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Résumé :  
           Le crédit documentaire occupe une 
place significative dans le commerce 
international  par la sécurité plus grande 
qu’il confère à l’exportateur concernant 
l’exécution de cette obligation fondamentale 
de son cocontractant qu’est le paiement du 
prix.    Dans les opérations de crédit 
documentaire, toutes les parties intéressées 
n’ont à considérer que les documents, à 
l’exécution  des marchandises et des services 
auxquels les documents peuvent se 
rapporter. Le principe de la séparation du 
contrat de crédit et du contrat de vente, 
principe qui faisait toute la force du 
mécanisme dans le cadre de la protection des 
intérêts des parties, devient sa principale 
faiblesse dans la lutte contre la fraude   La 
fraude constitue la seule et unique exception 
au principe de l’autonomie  du crédit 
documentaire, la jurisprudence semble avoir 
trouvé une solution face à cet inextricable 
problème. C’est le développement du 
principe autonome d’illicéité intrinsèque des 
documents    En synthèse, nous avons 
remarqué combien il était délicat de tracer 
une frontière entre la mauvaise ou l’absence 
d’exécution du contrat commercial et la 
constitution de fraude. C’est en finalité 
l’appréciation du juge qui tranche en la 
matière. 

  

  :ملخص

اإلعتماد المستندي مؤسسة قانونیة تجاریة       

أنشأت لضمان الوفاء بأثمان البیوع الدولیة قوامھا 

ومجرد عن سببھ یكون تعھد مستقل في طبیعتھ 

صادرا عن مصرف، فال تؤثر الوقائع اإلستثنائیة 

التي یحتمل مواكبتھا لعقد البیع الدولي على إستقاللیة 

  .اإللتزام البنكي

وقد إتفقت المحاكم الدولیة واإلجتھادات الفقھیة       

على أن الغش یعتبر اإلستثناء الوحید على مبدأ 

یة، وھو ما تتناولھ ھذه إستقاللیة اإلعتمادات المستند

الورقة البحثیة، السیما في ظل عدم وجود معیار 

.  قانوني موحد یبین الغش المعتد بھ قانونا
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  :مقدمة

ل        ندية عتمادات ش ـــجارة القاعدية عمدة أحد املس ـ ارجية، للتـ ا ا  التقنيـــة باعتبار

رة إستعماال ك املصرفية ـ رؤوس ل ن والمـ ا ترضـــي وال الـــدول، ب ـلك ـال مس  وضمانا، تمو

ستجيب   .الدولية البيوع  املفتقد مان لدوا و

انيا، الدو العقد أطراف فتباعد          والعمالت اللغات ختالفإو  زمنيا، أداءاتھ تنفيذ وامتداد م

ن النقدية نظمة والقوان ة إ إضافة السياسية، و ع تمكن صعو  املا املركز ع الوقوف من البا

قيقي ي، ا ا دافعا ان للمش وء وراء قو  إستكماال الدو العقد تنفيذ  البنوك لوساطة ال

اص للفراغ ن بالثقة ا ن ب ن املتعامل   .الدولي

إعتبار        ندي عتماد و اد لصفقات املرافقة العقود إحدى املس  من ان والتصدير، ست

شأ أن املنطقي ماية، مراتب أع إ بأطرافھ ترتقي ال العاملية املبادئ من جملة كنف  ي  ا

ا أسست ام إستقاللية بمبدأ س أسطوري مبدأ ع جميع ، ل  يحصن الذي املبدأ ذا املصر

ع من وعمالئھ البنك نائية الوقا ض قد ال الطارئة والظروف ست اد عقد ع  والتصدير ست

ندي عتماد جاء الذي ام بحصر وذلك لھ تنفيذا املس  تطابق رقابة فحص  املصر ل

ندات ندي باإلعتماد الواردة الشروط مع الدو العقد مس سرب دون  املس ا فحص إ ال  مع تطابق

  .ا املرتبطة خرى  العقود أو البضاعة

ن        ري  التطابق بفحص املصر امل تحديد ان ول ندات الظا سا جاء للمس  ملبدأ تكر

ندي، عتماد إستقاللية اب أمام الباب يفتح أن شأنھ من ذلك أن إال املس  الضعيفة النفوس أ

ال س صول  غية حتيالية الوسائل أو الغش إستعمال بإس ندي عتماد قيمة ع ا  غ املس

و حق، وجھ ساؤل  إ دفعنا ما و با الغش عد ل :ال ام إستقاللية مبدأ عطيل يوجب س  ل

ندي عتماد عقد  املصر زائري؟ القانون   املس   .ا

الية ذه ع ولإلجابة       ام إستقاللية مبدأ مضمون  تحليل سنحاول  ش  كدراسة املصر ل

ة أولية ية دراسة إ ن أن قبل ضرور  عتمادات  ستقالل مبدأ لتعطيل كموجب الغش ما

ندية، يان وذلك املس لية املوضوعية الشروط ب طة والش بھ الغش ذا لإلعتداد لزوما املش  وترت

ع  القانونية ألثاره شر زائري  ال    .ا

ام إستقاللية :ول  املبحث ندي عتماد عقد  املصر ل تبة والنتائج املس                                عنھ امل

، قتصاد  امة درجة التجاري  التبادل ببلوغ        صورتھ تجاوز  مصر فكر ميالد أثمر العال

ا أو ورقية أو معدنية نقود ودفع قبض  البدائية  البنوك أصبحت بحيث ئتمان، لطال منح

دات تصدر ون  املستحق الدولية الصفقات قيمة بدفع ع ا  محصنة ت  دفوع أية عن تنفيذ

دف و عتماد، قيمة دفع عرقلھ س ام إستقاللية بمبدأ عرف ما و    .املصر ل

 باإلعتماد املقصود عن البحث مر منا إقت السيادي املبدأ ذا أغوار س من نتمكن وح       
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ندي ام إستقاللية تحـديد غية املس    .ظلھ  املصر ل

ندي عتماد :ول  املطلب امات وإستقاللية املس   ظلھ  املصرف إل

دود ع نتقال حركة تزايد أمام        ة سر  ا رت التجارة، قصد وك اجة ظ  سديد إ ا

دمات أو السلع فوات ندية، باإلعتمادات ا  فيھ أصبحت مية من درجة بلغت أن إ املس

اتي دداملح عمال املال قطاع  للنجاح س ندية، باإلعتمادات يقصد فماذا ،)1(و  وفيما املس

ر امات إستقاللية تظ ا؟ املنفذة البنوك إل   .ل

ندية عتمادات مضمون  :ول  الفرع   املس

ف :أوال ندي عتماد عر  :املس

ع "CHEDRE" لمة من قمشت صل التي لفظ " CREDIT LE "أو عتماد        الثقة و

طمئنان ئتمان و   .و

ندات     ت وثائق "LES DOCUMENT"واملس ع إرسال تث دمة، إنجازه أو للبضاعة البا و ل  و

ندات ئتمان أن ع يدل ما ندي عتماد فتح دعام ما واملس    .املس

عرف       ندي عتماد و ندية لإلعتمادات املوحدة والقواعد صول  من الثانية املادة  املس  املس

)2()600 شرة(الدولية التجارة غرفة عن الصادرة
  :أنھ ع 

ب أي " ما ترت حيث وصفھ، أو إسمھ ان م ون  و ل للنقض، قابال غ ي ش د و  البنك من قط ع

امھ للوفاء عتماد مصدر   ".متقيد تقديم مقابل بال

ندي تمادع عرف كما        زائر  املس ا من ال العمـلية " :أنھ ع ا  املصدر البنك يقوم خالل

ونھ طلب ع بناءا د املستورد، ز  لصا بالدفع ،)املصدر بنك (املراسل البنك نحو مباشرة بالتع

ندات مقابل ،املصدر ت مس دمة إنجاز أو البضاعة إرسال تث ون   ا   الواردة للشروط مطابقة ت

      .)3("عتماد

ن خالل فمن       ف ن التعر د و عتماد أن يت السابق  بناء املستورد مصرف يصدره الذي التع

ــماتھ، ووفقاً  عميلھ طلب ع تجسد  لتعليـ د و   :تية الصور  إحدى  املصر التعـــ

د أن -        ع يدفع بأن البنك يتع ندات ع طالع عند الصفقة قيمة للبا    ;  املس

د أن -        ع يدفع بأن البنك يتع خ  الصفقة قيمة للبا ندات سلم عد الحق تار  ان إذا   املس

خ  ;  مؤجال الدفع تار

د أن -        ة الكمبياالت يقبل بأن البنك يتع و ــالبائ قبل من امل ا ودفــع عـ خت   قيمتـ  ار

ا   ;  إستحقاق

  .)4(مس مصرف لدى بنكال يتداول  أن -       

ع الصور  ألحدى البنوك فإصدار د ر ون  ال للتع ع قدم إذا إال ي ندات البا   املحددة املس

دمة أو البضاعة تمثل ال املستورد عليمات ا املتفق ا   .ساس العقد  عل
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ندي عتماد أطراف  :ثانيا           :املس

و ":صدار  طالب " أو مر العميل - 1   .طلبھ ع بناء عتماد أصدر الذي املستورد و

و ":لالعتماد الفاتح"املصدر املصرف -  2  املستورد طلب      عل بناء عتماداً إ يصدر الذي املصرف و

عليماتھ    .نفسھ عن باألصالة أو و

و :املستفيد  -   3 ع و ھ عتماد صدر الذي البا   .لصا

و ):املؤكد( املعزز  املصرف -  4 زه يضيف الذي املصرف و  من طلب ع بناء عتماد ع عز

عت املصدر، املصرف ز و د التعز   .املصدر حقوق  ماية قط ع

ذلك        و العملية، من ك العبء يتحمل الذي و املصرف أن القول  يمكن و  مر يقبل الذي ف

و املستورد، من لھ املوجھ عتماد بفتح ندات تطابق بفحص يقوم ذيال و  أو للبضاعة املمثلة املس

دمة، و ا   .املستورد عن نيابة الصفقة ثمن يدفع الذي و

ندية لإلعتمادات العم التنفيذ :ثالثا زائر  املس   :ا

ندي عتمادات تنفيذ يمر        زائر  املس ون  مراحل عدة ع ا ب ت ت   :ي بال

ون  ما غالبا :ساس  العقد مرحلة -  1 ن دو بيع عقد و ساس عقد ي تم ومصدر، مستورد ب  و

دمة، أو املبيعة البضاعة نوع ع تفاق فيھ ندات افة فيھ وتحدد ا ت ال املس  وجود تث

دمة، تأدية أو البضاعة ن ا ا وتب ا وكيفية ثم ا، نقل  الصفقة ذه  الثمن دفع يتم وال وتأمي

ندي عتماد بتقنية الدولية ح إتفاق ساس العقد  ورد إذا إال املس   .بذلك صر

ن        شرة قواعد انت ول انية ترجع "600" ال ندية عتمادات تطبيق إم حة لإلتفاقات املس  الصر

، العقد لألطراف زائري  املشرع فإن الدو ة بتقييد ذلك خالف قد ا ن املستوردين حر   املقيم

م وذلك زائر،ا م تنفيذ ع بإجبار ندي عتماد بتقنية صفقا ة وحيدة وسيلة املس سو  ل

م، ة ترك مقابل  واردا ن ختيار حر ن، الدولية الدفع وسائل مختلف ب  تطبيقا وذلك للمصدر

   .)5(2009 لسنة التكمي املالية قانون  من 69 للمادة

ن مرحلة - 2   :املصر التوط

زائر بنك نظام من 30 املادة عرف         )6(01- 07رقم ا
ن    :بأنھ املصر التوط

صول  سمح ملف فتح  يتمثل إجراء " ن رقم ع با  للعملية املوطن املعتمد الوسيط من التوط

ة، جب التجار ندات مجموع امللف يتضمن أن و ة، بالعملية املتعلقة املس  شباك يمسك إذ التجار

رس تمداملع الوسيط ل ص طرف من عليھ ومؤشرا مرقما املوطنة، امللفات ف ذا مؤ  الغرض، ل

ضمن ا و ع    ".املالية متا

نادا         ا ورد ال املادة نص ع وإس م ذكر ن أن يف  ل سبق إداري  إجراء و املصر التوط

، التجاري  للعقد ما ترحيل أو مادي تنفيذ عملية ن ديناملستور  يلزم الدو  بھ القيام ع واملصدر

ا منح ال البنوك شبابيك أمام ارجية التجارة عمليات لتنفيذ إعتماد ل زائر من ا ا ا    .وإل
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ا يقبل ال املرحلة و :عتماد فتح مرحلة -  3  ندي إعتماد فتح املعتمد الوسيط البنك ف  مس

 لتعليمات البنك ستجيب وال ،)املستورد(مر  عميلھ عليمات ع بناءا وذلك املستفيد، لصا

ن أن عد إال خ ذا   .وسمعتھ املا ملركزه يطم

 عن تصدر ال الصـك أو الرسالة و عتماد خطاب :وتبليغھ عتماد خطاب إصدار مرحلة -  4

ا من "املستفيد" يبلغ وال عتماد، فاتح البنك ندي إعتماد بفتح خالل ھ، مس  فيھ وتحدد لصا

ندات ا املطلوب املس ق عن املسـتفيد تبـليغ املصدر البنك يختار ما وعادة املستورد، للبنك إيفا  طر

، ذا بلد  يتواجد بنك ا ان أو فقط املستفيد تبليغ ع البنك ذا دور  إقتصر سواءا خ  بن

 .لإلعتماد معززا

زائر  عتماد خطاب عتو       ارجية الدفع سائلو  إحدى ا  ال وال صعبة، عملة املدونة ا

ن يجوز  زائر للمقيم ا با ا أو إقتنا ا أو تداول  أنظر ، املعتمدة الوسيطة البنوك لدى إال إيداع

زائر بنك نظام من 18 و 17 املادة   .01- 07 رقم ا

ندات تلقي مرحلة -  5 ا املس  تلقي مرحلة بدأت للمستفيد عتماد خطاب وصول  بمجرد :وفحص

ندات، ا يتلقى ال املرحلة و املس ندات املستفيد من املصدر البنك ف  خطاب  املحددة املس

زائر  املقيمة املعتمدة الوسيطة للبنوك يمكن وال عتماد،  أثمان سديد عمليات تنفذ أن ا

دمات أو السلع تبة ا ت ال الوثائق ستلم أن عد إال الدولية الصفقات عن امل  السلع إرسال تث

ي قليم بإتجاه مر ائية والفوات الوط ا اصة ال زائر بنك نظام من 48 املادة حسب ا ا  ا

  .01- 07 رقم

مجرد        ندات البنوك تلقي و ة للمس ا، عليمات  املطلو شأ عمال ام ي ري  إل ا ع جو  عاتق

ندي، عتماد عملية إتمام  الفيصل عت و املس ندات تطابق فحص و   .عتماد شروط مع املس

ن        ندات تحديد ان ول ة املس رة تفاقات إ يرتد عتماد  املطلو ، العقد ألطراف ا  الدو

زائري  املشرع فإن اد عملية تنفيذ يقبل ال ال الوثائق عض تطلب قد ا ع إست ا من البضا  دو

م ادة " اوأ ون  أن يجب وال ،" املستوردة املنتوجات مطابقة مراقبة ش  املنتج طرف من محررة ت

لة مخابر أو يئات أو املمون  أو  بحماية املتعلق 03- 09 رقم القانـون  من 12 للمادة طبقا بذلك مؤ

لك مراق الذي 467- 05 رقم التنفيذي املرسوم من 3 واملادة الغش، وقمع املس شروط بةيحدد

وكيفيات دود ا ع املستوردة املنتوجات   .)7(مطابقة

ادة إ إضافة     شأ أو صل " ش ة الغرفة عن تصدر وال " امل ع( املستفيد لبلد التجار  أو )البا

ان ملعرفة وتحرر  مختصة، سلطة يع أو إنتاج م   .املستوردة البضاعة تص

قوم :عتماد قيمة دفع مرحلة -  6 ا و ـماد قيمة بدفع املصدر بـنكال ف  التأكد عد املستفيد إ عتـ
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ري  التطابق من ندات الظا    .عتماد شروط مع للمس

ي الفرع ر : الثا ام إستقاللية مظا ندي عتماد عقد  املصر ل   املس

شرة من " أ " فقرة 04 املادة تنص        ه أو البيع عقد عن لةمستق عملية بطبيعتھ عتماد " ":600" ال  غ

ند قد ال العقود من ا، س  أي عتماد تضمن لو ح العقد ذلك بمثل معنية غ حال بأي املصارف إل

ل بأي إشارة   .........". العقد ذلك إ ش

شرة من 05 املادة تنص كما       ندات املصارف تتعامل " ":600" ال ع تتعامل وال بمس  أو ببضا

ندات ا تتعلق أن املمكن من ال داءات أو خدمات   ".املس

ناءا       ن ع و ر الذكر السالف املادت ام إستقاللية تظ ندي عتماد عقد  املصر ل  من املس

 :تية الصور  خالل

ام إستقاللية :أوال   ):سا العقد(البيع عقد عن عتماد قيمة بوفاء  البنك إل

ندي لإلعتماد املصدر البنك عت       يا املس و البيع، عقد عن أجن  أن من يتحقق أن مطالب غ ف

ع ي  البا امات نفـذا قد واملش تبة ل ما امل ، العقد بموجب عل ذا سا  نطاق عن يخرج ف

 خ ذا قدم إذا للمستـــفيد عتماد قيمة بدفع مطالب البنك أن ذلك إليھ، أسندت ال الوظيفة

ت أن املستفيد يلزم ال لذا عتماد، لشروط مطابقة مستـندات  العقد(البيع عقد نفذ أنھ للبنك يث

و عتماد، مبلغ ستحق ي )سا ساؤل  يث ما و  العقد ف أو بطالن تأث مدى عن ال

ندي؟ عتماد مص ع سا   .املس

ب        )8(قضاءوال الفقھ غالبية يذ
ام إستقالل ع يؤثر ال ذلك أن إ   إذ املستفيد، نحو البنك إل

ن املرجع يبقى  عدم أو أصال البيع عقد وجود عدم أن إذ عتماد، خطاب و العالقة ذه طر ب

ھ أو العام، للنظام ملخالفتھ مطلقا بطالنا بطالنھ أو تھ  املستفيد حق ع يؤثر ال رج بأثر ف

   .عتماد محل يمةالق 

ام إستقاللية :ثانيا   :عتماد فتح عقد عن عتماد قيمة بوفاء البنك إل

   وفيھ املصدر، بالبنك مر العميل عالقة يحكم الذي العقد و عتماد فتح عقد إن      

امات حقوق  تتحدد ن، وإل  لدفعا عدم لبنكھ أمر بتوجيھ مر العميل قام فإذا وعليھ الطرف

ب للمستفيد ام ع يؤثر ال ذلك فإن ما، لس امھ إلستقالل نظرا البنك إل  عتماد فتح عقد  إل

امھ عن   .باملستفيد البنك عالقة يحكم الذي عتماد خطاب  إل

د       س عتماد قيمة بدفع املصرف فتع عا ل ام تا ي، إلل د و بل املش  ال مباشر، أص ع

ر ال لألسباب يركن أن فيھ لبنكل يمكن اء ت امھ من للتخلص عميلھ عالقتھ إ   الثابت إل

   .عتماد خطاب

ن العالقات إستقاللية :ثالثا  عن الناشئة التعاقدية العالقات عن لإلعتمادات املنفذة البنوك ب

  :عتماد
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نادا         التعاقدية العالقات  نفسھ يقحم نأ لھ يحق ال املستفيد فإن "600" من 04 للمادة إس

ن القائمة  حق مصدر أن طاملا لإلعتماد، معززا أو مبلغا أو مصدرا البنك ان سواء البنوك ب

 للمصارف، املتبادلة بالعالقات لھ شأن ال لذا عتماد، خطاب و عتماد محل القيمة  املستفيد

و شرة من 08 و 07 املادة أيضا أكدتھ ما و   ".600" ال

عا ة  إستقاللية :را ة ال ر ندات الظا   :الواقعية ا عن للمس

امات تقتصر        ندي عتماد عقد  املصارف إل ندات فحص ع املس  املستفيد من املقدمة املس

ا ل انت إذا ما لتحديد وحد ا  ش ــر ندات ظا   .ال أم عتماد لشروط مطابقة مس

قصد       ة ةبال و ر ندات الظا ندات سالمة من البنك يتحقق أن للمس  وصنفا نوعا املس

ندات تطابق من يتحقق لم إذا البنك ع مسؤولية فال وعددا،  عنھ ع ما أي الواقع مع املس

ندات بمضمون  ا، أو املس ند، صدق من التحقق  للبنك سلطة فال فعالي ون  أن يكفي بل املس  ي

ند ره  صادقا املس و  عتماد مبلغ املستفيد ستحق ي ظا بت ما و شرة من 34 املادة إليھ ذ  ال

زائر بنك نظام من 28 املادة وأكدتھ ،"600"  من يتأكد أن املعتمد الوسيط تلزم ال 01- 07 رقم ا

ع املقدمة الوثائق ة ي والطا          .وإنجازه التجاري  للعقد القانو

ناءا        شرة من 34 بنص املصارف فىع عليھ و ام أي من ،600 ال  حالة عن مسؤولية أو ال

ا أو البضاعة   .عيو

ي املطلب تبة النتائج : الثا ام إستقاللية ع امل   املصر ل

سليم إن        ام إستقاللية بمبدأ ال ندي عتماد عقد  املصر ل  نتائج يرتب أن شأنھ من املس

س عكس امة ذا الفع التكر م املبدأ، ل  ومبدأ املعارضة رغم عتماد قيمة دفع :النتائج ذه وأ

  .بالدفوع حتجاج عدم

ام :ول  الفرع   املعارضة رغم عتماد قيمة بدفع البنك إل

ن إذا للمستفيد عتماد بقيمة الوفاء عن يمتنع أن املصدر للبنك يجوز  ل         عدم لھ تب

  .عتماد؟ قيمة  أحقيتة

ام إستقاللية ملبدأ تطبيقا        ندي عتماد  البنك إل   قيمة دفع إيقاف يمنع فإنھ املس

ذه املعارضة، من الرغم ع عتماد  اصية ف  إذ بھ، بالتعامل أطرافھ رغبة تجسد ال  ا

ن ام إستقاللية " خاصية تطم  ولو ح عتماد خطاب قيمة لھ ستدفع الذي املستفيد "البنك إل

   .ذلك املستورد عارض

عت        ز إجراء املعارضة قبيل من و ن ما ا ل ،)9(البنك يدي ب ن ز إجراء يجوز  ف  يدي ب

  .للمستفيد؟ الوفاء ملنع عتماد قيمة ع البنك

ز توقيع  صل        ون  أن ا انب ع للدائن ي ي ا  يمنح فال للمدين، ملاليةا للذمة يجا
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ز حق الدائن ون  للمدين مملوكة أموال ع إال ا مكنھ يده تحت ت ا التصرف و   .ف

سا        ام أن ع وتأس ندي عتماد  البنك إل ام و املس  ذا فإن فيھ، رجعة ال مباشر قط إل

 عليھ  لدين عتماد بمبلغ يو البنك أن ذلك املستفيد، قبل املباشرة البنك مديونية يمثل

س ذا يجوز  ال لذا مر، عميلھ لدين ول ن ز إجراء خ ل   .عتماد قيمة ع البنوك يدي ب

يھ، قبل من مر أموال ع يقع ز بأي يتأثر ال املستفيد حق أن كما       شأ املصدر ألن دائ  امل

س عتماد  خطاب و موال ذه  املستفيد ق ، العقد ول مجرد سا  خطاب إصدار و

ز مر لدائ يجوز  ال عتماد م لألن ذلك عتماد، مبلغ ع ا س )مر(مدي   أصليا طرفا ل

ية عالقة    .عتماد خطاب عن املتولدة الدائ

ن ز توقيع املستفيد لدائ يجوز  ال فإنھ لذلك إضافة        عتماد خطاب مبلـغ ع البنك يدي ب

طاب املستفيد تبليغ بمجرد ة، الصادر با طاب بإصدار التبليغ ألن لصا  مبلغ ينقل ال ا

و املستفيد، مللكية الصفقة بت ما و  جراءات قانون  من 05 الفقرة 636 :املادة أيضا إليھ ذ

ة املدنية دار زائري  و )10(ا
ز يجوز  ال :"أنھ ع تنص ال  ا ال املدين أموال ع ا  وال يملك

ا التصرف لھ يجوز    ".ف

ل أن للبنك يحق لذلك       ز يتجا و يده تحت املوقع ا  أن طاملا املطالبة عند للمستفيد و

ندات ندي، عتماد لشروط مطابقة املقدمة املس ذا املس  القانون  من مكرر  252 املادة أكدتھ ما و

)11(02- 05 رقم
زائري  التجاري  للقانون  املعدل   إطار  ... الدفع إبطال يمكن ال.... :"تنص ال ا

ن ما الدفع أنظمة كم فيھ صدر الذي اليوم اية غاية إ البنوك ب ة القا ا سو  القضائية بال

كم ذا بوجود التمسك تم ولو ح ...بنك ضد فالس أو ي ا   ".القضا

ي الفرع   بالدفـوع  تجاجح عدم مبدأ :الثا

أ ال الوسائل مختلف بالدفوع يقصد       ا ي  صدور  وتفادي املد مزاعم ع للرد عليھ املد إل

كم   .الدعوى   عليھ ا

حضر      ندي عتماد  و   :التالية بالدفوع حتجاج املس

ل املقررة بالدفوع البنك تمسك جواز عدم :أوال   :خر لقب البيع عقد طر من ل

ي القانون  من 113 املادة تنص       زائري  املد اما يرتب ال العقد أن ا  أن يجوز  ولكن الغ ذمة  إل

ل حقا، يكسبھ  من بإعتباره سا العقد لطر تكون  ال بالدفوع يتمسك أن للبنك يجوز  ف

سب الذي الغ ت حقوق  إك    .العقد؟ ذا عن ترت

فية العيوب ضمان أو يذالتنف عدم الدفع - 1  تنفيذ عن املتعاقد إمتناع التنفيذ عدم يقصد :ا

امھ يجة إل امھ، خر املتعاقد تنفيذ لعدم ن نادا إلل ي القانون  من 119 :للمادة وإس  املد

زائري  ذا ،)12(ا  للبنك يجوز  فال فقط، صـلية العالقة ألطراف املشرع خصصھ الدفوع من النوع ف

 أو التنفيذ سوء أو التنفيذ عدم الدفع إلثارة سا العقد عن املتولدة العالقة من عنتفا
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فية بالعيوب يتمسك أن أيضا للبنك يجوز  ال كما فيھ، التأخر يا بإعتباره للبضاعة ا  عن أجن

ذا سا العقد  املستقلة بالكفاالت املتعلقة املتحدة مم إتفاقية من الثالثة املادة أكدتھ ما و

 .)13(1998 لسنة الضامنة عتماد وخطابات

   :باملقاصة التمسك جواز عدم -  2

ي القانون  من 299 املادة تنص        زائري  املد ما املقاصة تقع :"ا  فيما الديون  مصادر إختلفت م

االت عدا ن أحد ان إذا ،:...التالية ا ز قابل غ حقا الدين   ".ل

نادا        ن باملقاصة التمسك البنك ع يمنع فإنھ الذكر الواردة املادة نصل وإس  ع للعميل دين ب

ن املستفيد ن باملقاصة التمسك للبنك يجوز  ال كما الضمان، خطاب قيمة و  ذمة  للبنك دين ب

ن املستفيد  التمسك من يمنعھ القانونية العالقات إستقالل فمبدأ الضمان، خطاب قيمة و

ز، القابلة غ الديون   املقاصة تج ال الذكر السالفة املادة أن كما باملقاصة،  أن وسبق ل

ز قابلة غ عتماد خطاب قيمة بأن ذكرنا         .ل

م سا العقد يتضمن فقد :التحكيم شرط الدفع جواز عدم -  4 ن امل  واملستفيد مر العميل ب

اعات حل ع ينص شرطا شأ قد ال ال ق العــقد ذا عن ت  الفقھ أجمع ذلك ورغم التحكيم، بطر

اد ج )14(و
ة  سا العقد  الوارد التحكيم شرط التمسك جواز عدم ع   املستفيد، مواج

و ناف محكمة قرار أكده ما و سية ست خ الصادر الفر    .14/09/1987 بتار

 أفلس ولو املستفيد حق عتماد خطاب يح حيث :مر العميل بإفالس الدفع جواز عدم -  5

رب مر العميل بإفالس حتجاج للمصرف يجوز  فال مر، العميل اماتھ من لل  املستفيد، تجاه إل

د للعميل، دائنا عت ال املصرف أن ذلك د البنك فتع بع  ع   . املنفردة إرادتھ من ي

ما ل قبل للبنك املقررة بالدفوع سا  العقد طر تمسك جواز عدم :ثانيا   :م

يجة       ي املركز إلستقالل ن  بما التمسك مر ع يمنع فإنھ املستــندي عتماد عقد ألطراف القانو

امھ، تنفيذ من البنك ملنع دفوع أو حقوق  من للبنك ا، ستفادة لھ يجوز  وال إل  بحاالت التمسك م

ندات ة عن العميل تجاه سؤوليةامل من البنك إعفاء ا املس  حاالت أو البضاعة، عيوب أو وصدق

رة القوة تحقق عند البنك إعفاء    .القا

  :عتماد عقد من املستمدة بالدفوع البنك تمسك جواز عدم :ثالثا

 ارئ الط أن ذلك عديلھ، أو بھ أو بطالنھ أو عتماد عقد بف يتمسك أن للبنك يجوز  فال      

ام ع يؤثر ال قتصادي أو السيا ندي عتماد ألن البنك، إل  أن كما آثاره، من يحميھ املس

د قوة ر البنك ع ب تظ  فيھ رجوعھ يقبل فال عتماد، عديل أو ب لھ يجوز  ال البنك أن س

د أن عليھ إستحال ولو   .للمستفيد يدفعھ ما مر من س

ي املبحث  ام إستقاللية ع الغش أثر :الثا ندي عتماد عقد  املصر ل ليات املس  و

د القضائية    :منھ ا
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ي التوجھ أن فيھ جدال ال مما        ام ع املستقلة الصبغة بإضفاء املنادي الكالسي   البنك إل

ندي، عتماد ا اليوم أصبح املس ورا توج ن أخذنا إذا سيما ال متجاوزا أو م  قصوره عتبار ع

ساب  توافقية صيغة إيجاد ع قوق  إك امات وتحمل ا ن  ل  تنفيذ  املتدخلة طراف ب

ندي عتماد عملية   .املس

ن الثقة أواصر تال فإن لذا       ندية عتمادات أطراف ب امد التفس تجاوز  تطلب املس  ملبدأ ا

ام إستقاللية ، ل انية وإقرار املصر نائية ملؤثرات خضوعھ إم    .إست

ية :ول  املطلب ندي عتماد إستقاللية مبدأ ع املؤثر الغش ما ثار املس تبة و   تحققھ ع امل

عية النصوص غياب أمام       شر ع الغش عا ال الداخلية ال  عتماد بقيمة الوفاء من املا

ة والقضاء الفقھ ع ان للمستفيد اد بابا بفتح النقص ذا معا وم لتحديد ج   الغش مف

نديـة عتمادات    .املس

ية :ول  الفرع ندي عتماد إستقاللية مبدأ ع املؤثر الغش ما    املس

ام أن من الرغم ع       ندي عتماد عقد  البنك إل ام املس ي إل  تجاه نأ إال ومجرد، ا

ديث الفق  فما غش، صدور  حالة  عتماد قيمة دفع عن البنك إمتناع ضرورة أقر قد ا

ندية عتمادات إستقاللية مبدأ لتعطيل املوجب بالغش املقصود  .املس

وم :أوال ندية عتمادات إستقاللية مبدأ لتعطيل املوجب الغش مف   : املس

ف- 1 زائري  القانون   عتماد ستقاللية  لتعطيل املوجب الغش عر   :ا

ات قانون  430 املادة لنص بالرجوع        زائري  العقو )15(ا
ع  غشا عت بأنھ القول  يمكن  شر  ال

زائري   أو املقدار أو التحليل عمليات غليط إ ترمي إحتيالية وسائل إستعمال فيھ يتم خداع ل ا

 أيضا غشا عت كما املنتجات، أو السلع م أو وزن أو لتكيبا أو التغي أو الكيل أو الوزن

اذبة البيانات يحة سابقة عملية بوجود عتقاد إ ترمي ال ال   .توجد لم رسمية مراقبة إ أو و

نادا      ن نص إ وإس ي القانون  من 87- 86 املادت س عرف املد ع  التدل شر  ال

زائري   ام :"بأنھ ا قيقة مخالف بأمر آخر صا ص إ   ".التعاقد إ دفعھ بقصد ل

ناءا       س عن يختلف الغش أن يت سبق ما ع و ة حيث من التدل ما، ف ما إال وقوع  أ

 ان فإذا خر، املتعاقد عن مر حقيقة إخفاء قصد إحتيالية وسائل إستعمال  يتحدان

س عة التدل ن تصاحب خد و عة الغش نفإ العقد، ت   .العقد تنفيذ عند تقع خد

الرجوع       ندية عتمادات  توافره املعتاد الغش واقع إ و  ذا  الغش بأن القول  يمكن املس

صول  غية عتماد تنفيذ عند إحتيالية ووسائل طرق  إستعمال و العقد  عتماد، قيمة ع ا

، من أو عاقديناملت من حتيالية الوسائل إستعملت سواء س مع فإن لذا الغ   الوارد التدل

ي القانون  زائري  املد ندية عتمادات  الغش ع للتطبيق يص ال ا ن لدى يقع ألنھ املس و  ت

س العقد اط إ إضافة املتعاقدين، أحد من يحدث أنھ كما تنفـيذه، ول  أطراف من إثارتھ إش
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             .فقط صلية العالقة

ناول  ولم        عراف صول  ت ندية لإلعتمادات املوحدة و  دفع لتعطيل املوجب الغش مسألة املس

ندية عتمادات قيمة ت إذا املسؤولية من البنك عفي ال الغش من حاالت ذكرت وإنما املس ا ث  ف

ندات  املستفيد غش شفھ ولم املس  الكفاالت شأن تحدةامل مم إتفاقية أن كما البنك، يك

ا  إكتـفت 1998 لسنة الضامنة عتماد وخطابات املستقلة  املوضوع ذا بإحالة) C/1.05/1( ماد

ا التطبيق الواجب القانون  إ   :بقول

اصة القواعد "  ام خاضعة غ مماثل أمر أي أو ستعمال وإساءة بالغش ا ك تفاقية ألح  و

ا أمر   ".التطبيق الواجب ون القان إ تنظيم

عية النصوص ندرة فإن لذا      شر ة ال زائر ساؤالت ذه ع املجيبة الدولية أو ا  الباب فتح ال

اد ي الفق لإلج ن بدوره إنقسم والـذي الدو والقضا ن ب وم مت ع للغش واسع ملف   املا

ندية عتمادات ن ، املس د و وم مؤ   .لھ الضيق للمف

ف املوسع تجاه – أ ع الغش لتعر ندي عتماد قيمة لوفاء املا    :املس

ذا وفقا       وم فإن تجاه ل ع الغش مف  إستعمال مجرد ع يقتصر ال للمستفيد الوفاء من املا

شمل يمتد بل إحتيالية، وسائل صول  املستفيد من مطالبة ل ل  نية، سوء عتماد قيمة ع ل

ا لا املطالبات ومن ن  عتماد، قيمة دفع إليقاف املوجـب للغش كصور  الدول  من العديد ت

ق إستعمال  التعسف طأ و ا سيم ا   .ا

ي القانون  من 124 املادة نص  ورد       زائري  املد ا محددة حاالت ذكر ا زائري  املشرع إعت  ا

ق، إستعمال  عسفا ف أي يورد لم أنھ غ ا ق، إستعمال  التعسف ملع عر  ان لذا ا

ة شطة ممارسة شروط املتعلق 08- 04 رقم القانون  إ الرجوع علينا لزاما )16(التجار
 عرف الذي 

ك أو واحد مع شرط أو بند ل " :أنھ ع الثالثة مادتھ  التعسفي الشرط  عدة مع أو بند مع مش

را خالل شانھ من أخرى  شروط أو أخرى  بنود ن بالتوازن  لظا   ."العقد أطراف واجبات و حقوق  ب

ق إستعمال  التعسف بأن القول  يمكن لذا       قوق  فيھ تمارس فعل ل و ا  الشرعية ا

قة ر بطر ت وقد العقدي، بالتوازن  خالل شأنھ ومن للقانون  ومخالفة مفرطة تظ  محكمة إعت

سية النقض )17(الفر
ق مالإستع  التعسف مجرد أن  ل ا وجب العام باملع غشا ش  وقف و

ا عتماد، قيمة دفع ، الفقھ عض ذلك  وساند بت الفر  إتفاقية من 19 املادة إليھ وذ

 .1998 لسنة الضامنة عتماد وخطابات املستقلة الكفاالت

ع  يوجد وال        شر زائري  ال ن انت إذا ما يو ما ا ة القوان زائر ن سوي  ا  الغش ب

ق إستعمال  والتعسف ب ا ندي عتماد قيمة صرف وقف يوجب كس  .املس

ب وقد        ة إ الدول  من آخر إتجاه ذ سو ن ال طأ الغش ب سيم، وا  يتطلب الغش ان فإذا ا

طأ فإن النية، وسوء والتعمد القصد سيم ا ون  أن فقط يكفي بل ذلك يتطلب ال ا  ال خطأ ي
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ماال الناس أك كبھيرت   .إ

قر       ن والقضاء الفقھ و كي ي  الفقھ إ إضافة مر طأ بأن نجل سيم ا  الغش صور  إحدى ا

ندي، عتمادات قيمة تنفيذ لتعطيل املوجب ون حيث املس اطئ الوصف أن عت   للبضاعة ا

ندات   .الغش درجة إ يصل جسيما خطأ عت املس

زائري  املشرع موقف عن البحث وقصد       ن املجال ذا  ا  4 املادة نص إستقراء خالل من لنا تب

اير 6  املؤرخ 84- 13 رقم التنفيذي املرسوم من سي تنظيم كيفيات يحدد الذي 2013 ف  و

)18(الغش أعمال ملرتك الوطنية البطاقية
زائري  املشرع بأن  ن سوي  ا طأ الغش ب سيم، وا  ا

ة مخالفات عد :"الذكر السالفة املادة تنص ذإ تب خط ا ي ا يل ع  البطاقية  مرتكب

صوص ع املتعلقة املخالفات الغش، أعمال ملرتك الوطنية ي بما ا سية املناورات:...يأ  التدل

حات ي املجال  والتصر با ي ا مر   ...."..واملالية البنكية العمليات....التجاري، وكذا وا

ف املضيق تجاه – ب ع الغش لتعر ندي عتماد قيمة لوفاء املا    :املس

ب       وم تجاه ذا و ي املف ندي، عتماد  للغش الكالسي   إحتيالية وسائل إستعمال أي املس

طأ أو التعسفي الطلب شمل أن دون  سيم ا   .ا

ند وقد      سليم أن و منطقية ة ع الرأي ذا إس وم ال ع للغش الواسع باملف  عتماد  املا

تب ساس، العقد  النظر وجوب إ يؤدي ط ضرورة ذلك ع و ن الر  وعقد سا العقد ب

و عدمھ، من طلبھ  املستفيد أحقية مدى  البحث أجل من عتماد  بمبدأ طاحة إ يؤدي ما و

ام إستقالل بع عادية، كفالة إ عتماد تحول  ع ذاو  البنك، إل ام ي ا البنك إل ام ف  إل

سية النقض محكمة الرأي ذا ساند وقد العميل، ا صدر حكم  الفر  .1985- 5- 21  ع

ندي عتماد إستقاللية مبدأ لتعطيل املوجب الغش نطاق  - 2   :ومعياره املس

ندي عتماد ليةإستقال مبدأ لتعطيل املوجب الغش نطاق - أ   :املس

اف إن      ديث أو التقليدي بمعناه سواء بالغش الدو ع ناءا ا  مبدأ ع وارد كإست

دت بل إطالقھ ع يكن لم ستقاللية، ا إلعمالھ شروط وضع  الدولية املحاكم إج   وساند

اء من العديد ذلك   .الفق

 :املوضوع حيث من عتماد قالليةإست مبدأ لتعطيل املوجب الغش نطاق - أ/1

ندي عتماد قيمة دفع لتعطيل املوجب الغش ل       ون  أن يجب املس ندي عتماد عقد  ي  املس

  .؟ ساس العقد  أو

ندية عتمادات  بالغش يقصد       ندات تقديم و املس قصد ،)19(إحتيالية أو مزورة مس  و

ند ند املزور باملس ون  أن دون  علمھ، عد أو بنفسھ، املستفيد عده الذي املس  عن صادر ي

ص ن سند نموذج بتعبئة املستفيد يقوم كأن بإعداده، املخول  ال    بنفسھ ال

وقع ان من بدال عليھ و   .السفينة ر
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قصد      ند و ند حتيا باملس ص عده الذي املس  بيانات ع يحتوي  ولكنھ بذلك املختص ال

قيقة فاخال  خ البضاعة املستفيد ن كأن والواقع، ل ان مع يتفق أنھ غ جانفي 2 بتار  ر

ن سند  يدون  أن السفينة ن تم أنھ ال خ ال  مبلغ  حقھ املستفيد يفقد ال ح جانفي 1 بتار

   .عتماد

عت       ع وجود أي املادي، الغش سا العقد  غشا و  املستفيد مخالفة ع تدل ثابتة وقا

وئھ سا العقد لبنود ا،  مشروعة غ وسائل إ و ع مع مر العميل يتفق كأن غطي  البا

ن الورق من كمية لھ يورد أن املستفيد ب ن عد و  ال ومواد قمامة عن عبارة البضاعة أن ال

ا فائدة   .م

ي القضاء إعت فقد لذا       ي مر يطا  عتماد  الواقع أو ساس العقد  الواقع الغش أن وال

و عتماد، قيمة دفع عن املصرف توقف توجب أسباب  م ومن الدول  أغلبية إتجاه و  املشرع بي

زائري  ات قانون  430 املادة نص  ا عة الغش عت ال عقو داع ورد سواء خد  أو البضاعة  ا

ا املمثلة الوثائق    .ل

  :مرتكبھ ص حيث من عتماد إستقاللية مبدأ لتعطيل املوجب الغش نطاق - أ/2

ساؤل  يثور          يقع أن يجوز  أم املستفيد، بفعل يكـون  عندما فقط الغش وقوع يمكن ان إذا عما ال

ون  أن شرط الغ من ض ي   .منھ؟ علم قل ع أو املستفيد من بتحر

ب       ساؤل  ذا عن جابة  البعض ذ وم أن إ ال  بفعل ان إذا إال يتصور  ال الغش مف

، من الصادر الغش شمل فال املستفيد، ئا املستفيد عت إذ الغ   .)20(منھ بر

نما      ب ب افھ يتم أن يجب بأنھ القول  إ خر البعض ذ ق املستفيد، من إق  الغش بصدور  و

ن سمسار قبل من غش ناك ان فإذا بھ، علمھ املستفيد من ن سند بإعداد قام الذي ال  ال

 عنھ صدر قد وكأنھ عت فإنھ عنھ وسكت بھ املستفيد وعلم الناقل مع باإلتفاق
و ،)21(  أيده ما و

زائري  املشرع ات قانون  من 221 واملادة 219 املادة  ا ص عاقب ال العقو  قام الذي ال

ر و ة املحررات بال ص أو واملصرفية التجار ره علمھ مع املزور إستعمل الذي ال و     .ب

  :الزمان حيث من عتماد إستقاللية مبدأ لتعطيل املوجب الغش نطاق -  أ/3

ندات  غش أو ساس العقد  غش وجود ع الدليل قيام وجوب إن        ع التدليل يتطلب املس

ندي، عتماد تنفيذ قبل وقوعھ  بأي البنك علم إ ن ما فإذا عتماد، قيمة دفع بلق أي املس

ل ر أو غش ثمة أن ش صول  أجل من علمھ قل ع أو املستفيد قبل من متعمد تزو  قيمة ع ا

  .الدفع يوقف نا البنك فإن بالغش، عتماد

ندي عتماد إستقاللية مبدأ لتعطيل املوجب الغش معيار -  3    :املس

ساؤل  يثور         روج توافره املطلوب الغش مستوى  و ما حول  املجال ذا  ال  مبدأ ع ل

ندي، عتماد إستقالل سيط الغش و ل املس   .الصارخ؟ الغش أو ال
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عرف الصارخ، الغش و العالم دول  من الكث  املعتمد املعيار إن        اك" :أنھ الصارخ الغش و  إن

ي  قوق  أثيم ا املعاملة أن "أو ،"عتماد خطاب ظل  املش ة انت ل  " :أنھ أو ، "بالغش مشو

ن سلوك   .)22(املحكمة ضم يصدم مع

ض ال فالغش        ة، قرائن ع قائما وجوده  الشك ان ولو ح يف  إثباتھ يتم أن يجب إذ قو

و دامغة، بأدلة زائر العليا املحكمة أكدتھ ما و  :رقم القـرار  كرستھ الذي دأاملب خالل من با

خ 233625 س العقد إبطال يجوز ""أنھ فيھ جاء الذي 17/01/2001 :بتار يل انت إذا للتدل  ال ا

ا أ سامة من عنھ النائب أو املتعاقدين أحد إل ا بحيث ا ي الطرف أبرم ملا لوال   . "العقد الثا

ي الفرع ندي عتماد قيمة صرف وقف :الثا تب كأثر املس     الغش عن م

سا        ناء الغش إعت "ء ل يفسد الغش " قاعدة ع تأس  قيمة صرف وقف يوجب إست

يار النية، حسن مبدأ عن خرج قد املستفيد أن بإعتبار عتماد  العقود  النية حسن مبدأ فإ

بع يار إست ندات إستعمال أن ذلك ستقاللية، مبدأ إ صول  بقصد حتياليةإ أو مزورة مس  ع ا

قة عتماد قيمة    .الدفع عن املصرف توقف يوجب شرعية غ بطر

إعتبار      ي القضاء و ندي عتماد قيمة صرف وقف انيةµبإمك ق من أول  و مر  عند املس

ب  فقد الغش، حالة توافر ي القا ذ ون  أن يجب "  :القول  إ )DENNING( مر ن ت  داتاملس

م لم وإذا يحة املصرف إ املقدمة انت مر ذا تح ندات و ندات أو مزورة مس  إحتيالية مس

ر ناك فإن ي م         .)23("عتماد بقيمة الوفاء من املصرف يمنع قوي  قانو

ي املطلب د القضائية ليات  : الثا ندية عتمادات  الغش من ل  املس

ا خالل من فأقرت العالم، دول  أنظمة جميع ع القضائية لة تدخلت       ادا  املتالحقة، إج

مت جديدة آليات امات  التوازن  من نوع إعادة  أس ن واملصا ل  عتمادات أطراف ب

ندية،  سمح أن يمكن ال العدالة محكمة أن أساس ع الغش أعمال أمام غرة ل لسد وذلك املس

 البنوك لعمالء املتاحة القضائية ليات  فما للغش، مرتكب لطرف عادل غ إثراء بحصول 

ب الدفع صرف لوقف  .الغش؟ س

صول  جواز مدى :ول  الفرع ي أمر ع ا ندي عتماد قيمة دفع ملنع قضا   :املس

ت      ي التجاري  القانون  من )114/5( :املادة بي صول  رم للعميل يحق بأنھ املوحد مر  ع ا

ي أمر را غش ناك ان م عتماد تنفيذ فيھ عارض قضا  العقد  الغش  وقع سواء لعيان، ظا

ندات  أو ساس طة عتماد، مس انية شر   .إثباتھ إم

زائري  القانون   يمنع ما يوجد وال        صول  من ا  صاحب أ سواءا الدفع، عدم أمر ع ا

ة ، القضاء أو العادي قضاءال إ املص ا نادا ست  جراءات قانون  من 303 :املادة نص إ إس

ة املدنية دار زائري  و    .ا

ي الفرع ز إجراء جواز مدى  : الثا ب عتماد قيمة ع ا   :الغش ش
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ات وفرت       ا من يمكن آلية املقارنة الدول   القضائية ا  عتمادات  قيمة صرف إيقاف خالل

ندية ي بالتجميد س ما و الشرعية غ املس ز أو القانو ندي لالعتماد  التوقيفي ا  " املس

LA SAISIE – ARRET " عرف  ملدينھ يدفع أن من الغ منع الدائن يخول  إجراء " :أنھ ع و

  .)24("استحقاقھ أجل حلول  عند الدين محل الثمن

نادا      ة يةالقانون للنصوص وإس ع  املفعول  السار شر زائري  ال ي نص يوجد ال ا  مبدأ أو قانو

ي ي  يمنع ما تنظيم أو قضا وء من املش  عتماد لقيمة توقيفي ز إجراء وطلب املحكمة إ ال

ن ب البنوك يدي ب عراف القواعد  يرد ولم الغش، س  يمنع ما الدولية التجارة لغرفة املوحدة و

نا ذلك، ي  سمح الدول  من العديد كف ز بإجراء للمش   .املغرب مثل ذا يومنا إ التوقيفي ا

  :خاتمة

ندي عتماد بإعتبار       ، ئتمان منح أدوات أحد املس  ع يؤسس أن البدي من ان املصر

ام إستقاللية مبدأ ونھ املصر ل ائز أحد ل  وتصون   لعقد،ا ذا  املصدر ثقة تجسد ال الر

ندي عتماد سمعة ارجية للتجارة الفقري  العمود ليبقى املس   .ا

ا تدور  ال العدالة إعتبارات تحقيق أن غ      ات ل حول دف القانونية النظر ا إ و  تحقيق

  .املبدأ ذا تطبيق  املغاالة عدم توجبت

ع  فالبحث        ره ذلك فإن ستقالل، ملبدأ ر فيھ نا وإن عتماد عقد عن خارجة وقا  ي

ع ماية مطية املبدأ ذا إستعمال عدم    .عمديا غشا باشر الذي البا

ن      ا ومن العالم دول  معظم انت ول زائر بي ند ا ندي عتماد تقنية تنظيم  س  إ املس

ندية لإلعتمادات املوحدة والقواعد صول  ل فإن الدولية، التجارة ةغرف عن الصادرة املس  تجا

ا دافعا ان الغش ملسألة القواعد ذه زائري  القانون  نصوص  البحث وراء قو  أن يمكن عما ا

  .الدولية املصرفية داة ذه يالئم

إستقراء      ن الوطنية القانونية النصوص و ة وجود عدم تب  ع املنصب أو املصاحب للغش نظر

ندي، عتماد  عتماد عقد خصوصية ترا ال قد العامة القواعد  بدائل من متاح و وما املس

ات إحدى إ رده يمكن وال خاص نوع من عقدا عت الذي ي بالقانون  الواردة العقدية النظر  املد

زائري      .ا

ة النقاط ع إجماع وجود فعدم       ر و ساسية ا عدد الغش  و ـادات و  ائيةالقض ج

ام إصدار إ محالة ال يؤدي الدولية ف أن إ إضافة ومختلفة، متنوعة أح  ومصادره الغش عر

مكن متعددة  بھ املعتد الغش معيار حول  إجماع يوجد ال أنھ كما ألخرى، دولة من تختلف أن و

 والبعض الدحض، يقبل ال قط إثبات تقبل املحاكم جل أن ذلك عتماد، قيمة صرف لوقف

  .سـيطة بقرائن ثبات يج خر 

ي الزخم ذا ظل و     ي القانو ندية عتمادات جاءت الذي املس دم قد الذي والقضا  املس
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زائري  املشرع يؤسس أن الضروري  من أصبح لتحقيقھ، ة ا ندية عتمادات  للغش نظر  املس

عراف صول  مع بالتوازي  تطبق أن يمكن ندية، لإلعتمادات املوحدة و ن قصد وذلك املس  تحص

س  املستوى  ع سواءا املعامالت عليھ تب الذي صل بإعتباره العقود  النية حسن مبدأ وتكر

  .الدو املستوى  ع أو املح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وامش   :ال

 :أنظر المستندي، اإلعتماد تقنیة تطبق الخارجیة التجارة من % 80 - 70 بین ما أن إلى اإلحصائیات تشیر - )1(

 ، " الطفیلیین من التجارة لتطھیر المستندي االعتماد على رھان " بعنوان بالجزائر الشعب بجریدة نشر مقال

  .27/10/2009 " النشر تاریخ ،"بوعموشة سھام " :للناشر

   وتأخذ ، السائدة البنكیة الممارسات إلى إستنادا جمعھا في الدولیة التجارة غرفة إجتھدت قواعد وھي – )2(

 ما وھو ،07- 95 رقم الصرف نظام من 32 المادة حسب الخارجیة التجارة دیون تسویة في القواعد بھذه الجزائر

  . 01 - 07 رقم الجـــــزائر بنك نظام من 46 و 28 الـــــمادة أیضا أكدتھ

(3) - Voir: Banque Nationale d’Algérie , «  LES CREDIT DOCUMENTAIRES -

Import– Export » (Guide utilisateur), janvier, 2007,p 02. 

 المصرف غیر مصرف على مسحوبة لكمبیاالت المسمى المصرف قبل من الشراء " التداول "یقصد ب –) 4(

ً  قیمتھا بدفع إما وذلك ، مستندات أو/ و  المسمى ً  قیمتھا دفع على الموافقة أو مقدما  قبل أو في المستفید إلى مقدما

  .600 النشرة من 02 المادة أنظر المسمى، للمصرف استحقت قد التغطیة فیھ تكون الذي المصرفي الیوم

، جریدة 2009المتضمن لقانون المالیة التكمیلي لسنة  28/07/2009المؤرخ في  01-09األمر رقم  -) 5(

  .2009ة لسن 44الجزائر الرسمیة، عدد 

المتعلق بالقواعد المطبقة على المعامالت  2007فبرایر  3المؤرخ في  01-07نظام بنك الجزائر رقم  –) 6(

  .2007لسنة  31الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المنشور في جریدة الجزائر الرسمیة، عدد 

بحمایة المستھلك وقمع الغش المنشور بجریدة المتعلق  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم –) 7(

 10المؤرخ في  467 – 05، وأنظر كذلك المرسوم التنفیذي رقم  2009لسنة  15الجزائر الرسمیة عدد 

الذي یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك المنشور في  2005دیسمبر

  .2005نة لس 80جریدة الجزائر الرسمیة، عدد 

  .155 ص ،1993 القاھرة، العربیة، النھضة دار ،"المستندیة اإلعتمادات "عوض، الدین جمال علي :أنظر-)8( 

 جریدة في المنشور الجزائري، التجاري للقانون المعدل 2005 فبرایر 6 في المؤرخ 02-05 القانون _ )9(

  .2005 لسنة 11 عدد الرسمیة، الجزائر

إستقالل ونھائیة خطاب الضمان في ضوء قواعد التجارة الدولیة الموحدة  " ي محمود،عصام حنف: أنظر – )10(
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   .40، ص  2011، ینایر ) األنظمة والعلوم السیاسیة(مجلة جامعة الملك سعود، المجلد الثالث والعشرون

  واإلداریة، المدنیة اإلجـراءات قانون المتضمن 2008 فبرایـر 25 في المؤرخ 09 -08 :رقم القانون - )11(

  .2008 لسنة 21 عدد ، الرسمیة الجزائر جریدة 

 والمتمم، المعدل الجزائري، المدني القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 58 -75 رقم القانون – )12(

  .1975 لسنة 78 عدد الرسمیة، الجزائر جریدة في المنشور

یئة تقنیة دولیة حكومیة تابعة للجمعیة العامة لألمم وھي ھ" األونسیترال" وقد أعدت ھذه اإلتفاقیة  –) 13(

  .المتحدة تتولى إعداد الصكوك الدولیة في میدان القانون التجاري الدولي

- اآللیة تعطیل -دفعھا آلیة ( الطلب غب الضمانة " مشرفیة، سلیت ومایا المھتار عاطف بسام :أنظر -) 14(

  .58 و 57 ص ،2009 ، األولى الطبعة لبنان، بیروت -الحقوقیة الحلبي منشورات ،)المصارف مسؤولیة

المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، المنشور  1966یونیو  8المؤرخ في  156 -66األمر رقم  – )15(

  .1966لسنة  49بجریدة الجزائر الرسمیة عدد 

بجریدة الجزائر الرسمیة، المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریة، المنشور  08-04القانون رقم  –) 16(

  .2004لسنة  52عدد 

، منشور في  1987ینایر  20حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسیة، نقض تجاري، صدر في : أنظر -) 17(

  .1991مجلة دالوز لسنة 

المحدد لكیفیات تنظیم وتسییر البطاقیة  2013فبرایر  6المؤرخ في 84 -13مرسوم التنفیذي رقم ال -) 18(

  .2013لسنة  9لمرتكبي أعمال الغش، المنشور بجریدة الجزائر الرسمیة عدد  الوطنیة

 وائل دار ،"المستندي اإلعتماد في المصدر المصرف مسؤولیة " الزغبي، حمدان إبراھیم أكرم :أنظر -) 19(

  .153 ص نشر، سنة ودون طبعة دون ، األردن والنشر، للطباعة

  .311،  ص 250رجع السابق، بند علي جمال الدین عوض، الم: أنظر - )20(

(21) - VOIR: SYMONS, “LETTERS OF CREDIT : FRAUD, GOOD FAITH AND THE 

BASIS TO INJUNCTIVE RELIEF ”,1980, TULAINE L R, P 348 -338 . 

(22) - VOIR: SYMONS, “LETTERS OF CREDIT”, OP.CIT P358. 

(23) - – VOIR: JOSEPH O.  BACKER, STANDBY LETTERS OF CREDIT AND THE 

IRANIAN CACES, UNIFORM COMMERCIAL CODE LAW JOURNAL, USA, 1981.  

(24) - VOIR : TRARI TANI MOSTEPHA - PISSOORT WILLIAM ET SAERENS PATRICK,  

« DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL» (CONFORME AUX CONVENTION 

INTERNATIONALES RATIFIEES PAR L’ALGERIE), BERTI EDITIONS, ALGER, 2007, P 

199. 


