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 االهداء
 

اىل من أناروا بصريتي علما وكل من علمني حزفًا او وجه يل 

نصح فارشدني اىل طزيق الصواب أساتذتي .... عزفانًا 

 باجلميل

 وإىل من لن أنساهم مادمت حيًا 

 اىل من كانوا حويل دائمًا احبائي وسمالئي 

 
ً
 حبًا و وفاء

 

  



ث  
 

 متىانالشكز وأال

الحمد هلل رب العالمين حمدًا كثيرًا يوافي نعمة ويكافئ مزيده والصالة والسالم عمى سيد 

 .واصحابو أجمعين المرسمين محمد بن عبد اهلل صالة دائمة بدوام ممك اهلل وعمى آلو

 وبعد .

وأنا ننيي عممنا إال أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى عمادة كمية الصفوة الجامعة قسم  اال يسعن

القانون المتمثمة بكادر األساتذة الكرام والى األستاذة التي أشرفت عمى بحثي األستاذة )م.م. شذى 

 كامل نعمة( وكانت خير عون جزىا اهلل عنا كل خير وأداميا فخرا لخدمة العمم وطالبو. 

عبر عن شكرنا وثنائنا إلى اساتذتنا الذين ساىموا في تطوير إمكانياتنا. كما ونتقدم كما ون

لى  بجزيل الشكر لكل من صبر وأعطى جيده وأخذ بيدي والدانا الحنونان اداميم اهلل فخرا لنا وا 

لى من ساندنا طيمة أيام الدراسة، وأخيرا نشكر كل من أفادانا ولو بكممة واحد ة في أخوتنا وأخواتنا وا 

المولى سبيل إعداد البحث ونعتذر عن كل جيد فأننا أن ذكرناه بحسن نية واهلل ولي التوفيق إنو نعم 

 ونعم النصير
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 .المقدمة 

 .البحث موضوع :اوال
تقوم المصارف في مختمف دول العالم بدور أساسي في تمويل التجارة الخارجية من خالل خدماتيا التي       

ازدادت وتنوعت وسائميا خاصة بعد انتياء الحرب العالمية الثانية، بوتيرة متسارعة في نياية القرن العشرين في 
 ظل التطور التكنولوجي والرقمي .

وتعتبر عممية االعتماد المستندي من أىم الخدمات المصرفية التي تقوم بتمويل صادرات وواردات التجارة 
برام عقد البيع الدولي سيف أو فوب،  الدولية، التي تتم من خالل تعاقد المشتري مع بائع عمى إستراد بضاعة وا 

 ماد المستندي طبقا لشروط عقد البيع الدولي .وبمناسبة تنفيذ المشتري اللتزامو بالوفاء بالثمن عن طريق اإلعت

يمتزم المشتري أو العميل األمر من جيتو بالتعاقد مع أحد البنوك المحمية ويبرم عقد اإلعتماد المستندي 
 بنكي من طرف البنك الذي يكيف عمى أنو عقد يجمع بين صفة الدفع وصفة القرض في آن واحد. كتسييل

خطار البائع بفتح المشتري يمتزم عمى أساسو البنك فاتح  االعتماد المستندي بإصدار خطاب اعتماد وا 
العتماد محدد بمبمغ معين يمثل ثمن البضاعة التي تم التعاقد عمييا بموجب عقد البيع الدولي، ويكون ليذا األخير 

تري ، ويكيف حق مباشر ونيائي في استيفاء الثمن في مقابل ارسال المستندات المطابقة الممثمة لمبضاعة لممش
خطاب االعتماد حسب الرأي الراجح عمى أنو تصرف إنفرادي من البنك فاتح االعتماد المستندي مدفوع بالقوة 

 الممزمة لعقد البيع الدولي.

وتعد عممية اإلعتماد المستندي من أدق وأكثر خدمات المصرفية تشعبا لتداخل عدة أطراف إلتمام ىذه 
ف : وىم البنك مصدر االعتماد المستندي، العميل األمر )المشتري( والمستفيد العممية وارتباطيا بأكثر من طر 

)البائع( ويزداد تعقيد ىذه العممية بتدخل أطراف أجنبية سواءا بنوك أو عمالء لتعزيز أو تنفيذ االعتماد المستندي 
األجنبية عمى المستوى المحمي .وبرزت الدراسات القانونية لعممية االعتماد المستندي في مختمف القوانين العربية و 

 والدولي حيث امتازت بالتغيير المستمر نتيجة التطور السريع في العمميات التجارية .
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 : البحث ثانيا: أىمية

 المصارف دخول في اسيمت اذ المصرفي العمل ميدان في متميزة مكانة تحتل المستندية االعتمادات ان 
 وفي عام بشكل العالم في المستندية االعتمادات االجراءات وان،  الخارجية التجارة عممية في اساسي كالعب
 تنفيذىا يحكم الذي وان المترابطة التنفيذية واالجراءات الزمنية المراحل من بسمسمة تمر خاص بشكل العراق

 المستدية االعتمادات اىمية من البحث اىمية وتتبع ، الموحدة الدولية واالصول واالعراف القواعد من مجموعة
 .بمد اي في الوطني لالقتصاد واالزدىار االنتعاش مجرى من يصب الذي الدولية التجارة روافد من رفدا كونيا

 مشكمة البحث :ثالثًا: 

تتبمور مشكمة البحث في ضل المتغيرات القتصادية السريعة والمتالحقة في العالم بشكل عام والعراق بشكل  
خاص وما يترتب عمييا من تشابك وتعقيد المصمحة التجارية فقد شيدت العديد من الدعوى والنزاعات المقامة ضد 

نفيذ االعتمادات المستندية ومدى مصداقيتيا فقد المصارف العراقية والتي تحاكي المشاكل المرافقة لعممية فتح وت
تستغل وسيمة االعتمادات المستندي لمتالعب باألثمان البضائع اذ من الممكن تقديم قوائم تجارية مزيفة ومرفقة مع 
وثائق الشحن المختمفة ويتم سداد مبمغ االعتماد لتبد في ضاىر وكأنيا اموال ناتجة عن عممية استيراد وتصدير 

 قيقتيا ىي عممية لتيريب االموال.وفي ح

 :منيجية البحثرابعًا: 

لك بالرجوع الى ادبيات المتمثمة بالكتب المتخصصة عمى المنيج الوصفي والتحميمي وذ تم االعتماد          
 المستندي االعتماد نشاط ويعدوالبحوث والمقاالت المتوفرة الى جانب القوانين المعتمدة التي تناولت ىذا الموضوع.

 لممصارف جيد مالي مردود من يدره لما التجارية العراقية المصارف في االئتمانية العمميات االنشطة اىم من
 العراقي المصرفي العمل بسمعة اضرت التي والبشرية المالية الخسائر عن فضال المردود ىذا توقف معناه وتوقفو
 لالعتماد ميما جانبا الدراسة تناولت فقد الموضوع ىذا عن القانونية الدراسات لقمة ونضرا ومستقبمياً  حاليا التجاري

 االعتماد مفيوم االول المحور في جاء رئيسيو محاور عدة الدراسة ىذه تضمنت حيث المصارف في المستندي
 فيو بينو فقد الثاني المحور اما( المستندي االعتماد) لو القانونية والطبيعةوأنواعو  تعريفو خالل من المستندي
 . المستفيد اتجاه المصرف ومسؤولية العميل اتجاه المصرف مسؤولية

 



3 
 

 المبحث األول
 مفيوم االعتماد المستندي

ظير التعامل باالعتماد المستندي كإنظام مصرفي في ظل ضرورات تسوية الثمن في عقود البيع الدولي          

وتوفير عنصر الثقة في المركز المال لمبائع والمشتري بواسطة البنك ووجد التعامل بو اول مرة في البالد االنجمو 

لألعراف والعادات المختمفة باعتباره عرفًا مصرفيا.  سكسونية ثم انتشر في باقي الدول وضل لفترة طويمة خاضعاً 

ختالف النظم غير ان مسالة اختالف البالد التي ينتمي الييا كل من البائع والمشتري زاد من إشكاليات وا

م الى محاولة  1933، فأثار ذألك قمق المصارف ودفع بغرفة التجارة الدولية بباريس عام  (1) القانونيوالتشريعات 

، 1987، 1974، 1962،  1925توحيد كل األعراف والعادات المنظمة لالعتمادات المستندية التي عدلت عام 

التي  600ية النشر بموجب مدونة األصول واألعراف الدولية الموحدة لالعتمادات المستند 2007وسنة ( 2) 1993

، الى ان المؤكد ان االمر الن يستقر بيذا النشر الجديد ايضًا الن القواعد يجب  1/07/2007بدأ العمل بيا منذ 

ان تالحق االحتياجات التي يكشف عنيا العمل المصرفي وان ترسل ليا الحمول لتواكب حركة التطور المصرفي 

 .( 3)تيا كمجموعة عالمية والتجاري في العالم حتى تضل محتفظة بمكان

 
 
 
 
 
 
 
   .بفرنسا 1750تسوية الدفع باالعتماد المستندي لم تكن حديثة النشأة بل تعود جذورىا الى سنة (  1) 

 (2 )   jean-louis river-lange moniaque.contamine-raynand-Droit bancaire.Dallos  Delta. 
Liban.1995.p704. 

حسين، مسؤولية المصرف في االعتماد المستندي والمخاطر التي تواجيو، دار الكتب القانونية ،مصر  ( بختيار صابر بايز 3) 
.9ص   2009
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 المطمب األول
 ماىية االعتماد المستندي

إن تعريف االعتماد المستندي يطرح مجموعة من اإلشكاالت، وذلك بالنظر إلى التعريفات التي حاول الفقو     
تقديميا والتي تبقى في مجمميا ناقصة. إذ أن أغمب ىذه التعريفات ركزت عمى الجانب التقني دون الجانب 

أكثر من إشكال قانوني نظرا لتعددىا، وما القانوني )الفرع األول( كما أن أنواع االعتمادات المستندية تطرح 
 .تطرحو من صعوبات بالنظر إلى طبيعتيا القانونية )الفرع الثاني(

 الفرع األول

 التعريف باالعتماد المستندي

بيا تمك المستندات والوثائق المرتبطةُ  بالعممية التجارية  ييقصد بيا قرض أما المستندي فيعن ان كممة االعتماد
أيا كانت  وي يفتحو البنك بناء عمى طمب عميمطريق ىذا القرض. فيقصد باالعتماد المستندي الذالممولة عن 

طريقة تنفيذه، سواء كان بقبول سفتجة أو بالوفاء لصالح المتعامل اآلمر بفتح االعتماد وىو مضمون بعبارة 
ئ عن وساطة بنكية )بنكين( المستندات الممثمة في الطريق أو معدة لإلرسال، وبعبارة أخرى فيو اعتماد ناش

المصدر الذي يحصل قيمة الصفقة التجارية  لمتعاممين اثنين األول بنك الم ارسل الذي يتعيد بالدفع، والثاني بنك 
عمى مستوى التشريعات المحمية اختمفت اتجاىات المشرعين مما أثارت صعوبة في  .مختمفين .(1)وذلك في بمدين

ك لتعدد صوره وأشكالو ولكن بالرغم من ذلك ىناك تعريفات متعددة يمكن والتي وضع وتحديد تعريف جامع لو وذل
 وفي التجارة العراقية . إلى لغة و قانونًا وقضائية ،(2)التالية  الفقراتسنحاول عرضيا في 

 

 

 

 . 86،ص  2002، زائرتقنيات وتطبيقات، )د/ط(، الجعمميات،  ، الوجيز في البنوك التجارية ،عبد الحق بوعتروس - 1
 الجامعي،دار الفكر  ،الطبعة االولىالتكييف الفقيي والقانوني لالعتمادات المستندية،  ،حسين محمد بيومي عمى الشيخ - 2

  15-16.، ص  2007ية،اإلسكندر 
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 :المغة في المستندي االعتماد تعريف-: اوالً 

 من أشتق فرنسي اصطالح وىو credit الفرنسية الترجمة عن نقل جاء" االعتماد"  الكممة، ىذه أصل ان
 سبب أما بالدفع، تعيد أنو ىو األساس في فالمقصود(  واالطمئنان الثقة) تعني والتي الالتينية credere   كممة

 عمييا المتفق السمع( ممكية انتقال) شحن تثبت مستندات تقديم وجوب يشترط ألنو" المستندي" باالعتماد تسميتو
 صوره لتعدد  وذلك المستندي لالعتماد مانع جامع تعريف وضع في صعوبة ىناك والمصدر المستورد بين

 .األدبيات أوردتيا التي التعريفات من العديد نجد إذ وأشكالو،

 :قانوناً  المستندي االعتماد تعريف -: ثانياً 
 يسمى كما لتنفيده، التقديم الواجبة المستندات مجموعة عمى الستناده االسم بيذا المستندي االعتماد يسمى

 رىناً  يتضمن ألنو باالعتماد سمي الحالة ىذه في االعتماد أن يرى البعض أن حين في التجاري، باالعتماد أيضا
 ىذا جوىر في تجمع كميا أن إال المستندية االعتمادات تعاريف كثرت وقد. (1)مستنداتيا في الممثمة البضاعة عمى

 واالعراف األصول مدونة من 2 المادة المستندي االعتماد معنى حددت وقد االئتمان، يعني أنو حيث من االعتماد
 تغيرات إن: "2007 لسنة الدولية التجارة غرفة عن الصادرة 600 النشرة المستندية لالعتمادات الموحدة الدولية

 يجوز الصفة أو التسمية كانت ميما ترتيب أي تعني المستندية االعتمادات خطابات أو المستندية االعتمادات
  . نفسو عن باألصالة أو(اآلمر) عمالئو أحد وتعميمات طمب عمى بناء إما يتصرف الذي(المنشئ البنك) بمقتضاه

  .المستفيد من مسحوبة سحوبات أو سحبا ويدفع يقبل أو( المستفيد)ثالث طرف ألمر أو/ إلى يدفع .1
  .السحوبات أو السحب ىذا ودفع قبول أو بدفع آخر مصرفا يفوض أن .2
 المستندات ىذه تكون أن شريطة عمييا منصوص مستندات/ مستند مقابل بالتداول آخر مصرفا يفوض .3

 . ( 2)االعتماد لشروط تماما مطابقة
 االعتماد" أن عمى نص المستندي لالعتماد بفرنسا التجاري القانون لجنة أعطتو الذي التعريف وفي           

 لبضاعة ممثمة مستندات  بحيازة ومضمون األخير ليذا المراسل لصالح اآلمر طمب عمى بناء بنك بواسطة المفتوح
 .(3)لمنقل معدة أو منقولة

 .323ص ,2002لبنان, المنشوارت الحمبی الحقوقية, دار ,وعمميات البنوك, الطبعة الثانيةالعقود التجارية  ,د.مصطفى كمال طو - 1
   2007،صادرة سنة   600من النشرة رقم  2انظر: المادة  - 2
موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعممية، )د/ط(، دار النيضة العربية،   ،محي الدين إسماعيل عمم الدين  - 3

 .743،ص 1993القاىرة، 
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واعتبره  المستندي االعتماد 1984 لسنة 30 رقم العراقي التجارة قانون في ومن جانب اخر تناول المشرع العراقي
 االعتماد بفتح بمقتضاه المصرف يتعيد عقد )) انوب (273من العمميات المصرفية في الفقرة اواًل من المادة )

 وابرز. ((لمنقل معدة او منقولة بضاعة تمثل مستندات بضمان،  االعتماد بفتح طمب عمى بناء المستفيد لصالح
 وثيقة، الشحن مستندات، المنشأ شيادة، التجارية القائمة، الوصل او الحوالة) :ىي الوثائق او المستندات ىذه

 .(االخرى الرسمية جية او الزبون يطمبيا اخر مستد واي، التأمين

 تعريف االعتماد المستندي قضاء: ثالثاً 

لقد نيج القضاء وشراح القانون التجاري في أبرز سمات عقد االعتماد المستندي في األحكام الصادرة  
عنو حال الفقياء، والمتتبع لألحكام القضائية في ىذا الموضوع . حيث صدرت أحكام قضائية تضمنت تعريف 

جد ما أقرتو محكمة النقض المصرية لالعتماد المستندي، في القضايا والنازعات الناشئة عنو، ومن بين األحكام ن
تعريف االعتماد المستندي الذي ينص عمى انو: "فتح االعتماد ىو عقد بين البنك  1969في احدي أحكاميا سنة 

وعميمو وبتعيد فيو البنك بوضع مبمغ معين تحت تصرف العميل من خالل مدة معينة، فيكون ليذا األخير حق 
يرىا وفي المقابل فتح االعتماد يمتزم العميل بأداء العمولة المتفق عمييا وىو سحبو كمو أو بعضو بالكيفية التي 

ممزم بأدائيا ولو يستخدم االعتماد المفتوح لصالحو كما يمتزم برد المبالغ التي يسحبيا من االعتماد وفوائدىا إذا 
 . (1)اشترطت لفوائد

 

 
 
 
 
 
 
 حسين:  األستاذ اشراف،  ماجستير رسالة، المستندي االعتماد عقد األطراف بين تعاقدية عالقة: السعيد اسماعيل يوسف سماح – 1

 8ص، 2007 فمسطين ،نابمس،  العميا الدراسات كمية، الوطنية النجاح جامعة، مشاقي
 .282-273،الفرع الخامس، المواد 1984( لسنة 30االعتمادات المستندية في قانون التجارة العراقية رقم ) - 2
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 الفرع الثاني

 أنواع االعتماد المستندي

تتنوع اإلعتمادات المستندية إلى عدة أشكال، وجاء تنوعيا نتيجة لتنوع واختالف احتياجات أطراف 
دوراً  في خمق العديد من  فالمستندي، كما أن ىذا التنوع لم يأت كنتيجة لتقسيم عممي في األصل، إذ أن لمعر 

 المستندية االعتمادات أنواع عمى التعرف يمكننا, حيث  الدوليل األنواع من وقت إلى آخر لتمبية حاجات التباد
 : أنواع خمسة إلى تقسيميا خالل من

  .المصدر البنك تعيد قوة حيث من اواًل: 

 إلى( بيا البنوك التزام مدى أي) التعيد قوة حيث من تصنيفيا يمكن مختمفة، صورا المستندية االعتمادات تتخذ
 ..(لإللغاء القابل غير) القطعي واالعتماد لإللغاء القابل االعتماد ىما نوعين

 المصدر البنك من إلغاؤه أو تعديمو يجوز الذي ىو النقض أو لإللغاء القابل االعتماد :لإللغاء القابل االعتماد- 
 العممي التطبيق في قبوال يجد لم حيث االستعمال نادر النوع وىذا. لممستفيد مسبق إشعار دون لحظة أي في لو
 كبيرة ميزات يمنح لإللغاء القابل االعتماد أن ذلك ومخاطرة، أضرار من ليم يسببو لما المصدرين قبل من

 دون شاء وقت أي في جديدة شروط إدخال أو الشروط تغيير أو التزامو، من االنسحاب من فيمكنو لممستورد
 الذي اإلشعار المراسل يتمقى أن بعد إال نافذا يصبح ال النقض أو التعديل أن غير المستفيد، إعالم إلى الحاجة
 قيمة بدفع المستفيد تجاه مرتبطا يكون االعتماد فاتح البنك أن بمعنى الغرض، ليذا االعتماد فاتح البنك إليو يوجيو

 . اإللغاء أو التعديل عمم استالم قبل المراسل البنك قبل من تم قد الدفع ىذا أن حال في المستندات

 االتفاق تم إذا إال تعديمو أو إلغاؤه يمكن ال الذي ىو لإللغاء القابل غير أو القطعي االعتماد :القطعي االعتماد
 االعتماد فاتح البنك فيبقى المستفيد، موافقة والسيما العالقة، ذات األطراف جميع قبل من ذلك عمى والتراضي

 في الغالب ىو المستندية االعتمادات من النوع وىذا. االعتماد فتح عقد في عنيا المنصوص الشروط بتنفيذ ممتزما
 . (1)االعتماد وبنود الشروط مطابقتيا عند المستندات قيمة لقبض لممصدر أكبر ضمانا يوفر ألنو االستعمال

 

 
 .2000 األردن، عمان، لمنشر، وائل دار ،(ط/د) الحديثة، المحاسبية الطرق- المصرفية العمميات: اهلل عبد أمين خالد - 1
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 .المرسل البنك تعيد قوة حيت ثانيًا: من

 . معزز غير اعتماد، الثاني _معزز اعتماداالول_ قسمين إلى القطعي االعتماد تقسيم يمكن 

 لممصدر بالسداد االلتزام يقع المعزز، غير المستندي االعتماد بموجب :المعزز غير المستندي االعتماد
 تنفيذ في الوسيط بوظيفة القيام مجرد المصدر بمد في المراسل البنك دور ويكون االعتماد، فاتح البنك عاتق عمى

 .(1)االعتماد في الواردة الشروط من بأي الطرفين أحد أخل إذا عميو إلتزام فيقع عمولة، نظير االعتماد

 إلى تعيده المستفيد بمد في المراسل البنك يضيف المعزز، القطعي االعتماد في :المعزز القطعي االعتماد  
 لمشروط، مطابقة المستندات دامت ما الظروف جميع في القيمة بدفع فيمتزم االعتماد، بفتح قام الذي البنك تعيد

 بمد في المراسل والبنك االعتماد فاتح البنك) بنكين من تعيدين بوجود االعتمادات من النوع ىذا يحظى وبالتالي
 وبطبيعة. المستندات قيمة قبض بإمكانية أوفر وبضمانات االطمئنان من بمزيد يدالمستف المصدر فيتمتع( المستفيد
 شروط من جزءا ذلك يكون عندما إال المراسل البنك من االعتماد تعزيز االعتماد فاتح البنك يطمب ال الحال
 العالمية البنوك أحد ىو االعتماد فاتح البنك كان إذا لذلك حاجة توجد ال فقد المستورد، التاجر عمى المصر
 الثقة عندىا توافرت إذا إال االعتمادات بتعزيز تقوم ال المراسمة البنوك أن كما. بيا الناس ثقة لعظم المشيورة
 .(2)عمييا متفق عمولة نظير ذلك ويكون االعتماد، فاتح المحمي بالبنك

 

 

 

 

 

 

 

 .233 ص ،2004 عمان، لمنشر، حامد دار ،1ط الخارجية، المصرفية العمميات ،شكري ماىر – 1

 .215 ص السابق، ، المصدراهلل عبد أمين خالد - 2
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 .االعتماد بفتح األمر المشتري سداد طريقة حيث من ثالثا:

 العميل قبل من ذاتيا تمويال ممولة تكون فقد تمويميا، مصدر حيث من المستندية االعتمادات تقسيم يمكن
 . مغطىال غير واالعتماد ، االعتماد فاتح البنك طرف من جزئيا أو كامال تمويال ممولة أو ، االعتماد فتح طالب

 لمبنك، بالكامل مبمغو بتغطية االعتماد طالب يقوم الذي ىو كميا المغطى االعتماد :كميا المغطى االعتماد - 1
 ال الحالة ىذه في نكفالب. إليو بالبضاعة الخاصة المستندات وصول لدى لمبائع البضاعة ثمن بتسديد البنك ليقوم

 بعض في يكون أو وتنفيذه، لفتحو الالزمة النقود بكامل زوده قد يكون األمر العميل ألن مالي عبء أي يتحمل
 حكم تأخذ الحالة فيذه المستندات، ورود عند الباقي ويسدد االعتماد فتح عند المبمغ من جزءا دفع قد الحاالت
 مثل لمنقود خاطئ استعمال أي عن عميمو أمام مسؤوال كميا المغطى االعتماد في البنك يظل ولكن.الكاممة التغطية
 البنك يرتكبو ميني خطأ أي عن يسأل كما فييا، تأخر إذا أو توافرت قد االعتماد شروط تكن لم إذا لممستفيد دفعيا

 . ميمتو في المراسل

 جزء بدفع االعتماد بفتح األمر العميل فيو يقوم الذي ىو جزئيا المغطى االعتماد :جزئيا المغطى االعتماد - 2
 بالتغطية العميل يمتزم أن مثل الجزئية التغطية ليذه مختمفة حاالت وىناك الخاص، مالو من البضاعة ثمن من

 أو المستندات، وصول عند التغطية تكون أن عمى االتفاق أو المستندات، وصول قبل حتى لممستفيد الدفع بمجرد
. االعتماد مبمغ من الباقي الجزء تمويل مخاطر تحمل في البنك ويساىم.السمعة وصول حين إلى الدفع يتأخر أن

 البنوك تتجنبيا محرمة ربوية فوائد وىي المغطاة، غير األجزاء عمى فوائد باحتساب التقميدية البنوك وتقوم
 . المشاركة اعتماد يسمى آخر بديل باستخدام اإلسالمية

 في لمعميل كامال تمويال البنك فيو يمنح الذي االعتماد ىو المغطى غير االعتماد :المغطى غير االعتماد - 3
 مع التقميدية البنوك تتابع ثم المستندات، تسمم عند لممستفيد المبمغ بدفع البنك يقوم حيث االعتماد مبمغ حدود

 البنوك وتختمف المسددة،غير المبالغ عن وفوائد آجال من عميو يتفق حسبما المستحقة المبالغ لسداد عمالئيا
 اعتماد تسمى مشروعة تعامل صيغة تعتم حيث االعتمادات من النوع بيذا عمالئيا تمويل كيفية في اإلسالمية
 .(1)المرابحة

 اإلسكندرية، المعارف، منشاة والقانونية، المصرفية النظر وجيتي من االئتمانية المخاطر إدارة ،الشواربي محمد الحميد عبد - 1
 .208 ص ،2002
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 .الشكل حيث من رابعا:

 االعتماد لمتحويل، القابل االعتماد: نوعين إلى والشكل الصورة حيث من االعتمادات تقسيم أيضا يمكن  
 .المتجدد أو الدائري

 المستفيد حق عمى فيو ينص لمنقض قابل غير اعتماد ىو لمتحويل القابل االعتماد : لمتحويل القابل االعتماد - 1
 ويستخدم آخر، مستفيد تصرف تحت جزئيا أو كميا االعتماد ىذا يضع أن بالدفع المفوض البنك من الطمب في
 إلى بدوره االعتماد بتحويل فيقو التصدير، بمد في لممستورد وكيل أو وسيط األول المستفيد كان إذا غالبا النوع ىذا

 بإصدار التحويل عممية وتتم. األسعار فروق من االستفادة أو معينة عمولة نظير لمبضاعة الفعميين المصدرين
 االعتماد خطاب تظيير التحويل يعني وال التاليين، المستفيدين أو األول المستفيد لصالح أكثر أو جديد اعتماد

 األصمي لالعتماد المصدر والبنك األمر موافقة التحويل اإلمكان ويشترط. الثاني لممستفيد تسميمو أو نفسو األصمي
 .(1)األول والمستفيد

 أن غير.محدد ولمدة محددة بقيمة يفتح الذي ىو المتجدد أو الدائري االعتماد :المتجدد أو الدائري االعتماد - 2
 في جديدة العممية مستندات تقديم تكرار لممستفيد يمكن بحيث استعمالو، أو تنفيذه تم ما إذا تمقائيا تتجدد قيمتو
 عمى االعتماد تجدد يكون وة. االعتماد في المحددة المرات وبعدد صالحيتو، فترة وخالل االعتماد، قيمة حدود
 استخدامو حال االعتماد قيمة تتجدد أر فمعناه المبمغ أساس عمى تجدده أم. المبمغ أساس عمى أو المدة أساس
 أما. االعتماد سريان مدة خالل جديدة بضاعة مستندات قدم كمما جديد مبمغ عمى يحصل أن لممستفيد يكون بحيث
 الشروط، بنفس فترات لعدة تمقائيا مبمغو ويتجدد محدد، بميل االعتماد ىذا يفتح أن فمعناه المدة أساس عمى تجدده
 وىذا. وىكذا التالية الفترة خالل المفعول ساري ليصبح بالكامل قيمة تجددت األولى الفترة خالل استعمالو تم فإذا
 لتمويل خصوصا ويستعمل سمعتيم، في البنك يثق ممتازين العمالء Iإ العادة في يفتح وال االستخدام قميل النوع

 .(2)دوريا عمييا متعاقد بضائع

 

 دار ،اإلسالمية بالشريعة مقارنة قانونية الجديد دراسة التجارة قانون في المستندي االعتماد عقد ،المصري مصطفى عباس - 1
 29ص ، 2005 اإلسكندرية، لمنشر، جديدةال جامعةال
 بيروت، والتوزيع، والنشر لمدراسات الجامعية المؤسسات ،1ط مقارنة، دراسة التجارية المستندية االعتمادات ،يابذ حسن - 2

 .40،ص1999
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 .الدفع حيث من خامسا:

 االعتماد ىو باالطالع االعتماد أو الوفاء اعتماد أو المنجز االعتماد :والمؤخر والمقدم المنجز االعتماد - 1
 .االعتماد اشترطيا التي المطابقة المستندات تقديم فور بو الوفاء يجب الذي

 منو جزء أو االعتماد قيمة عمى المستفيد فيو يحصل الذي االعتماد ىو المعجل أو المقدم واالعتماد
 الرسمي بالسعر وليس التقريبي بالسعر حسابو في توضع حيث االعتماد بضمانة المحمية بالعممة المعادلة بالقيمة
 من البضائع تجييز المستفيد يستطيع وبذلك لالعتماد، الفاتح البنك عمى التزام أي وبدون المستورد رغبة عمى بناء

 خطورتو وتكمن االعتماد انتياء يوم آخر في القيمة ىذه تستحق حيث حسابو، في المودعة المحمية القيمة خالل
 عمى بالدفع القيام قبل المراسل البنك عمى يتوجب لذلك االعتماد في الواردة الشروط بتنفيذ االلتزام عدم في

 .التزامو يكفل ما عمى الحصول المستفيد

 الطبيعة، عمى النظر لمفت وىذا بالمداد االعتماد في المقدم الدفع شرط يحرر أن عمى العمل جرى وقد
 االنجميز والمستوردين االستراليين المصدرين بين قديما نشأ الذي األحمر المداد شرط عميو يطمق أصبح ولذلك
 صناعة أجل من بريطانيا إلى لتصديرىا األغنام أصواف جز عممية في ومساعداتيم االستراليين الفالحين لتمويل

 .الصوفية المنسوجات

 يتم النوع ىذا فبموجب يختمف، ىنا الوضع أن بحيث يعرف الذي االعتماد عمى االعتماد ىذا ويختمف
 وتجييز أولية مواد شراء لغاية مقدما المستفيد عمى االعتماد قيمة من معين جزء بدفع المغطى البنك تفويض
 بتنفيذ المستفيد فشل حالة في المبمغ إعادة لو تضمن المستورد األمر المستفيد من كفالة إصدار مقابل البضاعة
 المستندات، تقديم عند اإلجمالية القيمة من خصميا ويتم االعتماد، عممة بنفس الدفعة ىذه وتدفع االعتماد شروط
 عمى التزاما ويشكل ،(مستوردين وليس مصدرين) الوسطاء أو الشحن قبل البائع لتمويل كطريقة يستخدم النوع وىذا
 .(1)األحمر الشرط اعتماد في ىو ما بعكس االعتماد فتح بنك

 

 

 

 ،1975 مصر، بورسعيد، والنشر، لمطباعة Topten ،الطبعة الخامسة المستندي، والتحصيل المستندي االعتماد ،غنيم أحمد - 1
 .23 ص
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 مسحوبة غير البنك إلى الشحن مستندات بتقديم االعتماد من المستفيد يقوم ففيو :الدفع المؤجل االعتماد - 2
 االعتماد من النوع وىذا االعتماد، في عميو منصوص الحق وقت في الدفع يتم حيث مستندية سفتجة بسحب
 أن في عنو يختمف ولكن الشكل، ناحية من لإللغاء قابل الغير االعتماد عن يختمف ال وىو اليابان في معروف
نما فوريا يكون ال الدفع  فمعنى بالدفع، الوعد عمى يضطر عندما أنو إال المستندات بمراجعة لو تسمح فترة بعد وا 
 إتمام األول ستفيد األمر الزبون عمى بإرساليا يقوم أنو حيث ضمانيا، يفقد وبالتالي المستندات قبل أنو ذلك

 .(1)بينيم الفرق من الربح وتحقيق العممية

 

 المطمب الثاني

  الطبيعة القانونية لالعتماد المستندي والمستندات المطموب تدقيقيا

 البضائع وتصدير استيراد من الدولية التجارة تسييل في وحيويا ميما دورا يمعب المستندي االعتماد ان
 اطراف قبل من وفيميا مراعاتيا يستدعي والتي المترابطة التنفيذية االجراءات من بسمسمة يمر حيث وغيرىا

 التجارية العقود في المتعاممين تعترض التي المحتممة والعقبات المشاكل من مصالحيم لحماية المستندي االعتماد
 الكافية العناية بذل المصرف من يستوجب اذ المستندات وتدقيق فحص اجراءات من البده لكذ اجل ومن الدولية
 سوف لكذ اجل ومن االعتماد لشروط مطابقة ظاىرىا في لتأكد ممكن وقت وبسرع المستندات بفحص قيامو لدى
 المستندات الثاني والفرع المستندي لالعتماد القانونية الطبيعة االول الفرع في نتناول فرعين الى المطمب ىذا نقسم

 . تدقيقيا المطموب

 

 

 

 

 الجامعي، الفكر دار ،الطبعة االولى المستندية، لالعتمادات والقانوني الفقيي التكييف ،الشيخ عمى بيومي محمد حسين - 1
 .98ص ، 2007اإلسكندرية،
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 األول الفرع

 المستندي لالعتماد القانونية الطبيعة

القانونية لالعتماد المستندي، ومرد ذلك التزام البنك في أثير جدل كبير في الفقو القانوني حول الطبيعة 
ىذا االعتماد في مواجية المستفيد دون أي عالقة قانونية بينيما، فتعددت بذلك النظريات الفقيية المكيفة ليذا 

بغيرىا،  االلتزام، فقيل بنظرية الكفالة، وقيل باإلنابة، وقيل باإلرادة المنفردة، وباالشتراط لمصمحة الغير، وقيل
 :وسنعرض ليذه النظريات بشكل وجيز عمى النحو اآلتي

 أوال: نظرية الكفالة:

مؤدى ىذه النظرية أن البنك الذي يفتح اعتمادا قطعيا لصالح البائع يصير كفيال لممشتري، ويؤكد ذلك 
وقد وجو الكثير من النقد ليذه الفكرة وأبرز ما  (1)دفع قيمة البضاعة بشرط أن يكون البائع قد نفذ التزامو صحيحا

ينقضيا أن الكفالة عقد تابع لاللتزام األصمي موضوع الكفالة، أما االعتماد المستندي فيو عقد مستقل عن عقد 
 البيع موضوع فتح االعتماد. 

 ثانيا: نظرية اإلنابة:
مفاد ىذه النظرية أن أساس التزام البنك مرده إنابة اآلمر إياه في الوفاء لممستفيد نيابة قاصرة يمكن معيا 
لمبنك الرجوع عمى اآلمر إذا لم يقع الوفاء من البنك ،غير أن ىذه الفكرة لم تسمم ىي أيضا من نقد، ومما قيل في 

ثالثة، أما االعتماد المستندي فالمستفيد ليس طرفا مباشرا فيو، حقيا أن اإلنابة ال تنعقد إال بتوافر رضا األطراف ال
ن كان يفيد منو وفي نقد ىاتين النظريتين تقول األستاذة سميحة القميوبي:  ال يعتبر “بحيث ال يمزم النعقاده رضاه وا 

تزم التزاما مستقال البنك الذي يقوم بفتح اعتماد لموفاء بقيمة البضاعة وكيال عن المشتري أو كفيال لو، فالبنك مم
عن العقد القائم بين البائع والمشتري، وأساس التزام البنك ىو خطاب االعتماد الموجو منو إلى المستفيد، فإذا قام 

 .(2)كان لو حق مباشر في مواجية البنكىذا األخير بتقديم المستندات الموضحة لشروط االعتماد 
 
 
 
 .78 ص 1989، والتوزيع والنشر لمطبع العربية النيضة دار،  المستندية االعتمادات ،عوض الدين جمال عميد.  – 1
 .112،ص 1977 مصر، القاىرة، العربية، النيضة دار ، البنوك لعمميات القانونية األسس القميوبي، سميحةد.  – 2
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 ثالثا: نظرية اإلرادة المنفردة:

الواعد بالجائزة يتعيد كالىما مستقال مؤدى ىذه النظرية أن مركـز البنك في االعتماد المستندي مركز 
بأداء عمل معين إذا نفذ شخص عمال معينا ىو في االعتماد تقديم المستندات، وىو في الوعد بجائزة العمل الذي 

ومما ينقض ىذه الفكرة أن الوعد بالجائزة يوجو لمجميور عن طريق عمني، أما إذا كان  .(1)تستحق بو الجائزة
نيا تخرج عن دائرة الوعد بجائزة، وتسري عمييا قواعد اإليجاب المقترن بالقبول، مما ينفي المعني شخصا معينا فإ

وقيل كذلك بفكرة القبول المصرفي كما قيل بحوالة الحق، ولم يسمم أي منيا من نقد، كما قيل  .فكرة اإلرادة المنفردة
 .يقرر الواقع وال يفسرهبأن االعتماد المستندي عقد ذو طبيعة خاصة، وعيب عمى ىذا القول أنو 

 .الغير لمصمحة االشتراط نظرية: رابعا

 ويرى البنك، التزام استقالل تفسير عن عجزت الباب ىذا في النظريات جميع أن إلى الباحثين بعض ذىب
 األعراف إلى فيو مستندا مجردا، قانونيا تصرفا كونو في مصدره يرد المستندي االعتماد في البنك التزام أن بعضيم
 المستجدات لتفسير إليو يمتجأ ما آخر العرف بأن االتجاه ىذا عمى الدين عمم الدين محيي األستاذ ويرد (2)التجارية
 ال“ المستندي االعتماد عممية صورة ألن وذلك الغير، لمصمحة االشتراط فكرة ترجيح إلى يذىب بينما القانونية،
 ويرتب طرفين بإرادة ينعقد الذي القانوني الشكل فيو الغير، لمصمحة االشتراط ىو واحد وصف إال عمييا ينطبق

 لحريتو احتراما منو الناشئ الحق رفض لو يكون ولكن التصرف، إبرام في الغير ىذا يشترك أن دون لغيرىا حقا
 نجد المستندي االعتماد عمى الغير لمصمحة االشتراط فكرة وبتطبيق عنو، رغما حقوق ذمتو تدخل فال الشخصية،

 باسمو يتعاقد المشترط فاآلمر ،(المنتفع) لممستفيد حقا( المتعيد) المنشئ البنك عمى يشترط( المشترط) اآلمر أن
 أن دون ذاتـو االشتراط عقـد من األخير ىـذا يتمقاه لممستفيد مباشرا حقا البنك عمى ويشترط المستفيـد، باسـم ال ىـو
 بدينو، الوفاء ىي ظاىـرة مادية مصمحة العقد بيذا المشترط ويحقـق المتعيد، أو المشترط بذمـة الحـق ىـذا يمر

 .(3)بضاعتـو عمى حصولو وتسييـل
 
 81 ص، السابق المرجع، عوض الدين جمال عميد.  – 1
 .240ص ، 1998، والتوزيع لمنشر العربية النيضة المصري، دار في القانون البنوك اعمال محرز، محمد أحمد .د - 2
 859ص  2001، العربية النيضة دار البنوك، أعمال موسوعة، الدين عمم اسماعيل الدين محىد.  – 3
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 عن بل المشتري، العميل مع االعتماد فتح عقد عن ينشأ ال المستفيد تجاه البنك التزام أن الرأي ىذا عمى ويعاب
 قبول عمى يعمق ال فإنو مصدره، في االلتزام ىذا استقالل عن وفضال البنك، عن الصادر االعتماد خطاب
 الغير لمصمحة االشتراط في العامة القواعد بخالف وىذا والعميل، البنك بين بالعالقة يتأثر ال أنو كما لو، المستفيد
ن ونحن  ومطابقتيا المستفيد تجاه البنك اللتزام تفسيرىا لقرب الغير لمصمحة االشتراط نظرية إلى نميل كنا وا 
 :أساسيين العتبارين التجاري بالعرف إحاطتيا دون مستقمة اعتمادىا ينبغي ال أنو نرى المستندي، االعتماد لصورة

 :ناحيتين من المستندي االعتماد في لالىتزاز قابمة االشتراط فكرة أن: األول 

 .لممستفيد الناشئ الحق نقض يستطيع -اآلمر وىو- المشترط كون :أوالىما      
   بالدفوع الناشئة عن عالقتو  -وىو المستفيد-كون المتعيد يستطيع أن يدفع في مواجية المنتفع  ثانييما:      

 .باآلمر المشترط، أو عن عالقة ىذا األخير بالمستفيد

وال يمكن تالفي ىذا االىتزاز إال بالرجوع إلى العرف المصرفي، وىو ما أقره األستاذ عمم الدين نفسو حين 
قد عالج ىذه الثغرة  -استجابة الحتياجات التجارة-ولكن العرف المصرفي “ىذا اإلشكال: قال وىو يتحدث عن 

 .(1)ومنع اآلثار السيئة التي يمكن أن تترتب عمييا خصوصا في معاممة تقع بين بالد مختمفة، كاالعتماد المستندي

المستندي، كذلك االشتراط : أنو ال الكفالة وال الوكالة وال غيرىا كانت القصد من فتح االعتماد الثاني
نما أساسو توفير عنصر الثقة الالزم بين التجار وبخاصة في التجارة  لمصمحة الغير ليس أساس ىذا العقد، وا 

  .الدولية، الذي يعتبر الباعث الرئيس والدافع األساس وراء استحداث ىذا النوع من التعامل المصرفي

 

 

 

 .83 السابق، المصدرعوض،  الدين جمال عمي. د
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 الثاني الفرع

 وتدقيقيا المطموبة المستندات

 عن البائع بموجبو يتنازل لمتسميم معين مكان عمى العقد طرفا يتفق أن محميا الجارية البيوع في الغالب  
 تامة ثقة عمى ليسوا أطراف بين تتم والتي الدولية البيوع في أنو غير. ثمنو بدفع المشتري قيام يقابمو المبيع، ممكية

 التسميم محل الحكمي التسميم فيحل. لمتسميم معين مكان تحديد  يمكن فال معين، بمد في منيم كل ويوجد ببعضيم
 بينو المبرم اتفاق عمى بناءً  و سمفا، المشتري قبل من والمحددة المعينة المستندات طريق عن وذلك. (1)المادي
 عقد بموجب إلتزامو بتنفيد قام قد كان إذا فيما المستفيد عمى فالحكم. المستندي االعتماد فتح وقبل البائع، وبين

 وبنود لشروط مطابقة المستفيد يقدميا التي المستندات كانت إذا ما عمى يعتمد بذلك، قيامو عدم أو االعتماد
نما بالبضائع يتعامل ال البنك أن ذلك االعتماد،  المبحث ىذا في دراستو سنحاول ما وىذا.بالمستندات يتعامل وا 

 تعتمدىا التي المعايير (الثاني )الجزء.وأىميتيا المطموبة المستندات فيو سنعالج) األول)الجزء :  فقرتين خالل من
 .المستندات لتدقيقالمصارف 

 وأىميتيا المطموبة المستندات الجزء االول:

 يمكن ال والتي( أولى فقرة) رئيسية مستندات قسمين إلى المستندي االعتماد في المتطمبة المستندات تنقسم
 الطمأنينة من لمزيد تقديميا المستفيد من العميل يطمب( ثانية فقرة) (2)ثانوية ومستندات. بدونيا االعتماد تنفيد
 .والثقة

 من مجموعة المستندي لالعتماد الموحدة األعراف و القواعد حددت. ةالرئيس المستندات: األولى الفقرة
 .الفقرة ىذه في سندرسو ما وىذا بدونيا، المستندي االعتماد تنفيذ يمكن ال التي المستندات،

 

 

 الداخمي، والتشريع الدولية والقواعد األعراف ظل في اإللكترونية والتجارة المستندي االعتماد: فاعور العزيز عبد مازند.  – 1
 130ص ، 2006 بيروت، الحقوقية، الحمبي منشورات

: ص ، 2001البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة البنكي، والقانون التجارة مدونة بين البنكية الفروجي، العقود محمدد.  – 2
348. 
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 :الشحن وثيقة: أوال

 عن عبارة بأنيا الموحدة واألعراف القواعد من 23 المادة من( أ) الفقرة خالل من 600 النشرة عرفتيا وقد
 أن يثبت أن شأنو من المراسل المصرف أو االعتماد فاتح المصرف إلى بتقديمو( المصدر) البائع يقوم مستند

 كما لمتداول قابمة الشحن ووثيقة. فعميا شحنت قد أنيا أو شحنيا أجل من المالحة شركة إلى سممت قد البضاعة
 وكيل أو السفينة ربان من أو وكيمو من أو منو موقعة وتكون الناقل، اسم تتضمن أن ويجب. تظييرىا يمكن
 تسممو عمى السفينة ربان يوقعو الذي المحرر بأنو الفقو بعض عرفو وقد السفينة ربان من معين أو مسمى

 .(1)الوصول عند فيو المعينة البضاعة تسمم حق صاحبو ويخول لنقميا، البضاعة

 :التأمين وثيقة: ثانيا

 بأن اعترافا والمتضمنة البائع قبل من المعينة التأمين شركة عن تصدر التي الوثيقة ىي التأمين وثيقة إن
 أن يجب األحوال جميع وفي لمحامل، أو إذنية أو اسمية التأمين وثيقة تصدر أن ويجب عمييا، مؤمن البضاعة

 التأمين وثيقة تكون أن يجب كما. (2)األخرى والمستندات الشحن سند بو يصدر الذي الشكل التأمين سند يوافق
 . الدولية التجارة في المألوف بالشكل صادرة

 التجارية الفاتورة: ثالثا

 التفاصيل وجميع المشتري إلى المرسمة البضاعة بيان ويتضمن البائع يحرره مستند عن عبارة التجارية الفاتورة
 قبل من دفعيا المطموب القيمة عميو تحتسب الذي األساس أنيا في تكمن التجارية الفاتورة وأىمية. (3)بيا الخاصة
 البضاعة أوصاف عمى تشتمل وىي ومصاريفيا، المرسمة البضاعة قيمة من تشممو بما البضاعة البائع المشتري
 . اإلجمالي والثمن الوحدة سعر إلى باإلضافة وقيمتيا

 

 

 139 ص.  1993 - القاىرة المقارن، والفقو لمقضاء دراسة. المستندي االعتماد في المتعارضة المصالح ،الخير أبو نجوى - 1
 160المرجع السابق ،ص دياب حسن - 2
 األولى الطبعة بيروت، المتوسط، بحر منشورات. المصارف عمميات الثالث الجزء التجارة، قانون في الكامل ،ناصيف إلياس - 3

 .448ص 1903
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 اإلضافية المستندات: الثانية الفقرة
 أن المستفيد من العميل يطمب بل دراستيا سبق التي المستندات باشتراط فقط األمر العميل اليكتفي قد

 عمييا المتفق البضاعة ىي المستندات تمثميا التي البضاعة بأن واطمئنانا ثقة يزيد کي أخرى مستندات بتقديم يقوم
 أن دون الظاىرة بحالتيا إال البضاعة تصف ال دراستيا سبق التي المستندات وألن ، البيع عقد في الطرفين بين

 .(1)تميزىا درجة أو جودتيا تصف
 . المختصة الجيات عن صادرة شيادات عن عبارة تكون المستندات وىذه
  المنشأ شيادة: أوال

 ىذه وتطمب البضاعة، إنتاج موطن اإلثبات البائع بمد في المختصة السمطات عن الشيادة ىذه تصدر
 أن ويجب. المستوردة البضائع عمى رسوما تفرض التي الجمركية السمطات قبل من الدول بعض في الشيادة
 .(2)االعتماد بموجب المطموبة األخرى المستندات بيانات مع الشيادة ىذه بيانات تتطابق

 الوزن شيادة: ثانيا
 في الجية ىذه وتكون البضاعة أوزان البيان البضائع بوزن مختصة ىيئات تصدرىا شيادة عن عبارة وىي

 الوزن شيادة تقديم االعتماد تطمب إذا بأنو الموحدة واألعراف القواعد من 38 المادة قررت وقد ،105 المصدر بمد
 إذا ولكن بحرية، غير بوسائل النقل حاالت في وذلك الشحن وثيقة إلى يضاف الذي الوزن بيان تقبل البنوك فإن

 .االعتماد بنود إلى الرجوع عندئذ فيجب مستقمة الوزن شيادة تقديم االعتماد في اشترط
 والبيطرية الصحية الشيادة: ثالثا

 كالمحوم غذائية مواد عن عبارة عادة تكون والتي البضائع من معين بنوع خاصة شيادات عن عبارة وىي
 لالستيالك البضاعة صالحية تفيد التي البيانات تتضمن مختصة جيات عن وتصدر. (4)الدجاج و واألسماك
 من خالية حية كائنات عبارة تكون التي البضاعة أن الشيادة ىذه تفيد وكذلك. صالحيتيا ومدى البشري،
 .107 المعدية األمراض

 
 .257السابق،ص المصدراسماعيل،  الدين محىد.  – 1
 .257ص السابق، د. شكري ماىر ،المصدر – 2
. الجامعي الفكر دار 500 النشرة، المستندية لإلعتمادات الموحدة واألعراف القواعد في الجديد ،الصغير الغني عبد الدين حسام - 3

 124: ص ، 2002 اإلسكندرية
 .286السابق،ص اسماعيل، المصدر الدين محى - 4
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 القنصمية الفاتورة: رابعا
 الشحن، ميناء في الموجود المستورد بمد قنصل إلى المصدر من قدمت البضاعة قائمة أن تثبت وىي

 والتعريفة الرسوم تحديد في تفيد وىي المنشأ، وبمد ومصدرىا البضاعة صنف اعتماد يفيد بما عمييا وأشر
 .(1)المصدر بمد و المستورد بمد بين المبرمة لإلتفاقيات وفقا البضائع عمى الجمركيين

 والتفتيش المعاينة شيادة: خامسا
 بالمعاينة المختصة الجيات تقوم حيث والتفتيش المعاينة أعمال في مختصة ىيئات تصدرىا شيادة وىي

 البضاعة من عشوائية عينات اختيار ويتم الوصول، ميناء في أو الشحن عممية قبل مباشرة البضائع عن والكشف
 .(2)الدولية المواصفات مع ومطابقتيا وفحصيا

 المستندات تدقيق الجزء الثاني:

 إذا ما عمى يعتمد بذلك، قيامو عدم أو االعتماد عقد بموجب التزامو بتنفيذ قام قد المستفيد بأن القول إن
 وال بالمستندات يتعامل البنك أن ذلك ال، أم االعتماد وشروط لبنود مطابقة المستفيد يقدميا التي المستندات كانت
     ..المستندات مطابقة معايير في سنعالجو ما وىذا بالبضائع يتعامل
 المستندات مطابقة معايير

 المستندات؟ تدقيق في التزامو بتنفيذ البنك قيام مدى حول المستندي االعتماد إطار في المتعاممون يتساءل
.  المستندات تدقيق أجل من سيتبناه الذي المعيار إختيار البنك عمى يجب الميمة بيذه البنك قيام أجل فمن

 الحرية لممصارف تركت بل معين معيار لوضع تتعرض لم أنيا نجد الموحدة واألعراف القواعد إلى فبالرجوع
 التطابق معيار:  أساسيين معيارين حول تتمحور أنيا نجد الفقو آراء وباستقراء .األصمح المعيار إختيار في الكاممة
 :المستندات ليذه معقول بفحص يكتفي وآخر االعتماد، في ورد ما مع لممستندات الدقيق

 
 
 
 
 .126الصغير، المرجع السابق، ص الغني عبد الدين حسام - 1
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 الدقيق التطابق معيار: أوال
 االعتماد لبنود وشروط وفقا المستندات بمطابقة يقوم أن البنك عمى أن الدقيق التطابق معيار يعني              

 بنود مع حرفيا تتطابق ال كانت المستندات إذا االعتماد وتنفيذ المستندات قبول يرفض بحيث حرفيا، تطابقا
 :أمران اإلتجاه ىذا ويدعم االعتماد. وشروط
 تتعامل بالبضائع وال وحدىا بالمستندات المستندي االعتماد في تتعامل البنوك أن. 
 التجارة أنواع نوع من كل في تعامالتيم وطبيعة التجار عادات تعرف ال عامة بصفة البنوك أن.  
 المعقول التطابق معيار: ثانيا

 يقبل فإنو جوىري، غير بسيطا اختالفا بيا وجد فإذا المستندات، يفحص البنك أن المعيار ىذا يعني              
 .(2)المستندات ىذه يقبل بأن لذلك تبعا العميل ويمزم المستندات

 الذي اإلشكال أن إال الدقيق التطابق معيار شروط حدة من لمتخفيف جاء قد المعيار ىذا أن من الرغم عمى لكن،
 االعتمادات بمناسبة بالتزاماتو البنك وفاء بعدم ،لمقول الجوىرية المخالفة مفيوم يحدد لم أنو المعيار ىذا يطرحو

 .المستندية
 تتم االعتماد لشروط المستندات مطابقة في العبرة أن وىي قاعدة، عمى المعقول التطابق معيار ويقوم             

 ىذا عمى مالحظتو يمكن ما أن غير. (3)حدة عمى مستند كل بمطابقة وليس ككل، المقدمة المستندات إلى بالنظر
 السمطة إستعمال يسيئ قد وبالتالي المستندات، تمك قبول وعدم قبوال في لمبنك واسعة سمطات منح أنو المعيار

 .لو الممنوحة
 
 
 
 
 
 النشرة 27- ألحكام وفقا مقارنة دراسة المستندي، االعتماد في المصدر، المصرف مسؤولية الزعبي، حمدان إبراىيم أكرم - 1

 .90: ص ، 2000 والتوزيع والنشر لمطباعة وائل دار ، 500
 ،1980 اإلسكندرية جامعة دكتوراه، أطروحة القانونية، الوجية من المستندية االعتمادات في البنوك دور: زينب السيد سالمة – 2

 .84ص
 .44ص، السابق المصدر، الصغير الغني عبد الدين حسامد.  – 3
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الثاني المبحث  
 المستندي االعتمادفتح  في المصرف مسؤولية

 ما يحدد اول حيث لمجانبين والممزمة الرضائية العقود من المستندي االعتماد فتح عقد ان                
 وىذه االعتماد لفتح المعدة االستمارة عمى االخير ىذا بتوقيع تتمثل االمر العميل اتجاه المصرف التزامات

 يرتبيا التي االلتزامات ان غير المستندي االعتماد عقد بموجب التعاقدي االتفاق بحسب وتتنوع تتعدد االلتزامات
 يمتزم االساس ىذا وعمى المتعاقدين شريعة العقد مبدأ ضمن تتدرج النيا اليم ىي المستندي االعتماد عقد

 الحرفي التنفيذ اطار في االمر العميل بتعميمات والتقيد االعتماد بفتح اوال االمر العميل مواجية في المصرف
 المستندات يستمم اثره وعمى لصالحو االعتماد بفتح المستفيد البائع بأخطار التزامو فييا بمااالعتماد  عقد لمضمون
 المطمب في يكون مطمبين المبحث ىذا في نطرح سوفة وعميو المستفيد من المستندي االعتماد عقد في المحددة
 .المستفيد اتجاه المصرف مسؤولية ع الثاني المطمب ويكون العميل اتجاه المصرف مسؤولية عن االول

 
 

األول المطمب  
العميل اتجاه المصرف مسؤولية  

 لكي المصرف بيما يقوم أن يجب رئيسيتين ميمتين في العميل اتجاه المصرف مسؤولية تنحصر              
 يقوم أن العقد ىذا وشروط أحكام من فإن االعتماد، فتح بطمب يقوم عندما فالعميل: العميل اتجاه التزامو ينفذ

 كانت إذا المصدر المصرف أو بالتنقيد المكمف المصرف إلى المستفيد يقدميا التي المستندات بفحص المصرف
 ىو وفحصيا المستندات استالم بعد المصرف عاتق عمى يقع الذي الثاني والواجب. ذلك تتطمب االعتماد شروط

 بالبضاعة يتصرف أن اآلمر لمعميل واليمكن البضاعة تمثل المستندات ىذه الن وذلك العميل، إلى بنقميا يقوم أن
 .ليا الممثمة المستندات عمى حصل إذا إال
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األول الفرع  
المستندات بفحص المصرف واجب  

 أن المصرف وعمى دقة، الميام أكثر من المصرف طرف من المستندات فحص عممية تعتبر                
 من جانب عمى إنيا بل روتينية، تعتبر ال العممية ىذه وأن المستندات، فحص عند الالزمين والحذر الحيطة يتخذ

 يحكم أن ذلك عمى بناء العميل يستطيع وبالتالي ، المستندات ىذه ىدف معرفة المصرف يستطيع بيا إذ ، األىمية
 من تمثمو لما المصرف بالنسبة أىميتيا ليا العممية ىذه أن كما البيع، عقد وأحكام لشروطو البائع تنفيذ مدى عمى
 .(1)األخير ىذا لمصالح حماية

 في ندرسو سوف ما وىذا. الشروط من مجموعة توافر من البد فإنو العممية ىذه نجاح أجل ومن                
 لموقف والثانية الفحص عممية في المطموبتين والعناية لممدة األولى نخصص: فقرتين خالل من المطمب ىذا

 . المتبعة والحمول المخالفة المستندات من المصرف
  .الفحص عممية في المطموبتين العناية او المدة:  األولى الفقرة

  المستندات فحص عممية في المطموبة المدة: اوالً  

 المؤيد المصرف الفاتح المصرف من كل لدى سيكون أنو، عمى الموحدة واألعراف القواعد نصت                
 اليوم تمي بنكية عمل أيام خمسة تتجاوز ال معقولة زمنية فترة عنيما بالنيابة يتصرف الذي المسمى المصرف أو

 المستندات منيا تسمم التي الجية وتبميغ رفضيا أو قبوليا بشأن قرار والتخاذ لفحصيا المستندات فيو تسمم الذي
 .بقراره

 عمل أيام خمسة ىي المستندات بفحص يقوم كي لمبنك الممنوحة المدة أن النص ىذا من يستنتج                
 أو المؤيد المصرف ،أو المصدر المصرف بيا قام سواء. لممستندات فحص عممية لكل المدة ىذه وتعطى مصرفية
 ال وبالتالي مصرفية عمل أيام خمسة في الفترة ىذه 14 المادة من( أ) الفقرة حددت وقد. آخر مسمى مصرف
 من المستندات لتمقي التالي اليوم من احتسابيا يتم الزمنية الفترة ىذه أن كما الرسمية، العطل أيام ضمنيا تحتسب

 . المسمى المصرف أو المؤيد المصرف أو المصدر، المصرف قبل
 
 
 230ص  ،العمميات المصرفية الخارجية  ،شكري ماىر - 1
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 وبالتالي يتجاوزىا وال الخمسة األيام ىذه خالل يتم أن يجب رفضيا أو المستندات بقبول البنك قرار أن ويالحظ
 الممنوحة فالمدة أيام، الخمسة فترة يمي الذي اليوم في المستندات برفض قراره يعطي أن المصرف اليجوز

 فإن،  آخر وبمعنى. المصرف الرسمي العمل أوقات مراعاة مع وذلك الخامس اليوم بانتياء تنتيي المصرف
 الذي الضرر عن المستفيد أو العميل اتجاه مسؤوليتو سيتحمل أيام خمسة مرور بعد قراره يتخذ الذي المصرف
 .القرار اتخاذ في المصرف تأخر جراء منيما أيا يصيب

 ومالحظة االعتماد ممف بمراجعة يقوم أن فعميو المستندات، باستالم المعني المستخدم يقوم وعندما               
ذا عميو، تمت تعديالت أي  تسوية بيا تمت التي الكيفية مالحظة فيجب الجزئي بالشحن يسمح االعتماد كان وا 

 المراسل المصرف المستندات رفض نموذج ويحرر بذلك العميل يبمغ أن فعميو اختالفا وجد فإذا السابقة، الشحنات
ذا. (1)العميل من شفويا كان ولو حتى بو يعتد المستندات ورفض برفضيا، العميل يقوم الن تحسبا وذلك  تسمم وا 
 في المستندات تسمم قد يعتبر المصرف فإن معين، ليوم المصرف عمل ساعات انتياء بعد المستندات البريد مكتب
 . المستندات لتمك البنك في باألمر المعني القسم باستالم يكون االستالم بأن صراحة يشترط لم ما اليوم ذلك

 المستندات فحص عممية في المطموبة العناية: ثانيا

 عمييا نص التي المستندات كافة تفحص أن المصارف عمى  أنو، عمى الموحدة واألعراف القواعد نصت  
 لشبونة اتفاقية خالف عمى وذلك 3االعتماد لشروط مطابقة ظاىرىا في تبدو أنيا من لمتأكد معقولة بعناية االعتماد

 المصرف من فالمطموب.  الفحص عند بذليا المصرف عمى يجب التي العناية درجة تحددا لم المتين فيينا و
 إلى تعود ظاىرىا في عبارة إن حيث السطحي، الظاىري الفحص ال العميق بالفحص القيام ىو المادة ىذه حسب

 يمكن فيل البنك، من المطموبة بالعناية يتعمق فيما ميم تساؤل أثير وقد. (1)الفحص  عممية إلى ال المستندات
 .نتيجة؟ بتحقيق التزام انو أو عناية ببذل التزام بأنو تكييفو

 

 2004الياس السفري : أصول فحص المستندات المقدمة بموجب االعتمادات المستندية، الدار العربية لمعموم ، ناشرون،  -1
 158ص 

 من القواعد واألعراف الموحدة لالعتماد المستندي. 600.من النشرة  14الفقرة )أ( من المادة  -2
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 يعني وىذا النتيجة بتحقيق التزام ىو الحالة، ىذه في المصرف دور بأن يرى من فيناك الفقو، مواقف تعددت لقد
 . االحوال جميع في لمعميل سميمة مستندات يقدم أن المصرف عمى أن

 ىناك أن إلى الرأي ىذا ويستند  عناية ببذل التزام ىو المصرف التزام بأن يقول آخر رأي ىناك أن اال            
 مثاال نضرب أن ويمكن  .(1)عنيا غيرمسؤول وبالتالي بيا عمم عمى المصرف اليكون التي األمور من مجموعة

 يتعمق فيما ذلك عمى مثاال نضرب أن ويمكن عنيا مسؤول  والغموض المستندات بذاتية يتعمق فيما ذلك عمى
 مسؤولية عدم أن يقولون الرأي ىذا معارضي أن إال القاىرة، والقوة يكتنفيا، قد الذي والغموض المستندات بذاتية

 االنتفاع او تكتمل لم المسؤولية عناصر الن عناية، ببذل التزام ىو التزامو كون إلى ىنا تعود ال المصرف
 ببذل التزام ىو المصرف التزام بأن القائمون اختمف وقد (2)والضرر الخطأ بين السببية العالقة االنعدام أو الضرر،
 ىي المطموبة العناية أن الرأي بيذا القائمين من جانب يرى فبينما. المصرف من المطموبة العناية درجة في عناية
 التجارية  الغرفة تبنتو الذي االتجاه نفس ىو. (3)حدة عمى حال كل في  المحكمة تقدرىا والتي العادية العناية
 والمستندات الوثائق تمقي في المصرفية المؤسسة والية بأن قضت حيث: البيضاء بالدار االستئناف بمحكمة
 بأن يرى بالعناية القائمين من آخر جانبا فإن.  الفحص تتجاوز اال والية المستندي، االعتماد فتح عقد في المعتمدة

 .متخصص محترف من تنتظر التي العناية أي الحريص، الرجل عناية ىي العناية ىذه
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. المغربية 155 المحاكم بمجمة منشور حكم. 95/  393 عدد تجاري ،ممف 1996 يونيو 25 بتاريخ صادر 2150 عدد قرار  - 3
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الثاني الفرع  
المستندات نقل في المصرف واجب  

 عمى يترتب الذي األخر االلتزام فإن االعتماد لشروط ومطابقتيا المستندات بفحص المصرف يقوم أن بعد
 يمكن ال أنو نرى، أننا إال (1)األمر المشتري إلى لمبضاعة الممثمة المستندات بتسميم البنك يقوم أن ىو ذلك

 االعتماد، وشروط لبنود مطابقة أنيا أساس عمى لمعميل ونقميا المستندات حقق قد يكون أن بعد الفاتح لممصرف
 رفضيا العميل أن أساس عمى المستندات برفض يقوم أن لممصرف يجوز فال مخالفات وجود العميل يكتشف ثم

 المستندات تسميم عممية أىمية وتبدو المستندي لالعتماد الموحدة األعراف و القواعد خاضعا االعتماد كان كمما
 استالم من المشتري تمكين وكذلك التزامو، بتنفيذ قام قد البائع أن من التأكد من تمكنو أنيا في المشتري إلى

 تبرز كما (2)الجمارك لدى األرصفة وشغل بالتخزين المتعمقة النفقات تجنب وبالتالي بيا، والتصرف البضاعة
 مخالفات ىناك كان إذا أو تسوية، بموجب أو التحفظ تحت الدفع حالة في المستندات في العميل لنظر الحاجة
 عميمو إلى الفاتح المصرف يوجيو بإخطار التسميم إجراءات وتتم (3)اكتشافيا البنك يستطع لم المستندات في خطية

 . لممصرف قيمتيا سداد مقابل لتسمميا ودعوتو المستندات بوصول
 لممصرف مبرئا الستالميا لممجيء ودعوتو المستندات بوصول المصرف قبل من العميل إخطار ويعتبر

 إلى البضاعة ىالك تبعة تنتقل المستندات الستالم العميل يحضر لم إذا و البضاعة لو تتعرض قد ضرر أي من
 من لممستفيد المصرف دفعو ما السترداد شرط مجرد ليس لمعميل المستندات بنقل المصرف والتزام. المشتري
 المستندات ىذه تسميم في عناية كل يبذل أن عميو يجب إذ عميو، الممقاة الجوىرية االلتزامات أحد يمثل بل عميمو،

  فإذا لمعميل، وتسميميا المستندات بفحص المصرف دور ينتيي و عمييا البضاعة تسمم التعمق أىمية من ليا لما
 
 
 
 
 

 131 ،ص ،مصدر السابقال ،حسن ديابد.  -1
.123ص 1974 ،القاىرة جامعة الحقوق كمية دكتوراه، رسالة ،المستندي االعتماد ،اليماني محمد السيد  - 2  
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 دفعو ما برد العميل يقم لم إذا أما  ذلك عن أجنبيا المصرف فيظل معيبة البضاعة أن العميل وجد
 حق بموجب فإنو وبالتالي الزما، يكون ال العميل إلى المستندات نقل في المصرف واجب فإن لممستفيد، المصرف

 يقوم أن إلى المستندات عمى الحبس حق المصرف يكون والبضاعة، المستندات عمى المصرف المخول الرىن
 بنقل المصرف التزام أن ىو الحكم ىذا في والسبب .لممستفيد المصرف دفعيا التي المستندات قيمة برد العميل

 يقم لم وما. لممصرف المستندات قيمة دفع وىو العميل عمى يقع أخر االلتزام مقابل التزام ىو لممشتري المستندات
 تسميميا عن واالمتناع المستندات بحبس وذلك التزامو تنفيذ عن يمتنع أن أيضا لممصرف كان التزامو بتنفيذ العميل

 .(1)االلتزامات تنفيذ في العامة لمقواعد وفقا لممشتري
 البضاعة وصول قبل المشتري لمعميل المستندات بنقل التزامو تنفيذ من المصرف يتمكن لم إذا أما             

 الالزمة اإلجراءات كافة بإتخاد ويمتزم وديع، يد المشتري اتجاه عمييا يده وتكون ىو البضاعة يتسمم أن عميو كان
 تمقى ومتى.(2)األمر بيذا متعمقة نفقات من تحممو عما المصرف يعوض أن ىنا لمعميل لكن عمييا لممحافظة
ال اختالفات من فييا ما ومالحظة وتدقيقيا فحصيا واجب عميو يقع المصرف من المستندات العميل  حقو سقط وا 

 المعقول. المدة مضت إذا المخالفات بيذه االحتجاج في
 االعتماد فتح عقد وشروط بنود أساس عمى يكون لممسندات العميل فحص إلى ىنا اإلشارة ويجب               

 خطاب عن أجنبيا يعتبر العميل ألن. االعتماد خطاب أساس عمى وليس الفاتح المصرف وبين بينو المبرم
 تنفيذ في المطموبة السرعة تقدير عن أما. المستندي االعتماد يحكم الذي االستقالل لمبدأ استنادا وذلك االعتماد
 حاجة ومدى البضاعة نقل يتم التي النقل طريقة عمى يعتمد ذلك فإن لمعميل، المستندات بنقل اللتزامو المصرف
 أو البر أو الجو طريق عن ستنقل كانت إذا بحسب المستندات أىمية تختمف حيث المستندات، إلى المشتري
 .البحر

 
 
 .813محي الدين إسماعيل الدين: المصدر السابق: ص:  - 1
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 الثاني المطمب
 المستفيد تجاه المصرف مسؤولية

 في عميو المنصوص أجمو طوال قيمتو صرف في شخصيا حقا المستفيد يعطي االعتماد خطاب إن               
 الكمبياالت بقبول أو المؤجل أو الفوري بالدفع سواء االعتماد تنفيذ رفض لمبنك يمكن وال االعتماد خطاب

 ظاىريا والمقبولة المطابقة المستندات قدم المستفيد أن طالما االعتماد مبمغ من المستفيد وتمكين وغيرىا المستندية
 البائع والمستفيد االعتماد فاتح البنك بين العالقة أن أساس وعمى  (1)االعتماد خطاب في الواردة الشروط بحسب
 في لاللتزام مستقال مصدرا  المشرع اعتبرىا والتي ، المنفردة اإلرادة القانوني أساسيا االعتماد خطاب بموجب
 المدني لمقانون والمتمم المعدل 05/ 10 القانون من مكرر 123 المادة استحداث بعد مكرر الثاني الفصل

 التصرف عمى ويسري الغير يمزم لم ما لممتصرف المنفردة باإلرادة التصرف يتم أن يجوز:"  نصت حيث الجزائري
 المنفردة اإلرادة أن يتبين المادة ىذه بحسب (3)القبول باستثناء األحكام من العقد عمى يسري ما المنفردة باإلرادة
 مساءلة أساس تعد التي العقدية المدنية المسؤولية يرتب بيا اإلخالل فإن وعميو أحكامو جميع في العقد تتقاسم
 .البائع المستفيد تجاه بالتزامو إلخاللو االعتماد فاتح البنك

 عمى تقع التي القانونية االلتزامات دراسة من البد وحدودىا لمبنك العقدية المسؤولية نطاق ولمعرفة            
 في المطابقة لممستندات وتقديمو بو المستفيد عمم بعد المستندي االعتماد خطاب بموجب المستفيد تجاه البنك عاتق

 تجاه المصرفية المسؤولية أركان الباقي بالدراسة نتناول وبعدىا ، تعاقدي خطأ بيا اإلخالل يعد والتي الخطاب
 والمستفيد المصرف بين التعاقدية العالقة خصوصية ظل وفي المدنية، لممسؤولية العامة القواعد بحسب المستقيد

 .المستندي اإلعتماد عممية تنفيذ نطاق في
 
 
 
 
 139حسن دياب: المصدر السابق: ص:  - 1
نكي وخطاب االعتماد مان البضالدولية ، الكتاب األول :خطاب المانات البنكية في التجارة ضنجالء نصار ، ال –سعد نصار  - 2

 .100مان بالتجارة الدولة ، دون بمد النشر ،دون سنة الطبع صضالمستندي بال
 .371ص2004اليدى،دار  الجزء الثاني، الجزائري، محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح الفانون المدني  - 3
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األول الفرع  
 المستندي االعتماد مبمغ دفع في المصرف مسؤولية

 من لو ضمانة أكبر يمثل ما وىذا المصرف تجاه ومجردا مباشرا يقوم المستفيد حق أن وعرفنا سبق           
 االستقالل تبعا وذلك بالمبمغ لو مدينا المصرف باعتبار وانما ثمنًا، بوصفو ليس المبمغ من حقو استيفاء حيث
 تبعا وكذلك االعتماد، عقد بموجب بالمشتري عالقتو عن االعتماد خطاب بموجب بالمستفيد المصرف عالقة

 . االعتماد عقد سببو انفرادي تصرف أنيا حيث من بالمستفيد لعالقتو القانوني لمتكييف
 المبين فيو الحق ىذا وطبيعة لمدى المحدد ىو المستفيد إلى المرسل االعتماد خطاب أن وباعتبار            

نما لممستفيد، حقا فقط باعتباره ليس وحدوده الحق ىذا إلطار  المصرف يتحمميا التي لاللتزامات محدد لكونو وا 
 .المستندي االعتماد لعقد منو تنفيذا المستفيد تجاه

 اختمف قدو  المستندي اإلعتماد بعقد بارتباطيما ذلك عقدية عالقة ىي بعميمو البنك تربط التي العالقة أساس
 البنك تربط التي العقدية العالقةو  وكالة، بعقد وآخر مقاولة، بعقد كيفيا من فمنيم العالقة ىذه تكييف في الفقياء
 ويتم (المستفيد) معين شخص لصالح مستندي اعتماد فتح بطمب البنك إلى بالتقدم (اإلعتماد فتح طالب بعميمو

 الشروط ليذه البنك قبول بمجرد أو البنك، قبل من معد خاص نموذج في الطرفان عمييا يتفق التي الشروط ارج إ
 .(1)عميو الممقاة بااللتزمات منو إخالل أي حدوث حال في العميل تجاه العقدية مسؤوليتو تقوم

 بأحد المستفيد من المقدمة لممستندات قبولو بعد االعتماد قيمة بدفع المصرف يمتزم ذلك سبيل وفي           
 عميو نصت ما وىذا المستفيد من السحوبات قيمة بقبول أو المؤجل أو الفوري بالدفع نقدا القيمة بدفع إما الطرق
 .لالعتمادات الموحدة واألعراف األصول مدونة من 02 المادة

  :يعني الوفاء أن عمى
  باالطالع بالدفع متاحة االعتماد كان إذا باالطالع الدفع. أ

  اآلجل بالدفع متاحة االعتماد كان إذا االستحقاق تاريخ في والدفع اآلجل بالدفع التعيد. ب
 .بالقبول متاحة االعتماد كان إذا االستحقاق تاريخ في ودفعو المستفيد قبل من المسحوب السحب قبول. ج

                                                                 
 3 ص 1222 ، انقبىرح، انعرثيخ، اننيضخ دار انًسزنذي، اإلعزًبد في االسزقالل يجذأ،  قهيني جٌرجيذ - 1
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 صدور حالة في البنك مسؤولية وتقوم مستندي، اعتماد اصدار خدمة أدائو عند العقدية لممسؤولية يتعرض والبنك

               لمعميل، ضرر وترتب اإلعتماد، فتح عند اقتنع إذا مسؤوال البنك ويكون ،الجزاء عميو يترتب جانبو من خطأ أي

 المسؤولية في الخطأ  .لمبنك اإلعتماد غطاء يودع لم بأنو العميل خطأ باثبات جانبو من الخطأ دفع ويمكنو

 العقدي والخطأ ، نتيجة بتحقيق أو عناية، ببذل زما اً  الت يكون قد الذي العقدي زم ا بااللت االخالل ىو" العقدية

 بتحقيق االلتزام في العقدي والخطأ ، اتفاقا أو قانًونا الواجبة العناية بذل عدم في يكون عناية ببذل االلتزام في

 الخطأ المستندي اإلعتماد عقد مجال بحثنا وفي وىنا أجنبي، سبب يوجد لم ما الغاية تحقق عدم في يكون نتيجة

 فادحة وتعتبر البنك يرتكبيا التي األخطاء ومن .اإلعتماد مقدار من الناشيءزامو بالت إخاللو ىو البنك من الصادر

 .(1)المستفيد إليو تقدم ما إذا ىنا البنك مسؤولية وتقوم ،المستندات بفحص بالتزامو إخاللو ىي

 اإلعتماد قيمة دفع إذا أو لممستفيد، اإلعتماد قيمة دفع ورفض اإلعتماد لشروط مطابقة بمستندات

 
 

  

                                                                 
المسؤولية- 1 اللوزي، للبنكفاتحاالعتمادالمستندي،رسالةماجستير،جامعةالشرقاالوسط،عبدهللامحمد ،ص4112المدنية

11.
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 الثاني الفرع
 والخصم القبول في المصرف مسؤولية

  .القبول اعتماد: اوالً 
 من فترة بعد األمر العميل إلى أرسميا التي البضاعة قيمة عمى المستفيد حصول القبول باعتماد يقصد            

 عمى يشترط المستندي االعتماد من النوع ىذا ففي. (1)لممصرف مطابقة مستندات تسميم بمجرد وليس االرسال،
 ويتعيد االطالع من مدة بعد االداء يستحق االعتماد بقيمة مستنديو حوالة المصرف عمى يسحب أن المستفيد
 االستحقاق عند الحوالة قيمة بدفع المصرف ويقوم االعتماد، لشروط مطابقة مستندات تسمم مقابل بقبوليا المصرف
 لكي المصرف لدى حسابو في قيمتو ووضع ببيعو وقام العميل إلى وصمت قد البضاعة تكون الفترة ىذه وخالل
 يمنحيا االئتمان وسائل من وسيمة االعتماد من النوع ىذا ويعد.(2)االعتماد قيمة منو يدفع أن لممصرف يتسنى

 حتى االئتمان ىذا المصرف فيمنحو ، مقدما البضاعة قيمة دفع عمى قادرا األخير ىذا يكن لم إذا لعميمو المصرف
 . (3)لممصرف بالوفاء يقوم ثم ومن اشتراىا التي البضاعة بيع إعادة من يتمكن

 إلى المستندات المصرف سمم لو حالة في االعتماد، من النوع ىذا في المصرف مخاطر وتتمثل              
عادة البضاعة استالم من يتمكن لكي العميل  الفترة ىذه في الجائز فمن الحوالة، استحقاق تاريخ حمول قبل بيعيا وا 
 المستفيد إلى بدفعو المصرف تعيد الذي االعتماد بقيمة بالوفاء قيامو معو يتعذر مما لإلفالس العميل تعرض
 وليس مدينا المصرف لدى العميل حساب فيو يكون الذي الوقت في عميو سحبيا التي المستندية الحوالة بموجب
 تفميسة في المصرف دين يدخل وقد ، حقو يستوفي ما الحساب ىذا من يخصم أن المصرف يستطيع ال ولذا دائنا،
 فان العميل الى المستندات وتسميم المصرف قيام بمجرد انو عن فضالً  ىذا اخرين دائنين فييا وينازعو العميل

 .عمييا ضمانو ويفقد حيازتو من تخرج البضاعة

 
 
 لمنشر االسراء دار، األولى الطبعة،  والعممية النظرية الوجيتين من،  والمصرفية المالية التشريعات،  التالحمة إبراىيم خالد - 1

  136ص،2004، عمان،  والتوزيع
 .199 ص، 2000،  عمان،  والتوزيع لمنشر الصفاء دار،  األولى الطبعة،  التجاري القانون مبادئ،  واخرون  القضاة سالم - 2 
براىيم زيادات احمد.د  - 3  . 358ص، 1996،  عمان،  األردنية التجارية التشريعات في الوجيز،  العموش وا 
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  الخصم اعتماد: ثانياً 
 عمى البائع من المسحوبة  الكمبيالة بخصم تسمح المستندي االعتماد شروط أن إذ بالخصم االعتماد يسمى

 بدفع يمتزم فالبنك االعتماد، لشروط مطابقة المستندات كافة معيا مرفقا بالكمبيالة المستفيد تقدم ما فإذا المشتري
 البنك بخصم نافذا االعتماد يعتبر وىنا لمممكية ناقال  تظييرا  الكمبيالة تظيير بعد المستفيد إلى فورا الكمبيالة قيمة

 .(1)لمكمبيالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
بختيارصابر،مخاطراالعتمادالمستنديووسائلالحدمنها،بحثفيمجلةالرافدينللحقوق،المجلد- 1 نسيبةابراهيمحمو، د.

العدد)11) السنة21(، ..11،ص14(
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 ة ـاخلامت
مساعدة عمى إتمام الصفقات الالعتماد المستندي ىو أقدر الوسائل المعتمدة في العصر الحديث و ا               

يصعب، وقد يستحيل إتمام آالف الصفقات التي تبرم كل يوم في  ونودبين الدول المختمفة في ثقة تامة إذ من 
المستندي كونو أداة لمنح االئتمان لكل من المصدر والمستورد من وتبرز أىمية االعتماد  التجارة الخارجية مجال

 الطرفين.الذي يقوم بدور الوسيط، والمستشار والمؤكد والضامن لكال  طرف البنك

 
 الىتائجاوال: 
اآلمر بفتح االعتماد يتعيد بموجبو المصرف بدفع مبمغ  لمستندي ىو عقد بين المصرف والعميلاالعتماد ا -1

من النقود لممستفيد، أو بأن يقبل أو يخصم لمصمحتو سندات سحب مسحوبة بقيمة معينة مقابل تسميم ىذا 
 ((.االعتماد المستندي))المستفيد لممصرف مستندات معينة. ومن ىنا جاءت التسمية 

أركان  ثالثة توافر من السميم القانوني بشكمو النعقاده بد ال ذإ العقود، كبقية المستندي اإلعتماد عقد -2
 المحل يكون أن بد وال ينعقد، حتى العالقة اطراف توافق من بد ال إذ والسبب والمحل الرضا وىي أساسية
 .مشروًعا لمتعاقد الدافع أو السبب يكون وأن اإلعتماد، عقد في عميو اً  ومتفق ومعًينا موجًودا

تعد عمميات فتح االعتماد المستندي موردًا رئيسًا من مواردىا سواء لممصرف فاتح االعتماد أم لممصرف  -3
الذي يبمغو أم لممصرف الذي يؤديو في بمد البائع، حيث تتفرع عن ىذه العممية عمميات متعددة في مجال 

قو برىن البضاعة بحيازة التسميف والقطع والخدمات. كذلك يستفيد المصرف من ضمانة ىامة الستيفاء ح
مستنداتيا، فمو أن المشتري لم يدفع ما أداه المصرف لمبائع من ثمن لمبضاعة يمكن لممصرف بموجب 

 المستندات أن يتسمم البضاعة وأن يقوم ببيعيا بالمزاد العمني. 
لمتفق إن وثيقة التأمين المعقود عمى البضاعة تمكن المصرف من مطالبة الشركة المؤمنة بالتعويض ا -4

 .عميو عند ىالك البضاعة أو تمفيا
تعدد انواع االعتماد المستندي، فقد قسم الفقو الى انواع كثيرة حسب االساس الذي ينطمق منو، فاالعتماد  -5

المستندي القطعي واالعتماد المستندي غير القطعي او القابل لاللغاء، ويوجد االعتماد المستندي المنجز 
 والمعمق. 
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من خريجي  نوني لدى معظم العاممين في شعبة االعتمادات المستندية حيث ان اغمبيمضعف الوعي القا  -6
الدراسة اإلعدادية وليس ليم أي عمم او معرفة بأعمال ىذه الشعبة، ويفتقرون الى الخبرة اليسيرة في ىذا 

لمصارف المصرفية، ومعزولين تماما عن أنشطة ا النوع من النشاط المصرفي. كما يفتقرون الى الثقافة
 العربية، والعالمية

الفساد اإلداري  تعاني شعبة االعتمادات المستندية حاليا من اإلىمال الكبير وتوجد فييا كثير من حاالت -7
ضعف الكفاءة العممية والمينية  والمالي بسبب ضعف التدقيق والرقابة عمى ىذه الشعبة الميممة فضال عن

 ألغمب العاممين فييا
قرارات  الحصار الظالم عمى العراق وفسرت العربية و األجنبية استغمت ظروفأن بعض المصارف  -8

مجمس األمن لصالحيا حتى تستفيد مالية عمى حساب مصالح العراق االقتصادية افتضرر العراق في 
 التزاماتو والزالت ىذه المشكمة قاتمة لغاية الوقت 

مما سبب خمال  وغرفة التجارة الدولية في باريسالحظنا انقطاع التواصل بين المصارف العراقية التجارية  -9
في الثقافة المصرفية، كذلك مع المنظمات المينية المتخصصة في المجال المصرفي سواء كانت عربية 

 أم دولية

التوصيات.ثاويا:   

والكفاية  مبالخبرة نوصي إدارة المصرف باالستعانة بأساتذة الجامعات من رجال القانون المشيود لو  -1
العالية بتنظيم دورات توعية لمعاممين في شعبة االعتمادات المستندية يتم فييا شرح قانون التجارة العراقي 

حاالت عممية وتطبيقات في المصارف العربية و  بشكل تفصيمي مع اإلشارة الى 1984( لسنة 30رقم )
 األجنبية 

خريجي كمية  شعبة ويقتصر العمل عمى موظفين مننوصي بعدم تعيين خريجي الدراسة اإلعدادية بيذه ال  -2
التدقيق والرقابة عمى أعمال ىذه  اإلدارة واالقتصاد قسم المحاسبة أو قسم المالية والمصرفية حصرأ وتشديد

 الشعبة بعد تنظيميا.
األجنبية التي  بعد إلغاء الحصار االقتصادي عمى العراق نرى ضرورة وضع أسماء المصارف العربية و  -3

استغمت ظروف الحصار االقتصادي الظالم وتسببت في إضرار العراق ماليا وعرقمت نموه، وأسيمت في 
وعدم التعامل معيا لحين مقاضاتيا دوليا  تدمير بنيتو االقتصادية يجب وضع أسمائيا في القوائم السود

 وتغريميا عن األضرار التي سيتيا لمعراق.
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تراعي فييا  ية أن يوزعو مجمس اإلدارة بطريقةية كل سنة مالنوصي بعدم تحديد الربح الصافي في نيا -4
مصمحة المصرف، والعاممين فيو، والخزينة العامة. فمصمحة المصرف تتمخص في زيادة رأسمالو لمواجية 
التطورات المحمية والعربية، والعالمية في أنشطة المصارف التجارية، ومصمحة العاممين في المصرف 

أتيم السنوية، و زيادة حصة الخدمات االجتماعية لمعاممين. وتعيين الموظفين من تتمخص في زيادة مكاف
دخاليم بدورات تدريبية داخل العراق وخارجو، واالشتراك  خريجي الكميات التي أشرنا الييا برواتب مجزية وا 
ره في النشرات الدورية والكتب المتخصصة بالعمل المصرفي، وتشجيع البحث العممي المصرفي وتطوي

 وكذلك بإدخال األدوات التكنولوجية الحديثة .... الخ فيذه كميا تساىم في تطوير العمل
 المصرفي في العراق.

الدولية التي تصدرىا  توصي بمتابعة إصدارات غرفة التجارة الدولية في باريس باسم األصول واألعراف -5
وتترجميا وتعمميا عمى فروع مصرف الرشيد لدراستيا وعقد الندوات بشأنيا وبخاصة الشعب االعتمادات 
المستندية لمناقشتيا وبالتالي إصدار التعميمات الالزمة لمعمل بموجبيا بعد التأكيد عمى ضمان حقوق 

شكل عام وموظفي االعتمادات المستندية العراق. كذلك تشجيع الدراسات واألبحاث لموظفي المصرف ب
بشكل خاص ومكافئتيم عمى بحوثيم ودراساتيم بعد تقويميا من قبل لجان مشتركة من إدارة المصرف 

 .والجامعات العراقية
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