطلبالثانيعنالمستفيدإلىالخطابإيصال

رسالهاظاهرياًالمستنداتوفحصاستالمفيالمراسل .المصدرالبنكإلىوا 

لمسؤوليةأيمنهماإنالتطورالحديث لعالقاتالبنوكوالعمالءيمكنأنيكونمصدرًا

بالغير،وتتحقق،وقدتكونعالقةاالعتمادالمصرفيبينالبنكوعميلهسببًالإلضرارتجاهاآلخر

تجاههذاالغير،ويتعرضلبنكأوالعميلعندتنفيذعقداالعتمادالماليإماللمسؤوليةمسؤوليته

المدنيةأوالمسؤوليةالجنائية للمسؤوليةالمدنيةسواًء. أثناءتنفيذه ويتعرضأيمنطرفيالعقد

أخلالتزاماتهالناشئةبموج بعقدأكانتعقديةأوتقصيرية،فهويتعرضللمسؤوليةالعقديةإذا

،وترتبمنجراءهذااإلخاللضررللمتعاقداآلخر،ويتعرضكذلكللمسؤوليةالمستندياالعتماد

                                                           
 .129-128:،مرجعسابق،صالمستندي االعتماد عقد أطراف بين التعاقدية العالقة،(2007)إسماعيليوسفسماحالسعيد،-1
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بهعالقة ذلكضرربشخصالتربطه وترتبمنجراء قانونيعام أخلبالتزام إذا التقصيرية

زاماتالناشئةأوكانتتربطهبهعالقةعقديةولكنإخاللهبالتزاماليعدإخالاًلبأحدااللتعقدية،

دائني بالغيروخاصة لإلضرار سببًا بينالبنكوعميله االعتماد تكونعالقة فقد بموجبالعقد،

.(1)العميل

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

:"علىأنه(600)نصتالمادةالرابعةمناألصولواألعرافالموحدةالنشرة

الب -أ بطبيعتهعمليةمستقلةعنعقد إليهاياالعتماد يستند التيقد منالعقود .عأوغيره

االعتمادأيالمصارفبأيحالغيرمعنيةأوملزمةبمثلذلكالعقدحتىلوتضمن

بايشكلإلىذلكالعقد إشارة أوبالتداولأو. المصرفبالوفاء فإنتعهد عليه، وبناًء

أيالتزامآخربموجباالعتماداليكونخاضعًاأليادعاءاتأوحججمنطالببأداء

 .اإلصدارناتجةعنعالقاتهبالمصرفالمصدرأوبالمستفيد

بين القائمة التعاقدية العالقات من ينتفع أن األحوال من حال بأي للمستفيد يحق ال

.المصارفأوبينطالباإلصداروالمصرفالمصدر

يشجعأيمحاولةمنقبلطالباإلصداربأنيضمن،أالالمصرفالمصدريجبعلى -ب

 ".أوأيشيءمماثلكجزءمكمل،لالعتمادنسخًامنالعقدالتحتيأوعنالفاتورةالمبدئية

التعتبرالعالقةالقائمةبينالبنكالمراسلوالمستفيدعالقةعقدية،وُيفهممنالنصالسابقأنه

 تكون تجوبالتالي المراسل البنك مسؤوليةامسؤولية التزاماته، إحدى في ُيخل عندما المستفيد ه

وتقومالمسؤوليةالتقصيريةللبنكالمراسلعندمااليكونهناكعقدبينهوبينالمستفيد،تقصيرية،
                                                           

.العميلدائنيطائفةفييدخلفهوالبنك،عميلمعيتعاملالذيالموردالعميلدائنيإلىباإلضافةالغيريشملوقد-1
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أوقامبينهماعقدباطل،أوتقرربطالنه،أوكانهناكعقدصحيح،ولكنالضررلمينشأمن

والمسؤوليةالتقصيريةعنه،بلنشأبسبباإلخاللبالتزاممنفصلعنه،ناشئإلخاللبالتزامجراءا

وقد،(1)العمليةالتيتالئمهاهيجزاءلإلخاللبالتزامقانوني،وطبيعةهذاااللتزامهيالتيأملت

(256)المادة،وتبين(292-256)تناولالقانونالمدنياألردنيأحكامهذهالمسؤوليةفيالمواد

منالقانونالمدنياألردنيحكمالمسؤوليةعنالفعلالضارفيعناصرهاالثالثة؛فترتبااللتزام

إضرار،واإلضراريستلزمالفعل،أوعدمالفعل،الذيينشأعنهالضرر،والبدبالتعويضعلىكل

لمقصودباإلضرارمجاوزةالحدنهما،وابيمنتوافرالفعلأوعدمالفعلوالضرر،ثمالعالقةالسببية

الواجبالوقوفعنده،أوالتقصيرعنالحدالواجبالوصولإليهفيالفعلأواالمتناعممايرتب

هذاوُيفرقالقانونالمدنياألردنيمابيناإلضراربالمباشرة،واإلضراربالتسبب؛.(2)عليهالضرر

إ كانبالمباشرةلزمالضمانوالشرطله،أما كاناإلضراربالتسبب؛فيشترطالتعدي،أوفإذا ذا

 أشارتإليه ما وهذا إلىالضرر، أوأنيكونالفعلمفضيًا 257)المادتانالتعمد ،258 من(

.القانونالمدنياألردني

 نأتيإلىالسؤالهنا المستفيد،: تجاه البنكالمبلغ أنيرتكبه الذيُيمكن الخطأ هو ما

المسؤوليةالتقصيرية،فليسهناكأدنىشكوالذييسببالضررله،حتىيرتبعلىالبنكالمبلغ

سيتضررضررًاكبيرًانتيجةلعدمتبلغهبفتحاالعتمادالمستندي،ففيهذهالعمليةفيألنالمستفيد

يكونالبنكالمصدرقدكلفالبنكالمبلغبتبليغالمستفيدبخطاباالعتمادالمستندي،والذيمفاده

أو ولكنتقاعسالبنكالمبلغ، فتحهاآلمرلصالحالمستفيد، قد جديدًا مستنديًا أنهناكاعتمادًا

 بخطاب يعلم لم المستفيد أن إلى أدت قد القاهرة الظروف غير أخرى لظروف االعتمادنظرًا
                                                           

.748:،ص1جالوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري،أحمدعبدالرزاق،-1
أطروحةدكتوراهفلسفةاآلثار الناجمة عن عقد االعتماد المالي، دراسة مقارنة، ،(2007)العساف،جمالعبدالكريممصابر:انظر-2

(.2)،الهامشرقم169:نالخاص،كليةالدراساتالقانونيةالعليا،جامعةعمانالعربيةللدراساتالعليا،صفيالقانو
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مباشرةأوعن يعنيبأنالمستفيدلنيرسلالمستنداتإلىالبنكالمصدرسواًء المستندي،وهذا

وأنهلنيشحنالبضاعةإلىاآلمربفتحاالعتمادالمستندي،وهنامنالممكنطريقالبنكالمبلغ،

الخطأالذيحالةهمنافيهذهاليأنيتشكلالضررعنداآلمر،والمستفيد،والبنكالمصدر،وما

وقدتمتعريفالخطأارتكبهالبنكالمبلغتجاهالمستفيد،والذيمنالممكنأنيؤديإلىتضرره؟

والشكبأنالعمل،(1)"العملالضارغيرالمشروعأوالفعلالضاربالغيردونوجهحق:"بأنه

 بتبليغ التزامه تنفيذ عدم هو المبلغ البنك به الذيقام المشروع المستنديغير خطاباالعتماد

ولماكانالفعلالمؤديإلىوالشكبأنهذاالفعليؤديإلىالحاقالضرربالمستفيد،للمستفيد،

لضمانماترتبعليهمنتلف؛ علىاعتبارأنهيعتبرفعاًلمحظورًاوالضررفيذاتهمستوجبًا

لنتائجه لذلكتقعتبعتهعلىفاعلهحتىولوكانالفابالنسبة ، لألهلية، ألنأيفعلعلعديمًا

بالغير أييرتبضررًا هواإلضرار، ومناطالتضمينهنا الضررالمترتبأوجبالشارعرفعه،

والشكبأنهذااألمرُيمثلاعتداًءعلىحقعلىعدمتبليغخطاباالعتمادالمستنديللمستفيد،

تةبالمعنىالقانونيالحديثوالحاجةالغيرومالهالمعصوم؛فالمسؤوليةهنامسؤوليةموضوعيةبح

،فاليبحثفيهاعننيةمحدثالضرر،أوإرادتهالواعيةاآلثمة،كمالقيامهاأليعنصرمعنوي

.(2)تشترطذلكفكرةالخطأالشخصيبالمعنىالحديث

االعتمادالمستنديللمستفيد؛مماسبقُيمكنالقولبأنالبنكعندمااليقومبتبليغخطاب

تقوممسؤولفإنهُيسببالضررلهمباشرة،ولآلمربفتحاالعتمادأيضًا، يةالبنكالمبلغعنوهنا

الضررالتُقبلدعوىالمسؤوليةألنهالدعوىبغيرمصلحة،والمكلفانتفىالفعلالضار؛فإذا

                                                           
منشورات:بيروت،باريس، 3، ط-الخطأ والضرر-النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي،(1984)النقيب،عاطف-1

.120:عويدات،ص
شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، االلتزامات، دراسة مقارنة، ،(2005)يم،وخاطر،نوريحمدالسرحان،عدنانإبراه-2
 370:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص:،اإلصدارالثاني،عمان1ط
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 اآلمر العميل أو المستفيد، هو الضرر يثبإثبات أن واقعةوله الضرر ألن الطرق بجميع بت

.(1)مادية

ومنالطبيعيأنهكييرفعالمستفيدالدعوىيجبأنيكونوقوعالضررمحققًاإذاليكفي

ويختلفالضررالمحتملعنحالةضياعالفرصة،ذلكأنضياعمجرداحتمالحصولالضرر،

أنُيقدرهاعلىاعتبارأنهينظروقائعالفرصةُيشكلقيمةفيالذمةالمالية،والتيُيمكنللقاضي

المطروحة إنهاليستطيعأيشخصآخرتقتضيالتعويضالعادلحسبطبيعةالقضية كما ،

المضرور إال الحالة فيهذه المبلغ البنك ولذلكعلىمالحقة الدعوى، رفع عن تقاعسه عند ،

بالتعويض المطالبة الحالة هذه في المضرور أية وليسهناك المضرور، يكون عندما صعوبة

شخصًاواحدًا،وليسهناكأيصعوبةأيضًاإذاكانعددمنالمضروريننتيجةفعلواحد،حيث

الضرر ُألحقبهمنضررفيضوءحجموقيمةهذا كما،يستطيعكلواحدمنهمالمطالبةبما

كانيمكنتوقيهببذليجبأنيكونالضررمباشرًا،وُيقصدبالضررالمباشرأنهالضررالذيما

ويعتبرهذاالشرطمظهرًا-الذيهوالبنكالمبلغفيحالتناهذه-جهدمعقولمنجانبالدائن،

 يكون أن ومعنى والضرر، الضار الفعل بين السببية دعاوىلرابطة استبعاد ، مباشرًا الضرر

أكيدإلىاتساعدائرةالتعويضالتييرفعهاأشخاصلحقبهمضررغيرمباشر،وهومايؤديبالت

المطالبةبالتعويضعلىحسابالمدين،ومنالجديربالذكرهنا،أنالضررالذييتمالتعويض

معهوالفارقعنهفيإطارالمسؤوليةالتقصيريةهوالضررالمباشرالمتوقعوغيرالمتوقع،وهذا

                                                           
 .318:صدارالثقافةللنشروالتوزيع،:عمانمصادر االلتزام في القانون المدني األردني، ،(2005)سلطان،أنور-1
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وقعفقط،وتتحددالمسؤوليتانالمسؤوليةالعقديةالتييكونالتعويضفيهاعنالضررالمباشرالمت

.(1)فيعدملزومالتعويضفيهماعنالضررغيرالمباشرالعقديةوالتقصيرية

 ُيطالب أن المستفيد يستطيع كي أخرى شروط ُيصيبوهناك أن وهي بالتعويضأال

 مشروعة، مالية مصلحة أو حقًا المصالحالضرر لحماية وضع القانون ألن القانون، يحميها

ما،حمايتهاوعةالتييريدالمشرعالمشر وحولالضررالواجبالتعويضفهوإماضررمادي،وا 

وتتفقالقوانينالعربيةعلىوالضررالماديهوماُيصيبالشخصفيذمتهالمالية،ضررأدبي،

شمولهذاالتعويضلعنصرينأساسيينأحدهمامالحقالمتضررمنضرروثانيهمامافاتهمن

.(2)كسب

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

ولكنلوكانالبنكالمبلغفيغيربلد فليسهناكأيةمشكلة، المستفيد، األغلبيكونفيبلد

:"منالقانونالمدنياألردني،والتينصتعلىأنه(22)علىهذاالتساؤلالمادةالمستفيد،يجيبنا

.لاللتزامالمنشئالفعلفيهوقعالذيالبلدقانونالتعاقديةغيرااللتزاماتعلىيسري.1

2 الوقائععلىالضارالفعلعنالناشئةااللتزاماتالىبالنسبةالسابقةالفقرةأحكامتسريوال.

نالهاشميةاالردنيةالمملكةفيمشروعةوتكونالخارجفيتحدثالتي مشروعةغيرتعدكانتوا 

:المبدأ:"،وجاءفيحكملمحكمةالتمييزاألردنيةبأنه"فيهوقعتالذيالبلدفي

الحقوقدعاوىفيعليهالمدعىموطندائرتهافييقعالتيللمحكمةاالختصاصيكون-1

.المدنيةالمحاكماتاصولقانونمن(36)المادةاحكاموفقالمنقولة،أوالشخصية

                                                           
مطبعةدارالجمال،:،عمان1طالسهل في شرح القانون المدني الجزء الثاني، مصادر االلتزام، ،(2014)الفتالوي،صاحبعبيد-1

.422-418:ص
 .423:مرجعسابق،صالسهل في شرح القانون المدني الجزء الثاني، مصادر االلتزام، ،(2014)الفتالوي،صاحبعبيد-2
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وبمواجهةمنفيهامصلحةًلهوممنإقامتهافيالحقيملكممنمقامةالدعوىتكونأنيجب-2

.(1)..."مخاصمتهتصح

اآلمربفتحاالعتمادوجاءفيحكمآخرلذاتالمحكمةحولمسؤوليةالبنكالوسيطتجاه

:"نتيجةإلهماله

-:يليماعلىتنصأنهانجدالمستنديةلألعرافالموحدةالنشرةمن(18)المادةباستعراض.1

تقومفإنهااالعتمادفتحتعليماتلتنفيذأخرىبنوكأوآخربنكبخدماتالبنوكتستعينعندما.1

.االعتمادفتحطالبمسؤوليةوعلىولحساببذلك

بتنفيذاألخرىالبنوكأواآلخرالبنكقيامعدمنتيجةمسؤوليةأوالتزامأيالبنوكتتحملال.2

.األخرىالبنوكأوالبنكاختارتالتيهيالبنوكتلككانتلوحتىإياهابلغتهاالتيالتعليمات

بينبالوساطةتقومالتيالبنوكتتحملالانهعلىاستقرقدالتمييزمحكمةاجتهادأنوحيث

نقلتالتيالتعليماتاألخيرتنفيذعدمجراءمسؤوليةأوتبعهآخربنكوبيناالعتمادفتحطالب

(.10/1/1994تاريخ1115/1993ح/ت)البنكهذااختارتالتيهيكانتلوحتىإليه

بقيمةأوفىقدضدهالمميزوأنللبضاعةجزئيشحنتمانهأثبتتقدالمقدمةالبيناتأنوحيث

والحالةاالستئنافمحكمةلهتوصلتمايكونشحناتثالثعلىشحنهاتمالتيالبضاعةهذه

.اإلشارةسالفة18المادةأحكاممعمتفقاًهذه

علىتقوم(المشتري)االعتمادفتحطالبتجاهالوسيطالبنكمسؤوليةانالمحكمةتوصلتإذا.2

قامعليهالمدعىالبنكوأن1115/1993رقمالتمييزيللقراراستناداالتقصيريةالمسؤوليةأساس

المستفيدإلىاالعتمادهذابتبليغبدورهقاموالذيكنداسيتيبنكعبرالمطلوباالعتمادبفتح

.جانبهمنإهماالًيثبتلمطالمامسؤوليةأيةعليهيترتبالعليهالمدعىالبنكأنإلىوتوصلت

                                                           
.،قسطاس18/2/2015،تاريخ2014لسنة3460:رقمحقوقتمييز-1
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تثبتلمقدمهاالتيالبينةأنداموماالمدعيجانبمنيكوناإلهمالحصولإثباتأنثوحي

وليستعقديةمسؤوليةهيمسؤوليتهأنباعتبارمسؤوالًيكونحتىعليهالمدعىقارفهتقصيرأي

مافيكونالمسؤوليةهذهتكييفحيثمناالستئنافمحكمةإليهذهبتلماخالفاًتقصيرية

.(1)"القانونوافققدالنتيجةحيثمنالجانببهذاالمذكورةالمحكمةلهتوصلت

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

رسالها إلى البنك المصدر  وا 

 بنوكوسيطةيتدخلفيتنفيذ إلىالبنكفاتحاالعتماد المستنديإضافة عمليةاالعتماد

 تدخلها وعند والبنكالمؤيد، كالبنكالمبلغ، عدة، بالبنكفاتحمراسلة تربطها تعاقدية عالقة تنشأ

دهابتنفيذهاالعتماد،وبموجبهذهالعالقةالتعاقديةتتحددحقوقوالتزاماتكلبنك،إضافةإلىتع

،وعلىاعتبارأنالعالقةالتيتنشأعنعالقةالبنكالمبلغبالبنكفاتح(2)المصدرالبنكتعليمات

جاهالبنكالمصدرمسؤوليةعقدية،وبالتاليتكونمسؤوليةالبنكالمراسلتاالعتمادعالقةعقدية،

كانأحداألموراأل الملقاةعلىساسيةعندتنفيذالعقودهيقياماألطرافبتنفيذااللتزاماتولما

منالقانونالمدنياألردني،والتينصت(202)عاتقهمبحسننية،حسبمانصتعليهالمادة

:"علىأنه

.تنفيذالعقدطبقًالمااشتملعليه،وبطريقةتتفقمعمايوجبهحسنالنيةيجب-1

هومنمستلزماتهوفقًايقتصرالعقدعلىإلزامالمتعاقدبماوردفيه،ولكنيتناولأيضَا،ماوال-2

التصرف هما"للقانونوطبيعة البنكالمصدربالتزامينفقط، تجاه ألنالبنكالمبلغملزم ونظرًا ،

                                                           
.23/8/2009،تاريخ2008،لسنة3081:رقمحقوقتمييز-1

2 - 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.  
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هيالمستنداتفحص فما إلىالبنكالمصدر، رسالها وا  علىالبنكالمراسلالجزاءات، المترتبة

؟المصدرحصهاللبنكفيفحصالمستندات،أوفيتسليمالمستنداتبعدفنتيجةإلخالله

ستنداتمطابقةتمامًالتعليماتاآلمر،أوتأخرتالمستنداتتأخرًافاحشًا،فإذالمتكنالم

 مسؤواًل المبلغ البنك أنوكان االعتماد فاتح للبنك كان التأخير، يعن العميلرفضقبولها ألن

،سالمةالمستنداتأيضرراآلمربالشراءمنالممكنأنيرفضقبولها،ولولميصبهمنعدم

فتبقىحيثهيأيالمستنداتيقبل،إذيكفيالعميلاآلمرأنالبلإنمسألةالضررالتناقش

؛،وينطبقذاتالحكم،لوكانالعيبفيمستندواحدألنالمستنداتمجموعالتتجزأفييدالبنك

المتىنفذماعليه،أيقامبتسليمويقومهذاالوضععلىفكرةأنالبنكليسلهالمطالبةبحقوقهإ

المستنداتالمطابقةللتعليمات؛فإنبقيالوضعالذيانتهىهوإليهعلىحالهوتعذرتغييرهفتبقى

 أمالمستنداتفييده، امعميلهالبعمليةفحصيبذلفيهاويقومكذلكعلىأنالبنكيلتزمهنا

نتيجةهيتقديممستنداتمطابقةللتعليمات،وهوعنايةمنمستوىمعين،بلعليهتعهدبتحقيق

االعتماد في االحترام الواجبة فحصالمستندات لعملية والصارمة الحرفية الصفة مع يتفق ما

يتعرضللمسؤوليةالمدنيةسواًءأكانتعقديةأمتقصيرية،ولماكانالبنكالمراسل.(1)المستندي

أناالخاللبالتزامالبنكالمراسلتجاهالبنكاتختلفانفيواللتنتقومانعلىمبدأواحد،إالأنهم

 هوفاتحاالعتماد، بينما العقدية، عقديفيالمسؤولية التزام الذيهو المدنية تتحققالمسؤولية

التقصيرية،وبذلكفإناألساسالقانونيللمسؤوليةالعقديةللبنكيختلفالتزامقانونيفيالمسؤولية

بنكالتقوممالمونيللمسؤوليةالتقصيريةألنطبيعتهمامختلفة،ألنمسؤوليةالعناألساسالقان

المسؤولية لقيام يكفي ال وحده الخطأ أن إال بالغير، أو بالعميل اإلضرار إلى تصرفاته تؤدي

                                                           
،مرجعسابق،الدولية 1813 سنة وقواعد المقارن والفقه للقضاء دراسة المستندية االعتمادات،(1989)الدينجمالعليعوض،-1

 .390:ص
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ررراجعًاإلىالخطأ،وهذاماالعقدية،بليجبأنيتبعهضرريلحقالدائن،وأنيكونهذاالض

وفيكلحاليبقى-2:"منالقانونالمدنياألردني،والتينصتعلىأنه(358)المادةبينته

ونخلصمماسبقإلىأنأساسمسؤوليةالبنك،"المدينمسؤواًلعمايأتيهمنغشأوخطأجسيم

المراسلتقومعلىتوافرثالثةأركان،الخطأالعقدي،والضرالذيأصابالعميل،وعالقةالسببية

العامةبين للقواعد طبقًا تقوم البنك مسؤولية فإن األركان هذه توافرت فإذا والضرر، الخطأ

،وفيذلكذهبالفقهوالقضاءإلىأنالبنكيكونمخطئًاإذاللمسؤوليةالمدنيةفيالقانوناألردني

ُيخالفمااستقرعليهالعرفالمصرفي،إال أنأساسأساءتنفيذالتزامهالعقديأوسلكمسلكًا

علىأساسالضررفقط،ولذلكيستطيعنكظلقائمًاعلىالخطأوالضررمعًا،وليسبمسؤوليةال

البنكأنيدرأعننفسهالمسؤوليةإذاأثبتأنهلمُيخطئأوإذانفىعالقةالسببيةبينخطئهوبين

 وذلكحسبنصالمادة 261)الضررالذيعادعلىالعميل، .(1)األردنيمنالقانونالمدني(

؛فإنكانللعقدقوةملزمة؛لذلكيجبعلىالمدينتنفيذااللتزاماتالناشئةعنالعقدمختاراًاولم

 حيثتنصالمادة القضاء، بواسطة عليه تأخرعنذلكأجبر أو 313/1)امتنع القانون( من

المدنياألردنيعلىأنه علىالمدين:" الحقجبرًا ُينفذ كانممكنًا إذا أنه، غير الدائن، وطلبه

قفيالمطالبةبالتعويضعنالضررالذييلحقبهنتيجةالستحالةتنفيذااللتزامبخطأحللدائنال

تأخرهفيتنفيذمنالمدين،أولتنفيذهلهتنفيذًامعيبًا،كمالوسلمالمدينبضاعةمننوعرديءأول

اإلخالل:وأركانالمسؤوليةالعقديةثالثةهي،التزامه،وُيطلقعلىكلذلكاإلخاللبالتزامعقدي

بالتزامعقديفهوانحرافاإلخالل،أمابالتزامعقدي،والضررالناجمعنه،والعالقةالسببيةبينهما

فينفسظروفالمدينالعادية، وجد إذا الرجلالمعتاد اليأتيه االلتزام فيسلوكالمدينبهذا

                                                           
-160:،مرجعسابق،صاآلثار الناجمة عن عقد االعتماد المالي، دراسة مقارنة،(2007)العساف،جمالعبدالكريممصابر-1

161. 
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،ولقياماإلخاللبااللتزامبالتزامهإالألسبابخارجةعنإرادتهفاإلنسانالسوياليمكنأنيخل

وعدمقيامالمدينبتنفيذالتزامهالعقديوالذيتقومبهمسؤوليةالمدين؛يشترطوجودالتزامعقدي،

أوتأخرهفيتنفيذهأوتنفيذهلهبشكلمعيب،وأنُينسبهذااإلخاللإلىتعدأو أوجزئيًا كليًا

.(1)المدينتقصيرمن

تكونمسؤوليةالبنك البنكالمصدرقائمةعناإلخاللبااللتزامالعقديالمبلغوهنا تجاه

نتيجةلمسؤوليتهعنفعلاألشياء،فهولميقمبفحصالمستنداتفحصالمهنيالصريح،أوأنهلم

لبنكالمراسليرسلالمستنداتبعدفحصهاللبنكالمصدر،والشكبأنأحدهذينالفعلينيضعا

.المسؤوليةالعقديةمامأ

منالمعروفأنالبنكالمصدرهوالذيكلفالبنكالمبلغبتسليم:وهنايثورسؤالهام

واستالمالمستنداتمنالمستفيدوفحصهافحصًاظاهريًاومنثمإرسالهاخطاباالعتمادللمستفيد،

الذيهو تنسحبعلىالمديناألصليهنا فيرىالباحثأنالمسؤوليةهنا إلىالبنكالمصدر،

األولهووجودعقدثابتبين:البنكالمصدروُيسألعنالتعويض،ولكنعندمايتحققشرطان

رهبتنفيذااللتزامغيمبلغ،أماالشرطالثانيفهوأنُيكلفالبنكالمصدرالبنكالمصدر،والبنكال

يجوز-1:"،والتينصتعلىأنه(798/1)،وُيستفادهذاالموضوعمننصالمادةوليسالقانون

،أولمتكنللمقاولأنيوكلتنفيذالعملكلهأوبعضهإلىمقاولآخرإذالميمنعهشرطفيالعقد

العم طبيعة بنفسه، به يقوم تقتضيأن قبلصاحب-2ل قائمة المقاولاألول وتبقىمسؤولية

بماالتمييزاسبابوتتلخص:"...وقدجاءفيحكملمحكمةالتمييزاألردنيةبأنه،"العمل

-:يلي

                                                           
،مقارنة دراسة االلتزامات، الشخصية، الحقوق مصادر المدني، القانون شرح،(2005)حمدنوريوخاطر،إبراهيم،عدنانالسرحان،-1
 .302:،صوالتوزيعللنشرالثقافةدار:عمانالثاني،اإلصدار،1ط
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الضار،الفعلعنالمسؤوليةاحكامعلىالمميزقرارهاتأسيسفياالستئنافمحكمةاخطأت-1

.العقديةالمسؤوليةحكامأعلىيسهتأسوعدم

لنصسنداالغيرفعلعنالعقديةالمسؤوليةحكامأتطبيقبعدماالستئنافمحكمةاخطأت-2

.(1)"المدنيالقانونمن(798)المادة

 فهو العقدي بااللتزام اإلخالل إثبات من الهدف عنإأما بتعويضالدائن المدين لزام

مامعنوي،وعلىاعتبار،الضررالذيلحقبه ماجسدي،وا  أنالطرفانوالضررهناإماماديوا 

يخرج عقدية عالقة بينهما البنكالمصدروالبنكالمبلغوالعالقة بنوكهما الضررالجسديهنا

 تنفيذ ويبقىالضررالمادي،والحاصلنتيجةتأخرأوعدم البنكالمبلغوالمعنويمنموضوعنا

المصدر،والضررفيهذهالحالةيجبأنيكونقدوقعأوأنهمحققالوقوعفياللتزامهقبلالبنك

،وتشتركالمسؤوليةالمستقبل،ألنالضرراالحتمالياليلتزمالمدينبتعويضهإالإذاتحققفعالً

العقديةمعالمسؤوليةالتقصيريةفياشتراطأنيكونالضررواجبالتعويضمباشرًا،وهوالضرر

ننتيجةطبيعيةللفعلالضار،وهويعدكذلكفيالمسؤوليةالعقديةإذاكاننتيجةطبيعيةالذييكو

المدينبالتزامهالعقدي،كماوُيعتبرالضررنتيجةطبيعيةإذالميكنباستطاعةالدائنأنإلخالل

ر،ومنالبديهيأنيكونهناكرابطةسببيةكييستحقالتعويض،وخييتجنبهببذلجهدمعقول

،رغمأنهمنالممكنأنيكونعينيًامثلوسيلةللتعويضهيالمالالذييستوفيبهالدائنحقه

المدينبإز إلزام ُيخفقفيالعملالةومحوالمخالفة، أنالبنكالمراسلعندما ويرىالباحثهنا

يكونمسؤوالً ويكونبالتعويضاًوملزمالمكلفبه، البنكالمصدر، تجاه العقدية للمسؤولية وفقًا

.بالتعويضتجاهالمستفيدوفقًاللمسؤوليةالتقصيريةنتيجةللفعلالضاراًوملزممسؤوالً

                                                           
.،قسطاس9/5/2011،تاريخ2010لسنة4549تمييزحقوق،رقم-1
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 الخاتمة
في دور البنك المراسل في تبليغ خطاب االعتماد المستنديعالجتهذهالدراسةموضوع

ا،فيماتمالتعرففيخلفيةالدراسةوأهميتهمقدمةوخمسةفصولبحيثتحدثالفصلاألولعن

 على الثاني دورالفصل موضوع عالج فقد الثالث الفصل أما المراسل، البنكالبنك التزامات

المراسلوالجزاءاتالمترتبةعلىالبنكإخفاقاتموضوعالمراسلوحقوقه،فيماعالجالفصلالرابع،

.لعرضالنتائجوالتوصياتمتضمناًوأماالفصلالخامسذلك،

 :النتائج
به -1 المبلغ)المراسلالبنكاأولمهمةيقوم المستنديهي( منالبنكاستالمخطاباالعتماد

 .وتسليمهالىالمستفيدالمصدربعدفحصهظاهريًاوالتأكدمنصحته

ال -2 البنك على صحتهيقع من والتأكد المستندي فحصخطاباالعتماد في مهمًا دورًا مبلغ

،ويكونهذاالفحصبدونالظاهرة،وكذلكفحصالمستنداتقبلإرسالهاإلىالبنكالمصدر

 .والمستفيدتعمق،وكذلكاستالمالتعديالتواإلشعاراتوتبادلهمابينالبنكالمصدر

،أيخاللالفترةالمعقولةالمحددلمكلفبهاخاللفترةمحددةالبنكالمبلغملزمبالقيامبالمهاما -3
 (.600)وفقًاللنشرة

4-  آخر تكليفبنك المبلغ للبنك مهمتهيجوز واإلشعاراتعنإلتمام التعديالت تبليغ وملزم ،

 .طريقه

استنادًاإلىتكليفهبإبالغخطاباالعتماداتعالقةالبنكالمبلغبالبنكالمصدرعالقةتعاقدية -5

 .والتعديالتإنوجدت

المستفيدمسؤوليةتقصيرية -6 البنكالمبلغتجاه ،والتربطهعلىالفعلالضارتأسيساًمسؤولية

 .عالقةعقديةبه

.التوجدعالقةمباشرةبينالبنكالمبلغواآلمربفتحاالعتمادالمستندي -7
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 :التوصيات
1-  أوُيستحسن المدني بالقانون عامة نصوصًا المستندي االعتماد عملية يضمن أن بالمشرع

النشرات إلى التفاصيل ويحيل المبلغ البنك دور النصوصتحديد هذه ضمن التجاريومن

.واألصولواألعرافالدولية

المستنديوما -2 خطاباالعتماد تبليغ في المبلغ البنك به يقوم الذي الدور توضيح ضرورة

يت في عليه المستنديةرتب لالعتمادات الموحدة واألعراف لألصول الالحقة التيالنشرات

 .تصدرهاغرفةالتجارةالدولية

تصدرها،توصيالدراسةالبنوكالمركزيةباالهتمامبدورالبنكالمبلغمنخاللالنشراتالتي -3

 .وخاصةالموجهةللبنوك

بهيقومالذيالدورألهميةونظراً،(المبلغ)المراسلالبنكبشأنسابقةدراساتوجودلعدمنظراً -4

.والدراسةبالبحثالموضوعهذاإثراءعلىالتشجيعضرورةنرىالبنك،هذا
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