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الهويدي في قانون وأعراف اإلعتمادات 
 المستندية

  والقضاء والفقه   محكمة للقانون اإلنجليزي واألردني والمصري مقارنة  فقهية  دراسة
تحليل نشرة األعراف والعادات الموحدة    االعتمادات المستندية وفي في المقارن

 لإلعتمادات المستندية  
 ن غرفة التجارة الدولية  ع  ةدرصاالوالمعيار الدولي واآلراء ( 600)النشرة  

قرارات محكمة التمييز األردنية وقرارات محكمة النقض المصرية وقرارات  
 المحكمة العليا  

)مجلس اللوردات سابقا( اإلنجليزية وبعض تشريعات وقرارات المحاكم في القانون  
 األمريكي والسينغافوري والكندي واألسترالي والصيني والفرنسي وااللماني 

 تجارية لإلعتمادات المستندية ة تجريبية لألعراف والعادات الاسدر

 ترجمة في اللغة العربية للمعيار الدولي لألصول المصرفية لفحص المستندات  
   2013في االعتمادات المستندية  

 

  

    تأليف: الدكتور محمد زياد الهويدي
يا(، رئيس قانون  مساعد في جامعة دندي المملكة المتحدة )بريطانالقانون الاستاذ  
 الدولية وقانون التجارة االلكترونية   التجارة
 UCL  لندن جامعة )شرف(  المشارك العلمي البحث استاذ
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 17 ................................................................................................................ شكر وعرفان 

 18 ................................ منهجية الكتاب وأهميته للمحاكم  واملحامين واملصارف والفقه 

  الباب األول
 عتماد المستندي  ومصادره القانونية  ة اال طبيع

   والعملية التجارية ومراحلها وانواع االعتماد المستندي

 24 ...................................................................................................................................... نظرة عامة: الفصل األول

. الهدف الرئيس ي من االعتماد املستندي ووظائفه الرئيسية ومبادئه األساسية  1

 25 ..................................................................................................... )أعرافه الجذرية( 

 26 .......................................................... . العالقات املتداخلة في االعتماد املستندي2

 26 ............................................................................................... . األعراف والعادات 3

 28 .................................................................................. . تعريف االعتماد املستندي4

 32 ....................................................... . األسماء التي يطلق عليها االعتماد املستندي5

 35 ................................... العملية التجارية لالعتماد المستندي، مراحلها واطرافها: الفصل الثاني
 35 .................................................... . مراحل االعتماد املستندي ومبادئه االساسية 1

 36 .................................................................. . أطراف االعتماد املستندي وادوارهم 2

 41 .............................................................................. تاريخ االعتماد المستندي : الفصل الثالث

 44 .............................................................. الطبيعة القانونية لالعتماد المستندي:  الفصل الرابع
 46 ............................................................................................... . القانون اإلنجليزي 1

 46 ................................... صدار أ. عالقة املصرف املصدر بالعميل اآلمر طالب اإل 

 48 ....................................................... ب. العالقة بين املصرف املصدر واملستفيد 

 51 .................................................................................................... . القانون األردني 2

 51 .............. أ. العالقة بين املصرف املصدر والعميل اآلمر طالب اصدار االعتماد 
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 53 ....................................................... العالقة بين املصرف املصدر واملستفيد  .ب

 54 ................................... أ. العالقة بين املصرف املصدر والعميل طالب اإلصدار 

 57 ....................................................... ب. العالقة بين املصرف املصدر واملستفيد 

 57 ........................... القوانين املقارنة اد املستندي في . تقييم الطبيعة القانونية لالعتم4

 اختالف االعتماد المستندي عن خطاب الضمان  : الفصل الخامس

 59 .................................................................................... وعن االعتماد المستندي االحتياطي
 59 ...................................................................................................................... . تسمية 1

 59 ....................................................................... مان . االعتماد املستندي وخطاب الض2

 67 .................................................................................. . االعتماد املستندي االحتياطي 3

 69 ........................................................................... أنواع االعتماد المستندي :  الفصل السادس
 69 ..... . االعتماد املستندي القطعي وغير القطعي )غير القابل لإللغاء والقابل لإللغاء( 1

 73 ...................................................................... . االعتماد املستندي املعزز وغير املعزز 2

. االعتماد املستندي من حيث الدفع: املتاح بالدفع بمجرد االطالع واملتاح بالدفع  3

 74 ..................................................... اآلجل واملتاح بالقبول )الكمبيالة( واملتاح بالتداول 

 75 .................................................. االعتماد املستندي املتاح بالدفع بمجرد االطالع .أ

 76 ................................... ب. االعتماد املستندي املتاح بأجل، وايصال االمانه والثقة

 79 ...................................................................... ج. االعتماد املستندي املتاح بالقبول 

 81 ...................................................................... املتاح بالتداول  د. االعتماد املستندي 

 83 ......................................................................... . االعتماد املستندي القابل للتحويل4

 87 .................................. أ. املركز القانوني الطراف االعتماد القابل للتحويل واملحول 

املستفيد الثاني وربح    ب. واجب املصرف املحول ببذل العناية بعدم بيان هوية

 89 ......................................................................................................... املستفيد االول 

 90 ................................................. . االعتماد املستندي املدعوم باعتماد مستندي آخر 5

 92 ...................................................................................... . االعتماد املستندي املتجدد6

 93 ................................... االخضر . االعتماد املستندي ذو الشرط االحمر وذو الشرط7

   الباب الثاني 
 االعراف التجارية  )أركان االعتماد المستندي(   
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 ووضعها القانوني ونظرية العرف الجذري وتفسير  
   نشرات االعراف والعادات الموحدة من غرفة التجارة الدولية لالعتماد المستندي

 97 ........................................................................................................ مقدمة: األولالفصل  

االعراف التجارية االساسية )الجذرية( لقيام االعتماد المستندي واالعراف والعادات : الفصل الثاني

 99 .......................................................................................................... التجارية بشكل عام 
 99 ........................................................................................................... . نظرة عامة 1

 101 ................................... . العرف والعادة كمسألة في الواقع وكمسألة في القانون 2

 101 ............................................................... كمسألة في الواقع   والعادة أ.  العرف

 103 ............................................................ ب. العرف والعادة كمسالة في القانون 

األركان التي يقوم عليها االعتماد املستندي \ . نظرية العرف التجاري الجذري 3

 ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 نشرات االعراف والعادات الموحدة لالعتمادات  : الفصل الثالث
 المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية/ وضعها القانوني 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................. وكيفية تفسيرها 
 .Error! Bookmark not defined ...................................................... . نظرة عامة 1

 .Error! Bookmark not defined .............................. أ. القانون العام والخاص 

 .Error! Bookmark not defined .................................... ب. تعارض النصوص 

 .Error! Bookmark not defined ............. ج. مسألة التطبيق ومسألة املحتوى 

 .Error! Bookmark not defined ............................. د. موقف القوانين املقارنة 

 105 ................................................................................................. 600هـ. النشرة 

 ERROR! BOOKMARK NOT ................... تفسير االعراف الموحدة : لرابعالفصل ا

DEFINED. 
 .Error! Bookmark not defined ...................................................... . نظرة عامة 1

 .Error! Bookmark not defined ................... . ادوات التفسير لالعراف املوحدة 2

أ. املعيار الدولي لألصول املصرفية لفحص املستندات املقدمة بموجب  

 .Error! Bookmark not defined ....................... (ISBPة ) االعتمادات املستندي

 Error! Bookmark not ........... ( ICC Opinionsب. آراء غرفة التجارة الدولية )

defined. 
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 Error! Bookmark not ..... ( DOCDEXج. قرارات هيئة حل النزاع دوكديكس )

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................................600د.  شرح النشرة 

 .Error! Bookmark not defined ................................. قارنة قوانين امل. موقف ال3

 .Error! Bookmark not defined ....................................... أ. القانون االنجليزي 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... ب. القانون االردني 

 .Error! Bookmark not defined ........................................ ج. القانون املصري 

   الباب الثالث 
 در واآلمر طالب العالقة القانونية ما بين المصرف المص

 إصدار االعتماد،  وما بين المصرف المصدر
   )والمعزز( والمستفيد 

 عالقة المصرف باآلمر طالب اصدار االعتماد  وضمانات : الفصل األول

 111.....................................................................................................................المصرف 
 111 ........................................................................................................ . نظرة عامة 1

 ات  صرف املصدر باآلمر وتكييف التزام. الطبيعة القانونية لعالقة امل2

 Error! Bookmark ...... املصرف املصدر بما اذا كانت بتحقيق نتيجة أو بذل عناية 

not defined. 

 . استقاللية عقد االعتماد بين املصرف املصدر واآلمر وغموض التعليمات  3

 Error! Bookmark ..... 2013من املعيار الدولي لالصول املصرفية ( 7الى  3)الفقرة 

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................... أ. إستقاللية االعتماد 

 .Error! Bookmark not defined ..........................ب. تعليمات اآلمر وغموضها 

( والعالقة  37و 36و   35. إعفائات املصرف املصدر من املسؤولية )املواد 4

 .Error! Bookmark not defined ................... القانونية بين اآلمر واملصرف املعين

 .Error! Bookmark not defined ....... أ. عدم املسؤولية عن االرسال والترجمة 

 .Error! Bookmark not defined ............ ب. القوة القاهرة )الظروف الطارئة( 

 ج. عدم املسؤولية عن االفعال التي يقوم بها أحد االطراف بناءا على  
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 الطبيعة القانونية للعالقة مابين  ( و 600النشرة  37تعليمات تلقاها )املادة 

الفرق بين املسؤولية العقدية والتقصيرية  -اآلمر واملصرف املعين الوسيط 

 ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. أ. االخالل بتنفيذ اصدار االعتماد 

 .Error! Bookmark not defined ...... ب. االخالل بتنفيذ تبليغ وتعزيز االعتماد 

 ج. االخالل بتنفيذ االلتزام بوفاء االعتماد مقابل تقديم مستندات تظهر  

 Error! Bookmark not .......... بأنها مطابقة ومستندات تظهر بأنها غير مطابقة 

defined. 

 Error! Bookmark not . التزامات اآلمر وضمانات املصرف من خالل املستندات6

defined. 

 ERROR! BOOKMARK عالقة المصرف المصدر )والمعزز( بالمستفيد : انيالفصل الث

NOT DEFINED. 
 Error! Bookmark .... . وقت نشوء التزام املصرف املصدر واملعزز تجاه املستفيد1

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................. . تعديل شروط االعتماد 2

 .Error! Bookmark not defined ...... ستفيد. إلتزامات املصرف املصدر تجاه امل 3

 .Error! Bookmark not defined .... أ. االعتماد املستندي املتاح بمجرد االطالع 

 .Error! Bookmark not defined .............................. ب. االعتماد املتاح باألجل

 .Error! Bookmark not defined ............ ج. االعتماد املستندي املتاح بالقبول 

 .Error! Bookmark not defined ............................ تاح بالتداول د. االعتماد امل

 !Error ............... )ج( والتغطية بين املصارف/ حالة الغش 7هـ. الهدف من املادة  

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... . إلتزامات املصرف املعزز تجاه املستفيد4

 .Error! Bookmark not defined .............................. . تقديم مستندات مطابقة 5

أ. الطبيعة القانونية لفحص مطابقة املستندات وقرار املطابقة او الرفض 

 ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ..... ب. االتاحة وتاريخ االنتهاء ومكان التقديم 

 Error! Bookmark not ........ . مسؤولية املصرف املصدر واملعزز تجاه املستفيد 6

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................................... أ. القانون االنجليزي 

 .Error! Bookmark not defined .......................... ب. القانون األردني واملصري 

 Error! Bookmark not . دفوع املصرف املصدر واملعزز ضد املستفيد/ املقاصة 7

defined. 

   الباب الرابع 
 لإلمتناع عن  الدفوع التي تعطل مبدأ االستقاللية 

 وفاء قيمة  االعتماد المستندي للمستفيد   
   )الغش، العدم، الغلط، النظام العام( 

 118.............................................................................................. نظرة عامة : الفصل األول
 119 ...................................... . اهمية مبدأ االستقاللية والغش كاستثناء لهذا املبدأ 1

 120 ................................................................... اف االعتماد . املواقع القانونية الطر 2

 120 ................ . الدفوع التي قد تعطل مبدأ االستقاللية والقوانين في دول مختلفة 3

 !ERROR ........ الرئيسية لتحديد صالحية الدفع  لتعطيل مبدأ االستقالليةالعوامل : الفصل الثاني

BOOKMARK NOT DEFINED. 
املالي ومعامالت سلسلة العقود التجارية الدولية والسيولة املالية  لضمان.  ا1

 ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ............ الفرق بين االعتماد املعقد من االعتماد البسيط 2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... اختالف القوانين واالختصاص املكاني  .4

 .Error! Bookmark not defined .......................................... االجرائات والدليل . 5

 .Error! Bookmark not defined ................................................ . تجميد االموال 6

 !Error ... . الخطر الحقيقي هو عدم مالئة املستفيد او تهربه من النظام القضائي 7

Bookmark not defined. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................... الغش : الفصل الثالث
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 .Error! Bookmark not defined ...................................................... عامة ظرة . ن1

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... معنى الغش .2

 

. كيف يحصل الغش وصوره في االعتماد املستندي: امثلة وقضايا الغش في  3

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... املستندات 

 وقف العام  . القاعدة القانونية التي تجيز تعطيل مبدأ االستقاللية وامل4

 .Error! Bookmark not defined .................. للقانون االنجليزي واالردني واملصري 

 .Error! Bookmark not defined ....................................... أ. القانون االنجليزي 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... ب. القانون االردني 

 .Error! Bookmark not defined ....................................... ج.  القانون املصري 

في املستندات استثناءا ملبدا  توافرها ليكون الغش . الشروط التي يجب 5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... االستقاللية 

 !Error ...............أ. الشرط االول: ان الغش يجعل املستندات تظهر بأنها مطابقة 

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ ب.الشرط الثاني: علم املستفيد بالغش 

 الث: البينة على وقوع الغش ومقياس وزن البينة )والتأمين  رط الثج. الش 

 Error! Bookmark not .............. لضمان الضرر في الطلب املستعجل واملؤقت( 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................... (  القانون االنجليزي 1)

 .Error! Bookmark not defined ....................................... (  القانون االردني 2)

 .Error! Bookmark not defined ....................................... ملصري ( القانون ا 3)

 .Error! Bookmark not defined .......... د. الشرط الرابع: علم املصرف بالغش 

 !Error ...... ( ليس هناك أي واجب على املصرف بأن يتأكد ويتمحص ويتحقق 1)

Bookmark not defined. 

   ( موقف القوانين املقارنة وتقييم ما إذا كان يتوجب على املصرف2)

 .Error! Bookmark not defined .............................................. االمتناع بالوفاء 
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 .Error! Bookmark not defined ................... . الغش الذي اليتعلق باملستندات6

 .Error! Bookmark not defined ............................. أ. موقف القوانين املقارنة 

ب. الغش الذي اليتعلق باملستندات:  غش في تنفيذ العقد الذي قام عليه  

ندي أو تنفيذ العقود املبرمة بين املصارف من أجل االعتماد  االعتماد املست

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... املستندي

 
ج.  الغش الذي اليتعلق باملستندات:  غش في إبرام العقد الذي قام عليه  

االعتماد املستندي أو إبرام العقود املبرمة بين املصارف من أجل االعتماد  

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... املستندي

 ERROR! BOOKMARK NOT . حالة العدم )المستندات عديمة القيمة(: الفصل الرابع

DEFINED. 
 Error! Bookmark not ........ . معنى العدم، متى تكون املستندات عديمة القيمة 1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. املوقف القانوني للقوانين املقارنة  -2

 القانون االنجليزي واألسباب الداعية الى ضد إعتبار حالة العدم دفعا   .أ

 .Error! Bookmark not defined .لتعطيل مبدأ إستقاللية االعتماد املستندي

 ب. القانون السينغافوري واالسباب الداعية العتبار العدم دفعا لتعطيل  

 .Error! Bookmark not defined ........................................... مبدأ االستقاللية 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... ج. القانون االردني 

 .Error! Bookmark not defined ......................................... د. القانون املصري 

 .Error! Bookmark not defined .............................. هـ . املوقف الفقهي ورأينا 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................... الغلط : الفصل الخامس
 .Error! Bookmark not defined .......... . الدفوع التي التعطل مبدأ االستقاللية 1

 .Error! Bookmark not defined ............................................. . القوانين املقارنة 2

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... الفصل السادس 

 Error! Bookmark not ........ مخالفة القانون والنظام العام )عدم مشروعية العقد( 
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defined. 

 ندي بذاته وعدم مشروعية عقد  . التمييز بين عدم مشروعية االعتماد املست1

 البيع: مخالفة القانون والنظام العام في االعتماد املستندي بذاته ال يعطل 

 مبدأ االستقاللية ومخالفة القانون والنظام العام في عقد البيع كدفع قد  

 .Error! Bookmark not defined ..................................... يعطل مبدأ االستقاللية 

الحا لتعطيل  قد البيع للقانون والنظام العام ص. الحجج العتبار الدفع ملخالفة ع2

 Error! Bookmark notمبدأ االستقاللية أو غير صالحا لتعطيل مبدأ االستقاللية

defined. 

 أ. االسباب الرئيسية العتبار هذا الدفع غير صالحا لتعطيل مبدأ  

 .Error! Bookmark not defined .................................................... االستقاللية 

صالحا لتعطيل مبدأ االستقاللية   العتبار هذا الدفع  ب. االسباب الرئيسية

 !Error . مخالفة عقد البيع للقانون بصوره تعطل مبدأ االستقاللية( )مثال على  

Bookmark not defined. 

 !Error .......... ج. رأينا فيما اذا كان هذا الدفع  صالحا لتعطيل مبدأ االستقاللية 

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................. نين املقارنة . موقف القوا3

 .Error! Bookmark not defined ....................................... أ. القانون االنجليزي 

 .Error! Bookmark not defined .......................... ب. القانون االردني واملصري 

   الباب الخامس 
   المستندي مطابقة المستندات المقدمة  لشروط االعتماد 

 128.............................................................................................. نظرة عامة : الفصل األول
 . مبدأ املطابقة لتحقيق الضمان لآلمر وتتطوره التاريخي ومرونة مفهوم  1

 )معيار موضوعي أم بذل عناية   600مطابقة ظاهر املستندات والنشرة 

 129 .............................................................................................. لفحص املستندات( 

 .Error! Bookmark not defined ................................... . مبدأ ظاهر املستندات 2

 Error! Bookmark not ..... أ. تطبيقات )قواعد خاصة( مبدأ ظاهر املستندات 
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defined. 

 !Error ..... ب. استثنائات على مبدأ ظاهر املستدات لتحديد مطابقة املستندات 

Bookmark not defined. 

 . املنهجية التي يتبعها القاض ي في حل الخالف بمسألة معيار املطابقة فيما  3

 ملقدمة تظهر بأنها مطابقة ام ال )القانون املطبق  ملستندات ااذا كانت ا

 Error! Bookmark not ............. و املعيار الدولي لألصول املصرفية(  600والنشرة 

defined. 

 Error! Bookmark not ............... . الطبيعة القانونية لشرط مطابقة املستندات 4

defined. 

 ERROR! BOOKMARK ظاهر المستندات القواعد العامة لمعيار مطابقة : الفصل الثاني

NOT DEFINED. 
 . املنهجيه العامة لفحص مطابقة )معنى معيار املطابقة( ظاهر املستندات  1

 .Error! Bookmark not defined ................................... 600)د( النشرة  14املادة 

 

 . يجب أن تدل املستندات على هوية البضاعة وأن تكون نفس هوية  2

 الفاتورة التجارية )في القانون   االعتماد املستندي اوالبضاعة املطلوبة في 

 .Error! Bookmark not defined .... ه(  14املادة   600االنجليزي وليس في النشرة 

 .Error! Bookmark not defined ....................................... أ. القانون االنجليزي 

 ب.  موقف االعراف والعادات املوحدة لالعتمادات املستندية الصادرة عن  

 ه( والتفسير في القوانين   14املادة  600لدولية )النشرة تجارة اغرفة ال

 .Error! Bookmark not defined ................................................. املقارنة لذلك 

 . مدة فحص املستندات ومدة اعالم املستفيد بقرار املصرف بمطابقة او  3

 .Error! Bookmark not defined ......... ( 15و  14عدم مطابقة املستندات )املادة 

من    3ات شائعة في لغة االعتماد املستندي )املادة طلحات وعبار . تفسير مص4

 Error! Bookmark .من املعيار الدولي لألصول املصرفية(   A1والفقرة  600النشرة 

not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined ................................... 600النشرة  3أ. املادة  

 .Error! Bookmark not defined .. ب. تفسير املختصرات الشائعة االستعمال 

 .Error! Bookmark not defined ................................................. . أدوات الترقيم 5

 .Error! Bookmark not defined ..........الشهادات والتصديق واالعالن والبيان . 6

 !Error ............. 600من النشرة  25-19. نسخ مستندات النقل املشمولة في املواد 7

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................... صحيح( . التصحيح والتعديل )الت 8

 !Error ............... إيصال الناقل الخاص وااليصال البريدي وشهادة ارسال بالبريد . 9

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ . التواريخ 10

. املستندات والحاجة إلى إمالء املربع أو القسم أو املكان املخصص للبيانات 11

 ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .600املستندات التي ال تنطبق عليها مواد النقل في النشرة . 12

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... 600. التعبيرات غير املعرفة في النشرة  13

 .Error! Bookmark not defined ........................................ . ُمصدر املستندات 14

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. اللغة15

 .Error! Bookmark not defined .......................................... . حسابات رياضية 16

 .Error! Bookmark not defined ............. . أخطاء إمالئية أو أخطاء في الكتابة 17

 .Error! Bookmark not defined .... . صفحات متعددة ومرفقات أو املدرجات 18

Error! Bookmark not  وتعارض البيانات  )(دات. الشروط التي ال تحدد املستن19

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................... . تقديم مستندات أصلية ونسخ  20

 .Error! Bookmark not defined ........................................... . عالمات الشحن 21

 .Error! Bookmark not defined .................................................... . التوقيعات 22

 Error! Bookmark . تندات املدمجة . عنوان املستفيد وعنوان املستندات واملس 23
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not defined. 

 Error! Bookmark not .... التفاوت في مبلغ االعتماد والكمية وأسعار الوحدة. 24

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..... . نقص في البيانات املقدمة في املستندات 25

 ية لم تطلب في  . بيانات ال تتعلق باالعتماد )بيانات ومستندات اضاف26

 .Error! Bookmark not defined ....................................... )ز( (  14االعتماد املادة 

 133............................................. القواعد الخاصة لسندات السحب )الكمبياالت( : الفصل الثالث
 133 ........................................................................................................ . نظرة عامة 1

 Error! Bookmark not ........... 2013. نصوص املعيار الدولي لالصول املصرفية 2

defined. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ..... القواعد الخاصة بالفاتورة التجارية:  الفصل الرابع

DEFINED. 
واملعيار الدولي لالصول املصرفية بخصوص الفواتير   600. نصوص النشرة 1

 ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not .......... . شرح بعض القواعد الخاصة بالفاتورة التجارية 2

defined. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ...... القواعد الخاصة بمستندات النقل: الفصل الخامس

DEFINED. 
 !Error ... 600في النشرة  26- 19. القواعد املشتركة بين مستندات النقل في املواد 1

Bookmark not defined. 

 !Error . من املعيار الدولي  Eة  والفقر  600من النشرة  20. بوليصة الشحن، املادة 2

Bookmark not defined. 

من املعيار الدولي لالصول    Eونصوص الفقرة   600من النشرة  20أ. املادة  

 .Error! Bookmark not defined ............................................. 2013املصرفية 

 من املعيار   Eوالفقرة   600من النشرة  20ب. شرح بعض متطلبات املادة 

 .Error! Bookmark not defined .................... 2013 الدولي لالصول املصرفية
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   600من النشرة   22. بوليصة الشحن الخاضعة لعقد استئجار، املادة 3

 .Error! Bookmark not defined ............................... من املعيار الدولي   Gوالفقرة 

 Error! Bookmark not ......... 600من النشرة  20واملادة  22أ. الفرق بين املادة  

defined. 

 !Error ............... من املعيار الدولي Gوالفقرة  600ة من النشر  22 ب. نص املادة 

Bookmark not defined. 

   600من النشرة  21. بوليصة الشحن البحرية الغير قابلة للتداول، املادة 4

 .Error! Bookmark not defined ................................ من املعيار الدولي   Fوالفقرة 

 !Error .............. 19ل، املادة مستند نقل يشمل واسطتي نقل مختلفتين على األق. 5

Bookmark not defined. 

 من املعيار   Hوالفقرة   600من النشرة  23. مستند النقل الجوي، املادة 6

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. الدولي

 . مستندات النقل عن طريق البر أو السكك الحديدية أو الطرق املائية  7

 Error! Bookmark not .. املعيار الدولي Jرة والفق 600النشرة   24الداخلية، املادة 

defined. 

  25. إيصال الناقل الخاص وااليصال البريدي وشهادة إرسال بالبريد، املادة 8

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ 600النشرة 

المعيار  Kوالفقرة   600النشرة  28مستند التأمين والغطاء التأميني، المادة : السادس الفصل 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................... دولي ال
 .Error! Bookmark not defined ...................................................... . نظرة عامة 1

 .Error! Bookmark not defined ................................ . متطلبات مستند التأمين 2

 Error! Bookmark not . من املعيار الدولي Kوالفقرة   600من النشرة  28. املادة 3

defined. 

وقائمة الوزن في الفقرة   Mوقائمة التعبئة في الفقرة  Lفي الفقرة  شهادة المنشأ: الفصل السابع

N   وشهادة المستفيد في الفقرةP    وشهادة 

 ERROR! BOOKMARK . من المعيار الدولي Qالتحليل والمعاينة والصحة في الفقرة 
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NOT DEFINED. 

 المستندات المخالفة، قرار عدم مطابقة المستندات : الفصل الثامن

600النشرة  16ات الواجب اتباعها لرفض أو قبول المستندات غير المطابقة  المادة جراءواال

 .................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. المراجـع 

 .Error! Bookmark not defined ................................................... املصادر األولية 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... القانون األردني 

 .Error! Bookmark not defined ................................. املحاكم االردنية  راتقرا

 .Error! Bookmark not defined .................................................. القانون املصري 

 .Error! Bookmark not defined ................................ قرارات املحاكم املصرية 

 .Error! Bookmark not defined ............................................... القانون االنجليزي 

 .Error! Bookmark not defined ............................. قرارات املحاكم اإلنجليزية 

 .Error! Bookmark not defined .......................................... قوانين الدول األخرى 

 .Error! Bookmark not defined ................. قانون الواليات املتحدة األمريكية

 .Error! Bookmark not defined ................................... القانون السينغافوري

 .Error! Bookmark not defined ............................................. القانون الكندي

 .Error! Bookmark not defined ............................................القانون االسترالي 

 .Error! Bookmark not defined ............................................ القانون الفرنس ي

 .Error! Bookmark not defined ............................................. القانون الصيني 

 .Error! Bookmark not defined .............................................. املعاهدات الدولية 

 !Error .................. النشرات الصادرة من منظمات غير حكومية وغرف تجارة دولية 

Bookmark not defined. 

 نشرات غرفة التجارة الدولية لألعراف والعادات املوحدة لإلعتمادات  

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... املستندية 

 .Error! Bookmark not defined ................................................. املصادر الثانوية 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ الكتب 
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 .Error! Bookmark not defined ............................................................... املقاالت 

 .Error! Bookmark not defined .................. رسائل دكتوراه اتوأوراق مؤتمر 

 .Error! Bookmark not defined ......................... مصادر من مواقع إلكترونية 

 135................................................................................................................... الملحــق أ 
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 شكر وعرفان 

من األمانة العلمية أنه لوال جهد وتوجيهات الفقيهين املخضرمين براين هاريس وجريهام  

مل  هذا فيريس  أثرى  قد  به  أدلوا  وما  الفقهية  وإن مشاركتهم  الضوء  الكتاب  هذا  رأى  ا 

علمية نابغة وفقها اصيال فحسنه بشرى ألهل العلم والتأويل. وقد شهد الكتاب ثروة  

في جامعة نوتنجهام ترنت ومن  كل من عاصر براين هاريس من أساتذة كلية الحقوق 

ف  من  براين  الفقيه  أن  بريطانيا  في  قطب  القول  كل  وشاع  االنجليزي  القانون  الطحة 

القانون". في  براين  من  أعلم  هو  من  نجد  أن  فيريس    "عجزنا  جريهام  ُعرف  وقد 

الجسد   وإن ذهب  بريقه اليخفى  العلمي ذهبا  النظريات وأثره  في  بالفيلسوف والنابغة 

ي إلى الثرى والنفس للمولى. وهم اساتذتي وزمالئي من أعضاء هيئة التدريس الدائمة ف

ترنت   نوتنجهام  جامعة  في  الحقوق  عام    -بريطانيا    –كلية  وثم   2019الى    2014من 

وكل الشكر لزمالئي في جامعة دندي ولإلدارة التي  –بريطانيا  -الى جامعة دندي  انتقلت

 اتاحت لي الوقت في إنهاء هذا العمل .

ومساعدة   جهد  لوال  الضوء  بصيص  الكتاب  لهذا  كان  وما  ألكون  لي  والدَي  وماكان 

عل منحني  قد  باشا  زياد  والدي  وإن  املتواصل،  ودعمهم  وعطاءا  العزيزين  وهمة  ما 

وذلل  بيدي  أخذ  وقد  إال  الدنيا  بي  ضاقت  وما  الجبل  أنه  على  الجبال  به  شهدت 

من عطاء وصيف شمسه شفى وورع الصعاب فإذ هي ثمار تجنى. ووالدتي لواحظ بحر  

هويدا وطار  والشكر إلخوتي  ريا. 
ُ
ث العزيزة  نقائه  أختي  وآالء وعبد هللا ودعاء وأخص  ق 

 ؤوبة لنشر هذا الكتاب.  هويدا على مساعدتها الد

 لسيد اشرف حمد الهويدي على مساعدته في الدراسه التجريبيه. ا أشكر أيضا  

بي في املاجستير في مادة عقود البيع الدولية  أشكر أيضا زمالئي وطالبي وأخص بالذكر طال 

في   النتائج  حيث أن املحاضرات  الكتاب بخصوص  املادة طورت بعض التحليالت في  تلك 

الخبراء  القانونية   من  وكل  عصفور  محمد  معالي  وأشكر  العقود.  تنفيذ  في  لإلخالل 

التجر  بالدراسة  مساعدتهم  على  برجاق  محمد  بالذكرالسيد  وأخص  التي  املصرفيين  يبية 

 والحمد هلل.      علما   وقل ربي زدني   قبل تأليف هذا الكتاب.   2013قمت بها في عام  
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 منهجية الكتاب وأهميته للمحاكم  
 والمحامين والمصارف والفقه 

املقارنة بين القانون اإلنجليزي واألردني واملصري في هذا . إن الدراسة  منهجية الكتاب

ستقرره  وما  الفعلي  القانوني  للموقف  املقارنة  الدراسة  منهجية  على  تقوم  الكتاب 

الواق أرض  على  اإلعتبار  املحاكم  بعين  آخذة  معينة  حاالت  في  املقارنة  القوانين  بين  ع 

ت وكيف  املقارنة  للقوانين  القانونية  املنظومة  للمنظومة  كامل  املختلفة  القوانين  ؤثر 

القانون  في  التنفيذ  وقانون  التجاري  والقانون  املدني  )كالقانون  الواحدة  القانونية 

النتيج الى  وتؤدي  البعض  بعضها  على  يحلل االردني(  الكتاب  فإن  وعليه  القانونية،  ة 

جميع   بتحليل  وذلك  القانوني  وموقفها  املحاكم  قبل  من  التشريعات  تطبيق  كيفية 

قرارات   وجميع  االردنية  التمييز  محكمة  قرارات  وجميع  االنجليزية  املحاكم  قرارات 

ندية. محكمة النقض املصرية املتعلقة باملسألة القانونية املعنية في االعتمادات املست

موقف  هناك  كان  اذا  املقارنة  للقوانين  القانوني  املوقف  هو  ما  يبين  الكتاب  أن  أي 

ا اليه  تطرقت  واضح  سيكون قانوني  ماهو  فقهيا  يحلل  وكذلك  واملحاكم  لتشريعات 

التشريعات   اليه  تطرقت  واضح  قانوني  موقف  هناك  يكن  لم  اذا  القانوني  املوقف 

االختال  الكتاب  ويبين  هذا  التشابه واملحاكم.  وكذلك  الواقع  ارض  على  الفعلية  فات 

ملسائل االعتمادات  الفعلي ما بين القانون اإلنجليزي والقانون األردني والقانون املصري  

منهجية  الكتاب  يتبع  وعليه  املستندي.  االعتماد  أطراف  بين  والعقود  املستندية 

واملعيار   600  واد النشرةهذا وإن م  (1) الدراسة املقارنة الفعلية كالتي نادى بها زويجرت.

املستندات   لفحص  الدولي  النشرة    2013املصرفي  وشرح  الدولية  التجارة  غرفة  وآراء 

يتم تحليلهم فقهيا وكيفية تفسيرهم   600الصادر عن اللجنة التي صاغت النشرة    600

 
(1)  Michaels, The Functional Method of Comparative Law, in Reimann and Zimmermann (eds), The 
Oxford Handbook of Comparative Law, (1st edn, OUP 2006) ch 10; Zweigert and Kötz, Introduction 
to comparative law (3rd edn, Clarendon Press 1998) 
Zweigert and Puttfarken, Critical Evaluation in Comparative Law [1973-76] 5 Adelaide Law Review 
343 
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املتشابه أو  املختلفة  القانونية  للمواقف  التحليل  وتلو  املقارنة.  القوانين  ُيًقيم في  ة 

من  ا في لكتاب،  التجار  ملنطق  التجارية  الناحية  ومن  القانونية  الفقهية  الناحية 

ويعكس   التجاري  املنطق  يصيب  الذي  القانوني  املوقف  املستندية،  االعتمادات 

توقعات التجار واألعراف املتجذرة في بيئة التجارة الدولية ومبادئ العدالة وما اذا كان 

القانوني واضحا الى  املوقف  في بعض  يقين وثبا   ويؤدي  ت للحقوق وااللتزامات وكذلك 

ومصلحة   نظر  وجهة  من  األفضل  القانوني  املوقف  هو  ما  الكتاب  يقيم  املسائل 

األطراف املختلفة في االعتماد املستندي. ولتقييم املوقف القانوني الصائب في املسائل 

انون أخرى كالق  وقف قوانينالشائكة في االعتمادات املستندية فقد تطرق املؤلف الى م

في  )خاصة  والصيني  واألملاني  والفرنس ي  واألسترالي  والكندي  والسينغافوري  األمريكي 

عام  في  الدكتوراه  رسالته  في  تجريبية  بدراسة  سابقا  املؤلف  قام  وقد  الرابع(.  الباب 

وبعض    2013 االردنية   املصارف  في  املستندي  االعتماد  قسم  رؤساء  مع  )مقابالت 

يين( والتي نتائجها تغذي التقييم القانوني في هذا الكتاب  جار األردن ة وبعض التالقضا

   ملا هو من أعراف وعادات تجارية وتوقعات التجار واملصارف.

والفقه واملصارف  واملحامين  للمحاكم  الكتاب  ماهية  أهمية  يوضح  األول  الباب   .

امل وأنواعه  ومبادئه  املستندي  لإلعتماد  التجارية  وكذلالعملية  الطبيعة ختلفه  ك 

القانونية للعالقة ما بين أطراف االعتماد ويحلل هذا الباب االختالف ما بين االعتماد  

من  يهم  األول  الباب  فإن  وعليه  التنفيذ،  حسن  وكفالة  الضمان  وخطاب  املستندي 

للمحاكم  مهم  وهو  املستندي  االعتماد  ومبادئ  معنى  عام  بشكل  يعرف  أن  يريد 

ا  واملحامين لتحديد لالطبيعة  يترتب عليه  لقانونية  في االعتماد املستندي وما  لعالقات 

 نتائج.  

العرف   وماهية  الجذري  التجاري  العرف  نظرية  الثاني  الفصل  في  يقدم  الثاني  الباب 

فإن  وعليه  السابق،  التعامل  ماهية  وكذلك  والتجارية  والعادات  العرف  بين  والفرق 

وطلبة   الفقه  باألخص  يهم  الثاني  وكذالفصل  املحاكمالعلم،  تحديد   لك  ارادوا  اذا 

الشروط القانونية للعرف واختالفها عن الشروط القانونية لتحديد العادة والتعامل 

واملحامين  املحاكم  باألخص  يهم  الثاني  الباب  من  والرابع  الثالث  الفصل  السابق. 

 600شرة  وكيفية تفسير الن  600واملصارف والتجار حيث يبين الوضع القانوني للنشرة  
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 ولي لالصول املصرفية وآراء غرفة التجارة الدولية.  ملعيار الدوا

التجار أم املصارف( النه  الثالث يهم باألخص املحاكم واملحامين )سواء يمثلون  الباب 

يبين إلتزامات أطراف االعتماد املستندي والنتائج القانونية على اإلخالل بتنفيذ العقد 

)ا ضمان  ومعيار  الدعوى  عنوسبب  في    لتعويض(  من الضرر  وأي  املقارنة  القوانين 

 القوانين املقارنة تصب أكثر في مصلحة املصارف من جهة والتجار من جهة أخرى.   

املصارف(    أم  التجار  يمثلون  )سواء  واملحامين  املحاكم  باألخص  يهم  الرابع  الباب 

ستندي  العتماد امل والفقه وطلبة العلم النه يحلل الدفوع التي تعطل مبدأ استقاللية ا

في عقد وتم دفوع  بسبب  املستندي  االعتماد  قيمة  وفاء  من  االعتماد  من  املستفيد  نع 

قام  الذي  البيع  عقد  املستندي عن  االعتماد  إستقاللية  مبدأ  تعطيل  أن  البيع. حيث 

  عليه االعتماد من أكثر املواضيع حساسية وتعقيدا فقد حلل املؤلف العوامل الرئيسية 

على املحاكم  تنصح  و   التي  االعتبار  بعين  املقارنة أخذها  للقوانين  املوقف  كذلك 

للقانون   القانوني  املوقف  إلى  باإلضافة  واملصري(  واألردني  األمريكي )اإلنجليزي 

، وذلك لتقييم املوقف والسينغافوري والكندي واألسترالي والفرنس ي واألملاني والصيني

 القانوني األكثر صوابا.

امل  الباب يهم باألخص  إتباعها    صارف واملحاكم فهو يحللالخامس  التي يجب  املنهجية 

كانت   إذا  بما  املستندي  االعتماد  في  املقدمة  املستندات  فحص  عند  املصرف  لقرار 

العامة  القواعد  يحلل  وكذلك  ال،  أم  االعتماد  لشروط  بظاهرها  مطابقة  املستندات 

 .   ي االعتمادات املستنديةوالخاصة ملدى مطابقة املستندات الشائعة ف
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 األولباب  ال 
 

 طبيعة االعتماد المستندي 
ومصادره القانونية والعملية التجارية  
   ومراحلها وانواع االعتماد المستندي
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 الفصل األول 

    نظرة عامة 

انتشارا،   .1.1 البضاعة  ثمن  دفع  وسائل  أكثر  من  املستندية  االعتمادات  تعتبر 

خاصة تلك العقود التي يرافقها    (1)البيع الدولية،تمويلي لحد ما، في عقود  واالئتمان ال

والسيب. السيف  كعقد  املشتري  الى  البائع  من  عديدة  مستندات  ان   (2) تقديم  حيث 

بلد  عن  يختلف  قانوني  نظام  ظل  وفي  بلد  في  يقطن  الدولية  البيع  عقود  في  البائع 

ق زمنية  فترة  الى  تحتاج  البضاعة  وان  ليتم  املشتري  طويلة  تكون  مكان  د  الى  نقلها 

اخل  اذا  ألنه  ذلك  الثمن.  قبض  قبل  البضاعة  يرسل  ان  يخش ى  البائع  فان  املشتري، 

املشتري بالتزامه فان البائع يصعب عليه مقاضاة املشتري، او تنفيذ حكم قضائي، في 

وعن  محاميين  وتوكيل  السفر  تكاليف  عن  ناهيك  عليه،  اجنبي  قانوني  ونظام  بلد 

ذا كان املشتري معسرا. وكذلك الحال للمشتري فانه يخش ى بان  انية تنفيذ الحكم اإمك

في  والزماني  املكاني  للبعديين  نظرا  وفحصها.  البضاعة  وصول  قبل  الثمن  بدفع  يقوم 

في  البائع واملشتري  بين  املتبادلة ما  الثقة  في  العوز  الدولية هنالك معضلة  البيع  عقود 

ف إال  الدولية،  البيع  غير شائعة  عقود  حاالت  في ي  وفرعها  األم  الشركة  بين  التي  كتلك 

الدفع   منذ زمن. وعليه فان فكرة وطريقة  تجار على عالقة متينة وثقة  بين  او  الخارج 

في  للثقة  تعزيزا  التجار  بين  واالئتمان  الثقة  إلرساء  جاءت  املستندية  باالعتمادات 

دموية للتجارة توصف "بالدورة ال فليس من العجب ان (3)التجارة الدولية وتيسيرا لها،

 
(1) https://www.export.gov/article?id=Trade-Finance-Guide-Methods-of-Payment 

 ز عقد سيف بعقد بيع يتم تنفيذه بتقديم مستندات: . قد وصف القضاة االنجلي Incoterms 2010انظر انكوتيرمز   (2)

 Scrutton J in Arnold Karberg & Co v. Blythe, Green Jourdain & Co [1915] 2 K.B. 379, 388 
(3) United City Merchants (Investments) Ltd v Royal Bank of Canada[1983] 1 AC 168, 183 per Lord 
Diplock;  
McCurdy, Commercial Letters of Credit, [1922] Harvard Law Review Association 539, 543;  
== 
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إن االئتمان التمويلي بطريق املستندات التي توفرها االعتمادات املستندية   (4) الدولية".

دون  مستدات  تبادل  طريق  عن  مرات  عدة  بضاعة  وبيع  شراء  في  الثقة  التجار  يمنح 

املصارف   وكذلك  الشراء  قبل  الواقع  ارض  على  البضاعة  لفحص  املاسة  الحاجة 

املستندابتمو  حامل  املستندات  يل  ملالك  التأمين  خدمة  بتقديم  التأمين  وشركات  ت 

 بالنظر الى املستندات دون الحاجة املاسة للتأكد من البضاعة. 

. الهدف الرئيسي من االعتماد المستندي ووظائفه الرئيسية ومبادئه األساسية  1
 )أعرافه الجذرية( 

 تحقق االعتمادات املستندية الثقة بتقديم ط  .1.2
ُ
ت وازن بين اختالفات  ريقة دفع مالي 

واولويات اطراف العقد. فمن جهة، البائع يطمئن بانه سوف يقبض الثمن من مصدر 

بعد اصدار  التزامه  ثالث مليء، عادة املصرف، اليتراجع عن  الذي هو طرف  االعتماد 

ما   اي خالف  البيع وعن  عقد  والتزامه مستقل عن  االعتماد(،  )مبدأ قطعية  االعتماد 

واملش  البائع  يقدم بين  ان  وهو  واحد  بشرط  االلتزام  ويتحقق  االستقاللية(  )مبدأ  تري 

اصدار  فبمجرد  االعتماد.  لبنود  بظاهرها  املطابقة(  )مبدأ  مطابقة  مستندات  البائع 

االعتماد البائع يطمئن بإمكانية قبض الثمن فُيقبل على صنع البضاعة اذا كان مصنعا 

ارا. من جهة أخرى، املشتري يطمئن بانه كان تاجرا اوسمس  او على شرائها وارسالها اذا

االعتماد  في  طلبه  تم  ملا  ظاهرها  في  مطابقة  مستندات  تقديم  قبل  الثمن  يدفع  لن 

وشهادة   املنشأ  وشهادة  البضاعة  بمواصفات  التجارية  والفاتورة  الشحن  كبوليصة 

دية العتمادات املستن املعاينة والخبرة بفحص البضاعة قبل ارسالها. بالطبع ال تحقق ا

الطمأنينة املطلقة، فالبائع يفضل قبض الثمن قبل صنع او شراء البضاعة ليتم بيعها  

كانت  اذا  الثمن  إمكانية قبض  وبالتالي عدم  املستندات  وارسالها نظرا لخطورة رفض 

 
==  

A Malek and D Quest, Jack: Documentary Credits, (4th edn, Tottel 2009) paras 1.2 and 1.3;  
D Neo & P Elinger, The Law and Practice of Documentary Credit, (1st edn, Hart 2010), p. 1;  
for banking security and risk assessment: Hassan, Lai and Yu, Market Disciple of Canadian Banks’ 
Letters of Credit Activities: An Empirical Examination, [2002] The Service Industries Journal, (22) Oct 
187-208. 
(4) R D Harbottle (Mercantile) Ltd v National Westminster Bank Ltd [1978] QB 146, 155 per Kerr J. 

https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=24&crumb-action=replace&docguid=I84AB1400E42811DA8FC2A0F0355337E9
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يفضل  املشتري  فان  وكذلك  أساس ي.  غير  ألمر  ولو  مطابقة  غير  بظاهرها  املستندات 

بع الثمن  و دفع  البضاعة  وصول  على د  االعتماد  من  بدال  الواقع  ارض  على  فحصها 

توازن  املستندية  االعتمادات  فان  وعليه  الواقع.  يعكس  ال  قد  الذي  ظاهر مستندات 

من  تحد  انها  بحيث  النسبية  الثقة  تحقق  دفع  طريقة  فتقدم  االختالفات  تلك  بين 

اله الى  باإلضافة  العقد.  اطراف  يقبلها  نسبة  الى  ت الخطورة  وهو  الرئيس ي  حقيق  دف 

وفاء   أداة  انه  هي  املستندي  لالعتماد  األخرى  الوظائف  فان  واالئتمان  النسبية  الثقة 

ثمن عقد البيع الذي قام عليه االعتماد، وانه أداة تمويل حيث ان البائع يحصل على 

الثمن قبل وصول البضاعة وذلك بمجرد تقديم مستندات مطابقة واملشتري في بعض  

املصرف املصدر مقابل رهن املستندات فيؤجل الدفع    حصل على تمويل مناألحيان ي

 للمصرف عند وصول البضاعة. 

 . العالقات المتداخلة في االعتماد المستندي 2

1.3. ( وهي:  متداخلة  عالقات  تشمل  املستندي  االعتماد  عملية  املشتري  1ان  عالقة   )

االعتماد   اصدار  اآلمر  –طالب  االعتماد    -اي  مصدر  وعالقة  2)باملصرف  املصرف  ( 

( االعتماد  املستفيد من  بالبائع  األخرى  3املصدر  باملصارف  املصدر  املصرف  ( وعالقة 

من  فبالرغم  بالبائع  املشتري  عالقة  واما  االعتماد.  لتنفيذ  خدماتهم  استخدام  تم  اذا 

انها في الواقع سبب االعتماد املستندي حيث ان املشتري يطلب اصدار االعتماد لصالح 

رط التعاقدي في عقد البيع لوفاء الثمن فإن تلك العالقة  تفترض بانها  ع تلبية للشالبائ

عملية  في  املتداخلة  العالقات  من  جزءا  تشكل  وال  االعتماد  عملية  عن  مستقلة 

قد  التي  الدفوع  من  البيع(  عقد  في  الدائن  )البائع  املستفيد  لحماية  وذلك  االعتماد 

ي املدين في عقد البيع( ملنع دفع مبلغ  ماد )املشتر يتمسك بها اآلمر طالب اصدار االعت

تصاغ  قانونية  طبيعة  لها  املتداخلة  العالقات  من  عالقة  كل  استيفائه.  او  الدين 

 بحسب القانون املطبق عليها كما سيتم تناوله الحقا. 

 

 

 . األعراف والعادات3
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دو  .1.4 يقطنون  تجار  بين  وإئتمان  دفع  طريقة  املستندية  االعتمادات  ان  ل  حيث 

على  اعتمد  التجارية  العملية  تلك  بروز  فإن  دول  عدة  عبر  بواسطة مصارف  مختلفة 

واملصارف   التجار  بين  فهمه  تم  كما  الطريقة  تلك  عليه  تقوم  الذي  االئتمان  هدف 

وتأصل في املعاملة بينهم حتى غدا عرفا بينهم بغض النظر عن قوانين بالدهم. لتحقيق  

قة فإن الحل بطريقة الدفع باالعتماد املستندي  لثهدف االئتمان ولتجنب الزعزعة في ا

في  تقوم على عناصر رئيسية متجذرة  ومليئة مقابل مستندات  من قبل جهة مستقلة 

ومبدأ  القطعية  ومبدأ  االستقاللية  بمبدأ  تعرف  العناصر  وتلك  الحل  هذا  صلب 

االعتم جذر  في  متأصلة  اعراف  تعتبر  العناصر  هذه  املستندات.  لظاهر    اداملطابقة 

املستندي أي ان غياب احداها يؤدي الى غياب هدف االئتمان الذي بني علبه االعتماد 

املستندي. هناك اعراف محيطة بعملية االعتماد املستندي والتي تتغير حسب محيط 

لالعتمادات   املوحدة  والعادات  "األعراف  اعتبار  املغالطة  من  انه  االعتماد.  )بيئة( 

الصادر  بنشراتها  باريسة  املستندية"  في  الدولية  التجارة  غرفة  لها    (5)من  نشرة  )آخر 

بنشرة   لالعتمادات  600تعرف  الدولية  والعادات  األعراف  بشكل جزمي  تعكس  بأنها   )

الحقا، بتفصيل  شرحه  سيتم  كما  الواقع  ارض  على  لحد   (6)املستندية  تعكس  لكنها 

يهدف بصياغة كبير األعراف والعادات على ارض الواقع وكذلك تتضمن جهد تشريعي  

مستقبلية واعراف  عادات  ولبناء  املعامالت  لتنظيم  على   (7) مواد  كأولوية،  تساعد: 

توقعات   يعكس  بشكل  دوليا  االعتمادات  في  املصرفي  العمل  وتسهيل  توحيد 

السواد   (8) املصارف؛ ان  التجار.  توقعات  لتعكس  افضل  خدمة  على  ثانوي  وكهدف 

عراف والعادات املوحدة بنشراتها الصادرة أل ا  األعظم من االعتمادات املستندية تطبق

إما   وذلك  املستندي  االعتماد  اطراف  بين  العالقات  على  الدولية  التجارة  غرفة  عن 

نفس   في  انفسهم  التجار  عليه  اعتاد  مما  او ضمنيا  االعتماد  عقد  في  الصريح  بالنص 

 
(5) http://store.iccwbo.org/icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits  . 

 انظر الباب الثاني، الفصل الثاني.  (6)

األعراف    (7) معيار  مقدمة  اال انظر  بموجب  املقدمة  املستندات  لفحص  الدولية  املستندية  املصرفية  عتمادات 

 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.  745( النشرة 2013)

(8) Bacon, “Who speaks for the exporter” [2006] 9 DCInsight  

http://store.iccwbo.org/icc-uniform-customs-and-practice-for-documentary-credits
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راف والعادات  عاأل املعاملة او عرفا اذا كان سائدا تطبيقها في بلد التعاقد. وعليه فان  

إن  قوانينها؛  وتوحيد  املستندية  االعتمادات  تنظيم  في  هاما  دوليا  دورا  تلعب  املوحدة 

 وضعها القانوني وتفسيرها في ظل القوانين املقارنة سوف يتم تحليله في الباب الثاني. 

 . تعريف االعتماد المستندي 4 

مادات املستندية النشرة  من األعراف والعادات املوحدة لالعت  2عرفت املادة   تعريف.  .1.5

وقد   600 املستندي  اسم    االعتماد  عليه  املستندي   creditاطلقت  االعتمادات   ليشمل 

documentary credits   واالعتماد املستندي االحتياطيstandby letters of credit   : 

النظر عما تسمى وت " واجبا قطعيا وبالتالي غير قابل أي عملية، بغض  تعتبر  وصف، 

 ".  من قبل املصرف مصدر االعتماد للوفاء بتقديم مطابق  لاللغاء

هذا التعريف يتجلى معناه بمعرفة معنى "الوفاء" و"التقديم املطابق" التي تعد الفاظ  

 :600مصطنعة لتسهيل لغة االعتماد املستندي. فالوفاء عرفته نفس املادة من النشرة 

 فع باالطالع. الدفع باالطالع اذا كان االعتماد متاحا بالد " أ.  

بالدفع   ب.  كان االعتماد متاحا  اذا  تاريخ االستحقاق  في  بالدفع اآلجل والدفع  التعهد 

 اآلجل.  

كان   ج.  اذا  االستحقاق  تاريخ  في  ودفعه  املستفيد  قبل  من  املسحوب  السحب  قبول 

 االعتماد متاحا بالقبول.  

 والتقديم املطابق:  

د في ط االعتماد والبنود املطبقة على االعتما "يعني التقديم الذي يتطابق مع بنود وشرو 

 املستندات".هذه النشره وفي املعيار الدولي لألصول املصرفية لفحص  

وبل على العكس حيث كانت تعتبر النشرة   500لم يكن هذا التعريف جزءا من النشرة  

انه ان االعتماد املستندي يعتبر في االصل قابل لاللغاء ما لم ينص االعتماد على    500

ان  الواقع  الجذري على ارض  التجاري  العرف  يراع  لم  السابق  املوقف  غير ذلك وهذا 

 ي غير قابل لاللغاء.   االعتماد املستند

اإلنجليزي في   اللورد   القانون  قننه  ما  املستندي  لإلعتماد  املشهورة  التعريفات  من 
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 : عدالة جيكنس في قرار محكمة االستئناف حين قال ان االعتماد املستندي 

"يشكل صفقة ما بين املصرف وبائع البضاعة، حيث انه يحمل املصرف التزاما قطعيا  

بغض بالدفع،  موافقة   للقيام  البضاعة  بان  املتعاقدين  بين  ما  خالف  أي  عن  النظر 

للعقد ام ال. هذه منظومة تجارية قامت على هذا األساس و، في حكمي، من الخطأ ان 

 (9) مامنا ان تتدخل في هذه العادة املستقرة".هذه املحكمة في القضية املنظورة ا

بخصوص   1966لسنة 12 من قانون التجارة رقم  121نصت املادة   القانون األردنيفي 

 االعتماد املستندي: 

االعتماد    -1 هذا  املصرف  وأيد  الغير  ملصلحة  وفاًء  املصرفي  االعتماد  خصص  إذا 

تعديله   أو  عنه  الرجوع  ذلك  بعد  يجوز  فال  الغير  ملستحقه  ذلك  رضاء  بدون 

 
ً
 ونهائيا

ً
 إزاءه مباشرة

ً
 .بقبول األوراق وااليفاءات املقصودة ويصبح املصرف ملزما

ما     -2 النفاذ  أنفقها  التي  املصاريف  أو  دفعها  التي  املبالغ  يسترد  أن  للمصرف  ويحق 

  وكل به مع الفائدة املتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداًء من 

 .يوم الدفع

 .ويحق له أيضا استيفاء عمولة  -3 

ا  قانون  يعرف  في فلم  املوقرة  التمييز  محكمة  عرفته  بل  املستندي،  االعتماد  لتجارة 

 حكمها:  

املستندي   يلتزم "االعتماد  اآلمر)املشتري(  طلب  على  بناء  البنك  عن  صادر  تعهد  هو 

وف للمستفيد)البائع(  البضاعة  ثمن  بدفع  بمقتضاه  ويفتح  البنك  معينة،  شروط  ق 

لتزامات املترتبة على انشائه تنحصر في ذمة تنفيذا اللتزام املشتري بدفع الثمن، فان اال

من  )البائع(  املستفيد  يتحمل  وال   ، فقط  والبنك  )املشتري(  اآلمر  وهما  العقد  طرفي 

 
(9) Hamzeh Malas & Sons v British Imex Industries Ltd. [1958] 2 Q.B. 127, 129 per Jenkins LJ  : 

القضي تلك  في  املستندي  في االعتماد  مرات  عدة  معزز  القاض ي مصطلح  واستخدم  املعزز  االعتماد  نوع  من  كان  ة 

استقر عليه القضاء اإلنجليزي ان هذا التعريف يشمل االعتماد    تعريفه لالعتماد، إال انه من املتعارف عليه ومما
 :املستندي املعزز وغير املعزز انظر مثال 

 United City Merchants (Investments) Ltd v Royal Bank of Canada [1983] 1 AC 168, 183 
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وبعد   االعتماد بأي التزام ، ويلتزم البنك بموجبه ان يدفع قيمة املستندات الى املستفيد

قابل حصوله على ذلك يضع املستندات املتعلقة بشحن البضاعة تحت تصرف اآلمر م

املستندات   قيمة  بدفع  بموجبه  اآلمر  املشتري  يلتزم  كما   ، املذكور  اآلمر  من  قيمتها 

 (10) موضوع االعتماد الى البنك عند ورودها منه".

املصري في   قانون القانون  في  املستندي  االعتماد  على  نص  هناك  رقم    ،   17التجارة 

 : 341دة حيث عرفته املا  1999لسنة 

"االعتماد املستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد   -1

عمالئه )ويسمى اآلمر( لصالح شخص آخر) ويسمى املستفيد ( بضمان مستندات  

 تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

العقد -2 عن  مستقل  املستندى  االعتماد  ويبقى    عقد  بسببه،  االعتماد  فتح  الذى 

 ".هذا العقد ك أجنبيا عن البن

قرار   من  اكثر  في  املستندي  االعتماد  عرفت  قد  النقض  التعريف   (11) محكمة  ولعل 

 الشافي من تلك القرارات الذي يشمل عناصر جوهرية لالعتماد املستندي هو:  

م  اعتمادا  يفتح  الذي  البنك  أن  املحكمة  هذه  قضاء  في  بثمن "املقرر  للوفاء  ستنديا 

 ع
ً
ن املشترى في الوفاء للبائع بقيمة االعتماد كما  صفقة تمت بين تاجرين ال يعتبر وكيال

في هذه الحالة  التزامه  التزامه عملية املشترى، بل يعتبر  يتبع   
ً
 أو كفيال

ً
ال يعتبر ضامنا

 
ً
مستقال باالتزاما  بمقتضاه  يلتزم  واملشترى،  البائع  بين  القائم  العقد  عن  بقيمة   لوفاء 

 ملا    االعتماد متى قدم إليه املستفيد منه املستندات
ً
املبينة بخطاب فتحه مطابقة تماما

تضمنه ومتطابقة فيما بينها من الناحية الشكلية، ودون أن يكون للبنك أدنى سلطة في 

تاج، إذ ليس من واجبه فحصها من الناحية املوضوعية التقدير أو التفسير أو االستن

املس  الألن  عليها  يقوم  التي  الوحيدة  األداء  هي  البضائع  وليست  بين ذوى  تندات  تعامل 

من   ممنوع  له  املعزز  املنفذ  البنك  وكذلك  االعتماد  فاتح  فالبنك  االعتماد،  في  الشأن 

ملا مطابقتها  مدى  من  التأكد  إال  له  ليس  و  خارجها  االعتماد    النظر  فتح  بخطاب  ورد 

 
 . 1975سنة  152قرار تمييزي حقوق رقم  (10)

 . 127ق  757ص   60س  2009/06/25جلسة  79لسنة  621الطعن رقم  (11)
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ند يجب أن تستمد من ذاته فحسب فال تكمل املرسل للمستفيد ألن سالمة كل مست

 (12) من مستند آخر".

للتعريفات يمتازتقييم  ملبدأ   .  بشموله  اإلنجليزي  القانون  في  الذكر  اآلنف  التعريف 

بالقيام   املستفيد  تجاه  واملعزز  املصدر  املصرف  التزام  قطعية  أي  االعتماد  قطعية 

ر تعريفي وافي. إال انه لم يتطرق  بالدفع وكذلك التشديد على مبدأ االستقاللية باختصا

جو  عنصر  هو  الذي  املستندات  لظاهر  املطابقة  االعتماد  ملبدأ  صلب  في  هري 

املستندي، وهذا ال يؤثر على الوضع القانوني لالعتماد املستندي في القانون اإلنجليزي  

ظاهر   في  الصارمة  املطابقة  عرف  أسس  ربما  بل  اعترف  الذي  القوانين  اول  انه  حيث 

املستفيد.املس  لتنفيذ حق  أساس ي  االعتماد كشرط  لبنود  في    (13) تندات  التعريف  اما 

التزام   القانون  طبيعة  الى  التطرق  من  اكثر  االعتماد  عملية  على  انصب  فقد  األردني 

التجارة  في  االعتماد  هدف  بها  ويتحقق  عليها  يقوم  التي  الجوهرية  واملبادئ  املصرف 

ي املصرف  بان  مثال  أورد  فقد  بأن الدولية  القول  عن  فضال  البضاعة  ثمن  بدفع  لتزم 

بشكل   االعتماد  قيمة  بدفع  يلتزم  مقابل املصرف  املستفيد  بإخطار  للرجوع  قابل  غير 

يلتزم  بأن املصرف  النص  تقديم مستندات بظاهرها مطابقة لالعتماد. وكذلك  األخير 

ماد مقابل بدفع قيمة املستندات يعوزه الدقة حيث ان املصرف يلتزم بدفع قيمة االعت

األ  التعريفين  يشمل  لم  اإلنجليزي  التعريف  وبعكس  مطابقة.  مستندات  ردني استالم 

واملصري صراحة مبدأ القطعية. لكن تعريف القانون املصري في قرار محكمة النقض  

شمل مبدأ مطابقة ظاهر املستندات، ما لم يتضمنه التعريف اإلنجليزي، باإلضافة الى 

لحد ما تطرق للطبيعة القانونية اللتزام املصرف. لعل سبب  مبدأ االستقاللية وكذلك  

اال  في  القطعية  مبدأ  هو  غياب  واملصرية  األردنية  املحاكم  قرارات  في  املستندي  عتماد 

التجارة   غرفة  من  الصادرة  املوحدة  والعادات  األعراف  نشرات  املحاكم  تلك  اتخاذ 

امل االعتماد  في  الجوهرية  لألعراف  أساس ي  كمرجع  ارض الدولية  عن  فضال  ستندي 

 
 . 263ق   606ص  2ع  40س  19/ 06/ 1989جلسة   58لسنة  1685الطعن رقم  (12)

(13)  English, Scottish and Australian Bank Ltd v Bank of South Africa )1922( 13 Lloyd’s Rep 21, 24 
Equitable Trust Co of New York v Dawson Partners Ltd (1927) 27 Lloyd’s Rep 49, 52. 
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االعتماد    (14) الواقع، ان  تفترض  كانت  أعاله  املحاكم  قرارات  تاريخ  في  النشرات  ان  اذ 

افتراضا مخالفا للعرف املطبق واملتبع بين التجار(   -املستندي غير قطعي )قابل لاللغاء  

على أي حال هذا التقييم ينصب على التعريف كمفهوم    (15) ما لم يرد نص بغير ذلك.

ولمختص املستندي  االعتماد  لجوهر  االعتماد ر  ثار 
ّ
وا القانوني  املوقف  على  يس 

املستندي في ظل تلك القوانين. فقانون التجارة املصري الجديد مثال نص صراحة على 

في  صراحة  النص  يتم  ال  ما  لاللغاء  قابل  غير  قطعيا  يعتبر  املستندي  االعتماد  ان 

قطعي. غير  انه  على  تعري   (16)االعتماد  النشرة  اما  انه   006ف  من  مختصر    فبالرغم 

ان  اال  املستفيد  تجاه  املصرف  لواجب  التجارية  الطبيعة  أي  الجوهر  على  وينصب 

يشوبه غموض الستعماله الفاظ مصطنعة بحاجة الى تعريف مصطنع للغة االعتماد 

 املستندي. وعليه نقترح التعريف التالي:

ومع مصدر،  املصرف  واجب  هو  املستندي  يف"االعتماد  بأن  االعتماد  وجد،  اذا  ي زز 

املستفيد  الى  التعديل  أو  لاللغاء  قابل  وغير  قطعي  وبشكل  املستندي  االعتماد  قيمة 

املستفيد  يقدم  أن  له،  غير  ال  شرط  مقابل،  االعتماد  إصدار  تم  لصالحه  الذي 

لتحقيق   وذلك  االعتماد،  في  طلبها  تم  التي  للشروط  ظاهرها  في  مطابقة  مستندات 

املا االعتماالضمان  الهدف من  الذي هو  يعتبر لي  املستندي  االعتماد  فإن  املستندي  د 

مستقال عن عقد البيع او العقد الذي ألجله تم فتح االعتماد وال يجوز فحص البضائع  

املصدر  املصرف  بين  املستندي  االعتماد  وإن عالقة  املستندات  تمثلها  التي  والحقائق 

مستق املعين(  واملصرف  )واملعزز  املستنواآلمر  االعتماد  عالقة  عن  نفس  لة  بين  دي 

 املصرف املصدر )واملعزز( واملستفيد". 

 . األسماء التي يطلق عليها االعتماد المستندي 5

)تسمية .1.6 ب  اإلنجليزية  اللغة  في  املستندي  االعتماد  على  يطلق   .documentary 

 
 . 127ق  757ص   60س  2009/06/25جلسة  79لسنة  621الطعن رقم  (14)

 االعتماد املستندي.  انظر الباب الثاني تحت عنوان العرف الجذري واالسس التي يقوم عليها (15)

 . 1999لسنة  17( قانون التجارة رقم 2) 343املادة  (16)
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credit ( )DC( او )letters of credit( )LC( او )commercial credit  حيان بعض األ (. في

في   الصحف  )تشير  الى  التجارية  مشروع letters of creditاخبارها  بخصوص   )

 lettersمساعدات حكومي كبير ولكن في الحقيقة االعتماد ال يكون اعتمادا مستندي )

of credit بل خطاب ضمان او اعتماد مستندي احتياطي والذي يختلف عن عملية )

املستندي، سيتم    (17) االعتماد  الحقاكما  ا  (18) .شرحه  لالعتماد  التسمية  لدقيقة 

( هي  اإلنجليزية  اللغة  في  االتئمان documentary creditاملستندي  تعني  والتي   )

التجارة   غرفة  عن  الصادرة  املوحدة  والعادات  األعراف  نشرات  تبنتها  وقد  املستندي 

و كذلك    (21) وفقهيا  (20) اما في اللغة العربية فمن املتعارف عليه قضائيا  (19) الدولية.

تختلف  هنا  االعتماد  كلمة  ان  بالرغم  املستندي،  االعتماد  اسم  العربية  التجارة  بلغة 

املصرف   التزام  على  تدل  االخيرة  ان  حيث  االعتماد.  فتح  عقد  في  االعتماد  معنى  عن 

مقابل  معينة  وملدة  االعتماد  اصدار  طالب  العميل  تصرف  تحت  معين  مبلغ  بوضع 

سديد املبلغ املسحوب بعد انتهاء االعتماد ومع الفوائد ت  عمولة للمصرف وعلى ان يتم

وهذا بعكس االعتماد املستندي اذ ان اآلمر طالب اصدار االعتماد    (22)اذا اشترطت،

التزام املصرف املصدر  العادة يدفع مسبقا للمصرف مبلغ معين لتغطية  في  الذي  هو 

خ اإلصدار  طالب  ان  اال  املستفيد  الى  االعتماد  مبلغ  الصغيرة  الدفع  الشركات  صة 

يقبل  ان  مقابل  املستفيد  يقدمها  التي  واملستندات  امالكه  برهن  يقوم  واملتوسطة 

طالب   من   
ً
مسبقا الدفع  دون  املبلغ  وبتغطية  املستندي  االعتماد  بإصدار  املصرف 

املستندي   االعتماد  تسمية  ان  إال  املستندي،  االئتمان  هي  األدق  فالتسمية  االصدار. 

حملت اذا  وليس    صحيحة  للمستفيد  معين  مبلغ  بتغطية  املصرف  اعتماد  معنى  على 

 
 (17)  ICC Guide to Export and Import, (2012) ICC. G Jimenez, 

 انظر الفصل الخامس.  (18)

 مثال.  600انظر لالسم في النشرة  (19)

التمي ه  (20) قرار محكمة  انظر  األردني: مثال  القضاء  في  اطلق عليه  : والقضاء 1975سنة    152يز حقوق رقم  كذا 

 . 263ق  606ص  2ع  40س  19/ 1989/06جلسة  58لسنة   1685الطعن رقم املصري: مثال انظر 

 ( دار النهضة. 1985انظر مثال: الدكتور جمال الدين عوض, االعتمادات املستندية, ) (21)

 .52ق  295ص   1ع  54س  2003/01/28جلسة  71لسنة  851الطعن رقم  (22)
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بها   األولى االخذ  املتعارف عليها فمن  التسمية  انها  للعميل طالب اصدار االعتماد وبما 

 واستعمالها.  
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 الثاني الفصل 

    العملية التجارية لالعتماد المستندي، مراحلها واطرافها 

 االساسية ومبادئه . مراحل االعتماد المستندي 1

منه   .1.7 او جزء  الثمن  طريقة دفع  على  البيع  في عقد  االتفاق  هي  التمهيدية  املرحلة 

بواسطة االعتماد املستندي. ولتنفيذ التزامه في عقد البيع وليتم أداء الثمن للبائع فإن 

اصدار  ليطلب  بها  يقطن  التي  الدولة  في  مصرفه  عادة  مصرف  الى  يتوجه  املشتري 

مستندي  )ملصلحة    اعتماد  املشتري  البائع  على  يطلق  املستندية:  االعتمادات  لغة  في 

"طالب اصدار االعتماد أو اآلمر" وعلى املصرف الذي اصدر االعتماد "مصدر االعتماد  

 او املصرف املصدر" وعلى البائع الذي صدر االعتماد لصالحه "املستفيد"(. 

)اما    (23) الطرفينق عليها  اذا قبل املصرف فتح االعتماد بحسب الشروط التي يتف   .1.8

خاص  حساب  في  حجزه  ليتم  للمصرف  بدفعه  املبلغ  تغطية  املشتري  من  يطلب 

لالعتماد او يتم رهن ممتلكات املشتري لتأمين دين املصرف عن املبالغ التي سيدفعها  

وعمولة الخدمة( يلتزم املصرف املصدر امام العميل طالب االصدار بإصدار االعتماد 

الى   في تعتبر مر   املستفيد.املستندي  األولى  املرحلة  الطلب وقبول إصدار االعتماد  حلة 

عملية االعتماد املستندي والعقد بين العميل طالب اإلصدار واملصرف املصدر يحكم 

تجاه  للمصرف  مسؤوليه  تقوم  فال  االعتماد  إصدار  هي  الثانية  املرحلة  عالقتهما. 

فبم االعتماد  إصدار  يتم  عندما  إال  اصداراملستفيد  على   (24) االعتماد  جرد  يترتب 

وبال رجوع )مبدأ  القطعية    (25) املصرف الواجب في لغة العرف او االلتزام في لغة العقد

 
 . 3081/2008قرار محكمة تمييز حقوق رقم  (23)

تبليغ االعتماد للمستفيد وليس بمجرد ؛ لكن في القانون األردني التزام املصرف يقوم ب600من النشرة    7املادة    (24)

   .2008/ 3081اإلصدار: قرار محكمة تمييز حقوق رقم 

اصل  (25) ان  تعتبر  فقهية  اراء  هنالك  االنجلوساكسونية  القوانين  وليس    في  العرفي  الواجب  هو  املصرف  التزام 

== 
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تمنح   الشحن  )كبوليصة  مستندات  استالم  مقابل  الثمن  بدفع  النقض(  عدم  او 

املشتري طالب اصدار االعتماد حق حيازة البضاعة( تظهر بعد فحصها من املصرف  

 أ املطابقة لظاهر املستندات(.ود االعتماد )مبدبانها مطابقة لبن

في املرحلة الثالثة يحتاج املصرف مصدر االعتماد فحص املستندات للتأكد من   .1.9

مطابقتها لبنود االعتماد، فإذا لم يقم بذلك وتبين ان املستندات غير مطابقة فان حق  

ي  ال  للمستفيد  املدفوعة  املبالغ  باسترداد  يستاملصرف  ال  وكذلك  املصرف  قوم  حق 

للتعويض عن اضرار قبول مستندات غير العمول الطالب حقا  للعميل  يقوم  بل قد  ة 

مطابقة. أثناء عملية فحص مطابقة املستندات ال يتوجب وال يحق للمصرف املصدر 

)او املصرف الذي اوكل اليه الفحص من قبل املصرف املصدر( بأن يتحقق من وقائع  

ستندات بظاهرها دون التأكد من اال ان يفحص امل   ض الواقع فليس له األحوال على ار 

واجب   فإن  وكذلك  املستندات(؛  ظاهر  صدق  )افتراض  الواقع  في  تمثل  ما  حقيقة 

املصرف املصدر بدفع ثمن االعتماد ال يرتبط ويجب ان يكون منعزل عن أي خالف ما  

االستقاللية(.   )مبدأ  البيع  عقد  في  واملشتري  البائع  الرابين  املرحلة  نتائج  اما  تتلو  بعة 

يتم ف مطابقة  االعتماد  تاريخ  ضمن  املقدمة  املستندات  كانت  فاذا  املستندات  حص 

الدفع.   رفض  يتم  مطابقة  غير  املستندات  كانت  إذا  و  املستندي  االعتماد  قيمة  دفع 

 املرحلة الخامسة تكمن في التسوية بين األطراف الستحقاقاتهم، كما سنبين ادناه. 

 مستندي وادوارهمأطراف االعتماد ال. 2

1.10. ( اعتماد مستندي وهم:  اي  لقيام  اساسية  أطراف  ثالثة  طالب  1هنالك  اآلمر   )

( املستفيد. يكمن دور اآلمر في القيام بفتح  3( املصرف املصدر و )2إصدار االعتماد و )

تماد االعتماد تلبية لشرط وفاء الثمن املوجود في عقد البيع الذي هو سبب عملية االع

ال  اآلمر  مسؤولية  وإن  أي  لوفاء  يتحمل  مسؤوليته  وانما  املستفيد  تجاه  االعتماد  في 

الثمن تجاه املستفيد )البائع في عقد البيع( تنحصر في عقد البيع دون االعتماد. تكمن 

 
==  

 عقديا نظرا ملتطلب االلتزام املقابل لوجود العقد في تلك القوانين: 

R Goode, Abstract Payment Undertakings in International Transactions, [1996] 22 Brook. J. Int'l L. 1. 
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مسؤولية اآلمر في دفع ما يترتب عليه من عمولة للمصرف املصدر وتعويض املصرف  

امل  الى  دفعه  عما  املصارف  املصدر  او  للمستفيستفيد  دفعت  اما  التي  االعتماد.  في  د 

املصرف املصدر فيترتب عليه الواجب بدفع مبلغ االعتماد الى املستفيد مقابل تقديم 

بينما   دفعه.  بما  اآلمر  على  يعود  وثم  االعتماد  لبنود  بظاهرها  مطابقة  مستندات 

املستندات  ف فله ان ال يقدم  املستفيد ال يترتب عليه أي واجب في االعتماد تجاه املصر 

لل عليه،وليس  يعود  ان  يبرئ    (26)مصرف  بان  الثمن  بوفاء  يتنازل عن حقه  مثال  فقد 

غير  مستندات  قدم  واذا  مستندات.  تقديم  بعدم  يقرر  وان  البيع  عقد  في  املشتري 

يترتب   اذ ال  املستندي  باالعتماد  وليس  املشتري  تجاه  البيع  بعقد  مطابقة فيكون اخل 

  واجب تجاه املصرف. عليه أي

)املصرف   .1.11 اخر  مصرف  خدمة  يستخدم  املصدر  املصرف  األحيان  معظم  في 

االعتماد  بصدور  املستفيد  ليبلغ  املستفيد  بلد  في  عمله  محل  يكون  الذي  الوسيط( 

املبلغ"   "باملصرف  تبليغ االعتماد  الذي قبل  الوسيط  املسندي وبنوده. يعرف املصرف 

ر  الوكالة مجرد  في  دوره  االعتم ويكون  لتبليغ  علسوال  تترتب  ان  دون  التزامات  اد  أي  يه 

تجاه املستفيد بتنفيذ االعتماد. إذا تم الطلب من املصرف الوسيط، الذي يكون عادة  

املصرف املبلغ، بتعزيز االعتماد فان املصرف املجيب يصبح "املعزز" لالعتماد فيترتب  

   (27) املستفيد. عليه نفس الواجبات املترتبة على املصرف املصدر تجاه

املسمى.  صرفامل .1.12 او  )بالدفع    املعَين  باالطالع  متاحا  املستندي  االعتماد  كان  إذا 

)قبول   بالتداول  متاحا  او  الكمبيالة(  )قبول  بالقبول  متاحا  او  جل 
ّ
ا بدفع  او  الفوري( 

االجل  من  جزء  بخصم  مقدما  والدفع  املستندات  قبول  او  وخصمها  الكمبيالة 

امن قبل    (28) املستحق( املعزز وبامصرف وسيط باإلضافة  لطبع املصرف  لى املصرف 

"املصرف   او  الدافع"  "باملصرف  اما  يعرف  الوسيط  املصرف  هذا  فإن  املصدر، 

الخاصم" او "املصرف القابل" وذلك حسب الخيار املتاح له في نوع االعتماد املستندي  

 
 . 1975لسنة   152قرار تمييزي حقوق رقم  (26)

 . 600النشرة  8املادة  (27)

 .600النشرة  2املادة  (28)
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ك واذا  الدافع  املصرف  فانه  الفوري  الدفع  هو  الخيار  كان  اذا  الخصم أي  الخيار  ان 

الخوالت املصرف  فانه  املستندات  داول  مع  املصطحبة  الكمبيالة  قبول  كان  واذا  اصم 

من األعراف والعادات املوحدة استعملت لفظ   600فهو املصرف القابل. لكن النشرة  

ليشير الى املصرف املتاح لديه تنفيذ االعتماد او   nominated bank"املصرف املعَين"  

لل متاحا  االعتماد  كان  اذا  املصرف  أي مصرف  أي يشمل  أي مصرف،  قبل  تنفيذ من 

)فورا  1) االستحقاق  بتاريخ  يدفع  الذي  الدافع  بمجرد  (  االعتماد(  نوع  جال حسب 
ّ
ا او 

مصرف   واي  واملعزز  املصدر  املصرف  يشمل  فهو  مطابقة  مستندات  مخول  تقديم 

( الخاصم الذي يدفع الثمن فورا رغم استحقاق الثمن آجال وذلك بخصم 2بالدفع و )

طريق  جز عن  متاحا  االعتماد  كان  اذا  مطابقة  مستندات  تقديم  مقابل  له  كمربح  ء 

جل
ّ
اال تقديم 3و)  الدفع  مقابل  بأجل  املستحقة  الدفع  كمبيالة  يقبل  الذي  القابل   )

لدفع عند حلول االجل اذا كان االعتماد متاحا مستندات مطابقة ليتحمل مسؤولية ا

كمبيالة. الو   (29) بقبول  املصرف  فان  ا وعليه  دور  فقط  يأخذ  قد  فقط سيط  او  ملبلغ 

احد من  الى  باإلضافة  املبلغ  دور  او  القابل  او  الخاصم  او  الدافع  او فقط  املعزز  دور 

 تلك األدوار االخرى. 

األطراف .1.13 بين  الخامسة  التسوية  املرحلة  هذه  دفع  .  على  بناًء  أعاله.  وردنا  كما 

صرف الدافع الرجوع على الثمن مقابل مستندات مطابقة بظاهرها لالعتماد يحق للم

و  املدفوع  املبلغ  عن  للتعويض  املصدر  املصرف  و/او  املعزز  االتفاق  املصرف  بحسب 

املصرف   الى  املستفيد  من  املقدمة  املستندات  ارسال  يتوجب  وبالطبع  العمولة  لدفع 

ر وان تكون في ظاهرها مطابقة لبنود االعتماد لقيام حق الرجوع )الدين(، ومن املصد

املصرف   اصدار ثم  طالب  اآلمر  على  يرجع  واألخير  املصدر  املصرف  على  يرجع  املعزز 

الى طالب االصدار. اذا لم يتم االعتماد على ان ير  في ظاهرها  سل املستندات املطابقة 

ر على مبلغ من املال مسحوب من اآلمر ليساوي  الحجز مسبقا من قبل املصرف املصد

االعتماد فإن املصرف املصدر، كما اثبتت  مبلغ االعتماد وليتم صرفه اذا استحق مبلغ  

 
 .2011-2009اآلراء  722؛ الرأي 600النشرة  2املادة  (29)
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يدأب الى االتفاق مع اآلمر برهن املستندات )خاصة    (30)الدراسة التجريبية في األردن،

لح املصرف املصدر بوليصة الشحن النها سند يمنح صاحبها حق حيازة البضاعة( لصا

يوف االخير ليكون له حق حيازة البضاعة لتأمين سداد دين املصرف على اآلمر اذا لم  

 التزامه.  

املستندي. .1.14 االعتماد  في  املتداخلة  عدة    العالقات  املستندي  االعتماد  يشمل 

املالي عن  الدفع  ائتمان  فكرة  عليها  تقوم  والتي  األساسية  فالعالقة  متداخلة.  عالقات 

االعتماد املستندي هي عالقة املصرف باملستفيد وسوف نتناول الحقا الطبيعة طريق  

 ( 31) ك العالقة واالثار املترتبة على االخالل بتنفيذ الواجبات املترتبة عليها.القانونية لتل 

واما العالقة التي هي في الحقيقة سبب العالقة األساسية هي عالقة اآلمر طالب اصدار 

املصرف   مع  العالقة.االعتماد  لتلك  القانونية  الطبيعة  نتناول  وسوف   ( 32) املصدر 

ا املصرف  بين  أخرى  عالقات  املوهناك  اختار  اذا  أخرى  ومصارف  صدر ملصدر 

املصدر  املصرف  بين  ما  وكالة  عالقة  هناك  وتقليديا  أخرى  خدمة مصارف  استعمال 

واملعزز   املصدر  املصرف  بين  مستندي  اعتماد  عالقة  هنلك  وكذلك  وأيضا  واملبلغ 

 املصرف املصدر واملصرف املعين )دافعا، قابال او خاصما( تشبه املقاولة والوكالة.  

  

 
 توراة: نظر رسالتنا الدك ا (30)

M Hwaidi, 2015, An Evaluation Of The Efficacy Of Ucp 600 Within English And Jordanian Legal 
Orders And Jordanian Commercial Practices, PhD, University of Nottingham Trent, UK, 
http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf 

 الباب الثالث.  لباب االول؛ انظر ايضا انظر الفصل الرابع من ا (31)

 الباب الثالث.  نظر الفصل الرابع من الباب االول؛ انظر ايضا؛ ا (32)

http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf
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   (1)رسم بياني يمثل عملية االعتماد المستندي 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 طالب االصدار

المصرف 

 المصدر

المصرف 

 الوسيط

 مبل /معزز/

 المع ين

 المستفيد

 طلب التبلي  او التعزيز او التنفيذ (1

 ( تعويض المصرف 3

( ارسال مستندات مطابقة   2
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 الثالث الفصل 

     تاريخ االعتماد المستندي

السابق  ( تطور من عملية تجارية في   letters of creditلعل االعتماد املستندي ) .1.15

 ( للمسافر  ائتمان  رسالة  او  بخطاب  تعرف  وكانت  traveller letter of creditكانت   )

حيث ان استعمال التسمية "رسالة    (33)يفة.لة ائتمان مفتوحة او نظتعرف ايضا برسا

االئتمان" في اللغة اإلنجليزية لتدل على االعتماد املستندي يشير الى ان اصل االعتماد 

رسالة هو  للمسافر    املستندي  االئتمان  رسالة  من  الهدف  لكن  للمسافر.  االئتمان 

تندي. رسالة ائتمان املسافر تهدف  يختلف بشكل أساس ي عن الهدف من االعتماد املس 

يريد بلد اجنبي عندما  الى  التاجر املسافر  الى  )مال(  توفير سيولة  في   الى  شراء بضاعة 

مل نقود معه، فبدال من النقود ذلك البلد األجنبي دون ان يضطر التاجر املسافر لح

صورة  يحمل التاجر رسالة االئتمان الصادرة من مصرفه وفيها طلب )او امر لصرف ب

بتمويل  االجنبي  البلد  في  التجار  او  للمصارف  املصدر  املصرف  عن  صادر  الكمبيالة( 

غ معين من النقود و يتعهد فيها املصرف املصدر بتعويض املصرف  التاجر حاملها مبل

ا قيمتها.او  يدفع  الذي  )املستفيد(  وتعويض    (34) لتاجر  بدفع  التعهد  فإن  وعليه 

ويدفعوا قيمة الرسالة والكمبيالة املصطحبة معها  املصارف والتجار الذين يصادقوا  

 والهدف منه هو تمويل التاجر في بلد اجنبي.  كان غير مشروط 

االعتماد   .1.16 قيمة  لدفع  املستندي  االعتماد  في  التعهد  فإن  ذلك  من  العكس  على 

مطابق بتقديم مستندات  قبل مشروط  للبائع  ائتمان  لتقدم  وتهدف  االعتماد  لبنود  ة 

رسال البضاعة، او تقديم الخدمات في عقد الخدمات، بدال من مجرد ان يقبل على ا

 
(33)  McCurdy, Commercial Letters of Credit, [1922] Harvard Law Review Association 539 
(34)  Story, Commentaries on the Law of Bills of Exchange, Foreign and Inland as Administered in 

England and America, (2nd edn, Little and Brown 1860) ch XIII par 459.   
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التمويل في بلد اجنبي. لكن االداتان تتشاركان في وظيفة االئتمان بدفع مبلغ من املال. 

بين املصارف دوليا، رسالة   هذا وبسبب التطور التكنولوجي وتطور وسائل التبادل املالي

في  مستعملة  غير  أضحت  املسافر  رسائل   ائتمان  من  كثير  ان  حيث  العشرين.  القرن 

تست كانت  املسافر  كمبياالتائتمان  مع  مسبقا    (35) خدم  ضامنا  كان  املصرف  ان  اذ 

لتطور  الرئيس ي  العامل  كان  الكمبياالت  بقبول  التعهد  بان  فيبدو  الكمبيالة  لقبول 

ستفيد فكرة رسالة االعتماد املستندي بان يتعهد املصرف بقبول الكمبيالة اذا قدم امل 

  )36( مستندات معينة.

القرن   .1.17 في  املستندية  االعتمادات  انتشار  بدأ  التجارة  لقد  عبر  عشر  التاسع 

البريطانية واألمريكية وأصبحت معروفة وحيوية في التجارة الدولية تلو الحرب العاملية  

األولى  العاملية  الحرب  تلت  التي  االستقرار  عدم  وخاصة  الجديدة  الظروف  ان  األولى. 

ضروريا    سببت املستندية  االعتمادات  استخدام  غدا  ومعها  جديدة  أسواق  ظهور 

االئتمان في تلك البيئة حيث ان التجار في الواليات املتحدة االمريكية اصبحوا  لتأمين  

وجد  فقد  وعليه  التطوير  دور  في  دول  في  معروفين  غير  تجار  الى  بضاعة  يصدروا 

ا الوسيلة  املستندية  باالعتمادات  وان  املصدريين  الثمن.  وفاء  لتأمين  نجاحا  ألكثر 

م البائعين  ان  اكدت  التجريبية  املستندي  الدراسة  االعتماد  استخدام  يفضلون  ازالوا 

التطور. في دور  في دولة  في تلك    (37)عند تصدير البضاعة ملشتري  التجار  هذا ومعظم 

يستل  بان  لهم  األساس ي  من  فكان  البحري  للنقل  سفن  يملكوا  لم  الجديدة  موا  البيئة 

ميز القانون . لقد  (38) اثبات باملستندات على ارسال البضاعة قبل القيام بدفع الثمن

 
(35)  Maitland v The Chartered Mercantile Bank of India, London and China (1865) 2 H. & M. 440. 
(36)  There is fair amount of reported American cases in the very early of the nineteenth century in 

the USA involving documentary credits that were issued by banks as an assurance of payment of the 
bill of exchange against documents: McCurdy, Commercial Letters of Credit, [1922] Harvard Law 
Review Association 539. 

نظر رسالتنا الدكتوراة في املقابالت مع رؤساء افرع االعتماد املستندي او من يمثلهم في املصارف االردنية: ا (37)  
M Hwaidi, 2015, An Evaluation Of The Efficacy Of Ucp 600 Within English And Jordanian Legal 
Orders And Jordanian Commercial Practices, PhD, University of Nottingham Trent, UK,p.351 
http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf 

(38)  Hershey, Letters of Credit, [1918] Harvard Law Review Association, 1 (Nov)  

http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf
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سنة   في  جلي  بشكل  به  واعترف  املستندي  االعتماد  القانون   (39).1854اإلنجليزي  اما 

املستندي   بالعتماد  جلي  بشكل  القانوني  االعتراف  او  لتقنين  محاولة  اول  فإن  األردني 

سنة   في  قبل  1975كان  التمييز.    من  من   (40) محكمة  حكم  اول  فإن  مصر  في  اما 

وبشكل جلي في سنة   (41)1953عتماد املستندي كان في سنة  محكمة النقض يتطرق لال 

1954.(42) 

 

  

 
(39)  Birrell and Others v Dryer and Others (1884) 9 App. Cas. 345 

   .1975سنة  152تمييزي حقوق رقم  قرار (40)

 .37ق  245ص  1ع  5س  1953/12/10جلسة  21لسنة  392الطعن رقم  (41)

 .115ق  767ص  2ع  5س  1954/04/15جلسة  21لسنة  414الطعن رقم  (42)
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 الرابع الفصل 

    الطبيعة القانونية لالعتماد المستندي

تحليل   .1.18 فان  متداخلة  عالقات  عدة  من  يتكون  املستندي  االعتماد  الن  نظرا 

قانونية يقتض ي من الناحية العملية النظر الى كل عالقة على حد منفصل. طبيعته ال

العال )ان  هي:  املستندي  االعتماد  يقوم  ال  دونها  من  التي  الرئيسية  عالقة  1قات   )

اال  اآلمر طالب اصدار  بالعميل  املصدر  )املصرف  و  املصدر 2عتماد  املصرف  ( عالقة 

ا النزاع ينظر القاض ي باملستفيد. كأي معاملة تجارية جديدة تحال  في حال  لى القضاء 

ثم   والزماني  املكاني  االختصاص  الى  قام بدءا  واذا  التطبيق،  الواجب  القانون 

او  األردني  او  )اإلنجليزي  املطبق  القانوني  النظام  بحكم  القاض ي  فإن  االختصاص 

رد صري مثال( يتوجب عليه ان يطبق على هذه املعاملة ما ورد في القانون واذا لم ي امل

االلت وملصادر  التجارية  للمعامالت  القانونية  املبادئ  القاض ي  طبق  في نصا صريحا  زام 

اطار   ضمن  تدخل  بان  الجديدة  التجارية  املعامالت  تصلح  عادة  املطبق.  القانون 

كالب التقليدية  التجارية  القانونية  العقود  واملبادئ  والكفالة  والوديعة  والوكالة  يع 

ا الطبيعة  ان  إال  أي  لاللتزام  مع صلب  يتعارض  بعالقتيه  املستندي  لالعتماد  لتجارية 

التقل املنظومات  تلك  بيانه من  اإلنجليزي واألردني واملصري كما سيرد  القانون  في  يدية 

ذا على القاض ي ان يفعل تجاه تلك  الحقا ومع مبادئ االلتزام في القانون االنجليزي، فما

الت املعاملة  بهذه  يعترف  ال  ان  اما  ان املعضلة؟   او  لاللتزام  كمصدر  الجديدة  جارية 

من   ويراه  يتوافق  بما  التجار  توقعات  تلبي يعكس  لم  لو  حتى  املطبق  القانون  ناحية 

خير يعتمد املعاملة متطلبات ما يصلح ان يكون التزاما في القانون املطبق. ان الخيار األ 

توقعات )مجرد من ناحية على مدى احترام القانون واالخذ بتوقعات التجار ونوعية ال

القانون صالحة يراها  التي  الى عادات وثم اعراف(  ام تطورت  بها ومن   توقعات  للتأثر 

بالتشريع   مخوال  يكن  لم  فإذا  للتشريع  القاض ي  بها  املخول  السلطة  على  أخرى  ناحية 
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معا  قبول  عليه  لقيام  صعب  بها  املشرع  املتطلبات  خالفت  اذا  لاللتزام  كمصدر  ملة 

ناك مبادئ قانونية تعتبر من النظام العام واآلداب العامة في القانون االلتزام. بالطبع ه

  ٌتقبل معاملة تجارية تخالف تلك املبادئ.املطبق ال 

بات  .1.19 املستندي  االعتماد  ان  أساس  على  قائم  القانونية  للطبيعة  التحليل    ان 

فع  غير قابل لاللغاء أي ان املصرف املصدر ال يستطيع الرجوع عن التزامه بد وقطعي

القا الطبيعة  ان  إذ  املستفيد.  الى  االعتماد  اصدر  متى  االعتماد  لالعتماد  قيمة  نونية 

تختلف عن الطبيعة   (43) املستندي غير القطعي )إذا صح ان يعتبر اعتماد مستندي(

املستندي  لالعتماد  اعراف    القانونية  على  قام  املستندي  االعتماد  ان  حيث  القطعي. 

واالستقاللية )القطعية  االعتماد   جذرية  عملية  تقوم  ال  بدونها  الظاهرية(  واملطابقة 

نرى، كما  الدول    (44) املستندي،  عبر  التجار  بين  كثيرا  انتشرت  األعراف  هذه  وان 

امل  والعادات  األعراف  منشورات  انتشارها  على  )وساعد  لالعتمادات  والقارات  وحدة 

ادركت املحاكم  فان  الدولية(  التجارة  غرفة  عن  الصادرة  قبولها    املستندية  ضرورة 

لع الدولية.  التجارة  في  ألهميتها  نظرا  القانونية  الصبغة  في واعطائها  خر 
ّ
اال العامل  ل 

شريعة  العقد  مبدأ  تتبنى  الوطنية  القوانين  ان  هو  املستندي  االعتماد  قبول 

أي حرية التعاقد وبالتالي حرية اختيار القانون الواجب التطبيق ففي    (45) املتعاقدين

انون الوطني الذي ال يعكس توقعات التجار وال يخدم متطلباتهم قد ظل ذلك فإن الق 

 في املعامالت التجارية الدولية.     ال يختار بان يطبق 

 

 

 

 
 انظر ادناه الفصل السادس والباب الثاني.   (43)

 . 2.22انظر ادناه الفصل السادس والباب الثاني فقرة  (44)

؛ قرار تمييزي حقوق  2018لسنة    3871؛ قرار تمييزي حقوق رقم  2018لسنة    4461قرار تمييزي حقوق رقم    (45)

 131القانون املدني املصري رقم    147املادة  ؛  2018نة  لس  3638؛ قرار تمييزي حقوق رقم  2018لسنة    4233  رقم

 . 1948لسنة 
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      . القانون اإلنجليزي1

 طالب اإلصدار أ. عالقة المصرف المصدر بالعميل اآلمر

اد لم  ان العالقة بين املصرف املصدر والعميل اآلمر طالب فتح واصدار االعتم  .1.20

ة تتوفر فيها االيجاب  تسبب بلبلة قانونية بكونها مصدر التزام حيث انها عالقة تعاقدي

العميل  اخطار  يتم  )عندما  والقبول  االعتماد(  اصدار  طلب  العميل  يقدم  )عندما 

فعال كإصدار االعتماد للمستفيد( والتبادل )تبادل املنفعة فاملصرف  بالقبول قوال او  

اإل  وطالب  عمولة  من يجني  كل  أي  املتبادل  والعاتق  الدفع  خدمة  من  يستفيد  صدار 

عاتق(. يتحمل  طبيعتها   (46) الطرفين  تحليل  يتم  لم  التعاقدية  العالقة  تلك  لكن 

املص املصرف  وصف  تم  جزمي.  بشكل  القضاء  في  طالب  القانونية  العميل  بوكيل  در 

في قضية   القاض ي عدالة دفلن  ا  Midland Bank االصدار من قبل  لتطرق  في محض 

اإلصدار.  الى طالب  من  املقدمة  الغامضة  التعليمات  القاض ي    (47)  موضوع  ان  اال 

)موضوع النزاع فيها    Credit Agricoleالسيد ستوتون في محكمة االستئناف في قضية  

م الغامضة  االعتماد(  التعليمات  اصدار  طالب  العميل  العالقة    (48) ن  بأن  صرح 

طالب اإلصدار ليست بوكالة وانما استخدمت    التعاقدية بين املصرف املصدر والعميل

في قضية سابقة من قبل القاض ي العدالة دفلن لتطبيق مبدأ من مبادئ  كلمة الوكيل  

ة املعقولة في فهم وتحليل الوكالة، وهو ان مقياس االلتزام يكمن في بذل الجهد والعناي

الة. فما الطبيعة تعليمات العميل في حال غموضها، وليس للداللة على ان العالقة بوك

القاض ي نؤيد  نحن  للعالقة؟  القانونية(  وفلسفته  القانوني  )األصل  السيد   القانونية 

 
 (46) Chapter 4 Beale and others (eds), Chitty on Contracts (33rd edn, Sweet and Maxwell 2018) 

)47( Midland Bank v Seymour1955( 2 Lloyd’s Rep. 147,153 per Devlin J; Commercial Banking Co. of 
Sydney v Jalsard Pty Ltd (1973) AC 279, 285 per Lord Diplock. 

(48)  Credit Agricole Indosuez v Muslim Commercial Banking [2000] 1 Lloyd’s Rep 275, 280 where 
Sir Christopher Staughton stated that there is no agency relationship in law between the issuing 
bank and the applicant and that lead to the suggestion of D Neo & P Elinger, The Law and Practice of 
Documentary Credit, (1st edn, 2010) 83-84 that the agency relationship is confined to the internal 
mandate. The issuing bank under a duty to strictly adhere to the instructions or the mandate of the 
applicant: Equitable Trust Co of New York v Dawson Partners Ltd )1927( 27 Lloyd’s Rep. 49, 52; 
South African Reserve Bank v Samuel & Co )1931( 40 Lloyd’s Rep. 291; Rayner & Co Ltd v Hambro's 
Bank Ltd [1943] K.B. 37, 43 per Goddared LJ. 

http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=18&crumb-action=replace&docguid=I8C231DA0E42711DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=18&crumb-action=replace&docguid=I8C231DA0E42711DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=12&crumb-action=replace&docguid=IA1CF3620E42711DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=12&crumb-action=replace&docguid=IB6EF93F0E42811DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=12&crumb-action=replace&docguid=ICD271901E42711DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=12&crumb-action=replace&docguid=ICD271901E42711DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=12&crumb-action=replace&docguid=ICD271901E42711DA8FC2A0F0355337E9


 

49 

في شقها   الوكالة  من  تشابها  بالرغم مع  بوكالة،  ليست  العالقة  ان هذه  فنرى  ستوتون 

 لداخلي ووجود اطراف ثالثة، لألسباب التالية:  ا

لفقهاء يعتبر من صلب الوكالة في القانون أوال، ان الشق الخارجي للوكالة في رأي بعض ا

نجليزي فلكي يكون هناك وكالة ال بد للوكيل ان يكون لديه السلطة )سواء تعاقديا  اإل 

انوني لألصيل بخلق التزامات  بقيام الرضا او قانونيا بفرض القانون( لتغيير الوضع الق

ثالث، طرف  مع  املستن  (49) عليه  االعتماد  في  يتوفر  ال  الذي  املصرف  االمر  ان  إذ  دي 

ال خلق  يستطيع  ال  في املصدر  املستفيد  تجاه  اإلصدار  طالب  العميل  على  تزامات 

   (50) االعتماد.

تترتب عليها من   بين األصيل والوكيل وما  الداخلي )أي العالقة ما  ثانيا، إن كان الشق 

عليه   لتقوم  كافيا  املصرفالتزامات(  عالقة  فإن  العقارات  سمسرة  في  كالتي    الوكالة 

مقتص وكالة  عالقة  هي  اإلصدار  طالب  بالعميل  النيابة املصدر  في  شقها  على  رة 

الخارجية. النيابة  في  فإن    (51)الداخلية دون شقها  يطبق  الخارجي ال  الشق  ان  وحيث 

ان املصرف  إذ  أيضا  الوكيل لألصيل( ال يطبق  )انتماء  الوالء  يتعامل   متطلب  املصدر 

ل طالب اإلصدار. وبناء على الشق الداخلي ان مع املستفيد كأصيل وليس كوكيل للعمي

املصدر يلتزم بالتقيد بتعليمات العميل وال يحق له الخروج عليها من منطلق املصرف  

النيابة الداخلية وبناء على هذا الرأي من االصح ان يطلق على هذه العالقة بالنيابة او 

الداخلية،النياب على    (52)ة  يطلق  ان  االدق  من  انه  نرى  بعالقة  ونحن  العالقة  تلك 

أل  مستندي  تجنب  اعتماد  ستوتون  السيد  القاض ي  ولذلك  التجاري  مسماها  نه 

الداخلية   النيابة  الوالء على  بالرغم من عدم تطبيق متطلب  الوكالة.   كلمة  استعمال 

 
(49) FE Dowrick, "The Relationship of Principal and Agent" [1954] 17 MLR 24 

تعتبر   التي  العقارات  كسمسار  عالقات  هناك  الن  انتقدت  النظرية  هذه  صالحية  لكن  عدم  من  بالرغم  وكالة 

 شتري ، انظر: السمسار بخلق التزامات على البائع او امل

LS Sealy & RJA Hooley, Commercial Law, (4th edn, OUP 2010), p.100.  

 لجذريه التي يقوم عليها االعتماد.انظر الياب الثاني االعراف ا (50)

(51)  Bowstead and Reynolds on Agency (18th edn, Sweet & Maxwell 2006) para 1.18 
(52)  D Neo & P Elinger, The Law and Practice of Documentary Credit, (1st edn, Hart 2010), p. 84 
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الى االعت بالوكالة قد تؤدي  الوكيل كحد أقل إال ان وصف العالقة  انه يكمن على  قاد 

ستندي إذ مصلحة األصيل االمر الذي قد ال يطبق في االعتماد امل   ان ال يقوم بعمل ضد

بعمل  املصدر  املصرف  قيام  الى  يؤدي  قد  املستندي  االعتماد  في  مبدأ االستقاللية  ان 

التي ضد مصلحة العميل طالب االصدار كدفع مبلغ االعتماد بالرغم من ان البضاعة  

 أرسلها املستفيد مخالفة لعقد البيع.   

القة بين املصرف املصدر والعميل طالب اصدار االعتماد هي عالقة ، إن العفالخالصة

بتعليمات طالب   بالتقيد  يلتزم  ان املصرف  اعتماد مستندي حيث  تقوم على  تعاقدية 

موض التعليمات في اإلصدار )كالنيابة الداخلية في الوكالة( وعدم االجتهاد إال في حال غ

سير التعليمات بما يتوافق مع مصلحة العميل من  حد بذل العناية والجهد املنطقي لتف

   (53) ة املوضوعية.الناحي

اعتماد مستندي وفيه ال يجوز  بأن يصدر  اآلمر من املصرف املصدر  اذا طلب  وعليه 

يتوجب على للمصرف ان يدفع قيمة االعتماد اال بعد إذن اآلمر طالب اإلصدار فانه  

ا هذه  ان  وحيث  بالتعليمات،  يلتزم  ان  مستندي  املصرف  اعتماد  تعتبر  ال  لعملية 

قاللية اذ يتلقاها املستفيد على انها دفع الثمن من املشتري مقابل ملخالفتها ملبدأ االست

مستندات من البائع فإننا ننصح املصرف املصدر بعدم تسمية هذه العملية باعتماد 

يتجنب   وان  تفادمستندي  املعاملة  لتلك  الدولية  التجارة  غرفة  نشرات  يا  تطبيق 

 للغموض.  

 ب. العالقة بين المصرف المصدر والمستفيد 

ان طبيعة وأصل التزام املصرف املصدر تجاه املستفيد سببت بلبلة قانونية في   .1.21

نظرية   ان  حيث  االنجلوسكسوني  النظام  تعتمد  التي  والقوانين  اإلنجليزي  القانون 

االعتماااللتزام   في  االلتزام  قيام  على  تسعف  ال  األنظمة  تلك  العالقة في  املستندي.  د 

وامل املصدر  فاملصرف  بوكالة  التزاما  ليست  والتزامه  كأصيل  املستفيد  مع  يتعامل  عزز 

عليه  انشأ  الذي  البيع  عقد  في  االعتماد(  في  )اآلمر  املشتري  التزام  عن  مستقال  اصيال 

 
(53) Ireland v Livingston (1871-72) LR 5 HL 395  
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فإن   وكذلك  املستندي.  طالب  االعتماد  اآلمر  للعميل  كفيال  ليس  املصدر  املصرف 

اال  واملعاصدار  املصدر  املصرف  على  يرجع  املستفيد  ان  حيث  وفقط عتماد،  أوال  زز 

إنما يرجع   (54) وليس له الرجوع بناء على االعتماد املستندي على اآلمر طالب اإلصدار.

الثمن يتم استيفاء  لم  اذا  البيع  بناء على عقد  املشتري  بواسطة االعتماد   كدائن على 

ئن يتوجب عليه ان يرجع أوال على املدين ثم املستندي.  بعكس الكفالة حيث ان الدا

    (55)عجز املدين.الكفيل اذا 

لاللتزام، .1.22 مصدرا  تعتبر  ال  )كالهدية(  املنفردة  اإلرادة  ان  بعكس    (56)املعضلة 

على  تعتمد  والتي  األردني  املدني  كالقانون  اإلسالمي  النظام  على  تعتمد  التي  القوانين 

وعليه فإن     (57) دني املصري في نظرية االلتزام.النظام الفرنس ي والروماني كالقانون امل

اإلنجليزي   القانون  في  العقد  نظرية  لكن  التعاقدي.  االلتزام  نحو  اتجه  التحليل 

االنج املستندي، )واألنظمة  االعتماد  في  االلتزام  لقيام  تسعف  ال  ايضا  لوسكسونية( 

املتبادل"  "املقابل  عنصر  لوجود  األنظمة  (58) وذلك  بعكس  العقد  القانونية    لقيام 

والف العقداإلسالمية  لقيام  والسبب  والقبول  االيجاب  فيها  يكفي  التي  . (59) رنسية 

يكت التي  املنفعة  ان  يعني  املتبادل  املقابل  مقابل عنصر  لها  يكون  ان  يجب  سبها طرف 

مقابل  منفعة  يكتسب  العقد  في  األول  الطرف  فان  وعليه  مجانا  يعطى  شيئا  فليس 

الخسا وتلك  يعانيها  التي خسارة  لألخير  منفعة مقابل خسارة  الثاني  الطرف  تكسب  رة 

 
)54( WJ Alan & Co Ltd v El Nasr Export & Import Co [1972] 2 Q.B. 189; Soproma SpA v Marine & 
Animal By-Products Corp [1966] 1 Lloyd's Rep. 367; 
 Newman Industries v Indo-British Industries (Govindram Bros, Third Parties) [1956] 2 Lloyd's Rep. 
219. 

(55)  Smith v Wood [1929] 1 Ch 14; R Goode, Commercial Law (3rd edn, 2004) 
(56)  Chapter 4 Beale and others (eds), Chitty on Contracts (33rd edn, Sweet and Maxwell 2018) 

؛ القانون املصري:  1976لسنة  43  القانون املدني رقم 1القانون االردني: املادة  (57)  
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%
D9%8A 

(58)  Chapter 4 Beale and others (eds), Chitty on Contracts (33rd edn, Sweet and Maxwell 2018) 
. 1948لسنة  131، القانون املدني املصري رقم 1976لسنة  43القانون املدني األردني رقم   (59)  

https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=38&crumb-action=replace&docguid=I0CC5DF10E42811DA8FC2A0F0355337E9
https://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=38&crumb-action=replace&docguid=I0CC5DF10E42811DA8FC2A0F0355337E9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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األول.  للطرف  منفعة  املال    (60)تعتبر  من  مبلغا  يعطي  ان  األول  الطرف  وعد  فإذا 

ا من للطرف  مقابل  هناك  كان  اذا  إال  تعاقديا  التزاما  يشكل  ال  الوعد  هذا  فإن  لثاني 

ال الى  ش يء  بتقديم  الثاني  الطرف  من  التزام  اي  الثاني  وعليه الطرف  األول.  طرف 

او املعزز(  \ فالسؤال، ما هو املقابل الذي يقدمه املستفيد اللتزام املصرف املصدر )و  

ألصول العرفية التي قام عليها االعتماد املستندي  من ابدفع قيمة االعتماد املستندي؟  

املصرف   التزام  ان  حين  في  وانه  واملعزز  املصدر  املصرف  تجاه  ملزم  غير  املستفيد  ان 

املصرف  يع تجاه  التزام  أي  املستفيد  على  يترتب  ال  عنه  الرجوع  يجوز  وال  قائما  تبر 

م مستندات بتا. ظهرت  يقد  فاملستفيد له الخيار بأن يقدم مستندات مطابقة او ان ال

( ان املقابل من املستفيد تجاه املصرف  1عدة نظريات لتعالج تلك املسألة من ابرزها )

ولكن هذا ال يصلح كمقابل ملزم اذ كما ذكرنا   (61)دات،املصدر يكمن في تقديم املستن

( و  ذلك  من  بخيار  هو  بل  املستندات  بتقديم  ملزم  غير  املستفيد  موقف 2فإن  ان   )

ملزم من طرف  املستفي بقيام عقد  يعتبر قبول لإليجاب  املصرف  التزام  باتكاله على  د 

تلك  ان  اال  االنسحاب عن وعده،  املصرف من  يمنع  اتكاال  او  ال تصح    واحد  النظرية 

حيث ان املصرف املصدر يعتبر ملتزما بدفع قيمة   (62) كما أدلى البروفسور روي جوود

قبل االخطار لكي يكون هناك قبول  او اتكال  أي    (63) االعتماد بمجرد اصدار االعتماد

 من قبل املستفيد.  

التجار  .1.23 في االعتماد املستندي هو العرف  القانوني لاللتزام  ي  وعليه فإن األصل 

قضية   في  االستئناف  محكمة  قررت  لورد   Hamzeh Malasكما  القاض ي  قال  حين 

د املستندي للمستفيد العدالة جينكنز واصفا التزام املصرف املعزز بدفع قيمة االعتما

 بالتزام قطعي غير قابل عن الرجوع:

 
(60)  Chapter 4 Beale and others (eds), Chitty on Contracts (33rd edn, Sweet and Maxwell 2018) 
(61) Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG v China Marine Bunker (Petrochina) Co Ltd [2006] EWHC 

212 (Comm) per Gloster J  
(62)  R Goode, "Abstract Payment Undertaking", Ch 9 of P Cane & J Stapleton (eds), Essays for Patrick 

Atiyah, (1991), p.218 

 . 600)ب( من النشرة  7املادة  (63)
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هذه  على  قام  املعزز  املستندي  االعتماد  ان  أساس  على  بني  قد  مفصل  تجاري  "نظام 

العادة الص بتلك  بالتدخل  القضية  هذه  في  املحكمة  هذه  تقوم  ان  الخطأ  فمن  فة، 

   (64)".املستقرة 

مصدر   هو  التجاري  العرف  ان  العرف  ولذلك  هذا  مخالفة  من  بالرغم  االلتزام 

املستندي   االعتماد  يعتبر  البعض  فإن  وعليه  االلتزام،  لقيام  القانونية  للمتطلبات 

ويجب اإلشارة    (65) ل لقيام العقد في القانون اإلنجليزي.استثناء ملتطلب املقابل املتباد

م االنجليزي  القانون  في  يعامل  املستندي  االعتماد  التزام  بان  االلتزام هنا  عاملة 

االلتزام   (66) التعاقدي  بتنفيذ  االخالل  معالجة  سبل  في  النظر  عند  أساس ي  وهذا 

   (67))ككحسبة مقدار التعويض عن الضرر الناجم لعدم التنفيذ(.

 . القانون األردني 2

 أ. العالقة بين المصرف المصدر والعميل اآلمر طالب اصدار االعتماد 

القانون    .1.24 في  الحال  املوقرة  ليس كما هو  التمييز  لم تصف محكمة  اإلنجليزي، 

التي تطرقت فيها لعالقة املصرف املصدر  في أي من قراراتها  بالوكيل  املصرف املصدر 

اال  اصدار  طالب  اآلمر  استخدام    (68) عتماد.بالعميل  على  التمييز  محكمة  حرصت 

تطرقت   فيه  تمييزي  قرار  في  و  املستندي،  االعتماد  في  التزام  ملقياس عبارة  املحكمة 

التزام املصرف املصدر نصت بان مسؤولية املصرف املصدر هي بذل العناية، دون ان 

الوكالة. عالقة  املحكمة  بطال   (69)تذكر  املصدر  املصرف  عالقة  ان   اصدار  فنرى  ب 

 
(64) [1958] 2 Q.B. 127, 129. Hamzeh Malas Sons v British Imex Industries Ltd 
(65)  Chapter 4. Beale and others (eds), Chitty on Contracts (33rd edn, Sweet and Maxwell 2018) 
(66)  United City Merchants (Investments) Ltd v Royal Bank of Canada [1983] AC 168, 183 per Lord 

Diplock 
(67)  R Goode, Rule, Practice, and pragmatism in transnational commercial law [2005] International 

& Comparative Law Quarterly 539, 547. 

؛ قرار تمييزي حقوق  1991لسنة    1160قرار تمييزي حقوق رقم    ؛1975سنة  ل  152قرار تمييزي حقوق رقم    (68)

؛  2008لسنة    3081؛ قرار تمييزي حقوق رقم  1998  لسنة  2510؛ قرار تمييزي حقوق رقم  1993لسنة    111رقم  
 .  2014لسنة  1802قرار تمييزي حقوق رقم 

 . 2008 لسنة 3081قرار تمييزي حقوق رقم  (69)
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مستقل    -حيث ان التزام املصرف املصدر هو التزام أصيل    (70)االعتماد ليست بوكالة،

العميل   التزام  اإلصدار  عن  طالب  املستفيد  -اآلمر  تجاه  ليس    (71) ومباشر  واآلمر 

في االعتماد تجاه املستفيد، يلتزم بشكل    (72) بمسؤول  الوكيل ال  اذ ان  الوكالة  بعكس 

وال حتى    (73)ث بل األصيل الذي يترتب عليه االلتزام املباشر.مباشر تجاه الطرف الثال 

يتعامل   بعمولة  وكالة  العالقة  تكون  ان  باسمه تصلح  املصرف(  )فرضا  الوكيل  فيها 

للمادة   سندا  املستفيد(  )فرضا  الثالث  للطرف  مباشرة  ويلتزم  قانون   88الخاص  من 

ولة تخضع ملبادئ الوكالة في إذ ان محكمة التمييز اقرت بان الوكالة بالعم  (74) التجارة 

ألمر الذي ال ا  (75) يحق للموكل )األصيل( عزل الوكيل بارادته املنفردة،القانون املدني ف

املصرف   عزل  له  يحق  ال  اإلصدار  طالب  العميل  ان  إذ  املستندي  االعتماد  في  يتوفر 

االعتماد، صدر  متى  االعتماد  قيمة  دفع  من  منعه  او  املصرف   (76) املصدر  فعمولة 

    (77) م بإصدار االعتماد.صدر تستحق متى قاامل

 

عقد ضمان بضم ذمة  التمييز " وال تعتبر العالقة بكفالة حيث عرفتها محكمة   .1.25

يرجع بها الدائن على الطرفين، األمر الذي ال يتوفر في    (78) "الضامن الى ذمة املضمون 

 
 اس ي موقف القانون املصري ادناه. انظر كمصدر استئن (70)

 .2014لسنة  1802؛ قرار تمييزي حقوق رقم 2006لسنة  1050قرار تمييزي حقوق رقم  (71)

 .600من النشرة  4املادة  (72)

 . 1976لسنة  43القانون املدني األردني رقم  888املادة  (73)

الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص "(:  1)   88نصت املادة   1966لسنة    12قانون التجارة األردني رقم   (74)

 مباشرة نحو األشخاص الذين تعاق 
ً
دوا معهم كما لو كان العمل ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما

بج  مواجهته  في  يحتجوا  أن  األشخاص  لهؤالء  ويحق   
ً
به شخصيا عالقتهم يختص  عن  الناتجة  الدفع  أسباب  ميع 

 ". ن يخاصموا املوكل مباشرةالشخصية به وال يحق لهم أ 

 . 1966لسنة  12( قانون التجارة األردني رقم 2) 87؛ املادة 1995لسنة  515قرار تمييزي رقم  (75)

 . 600من النشرة  7املادة  (76()76)

رقم  600النشرة    7املادة    (77) حقوق  تمييزي  قرار  انظر  تخلو   2008لسنة    3081؛  املصدر  املصرف  ان  حيث 

ب قام  متى  في مسؤوليته  العمولة  اذا يستحق  ما  القرار  يتضح من  لم  املطلوبة إلصدار االعتماد ولكن  العناية  بذل 
 هذه الحالة. 

 . 1989لسنة  1068حقوقي رقم قرار تمييزي  (78)
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اإلصد  طالب  اآلمر  والعميل  املصدر  املصرف  ذمتي  ان  إذ  املستندي  ار االعتماد 

وال   املستندي  االعتماد  على  بناء  اآلمر  على  يرجع  ان  للمستفيد  يحق  وال  مستقلتين 

  (79) يستطيع ان يرجع على املصرف بصفته البائع بناء على عقد البيع.

هي   .1.26 اإلصدار  طالب  واآلمر  املصدر  املصرف  بين  ما  العالقة  ان  فالخالصة، 

عالقة   وهي  والقبول  االيجاب  فيها  يقوم  تعاقدية  فيها  عالقة  يلتزم  مستندي  اعتماد 

 (80) عليمات العميل بحاذفيرهااملصرف ببذل العناية املطلوبة الصدار االعتماد وفقا لت

تنفيذه  على  املترتبة  واملصروفات  املدفوع  االعتماد  مبلغ  عن  وتعويض  عمولة  مقابل 

األطراف(. عليها  يتفق  كما  العمولة  حساب  في  تدخل  حال    (81) )عادة  بالنتيجة  فهو 

ي  خير أكثر قابلية لتطبيق مبادئ الوكالة بشقها الداخلي أون اإلنجليزي إال ان األ القان

حق   تطبيق  قابلية  من  وبالتالي  املصرف  وتعويض  العمولة  دفع  حيث  من  النيابة 

 االمتياز بأخذ العمولة. 

 ب. العالقة بين المصرف المصدر والمستفيد 

ال  .1.27 أصل  فإن  اإلنجليزي  القانون  في  الحال  هو  كما  املصدر  ليس  املصرف  تزام 

امل االعتماد  في  املستفيد  عقبة  تجاه  تكن  لم  ولم ستندي  األردني  القانون  في  قانونية 

القانون اإلنجليزي، يعتبر من  تسبب أي جدل. وذلك الن التصرف االنفرادي، بعكس 

فاملصرف يلتزم بمطلق    (82)مصادر االلتزام في الشريعة االسالمية طبقا للقانون املدني.

وال  ارادته املستفيد  تجاه  اال  املنفردة  لقيام  بالقبول  االيجاب  لتطابق  لتزام حاجة 

لقيام  اإلنجليزي،  القانون  في  هو  كما  املقابل"،  "التبادل  متطلب  هناك  ليس  وبالطبع 

العدة تحفظت ولألسف عن تحليل مصدر  في قراراتها  التمييز  االلتزام. اال ان محكمة 

امل القانون  ان  بيان  وعن  االعتماد االلتزام  في  لاللتزام  القانوني  للغطاء  يصلح  دني 

 
 .600النشرة  4املادة  (79)

 . 1989لسنة  1068قرار تمييزي حقوقي رقم  (80)

 هذا هو حال القانون املصري، انظر ادناه.  (81)

 .  1976لسنة  43القانون املدني األردني رقم  250ادة امل (82)
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اك  (83) املستندي. وبوصف  إذ  املستندي،  االعتماد  بان  بالنص  التمييز  محكمة  تفت 

التزام املصرف املصدر تجاه املستفيد، تعهد بدفع مبلغ من املال مقابل شروط معينة 

وقضاًء، قانونا وفقها  مقدر  هو  االلتز   (84) كما  ان اصل   من وصف 
ً
العرف  بدال ام هو 

الت القانون  املدني  وان  القانون  وان  العرف  يحترم  ألن جاري  االنفرادي  للتصرف  يتيح 

يكون مصدرا لاللتزام. على أي حال فإنه في الواقع ليس هناك خالف على تطبيق التزام 

املصرف املصدر في االعتماد املستندي واالنتقاد املوجه نظري ليفيد ان نظرية االلتزام 

الشري القانون في  في  االلتزام  نظرية  من  أكثر  التجار  توقعات  وتعكس  أوسع  عة 

فان احكام العقد   (85) إلنجليزي. بالرغم من ان مصدر االلتزام هو التصرف االنفرادي ا

  (86) تطبق على تنفيذ االلتزام.

 . القانون املصري 3

 أ. العالقة بين المصرف المصدر والعميل طالب اإلصدار

اإلنجلي .1.28 القانون  وضوحا بعكس  اكثر  وبصورة  تطرق    زي  األردني،  القانون  من 

لطبيعة االعتماد املستندي وقد عرفه من    1999لسنة    17ملصري رقم  قانون التجارة ا

 :  341ناحية العالقة ما بين املصرف املصدر واآلمر طالب اإلصدار بنص املادة 

على   بناء  اعتماد  بفتح  بمقتضاه  البنك  يتعهد  عقد  املستندى  أحد االعتماد  طلب 

آخر ويسمى   لصالح شخص  اآلمر:  تمثل عمالئه ويسمى  املستفيد: بضمان مستندات 

 بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

الجديد  التجاري  القانون  تشريع  قبل  املصرية  النقض  محكمة  من  قرارات  وهناك 

والعميل طالب  1999) بين املصرف املصدر  العالقة  لطبيعة  ( تتطرقت بشكل مباشر 

 نصت محكمة النقض املوقرة:  اإلصدار حين

 
؛ قرار تمييزي حقوق  2006لسنة    1050؛ قرار تمييزي حقوق رقم  1975لسنة    152قرار تمييزي حقوق رقم    (83)

 .2011لسنة  1773رقم 

 . 2011لسنة   1773؛ قرار تمييزي حقوق رقم 1975لسنة   152قرار تمييزي حقوق رقم  (84)

 . 1976لسنة  43القانون املدني األردني رقم  250املادة  (85)

 . 1976لسنة  43القانون املدني األردني رقم  251املادة  (86)
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 للوفاء بثمن صفقة املقرر في قضاء هذه امل 
ً
  حكمة أن البنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا

 عن املشترى في الوفاء للبائع بقيمة االعتماد كما ال يعتبر 
ً
  تمت بين تاجرين ال يعتبر وكيال

ف التزامه  يعتبر  بل  املشترى،  عملية  التزامه  يتبع   
ً
كفيال أو   

ً
التزاما  ضامنا الحالة  هذه  ي 

 عن العقد القائم بين
ً
البائع واملشترى، يلتزم بمقتضاه بالوفاء بقيمة االعتماد    مستقال

.
ً
 (87) متى قدم إليه املستفيد منه املستندات املبينة بخطاب فتحه مطابقة تماما

كما سبق    -فمن الواضح واملقرر في القانون املصري بان العالقة ليست بوكالة والسبب  

األردني  وح القانون  في  املص  -للنا  املصرف  التزام  عن ان  مستقل  أصيل  التزام  هو  در 

املستفيد تجاه  ومباشر  اآلمر  في   (88) التزام  بمسؤول  ليس  االصدار  طالب  واآلمر 

بعكس الوكالة اذ ان الوكيل ال يلتزم بشكل مباشر تجاه    (89) االعتماد تجاه املستفيد،

يترتب الذي  األصيل  بل  الثالث  املباشر.  الطرف  االلتزام  الوكالة   (90) عليه  في  وكذلك 

 ( 91) يحق لألصيل ان يعزل الوكيل متى شاء على ان يدفع اجره ويعوضه عن االضرار،

امل يعزل  ان  لآلمر  يحق  ال  املستندي  االعتماد  في  انه  أصدر إال  متى  املصدر  صرف 

عن    (92) االعتماد. مستقلة  املصدر  املصرف  ذمة  الن  بكفالة  ليست  ذمة  والعالقة 

فاملستفيد ليس له اال الرجوع على املصرف املصدر واملعزز إذا كان موضوع   (93)اآلمر،

 الدعوى استيفاء دين بناء على االعتماد املستندي.  

 

ان العالقة بين املصرف    851قم  هذا ومن الواضح من قرار محكمة النقض ر  .1.29

 
  851؛ انظر أيضا: الطعن رقم  263ق    606ص    2ع    40س    19/ 06/ 1989جلسة    58لسنة    1685الطعن رقم    (87)

 . 2009\ 03\26سة جل 72لسنة   615؛ الطعن رقم 52ق  295ص  1ع  54س  28/ 2003/01جلسة  71لسنة 

س   2009/06/25جلسة    79لسنة    621؛ الطعن رقم  1999لسنة    17قانون التجارة املصري رقم    345املادة  (88)

 . 127ق  757ص  60

 : تعتبر نتيجة مبدأ االستقاللية وهو عرف متجذر. 600من النشرة  4املادة  (89)

 . 1948لسنة  131القانون املدني املصري رقم  699املادة  (90)

 .  1948لسنة  131القانون املدني املصري رقم  715املادة  (91)

 . 600)ب( النشرة  7املادة  (92)

 . 600النشرة  4املادة ؛ 1999لسنة   17رة املصري رقم ( قانون التجا2) 341املادة  (93)
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 ت املحكمة:املصدر والعميل طالب اإلصدار هي عالقة عقد اعتماد مستندي إذ نص

فتح   طالب  وعميله  االعتماد  فاتح  البنك  بين  العالقة  في  يلقى  املستندى  االعتماد  إن 

شروط   من  االعتماد  عقد  تضمنه  ما  كافة  بتنفيذ  البنك  هذا  على   
ً
التزاما االعتماد 

 بدفع    محققه
ً
 مقابال

ً
 على هذا العميل التزاما

ً
للغاية منه لصالح عميله كما يلقى أيضا

االعتماد تنفيذ   قيمة  في  البنك  أنفقها  التى  املصروفات  وكافة  املستحقة  والفوائد 

 عما قد يترتب على ذلك من ضرر االعتماد فإذا أخل أى منهما  
ً
بما التزم به عد مسئوال

املدين إللتزامه التعاقدى أو التأخير فيه يعد خطأ في ذاته   لآلخر باعتبار أن عدم تنفيذ 

إال عنه  يدرأها  يسأل    يرتب مسئوليته وال  ال  الذى  الغير  أو خطأ  القاهرة  القوة  إثباته 

  (94) عنه أو خطأ الطرف اآلخر.

  ( 95) يرى البعض ان العالقة اقرب للمقاولة حيث يتعهد املقاول بتحقيق نتيجة،  .1.30

ولكن العالقة ليست بمقاولة إذ ان العمال املعينين من املقاول لديهم الحق بمقاضاة  

االجر، الستيفاء  العمل  الذ االم  (96)رب  ان  ر  إذ  املستندي  االعتماد  في  يتوفر  ال  ي 

املصارف األخرى كاملبلغ واملعزز، وهم بالطبع ليسوا بعمال بل بوكالء، ليس لهم الرجوع 

اإلصدار. طالب  اآلمر  تارة    (97) على  يكون  قد  املصدر  املصرف  التزام  معيار  ان  أيضا 

تفصي سيتم  كما  نتيجة  بتحقيق  أخرى  وتارة  بعناية  الحالقيام  ومن    (98) قا.له  هذا 

القانون  االنجليزي وأوضح من  القانون  اجزم من  املصري  القانون  ان موقف  املالحظ 

حجز   للمصرف  ويحق  الخاصة،  طبيعته  له  املستندي  االعتماد  عقد  بان  األردني 

املستندات املطابقة لحين أن يدفع اآلمر للمصرف قيمة االعتماد الذي دفعه املصرف  

اآلم يقم  لم  بالدفواذا  خالل  ر  البضاعة  ع  على  ينفذ  أن  للمصرف  فيحق  أشهر  ستة 

 
أيضا  52ق    295ص    1ع    54س    28/ 01/ 2003جلسة    71لسنة    851الطعن رقم    (94) انظر    443الطعن رقم  ؛ 

 . 105ق  551ص  1ع  35س  27/ 1984/02جلسة  45لسنة 

 دار النهضة.  81( ص 1985)الدين عوض، االعتمادات املستندية دراسة للقضاء والفقه املقارن، علي جمال  (95)

 . 1948لسنة  131القانون املدني املصري رقم  662املادة  (96)

 . 600النشرة  13و  4املادة  (97)

 مس.انظر الباب الثالث والباب الخا (98)
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االعتماد   املصري ألحكام  التجارة  قانون  بموجب  التجاري وذلك  الرهن  وفقا الجرائات 

االعتماد   -املستندي   على  واملقاولة  النيابة  أحكام  لتطبيق  اللجوء  من  بدال 

 ( 99) املستندي.

 ب. العالقة بين المصرف المصدر والمستفيد 

قانون األردني، وبعكس القانون اإلنجليزي، لم يسبب اصل  ال في الا هو الحكم .1.31

التزام املصرف املصدر في االعتماد املستندي تجاه املستفيد أي بلبلة قانونية حيث ان 

اإلرادة   تشمل  انها  اذ  اإلنجليزي  القانون  في  نظيرها  من  مرونة  اكثر  االلتزام  نظرية 

ا   (100)املنفردة. النقض  محكمة  نصت  وقد  لهاهذا  قرار  في  املوقرة  )موضوع   ملصرية 

التعهد بدفع قيمة شيك وليس اعتماد مستندي(  وبشكل جريء وواضح ان  الدعوى 

اصل التزام املصرف املصدر هو اإلرادة املنفردة بإصدار تعهد يلتزم به املصرف بصفة 

وقد    تمييز األردنية املوقرة، هذااالمر الذي لم تقم به محكمة ال  (101) اصلية ال تبعية،

املصر  التجارة  قانون  البات  نص  املستندى  االعتماد  حالة  فى  البنك  التزام  "يكون  ي: 

 
ً
تنفيذا سحب  الذى  للصك  النية  حسن  حامل  وكل  املستفيد  قبل   

ً
ومباشرا  

ً
قطعيا

 (102) للعقد الذى فتح االعتماد بسببه".

 لالعتماد المستندي في القوانين المقارنة . تقييم الطبيعة القانونية 4

ا .1.32 املصرف  لناحمن  فعالقة  بالنتائج  متشابهة  أعاله  القوانين  ان  العملية  ية 

الذي   السؤال  بل  اعتماد مستندي واالختالف،  مر هي عالقة عقد 
ّ
اال بالعميل  املصدر 

العالقة   تطبق على هذه  الوكالة  في  النيابة  كانت احكام  اذا  ما  ليتم يهم املصارف، هو 

الر  في  الوكيل  امتياز  من حقوق  دفع  االستفادة  مر عن 
ّ
اال تخلف  في حال  والتامين  هن 

قد   عمولة  اإلنجليزي  القانون  تكبدها.  التي  املصاريف  وتعويضه عن  املصدر  املصرف 

 
 .  1999سنة  17قانون التجارة املصري رقم  350املادة  (99)

 . 1948لسنة  131القانون املدني املصري رقم  (100)

 . 15/ 05/ 2013جلسة   81لسنة  4261رقم الطعن  (101)

 . 1999لسنة   17( قانون التجارة املصري رقم 1) 345املادة  (102)
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احكام   يطبق  لن  بانه  يبدو  األردني  القانون  بينما  االحكام  تلك  لتطبيق  املجال  يتيح 

ا   الوكالة ولكن احكام الرهن    –الطراف  الحيازي تطبق على املستندات اذا اتجهت نية 

التجارية   العادة  امل  –وهي  يحجز  ما  بأن  اآلمر  من  االسترداد  لحين  املستندات  صرف 

معينة  رهن  بحقوق  للمصرف  اعترف  فقد  املصري  القانون  اما  االعتماد،  في  دفعه 

املادة   بموجب  البضاعة  على  والتنفيذ  املستندات  قان  350بحجز  رقم من  التجارة  ون 

حجز املستندات كرهن حيازي في  لحق املصرف ب سوف ننتطرق    (103) .1999لسنة    17

تمنح   البحري  الشحن  بوليصة  من  االصلية  النسخ  أن حجز  والخالصة  الثالث  الباب 

االخير   ألن  البحري  الناقل  من  البضاعة  حيازة  من  اآلمر  منع  على  القدرة  املصرف 

بول النسخه االصلية من  البضاعة مقابل تسليم  أن يسلم  الشحن يتوجب عليه  يصة 

مال ولكن  على بحري،  توجب  ال  والبري  الجوي  النقل  كمستند  االخرى  النقل  ستندات 

النقل  مستند  من  االصلية  النسخة  استالمه  مقابل  فقط  البضاعة  تسليم  الناقل 

وعليه فإن حجز ذلك املستند ال يمنع اآلمر من حيازة البضاعة من الناقل اال اذا كان 

امل اليه  املشحون  هو  املستاملصرف  في  اسمى  من  بدال  عالقة ند  الى  بالنسبة  آلمر. 

املصرف املصدر باملستفيد، فبالرغم من ان النتائج متشابهة بين القوانين أعاله اال انها  

تختلف نظريا فالتحليالت أعاله بينت ان االعتماد املستندي اثبت ان نظرية العقد في 

طورت  عصرية التي تالتجارية ال  القانون اإلنجليزي غير مؤهله لشمول بعض املعامالت

الشريعة  املستقاه من  األردني  القانون  في  العقد  التجار، بعكس نظرية  بناء على عرف 

 االسالمية وفي القانون املصري املستقاه من القانون الفرنس ي. 

 

 

  

 
 .  1999لسنة  17قانون التجارة املصري رقم   3املادة  (103)
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 الخامس الفصل 

 اختالف االعتماد المستندي عن خطاب الضمان 
   االحتياطيوعن االعتماد المستندي 

 . تسمية 1

كعامل املان   .1.33 عليها  املتفق  التجارية  العملية  واسس  املضمون  الى  تنظر  حاكم 

رئيس ي لتحديد ماهية العملية التجارية بغض النظر عن التسمية املطلقة. فقد يطلق  

األطراف أسس   عليه  اتفق  ما  ان  بالرغم من  تنفيذ  بكفالة حسن  على خطاب ضمان 

ا خطاب  ان األسس التي يقوم عليهحكم القانون خطاب ضمان. لعملية تعتبر بالواقع وب

الضمان واالعتماد املستندي االحتياطي هي مبدأ القطعية ومبدأ االستقاللية ولحد ما  

الضمان كفالة حسن  يطلق على خطاب  فقد  ادناه.  بين  كما  الظاهرية  املطابقة  مبدأ 

يزية كفالة. في اللغة اإلنجل  تنفيذ او كفالة بمجرد الطلب او كفالة دخول عطاء او حتى

( او )    demand guaranteeاو    performance bond باسم )  خطاب الضمان معروف  

first demand     ( و االعتماد املستندي االحتياطي معروف باسم )standby letters of 

credit   .) 

 . االعتماد المستندي وخطاب الضمان 2

الضمان .1.34 امل  خطاب  القطعية( صادر من املصرف  تعهد قطعي )مبدأ  صدر  هو 

و  املستفيد  الى  معين  لسقف  او  محدد  مبلغ  )مبدأ بدفع  مستقل  التعهد  هذا  ان 

االستقاللية( عن أي خالف ما بين اطراف العقد الذي قام عليه خطاب الضمان وان 

طلب من ( بمجرد ان يقوم املستفيد ال1التزام الدفع مشروط ، حسب نص الخطاب: )

( او  بالدفع  ت2املصرف  مع  بالدفع  بالطلب  طالب  (  ان  املستفيد  من  شهادة  قديم 

( بالطلب بالدفع  3تنفيذ التزامه في العقد الذي قام عليه الخطاب او )اإلصدار اخل في  

في  التزامه  تنفيذ  في  اخل  اإلصدار  طالب  ان  كخبير  خر 
ّ
ا طرف  من  شهادة  تقديم  مع 
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الخطاب عليه  قام  الذي  )  العقد  من  4او  حكم  مستند  تقديم  مع  بالدفع  بالطلب   )

تنفيذ التزامه في العقد الذي  كمة او هيئة تحكيم تفيد ان طالب اإلصدار اخل في  مح

الخطاب. عليه  حال    (104) قام  هو  وهذا  االنجليزي  املتحدة    القانون  األمم  معاهدة 

  القانون االردنياما    ،(1995)  للكفاالت املستقلة وللخطابات املستندية االحتياطية

الخالل  ه اذا كان خطاب الضمان مشروطا على افان اجتهاد محكمة التمييز استقر ان 

في  وهي  تنفيذ  حسن  كفالة  يعتبر  فانه  الخدمات(  او  )البيع  االصلي  العقد  بتنفيذ 

التزاما   ليس  فيها  املصرف  والتزام  البيع  عقد  عن  مستقلة  غير  تعتبر  االردني  القانون 

كخط البيع.  مباشرا  بعقد  مرتبط  التزام  هو  بل  املستفيد  الى  الضمان  لكي اب  وعليه 

بم تكون مستحقة  ان  يحب  الكفاله خطاب ضمان  بالدفع  تكون  املستفيد  طلب  جرد 

 كما نصت محكمة التمييز: 

وفي ذلك نجد أن خطاب الضمان كما عرفه الفقه واالجتهاد القضائي هو تعهد مكتوب  

 
 مضمون هذا التعريف وفقا للقانون االنجليزي ويختلف عن القانون االردني:   (104)

 ,Edward Owen Engineering Ltd v Barclays Bank International Ltd [1978] 1 Q.B. 159 القانون اإلنجليزي:

171, 172  

لتمييز خطاب الضمان عن كفالة  ، وقد ميزت محكمة ا2019لسنة    4039القانون األردني: قرار تمييزي حقوق رقم  

الع تنفيذ العقد وغير مستقلة عن  في  اثبات االخالل  التنفيذ كون ان االخيرة مشروطة على  قد االصلي وقد حسن 

 عرفت محكمة التمييز خطاب الضمان:  

ن  أما خطاب الضمان فهو لغ بدفع مب هائي غير معلق على شرط يصدره البنك بناًء على طلب من عميله اآلمرتعهد 

مدة محددة فور طلبه خالل  املستفيد  إلى  الصلة   نقدي  منقطع  فالتزام  الضمان  بموجب خطاب  البنك  تعهد  أما 
رة ال صلة لها من ومديونيته وذلك ألن خطاب الضمان ينشأ بين البنك واملستفيد عالقة مباش ملكفول بالتزام اآلمر ا

بين   أو  واملكفول  البنك  بين  بالعالقة  القانونية  في الناحية  والبنك  الضمان  من خطاب  املستفيد  والدائن  املكفول 

ال للعمل أو االلتزام الذي  تنفيذ املكفول  اتفق خطاب الضمان ال يضمن حسن  التعهد الذي تعهد به أو  به أو  تزم 

 غير معلق على شرط ودون تحقق أي واقعليه مع الدائن وإنما يلتزم بإرادته  
ً
 مباشرا

ً
عة  املنفردة وبشكل مجرد التزاما

خارجة عن خطاب الضمان بدفع املبلغ املحدد به إلى املستفيد فور طلبه ذلك وفي خطاب الضمان فإن التزام البنك 

خطا اآلمر مصدر  عميله  بالتزام  مرتبط  غير  الضمان  على   ب  أو  عليه  يتوقف  وال  له  تابع  أو وال  شرط  أي  تحقق 
إلى املستفيد املكفول عنصر خارج عن خطاب الضمان الذي هو تعهد مجرد بدفع مبلغ مح  دد أو قابل للتحديد 

 . 2005لسنة  2500رقم  قرار تمييز حقوق و  2019لسنة  4513فور طلبه. انظر ايضا قرار تمييزي حقوق رقم 

 . 1999لسنة  17قانون التجارة املصري رقم  360-355القانون املصري: املادة 

ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG); 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf  

http://store.iccwbo.org/icc-uniform-rules-for-demand-guarantees-urdg-including-model-forms
http://store.iccwbo.org/icc-uniform-rules-for-demand-guarantees-urdg-including-model-forms
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بدفع مبلغ محدد ) املستفيد)يله إلى دائن هذا العميل  عم يرسله البنك بناء على طلب

ا املستف من  طلب  حال  ذلكملال  طالب   يد  موافقة  عدم  أو  موافقة  عن  النظر  بغض 

وجود أو عدم وجود سبب لطلب املستفيد  وبغض النظر عن  الضمان خطاب إصدار

قيمة مصدر الضمان خطاب دفع  البنك  وأن  به  الضمان خطاب له  تعهد  بما  ملزم 

يرده منه وإال اعتبر  قيمته للمستفيد عند أول طلب   وعليه أن يدفع الضمان خطاب في

 عن تنفيذ التزام هو 
ً
 وأن هذا االلتزام ينشأ ف  مستنكفا

ً
  ور إصدار الخطاب ملزم به قانونا

منه املستفيد  علم  إلى  املستفيد. ووصوله  قبل  من  تسلمه  يشترط  اجتهاد    وال  أن  كما 

خصائص وشروط أولها أن يكون  الضمان لخطاب استقر على أنمحكمة التمييز قد  

 عن التزام العمي الخطاب مصدرة لبنك أو املؤسسة املاليةالتزام ا
ً
ل وأن يكون مستقال

فال الخطاب لهذا الذاتية  خارج  كفايته  بعنصر  فيه  الوارد  املبلغ  استحقاق  يرتبط 

 فور إ وأن يكون املبلغ الضمان خطاب عن
ً
 (105) صدار الخطاب.الثابت مستحقا

فالة خطاب ضمان اذا كانت ومن الجدير بالذكر ان محكمة التمييز تعتبر الك .1.35

بم شرط  على  معلقه  من غير  الطلب  بمجرد  فقط  الوفاء  ويتوجب  ثابت  بلغ 

هذا واذا كان هناك شرط كابراز شهادة عدم تنفيذ اآلمر لعقد البيع،   (106) املستفيد.

حسن  كفالة  او  كفالة  من  بدال  الضمان   خطاب  لفظ  تستخدم  ان  االطراف  فعلى 

جدا بأن نيتهم اتجهت لخطاب الضمان وينصحوا بأن تنفيذ وان تكون اللغة واضحة  

املست تجاه  للمصرف  املباشر  وااللتزام  استقالليته  تكييف يوضحوا  لتفادي  فيد 

 (107) العالقة من قبل املحاكم ككفالة.

 

انتشر خطاب الضمان في أواخر القرن العشرين وبالذات في الشرق األوسط في   .1.36

 (108) لضمان حسن تنفيذ البائع او املتعهد،  عقود البنى التحتية وعقود البيع الدولية

 
 . 2018لسنة   525قرارا تمييزي حقوق رقم  (105)

 .2017لسنة  2922قرار تمييزي رقم  (106)

 . 2017لسنة  4589انظر مثال القرار التمييزي رقم  (107)

 /https://www.fgould.com/middle-east/articles/understanding-performance-bondsانظر املوقع:  (108)

https://www.fgould.com/middle-east/articles/understanding-performance-bonds/
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ثا طرف  من  الضمان  مبلغ خطاب  في صرف  الخيار  له  املشتري  ان  )عادة  إذ  مليء  لث 

مصرف( ومستقل عن عقد البيع إذا اخل البائع او املتعهد بالتزاماته. عادة يتم االتفاق  

ار خطاب  % من قيمة عقد البيع وتتردد املصارف بإصد10على ان يكون مبلغ الخطاب  

في  حقها  ضمنت  إذا  إال  كاملة  البيع  عقد  قيمة  يشمل  ضخما  املبلغ  كان  اذا  ضمان 

يمة املبلغ كحجز مبالغ من طالب اإلصدار لدى املصرف او رهن التعويض عن دفع ق 

الضمان كاالعتماد املستندي من حيث   كان مليئا. فخطاب  اذا  أمالك طالب اإلصدار 

لية ومبدأ القطعية وكذلك الى حد ما مبدأ املطابقة األسس إذ يقوم على مبدأ االستقال

لغ معين. إال ان االختالفات بينهما  الظاهرية للمستندات فكليهما وسيلتا ائتمان لدفع مب

 تكمن بما ورد ادناه. 

  أوال دور املستندات تختلف في االعتماد املستندي عن خطاب الضمان وكذلك  .1.37

تماد املستندي مشروط بتقديم بالدفع في االع. ان االلتزام  الغاية التجارية من كليهما

في   البائع  )عادة  املستفيد  قيام  تثبت  املستفيد  من  بتنفيذ مستندات  البيع(  عقد 

فاملستندات تشمل  البيع  لعقد  وتأمينها وفقا  البضاعة  البيع بشحن  في عقد  التزاماته 

ال قيمة  كوصل  التجارية  والفاتورة  التأمين  وبوليصة  الشحن  بوليصة  بضاعة  عادة 

وكذلك شهادة املنشأ والخبرة وهذا يلقي كاهل على املصرف بفحص املستندات ومدى  

العتماد وهذا له بالغ األهمية للمشتري إذ انه يستند على املستندات  مطابقتها ظاهريا ل 

عليه. اتفق  كما  البضاعة  شحن  على  خطاب    (109) كدليل  في  يتوفر  ال  األمر  هذا 

الخطاب يكمن في اثبات ان طالب اإلصدار، الذي هو    الضمان إذ ان دور املستندات في

ي، قد أخل في التزامه التعاقدي.  س االعتماد إذ يكون طالب اإلصدار املشتر البائع بعك

دور   أي  دون  الدفع  طلب  بمجرد  يكون  قد  الخطاب،  شرط  حسب  هنا،  واالثبات 

بط او  االردني(  القانون  في  الضمان  خطاب  هو  )وهذا  ش يء  أي  بفحص  لب  للمصرف 

أخل  اإلصدار  طالب  ان  خر 
ّ
ا طرف  او  املستفيد  فيها  يشهد  شهادة  إصدار  مع  الدفع 

ص هذا املستند ليكون متطابقا مع ما طلب في الخطاب )وهذا بالتزامه واملصرف يفح 

 
الدولي  تتطرق ملطابقة فحص املستندات ناهيك عن اصدار نشرات تسمى "املعيار    600النشرة  معظم مواد    (109)

 ي االعتمادات املستندية " من غرفة التجارة الدولية.  لالصول املصرفية لفحص املستندات ف
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خطاب ضمان في القانون االنجليزي ولكن في القانون االردني يعتبر كفالة حسن تنفيذ 

إال   ضمان  خطاب  وليس  مستقلة  استقاللية غير  صريح  بشكل  االطراف  وضح  اذا 

 الكفالة عن عقد البيع(.  

االمر متعلقا بعقد بيع دولي وكذلك   ثانيا، ان اطراف العقد تختلف اذا كان .1.38

البائع بإصدار خطاب ضمان   طريقة تعويض املصارف. حيث ان املشتري يطلب من 

فه في موطنه  من قبل مصرف يقطن في موطن املشتري فيقوم البائع بالطلب من مصر 

موطن  في  مصرف  من  بالطلب  قبل،  اذا  البائع،  مصرف  يقوم  ثم  االمر  ذلك  إلتمام 

الصدا البائع  املشتري  مصرف  هو  اإلصدار  فطالب  املشتري.  لصالح  ضمان  خطاب  ر 

املستفيد  هو  املشتري  واألخير  املشتري  موطن  في  يقطن  الذي  هو  املصدر  واملصرف 

امل املصرف  على  اال  الرجوع  له  بعكس  وليس  هذا  الضمان.  خطاب  دعوى  في  صدر 

ان طالب اإلص ادناه( حيث  اليه  )سنتطرق  املعزز  املستندي  املشتري  االعتماد  هو  دار 

في موطن  في موطنه واألخير يطلب من مصرف  واملصرف املصدر هو مصرف املشتري 

ال  له  املستفيد من االعتماد يحق  البائع  وبالتالي  املستندي  ليعزز االعتماد  رجوع البائع 

في  يقطن  الذي  املصدر  واملصرف  البائع  موطن  في  يقطن  الذي  املعزز  املصرف  على 

دعو  في  املشتري  املصارف  موطن  تعويض  طريقة  فإن  وكذلك  املستندي.  االعتماد  ى 

خطاب ضمان  بإصدار  اإلصدار  طالب  املصرف  يقوم  الضمان  خطاب  ففي  تختلف. 

املصرف مصدر خطاب الضمان األول  مقابل )او ثاني( يتعهد فيه بدفع مبلغ معين الى  

لى عميله اذا دفع األخير قيمة خطاب الضمان األول. املصرف طالب اإلصدار يرجع ع

رهن  قد  عادة  ويكون  التعويض  حق  على  بناء  االعتماد  اصدار  طلب  باالصل  الذي 

االعتماد  في  التعويض  اما  العميل.  الى  تعود  مبالغ  التأمين  على سبيل  او حجز  أمالك 

دي يقوم على حق املصرف املعزز بالتعويض من املصرف املصدر مقابل تمرير  املستن

فيد وكذلك هو حق املصرف املصدر بالرجوع على مستندات مطابقة قدمت من املست

 العميل اآلمر طالب اإلصدار يعتمد بتمرير املستندات املطابقة للعميل. 

تجار واملصارف تختلف ثالثا، ان االحكام املكتوبة املتفق على تطبيقها بين ال .1.39

 د املستندي كما بين ادناه. في خطاب الضمان عما هو في االعتما
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املطبقةاالحكام   .1.40 "القواعد  واملعاهدات  يسمى  ما  ان  الضمان  خطاب  في   .

او خطاب الضمان كما هو متعارف عليه بلغة    (110) املوحدة لكفاالت بمجرد الطلب"،

الصادر  نشراتها  في  العربية،  والتجارة  باريس، القانون  في  الدولية  التجارة  غرفة  من  ة 

رقم   النشرة  هي  نشرة  خر 
ّ
م  (111) ،2010لسنة    758ا التجار  تطبق  من  كثير  قبل  ن 

في عقدهم  األطراف  اختار  اذا  تطبق  املركزي. فهي  الدولي  املصرف  فيها  بما  واملصارف 

وللخطابات   املستقلة  للكفاالت  املتحدة  األمم  "معاهدة  هناك  أيضا  تطبيقها.  على 

ودخلت حيز التنفيذ في   1995ملستندية االحتياطية" التي صدرت من األمم املتحدة في  ا

الكويت    2000\ 01\ 01 هما  عربيين  طرين 
ُ
ق منها  دول  ثمان  فقط  عليها  وصادقت 

املعاهدة تطبق كقانون، أي ال يحتاج األطراف الى اإلحالة لها في عقدهم   (112)وتونس.

اب الضمان في دولة مصادقة على املعاهدة كي تطبق، اذا كان محل عمل املصدر لخط

قانون دولة مصادقة على املعاهدة. او ان احكام القانون الدولي الخاص تحيل لتطبيق  

االفريقية تطبق كقانون في ستة   OHADAوهناك احكام لخطاب الضمان في معاهدة   

وفي   (113) عشر دولة افريقية. في القانون اإلنجليزي تطبق احكام العقد ما بين األطراف

الصادرة  الطلب"  بمجرد  لكفاالت  املوحدة  "القواعد  تطبق  األطراف  األحيان  من    كثير 

عن غرفة التجارة الدولية وفي غياب النص العقدي لتنظيم خطاب الضمان او امر ما  

في  اإلنجليزي  القانون  احكام  تطبق  العقد  اطراف  بين  ما  الضمان  خطاب  بخصوص 

وكذلك الحال في   (114)في غياب نص قانوني صريح.خطاب الضمان واألعراف التجارية  

األردنية  املحاكم  ان  إال  األردني  املحاكم   القانون  من  اكثر  الفقهي  بالعمل  تتأثر 

 
(110) ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)  
(111) https://iccwbo.org/global-issues-trends/banking-finance/global-rules/#1488883561675-

c76b5fc1-4e8d 
(112) http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf 
(113) McKendrick (ed), Goode on Commercial Law, (4th ed, LexisNexis 2009), 14 

 كجزء من االتفاق الضمني والعقد بين اطراف العقد:  في القضايا ادناه يلعب العرف والعادة دورا (114)

 Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society (No.1) [1998] 1 W.L.R. 896; 

 Attorney General of Belize v Belize Telecom Ltd [2009] 1 WLR 1988 

http://store.iccwbo.org/icc-uniform-rules-for-demand-guarantees-urdg-including-model-forms
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التجارة    (115)اإلنجليزية. قانون  في  الضمان  خطاب  فاحكام  املصري  القانون  في  اما 

بنود العقد املصري الجديد تطبق مع نصوص العقد وفي ما لم يرد به نص في القانون و 

" الدولية  تطبق  املعامالت  فى  السائدة  والعادات  كما  القواعد  الضمان"  بشأن خطاب 

املادة   يبد2)  355نصت  ما  وعلى  التجارة  قانون  من  "القواعد (  املادة عنت  ان هذه  و 

تطبق   انها  أي  الدولية،  التجارة  غرفة  من  الصادرة  الطلب"  بمجرد  لكفاالت  املوحدة 

ا لكن  مصر.  في  منها  كقانون  األعظم  السواد  ان  هو  املستندية  االعتمادات  في  لحال 

ماد  يطبق بنص عقدي صريح او ضمني )ما اعتاد عليه اطراف العقد( بين اطراف االعت

من  املس  الصادرة  بنشراتها  املستندية"  لالعتمادات  املوحدة  والعادات  "األعراف  تندي 

ال اليه العتباره جزءا من غرفة التجارة الدولية، أي انها تعتبر نص عقدي موحد مح 

تطبيق   مسألة  الثاني  الباب  في  الحقا  نفصل  وسوف  الصريحة.  العقد  بنود  في  العقد 

امل والعادات  األعراف  لال وتفسير  القوانين وحدة  نظر  وجهة  من  املستندية  عتمادات 

"القواعد املوحدة لكفاالت بمجرد الطلب" مع احكام   758املقارنة. تتشابه النشرة رقم  

من "األعراف والعادات املوحدة لالعتمادات املستندية" خاصة في مسألة   600ة  النشر 

 (116) تطابق املستندات واجرائات رفض املستندات.

. السؤال هنا أي حكم له  على خطاب الضمان  االحكام املطبقةالتعارض بين   .1.41

حكم  او  القانون  بموجب  حكم  او  العقد  بنود  بموجب  حكم  التطبيق،  في  األولوية 

العرف، بين األحكام املطبقة على خطاب الضمان اذا تعارضت فيما بينها؟ في بموجب  

أو  األولوية:  اإلنجليزي  تعتبالقانون  التي  القانون  ألحكام  بالنظام ال  لتعلقها  ملزمة  ر 

العقد  متن  في   )
ً
شفاهة او  )كتابة  صراحة  الواردة  العقد  احكام  ثانيا  ثم  العام؛ 

الواردة  (117) نفسه؛ ثالثا االحكام  إذا في نشرة ما او عقد صبغته    ثم  قياسية منشورة 

 
، انظر مثال قرارات محكمة التمييز في االعتماد املستندي: 1966ة  لسن  12قانون التجارة األردني رقم    3املادة    (115)

 . 2011لسنة  1773؛ قرار تمييزي حقوق رقم 1975لسنة  152قرار تمييزي حقوق رقم 

النشرة    36  –  14املواد  انظر    (116) النشرة    600من  مع  تشابهها  بمجرد   758وكيفية  لكفاالت  املوحدة  للقواعد 

 الطلب. 

(117)  Chapter 1, sec 3 para 1-041 Beale and others (eds), Chitty on Contracts (33rd edn, Sweet and 
Maxwell 2018) 
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)القانون  القانون  في  رابعا ما ورد  ثم  الصريحة؛  العقد  بنود  في  الى تطبيقها  تم اإلحالة 

خامسا   ثم  الضمان؛  لخطاب  كحكما  القضائية(  والقرارات  مشرع  قبل  من  املسنن 

سس )التي الحكم بموجب العرف. يجب اإلشارة بانه اذا تعارض نص عقدي مع احد األ 

خطاب   من  الرئيس ي  الهدف  يعكس  جذري  عرف  من  باألصل  مستقاة  بانها  تعتبر 

تأخذ بالنص العقدي اال اذا   الضمان( التي يقوم عليها خطاب الضمان فإن املحكمة ال

الحد من مجالها   او  بعض األسس  تطبيق  الى عدم  تهدف  كان صريح بصيغة واضحة 

امل طبيعة  تغيير  الى  يؤدي  قد  هذا  املتفق  )لكن  باملضمون  تأخذ  املحكمة  ان  اذ  عاملة 

القانون  كموقف  يعتبر  األردني  القانون  موقف  املعاملة(.   اسم  مجرد  من  بدال  عليه 

اال ان القانون االردني قد يتأثر بالفقه    (118)اذ ان العقد شريعة املتعاقدين،  اإلنجليزي 

اما    (119) ادة الخبرة.في تحديد املفاهيم اكثر من العرف الذي يتم اثباته عن طريق شه

في القانون املصري فإن املوقف مشابه فنصوص العقد يكون لها أولوية التطبيق ولكن 

الضمان   خطاب  أسس  ان  وان االختالف  الجديد  التجارة  قانون  صراحة  عليها  نص 

تعتبر  الدولية  التجارة  غرفة  من  الصادرة  الطلب"  بمجرد  لكفاالت  املوحدة  "القواعد 

عدم وضوح النص فاألطراف تنصح بان تنص في عقدها على تطبيق  قانون )بالرغم من 

"ا لتطبيق  اإلحالة  تم  واذا  التجارة،  قانون  بمقتض ى  املوحدة(  القواعد  لقواعد تلك 

ففي  العقد.  بنصوص  لتصبح حكما  التطبيق تصعد  في  قوتها  فإن  العقد  في  املوحدة" 

القواعد لتطبيق  العقد  في  النص  يتم  لم  اذا  املصري  تطبق    القانون  فانها  املوحدة 

بموجب القانون. بعكس القانون اإلنجليزي واألردني فانه في هذه الحالة يجب االثبات  

ت ان  الخبرة  شهادة  خالل  تم من  وإذا  سائدا،  عرفا  يعتبر  املوحدة"  "القواعد  طبيق 

كنصوص  احكامها،  قوة  بخصوص  تعامل،  املوحدة  القواعد  تلك  ان  فنرى  االثبات 

ضم املطبقة  تلك العقد  تكون  ان  )على  سائدة  أخرى  اعراف  من  قوة  اعلى  أي  نيا 

 
رقم    (118)  حقوق  تمييزي  تم2018لسنة    4461قرار  قرار  رقم  ؛  حقوق  تمييزي 2018لسنة    3871ييزي  قرار  ؛ 

القانون املدني املصري رقم   147املادة  ؛  2018لسنة    3638؛ قرار تمييزي حقوق رقم  2018لسنة    4233حقوق رقم  
 .1948لسنة   131

 . 1966لسنة  12قانون التجارة األردني رقم  3املادة  (119)
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ان  اذ  الضمان(  خطاب  مكونات  من  يعتبر  أساسيا  عرفا  تشكل  ال  األخرى  األعراف 

في  تطبيقها  عملية  ان  من  بالرغم  عرفا  يعكس  ال  قد  املوحدة(  )القواعد  مضمونها 

 العقود قد يعتبر عرفا.  

 . االعتماد المستندي االحتياطي 3

ندي االحتياطي هو تعهد قطعي صادر من املصرف املصدر بأن  د املستاالعتما .1.42

الكمبيالة الصادرة من املستفيد )الذي هو   او ان يقبل،  في يدفع مبلغ،  عادة املشتري 

طالب   ان  ظاهريا  يثبت  بمستند  مصطحبة  تكون  ان  على  الخدمة(  او  البيع  عقد 

لخدمة( اخل في التزامه في عقد اإلصدار )الذي هو بائع البضاعة او املتعهد في تقديم ا 

العملية   الناحية  الذي سبب وجوده. من  العقد  التعهد مستقل عن  ويعتبر هذا  البيع 

املس  االعتماد  قد يعتبر  االردني  القانون  في  )ولكن  الضمان  كخطاب  االحتياطي  تندي 

يعامل ككفالة حسن تنفيذ غير مستقلة إال اذا نص بصراحة وتفصيل على استقاللية 

االحتياطي  الكفا االعتماد  في  انه  في  يكمن  الفرق  ان  اال  ضمان(.  كخطاب  لتعامل  لة 

مبيالة او سند سحب ألمر  يشترط لتنفيذ التزام املصرف املصدر ان يقدم املستفيد ك

املستندي   االعتماد  ظهر  عليه.  كمسحوب  املصدر  املصرف  الى  موجهة  املستفيد 

به   االحتياطي في الواليات املتحدة االمريكية حين كان خطاب الضمان ممنوع التعامل 

للتهرب   االحتياطي  املستندي  االعتماد  االمريكية وسيلة  املصارف  فاخترعت  أمريكا،  في 

ا الحظر  الضمان. من  خطاب  على  مفروض  كان  في    (120)لذي  املستخدمة  فاللغة 

االعتماد املستندي االحتياطي لغة اعتماد مستندي وليست خطاب ضمان وان شرط  

الكم في ابراز  االحتياطي  املستندي  االعتماد  من  يجعل  مستند  مع  مصحوبة  بيالة 

دي مما هو لخطاب  أقرب لالعتماد املستناألنظمة القانونية املانعة لخطاب الضمان ب 

الضمان والسيما الخطاب الذي يفيد بالدفع بمجرد طلب املستفيد. في وقتنا الحالي ان 

يعتبر خطاب ضم االحتياطي  املستندي  األسس  االعتماد  وفي  التجارية  الناحية  من  ان 

والعادات املوحدة التي يقوم عليها، إال ان االختالف يكمن بان املصارف تطبق األعراف  

 
 (120)  Bridge and others )eds(, Benjamin’s Sale of Goods, (8th edn, Thompson 2010) para 23 
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النشرة  لالعتماد الدولية  التجارة  الصادرة عن غرفة  املستندية  االعتماد   600ات  على 

 املستندي االحتياطي.   
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 الفصل السادس 

   أنواع االعتماد المستندي

والقابل   .1 لإللغاء  القابل  )غير  القطعي  وغير  القطعي  المستندي  االعتماد 
 لإللغاء( 

االعتماد .1.43 مقومات  من  مبدأ    .600والنشرة    القطعية  ان  بدئ،  ذي  بادئ 

قطعية )تعهد املصرف بالدفع غير قابل لإللغاء و النقض( االعتماد املستندي كما هو  

دم  ليها االعتماد املستندي أي ان عيعتبر من املقومات التي يقوم ع  (121) مفصل الحقا

املضمون  حيث  من  مستندي  اعتماد  بأنها  التجارية  العملية  ان  في  يشكك  توفره 

النشرة   فإن  وعليه  قابل   600والفاعلية.  غير  وانه  املستندي  االعتماد  قطعية  تعتبر 

املستندي  االعتماد  تعريف  من  جزء  يعتبر    (122) لاللغاء  املصرف  التزام  ان  وكذلك 

 (123) لتزامه في االعتماد او تعديله،ي ال يستطيع املصرف املصدر الرجوع عن اقطعيا أ

وبالتالي فإن املستفيد )البائع في عقد البيع( يطمئن بانه اذا ارسل البضاعة سوف تتم 

الت يغير  ان  او  يتراجع  بأن  الحق  له  ليس  مصرف  طريق  عن  الحقا  الدفع  زامه. عملية 

النشرة   طعي. وعليه فان االعتماد املستندي في ظل فاالفتراض ان االعتماد املستندي ق

يعتبر فقط قطعي اذ ان استعمال االعتماد املستندي الغير قطعي نادر جدا )مثال   600

تم  التي  البلد  البضاعة املرسلة، عليها طلب كبير في سوق  بأن  البائع مطمئن  ان يكون 

ال يحقق هدف االئتمان حيث  البائع زبائن اخرى في بلد املستورد ( و   ارسالها اليه ولدى

له فان املصرف املصدر قد يتراجع عن التزامه في أي وقت مما ال يحقق  اذا تم استعما

الطمأنينة في الدفع للبائع التي هي الهدف الرئيس ي من االعتماد املستندي. وعليه فان 

 
 الباب الثاني.  (121)

 انظر أعاله تحت عنوان تعريف. 600ي النشرة ؛ لتعريف االعتماد املستندي ف600النشرة  2املادة  (122)

 . 600النشرة  7املادة  (123)
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عتماد مستندي غير قطعي تنصح بان تنص في اطراف العقد املتجهة نيتهم الستخدام ا

النشرة الخطاب بشكل جلي ان االعتماد املستندي غ ير قطعي مع تعريفه ومع تطبيق 

النشرة    500 ظل  في  انه  إذ  قطعي  الغير  املستندي  االعتماد  تعتبر   600على  ال  قد 

باأل  مستندي  باعتماد  قطعي  الغير  املستندي  لالعتماد  التجارية  العملية  صل. املحاكم 

ي باألصل قطعي اال اذا نص الخطاب  عتماد املستنديعتبر ان اال   القانون اإلنجليزي ان  

غير قطعي. بانه  املستفيد بصراحة  الى  املصرف  األردني اما    (124)   املوجه من    القانون 

يعتبر   املستندي  االعتماد  ان  على  صراحة  ينص  التمييز  ملحكمة  قرار  هناك  فليس 

ا الواضح  من  انه  اال  توكقطعيا  ونتائجها  التمييزية  القرارات  مضمون  اصل ن  ان  د 

ان   حيث  قطعي  املستندي  االعتماد  االعتماد  مصطلح  استخدمت  القرارات  كل 

املستندي دون اإلشارة الى انه قطعي او غير قطعي مع الفرض ان املصرف املصدر ال  

املستندي؛  االعتماد  تعديل  حتى  او  الرجوع  قرار   (125)يستطيع  اال  هناك    وليس 

،  القانون املصري اما    (126) غير قابل لاللغاء.استئنافي يشير الى ان االعتماد املستندي  

االعتماد  ان  صراحة  الجديد  التجارة  قانون  نص  فقد  اإلنجليزي،  القانون  كحال 

 (127) املستندي يعتبر قطعيا غير قابل لاللغاء اال اذا نص العقد بانه قابل لإللغاء.

التقسيم. .1.44 تقسيم    هدف  على  عمدت  املستندي  االعتماد  في  الفقه  كتب  ان 

قطعي،االعتم وغير  قطعي  الى  املستندي  النشرة    (128) اد  الن  قسمت    500وذلك  قد 

قطعي  االعتماد  ان  اعتبرت  انها  من  بالرغم  قطعي  وغير  قطعي  الى  االعتماد 

النشرة    (129)باألصل، ب  400اما  األصل فقد اعتبرت ان االعتماد املستندي غير قطعي 

 
(124)  [1958] 2 Q.B. 127, 129. Hamzeh Malas Sons v British Imex Industries Ltd 

Giddens v Anglo-African Produce Company Ltd )1923( 14 Lloyd’s L. Rep 230. 

 .  2011لسنة   1733قرار تمييزي حقوق رقم  ؛1975لسنة   152قرار تمييزي حقوق رقم  (125)

 برئاسة قاسم املومني.  محكمة استئناف عمان  - 2007لسنة  17397قرار استئنافي حقوق رقم  (126)

 . 1999لسنة  17ن التجارة املصري رقم قانو  343املادة  (127)

 (128) A Malek and D Quest, Jack: Documentary Credits, (4th edn, Tottel 2009) paras 2.2-11. 

D Neo & P Elinger, The Law and Practice of Documentary Credit, (1st edn, Hart 2010), 1; 

 . 500)ج( النشرة  6املادة  (129)
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ذلك غير  على  االعتماد  نص  اذا  ال  (130) اال  يخالف  كان  الصحيح وهذا  التجاري    فهم 

من   األعظم  فالسواد  بانه قطعي وعليه  املستندي  لالعتماد  والسائد  الجوهري  للعرف 

عليه   نصت  ما  لتجنب  قطعي  املستندي  االعتماد  بان  نصت  املستندية  االعتمادات 

هذ400النشرة   في  التقسيم  من  الهدف  العملية .  األسئلة  عن  اإلجابة  هو  الكتاب  ا 

( تم  1التالية:  اذا  النشرة  (  تصلح  فهل  قطعي  غير  مستندي  اعتماد   600اصدار 

( ناحية 2للتطبيق؟  من  رأيه  تغيير  للمصرف  يحق  ال  بعده  الذي  الوقت  هو  ما   )

االنسحاب من االعتماد املستندي الغير قطعي؟  اما عن تحديد الوقت بالضبط الذي  

ي املفيه  االعتماد  في  فيه  رجوع  ال  قطعيا  املصدر  املصرف  التزام  القطعي عتبر  ستندي 

ليلي ملبدأ القطعية وفي الباب الثالث  سوف يتم تناوله في الباب الثاني عند التطرق التح

 (131))باختصار هو وقت اصدار االعتماد من املصرف املصدر(.

النشرة   .1.45 تطبق  قطعي؟  600هل  غير  مستندي  اعتماد  إرادة  ق  على  تتجه  د 

ا )حيث  قطعي  غير  مستندي  اعتماد  بإصدار  بان  املتعاقدين  مطمئن  مثال  البائع  ن 

ا البلد  في سوق  باي حال  الى البضاعة ستباع  يتم اإلحالة  الوقت  وبنفس  اليها(  ملرسلة 

االعتماد   600النشرة   لتطبيق  الحالة  هذه  في  عليها.  املتفق  املعاملة  على  لتطبق 

قطعي   الغير  بشكل  املستندي  واملشتري  البائع  بين  ما  العقد  في  ذلك  الى  اإلشارة  يجب 

صدر وأيضا  ح وجلي وكذلك في العقد ما بين املشتري طالب اإلصدار واملصرف امل واض

يكون  ان  واالساس  املفترض  ان  اذ  للمستفيد؛  املوجه  املستندي  االعتماد  خطاب  في 

ال بتطبيق  األطراف  تنصح  وكذلك  قطعي.  املستندي  من   500نشرة  االعتماد  بدال 

الصواب  600النشرة   وهو  تفترض،  األخيرة  ان  يكون حيث  املستندي  االعتماد  ان   ،

ال تطبيق  تم  فإذا  وعليه  قطعي.  قطعي   600نشرة  فقط  غير  مستندي  اعتماد  على 

 10)ب( و    8)ج( و    7و    2تطبق؟ نرى بان املواد    600فالسؤال هو أي من مواد النشرة  

تنص انها  اذ  تطبق  ال  بمجرد   )ب(  االعتماد  مبلغ  بدفع  القطعي  املصرف  التزام  على 

با املعإصداره  للمصرف  بالنسبة  التعزيز  إضافة  وبمجرد  املصدر  للمصرف  زز لنسبة 

 
 .400لنشرة ا 7املادة  (130)

 . 600)ب( النشرة  7املادة  (131)
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وهذا   املستفيد،  فيهم  بما  جميعا  األطراف  بموافقة  اال  مسموح  غير  تعديل  أي  وان 

ز اذا وجد باألصل بعكس االعتماد املستندي غير القطعي اذ ان املصرف املصدر واملعز 

ز في االعتماد الغير قطعي حيث  مصرف معزز )اذ انه ال يتصور ان يكون مصرف معز 

م القطعي بدفع مبلغ االعتماد لتعزيز ائتمان الدفع في ان الغاية من التعزيز هي االلتزا

بلد البائع( على خيار مطلق باالنسحاب من التعهد بالدفع او تغيير طبيعة التعهد أي  

ل او الغاء  تطبق فاملصرف املصدر له الحق في تعدي  500من النشرة    8م املادة  ان احكا

اخطار او  تبليغ  وبدون  لحظة  أي  في  املستندي  ولكن   االعتماد  للمستفيد.  مسبق 

للمصرف   يحق  ال  بعده  الذي  الوقت  هو  متى  او  وقت  أي  لحد  هو  الشائك  السؤال 

 ماد(؟ املصدر االنسحاب من التعهد )الغاء او تعديل االعت

. أوال، اذا  قطعي  الوقت الذي يتحول فيه االعتماد املستندي الغير قطعي الى .1.46

تم دفع مبلغ االعتماد او قبول الكمبيالة او خصم االعتماد املستندي املتاح بالتداول  

من املصرف املتاح لديه االعتماد )غير املصرف املصدر( كاملصرف املعين للتفاوض او 

ا على  يتوجب  فانه  اخطار  الدفع  يتم  لم  اذا  املعين  املصرف  تعويض  املصدر  ملصرف 

بإل او األخير  االعتماد  مبلغ  خصم  او  بدفع  قيامه  قبل  االعتماد  تعديل  او  قبول    غاء 

املستفيد    (132) الكمبيالة. من  املستندات  املصدر  املصرف  استلم  متى  انه  نرى  ثانيا، 

االستقاللية   مبدأ  فان  واال  قطعي  املستندي  االعتماد  الظاهرية يصبح  واملطابقة 

كلي املعاملة  يخرج  مما  له  معنى  ال  كان للمستندات  اذا  مستندي  اعتماد  كونها  من  ا 

 القانون االنجليزي لتزامه بعد استالم املستندات. في  للمصرف املصدر ان يتراجع عن ا

)مبدأ  لاللتزام  "تعبيرا"  يعتبر  قد  املصدر  املصرف  قبل  من  املستندات  استالم  أن  نرى 

املس   قانوني كانت  اذا  االعتماد  قيمة  بدفع  االنجلوسكسونيه(  القوانين  تندات  في 

االعتماد. إلغاء  حق  باسقاط  "تعبيرا"  او  بظاهرها  االردني   (133) مطابقة  القانون  في 

 
 .500)ب( النشرة  8املادة  (132)

بقبول او عمل ش يء او موقف قانوني )ليس من النظام العام(   يعتبر "التعبير بإسقاط ممارسة حق عقدي او (133)

في محل االطراف وعدم االخ  الذي  الشخص  فهمها من  يتم  الظروف كما  يحكمه موقف  ذ  من خالل سلوك معين 

 يؤدي ملظلمة" مبدأ قانوني رسيخ في القانون االنجليزي:  بهذا التعبير 

Hutchison v Steria Ltd [2006] EWCA Civ 1551, [2007] ICR 445, [2006] All ER (D) 349 (Nov) at [91]–
== 

https://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/enhRunRemoteLink.do?linkInfo=F%23GB%23EWCACIV%23sel1%252006%25year%252006%25page%251551%25&A=0.48981778184731095&backKey=20_T28893789700&service=citation&ersKey=23_T28893787163&langcountry=GB
https://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/enhRunRemoteLink.do?linkInfo=F%23GB%23ICR%23sel1%252007%25year%252007%25page%25445%25&A=0.7879020306491137&backKey=20_T28893789700&service=citation&ersKey=23_T28893787163&langcountry=GB
https://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/enhRunRemoteLink.do?linkInfo=F%23GB%23ALLERD%23sel1%252006%25vol%2511%25year%252006%25page%25349%25sel2%2511%25&A=0.8847268505768991&backKey=20_T28893789700&service=citation&ersKey=23_T28893787163&langcountry=GB
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وهو مبدأ غير معترف به في القانون    (134)واملصري مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد،

صدر االعتماد بعد قبول استالم املستندات  االنجليزي، يتطلب أن ال يلغي املصرف امل

 ا تبين في الفحص ان املستندات مطابقة لشروط االعتماد. وان يف قيمة االعتماد اذ

 . االعتماد المستندي المعزز وغير المعزز2

بان   .1.47 يطمأن  البائع  ان  بحيث  قطعي  يعتبر  املستندي  االعتماد  ان  من  بالرغم 

مبلغ   بدفع  يلتزم  املصدر  يكون    (135) االعتماداملصرف  عادة  املصدر  املصرق  ان  اال 

ب في  فيقطن  املشتري  من مصرف  املستفيد  البائع  بين  ما  نزاع  نشأ  وإذا  املستورد  لد 

في اال  عتماد واملصرف املصدر فإنه قد يتوجب على البائع ان يقاض ي املصرف املصدر 

انه اذ  املعزز  املستندي  االعتماد  اهمية  تظهر  هنا  من  املشتري.  االعتماد   بلد  هذا  في 

تندي معززا من قبل مصرف  يطلب البائع من املشتري في عقد البيع بفتح اعتماد مس

فة الى التزام املصرف املصدر بدفع قيمة يقطن في بلد البائع اي ان البائع يطمئن باالضا

قيمة  بدفع  يلتزم  املعزز(  )املصرف  البائع  بلد  في  آخر  مصرف  هناك  ان  االعتماد 

ان املصرف املسمى )املعَين( الذي    600من التشرة    8ليه فقد نصت املادة  االعتماد. وع

قطعي   بشكل  املصدر  املصرف  التزامات  نفس  عليه  تترتب  االعتماد  تعزيز  من قبل 

يكمن االختالف بين االعتماد املعزز والغير معزز هو ان في    (136) لحظة تعزيزه لالعتماد.

 
==  

[93] 
per Neuberger LJ  
Briggs v Gleeds (Head Office) [2014] EWHC 1178 (Ch), [2014] All ER (D) 143 (Apr) 
Icarus (Hertford) Ltd v Driscoll [1990] PLR 1 

يستطيع  ان  التجار  توقعات  والتعكس  مظلمة  تعتبر  انه  املستندية  االعتمادات  في  جاك  كتاب  في  الفقهاء  يرى 

االعتم يلغي  بأن  املصدر  "التعبير    اداملصرف  القانوني  باملبدأ  رايهم  يدعموا  لم  انهم  إال  املستندات،  استالم  بعد 
 باسقاط الحق او بقبول او عمل ش يء":

 A Malek and D Quest, Jack: Documentary Credits, (4th edn, Tottel 2009) para 2.6. 

لسنة  131( القانون املدني املصري رقم 1) 148املادة  ؛1976لسنة  43القانون املدني االردني رقم  202املادة (134) 

1948 . 

 ؛ الباب الثاني. 600النشرة  7و  2املادة  (135)

 .600رة )ب( النش 8املادة  (136)

https://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/enhRunRemoteLink.do?linkInfo=F%23GB%23EWHCCH%23sel1%252014%25year%252014%25page%251178%25&A=0.30680551997457794&backKey=20_T28893789700&service=citation&ersKey=23_T28893787163&langcountry=GB
https://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/enhRunRemoteLink.do?linkInfo=F%23GB%23ALLERD%23sel1%252014%25vol%2504%25year%252014%25page%25143%25sel2%2504%25&A=0.813405962796348&backKey=20_T28893789700&service=citation&ersKey=23_T28893787163&langcountry=GB
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ة االعتماد وان دوره تكمن بان يكون رسوال  االخير املصرف الوسيط ال يلتزم بدفع قيم 

تبليغ في  املصدر  للمصرف  او    كوكيل  معين  كان  واذا  املبلغ  املصرف  كان  اذا  االعتماد 

االعتماد فال يلتزم بالدفع او التفاوض وإنما له الخيار في القيام مسمى لدفع او تفاوض  

ة من االعتماد الغير  من الطبيعي ان سعر خدمة االعتماد املعزز اكثر كلق  (137)بذلك.

 لك الخدمة.معزز اذ ان املصرف املعزز يتقاض ى اجر على تقديمه لت

املادة   .1.48 النشرة    2عرفت  املعزز،   600من  املصرف  من  محدد  "تعهد  التعزيز 

املادة  ونفس  مطابق".  تقديم  بتداول  او  بالوفاء  املصدر،  املصرف  تعهد  الى  باالضافة 

بناءا على طلب او عرفت املصرف املعزز "املصرف   الذي يضيف تعزيزه على االعتماد 

 تفويض من املصرق املصدر".

يلتزم املعزز ه فإوعلي ن املصرف املعزز عالقته باملستقيد عالقة اصيل مع اصيل قيها 

مستندي   اعتماد  عالقة  املصدر  املصرف  مع  وعالقته  االعتماد  بدفع  اصيال  التزاما 

و بفحص املستندات ملطابقتها )كعالفة املصرف  يستحق اجره بقيامه بدفع االعتماد ا

 (138) املصدر بطالب اصدار االعتماد(.

والمتاح  3 االطالع  بمجرد  بالدفع  المتاح  الدفع:  حيث  من  المستندي  االعتماد   .
 بالدفع اآلجل والمتاح بالقبول )الكمبيالة( والمتاح بالتداول

ي يجب ان ينص ما  ان االعتماد املستند  600)ب( من النشرة     6نصت املادة   .1.49

ول. إن وقت دفع قيمة اذا كان متاحا بالدفع بالطالع او بأجل او بكمبيالة اوقابل للتدا

السيو  توفر  على  ويعتمد  التجار  بين  اساس ي  أمر  يعتبر  فالبائع  االعتماد  ايديهم  في  لة 

البضاعة   يرسل  ان  يقبل  قد  السيولة  توفر  ناحية  من  قوي  مالي  وضع  وذو  املتمكن 

املس  املشتريين ويسلم  لتشجيع  وذلك  الثمن  الستالم  معينة  فترة  ينتظر  وان  تندات 

  الية باالقبال على الشراء وسداد الثمن بعد بيع البضاعة لديهم سيولة م   الذين ال تتوفر 

التمن وقت االستحقاق الن  وال يكون هناك خطر حقيقي اذا عسر على املشتري دفع 

 
 . 600النشرة  2املادة  (137)

 انظر اعاله تحت عنوان "الطبيعة القانونية لالعتماد املستندي".   (138)
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 املصرفان املصدر واملعزز ملتزمان بالدفع وقت االستحقاق.   

 أ. االعتماد المستندي المتاح بالدفع بمجرد االطالع

الطري .1.50 هذه  االع في  يكون  االعتماد  قة  مبلغ  قيمة  لدفع  متاحا  املستندي  تماد 

خالل فترة االعتماد لتقديم املستندات، مثال، اعتماد متاح باالطالع لنهاية شهر ايلول  

بمجرد االطالع يعني انه عند تقديم املستندات وفحصها خالل خمسة ايام    2021ة  سن

في    (139) مصرفية املستندات  تقديم  عند  املدة  عمل  )تبدأ  وساعة  مصرفي  عمل  يوم 

توجب    (140) مصرفية( مطابقة  انها  املستندات  فحص  فترة  خالل  املصرف  وجد  إذا 

من   اقل  )عادة  فوري  بشكل  االعتماد  مبلغ  دفع  الدراسة   24عليه  اكدت  كما  ساعة 

الذين يحتاجون سيولة باقرب وقت،    (141) التجريبية(. البائعين  هذه الطريقة تناسب 

ل الذي  املشتري  يلجأ  وتناسب  قد  مالية  لديه سيولة  تتوفر  لم  واذا  مالية  ديه سيولة 

لتس  فترة  يعطيه  لكي  ضمانات  ملصرفه  مقابل  آني  بشكل  يدفعه  عما  املصرف  ديد 

تمنح املصرف خسة    600)ب( من النشرة    14يقدمها للمصرف.  املادة    وعمولة وفائدة

شكل نهائي ان ايام مصرفية كحد اقص ى لفحص املستندات فإذا تبين للمصرف وقرر ب

توجب   مثال،  الثاني  اليوم  في  للفحص،  املتاحة  الفترة  نهاية  قبل  مطابقة  املستندات 

حسن النية في التنفيذ في القانون   د بناءا على مبدأعليه الدفع فورا ومباشرة للمستفي

واملصري  ان    (142) االردني  اذ  االنجليزي  القانون  في  ضمني  عقدي  شرط  على  وبناءا 

ة الى سيولة بأسرع وقت ممكن. تأخر املصرف بالدفع يعتبر اخالل  التجار عادة بحاج

التزام   املتوقعة في  خسائره  عن  املستفيد  تعويض  عليه  يتوجب  وبالتالي  املصرف 

 
 .  600)ب( النشرة  14املادة  (139)

 امس.الباب الخ (140)

 نظر رسالتنا الدكتوراة في املقابالت مع رؤساء افرع االعتماد املستندي او من يمثلهم في املصارف االردنية: ا (141)

M Hwaidi, 2015, An Evaluation Of The Efficacy Of Ucp 600 Within English And Jordanian Legal 
Orders And Jordanian Commercial Practices, PhD, University of Nottingham Trent, UK, p.360-62 
http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf 

لسنة  131( القانون املدني املصري رقم 1) 148املادة  ؛1976لسنة  43دني االردني رقم القانون امل 202املادة  (142)

1948 . 

http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf
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عروفة لدى االطراف املصرف واملستفيد( وكذلك الفائدة القانونية. لكن في الواقع  )وامل

املصرف قد قرر بشكل جزمي   ان  اثبات  الصعب جدا  فترة من  في  مطابقة املستندات 

لدفع   ايام  الخمسة  نهاية  حتى  مسوغ  بال  انتظر  وانه  للفحص  املتاحة  الفترة  من  اقل 

 مبلغ االعتماد.

 المتاح بأجل، وايصال االمانه والثقة  ب. االعتماد المستندي

في تلك الطريقة يتم دفع مبلغ االعتماد بعد فترة معينة يتم احتسابها بعد تاريخ   .1.51

مستن بعد تقديم  او  مطابقة،  مستندات  تقديم  بعد  يوما  ستون  مثال  مطابقة،  دات 

مثال ستون يوما بعد ارسال البضاعة كما هو مثبت في    تاريخ اصدار بوليصة الشحن،

وليصة الشحن. في كل الحاالت الدفع ال يستحق اال اذا كانت املستندات مطابقة. هذا ب

ى املصرف املصدر واملعزز بوفاء  وعندما يقدم املستفيد مستندات مطابقة يتوجب عل

االجل. تاريخ  في  بالدفع  والوعد  املستندات  بقبول  وذلك  فإن    (143)االعتماد  وعليه 

االصدار،  طالب  اآلمر  العميل  الى  املطابقة  املستندات  ارسال  عليه  يتوجب  املصرف 

ومن خالل املستندات خاصة بوليصة الشحن يستطيع اآلمر ان يستلم البضاعة من 

ن يتصرف بها ويبيعها مثال ثم يقوم بوفاء الثمن وهو األمر الذي يوفر لآلمر  الناقل وا

حت وسيولة  وقت  حلول  املشتري  عند  املصرف  بتعويض  وذلك  الثمن  لدفع  االجل  ى 

الى اآلمر   في االعتماد. إال ان ارسال املستندات من املصرف  املبلغ املستحق  االجل عن 

م رمتوقع هنا اذ ان هدف الدفع بأجل منح  دون تغطية مالية مسبقا من اآلمر )وهو ا

لتأ مين املصرف لتعويض قيمة اآلمر املشتري وقتا اليجاد سيولة( او كفالة او وسيلة 

الى خطر   يتوجب عليه دفعها االجل تعرض املصرف  التي  واتعاب املصرف،  االعتماد، 

 عدم التعويض خاصة اذا افلس اآلمر.  

"ايصال االمانة او الثقة"    الى وسيلة تسمىتلجأ املصارف    القانون االنجليزي في   .1.52

(Trust Receipt) (144)  ( عليه:  اتفاق  1بناءا  هناك  يكون  يحق  (  فيه  حيازة  برهن 

 
 . 600النشرة  2املادة  (143)

 (144)  Re David Allester [1922] 2 Ch 211. 
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تعويض   يتم  حتى  اآلمر  الى  يرسلها  قال  كرهن  الشحن  بوليصة  يحوز  ان  للمصرف 

االعتماد قيمة  عن  البوليصة    (145) املصرف  الخذ  املشتري  اآلمر  على  وللتسهيل 

ف ))والتصرف  اآلمر  يقدم  البضاعة(  ل2ي  كأمين  يكون  بأن  ثقة  ايصال  لمصرف  ( 

ستدات في االعتماد املستندي اي ان اآلمر حين بخصوص ثمن البضاعة التي تمثلها امل

فثمن  املصرف  الى  الثمن  لدفع  به  وموثوق  ثمنها  على  مؤتمن  يعتبر  البضاعة  يبيع 

اآل  بادارته  يقوم  )الواثق(  للمصرف  حق  هو  هنا  فاذا  البضاعة  وعليه  به(  )املوثوق  مر 

التفليسة ان يدفع ثمن البضاعة   الى املصرف  افلس املشتري اآلمر يتوجب على وكيل 

وال تدخل في وعاء التفلسية اذ انها تحت ملك املصرف في قانون يسمى بقانون الثقة في 

تعتبر جزءا من  )الثقة(  الطريقة  االنجليزي(. هذه  )القانون  النجلوسكسونية   االنظمة 

االخرى   القانونية  االنظمة  في  متوفرة  وغير  االنجلوسكسوني  النظام  في  الثقة  قانون 

االر  اآلمر  كالقانون  لدى  يكن  لم  اذا  فعالة  طريقة  تعتبر  الثقة  فاتورة  واملصري.   دني 

ان  يجب  املصرف  ان  اال  االعتماد،  مبلغ  لتكفل  كافية  عقارات  او  يكفله  من  املشتري 

مصداقية   ذو  اآلمر  ان  )موضوع يحرص  البضاعة  اآلمر  خلط  اذا  انه  إذ  عالية، 

التمي احد  يستطيع  ال  بحيث  اخرى  ببضاعة  املختلطة املستندات(  البضائع  بين  يز 

التي  البضاعة  يميز  بان  التفليسة  وكيل  يستتطيع  لن  اآلمر  افلس  اذا  فانه  لتشابهها 

ق وتذهب  امللكية  املصرف  يفقد  وعليه  الثقة  قانون  في  للمصرف  ملكا  يمة تعتبر 

)دعوى   دين  دعوى  يقيم  ان  اال  للمصرف  ليس  وبالتالي  التفليسة  وعاء  الى  البضاعة 

 لدائنين. عادة تبدأ صيغة ايصال الثقة كالتالي: شخصية( كاحد ا

وثقة  كامانة  اعاله ققط  البضاعة  نحوز  ان  ونتفق  نتعهد   ........ ادناه  املوقعيين  "نحن 

( الثقة  في  املالك  وانه  اعاله  املصرف  البضاعة  لحساب  ببيع  يخولنا  اعاله(  املصرف 

 اعاله لحسابه الخ...".   

االردني  في   .1.53 تم   واملصري القانون  كالذي  الثقة"،  او  االمانة  "ايصال  يعتبر  ال 

فال  قانوني،  اثر  ذو  املصرف  الى  )املشتري(  اآلمر  من  الصادر  اعاله،  الفقره  في  شرحه 

 
(145) Ladenburg & Co v Goodwin, Ferreira & Co Ltd [1912] 3 KB 275. 
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في الغير على مالك  في   تقوم االمانة والثقة والوكالة من  ملكه فاملالك له حق التصرف 

املدن القانون  نص  كما  مشروع،  وبشكل  يشاء  كما  االردنملكه  هو  ي  امللكية  "حق  ي 

  ملكه في يتصرف ان في املالك سلطة
ً
  تصرفا

ً
  مطلقا

ً
  ومنفعة عينا

ً
 . واستغالال

عينها في ويتصرف ونتاجها  وثمارها وبغلتها اململوكة  بالعين ينتفع ان وحده الش يء وملالك

 (146) شرعا". الجائزة التصرفات بجميع 

استعماله   القانون، حق  في حدود  الش يء وحده،  "ملالك  املصري نص  املدني  والقانون 

القوانين تنحصر    ”.(147) واستغالله والتصرف فيه في تلك  فقط على  حيث ان امللكية 

فإن  الثقة،  في  امللكية  االنجليزي،  كالقانون  مفهوم،  هناك  وليس  القانونية  امللكية 

الثقة  كملكية  عينيا  حقا  تولد  ال  االمانة  ايصال  في  عليها  املتفق  واالمانة  الثقة  عالقة 

عترف بها في القانون االنجليزي ضمن شروط معينة. امللكية تختلف عن حق الحيازة امل

ملالك حق الحيازة واالنتقاع )كاملستأجر( وعليه فإنه عندما يستلم اآلمر  فيجوز لغير ا

ات )خاصة بوليصة الشحن( من املصرف فإن املصرف الذي له حق  )املشتري( املستند

وليس املستندات  خالل  من  املالك(    الحيازة  يكون  املشتري  ان  )اذ  البضاعة  ملكية 

ليصة الشحن )تلك البوليصة التي يتنازل عن حق حيازة البضاعة من خالل تسليم بو 

تمنح حاملها او املظهر  تكون المر او لحاملها او لشخص مسمى وهو نفس املشتري التي  

فقط البضاعة  بتسليم  الناقل  وتجبر  الحيازة  حق  املسمى  الشخص  او  مقابل   اليه 

البوليصة من حاملها( النسخة االصلية من  املالك    (148) إستالم  الذي هو  املشتري  الى 

القانوني للبضاعة. اي انه يتسليم املستندات يفقد املصرف حق حيازة البضاعة )اذا 

كتجيير بوليصة الشحن للمصرف( او حق حبس املستندات كضمان    كان هناك رهنا

املحاميين ينصح  عليه  بناءا  االعتماد.  قيمة  من  سيدفعه  عما  البالد    لتعويضه  في 

بتف الحكام العربية  الخاضعة  املصارف  عقود  في  هو  كما  االمانة  ايصال  تطبيق  ادي 

 
 .1976لسنة  43ي رقم القانون املدني االردن 1018املادة  (146)

 . 1943لسنة  131القانون املدني املصري رقم  802املادة  (147)

(148) JI MacWilliam Co Inc v Mediterranean Shipping Co SA (The Rafaela S) [2005] 2 AC 423; [2005] 
1 Lloyd's Rep 347   
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 لكية الثقة.  االنظمة االنجلوسكسونية اذ ان االنظمة العربية التعترف بم

 ج. االعتماد المستندي المتاح بالقبول

تقديم   .1.54 من  معينة  فترة  بعد  الدفع  يتم  بأجل  املتاح  املستندي  كاالعتماد 

ي ولكن  املطابقة  املستندات  املستندات  يرافق  الطريقة  هذه  في  انه  االختالف  كمن 

ملصرف  املطابقة سند سحب او مايعرف الكمبيالة )قابل للتداول بذاته( حيث يلتزم ا

في  الحال  بل كما هو 
ُ
ق انه  باالشارة  )وذلك  املطابقة  املستندات  بقبول  املصدر واملعزز 

الس سند  بقبول  وايضا  الجل(  االدفع  على  باالشارة  وذلك  االلتزام حب  بقبول  لسند 

الكمبيالة املستفيد يسحب  فهنا  املصرف.  االستحقاق من  )فيكون    (149) بالدفع وقت 

املستندات لغة  في  الساحب  املعي  هو  املصرف  على  للتداول(  لديه القابلة  )املتاح  ن 

اي   على  فيسحب  مصرف  الي  بالقبول  متاحا  االعتماد  كان  واذا  بالقبول  االعتماد 

الكمبيال يقبل  رفض  مصرف  اذا  عليه.  املسحوب  هو  املعين  املصرف  هذا  قيكون  ة( 

او يرفض فان املصرف املعين )غير املعزز( بقبول الكمبيالة حيث له الخيار بأن يقبل  

( املستندات  لفحص  املصرفي  يحق  2013املعيار  التالية:  االجراءات  اتباع  على  تنص   )

املعزز او ان يطلب ببعث    الكمبيالة على املصرف( يسحب  1للمستفيد ان يختار بأن )

( او  املعزز  للمصرف  لديه 2املستندات  )متاحا  آخر  معين  املستندات ملصرف  تقديم   )

( الطلب بارسال املستندات املقدمة  3ذي قد يقبل الكمبيالة او )االعتماد بالقبول( ال

او الكمبيالة  تسحب  وان  املقدم  الشكل  نفس  في  املصدر  املصرف  على   الى  التسحب 

ملصدر وعليه فان املصدر بكل االحوال يضمن قبول الكمبيالة اذا تم رفضها  املصرف ا

املعينة. املصارف  قبل  متاحا    (150) من  االعتماد  كان  املعز اذا  املصرف  لدى  ز  بالقبول 

والكمبيالة ليتم سحبها على املعزز لكن املستندات املقدمة غير مطابقة وهذا املصرف  

ن يطلب بارسال املستندات كما هي الى املصرف  قرر عدم تجدبد التعزيز فللمستفيد ا

 
(149) B8 ISBP 2013 

 B8( 2013املعيار الدولي لالصول املصرفية )

(150) B12 ISBP 2013 
 B12( 2013املعيار الدولي لالصول املصرفية )
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باي   فهنا  عليه  يسحبها  ال  او  املصدر  على  الكمبياله  يسحب  ان  وللمستفيد  املصدر 

االحوال  االح كل  وفي  مطابقة.  املستندات  كانت  اذا  الكمبيالة  قبول  املصدر  يلتزم  وال 

الدف  رفض  ولكن  الكمبيالة  املعين  املصرف  قبل  االستحقااذا  موعد  في  فان ع  ق 

 املصرف املصدر، واملعزز، يضمن الدفع في موعد االستحقاق. 

ا بشكل تلقائي  عندما يكون االعتماد املستندي متاحا بالقبول ال يعني انه متاح  .1.55

االعتماد املستندي فان التداول غير    بالتداول. فاذا لم يكن متاحا بالتداول ايضا بنص

ز ال يضمنان دفع قيمة الكمبيالة ملن  محمي في االعتماد اي ان املصرف املصدر واملعز 

بيع   )تم  اليه  التداول  تم  الذي  بين  اعتماد  عالقة  او  عقد  يوجد  فال  اليه  التداول  تم 

التداول  الكمبي فإن  الحالة  هذه  وفي  واملعزز،  املصدر  واملصرف  له(  وجيرت  اليه  الة 

من القانون  منحها  وما  نفسها  الكمبيالة  طريق  عن  بذاتها    يكون  تبادل  بشكل قوة 

قبل  الذي  )املصرف  عليه  واملسحوب  الساحب  من  كال  ان  اذ  االعتماد  عن  منفصل 

وكذلك   تداولها(  على  صراحة  يتحفظ  ولم  الكمبيالة الكمبيالة  باع  الذي  الطرف 

قيمة  يضمنوا  لحاملها(  كانت  اذا  فقط  التسليم  او  والتسليم  )التوقيع  بالتداول 

لذاتها. املصدر    (151) الكمبيالة  املصرف  بالقبول  املتاح  املستندي  االعتماد  في   ،
ً
اذا

واملعزز يضمنان قبول الكمبيالة اذا قدم املستفيد مستندات مطابقة ويضمنان الدفع  

اال  الكمبيالة  وقت  تداول  اليه  تم  الذي  للغير  وليس  للمستفيد  فان   –ستحقاق  وهنا 

امل  او  للمستفيد  الكمبيالة  اليرجعوا  املصارف  من  ويعتبروها  كثير  قدمها  الذي  صرف 

خارج  مسؤولية  يتحملوا  ال  لكي  عليها  يوقعوا  فال  املطابقة  املستندات  من  جزءا 

  –الن املستندات مطابقة( قابلة للتداول  االعتماد. اذا قبل املصرف املصدر كمبيالة )

بالتداول   وليس  بالقبول  فقط  متاح  مستندي  اعتماد  ويرجعها    -في  عليها‘  ‘يوقع  بأن 

مها فانه يضمن قيمتها بناءا على قانون سندات السحب وليس بناءا على االعتماد ملقد

ضد   دعوى  يرفع  بان  الحق  له  اليه  الكمبيالة  تداول  تم  الذي  الغير  ان  املصرف  اي 

املصدر سببها رد قيمة دين مستحق االداء غير معلق على شرط بسند مقبول حيث ان 

 
(151)  ( السحب  قانون سندات  االنجليزي:  اال (؛  1855القانون  رقم  القانون  التجارة  قانون  (  66لسنة    12ردني:  ؛ 

 . 1999لسنة   17قانون التجارة املصري رقم 
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وبالتالي   الكمبيالة  قبل  قد  هنا  للتداول.املصرف  القابلة  السندات  احكام   ( 152) تطبق 

في  االلتزام  فسخ  على  بناءا  املصدر  املصرف  ضد  دعوى  يرفع  ان  الغير  لهذا  وليس 

عن الناجمة  واالضرار  بنص  االعتماد  وبالتداول  بالقبول  متاحا  االعتماد  كان  اذا  ه. 

الكمبي تندات  الة اذا قدمت مس االعتماد فان املصرف املصدر واملعزز يضمنان قبول 

مطابقة من املستفيد والدفع وقت االستحقاق للمستفيد او للشخص الذي له تم اليه  

لتداول   املسمى  املصرف  اي  املعين  املصرف  يكون  قد  )الذي  اي  التداول  او  االعتماد 

 مصرف اذا كان االعتماد متاح بالتدول الي مصرف(.  

 د. االعتماد المستندي المتاح بالتداول 

يك .1.56 الطريقة  هذه  البائع  في  للمستفيد  يتوفر  ولكي  بقبول  او  بأجل  الدفع  ون 

مستندات   تقديم  بعد  املستقبلي  االستحقاق  وقت  من  اسرع  بشكل  نقدية  سيولة 

ن متاحا ايضا بالتداول. في هذه الطريقة يتم بيع املستندات  مطابقة فان االعتماد يكو 

و  الكمبيالة  او  وتداول(  بأجل  متوفر  االعتماد  كان  )اذا  املطابقة املطابقة  املستندات 

)اذا كان االعتماد متوفر بالقبول والتداول( وقبض الثمن بشكل فوري بقيمة اقل من 

ي االعتماد او لدى اي مصرف  قيمة االستحقاق املستقبلي لدى مصرف معين مسمى ف

ان  املصرف  ذلك  رفض  اذا  فانه  مصرف.  اي  لدى  بالتداول  متاحا  االعتماد  كان  اذا 

بأ االعتماد  املصرف  يتداول  فإن  قيمتها  ويخصم  املطابقة  املستندات  شراء  يرفض  ن 

من  االستحقاق.  موعد  في  املستفيد  الى  االعتماد  قيمة  دفع  يضمنان  واملعزز  املصدر 

ال ما  الناحية  تجارية املصرف املصدر واملعزز ال يتداوال )شراء املستندات يقيمة اقل( 

انهم اليستفيدوا من ذلك حيث   اذ  يلتزم بتعويضاملصرف   هم ملزمين بدفعه  ان اآلمر 

ملقدم  بدفعه  قام  الذي  املبلغ  عن  فقط  الخدمة(  عمولة  عن  )ناهيك  املصدر 

ن ال يحق للمصرف املصدر واملعزز ترى ا  600املستندات. بل وان لجنة صياغة النشرة  

مع   الكمبيالة  او  املطابقة  املستندات  يقوموا بشراء  ان  )اي  املستندي  تداول االعتماد 

اقل من قيمتها االصلية املستحقة تقديم   بقيمة  الثمن  مطابق( قبل موعد استحقاق 

 
)ا  (152) السحب  قانون سندات  االنجليزي:  االردني:1855لقانون  القانون  رقم    (؛  التجارة  (  66لسنة    12قانون  ؛ 

 . 1999لسنة   17املصري رقم قانون التجارة 
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سماح  وذلك الن التزامهم بتسديد القيمة الكاملة للثمن التزام اصلي فإن ال   (153)ألجل،

بالتز  القيام  يثبطهم عن  قد  باالصل  به  ملتزمين  هم  ما  بتداول  بدفع  لهم  امهم االصيل 

لهم   فالسماح  كاملة،  االعتماد  حث  قيمة  طريق  عن  زيادة  يربحوا  لكي  بالتداول 

الكاملة باألجل )وثم الرجوع  القيمة املستحقة  املستفيد على استالم مبلغ آن أقل من 

ماد بدفع القيمة كاملة اذا كان هذا متاحا( قد يشجعهم على اآلمر طالب اصدار االعت

التهاون بقبول مستندات غير مطابقة والضغط على عميلهم اآلمر طال ب اصدار على 

صياغة  لجنة  رأي  ان  القانونية  الناحية  من  مطابقة.  غير  مستندات  لقبول  االعتماد 

اي    (154) 600رة  ال يعتبر جزءا من النش   600في منشورهم لشرح النشرة    600النشرة  

اليعتبر جزءا من العقد كشرط صريح او ضمني وبالتالي يحق في القوانين املقارنة من 

املستندات   يتداولوا  ان  واملعزز  املصدر  للمصرف  املتعاقدين  شريعة  العقد  مبدأ 

بالرغم من ان هذا السلوك التجاري يعتبر مكروها. هذا ونرى ان موقف نشرات املعيار 

يعتبر ملزما بخصوص هذه املسألة اذ ان تلك النشرات  تندات ال  املصرفي لفحص املس 

املصرف   حق  بمسألة  وليس  املستندات  فحص  مسألة  بخصوص  فقط  ملزمة  تعتبر 

 ( 155)املصدر واملعزز بتداول املستندات.

هذا واذا كان التداول متاحا في اعتماد مستندي متاحا ايضا بالقبول فإن سند   .1.57

املصرف على  يتم سحبه  ال  عليه    (156) بالتداول،املعين    السحب  املسحوب  وذلك الن 

من   ليس  فبالتالي  قيمته  بدفع  االساس ي  امللتزم  هو  يكون  السحب  سند  قبل  الذي 

الذي   يربح  التداول  )في  ذلك  من  اليربح  فهو  التزامه  بتداول  يقوم  ان  التجاري  املنطق 

كاملة متها ال يشتري الكمبيالة باقل من قيمتها ثم يبيعها بسعر أعلى او يحصل على قي

 
(153)  ISBP (2013); Drafting Group, Commentary on UCP 600: Article by Article Analysis, (2009) ICC 

No. 680, 22; 
 Bridge and others )eds(, Benjamin’s Sale of Goods, )8th edn, Thompson 2010) para 23.18. 

 .600النشرة  2املادة  (153)

 الباب الثاني تحت عنوان "ادوات التفسير لالعراف املوحدة".  (154)

 اني تحت عنوان "ادوات التفسير لالعراف املوحدة".الباب الث (155)

 . 600النشرة  2املادة  (156)
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عليه  املسحوب  رفض  حال  في  والساحب  عليه  املسحوب  من  االستحقاق  وقت 

 (158) يجب ان ال يتم سحب الكمبيالة على اآلمر طالب اصدار االعتماد،  (157) الدفع(.

االصدار  طالب  اآلمر  قبول  على  تعتمد  املستندي  االعتماد  قيمة  دفع  يجعل  ذلك  الن 

يعطل م الرئيس ي من االعتماد  للكمبيالة املسحوبه عليه مما  والهدف  بدأ االستقاللية 

املشتر  وبشكل مستقل  و  االعتماد من طرف  بدفع  االئتمان  بتحقيق  كل  املستندي  ي.  

العقد شريعة املت في ذلك يخضع ملبدأ  عاقدين فاملفهوم املتعارف عليه هو ما فصلناه 

 ندي.   هذه الفقرة وفد يبدل اويغير بنص صريح وواضح في عقد االعتماد املست

 . االعتماد المستندي القابل للتحويل 4

او   .1.58 كلها  االعتماد،  حقوق  تحويل  يتم  املستندية  االعتمادات  من  النوع  هذا  في 

املستندات  بتقديم  والقيام  منها،  الى    جزء  االول(  املستفيد  )يسمى  االصلي  املستفيد  من 

 ( يجب:  ذلك  يتم  ولكي  الثاني(  املستفيد  )يسمى  ثان  يتم  1مستفيد  ان  اعتماد  (  فتح 

 ( و  االعتماد  اصدار  طالب  اآلمر  من  بطلب  للتحويل"   "قابل  طلب  2مستندي  يتم  ان   )

االو  املستفيد  من  ) التحويل  و  للتحويل، 3ل  املعين  املصرف  يقبل  ان  هو    (  يكون  وقد 

املصرف املصدر او املعزز، طلب التحويل من املستفيد االول. وعليه فان فتح اعتماد قابل  

قانوني   على املصرف املصدر واملعزز واملصرف املعين للتحويل اي التزام   للتحويل اليرتب 

ع قيمة  بتحويل االعتماد اذ ان االلتزام القانوني لتحويل االعتماد الى املستفيد الثاني، ودف 

االعتماد للمستفيد الثاني، تنشأ اذا قبل املصرف املعين للتحويل )املصرف املحول( طلب  

  (159) املحول. ل وباملدى والكيفية التي قبلها املصرف املستفيد االول للتحوي 

االعتماد   .1.59 من  املستفيد  يكون  قد  انه  للتحويل  القابل  االعتماد  من  الهدف 

صدر املستندي ليس بالبائع االصلي للب
ُ
ضاعة وانه في الحقيقة يشتري البضاعة من امل

)امل االعتماد  اصدار  طالب  يعرف  ان  يريد  ال  ولكنه  املصنع  او  هوية الحقيقي  شتري( 

 
 . 600)ج( النشرة  6املادة  (157)

 B18 (2013املعيار الدولي لالصول املصرفية ) (158)

 .1999لسنة  17قانون التجارة املصري رقم  349؛ املادة 600)أ( و )ب( النشرة  38املادة  (159)
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البيع. املستفيد من عملية  الحقيقي وربح  يوفر وقت    (160) البائع  لكي  الحالة،  في هذه 

املستندي   االعتماد  تحويل  الى  املستفيد  هذا  يلجأ  وسيولة  اصداره وجهد  تم  الذي 

لصالحه الى صالح البائع االصلي للبضاعة بحيث ان االخير هو الذي يقدم املستندات  

ف واملطلوبة  الكاملة املطابقة  القيمة  تحول  ال  عادة  املحول.  املصرف  الى  االعتماد  ي 

نار( اذ تحول فقط قيمة لالعتماد )مثال بدل من مليون دينار تحول تسعمائة الف دي

ثم قيمة  فيقدم تعكس  الثاني  املستفيد  من  االول  املستفيد  شراها  التي  البضاعة  ن 

و  دينار(  الف  بتسعمائة  )مثال  فاتورة  الثاني  للمصرف  املستفيد  اخرى  مستندات 

املحول ويتم الوفاء له من املصرف املحول، ثم يقوم املستفيد االول باستبدال فاتورة  

الث  وتاملستفيد  دينار(  مليون  )مثال  بفاتورته  او اني  املصدر  للمصرف  فاتورته  قديم 

املعزز لدفع الفرق له )مائة الف دينار(، وكذلك الحال بالنسبة لهوية املستفيد الثاني 

املحول   املصرف  يقوم  اذ  املصدر  واملصرف  االصدار  طالب  اآلمر  عن  اخفائها  فيتم 

ال تفيد ثاني باستثناء فواتير ومستندات املس بارسال املستندات املقدمة من املستفيد 

املستفيد االول  بفواتير ومستندات  واستبدالها  املستفيد االول  تم سحبها من  التي    الثاني 

 الثاني(. استبدالها )كفاتورة املستفيد صدر بدال من تلك التي تم  التي ترسل الى املصرف امل 

دقيق وذلك   .1.60 االصلية وبشكل  وبنوده  بشروطه  االعتماد  تحويل  يتم  ان  االصل 

املستندات مطابقة ملا تم طلبه من اآلمر طالب االصدار في االعتماد االصلي لكي تكون  

ك املحول  االعتماد  في  تغييرها  يجوز  بنود  هناك  ان  لتعكس  اال  البضاعة  فاتورة  قيمة 

الهدف من تحويل االعتماد وهذه البنود التي يجوز تغييرها نصت عليها الفقرة )ز( من 

كال  600  النشرة  38املادة   يكون  مستندات  لكي  قبول  يتم  ال  وان  امره  من  بينة  على   

رف  املستفيد الثاني ملطابقتها لالعتماد املحول بينما يتم رفض تلك املستندات من املص 

املستندي   االعتماد  وان  اخرى. هذا  االصلي من جهة  لالعتماد  لعدم مطابقتها  املصدر 

االعتماد مرة اخرى    د الثاني ان يحول يحول فقط مرة واحدة اي انه ال يجوز للمستفي

اذ ان الهدف من االعتماد املستندي هو ان يكون وسيلة    (161)الى مستفيد آخر الحق،

 
(160) Jackson v Royal Bank of Scotland [2005] 1 WLR 377 [27] 

 . 1999لسنة  17قانون التجارة املصري رقم  349؛ املادة 600)هـ( النشرة  38املادة  (161)
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 د.ائتمان وليس وسيلة تداول نقو 

النشرة    38املادة   .1.61 ونظمت    600من  للتحويل  القابل  االعتماد  معنى  وضحت 

ى املسائل املسائل الرئيسية لتلك العملية، سوف نورد ترجمة هذه املادة وثم نعلق عل

 ما يلي: 600من النشرة  38التي قد تثير جدال قانونيا.  نصت املادة 

 االعتمادات القابلة للتحويل: 

املصرف   يكون  ال  االأ.  بالتحويل  من   ملزما  بذلك  صراحة  املقبولة  وبالكيفية  باملدى 

 ذلك املصرف. 

 ب. لغايات هذه املادة:  

الذي   للتحويل هو االعتماد  القابل  للتحويل" والذي  االعتماد  انه "قابل  ينص صراحة 

يمكن ان يكون متاحا اما كليا اوجزئيا ملستفيد اخر )املستفيد الثاني( بناءا على طلب  

 يد )املستفيد االول(.  املستف

املصرف املحول هو املصرف املعين الذي يحول االعتماد او في االعتماد املتاح لدى اي  

قبل املصرف املصدر بتحويل االعتماد   مصرف هو املصرف املخول بشكل صريح من

 ويقوم بتحويل االعتماد. ممكن ان يكون املصرف املصدر هو ايضا املصرف املحول.  

 ماد الذي اصبح متاحا الى مستقيد ثاني من املصرف املحول. حول هو االعتاالعتماد امل

)العمو  العموالت  التحويل فإن جميع  يتم االتفاق على غير ذلك عند  لم  او ج. ما  الت 

الرسوم او التكاليف او املصاريف( الناشئة عن التحويل يجب ان يتم دفعها من قبل 

 املستفيد االول.  

ر من مستفيد ثان واحد بشرط ان العتماد بشكل جزئي الكثد. يمكن ان يتم تحويل ا

 تكون السحوبات او الشحنات الجزئية مسموحا بها.   

الى مستفيد اخر  الثاني  املستفيد  بناءا على طلب  يمكن تحويل االعتماد املحول  هـ. ال 

 الحق. ال يعتبر املستفيد االول على انه مستفيد الحق.  

ال  االعتماد  تحويل  تم  اذا  يبطو.  ال  ثاني  اكثر من مسقيد  من ى  اكثر  او  واحد  ل رفض 

املس  باقي  قبول  التعديالت  الحد  الثانيين  التعديل املستفديين  لذلك  الثانيين  تفديين 
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الذي يصبح ساري املفعول إزاءهم. يبقى االعتماد غير معدل ألي مستفيد ثاني رفض  

 التعديل. 

وازمنة االعتماد، باالضافة الى ز. يجب ان يعكس االعتماد املحول بشكل دقيق شروط  

 بإستثناء مايلي:  التعزيز اذا وجد،

 مبلغ االعتماد،  -

 وحدة مذكور في االعتماد، اي سعر  -

 تاريخ االنتهاء،   -

 فترة التقديم، أو  -

 آخر موعد للشحن او الفترة املعطاة للشحن، -

 ويمكن تقليص او تخفيض اي واحد او اكثر من املذكور اعاله.  

في   زيادةيمكن   عليه  املنصوص  التغطية  مبلغ  الى  يصل  بحيث  التأمين  غطاء  نسبة 

 املواد.   االعتماد االصلي او في هذه

 يمكن استبدال اسم طالب االصدار باسم املستفيد االول. 

اذا اشترط االعتماد االصلي ان يظهر اسم طالب االصدار بالتحديد على اي مستند من 

 وجب ان يظهر ذلك الشرط في االعتماد املحول.  املسنتدات خالف الفاتورة فيت

وسحوباته فاتورته  يستبدل  ان  االول  للمستفيد  يحق  فاتورة    ح.  في  وجدت،  ان 

املنصوص  االصلي  املبلغ  تتجاوز  ال  مبالغ  حدود  في  وذلك  الثاني  املستفيد  وسحوبات 

عتماد عليه في االعتماد. بهذا االستبدال املستفيد االول يتمكن ان يسحب بموجب اال 

 الفرق ما بين فاتورته االصلية وفاتورة املستفيد الثاني ان وجد فرقا في القيمة.  

اذا   بذلك عند ط.  يقم  لم  ولكنه  فاتورته وسحوباته  تقديم  االول  املستفيد  لب من 
ُ
ط

اول طلب، او في حال ان الفواتير املقدمة من املستقيد االول انشات مخالفات لم تكن 

في مستندات ا  يقم املستفيد االول بتصحيح املخالفات عند  ملستفيد الثاني ولم  موجودة 

ان يقدم املستندات كما تم استالمها من املستفيد  اول طلب، فإنه يحق للمصرف املحول 

 الثاني الى املصرف املصدر دون اي مسؤولية اضافية تجاه املستفيد االول.  

بأ  يطلب  ان  للتحويل  طلبه  عند  االول  للمستفيد  يجوز  الى  ي.  التداول  او  الوفاء  يتم  ن 
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امل  في  الثاني  انتهاء ص املستفيد  الحية االعتماد. وذلك  كان الذي حول االعتماد عليه لغاية 

 . 38دون االجحاف بحق املستفيد االول كما هو منصوص عايه في الفقرة )ح( من املادة  

 ملصرف املحول. ك. يجب ان تقدم املستندات من قبل او النيابة عن املستفيد الثاني الى ا 

 أ. المركز القانوني الطراف االعتماد القابل للتحويل والمحول

تقوم    ال يجبر املصارف بان  ستندي كاعتماد قابل للتحويلان فتح االعتماد امل  .1.62

بان  املصدر  املصرف  يجبر  فقط  للتحويل  قابل  اعتماد  فتح  وعليه  االعتماد  بتحويل 

يقدم ان  االصلي  االعتماد  في  للمستفيد  هو   يتيح  كان  )اذا  املصدر  املصرف  الى  طلبا 

بتحويل االعتماد ولتلك املصارف  نفسه املصرف املعين للتحويل( او الى املصرف املعين  

فإذا رفض املصرف املصدر والذي هو نفسه املصرف   (162) ان تقبل اوترفض التحويل.

املصرف فإن  وهنا  االعتماد،  لتحويل  بذمنه  التزام  يترتب  فال  للتحويل  املصدر   املعين 

الذي يرفض طلب التحويل يكون فقط ملزما بوفاء االعتماد االصلي للمستفيد االول  

بالتحويل وال املعين  املصرف  رفض  واذا  مصرف.  اي  ضد  محول  العتماد  قائمة  تقوم 

التزام  )وهو ليس نفس املصرف املصدر( فإنه ال تقوم قائمة العتماد محول ويقتصر 

االعتماد االصلي فاذا لم يكن له اي دور في االعتماد   هذا املصرف املعين حسب دوره في

ك واذا  التزام  اي  عليه  فليس  دوره االصلي  كان  واذا  املعزز  التزام  فعليه  معزز  دوره  ان 

دافع او  تم شرحه   مبلغ  كما  املستفيد  تجاه  التزام  عليه  فليس  التداول  لديه  متاح  او 

حويل )او املصرف املصدر اذا كان اعاله في الفصل الثاني. اذا قبل املصرف املعين الت

فإنن محوال  مصرفا  واصبح  االعتماد(  تحويل  لديه  املتاح  صدور  هو  لحظة  انه  نرى  ا 

لحظة  واملعزز  املصدر  املصرف  التزام  نشوء  وقت  على  قياسا  التحويل،  طلب  قبول 

والتعزيز، االعتماد  املحول    (163) صدور  املستندي  االعتماد  في  املصارف  التزام  ينشأ 

الويصبح   بالوفاء  قطعيا  التزاما  ملتزميين  واملعزز  املصدر  الثاني املصرف  املستفيد  ى 

شروط   في )ضمن  االلتزام  وهذا  الثاني(  للمستفيد  تبليغها  تم  التي  املحول  االعتماد 

 
 1999لسنة  17قانون التجارة املصري رقم  349؛ املادة 600لنشرة )أ( و )ب( ا 38املادة  (162)

Bank Negara Indonesia 1946 v Lariza (Singapore) Pte Ltd [1988] AC 583, 599H. 

 ؛ الفصل االول من الباب الثالث.  600النشرة  8و 7املادة  (163)



 

90 

االعتماد الثاني مصدره العرف التجاري في القانون االنجليزي واالرادة الحرة في القانون 

عل  قياسا  واملصري  تم االردني  كما  االصلي  املستندي  لالعتماد  القانونية  الطبيعة  ى 

ن التزام املصرف املحول تجاه املستفيد الثاني تعتمد على  تحليله اعاله في الفصل الرابع. إ 

بالوفاء  التزام  بالوفاء واذا كان دافعا فليس عليه  التزام    دوره فاذا كان مبلغا فليس عليه 

 (164) لتزام اال اذا قبل املسنندات وخصمها.واذا كان قابال اوخاصما فليس عليه ا

يلتزمون بالوفاء للمستفيد الثاني بناءا على  وعليه فإن املصرف املصدر واملعزز   .1.63

للمستفيد  املصارف  وفاء  في  املصلحة  االول  وللمستفيد  املحول  املستندي  االعتماد 

املستند االعتماد  في  كامال  دوره  اليسقط  االول  املستفيد  فإن  وعليه  ي  الثاني 

رف بناءا  وله )باالضافة للمستفيد الثاني( ان يرفع دعوى تعويض ضد املصا   (165) الثاني

الثاني،   للمستفيد  الوفاء  في  بواجبها  املصارف  تلك  اخلت  اذا  املستندي  االعتماد  على 

التي   )بشروطه  االصلي  االعتماد  في  اصليا  واملعزز  املصدر  املصرف  التزام  يبقى  وبالطبع 

حول( الى املستفيد االول. هذا ويكون مكان تقديم املستندات والدفع  عدلت في االعتماد امل 

امل  خاصما( لدى  او  دافعا  )بدوره  املحول  املصرف  رفض  واذا  املحول  فيحق    صرف 

من النشرة    8و   7للمستفيد الثاني الرجوع على املصرف املعزز واملصدر بناءا على املادة 

600. 

تم .1.64 اذا  هي  معضلة  تشكل  قد  التي  تحويل   املسألة  لديه  متاح  مصرف  تعيين 

االعتماد   االعتماد  اليحول  ان  املصدر  املصرف  قرر  للتحويل  قابل  اعتماد  فتح  وبعد 

املصرف   يلتزم  فهل  التحويل  طلب  يقبل  ال  بان  للتحويل  املعين  املصرف  من  وطلب 

املصرف طلب  على  بناءا  يرفض،  بأن  بالتحويل  من    املعين  التحويل  طلب  املصدر، 

مابين املصرف املصدر واملصرف    ول؟ نرى ان هذا يعتمد على عقد الوكالةاملستفيد اال 

املعين للتحويل، وان االمر هنا يختلف عن تفويض املصرف املعين في االعتماد االصلي 

 
التان  (164) الفصل  وانظر  املصارف  لدور  الثاني  الفصل  في  اعاله  التزامات  انظر  بخصوص  الثالث  الباب  من  ي 

 املصرف املصدر واملعزز تجاه املستفيد. 

 ,A Malek and D Quest, Jack: Documentary Creditsندية  وهذا رأي صائب لجاك في االعتمادات املست  (165)
(4th edn, Tottel 2009) para 10.20-26;  
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التداول  او  االعتماد    (166) للدفع  بعكس  نشاته  منذ  قطعي  هو  االصلي  االعتماد  الن 

 ن اال اذا قبل املصرف املعين طلب تحويل بل للتحويل حيث ان هذا االعتماد اليتكو القا

االعتماد وعليه فإنه من املفترض انه يتوجب )ما بين املصرف املصدر واملصرف املعين( 

على املصرف املعين اتباع تعليمات االصيل املصرف املصدر فيرفض التحويل اذا امره  

التحويل رغم اذا قبل املصرف املعين طلب املستفيد ب  املصرف املصدر بالرفض. ولكن

ملصرف املعين في االعتماد القابل للتحويل رفض طلب  ان املصرف املصدر طلب من ا

قانوني  اثر  له  يصبح  )املحول(  الثاني  املستندي  االعتماد  فإن  للتحويل  املستفيد 

ي ثم  ومن  الثاني  للمستفيد  الوفاء  مسؤولية  املصدر  املصرف  املصرف  ويتحمل  رجع 

 ه.   عين بالتعويض نتيجة عدم اتباع تعليماتاملصدر على وكيله املصرف امل

ب. واجب المصرف المحول ببذل العناية بعدم بيان هوية المستفيد الثاني وربح  
 المستفيد االول 

حيث انه من االمور املهمة جدا واملتعارف عليها في االعتماد القابل للتحويل ان   .1.65

ي االول  اآلمر طالب االصدار هوياملستفيد  يخفي عن  ان  والربح  ريد  الثاني  املستفيد  ة 

لك جناه  املستفيد الذي  من  مباشرة  بالشراء  االصدار  طالب  اآلمر  املشتري  اليقوم  ي 

يسمحا   بأن  العناية  يبذال  ان  واملحول  املصدر  املصرف  على  يتوجب  فإنه  الثاني، 

الثاني   املستفيد  فاتورة  باستبدال  االول  و  للمستفيد  )ز(  الفقرة  فإن  بفاتورته وعليه 

م املادة  )ح(  امل   600النشرة    38ن  حق  على  الفاتورة  نصت  باستبدال  االول  ستفيد 

وباستبدال اسم املستفيد الثاني باملستفيد االول. حتى انه من املكروه تجاريا ان يقوم 

على  يشتمل  التحويل  بحدوث  إعالم  املصدر  املصرف  الى  يرسل  بأن  املحول  املصرف 

ول  ته الن ذلك قد يؤدي إلخالل املصرف املحمعلومات املستفيد الثاني كهويته وفاتور 

االول، املستفيد  وربح  الثاني  املستفيد  هوية  بيان  بعدم  العناية  ببذل   ( 167) بواجبه 

بناءا على انه شرط ضمني    ( 168) على وجود هذا الواجب  القانون االنجليزي ولقد اكد  

 
 . 600النشرة  12املادة  (166)

 غرفة التجارة الدولية.   371( قرار رقم 1979-1975قرارات دوكديكس ) (167)

(168) Jackson v Royal Bank of Scotland [2005] 1 WLR 377 [27] 
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هنا ليس  املستندي.  االعتماد  فيفي  الواجب  ذلك  تؤكد  قضية  او  صريح  قانون   ك 

واملصري   االردني  في  القانون  الواضح  من  االردنيولكن  عرفا    القانون  "املعروف  ان 

املصري وفي  (169)     شرطا"  كاملشروط االعتماد    القانون  في  ضمنيا  شرطا  يعتبر 

املستفيد  هوية  بيان  بعدم  العناية  ببذل  املصرف  بواجب  واملحول  االصلي  املستندي 

هنا ان العاتق بإخفاء هوية املستفيد   االشارة  البد من (170) الثاني وربح املستفيد االول.

طل في  يحرص  ان  فعليه  االول  املستفيد  على  يقع  االول  املستفيد  وربح  به  الثاني 

املادة   في  بها  يبين بشكل واضح االمور )املسموح  التي يريد ان يغيرها  38بالتحويل ان   )

اال  في  اقصر  تكون  ان  املستندات  تقديم  كفترة  االصلي  االعتماد  الثاني عن عن  عتماد 

االعتماد االصلي لكي يعطي فترة لنفسه الستبدال سندات املستفيد الثاني. وعليه فاذا 

ا املستفيد  يقم  هوية لم  الخفاء  الثاني  املستفيد  مستندات  بعض  ياستبدال  الول 

املستفيد الثاني فإن املصرف املحول اليتوجب عليه استبدال مستندات، بعد الطلب  

ول اذا كانت فترة االعتماد تسمح بذلك ولم يقم بذلك، ويجب ان يمرر من املستفيد اال 

 اآلمر طالب االصدار.     واالخير الى (171) املستندات كما هي الى املصرف املصدر

 

 

 . االعتماد المستندي المدعوم باعتماد مستندي آخر5

كحال االعتماد املستندي القابل للتحويل تكون البضاعة قد بيعت في سلسلة   .1.66

تندي، قد العقود بين التجار )اي ان البائع االول، مثال املستفيد من االعتماد املس   من

ثالث   بائع  البضاعة من  يشتري  واالخير  ثان  بائع  ينوي شرائها من  او  البضاعة  اشترى 

ملصنع او مصدرها االصلي( واملستفيد في االعتماد وهكذا حتى يتم شراء البضاعة من ا 

جله يكون في الحقيقة مشتري للبضاعة من بائع آخر ويبغي املستندي الذي تم فتحه ال 

 
 .  1976لسنة  43القانون املدني رقم  224املادة  (169)

 . 1948لسنة  131القانون املدني رقم  90املادة  (170)

 . 600)ط( النشرة  38املادة  (171)
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تماد لدفع ثمن البضاعة الى البائع اآلخر دون ان يمكن املشتري  ان يستعمل هذا االع

ا بتحويل  املستفيد  هذا  ينجح  لم  فإذا  البائع،  هذا  هوية  الى معرفة  املستندي  العتماد 

ك للتحويل  قابل  مستندي  اعتماد  طريق  اآلخر عن  قد البائع  فإنه  اعاله  تم شرحه  ما 

ان يلي:  كما  املدعوم  املستدي  االعتماد  الى  االعتماد   يلجأ  من  املستفيد  يستخدم 

املستندي االعتماد ذاته كوسيلىة امان بأنه سوف يتم الوفاء له بثمن نفس البضاعة  

ا يريد  اعتماد التي  يفتح  بأن  املستفيد من مصرفه  يطلب هذا  الدعم  وبهذا  يشتريها  ن 

بناءا  مستند  وعليه  االصلي.  املستندي  االعتماد  موضوع  البضاعة  تلك  بائع  لصالح  ي 

لى ان عميل املصرف هو مستفيد في اعتماد مستندي أ سوف يتم دفع ثمن البضاعة ع

اع يفتح  بأن  املصرف  يقبل  قد  )اآلمر  له مقابل مستندات،   لعميله  تماد مستندي ب 

يد في اعتماد مستندي أ( لصالح بائع  طالب االصدار في اعتماد مستندي ب وهو املستف

ستندي أ الذي يدعم االعتماد املستندي  آخر بخصوص نفس البضاعة في االعتماد امل

ب، وعليه فإنه يتم فتح االعتماد املستندي ب بنفس شروط االعتماد املستندي أ لكي 

وبولتكو  واملنشأ  التعيين  )شهادة  ب  املستندي  االعتماد  في  املقدمة  املستندات  يصة ن 

اال  ومبلغ  القاتورة  بإستثناء  أ  املستندي  االعتماد  لشروط  مطابقة  في الشخن(  عتماد. 

االعتماد   عن  مستقال  عقدا  أ   املستندي  االعتماد  يكون  املدعوم  املستندي  االعتماد 

تختل عقد  كل  واطراف  ب  البعض  املستندي  بعضها  عن  مستقلة  والتزاماتها  ف 

املستند االعتماد  في  املصدر  االعتماد فاملصرف  في  املصدر  املصرف  عن  يختلف  أ  ي 

الحال هو  كما  ليس  اي  ب،  ان   املستندي  اذ  للتحويل  القابل  املستندي  االعتماد  في 

في  مشتركة  واالطراف  االصلي  املستندي  االعتماد  يتبع  املحول  املستندي   االعتماد 

دامه اطراف  االلتزام.  يجب االشارة الى ان االعتماد املستندي املدعوم قد يلجأ إلستخ

هن  او  ممنوع،  دولتين  بين  تجارية  عملية  حقيقة  إلخفاء  البيع  دولي، عقد  منع  اك 

البضاعة  بخصوص  او  عام  بشكل  واسرائيل(  عربية  )كدول  بينهما  التجاري  التعامل 

قضية   ففي  املستندي؛  االعتماد  للقانون   Mannesmanمحل  خاضعة  كانت  التي 

امل  املصرف  بأن  املحكمة  قررت  االعتماد السويسري  )في  ب  املستندي  لالعتماد  صدر 

ق  الذي  املدعوم(  وثم املستندي  حق  حوالة  بواسطة  أ  املستندي  االعتماد  فيمة  بض 

مطابقة  عدم  اساس  على  ب  املستندي  االعتماد  في  له  املقدمة  املستندات  رفض 
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   (172) وعدم مشروعية العملية التجارية، قد اخل بمبدأ حسن التنفيذ.  املستندات

 تندي المتجدد ماد المس. االعت6

شحنات   .1.67 بتصدير  سنوات  اوثالث  كسنة  طويلة  لفترة  البيع  عقد  كان  اذا 

املثال، فإن   او كل ثالث اشهر على سبيل  البضاعة بشكل متكرر، شهري  متعددة من 

يكون   املتجدد  املستندي  البضاعة االعتماد  ثمن  دفع  كطريقة  لالعتماد  االمثل  النوع 

املستن االعتماد  في  انه  الذي  حيث  مثال(  دينار  الف  )مائة  االعتماد  مبلغ  املتجدد  دي 

يتجدد خالل فترة االعتماد )سنة مثال( كلما شحن املستفيد يسمح للمستفيد سحبه  

عادة سقف  فيكون  االعتماد  مطابقة. وحسب شروط  وقدم مستندات  اعلى   بضاعة 

رة بارسال اكثر  ملبلغ االعتماد كمليون دينار ويحق للمستفيد ان يسحبها على اكثر من م 

ا  من  ثابت  هو  كما  البضاعة  قيمة  تكون  ان  يشترط  وقد  دفعة،  كل  من  في  ملستندات 

معين  مبلغ  التزيد عن  او  مثال(  دينار  الف  معين )عشرون  مبلغ  تقل على  ان ال  دفعة 

وعليه دينار(.  الف  بشكل   )مائتا  بضاعة  يرسل  االعتماد  في  املستفيد  البائع  كان  فإذا 

ة زمنية محددة فإن االعتماد املستندي املتجدد يوفر وقت وجهد دوري للمشتري لفتر 

فتح اعتماد لكل شحنة وهذا االعتماد املتجدد قد يعطي مرونة للبائع  ورسوم جديدة ل

اال  من  يسحبها  التي  واملبالغ  يرسلها  التي  الشحنات  يقدم بعدد  لم  واذا  هذا  عتماد. 

املتا املبلغ  يسحب  لم  وبالتالي  مستندات  متاح املستفيد  املستندي  االعتماد  )مثال  ح 

لثال  متاحة  دفعة  وكل  اربعة  دفعات  على  اشهر  لسنة  كل    -ث  تتجدد  دينار  الف  مائة 

تنص انه يتوقف ان يكون االعتماد متاحا    600من النشرة    32ثالث اشهر( فإن املادة  

 الدفعة وللدفعات االحقة كما يلي: لتلك 

او اقساط  على  السحب  على  االعتماد  نص  فترات    اذا  خالل  دفعات  على  الشحن 

يتم السحب على اقساط او الشحن على دفعات خالل الفترة املسموح بها  محددة ولم  

 لتلك الدفعة، يتوقف االعتماد ان يكون متاحا لتلك الدفعة و ألي دفعات الحقة. 

إال انه قد يتم االتفاق على خالف املادة اعاله، ودون الحاجة الى نص جلي بعدم تطبيق  

 
(172) Mannesman Handel AG v Kaunlaren Shipping Corpn [1993] 1 Lloyd’s Rep 89. 
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ادة اعاله اذ انها التشكل عرفا جذريا، فاذا نص االعتماد ان كل دفعة تتجدد بنهاية امل

االعتماد  كل   فان  ال  ام  املستفيد  من  السحب  تم  سواء  اشهر(  ثالث  )كل  معينة  فترة 

 االعتماد )سنة اوسنتين حسب نص االعتماد(.   يبقى متجددا خالل فترة

 الشرط االخضر  . االعتماد المستندي ذو الشرط االحمر وذو7

سند   .1.68 مقابل  للمستفيد  االعتماد  قيمة  دفع  يتم  االعتماد  من  النوع  هذا  في 

وثم  البضاعة  شحن  قبل  الثمن  املستفيد  فيقبض  مخازن  في  البضاعة  ان  ايصال 

النوع يوفر    يشحن املستفيد البضاعة ويقدم مستندات الشحن والتأمين. وعليه هذا 

عالي خطورة  يشكل  ولكنه  للمستفيد  اصدار سيولة  طالب  اآلمر  املشتري  على  ة 

عن املبلغ الذي تم دفعه االعتماد اذ ان املصرف املصدر يستحق عمولته والتعويض  

الب بارسال  تثبت  التي  واملستندات  البضاعة  ارسال  يتم  لم  وان  ضاعة  للمستفيد حتى 

فاملستفيد يقبض قيمة االعتماد قبل ان يقدم مستندات تثبت شحن البضاعة. سمي  

)وما    بالشرط لتنبيه االطراف  باللون االحمر  الشرط  يتم كتابة هذا  االحمر النه عادة 

اما  يحمل من خط نيوزالندا.   و  استراليا  في  تطور  االصدار( وقد  اآلمر طالب  ورة على 

ا نفس  ففكرته  االخضر  املستفيد الشرط  من  يطلب  املصرف  ان  أال  االحمر  لشرط 

م البضاعة  ان  )ايصال(  تفيد  فبل تقديم مستندات  املخازن  في  املصرف  باسم  سجلة 

على اآلمر فقد يكون ائمن   شحنها، اي ان الشرط االخضر بالرغم من خطورته العالية

سجلت اذا  البضاعة  على  عيني  حق  له  يترتب  قد  املصرف  الن  االحمر  الشرط    من 

 باسمه في مخازن املستفيد قبل ان يتم شحنها. 
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 الثانيباب  ال 
 

 االعراف التجارية  
 العتماد المستندي(  ان ا)أرك

ووضعها القانوني ونظرية العرف الجذري 
وتفسير نشرات االعراف والعادات  

الموحدة من غرفة التجارة الدولية لالعتماد 
 المستندي
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 2.53 .أ. القانون االنجليزي 3

 2.54 .ب. القانون االردني 3

 2.57 .ج. القانون املصري 3

 

 



 

99 

 الفصل األول 

   مقدمة

يتطرق هذا الباب ملسألة املصادر التي يتوجب على القاض ي النظر اليها، بموجب  2.1

القانوني القان الوضع  تحليل  يتم  الخصوص  وجه  على  املستندي.  االعتماد  بشأن  ون، 

الت املسماة للعرف  الدولية  التجارة  غرفة  ونشرات  جهة  من  التجارية  والعادة  جاري 

لالعتمادات   املوحدة  والعادات  يواجه باالعراف  عندما  اخرى.  جهة  من  املستندية 

بناء فإنه  املستندي  االعتماد  في  قضية  املعاملة القاض ي  في  التجارية  العالقة  على  ا 

اض ي الطبيعة القانونية للعالقة كما بينا في املتنازع بشأنها بين اطراف النزاع، يحدد الق

واملستفي املصدر  املصرف  بين  )مثال  االول  الباب  من  الرابع  في الفصل  االعتماد(.  في  د 

االنجليزي  الصريجة  القانون  العقد  نصوص  في  ينظر  ان  القاض ي  والضمنية    على 

الس  التعامل  خالل  عليها  اليجوز )كاملتفق  قانونا  تخالف  لم  ما  يطبقها  وان  اوال  ابق( 

االتحاد   وانظمة  واملستهلك  الصحة  كقانون  العام  بالنظام  لتعلقه  نظرا  عنه  الخروج 

ا بخصوص  القانون  االوروبي  القاض ي  يطبق  ثم  )لكن    -لكيماويات.  التشريع  احكام 

عتماد املستندي في القانون االنجليزي( واالحكام القضائية  اليوجد تشريع بخصوص اال 

إال انه سوف    (1) ق القاض ي العرف التجاري والعادة التجارية.فإذا لم يجد حكما طب   -

في  متجذرا  التجاري  العرف  كان  اذا  انه  املستندي  االعتماد  قضايا  في  ثبت  كما  نرى 

عرف التجاري الجذري النه ركن من املعاملة التجارية فإن املحكمة االنجليزية تطبق ال

والعقد  االلتزام  مصادر  قانون  احكام  مخالفته  من  بالرغم  املستندي  االعتماد  اركان 

النظام   في  )وليس  االردنيالعام(.  رقم    2املادة  نصت    القانون  التجارة  قانون   12من 

 : 1966لسنة 

 
(1)  Investors Compensation Scheme Ltd. v. West Bromwich Building Society [1998] 1 All ER 98 at 114 
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احكام القانون املدني. ( اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على املواد التجارية  1)

املبادىء املختصة  2) مع  اتفاقها  اال على نسبة  يكون  ان تطبيق هذه االحكام ال  ( على 

 .بالقانون التجاري 

بالسوابق    3ملادة  او  يسترشد  ان  فللقاض ي  تطبيقه  يمكن  قانوني  نص  يوجد  لم  "اذا 

 " .القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات االنصاف والعرف التجاري 

على املحكمة ان تطبق نصوص العقد اوال، ما لم تخالف النظام العام واالداب    بالطبع

أما في     (2) د شريعة املتعاقدين.من القانون املدني العق  148العامة، كما نصت املادة  

 :  1999لسنة  17من قانون التجارة رقم  2فقد نصت املادة  القانون املصري 

اال (1) أحكام  التجارية  املواد  على  هذا تسرى  يوجد  لم  فإذا  املتعاقدين،  بين  تفاق 

باملواد   القوانين املتعلقة  القانون أو غيره من  ، االتفاق ، سرت نصوص هذا  التجارية 

عادة   ثم أو  تجارى  عرف  يوجد  لم  فإذا  التجارية،  والعادات  التجارى  العرف  قواعد 

املدنى القانون  أحكام  تطبيق  وجب  االتفاقا 2). تجارية  تطبيق  يجوز  ال  بين (  ت 

النظام  التجارية متى تعارضت مع  العادات  أو  التجارى  ، أو قواعد العرف  املتعاقدين 

 العام فى مصر. 

فإن   التجاري وعليه  التجارية   العرف  املعامالت  في  مهم  دورا  يلعبان  التجارية  والعادة 

 السيما في االعتمادات املستندية اذ انها معامالت تجارية حديثة لم تنص عليها االنظمة

القانونية التقليدية. ان تعريف العرف والعادة ومعايير الداللة عليهم ودورهم، خاصة 

القوافي االعتمادات املستندية، يخ بين  نين املقارنة وسوف نتطرق ملفهوم العرف  تلف 

في القانون وعلم االجتماع كما دلت عليه الدراسة التجريبية التي قمنا بها. فسنتطرق  

و  التجاري  للعرف  التجاري  اوال  العرف  اسميناه  ملا  القانوني  والوضع  التجارية  العادة 

والع االعراف  لنشرة  القانوني  للوضع  ثانيا  ثم  املوحدة  الجذري  لالعتمادات  ادات 

 ( وكيفية تفسيرها.600املستندية )النشرة 
 

 
 . 2005لسنة   3618؛ قرار تمييزي حقوق رقم 1976لسنة  43القانون املدني رقم   (2)
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 ثاني الفصل ال 

االعراف التجارية االساسية )الجذرية( لقيام االعتماد 
   لعادات التجارية بشكل عامالمستندي واالعراف وا

 نظرة عامة. 1

يقوم االعتماد املستندي على ثالث أركان وكل ركن أو    أركان االعتماد املستندي.  2.2

يع التجارية أساس  العملية  وصف  يصح  ال  قد  غاب  اذا  انه  أي  جوهري  عنصر  تبر 

( 3و )   ( مبدأ االستقاللية2( مبدأ القطعية و )1باالعتماد املستندي. تلك األركان هي: )

ا االعتماد  عملية  ولدت  لقد  بظاهرها.  املستندات  مطابقة  رحم مبدأ  من  ملستندي 

ي فإن األركان التي يقوم عليها االعتماد ما  العرف التجاري بين التجار عبر الدول وبالتال

هي اال أعراف تجارية )ليس املقصود هنا األعراف الصادرة عن غرفة التجارة الدولية( 

ة ن لالعتماد املستندي. نسمي تلك املبادئ االساسية باالعراف التجاري التي تعتبر املكو 

نين العشرين والحالي وكما  الجذرية إذ انها تمثل اصل وجذر االعتماد املستندي في القر 

املستندي   االعتماد  عملية  ان  بما  الدولية.  التجارية  البيئة  في  متأصلة  اصبحت  انها 

عقد السيف فان املستندات كبوليصة الشحن   مرتبطة بعقود البيع الدولية والسيما

االعت في  التأمين  الدولية وبوليصة  البيوع  تسهيل  في  حيويا  دورا  تلعب  املستندي  ماد 

ا على الثقة في تمثيل املستندات للبضاعة وفي تسهيل عقود النقل والتأمين. وعليه  بناء

ل اساسية  تعتبر  املستندي  االعتماد  عليها  يقوم  التي  األركان  الطراف  فإن  فقط  يس 

ا عقد  الطراف  ايضا  بل  البيع  وعقد  املستندي  وبالتالي االعتماد  التأمين،  وعقد  لنقل 

من املثير لالهتمام ان االعتماد  (3) لبيئة التجارية الدولية.تلك األركان تعتبر متجذرة في ا

التجاري   العرف  لطبيعة  فهمنا  تغير  قد  بل  توضح  وقصص  بأمثلة  يثرينا  املستندي 

قد يميزه او ودوره في قانون التجارة الدولية. ما هو عرف في الحقيقة واملجتمع  الدولي  

 
(3) Hwaidi, M. & Ferris, G, ‘Switching from paper to electronic bills of lading: Part 1. Fundamental 

Sociological Structure, Distributed Ledger Technology And Legal Difficulties’ [2019] Nov, Journal of 
International Martime Law, 25, 4.  

https://discovery.dundee.ac.uk/en/persons/mohd-hwaidi
https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/switching-from-paper-to-electronic-bills-of-lading-part-2-fundame
https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/switching-from-paper-to-electronic-bills-of-lading-part-2-fundame
https://discovery.dundee.ac.uk/en/persons/mohd-hwaidi
https://discovery.dundee.ac.uk/en/persons/mohd-hwaidi
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ال   بطريقه  القانون  يقرأه  قد  و  القانون  يميزه  العرف.ال  فانه   (4) تعكس حقيقة  لذلك 

وقد  القانون  في  وعرف  الحقيقة  في  عرف  هناك  ان  العرف  فقهاء  بين  املتعارف  من 

  (5) واقع.يعكس او ال يعكس األخير العرف في ال

(  1يميز صراحة بين ثالث فئات في السلوك التجاري املتكرر: )  القانون اإلنجليزي  2.3

التجاري  )   (6) العرف  التجا2و  العادة  )   (7) رية(  السابق.  (3و  القانون  اما     )8( التعامل 

)  األردني وهما:  قسمين  فقط  التجاري 1فيميز  العرف   ) (9)   ( او 2و  عامة  العادة   )

ال  (10)خاصة. تجارية  تجارة املصري قانون  تجاري وعادات  ان هناك عرف   ( 11) ينص 

املصري  التجارة  قانون  ينص  كما  بينهما.  يميز  مقياس  أي  على  النص  دون  ان   ولكن 

املتعاقدين. نية  يعكس  الوكالة  في  العقد  أطراف  بين  السابق  فسنتطرق    (12) التعامل 

وانواعه العرف  ملاهية  نتطر   أوال  سوف  ثم  ومن  الواقع  في  التي كمسالة  للمقاييس  ق 

قوة  حيث  من  القانوني  العرف  لوضع  وكذلك  العرف  لتمييز  املقارنة  القوانين  أوردتها 

القوانين تلك  في  الجذري    وفي   التنفيذ  التجاري  العرف  فكرة  نطرح  سوف  النهاية 

 
(4)  R Goode, Rule, Practice, and pragmatism in transnational commercial law [2005] International & 

Comparative Law Quarterly 539. 
(5)  R Goode, Rule, Practice, and pragmatism in transnational commercial law [2005] International & 

Comparative Law Quarterly 539.; M Hwaidi,” An Evaluation Of The Efficacy Of Ucp 600 Within 
English And Jordanian Legal Orders And Jordanian Commercial Practices”, ( PhD, Nottingham Trent 
University 2016), pp.80-82; Ly, International Business Law and Lex Mercatoria, (1st edn, North 
Holland 1992).  

(6)  Smith & Service v Rosario Nitrate Company, Limited [1894] 1 Q.B. 174; Nelson v Dahl (1879) 12 
Ch. D. 568, 575 per Sir George Jessel; Cunliffe-Owen v Teather [1967] 1 W.L.R. 1421, 1437 per 
Ungoed-Thomas J; Rutherford v Seymour Pierce Ltd [2010] EWHC 375 (Q.B.), [19]. 

(7)  Strathlorne Steamship Co Ltd v Hugh Baird & Sons Ltd 1916 S.C. (H.L.) 134, 141.  
(8)  Henry Kendall & Sons v William Lillico & Sons Ltd [1969] 2 AC 31.  

املادة    (9)  عليه  نصت  التجاري  لسنة    4العرف  األردني  التجارة  قانون  عليه1966من  عام نصت  بشكل  العرف    ؛ 

رقم    2املادة   األردني  املدني  القانون  قانون  1976لسنة    43من  يخالف  ان  يجوز  ال  املدني  القانون  في  العرف  ان   :
 مكتوب.  

 .  1976لسنة  43القانون املدني األردني رقم  220املادة  (10)

 . 1999لسنة  17قانون التجارة املصري رقم   2املادة  (11)

 .  1999لسنة  17قانون التجارة املصري رقم  158املادة  (12)

http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=26&crumb-action=replace&docguid=I92F92570E42711DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=16&crumb-action=replace&docguid=IA25967C0E4B611DAB61499BEED25CD3B
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=9&crumb-action=replace&docguid=IBCAC0AE0E42711DA8FC2A0F0355337E9
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عن العرف التجاري  بخصوص األركان التي يقوم عليها االعتماد املستندي وكيف يتميز  

 العتماد املستندي. املحيط ملعاملة ا

 العرف والعادة كمسألة في الواقع وكمسألة في القانون . 2

 كمسألة في الواقع  والعادة العرفأ.  

بشكل تعريفن  تعريف.  2.4 املطبق  السلوك  هو  الواقع  في  كمسألة  التجاري  للعرف  ا 

متكرر من قبل التجار في معاملة او معامالت تجارية معينة وهذا التطبيق مالحظ من 

ا مؤديا  قبل  معينة  تجارية  معاملة  في  تجاري  بتنظيم  بذلك حس  مولدا  والغير،  لتجار 

ظر اليه من قبل التجار بانه باعه ينبذلك الى وجوب اتباعه اجتماعيا حيث ان عدم ات

عمل غير مصادق عليه وقد يعاقب اجتماعيا من ال يتبعه )املخالف( بعقاب له طابع  

ح الى  تصل  وقد  معه  التعاون  كعدم  املعاملة سلبي  مجتمع  من  املخالف  اخراج  د 

مع   التعامل  املجتمع  ذلك  في  العظمى  الغالبية  ترفض  عندما  وذلك  املعنية  التجارية 

ا العادة التجارية كمسألة في الواقع تعرف بالسلوك املطبق بشكل متكرر الف. ام املخ

من   التطبيق مالحظ  وهذا  معينة  تجارية  معامالت  او  معاملة  في  التجار  قبل  قبل من 

التجار، مولدا بذلك توقعا بتبادل تطبيق السلوك أي انه مندوب وليس حسا بوجوب  

لقائي غير رسمي من رحم املجتمع في بشكل ت  العرف والعادة يولدانالتطبيق كالعرف.  

من   تنبع  التنفيذية  وقوتهما  املجتمع  من  معينة  فئة  تخص  معينة  تجارية  معاملة 

وال العرف  كان  كلما  وعليه  بفئة  املجتمع  وخاصة  معينة  تجارية  بمعاملة  يتعلق  عادة 

 القانون معينة غير عامة كلما كان هذا العرف والعادة اوضح وارسخ . وعليه يكمن دور  

اقوى   لهما  التنفيذية  القوة  يجعل  بان  والعادة ويعكس حقيقتهما  العرف  يحترم  الذي 

املخ اجبار  يتم  ان  مثال،  حيث،  من  الرسمي  بالشكل  تصبغ  وان  بدفع  واصلب  الف 

   (13)التعويض عن مخالفته للعرف.

 
 عرف والعادة في املجتمع انظر مقالتنا:لتحليل كيفية ظهور وقوة ال (13)

Hwaidi, M. & Ferris, G, ‘Switching from paper to electronic bills of lading: Part 1. Fundamental 
Sociological Structure, Distributed Ledger Technology And Legal Difficulties’ [2019] Nov, Journal of 
International Martime Law, 25, 4. 

https://discovery.dundee.ac.uk/en/persons/mohd-hwaidi
https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/switching-from-paper-to-electronic-bills-of-lading-part-2-fundame
https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/switching-from-paper-to-electronic-bills-of-lading-part-2-fundame
https://discovery.dundee.ac.uk/en/persons/mohd-hwaidi
https://discovery.dundee.ac.uk/en/persons/mohd-hwaidi


 

104 

والعادة 2.5 العرف  بين  والفرق  التجريبية  ان  الدراسة  التجريبية  الدراسة  تؤكد   .

 ( 15)ففي املقابلة مع غالب جودة  (14) ن العرف التجاري والعادة التجارية.ك فرق بيهنا

تعد   والعادات املوحدة لالعتمادات املستندية ال  ان نشرة األعراف  ادلى  في لقد  قانون 

القانون األردني لكن تطبيقها في ارض الواقع يعتبر قانون لدى املصارف االردنية اذ ان 

يتع ال  قد  اليطبقها  الذي  مجتمع  املصرف  في  االردنية  املصارف  قبل  من  معه  امل 

ق حيث  املستندي،  األعراف  االعتماد  نشرة  مواد  بعض  نستثني  املصارف  "نحن  ال 

ن ال  ولكن  املوحدة  موادها  والعادات  او  صلبها  او  روحها  تطبيق  استثناء  على  تجرأ 

ال التجارة  النشرات الصادرة من غرفة  دوليه األساسية". البد من االشارة هنا ان روح 

املس  االعتماد  عليها  يقوم  التي  األركان  تعكس  التي  املواد  االستقاللية يعني  )مبدأ  تندي 

للم الظاهرية  املطابقة  ومبدأ  االعتماد  قطعية  مصرفيين ومبدأ  خبراء  اربع  ستندات(. 

النشرة  تطبيق  عليها  يتوجب  مصارفهم  ان  ادلوا  املستندية  االعتمادات  في  أخريين 

ت استثناء  النشرة  ويستطيعوا  تطبيق  استثناء  يستطيعوا  ال  لكن  موادها  بعض  طبيق 

فإن تطبيق نشرة األعراف والعادات املوحدة الصادرة من غرفة التجارة    مطلقا. وعليه

في األردن وليس مجرد عادة مندوبة. وهناك  الدولي ة يعتبر امر وجوبي أي عرفا تجاريا 

تصنيفها عن العرف التجاري  أيضا دليل على وجود عادة تجارية كأمر مندوب يختلف  

ا العادة  على  واملثال  الوجوب،  حس  فيه  تفحص  الذي  االردنية  املصارف  أن  لتجارية 

ث في غضون مدة  أيام مصرفية وهذا السلوك املتكرر مطابقة املستندات املقدمة  الثة 

لقد  واجبا فمثال  وليس  امرا مندوبا  يعتبر  في االردن  واملطبق من قبل معظم املصارف 

"كعادة   د الخبراء املصرفيين في املقابلة معه بأن هذه الفترة لفحص املستنداتقال أح

 
 الدكتوراة: سالتنا انظر ر للدراسة التجريبية واملقابالت مع الخبراء املصرفيين ممثلين املصارف وبعض التجار  (14)

M Hwaidi, 2015, An Evaluation Of The Efficacy Of Ucp 600 Within English And Jordanian Legal 
Orders And Jordanian Commercial Practices, PhD, University of Nottingham Trent, UK, p.102-103 
http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf 

 ان رئيس قسم االعتمادات املستندية وخطاب الضمان في البنك املركزي االردني: انظر رسالتنا الدكتوراة: ك (15)

M Hwaidi, 2015, An Evaluation Of The Efficacy Of Ucp 600 Within English And Jordanian Legal 
Orders And Jordanian Commercial Practices, PhD, University of Nottingham Trent, UK, p.102-103, 
352. 
http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf 

http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf
http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf
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له الحق    حميدة ان املصرف يفحص املستندات خالل ثالثة أيام مصرفية بالرغم ان 

   (16) ".600لفحص املستندات خالل خمسة أيام في النشرة 

 ب. العرف والعادة كمسالة في القانون 

ان سلوك معين يعتبر عرف او عادة هنالك مقاييس  الثبات     وجهة نظر القانون. 2.6

طورتها االنظمة القانونيه لتمييز ما اذا كان السلوك مجرد سلوك او انه ارتقى ليكون 

 عرفا او عادة. 

 القانون االنجليزي  .1

. لكي يعتبر سلوكا معينا عرف ال بد ان يكون:  القانون االنجليزي والعرف التجاري  2.7

( سائد ومتعارف  2و )  (17) موحد و موئسس بشكل ثابتان يكون    ( واضح ومحدد اي1)

عليه بحيث ان يعرفه املتداولين في السوق املعنية اي ان يكون الفهم املتداول ان اي  

في   العقد بين شخص يدخل  التجارية املعنية ينوي ان يكون العرف جزء من  املعاملة 

املعنية التجارية  املعاملة  في  )  (18) املتعاقدين  بانه3و  الحس  الشخص    (  فعلى  واجب 

التجارية العملية  تلك  عرف  يطبق  ان  التجارية  املعاملة  في  يتعامل  )  (19) الذي  ( 4و 

ومنطقي، امل   (20) معقول  الفريق  قبل  اذا  انه  هذا إال  فإن  منطقيا  غير  عرفا  تعاقد 

قانون   او  العامة  واالداب  العام  النظام  يخالف  العرف  كان  اذا  اال  يطبق  له العرف 

 ان العرف والعادة يعتبر    )21( امية التي ال يجوز للمتعاقدين مخالفته.صفة القوة االلز 

 
 انظر رسالتنا الدكتوراة:  (16)

M Hwaidi, 2015, An Evaluation Of The Efficacy Of Ucp 600 Within English And Jordanian Legal 
Orders And Jordanian Commercial Practices, PhD, University of Nottingham Trent, UK, p.102-103, 352. 
http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf 

(17)  Cunliffe-Owen v Teather [1967] 1 W.L.R. 1421, 1437 per Ungoed-Thomas J; Nelson v Dahl 
(1879) 12 Ch. D. 568 , 575 per Sir George Jessel who stated: “certain as the written contract itself”. 

(18)  In Re Goetz, Jonas & Co [1898] 1 Q.B. 787; Moult v Halliday [1898] 1 Q.B. 125. 
(19)  Strathlorne Steamship Co Ltd v Hugh Baird & Sons Ltd 1916 S.C. (H.L.) 134, 141 per Lord Shaw. 
(20)  Joseph Tucker v Joseph Linger (1883) 8 App. Cas. 508; reasonableness is assumed where the 

practice is accepted practice and well known: Strathlorne Steamship Co Ltd v Hugh Baird & Sons Ltd 
1916 S.C. (H.L.) 134, 136 per Lord Chancellor.  

(21)  Perry v Barnett (1885) 15 Q.B.D. 388, 397 per Bowen LJ. 

http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/32495/1/MHwaidi%20PhD%20final%20after%20amendments.pdf
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=26&crumb-action=replace&docguid=I92F92570E42711DA8FC2A0F0355337E9
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=16&crumb-action=replace&docguid=IA25967C0E4B611DAB61499BEED25CD3B
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&context=16&crumb-action=replace&docguid=IA25967C0E4B611DAB61499BEED25CD3B
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ث املستندات  فحص  )كمدة  حميدة  مصرفية  ايعادة  في اللة  النص  فإن  االردن  في  ام( 

الدولية  العادات  توحيد  اولوية  الى  يؤدي  وهذا  به،  يؤخذ  الذي  هو  املوحدة  االعراف 

ملعاملة يقيم فيها االطراف في دول مختلفة. القانون املصري نص صراحة على االعراف  

ومن   املستندي  االعتماد  كأساس  املستندي  االعتماد  عليها  يقوم  التي  على الجذرية  ثم 

هذا  املستندي.  االعتماد  اركان  مع  التتعارض  التي  للدرجة  املوحدة  االعراف  تطبيق 

موقف حميد إذ انه يؤدي الى االخذ بدولية االعتماد املستندي واحترام توحيد انظمة 

الخطوط   تمثل  انها  )إذ  الجذرية  االعراف  يخالف  ال  بشكل  عامليا  املستندي  االعتماد 

 تماد.  الحمراء لالطراف( لالع

 600هـ. النشرة  

املادة    . 600النشرة   2.43 النشرة    1نصت  النشرة    600من  "عندما    600ان  تطبق 

بالنشرة   مقارنة  النشرة".  احكام  تطبيق  على  صراحة  املستندي  االعتماد  عقد  ينص 

النشرة  500 اضافت  املادة  كلمة "صراحة"    600،  لم 1في  اذا  انه  بالطبع هذا اليعني   .

ع املستندي  االعتماد  عقد  املوحدة ينص  االعراف  ان  املوحدة  االعراف  تطبيق  لى 

كما وضحنا    –ان تطبيق االعراف املوحدة يعتبر عرفا  االردن  بنشراتها ال تطبق. ففي  

التجريبية   الدراسة  خالل  من  االع   -اعاله  عقد  نص  خلو  حال  في  تماد  فاملحكمة 

لتطبيق   االطراف  ارادة  اتجهت  انه  تعتبر  سوف  املوحدة  االعراف  االعراف  لتطبيق 

في   ذلك.  غير  اثبت  اذا  اال  اذا   مصراملوحدة  اي  كقانون  تطبق  املوحدة  االعراف  فإن 

كان القانون املصري هو القانون الواجب التطبيق فان االعراف املوحدة تطبق بنص  

لن حاجة  دون  املصري  القانون  فيمن  بذلك.  لالشارة  االعتماد  عقد  في  )   بريطانيا  ص 

انها تخضع للقانون االنجليزي( فإن االعراف املوحدة تطبق  خاصة انجلترا ووالز حيث  

اذا اتجهت نية املتعاقدين على ذلك ولو كان ضمنيا كالتعامل السابق. إذا ليس هناك 

صر  املستندي  االعتماد  عقد  ينص  ان  املقارنة  القوانين  في  تطبيق  شرط  على  احة 

التجا ليس هدف غرقة  بالطبع  تطبيقها.  ليتم  املوحدة  يتم االعراف  ان  الدولية هو  رة 

االعتماد  عقد  في  صراحة  عليها  النص  تم  اذا  فقط  املوخدة  االعراف  نشرات  تطبيق 
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 ( 22) وانما هدف غرفة التجارة الدولية هو ان يصبح تطبيق االعراف املوحدة عرفا دوليا 

في املادة   العالم. وعليه هذا النص  في  في اي عقد اعتماد  تلقائي  من    1وان يأخذ منحى 

االعتماد   600  النشرة عقد  في  صراحة  تشير  بأن  للمصارف  كنصيحة  يعتبر  انما 

املستندي لتطبيق االعراف املوحدة وذلك تفاديا الي غموض اذ ان القوانين الوطنية 

يقة للتعبير عن االرادة هو النص الصريح.  فاذا لم تحترم ارادة املتعاقدين واوضح طر 

ف املوحدة  االعراف  لتطبيق  النص صراحة  االعراف  يتم  من  بدال  تطبق  الدول  بعض 

املستندي. االعتماد  بخصوص  املفصلة  قوانينها  احكام  في   (23) املوحدة  فإنه  وكذلك 

املوحد االعراف  تطبيق  على  صراحة  االعتماد  عقد  ينص  لم  اذا  الدول  يتم بعض  ة 

دولتا   فمثال  اخرى.  نصوص  العربيةتطبيق  وتونس  العربية  على   الكويت  صادقتا 

االمم   االحتياطي،معاهدة  املستندي  واالعتماد  الضمان  لخطاب  ولذلك    (24) املتحدة 

على االعتماد املستندي االحتياطي إال اذا   الكويت وتونسالتطبق االعراف املوحدة في  

 ك.   نص عقد االعتماد صراحة على ذل

 

 

 

  

 
 .600قدمة النشرة  م (22)

غرفة التجارة الدولية صحيفة   2009من االعراف املوحدة، الفريق الذي قام على صياغتها )  600شرح النشرة    (23)

680  .) 

  )24(United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New 
York, 1995).  

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1995Convention_guarantees_credit.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/1995Convention_guarantees_credit.html
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 الثالث  باب  ال 
 

العالقة القانونية ما بين المصرف 
 اآلمر طالب إصدار االعتماد،  المصدر و

وما بين المصرف المصدر)والمعزز(  
 والمستفيد  
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 فقرة  املوضوع

وضمانات   االعتماد  اصدار  طالب  باآلمر  املصرف  عالقة  األول:  الفصل 

 املصرف 

3.1 

 3.1 . . نظرة عامة 1

وتكييف  2 باآلمر  املصدر  املصرف  لعالقة  القانونية  الطبيعة  التزامات  . 

 صدر بما اذا كانت بتحقيق نتيجة أو بذل عناية املصرف امل

3.4 

. استقاللية عقد االعتماد بين املصرف املصدر واآلمر وغموض التعليمات  3

 2013من املعيار الدولي لالصول املصرفية ( 7الى  3)الفقرة 

3.16 

 3.17 أ. إستقاللية االعتماد  

 3.20 تعليمات اآلمر وغموضها ب. 

( والعالقة  37و  36و    35ملصدر من املسؤولية )املواد  . إعفائات املصرف ا4

 القانونية بين اآلمر واملصرف املعين

3.24 

 3.25 .أ. عدم املسؤولية عن االرسال والترجمة 4

 3.27 .ب. القوة القاهرة )الظروف الطارئة( 4

على 4 بناءا  االطراف  أحد  بها  يقوم  التي  االفعال  عن  املسؤولية  عدم  .ج. 

تلقاه  القانونية للعالقة مابين  600النشرة    37ا )املادة  تعليمات  ( والطبيعة 

 الفرق بين املسؤولية العقدية والتقصيرية  -اآلمر واملصرف املعين الوسيط 

3.29 

اال 5 لعقد  بتنفيذه  املصدر  املصرف  إخالل  نتائج  وقيمة  .  اآلمر  مع  عتماد 

 ضمان الضرر 

3.35 

 3.35 أ. االخالل بتنفيذ اصدار االعتماد  .5

 3.39 ب. االخالل بتنفيذ تبليغ وتعزيز االعتماد  .5

تقديم مستندات تظهر  .ج. االخالل بتنفيذ االلتزام بوفاء االعتماد مقابل  5 

 بأنها مطابقة ومستندات تظهر بأنها غير مطابقة 

3.40 
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 فقرة  املوضوع

 3.41 . التزامات اآلمر وضمانات املصرف من خالل املستندات6

 3.45 ملصدر )واملعزز( باملستفيد  الفصل الثاني: عالقة املصرف ا

 3.46 . وقت نشوء التزام املصرف املصدر واملعزز تجاه املستفيد1

 3.52 . تعديل شروط االعتماد 2

 3.54 . إلتزامات املصرف املصدر تجاه املستفيد3

 3.56 أ. االعتماد املستندي املتاح بمجرد االطالع .3

 3.57 ب. االعتماد املتاح باألجل .3

 3.58 االعتماد املستندي املتاح بالقبول .ج. 3

 3.60 د. االعتماد املتاح بالتداول  .3

 3.61 )ج( والتغطية بين املصارف/ حالة الغش  7هـ. الهدف من املادة . 3

 3.62 . إلتزامات املصرف املعزز تجاه املستفيد4

 3.65 . تقديم مستندات مطابقة 5

مطابأ.    .5 لفحص  القانونية  او  الطبيعة  املطابقة  وقرار  املستندات  قة 

 الرفض 

3.66 

 3.70 ب. االتاحة وتاريخ االنتهاء ومكان التقديم .5

 3.73 . مسؤولية املصرف املصدر واملعزز تجاه املستفيد 6

 3.75 أ. القانون االنجليزي  .6

 3.79 ب. القانون األردني واملصري  .6

 3.81 ملقاصة ا . دفوع املصرف املصدر واملعزز ضد املستفيد/ 7
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 الفصل األول 

 عالقة المصرف باآلمر طالب اصدار االعتماد 
 وضمانات المصرف 

 . نظرة عامة 3.1

عندما يتفق املشتري والبائع في عقد البيع بأن يكون دفع الثمن أو جزء منه عن طريق  
لصالح  اعتماد مستندي  بإصدار  من مصرفه  يطلب  املشتري  فإن  املستندي  االعتماد 

في لغة االعتاد املستندي إن املشتري هو اآلمر طالب اصدار االعتماد واملصرف  البائع.  
هو  والبائع  املصدر  املصرف  يحكمها    هو  واملصرف  اآلمر  بين  العالقة  إن  املستفيد. 

العقد فيما بينهم وهو عقد اعتماد مستندي. عادة  يكون لدى املصارف نماذج لطلب  
لك وعندما يقبل املصرف طلب اآلمر، وذلك  فتح اعتماد مستندي ويقدم اآلمر طلب لذ

تفيد أو في وسائل ببعث بالغ بقبول االعتماد أو صورة عن اصدار االعتماد لصالح املس 
أخرى، فإن عقد اعتماد مستندي ينشأ ما بين اآلمر واملصرف املصدر. أحيانا يكون بين 

ب لآلمر  املصدر  املصرف  فيها  يسمح  أساس ي  عقد  واآلمر  املصدر  يفتح  املصرف  أن 
مقابل  وذلك  وقت  أي  في  معين  مبلغ  لسقف  املصرف  خالل  من  مستندية  اعتمادات 

يل املصرف بأن يسحب من أو يقيد حساب اآلمر، وهذا حق املصرف بالتعويض وتخو 
االتفاق مناسب إذا كانت عالقة اآلمر باملصرف املصدر وطيدة وأن اآلمر من الشركات  

ال وفي  العالية  املالية  الكفائة  بشكل ذو  بتجارته  املستندية  االعتمادات  يستخدم  عادة 
املس  االعتماد  في  التعاقدية  العالقة  يحكم  الذي  إن  املصدر دوري.  املصرف  بين  تندي 

)اذا تم االحالة    600واآلمر هي شروط عقد االعتماد املكتوبة بينهم ثم شروط النشرة  
ول املصرفية الذي تم لتطبيقها صراحة أو ضمنيا بحكم العرف( واملعيار الدولي لالص

 وكذلك أي عرف تجاري في االعتمادات  600االحالة لتطبيقة في النشرة 
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 الرابع  باب  ال 
 

الدفوع التي تعطل مبدأ االستقاللية 
 لإلمتناع عن وفاء قيمة  

 االعتماد المستندي للمستفيد  
 )الغش، العدم، الغلط، النظام العام(  
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 فقرة  املوضوع

 4.1 الفصل االول: نظرة عامة 

 4.3 . اهمية مبدأ االستقاللية والغش كإستثناء لهذا املبدأ 1

 4.4 . املواقع القانونية الطراف االعتماد 2

 4.5 . الدفوع التي قد تعطل مبدأ االستقاللية والقوانين في الدول املختلفة 3

حية الدفع لتعطيل مبدأ  الفصل الثاني: العوامل الرئيسية لتحديد صال 

 االستقاللية  

4.7 

 4.7 الضمان املالي ومعامالت سلسلة العقود التجارية  .1

 4.8 . الفرق بين االعتماد املعقد من االعتماد البسيط 2

 4.9 . سمعة املصارف والنظام القانوني والقضائي 3

 4.10 . اختالف القوانين واالختصاص املكاني 4

 4.11 . االجرائات والدليل 5

 4.12 . تجميد االموال 6

 4.13 . الخطر الحقيقي هو عدم مالئة املستفيد او تهربه من النظام القضائي 7

 4.14 الفصل الثالث: الغش

 4.14 . نظرة عامة  1

 4.14 . معنى الغش2

 4.25 . كيف يحصل الغش وصوره في االعتماد املستندي3

مبد4 تعطيل  تجيز  التي  القانونية  القاعدة  العام  .  واملوقف  االستقاللية  أ 

 للقانون االنجليزي واالردني واملصري 

4.32 

 4.33 . أ. القانون االنجليزي 4

 4.37 .ب. القانون االردني 4
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 فقرة  املوضوع

 4.45 .ج. القانون املصري 4

ملبدأ  5 استثناءا  املستندات  في  الغش  ليكون  توافرها  يجب  التي  الشروط   .

 االستقاللية 

4.55 

 4.55 الغش يجعل املستندات تظهر بأنها مطابقة  .أ. الشرط االول: ان5

 4.57 .ب. الشرط الثاني علم املستفيد بالغش 5

واالردني 1.ب.)5 )االنجليزي  املختلفة  الدول  وقوانين  املستفيد  علم   .)  

واالملاني   واملاليزي  والسينغافوري  والفرنس ي  والكندي  واالمريكي  واملصري 

 والصيني( والقضاء والفقه املقارن 

4.58 

 4.67 (. مقياس وزن البينة على علم املستفيد بالغش 2.ب.)5

)ج( والتغطية بين    7الهدف من املادة  (. وقت علم املستفيد بالغش/  3.ب.)5

 املصارف 

4.70 

والتأمين  5 البينة  الغش ومقياس وزن  على وقوع  البينة  الثالث:  الشرط  .ج. 

 لضمان الضرر في الطلب املستعجل واملؤقت 

4.71 

 4.73 (. القانون االنجليزي 1.ج.)5

 4.75 ( القانون االردني 2.ج.)5

 4.77 ( القانون املصري 3.ج.)5

 4.79 .د. الشرط الرابع: علم املصرف بالغش 5

 4.80 (. ليس هناك أي واجب على املصرف بأن يتأكد ويتمحص ويتحقق 1.د.)5

على  2.د.)5 يتوجب  كان  اذا  ما  وتقييم  املقارنة  القوانين  موقف  املصرف  (. 

 االمتناع عن الوفاء 

4.83 

 4.90 . الغش الذي اليتعلق باملستندات6

 4.94 .أ. موقف القوانين املقارنة 6

 4.95الغش الذي ال يتعلق باملستندات: غش في تنفيذ العقد الذي قام عليه  .ب.  6



 

118 

 فقرة  املوضوع

 االعتماد املستندي

ام عليه  العقد الذي قالغش الذي اليتعلق باملستندات:  غش في إبرام  .ج.  6

 االعتماد املستندي

4.101 

 4.103 الفصل الرابع: حالة العدم )املستندات عديمة القيمة(

 4.105 . معنى العدم 1

 4.116 . موقف القوانين املقارنة 2

القانون االنجليزي  2 العدم دفعا  .أ.  الى ضد إعتبار حالة  الداعية  واألسباب 

 املستندي لتعطيل مبدأ إستقاللية االعتماد

4.117 

دفعا    .2 العدم  العتبار  الداعية  واالسباب  السينغافوري  القانون  ب. 

 لتعطيل مبدأ االستقاللية 

4.121 

 4.122 .ج. القانون االردني 2

 4.130 .د. القانون املصري 2

 4.132 .ه. املوقف الفقهي2

 4.134 الفصل الخامس: الغلط

 4.134 . الدفوع التي التعطل مبدأ االستقاللية 1

 4.135 لقوانين املقارنة . ا2

مشروعية   )عدم  العام  والنظام  القانون  مخالفة  السادس:  الفصل 

 العقد(

4.141 

بذاته وعدم مشروعية  1 املستندي  بين عدم مشروعية االعتماد  التمييز   .  .

اال  في  العام  والنظام  القانون  مخالفة  البيع:  ال  عقد  بذاته  املستندي  عتماد 

ومخا االستقاللية  مبدأ  البيع يعطل  عقد  في  العام  والنظام  القانون  لفة 

 كدفع قد يعطل مبدأ االستقاللية

4.141 

العام صالحا  2 للقانون والنظام  البيع   4.141. الحجج العتبار الدفع ملخالفة عقد 
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 فقرة  املوضوع

 لتعطيل مبدأ االستقاللية أو غير صالحا لتعطيل مبدأ االستقاللية 

الدفع  .أ.  2 هذا  العتبار  الرئيسية  االسباب  مبدأ  أ.  لتعطيل  صالحا  غير 

 االستقاللية 

4.142 

مبدأ    .2 لتعطيل  صالحا  الدفع   هذا  العتبار  الرئيسية  االسباب  ب. 

على   )مثال  مبدأ  االستقاللية  تعطل  بصوره  للقانون  البيع  عقد  مخالفة 

 االستقاللية( 

4.143 

 4.144 ج. رأينا فيما اذا كان هذا الدفع  صالحا لتعطيل مبدأ االستقاللية  .2

االنجليزي واالردني واملصري  3 )القانون  املقارنة  القوانين  واالمريكي  . موقف 

 والكندي واالسترالي والسينغافوري والفرنس ي ومعاهدة االمم املتحدة( 

4.145 

 4.148 أ. القانون االنجليزي  .3

 4.155 .ب. القانون االردني واملصري 3
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 الفصل األول 

 نظرة عامة  

االستقاللية  يحقق  مبدأ  االستقاللية  مبدأ  ان  والثاني،  االول  الباب  في  ذكرنا  كما   .

للبائع   االئتمان  تحقيق  وهو  املستندي  لالعتماد  الرئيس ي  الهدف  مباشر  بشكل 

يتوجب  واملعزز  املصدر  املصرف  ان  يطمئن  البائع  ان  حيث  الثمن  بدفع  )املستفيد( 

تقديم مس  مقابل  املستندي  االعتماد  قيمة  يدفعوا  ان  بظاهرها  عليهم  تتطابق  تندات 

تم  الجله  الذي  البيع  عقد  عن  مستقل  الواجب  وهذا  املستندي  االعتماد  شروط  مع 

البيع ووقائع   في تنفيذ عقد  بأي نزاع  لتلك املصارف ان تتدخل  فتح االعتماد فاليحق 

اآلمر   للمشتري  ان تسمح  او  املستندي  عليه فتح االعتماد  الذي بسببه وبناءا  التنفيذ 

اال  فرار بإصدار  على  يؤثر  ان  او  االعتماد  قيمة  دفع  وجوب  بعدم  يدفع  ان  عتماد 

املصرف بقبول املستندات ودفع قيمة االعتماد طاملا ان املستندات مطابقة بظاهرها  

االعتماد.    ثالثة لشروط  من  االستقاللية  مبدأ  يتكون  الثاني،  الباب  في  فصلنا  كما 

مست1)  (1) عناصر: يعتبر  املستندي  االعتماد   )( البيع؛  عقد  عن  العالقات  2قل   )

( املصرف  3املتداخلة املكونة لالعتماد املستندي تعتبر مستقلة عن بعضها البعض؛ )

على  الحقائق  او  البضاعة  يفحص  ان  بظاهرها واليجوز  املستندات  يفخص  ان  يجب 

الواقع.   يتارض  انه  ُيفيد مبدأ االستقاللية  يتأثر  بشكل عام  ان ال  وجب على املصرف 

ش يء )أكان عقد البيع او حقيقة البضاعة او العالقات املتداخلة بين االطراف في بأي  

بإستثناء   املستفيد  الى  املستندي  االعتماد  مبلغ  بدفع  بواجبه  قيامه  عند  االعتماد( 

  .مطابقة املستندات بظاهرها لشروط االعتماد التي تم تبليغها للمستفيد

 

 
 . 2.31الى   2.24فقرة  (1)
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البابتقسيم   4.1 اهذا  الفصل  في  نتطرق  تجاريا  . سوف  الرئيسية  للعوامل  لثاني 

مبدأ  لتعطيل  الدفع  تحديد صالحية  في  اساسيا  دورا  تلعب  التي  وقانونيا  واقتصاديا 

الفصل  في  والعدم  الثالث  الفصل  في  للغش  نتطرق  ذلك. سوف  االستقاللية وشروط 

زامي والنظام العام في الفصل الرابع والغلط في الفصل الخامس ومخالفة القانون االل 

  .ادسالس 

 . اهمية مبدأ االستقاللية والغش كاستثناء لهذا المبدأ 1

في   4.2 املالي  الضمان  لتحقيق  اساس ي  ركن  يعتبر  االعتماد  استقاللية  مبدأ  إن 

االعتماد املستندي وهذا الضمان يلعب دورا هاما في التجارة الدولية فهو يسعف على 

بي البضائع  حركة  جانشاط  بشكل  املال  تداول  وعلى  الدول  في سلسلة ن  خاصة  اري، 

االقتصاد   ينعش  وبالتالي  املستندات،  على  تعتمد  التي  كسيف  الدولية  البيع  عقود 

ان    (2)العاملي، واملحاكم  املشرع  فعلى  ملا  وعليه  االساس ي  الدور  االعتبار  بعين  يأخذوا 

على  القضائية  والقرارات  القانون  وتأثير  املستندي  االعتماد  استقاللية  مبدأ  يحققه 

ا من سمعة  فإنه  االستقاللية  مبدأ  اهمية  من  وبالرغم  هذا  ضمان.  كوسيلة  العتماد 

عليه قضاءا   الباب    –املتعارف  هذا  في  نحللها  ا   -السباب سوف  في  الغش  العتماد  ان 

املستندي من الدفوع التي تؤدي الى تعطيل مبدأ االستقاللية بحيث انه اذا ثبت غش، 

ال   االعتماد  مبلغ  فإن  معينه،  شروط  مطابقة ضمن  من  بالرغم  للمستقيد  يستحق 

االعتماد. لشروط  بظاهرها  املصرف    (3) املستندات  او  املستفيد،  بأن  الضمان  ان  اي 

يست االعتماد،  قيمة  دفع  مستندات  الذي  تقديم  بمجرد  فقط  االعتماد  مبلغ  حق 

بظاهرها مطابقة لشروط االعتماد يتم تعطيله اذا كان هناك غش واملعضلة الرئيسية 

 
 : 2011% من العقود في التجارة الدولية تستخدم االعتمادات املستندية بناءا على احصائية في عام 12.5 (2)

 F Niepmann, T Schmidt-Eisenlohr, ‘Trade Finance Around The World’, Jun 2016 
https://voxeu.org/article/trade-finance-around-world 

 WLR 1975, [58] Montrod Ltd v Grundkötter Fleischvertriebs GmbH 1 [2002] :انظر ايضا
  AC 168United City Merchants (Investments) Ltd v Royal Bank of Canada [1983]ي: القانون االنجليز  (3)

 . 2005لسنة  1215القانون االردني: قرار تمييزي حقوق رقم  

 .79لسنة   621طعن رقم القانون املصري: ال

https://voxeu.org/article/trade-finance-around-world
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ايام والحقيق بضع  كانت  )اذا  االعتماد"  قيمة  دفع  استحقاق  تعطيل  "مدة  هي  ية 

تكو  املدة  الواقع  في  ولكن  الغش  يثبت  لم  اذا  املستفيد  على  جسيم  ليس  ن فالضرر 

قضائي  قرار  واصدار  القضائية  االجرائات  استتمام  لحين  سنين(  تكن  لم  اذا  اشهر 

وعليه   الغش.  بثبوت  يفيد  بعمق  البينات  بعد فحص  خاصة  قطعي    –هناك شروط 

وتجارية   اقتصادية  وعوامل  االعتماد  طبيعة  االعتبار  بعين  الغش    –تأخذ  يصلح  لكي 

  .كاستثناء ملبدأ االستقاللية

 قانونية الطراف االعتماد. المواقع ال2

( طلب اآلمر او املصرف من قاض ي االمور املستعجلة او  1يجب ان نميز بين )  4.3

احترازي ملنع املصرف من وفاء قيمة االعتماد او محكمة املوضوع الصدار امر مؤقت  

القيام بوفاء قيمة االعتماد ولكن بتجميد القيمة لدى املصرف وعدم سماح املستفيد 

)بالتصرف بقيم ( دعوى املستفيد 2ة االعتماد وذلك لوجود دفع كالغش ضد الوفاء؛ 

االعت قيمة  وفاء  عن  املصرف  إمتناع  بسبب  واملعزز  املصدر  املصرف  بالرغم ضد  ماد 

( كالغش؛  الدفوع  من  دفع  بحجة  وذلك  للمستندات  الظاهرية  املطابقة  دعوى  3من   )

املصرف املعزز بسبب وفاء  اآلمر ضد املصرف املصدر واملعزز او املصرف املصدر ضد  

الوفاء   استحقاق  قبل  وذلك  املصرف  علم  من  بالرغم  املستفيد  الى  االعتماد  قيمة 

كالغش.   الدفوع  من  دفع  القانونية  بوجود  املواقع  لتحديد  اساس ي  يعتبر  التمييز  هذا 

ملبدأ  وتعطيال  شرخا  تعتبر  الدفوع  كانت  إذا  ما  مسألة  ولتحديد  النزاع  الطراف 

ائتمان  االستقاللية   كوسيلة  املستندية  االعتمادات  سمعة  على  سلبا  تؤثر  وبالتالي 

 لقبض الثمن. 

 ن في دول مختلفة. الدفوع التي قد تعطل مبدأ االستقاللية والقواني3

في    4.4 هناك  التجارة    600النشرة  ليس  غرفة  آراء  في  او  السابقة  النشرات  او 

املستندات  قيمة  كانعدام  االخرى  الدفوع  او  بالغش  الدفع  أثر  على  مايفيد  الدولية 

هو   األمر  أن  اذ  املستندي  االعتماد  على  البيع(  )عقد  االصلي  العقد  مشروعية  وعدم 
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نظرا لعاملية هذا املوضوع وتأثيره   (4) بيق فهي مسألة وطنية.شأن القانون الواجب التط

االنجليزي على التجارة الدولية سوف نتطرق الى املوقف القانوني في القوانين املقارنة ) 

واملصري  في واالردني  وخاصة  عام  وبشكل  باالضافة،  الكتاب  هذا  في  مفصل  بشكل   )

والصيني   وري واملاليزي واالسترالياألمريكي والسنغاف دفع من نوع جديد، الى القانون  

.  الدفع االول هو الغش وهو دفع متعارف عليه فقها وقضاءا بأنه والقرنس ي واالملاني

يعطل مبدأ االستقاللية ولكن ماهية الغش وشروطه تختلف بين القوانين وفي تطبيقها  

العدم   هو  الثاني  الدفع  الباب.  هذا  في  الحقا  تحليله  سيتم  كما  املحاكم  دفع  في  وهو 

بال بالدفع  في  مرتبط  الوفاء  املستفيد  اليستحق  الدفع  هذا  على  بناءا  انه  حيث  غش 

املستفيد  )وليس  الغير  التي قدمها مزيفة من  كانت املستندات  إذا  االعتماد املستندي 

وبدون علمه( الى درجة تؤدي الى انعدام قيمتها فاليصبح لها أثرا قانونيا. الدفع الثالث  

ولكن  الغلط  اال   هو  مبدأ  يعطل  الذي  غش  الغلط  على  ينطوي  غلط  هو  ستقاللية 

استحقاق   يعطل  الذي  غش(  )دون  الغلط  وان  الغش،  استثناء  تحت  يدخل  فبالتالي 

مبدأ  تعطل  التي  الدفوع  من  اليعتبر  وهو  املتعاقد  هوية  في  غلط  هو  االعتماد  قيمة 

هذ في  "الغلط"  فصل  في  نفصله  كما سوف  نظرنا  بوجهة  الدفع   االستقاللية  الباب.  ا 

و عدم مشروعية أو قانونية العقد االصلي )عادة عقد البيع( الذي قام عليه  الرابع ه

)كقانون  لقانون  او  العقوبات  لقانون  او  العام  للنظام  ملخالفته  املستندي  االعتماد 

الذي   العقد  او  املعاملة  بطالن  ويرتب  عامة  املجتمع  يعكس مصلحة  العامة(  الصحة 

القانون  فيخالف  الدفوع  هذه  نقييم  سوف  العوامل .  ظل  في  املقارنة  القوانين  ي 

 االقتصادية والتجارية واملبادئ القانونية في القوانين املقارنة.  

 

االعتماد   4.5 وخطابات  املستقلة  بالكفاالت  املتعلقة  املتحدة  األمم  اتفاقية 

( املعاهدة (.  1995الضامنة  املستن   هذه  االعتماد  وليس  الضمان  بخطاب  دي  تتعلق 

في  و  التنفيذ  حيز  طرين   2000\ 01\ 01دخلت 
ُ
ق منها  دول  ثمان  فقط  عليها  وصادقت 

 
 . 744رقم   2011 -2009آراء غرفة التجارة الدولية  (4)
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نظرا ألن الضمان املالي من االعتماد املستندي وكذلك    (5).الكويت وتونس عربيين هما  

فهناك  عادة(   البيع  )عقد  االصلي  العقد  عن  استقاللهما  على  يقوم  الضمان  خطاب 

   قد ادرجتالدفوع التي تعطل مبدأ االستقاللية.  تشابه بين املعاملتين عند النظر في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )5(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf 
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 مطابقة المستندات المقدمة 
 لشروط االعتماد المستندي 
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 فقرة  املوضوع

 5.1 الفصل االول: نظرة عامة 

مفهوم  1 ومرونة  التاريخي  وتتطوره  لآلمر  الضمان  لتحقيق  املطابقة  مبدأ   .

والنشرة  مطابق املستندات  ظاهر  عناية    600ة  بذل  أم  موضوعي  )معيار 

 لفحص املستندات( 

5.4 

 5.8 . مبدأ ظاهر املستندات 2

 5.12 .أ. تطبيقات )قواعد خاصة( مبدأ ظاهر املستندات 2

 5.18 .ب. استثنائات على مبدأ ظاهر املستدات لتحديد مطابقة املستندات 2

في حل الخالف بمسألة معيار املطابقة فيما    . املنهجية التي يتبعها القاض ي  3

املطبق   )القانون  ال  ام  مطابقة  بأنها  تظهر  املقدمة  املستندات  كانت  اذا 

 و املعيار الدولي لألصول املصرفية(  600والنشرة 

5.20 

 5.23 . الطبيعة القانونية لشرط مطابقة املستندات 4

 5.26 املستندات   الفصل الثاني: القواعد العامة ملعيار مطابقة ظاهر 

العامة  .  1 املنهجيه  ظاهر  .  املطابقة(  معيار  )معنى  مطابقة  لفحص 

 600)د( النشرة  14املستندات املادة 

5.26 

هوية  2 نفس  تكون  وأن  البضاعة  هوية  على  املستندات  تدل  أن  يجب   .

القانون   )في  التجارية  الفاتورة  او  املستندي  االعتماد  في  املطلوبة  البضاعة 

 هـ(   14املادة   600ي وليس في النشرة االنجليز 

5.32 

 5.33 .أ. القانون االنجليزي 2

.ب. ب. موقف االعراف والعادات املوحدة لالعتمادات املستندية الصادرة  2

)النشرة   الدولية  التجارة  القوانين    14ادة  امل  600عن غرفة  في  ه( والتفسير 

 املقارنة لذلك 

5.36 

 5.45الم املستفيد بقرار املصرف بمطابقة او  . مدة فحص املستندات ومدة اع3
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 فقرة  املوضوع

 ( 15و  14عدم مطابقة املستندات )املادة 

  3. فسيرات مصطلحات وعبارات شائعة في لغة االعتماد املستندي )املادة  4 

 املعيار الدولي لألصول املصرفية الدولي( من   A1والفقرة   600من النشرة 

5.50 

 5.50 600النشرة  3املادة  .أ.4

 5.53 أدوات الترقيم . 5

 5.56 الشهادات والتصديق واالعالن والبيان . 6

 5.57 600من النشرة  25-19. نسخ مستندات النقل املشمولة في املواد 7

 5.58 . التصحيح والتعديل )التصحيح( 8

 5.61 إيصال الناقل الخاص وااليصال البريدي وشهادة ارسال بالبريد . 9

 5.63 التواريخ . 10

املخصص  11 املكان  أو  القسم  أو  املربع  إمالء  إلى  والحاجة  املستندات   .

 للبيانات 

5.71 

 5.72 600املستندات التي ال تنطبق عليها مواد النقل في النشرة . . 12

 5.73 600. التعبيرات غير املعرفة في النشرة  13

 5.74 . ُمصدر املستندات 14

 5.75 . اللغة15

 5.77 ابات رياضية . حس 16

 5.79 . أخطاء إمالئية أو أخطاء في الكتابة 17

 5.82 . صفحات متعددة ومرفقات أو املدرجات 18

 5.83 . الشروط التي ال تحدد املستندات وتعارض البيانات 19

 5.92 . تقديم مستندات أصلية ونسخ  20

 5.95 . عالمات الشحن 21



 

128 

 فقرة  املوضوع

 5.96 . التوقيعات 22

 5.98 دات واملستندات املدمجة عنوان املستن. 23

 5.103 التفاوت في مبلغ االعتماد والكمية وأسعار الوحدة. 24

 5.106 . نقص في البيانات املقدمة في املستندات 25

في 26 تطلب  لم  اضافية  ومستندات  )بيانات  باالعتماد  تتعلق  ال  بيانات   .

 ( )ز 14االعتماد املادة 

5.108 

 5.110 صة لسندات السحب )الكمبياالت( الفصل الثالث: القواعد الخا

 5.110 . نظرة عامة 1

 5.114 2013. نصوص املعيار الدولي لالصول املصرفية 2

 5.124 . شرح بعض فقرات املعيار الدولي لالصول املصرفية  3

 5.127 الفصل الرابع: القواعد الخاصة بالفاتورة التجارية

النش 1 نصوص  لال   600رة  .  الدولي  بخصوص  واملعيار  املصرفية  صول 

 الفواتير 

5.128 

 5.131 . شرح بعض القواعد الخاصة بالفاتورة التجارية 2

 5.136 الفصل الخامس: القواعد الخاصة بمستندات النقل 

 5.139 600في النشرة  26- 19. القواعد املشتركة بين مستندات النقل في املواد 1

 5.157 من املعيار الدولي  Eالفقرة و  600من النشرة  20. بوليصة الشحن، املادة 2

من املعيار الدولي لالصول    Eونصوص الفقرة    600من النشرة    20.أ. املادة  2

 2013املصرفية 

5.158 

من املعيار    Eوالفقرة    600من النشرة    20متطلبات املادة  ب. شرح بعض    .2

 2013الدولي لالصول املصرفية 

5.160 

ا3 لعقد  الخاضعة  الشحن  بوليصة  املادة  .  النشرة    22ستئجار،   5.169  600من 
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 فقرة  املوضوع

 من املعيار الدولي Gوالفقرة 

 5.170 600من النشرة  20واملادة  22. أ. الفرق بين املادة 3

 5.171 من املعيار الدولي  Gوالفقرة  600من النشرة  22. ب. نص املادة 3

  600ة  من النشر   21. بوليصة الشحن البحرية الغير قابلة للتداول، املادة  4

 من املعيار الدولي  Fوالفقرة 

5.173 

 5.176 19قل مختلفتين على األقل، املادة مستند نقل يشمل واسطتي ن. 5

املادة  6 الجوي،  النقل  النشرة    23. مستند  املعيار    Hوالفقرة    600من  من 

 الدولي

5.179 

الطرق  7 أو  الحديدية  السكك  أو  البر  طريق  عن  النقل  مستندات  املائية  . 

 املعيار الدولي Jوالفقرة  600النشرة   24اخلية، املادة الد

5.182 

املادة  8 بالبريد،  إرسال  وشهادة  البريدي  وااليصال  الخاص  الناقل  إيصال   .

 600النشرة  25

5.187 

 5.189 الفصل السادس: مستند التأمين 

التأميني1 والغطاء  التأمين  مستند  املادة  .    Kرة  والفق  600النشرة    28، 

 ر الدولي املعيا

5.189 

 5.190 . متطلبات مستند التأمين  2

 5.200 من املعيار الدولي Kوالفقرة   600من النشرة  28. املادة 3

السابع:   الفقرة  الفصل  في  املنشأ  الفقرة    Lشهادة  في  التعبئة    Mوقائمة 

الفقرة   في  الوزن  الفقرة    Nوقائمة  في  املستفيد  التحليل  وشهادة    Pوشهادة 

 من املعيار الدولي  Qالصحة في الفقرة  واملعاينة و 

5.202 

الفصل الثامن: املستندات املخالفة، االجرائات الواجب اتباعها لرفض  

 600النشرة  16أو قبول املستندات غير املطابقة املادة 

5.208 
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 الفصل األول 

 نظرة عامة  

 ( 2) الثاني   والباب  (1) . بينا في الباب االول أهمية وماهية مبدأ مطابقة املستندات 5.1

( مبدأ  وهم  املستندي  لالعتماد  جذرية(  )أعراف  أركان  ثالث  هناك  قطعية 1أن   )

االعتماد املستندي والذي بناءا عليه يعتبر التزام املصرف املصدر واملعزز لوفاء قيمة 

ى املستفيد قطعي اليستطيع ان يعدله او ان يرجع به بعد اصدار االعتماد االعتماد ال

امل املصرف  قبل  )من  و  املعزز  املصرف  قبل  من  االعتماد  تعزيز  وبعد  مبدأ 2صدر   )

املستندي   االعتماد  يعتبر  عليه  بناءا  والذي  املصرف    –االستقاللية  بين  االلتزام 

و   -واملستفيد   البيع  عقد  عن  ومنفصال  بين مستقال  االعتماد  )كعقد  االخرى  العقود 

املست مطابقة  يفحص  املصرف  وأن  واآلمر(  املصدر  ظاهرها  املصرف  في  فقط  ندات 

االستقاللية   مبدا  في  العنصر  )وهذا  البضاعة  بحقيقة  يمحص  او  يتأثر  ال  ان  ويجب 

( مبدأ املطابقة 3يعرف بقاعدة او مبدأ الظاهرية اي فحص املستندات بظاهرها( و )

عليه اليستحق املستفيد قيمة االعتماد املستندي إال إذا قدم مستندات تظهر    وبناءا 

لشروط االعتماد املستندي كأن تكون مثال بوليصة الشحن املقدمة تبين   بأنها مطابقة 

  (3) اسم الناقل وتوقيعه كما اشترط االعتماد املستندي.

يعني التقديم الذي  "  التقديم املطابق بأنه 600من النشرة  2عرفت املادة  تعريف. 5.2

القوا هذه  من  املطبقة  النصوص  ومع   ، االعتماد  وشروط  ازمنة  مع  ومع  يتطابق  عد 

 
 انظر تحت عنوان "الفصل الثاني: العملية التجارية لالعتماد املستندي، مراحلها واطرافها".  (1)
عنوان    (2) تحت  الثاني:  انظر  واالعراف "الفصل  املستندي  االعتماد  لقيام  )الجذرية(  االساسية  التجارية  االعراف 

 رية بشكل عام".والعادات التجا
النشرة  600النشرة    34و    15و    14و    5املادة    (3) ايضا  انظر  لفحص   745؛  املصرفية  لالصول  الدولي  للمعيار 

 .  13ص  2013املستندات 
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املصرفية لألصول  الدولي  املادة  املعيار  عرفت  وقد  النشرة    14".  من  معنى   600)د( 

ذلك   )سنسمي  املطابقة  معيار  لتحديد  العامة  القاعدة  وهو  املطابق  التقديم  معيار 

   املستندات مع سياق االعتماد املستندي"( : "عدم تعارض محتوى 

اال  سياق  في   
ً
تقرا عندما  ما  مستند  في  املعيار بيانات  ومع  نفسه  املستند  ومع   ، عتماد 

 ولكن يجب أن ال تتعارض الدولي لألصول املصرفية اليتوجب أن تكون  
ً
متماثلة تماما

 مع البيانات في ذلك املستند أو في أي مستند مطلوب آخر أو مع االعتماد.

 

الباب 5.3 للغاية من مبدأ مطابقة  تقسيم هذا  نتطرق  الفصل االول سوف  في هذا   .

النشرة  املستن وحلول  املستندات  مطابقة  معيار  لذلك ومن   600دات ومشكلة مرونة 

اسية ظاهر املستندات ومبدأ االستقاللية في الفحص ملطابقة املستندات  ثم سنبين اس

 600في ظل القانون املطبق والنشرة    –ومن ثم املنهجية التي يجب أن تتبعها املحاكم  

الدولي لألصول املصرفية   كان    -  ISBPواملعيار  اذا  بين االطراف فيما  النزاع  في  للفصل 

او   مطابقة  بخصوص  صائب  املصرف  في قرار  املقدمة.  املستندات  مطابقة  عدم 

الفصل الثاني سوف نتطرق للقواعد العامة، مثل معنى مطابقة املستندات، في معيار 

نتطرق    والقوانين املقارنة. في الفصل الثالث، سوف   600مطابقة املستندات في النشرة  

الخاصة  للقواعد  نتطرق  الرابع  الفصل  وفي  السحب  لسندات  الخاصة  للقواعد 

تورة التجارية وفي الفصل الخامس للقواعد الخاصة ملستندات النقل وفي الفصل للفا

للقواعد  يتطرق  السابع  الفصل  وأخيرا  التأمين  ملستند  الخاصة  للقواعد  السادس 

 دة املنشأ وشهادة املعاينة.  الخاصة لشهادات تبين حالة البضائع كشها 

ريخي ومرونة مفهوم مبدأ المطابقة لتحقيق الضمان لآلمر وتتطوره التا .1
)معيار موضوعي أم بذل عناية   600مطابقة ظاهر المستندات والنشرة 

 لفحص المستندات( 

بينا   املستندي  االعتماد  نشأة  تاريخ  موضوع  تناولنا  االعتماد  عندما  أصل  ان 

خطاب  كان  هذه    املستندي  تطورت  ثم  املسافر(  اعتماد  )او  املسافر  ضمان 

املعاملة عن طريق العادات التجارية حيث أصبح وفاء قيمة االعتماد مشروط على  
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تقديم املستفيد مستندات يثبت ظاهرها أن املستفيد نفذ شروط االعتماد ومنذ  

بإ  التجارية  العمليه  )  ذلك الحين عرفت   documentaryسم االعتماد املستندي 

letters of credit  اذ أن ) 
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السينغافوري 5.88 الالقانون  كان  اذا  أساس ي .  املستندات  اليحدد  الذي  شرط 

في  بيانات  او  مستند  تقديم  يتوجب  فإنه  املستندي  لالعتماد  التجارية  للعملية 

 Koreaففي قضية    (4) )ح( ال تطبق.  14مستندات تلبي هذا الشرط وبالتالي فإن املادة  

Exchange Bank v Standard Chartered Bank    مستندي اعتماد  بفتح  اآلمر  قام 

ألف دوالر امريكي لثمن شراء غاز وقد اشترط في االعتماد أن قيمة الثمن   800بقيمة  

بناءا على  سوف تتقلب بشكل تلقائي بناءا على شرط السعر، ال  ذي قد وضع السعر 

 800نة في االعتماد بوفاء االعتماد بمبلغ يزيد عن  سعر السوق. قام احد املصارف املعي

الف دوالر ألن سعر السوق ارتفع ولكن املصرف املصدر رفض تعويض املصرف املعين 

مبلغ   عن  زيادة  من  دفع  الشرط    800عما  أن  بحجة  دوالر  سوف  )الف  الثمن  قيمة 

تقديمه  يجب  الذي  املستند  يحدد  لم  السعر(  شرط  على  بناءا  تلقائي  بشكل  تتقلب 

املادة   بموجب  تجاهله  وجب  وعليه  الشرط  النشرة    13لتلبية  من  هي   500)ج(  والتي 

املادة  قررت محكمة االستئناف السينغافورية أن . 600)ح( من النشرة  14مثيلة املادة 

النشرة    13 من  املادة    500)ج(  مثيلة  هي  النشرة    14والتي  من  ألن   600)ح(  تطبق  ال 

حيث أن الشرط الذي لم يحدد املستندات اساس ي لكي يتم تطبيق االعتماد املستندي  

املعين  املصرف  حماية  هو  املادة  تلك  من  الهدف  أن  وكذلك  محدد،  غير  الغاز  سعر 

احترا عدم  بسبب  غموض  تشوبها  التي  الصياغة  من  املصدر واملستفيد  املصرف  فية 

أن  القضية حاول  تلك  في  املصدر  املصرف  فإن  دقيقة وعليه  واآلمر بصياغة شروط 

   (5))ج( لحماية خطئه في الكتابة الركيكة لالعتماد. 13يستخدم املادة 

املتفاوض  .  القانون االردني 5.89 الصريح  النص  أن  القانون االردني  في  الواضح  من 

 في عقد قياس ي تم االحالة على تطبيقه من قبل  عليه يقيد النص الصريح املوجود 

 

 

 
)4([2006] 1 S.L.R. 565, 577. Korea Exchange Bank v Standard Chartered Bank 

[1997] 3 SLR 770. Kumagai-Zenecon Construction Ltd (in Liq) v Arab Bank plc 

 )5([2006] 1 S.L.R. 565, 577. Korea Exchange Bank v Standard Chartered Bank 
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 الفصل الثالث  

 القواعد الخاصة لسندات السحب )الكمبياالت( 

 نظرة عامة  .1

لقد بينا في الباب األول كيفية استخدام سندات السحب )الكمبياالت(  .  5.110

وتكون   بالقبول  املتاح  املستندي  االعتماد  في  تستخدم  وانها  املستندي  االعتماد  في 

املستندي، االعتماد  متاحا    (6) بذلك خاضعة ألحكام  املستندي  االعتماد  كان  فإذا 

تست  السحب  سندات  فإن  لذلك؛بالقبول  خاضعة    (7) خدم  لكونها  باالضافة 

معيار   مسألة  في  أنه  إال  التداول  ناحية  من  املطبق  القانون  في  الخاصة  الحكامها 

( فقط هي التي  600املطابقة فإنه احكام االعتماد املستندي )في االعتماد والنشرة  

املطبق. الوطني  القانون  احكام  وليس  اال   (8) تطبق  الباب  في  ايضا  بينا  ول  ولقد 

التي  املصارف  وأن  بالقبول  املتاح  االعتماد  في  السحب  سندات  استخدام  كيفية 

تقبل سند السحب عادة تحتفظ به وال ترجعه ملقدمه لكي ال يتم تداوله الي جهة  

ايضا   متاحا  االعتماد  كان  اذا  اال  للتداول  القابلة  السندات  قانون  على  بناءا 

املستندي  االعتماد  في  االصل  ألن  وسيلة    بالتداول  وليس  ائتمان  وسيلة  يكون  أن 

السحب   سند  وأن  والتداول،  بالقبول  متاح  بأنه  االعتماد  نص  اذا  ولكن  تداول. 

او   املعزز  املصرف  فإن  مصرف،  الي  وبالتداول  مصرف  أي  على  بالسحب  متاح 

املصدر الذي قبل سند السحب يرجعه الى مقدمه لتمكينه من تداوله، وعلى أي  

 بالتداول يكون عادة متاحا لدى مصارف مسماه   حال االعتماد املتاح

 

 

 
. االعتماد املستندي من حيث الدفع: املتاح بالدفع بمجرد االطالع واملتاح بالدفع اآلجل الباب األول تحت عنوان "  (6)

 واملتاح بالقبول )الكمبيالة( واملتاح بالتداول".
 .  600النشرة  6)ج( واملادة  2املادة  (7)
 . B1 2013املعيار الدولي لالصول املصرفية  (8)
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 PRELIMINARY CONSIDERATIONS  االعتبارات األولية  

Scope of the publication 

i) This publication is to be read in conjunction with UCP 600 and not in 

isolation. 

ii) The practices described in this publication highlight how the articles of 

UCP 600 are to be interpreted and applied, to the extent that the terms and 

conditions of the credit, or any amendment thereto, do not expressly 

modify or exclude an applicable article in UCP 600. 

 نطاق املنشور 

 وليس في معزل.  600( يجب قراءة هذا املنشور باالقتران مع النشرة 1

النشرة  2 في هذا املنشور كيفية تفسير وتطبيق مواد  الواردة  العادات  برز 
ُ
ت لى ، إ600( 

يعدل   أو  تعديل عليه ال يستثني  أي  أو  به أحكام وشروط االعتماد  الذي تسمح  الحد 

 . 600صراحة تطبيق املادة املعمول بها في النشرة 

 

 

The credit and amendment application, the issuance of the credit and 

any amendment thereto 

iii) The terms and conditions of a credit and any amendment thereto are 

independent of the underlying sale or other contract even if the credit or 

amendment expressly refers to that sale or other contract. When 

agreeing the terms of the sale or other contract, the parties thereto should 

be aware of the ensuing implications for the completion of the credit or 

amendment application. 

iv) Many of the problems that arise at the document examination stage 
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could be avoided or resolved by the respective parties through careful 

attention to detail in the credit or amendment application and issuance 

of the credit or any amendment thereto. The applicant and beneficiary 

should carefully consider the documents required for presentation, by 

whom they are to be issued, their data content and the time frame 

in which they are to be presented. 

v) The applicant bears the risk of any ambiguity in its instructions to issue 

or amend a credit. An issuing bank may, unless the applicant expressly 

instructs to the contrary, supplement or develop those instructions in a 

manner necessary or desirable to permit the use of the credit or any 

amendment thereto. An issuing bank should ensure that any credit or 

amendment it issues is not ambiguous or conflicting in its terms and 

conditions. 

vi) The applicant and issuing bank should be fully aware of the content of 

UCP 600 and recognize that articles such as 3, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 28 (i), 

30 and 31 define terms in a manner that may produce unexpected results. 

For example, a credit requiring presentation of a bill of lading and 

containing a prohibition against transshipment will, in most cases, have to 

exclude UCP 600 sub‐article 20 (c) to make the prohibition against 

transshipment effective. 

vii) A credit or any amendment thereto should not require presentation of a 

document that is to be issued, signed or countersigned by the applicant. If, 

nevertheless, a credit or amendment is issued including such a 

requirement, the beneficiary should consider the appropriateness of such a 

requirement and determine its ability to comply with it, or seek a suitable 
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amendment. 

 طلب االعتماد والتعديل، وإصدار االعتماد وأي تعديل عليه

( تكون أحكام وشروط االعتماد وأي تعديل له مستقلة عن عقد البيع أو العقد اآلخر  3

يقوم عليه االعتماد حتى لو أشار االعتماد أو التعديل صراحة إلى ذلك البيع أو الذي  

ينبغي أن يكون الطرفان    ، البيع أو عقد آخر  أي عقد آخر. عند االتفاق على شروط 

 على علم  ببعد اآلثار املترتبة على استكمال طلب االعتماد أو التعديل.

من املشاكل التي تنشأ في مرحلة فحص    ( يمكن لألطراف املعنية تجنب أو حل العديد4

املستندات من خالل إيالء اهتمام دقيق بالتفاصيل في طلب فتح االعتماد أو التعديل 

وإصداره. يجب على اآلمر واملستفيد النظر بعناية في املستندات املطلوبة للتقديم، من  

يتم في ضمنه هم الذين سيصدروا املستندات، محتوى البيانات واإلطار الزمني التي س

 تقديم املستندات.  

يجوز 5 اعتماد.  تعديل  أو  بإصدار  تعليماته  في  غموض  أي  خطر  اآلمر  يتحمل   )

للمصرف املصدر، ما لم يقدم اآلمر تعليمات صريحة على العكس من ذلك، استكمال  

أو  التعليمات بطريقة ضرورية أو مرغوبة للسماح باستخدام االعتماد  أو تطوير تلك 

يه. يجب على املصرف املصدر التأكد من أن أي اعتماد أو تعديل يصدره  أي تعديل عل

 ليس غامًضا أو متعارًضا في أحكامه وشروطه. 

النشرة  6 بمحتوى  تامة  دراية  على  املصدر  واملصرف  اآلمر  يكون  أن  يجب  وأن   600( 

تحدد   31و    30)ط( و    28و    24و    23و    21و    20و    19و    14و    3يدرك أن املواد مثل  

الذي  امل االعتماد  املثال،  سبيل  على  متوقعة.  غير  نتائج  تنتج  قد  بطريقة  صطلحات 

في  الناقلة،  بتغيير  النقل  ضد  الحظر  على  ويحتوي  الشحن  بوليصة  تقديم  يتطلب 

 لجعل 600)ج( من النشرة   20معظم الحاالت، يجب أن يستبعد املادة 

 على النقل بتغيير ناقلة الفعال. الحظر املفروض 

ع  7
ّ
( ال ينبغي أن يشترط االعتماد أو أي تعديل عليه تقديم مستند صادر، موقع أو موق

بالتقابل من قبل اآلمر. إذا ، مع ذلك ، تم إصدار االعتماد أو التعديل الذي يحتوي على  

الشرط   هذا  مالءمة  مدى  في  ينظر  أن  املستفيد  على  يجب  الشرط،  هذا  وتحديد  مثل 
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   قدرته على االمتثال بمثل ذلك الشرط أو السعي الى تعديل هذا بما يتالئم معه. 

 GENERAL PRINCIPLES  املبادئ العامة 

Abbreviations 

A1) Generally accepted abbreviations, such as, but not limited to, “Int’l” 

instead of “International”, “Co.” instead of “Company”, “kgs” or “kos” 

instead of “kilograms” or “kilos”, “Ind.” instead of “Industry”, “Ltd” instead 

of “Limited”, “mfr” instead of “manufacturer” or “mt” instead of “metric 

tons” may be used in documents in substitution for a word or vice versa. A 

credit that includes an abbreviation in its text allows a document to show 

the same abbreviation or any other abbreviation that has the same meaning, 

or to show the complete spelling of the word or vice versa. 

 االختصارات 

A1)  "الحصر، ال املثال سبيل على مثل، عموما، املقبولة االختصارات "Int’l" من بدال 

"International"، "Co".  
ً
 "   كلغ "،  ”Company" من بدال

ً
كيلو " أو "كيلو " من بدال

من    Ind،  "غرام " بدال    "ذ.م.م" ، "Limited من بدال   Industry   ،Ltdبدال  ذات  من 

من    Manufacturer     ،mt من بدال "mfr" ، "محدودةمسؤولية    metric tonsبدال 

 إن االعتماد الذي    العكس. أو كلمة كامل ستبدالال  املستندات   في استخدامها يمكن

 آخر اختصار أي  أو  االختصار نفس بإظهار للمستند يسمح نصه في اختصارا  يتضمن

 " .العكس أو  للكلمة الكاملة التهجئة إلظهار أو املعنى، نفس له

A2( a. Virgules )i.e., slash marks “/”( may result in different meanings and 

should not be used as a substitute for a word. If, nevertheless, a virgule is 

used and no context is apparent, this will allow the use of one or more of 

the options. For example, a condition in a credit stating “Red/Black/Blue” 

with no further clarification will mean only Red or only Black or only Blue 

or any combination of them. 
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A2قد أ.  كعالمات ينتج (  الترقيم  عالمات   ينبغي وال مختلفة معاني ("/") القطع عن 

 استخدمت عالمات القطع وال يبين السياق معنى ذلك، وإذا. لكلمة كبديل استخدامها

 فإن املثال، سبيل على .الخيارات من أكثر أو واحد باستخدام سيسمح هذا  فإن

 من مزيد  وجود عدم مع  "األزرق / األسود  / األحمر " يذكر الذي االعتماد  في  الشرط

 .منهم مزيج أي  أو فقط األزرق  أو  فقط األسود أو فقط األحمر يعني التوضيح

b. The use of a comma when indicating a range of data in a credit such as 

ports of loading or discharge or countries of origin, may result in different 

meanings and should not be used as a substitute for a word. If, 

nevertheless, a comma is used and no context is apparent, this will allow 

the use of one or more of the options. For example, when a credit allows 

partial shipment and indicates the port of loading information as 

“Hamburg, Rotterdam, Antwerp” with no further clarification, this will 

mean only Hamburg or only Rotterdam or only Antwerp or any 

combination of them. 

 موانئ مثل  االعتماد   في البيانات  من  مجموعة  إلى اإلشارة عند الفاصلة  ب. استخدام 

 استخدامها ينبغي وال مختلفة معان إلى يؤدي  قد ، املنشأ بلدان  أو التفريغ أو التحميل

 وليس هناك سياق واضح يبين املعنى، فاصلة استخدمت إذا لكلمة. ومع ذلك  كبديل

 عندما املثال، سبيل فعلى. الخيارات من أكثر  أو واحد باستخدام سيسمح هذا فإن

 هامبورغ،" أنها على التحميل ميناء  معلومات إلى ويشير جزئي االعتماد بشحن يسمح

 روتردام أو  هامبورغ  فقط يعني ذلك  فإن  التوضيح، من  مزيد دون  " أنتويرب  دام،روتر 

  منها." مزيج  أي أو فقط أنتويرب أو فقط

Certificates, Certifications, Declarations and Statements 

A3) When a certificate, certification, declaration or statement is required by 

a credit, it is to be signed. 

A4) Whether a certificate, certification, declaration or statement needs to be 
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dated will depend on the type of certificate, certification, declaration or 

statement that has been requested, its required wording and the wording 

that appears within the document. For example, when a credit requires the 

presentation of a certificate issued by the carrier or its agent stating that the 

vessel is no more than 25 years old, the certificate may evidence 

compliance by indicating: 

a. the date or year the vessel was built, and such date or year is no more 

than 25 years prior to the date of shipment or the year in which shipment 

was effected, in which case a date of issuance is not necessary, or 

b. the wording as stated in the credit, in which case a date of issuance is 

required, thereby certifying that as of that date the vessel was not more 

than 25 years old. 

A5) When a certification, declaration or statement is to appear in a 

document which is to be signed and dated, it does not require a separate 

signature or date when the certification, declaration or statement appears 

to have been given by the same entity that issued and signed the document. 

 والتصديق واالعالن والبيان   الشهادات

A3  " عندما يشترط االعتماد املستندي تقديم شهادة او تصديق أو إعالن أو بيان فإن

 ذلك املستند يجب أن يكون موقعا".  

(A4  بحاجة الى تأريخ، أوالبيان أوالتصديق أو اإلعالن شهادة "إن تحديد ما اذا كانت ال 

لب، الذي  البيان أو أو اإلعالن أو التصديق أو الشهادة نوع على يعتمد
ُ
 ياغتهوص ط

 االعتماد يشترط عندما املثال، سبيل فعلى املستند.   في تظهر التي والصياغة املطلوبة،

 سنة، 25 عن يزيد ال السفينة عمر بأن تفيد وكيله أو الناقل عن صادرة شهادة تقديم

 الشهادة قد تثبت انها مطابقة وذلك باالشارة الى:  فإن 

 قبل سنة 25 عن القبيل هذا من  سنة أو تاريخ يزيد وال السفينة، بناء سنة أو تاريخ  أ.
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 اإلصدار تاريخ يكون  ال الحالة هذه وفي الشحن، فيها تم التي السنة أو الشحن تاريخ

 أو  ضروريا،

 اإلصدار، تاريخ  يجب بيان الحالة هذه  وفي االعتماد، في مذكور  هو كما الصيغة  .ب 

  .سنة 25  من أكثر  التاريخ ذلك في تكن لم السفينة بأن يشهد مما

A5" ) ال وتكون مؤرخة، توقيعها  يتعين وثيقة  في  بيان أو  إعالن  أو  شهادة  تظهر عندما 

 املستند أصدر الذي نفسه أن الكيان فيه يبدو تاريخا أو منفصال  توقيعا ذلك يتطلب

  .البيان أو اإلعالن أو التصديق قدم قد عليه ووقع

Copies of transport documents covered by UCP 600 articles 19‐25 

A6) a. When a credit requires the presentation of a copy of a transport 

document covered by UCP 600 articles 19‐25, the relevant article is not 

applicable, as these articles only apply to original transport documents. A 

copy of a transport document is to be examined only to the extent 

expressly stated in the credit, otherwise according to UCP 600 sub‐article 

14 (f). 

b. Any data shown on a copy of a transport document, when read in 

context with the credit, the document itself and international standard 

banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data 

in that document, any other stipulated document or the credit. 

c. Copies of transport documents covered by UCP 600 articles 19‐25 are 

not subject to the default presentation period of 21 calendar days stated in 

UCP 600 sub‐article 14 (c) or any presentation period stated in the credit, 

unless the credit explicitly states the basis for determining such 

presentation period. Otherwise, a presentation may be made at any time, 

but in any event no later than the expiry date of the credit. 

 600من النشرة   25-19نسخ مستندات النقل املشمولة في املواد 
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A6  .25الى   19 باملواد مشمول  نقل مستند من نسخة تقديم االعتماد يشترط عندما. أ 

 على إال تنطبق ال املواد هذه ألن الصلة، ذات املواد تنطبق ال ،600النشرة   من

هو    , إال النقل مستند من نسخةال تفحص وال ة.األصلي النقل مستندات ما  وفق 

املستندي  االعتماد  في  عليه صراحة  النشرة  14  للمادة وفقا وإال ،منصوص  من  )و( 

600. 

باالعتماد   سياقها في قراءتها عند النقل، مستند من نسخة على تظهر بيانات أي ب.  

املصرفية، نفسها والوثيقة املستندي  لالصول  الدولي   تكون  أن ينبغي ال واملعيار 

 أو عليها  منصوص  أخرى  وثيقة أي  أو  الوثيقة تلك في الواردة  للبيانات  متماثلة 

 .معها تتعارض أال يجب ولكن االعتماد،

 لفترة 600 من النشرة  25الى    19 تشملها املواد التي النقل مستندات  نسخ تخضع الج.  

من   14 املادة في عليها املنصوص تقويمًيا يوًما 21 تبلغ التي االفتراضية التقديم )ج( 

 على صراحة  االعتماد ينص لم ما  ،تقديم مذكورة في االعتماد  فترة  أي أو  600النشرة  

بخالف ذلك فإن التقديم يمكن أن يتم بأي  لهذه النسخ. و  التقديم فترة تحديد أساس

 االعتماد.  صالحية انتهاء تاريخ وقت على ان ال يتجاوز بأي حال موعد

 

Correction and alteration )“correction”( 

A7) a. i) Any correction of data in a document issued by the beneficiary, 

with the exception of drafts (see paragraph B16), need not be 

authenticated. 

ii) When a document issued by the beneficiary has been legalized, visaed, 

certified, etc., any correction of data is to be authenticated by at least one of 

the entities that legalized, visaed or certified, etc., the document. Such 

authentication is to indicate the name of the entity authenticating the 

correction either by use of a stamp incorporating its name, or by the 

addition of the name of the authenticating entity accompanied by its 
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signature or initials. 

b. i) Any correction of data in a document, other than in a document issued 

by the beneficiary, is to appear to have been authenticated by the issuer or 

an entity acting as agent, proxy or for [or on behalf of] the issuer. Such 

authentication is to indicate the name of the entity authenticating the 

correction either by use of a stamp incorporating its name, or by the 

addition of the name of the authenticating entity accompanied by its 

signature or initials. In the case of authentication by an agent or proxy, the 

capacity of acting as agent or proxy for [or on behalf of] the issuer is to be 

stated. 

ii) When a document other than one issued by the beneficiary has been 

legalized, visaed, certified, etc., any correction of data is, in addition to the 

requirements of paragraph A7) (b) 

(i), to be authenticated by at least one of the entities that legalized, visaed 

or certified, etc., the document. Such authentication is to indicate the name 

of the entity authenticating the correction either by use of a stamp 

incorporating its name, or by the addition of the name of the authenticating 

entity accompanied by its signature or initials. 

c. Any correction of data in a copy document need not be authenticated. 

A8) When a document other than one issued by the beneficiary contains 

more than one correction, either each correction is to be authenticated 

separately, or one authentication is to indicate that it applies to all the 

corrections. For example, when a document issued by XXX shows three 

corrections numbered 1, 2 and 3, one statement such as “Correction 

numbers 1, 2 and 3 authenticated by XXX” or similar, together with the 
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signature or initials of XXX, will satisfy the requirement for authentication. 

A9) The use of multiple type styles, font sizes or handwriting within the 

same document does not, by itself, signify a correction. 

 التصحيح والتغيير )"تصحيح"( 

A7  ).سند السحب   باستثناء املستفيد، عن صادر مستند في للبيانات تصحيح . أي 1أ

 (، اليحتاج إلى توثيق مصداقيتة.16)انظر الفقرة ب

 عليه التصديق أو تأشيرته أو تقنينه  تم قد املستفيد من صادر مستند يكون  عندما.  2

  يكون  أن يجب للبيانات تصحيح أي  فإن إلى ذلك، وما
ً
 على واحد كيان قبل من موثقا

 التصديق أو  تأشيره أو املستند على قامت بإضفاء الشرعية التي الكيانات من األقل

 إما على التصحيح  يصّدق الذي  الكيان اسم إلى التوثيق هذا وُيشير  إلى ذلك. وما  عليه،

 أو بتوقيعه  مصحوبا  املصّدق الكيان اسم بإضافة  أو اسمه، يتضّمن ختم باستخدام 

 األولى.   باألحرف 

يجب   املستفيد، عن الصادر املستند  بإستثناء  مستند، في للبيانات تصحيح أي  .1ب.

 كيان أو املصدر الذي أصدر املستند قبل من توثيق مصداقيته قد تم  أن يظهر بأنه

 الذي  الكيان اسم إلى التوثيق هذا وُيشير  املصدر. عن نيابة أو وكيل أو كوكيل يعمل

 الكيان اسم  بإضافة  أو اسمه، يتضّمن  ختم باستخدام  إما  التصحيحعلى   يصّدق

  أو وكيل جانب من التوثيق حالة وفي. األولى باألحرف أو بتوقيعه مصحوبا املصّدق

ذكر أن ينبغي ،بنيابة عن
ُ
صدر. أو املناب اليه وصالحيته من الوكيل صفة ت

ُ
 امل

عليه  تأشيرةال  أو تقنينه تم قد غير الذي صدر من املستفيد املستند   كون ي عندما.  2 

متطلبات   إلى باإلضافة ،يجب للبيانات تصحيح فإن أي  ذلك، وما إلى عليه، تصديق أو

أ. يصادق 1)ب()7الفقرة  بإضفاء   التي الكيانات من  األقل على واحد عليه (،  قامت 

 إلى التوثيق هذا وُيشير ستند.امل على وما إلى ذلك، التصديق، أو التأشيرة  أو  الشرعية

التصحيح يصّدق الذي  الكيان اسم  أو  اسمه، يتضّمن ختم باستخدام إما  على 

 األولى.  باألحرف أو بتوقيعه مصحوبا املصّدق الكيان  اسم بإضافة

  املستند أن يكون  من  نسخة في للبيانات  تصحيح أي  يحتاج ج. ال
ً
 .عليه" ُمصادقا
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8A  )تصحيح من أكثر على املستفيد عن صادر مستند غير آخر مستند يحتوي  عندما 

توثيق أن أو منفصل، بشكل تصحيح كل توثيق يتم أن إما واحد،  مصادقةب هناك 

 يظهر عندما  املثال، سبيل على  التصحيحات. جميع  على تنطبق  أنها  إلى  تشير واحدة

 أرقام" مثل واحد بيان 3و 2و  1 املرقمة تصحيحات ثالثة XXX عن صادر مستند

 مع جنب إلى جنبا ذلك، شابه ما أو "XXX قبل من مصدقة 3 و 2 و 1 التصحيح

 .املصادقة بمتطلبات  تفي سوف ،XXX من  األولى األحرف  أو  التوقيع

9A  )اليدوية  الكتابة أو الخطوط أحجام  أو تعدد املتعددة  الكتابة أنماط  استخدام 

 .تصحيح ذاته حد في يعني الاملستند  نفس داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


