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 مـــقـدمـة
  

تقــوا المصــفر  خــف موت ــ  دول الرــفلا بــدور يلفلــف خــف تمويــل التالــفر  الوفراليــ  مــن وــالل      
متلـفرع  ودمفتهف التف ازدادت وتنوعت ولـفل هف وفصـ  برـد انتهـفح الاـرب الرفلميـ  ال فنيـ ،  بـوتير  

 .خف نهفي  القرن الرشرين خف ظل التطور التكنولوالف والرقمف 
وترتبـــر عم يـــ  ا عتمـــفد الملـــتندي مـــن يرـــا الوـــدمفت المصـــرخي  التـــف تقـــوا بتمويـــل صـــفدرات     

بـراا عقـد  وواردات التالفر  الدولي ، التف تتا من والل ترفقد المشتري مع بفلع ع ى إلتراد بضـفع  واب
يو خــوب،  وبمنفلـب  تن يــش المشـتري  لتزامــء بفلوخـفح بــفل من عـن طريــ  ا عتمــفد  البيـع الــدولف لـي 

 .الملتندي طبقف لشروط عقد البيع الدولف 
ي تزا المشتري يو الرميل اآلمر من الهتء بفلترفقد مع ياـد البنـوا الما يـ  ويبـرا عقـد ا عتمـفد      

ء عقـد يالمـع بـين صـ   الـدخع وصـ   الملتندي كتلهيل بنكـف مـن طـر  البنـا الـشي يكيـ  ع ـى ينـ
 .القرض خف آن وااد

وطــفر البــفلع ب ــتا      ي تــزا ع ــى يلفلــء البنــا خــفتا ا عتمــفد الملــتندي بمصــدار وطــفب اعتمــفد واب
المشــتري  عتمــفد ماــدد بمب ــم مرــين يم ــل  مــن البضــفع  التــف تــا الترفقــد ع يهــف بموالــب عقــد البيــع 

ونهــفلف خــف الــتي فح الــ من خــف مقفبــل ارلــفل الملــتندات  الــدولف، ويكــون لهــشا اقويــر اــ  مبفشــر
، ويكيـــ  وطــــفب ا عتمــــفد الـــب الــــريي الـــراالا ع ــــى ينــــء المطفبقـــ  المم  ــــ  ل بضـــفع  ل مشــــتري 

 .تصر  إن رادي من البنا خفتا ا عتمفد الملتندي مدخوع بفلقو  الم زم  لرقد البيع الدولف
ويك ـر وـدمفت المصـرخي  تشـربف لتـداول عـد  يطـرا   وترد عم ي  ا عتمفد الملتندي مـن يد       

ورــا البنــا مصـــدر ا عتمــفد الملــتندي، الرميـــل :  تمــفا رــشع الرم يــ  وارتبفطهـــف بــ ك ر مــن طـــر  
ويـزداد ترقيـد رـشع الرم يـ  بتـدول يطـرا  يالنبيـ  لـواحأا بنـوا يو ( البـفلع)والملـت يد( المشـتري)اآلمر 

 .ملتندي عمالح لترزيز يو تن يش ا عتمفد ال
وبـــرزت الدرالـــفت القفنونيـــ  لرم يـــ  ا عتمـــفد الملـــتندي خـــف موت ـــ  القـــوانين الرربيـــ  واقالنبيـــ      

ع ى الملتوى الما ـف والـدولف ايـم امتـفزت بـفلتايير الملـتمر نتيالـ  التطـور اللـريع خـف الرم يـفت 
 .المصرخي 
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النفظمـ  لرقـد ا عتمـفد الملـتندي وظهر شلا خف الترديالت التف تضمنتهف القواعـد وا ت فقـفت       
ا  ايم قفمت غرخ  التالفر  الدولي  ببفريس بمافول  توايـد كـل اقعـرا  والرـفدات 1933منش لن   

المنظم  لالعتمفدات الملتندي ، التف عـدلت خيمـف برـد مـر  كـل عشـر  لـنوات تقريبـف وكـفن شالـا عـفا 
ة األص     وع واأل       ا  مدون     بموالـــــب  9009و لـــــن   5221، 5299، 5291، 5299، 5291

 5/09/9009التـــف بـــدي الرمـــل بهـــف منـــش  066الدولي   ة المو    دة لا تم   اداي المن   تندية النش    ة 
والمؤكــد ين اقمــر لــن يلــتقر بهــشع النشــر  الالديــد  ييضــف قن القواعــد يالــب ين تالاــ  ا اتيفالــفت 

 .التف يكش  عنهف الرمل المصرخف
فل ال قــء والقضــفح والدارلــين خــف مالــفل المصــفر  ايــم اظــف ا عتمــفد الملــتندي بفرتمــفا رالــ    

وعم يـــفت ا لـــتيراد والتصـــدير، خترـــددت الدرالـــفت القفنونيـــ  خـــف رـــشا المالـــفل ويصـــبات بمالموعهـــف 
تشكل المرالع اقلفلف ل بفام القفنونف خف المالفل خ تت الدرالـفت متدرالـ  خـف رـشا الموضـوع مـن 

 : والل الدرالفت ويبافم برض اقلفتش  الالزالريين
الفمرــــ  الاــــف  لوضــــر –رلــــفل  مفاللــــتير - ق    د اال تم    اد المن    تند –مولــــى زواغــــف  -

 . 9005/9009بفتن 
رلــفل   -دو  اال تم  اد المن  تند  ف  ي تموي  ع التا  ا ة الجا اي  ة    الا ا   –يامــد لــانون  -

 .5222/9000الفمر  منتوري قلنطين   –لنيل شهفد  الدكتوراع 
رلــفل  مفاللــتير، الفمرــ   ام ق  انوني ج  ا  اال تم  اد المن  تند  ن   عبــد الا ــيا لــردي ،  -

 .9000/9005منتوري قلنطين  
، رلـــفل  مفاللـــتير ، الفمرـــ  بـــفالف موتـــفر، اال تم   اد المن   تند ب ريلـــفوي مامـــد الطـــفرر،  -

 .5222/9000عنفب  
   
، رلـفل  مفاللـتير  الن ام القانوني لالت ام اي ف ي اال تم اد المن تند ورلفلتنف اول موضوع      

ــــ   ــــد  بف عتمــــفد  9009/9009، ورق  ــــف انصــــب الباــــم خيهــــف عــــن التزامــــفت اقطــــرا  المترفق الت
الملـــتندي وكـــشا الطبيرـــ  القفنونيـــ  لهـــشع ا لتزامـــفت الـــب القواعـــد الرفمـــ  لاللتزامـــفت خـــف القـــفنون 

 .المدنف 
تمـــفد الملـــتندي اوت ـــ  الـــزاح ونظـــرا  وـــتال  ا لتزامـــفت القفنونيـــ  لقطـــرا  المترفقـــد  خـــف ا ع  

ا وـــالل بهـــشع ا لتزامـــفت، لتظهـــر ياكـــفا الملـــؤولي  المصـــرخي  ل بنـــوا بصـــدد ا عتمـــفد الملـــتندي 
 .  بوص هف ياد يرا التطبيقفت الملؤولي  المدني  خف المالفل المصرخف



8 

 

يـ  ل رم يـفت خفلملؤولي  المدني  خف ا عتمفد الملتندي يكمن اوتالخهف عن ياكفا الملؤولي  المدن   
المصــرخي  خــف قيــفا ا عتمــفد الملــتندي ع ــى  ال ــ  ينظمــ  قفنونيــ  موت  ــ  مــن ايــم اقلــفس، ورــف 
عقد البيع الدولف وعقـد ا عتمـفد الملـتندي ووطـفب ا عتمـفد الملـتندي، وكـل نظـفا يرتـب التزامـفت 

امــفت خــف كــل عالقــ  يتام هــف يطراخــء وتوت ــ  تبرــف لــشالا الملــؤولي  التــف ترتــب عــن ا وــالل بف لتز 
 .  ع ى ادا
لنقــ  يمــفا يرــا القواعــد المتنفولــ  لملــؤولي  اقطــرا  المترفقــد  ووفصــ  المصــفر  الموت  ــ         

الوطنيــ  واقالنبيــ  ، لناــفول الوصــول إلــى الاــدود ال فصــ   التــف تنرقــد بهــف الملــؤولي  الرقديــ  وكــشا 
 .بف لتزامفت التف ترتبهف ات فقفت نظفا ا عتمفد الملتنديعن ا والل الملؤولي  المدني  التقصيري  

ليظهر ب ن درال  الملؤولي  المدني  خف ا عتمفد الملتندي تدور يلفلف اول ملؤولي  البنا    
تالفع الرميل اآلمر بموالب عقد ختا ا عتمفد وملؤولي  البنا تالفع الملت يد بموالب وطفب 

ي  المدني  ل بنوا الوليط  المتدو   خف تن يش ا عتمفد ا عتمفد الملتندي ، وكشا الملؤول
 .الملتندي

ـــفقف ينـــواع       ـــر القفبـــل ل لاـــفح دون ب ـــى ا عتمـــفد الملـــتندي القطرـــف غي ولتقتصـــر الدرالـــ  ع 
ا عتمــفدات التــف توت ــ  مــن ايــم ياكفمهــف ووصفلصــهف وطــر  تن يــشرف والملــؤولي  عــن ا وــالل 

 .بهف
 

 :ون ا شكفلي  المنفلب  ل درال  خف رشا الصدد تدور اول لؤال رليس ورو شلا ارت ينف ين تكل    
 ما هي ضماناي ال   ماية الق    انونية لألط ا  المتعاقدة في اال تماد المنتند  ؟

بمرنى ين عم ي  ا عتمفد الملتندي بمف ت رضء عالقفتهف الترفقدي  من التزامفت رل يمكـن لقواعـد   
خــف إطــفر ( الرميــل اآلمــر)والمشــتري ( الملــت يد)ن ــرد  ين تضــمن امفيــ  ل بــفلع الملــؤولي  المدنيــ  م

البيــوع الدوليــ  مــن إوــالل ياــد اقطــرا  المشــفرك  خــف تن يــش  ا لتزامــفت الواقرــ  ع ــى عفتقهــف  لمــف 
يشــك ء شلــا مــن وطــر الــر البنــوا والبــفلع والمشــتري ل خــالس، ومــف يرتبــء شلــا مــن زعزعــ  الــتقرار 

 .ن  خف كل دخوعفتهف لتلوي  ال ملي  القفلم  يلفلف ع ى رشع الرم يالتالفر  الدو 
 :وتندر  تات رشع ا شكفلي  الم   من التلفؤ ت وال رضيفت ورف    

 ع ى يي يلفس تقوا الملؤولي  المدني  خف ا عتمفد الملتندي ؟ -
ا طـــرا  إلـــى يي مـــدى تنطبـــ  قواعـــد الملـــؤولي  المدنيـــ  خـــف القـــفنون المـــدنف ع ـــى إوـــالل  -

 المترفقد  بفلتزامفتهف ووفص  البنوا خف ظل وصوصيتهف كطر  مترفقد؟
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وع ــى يي يلــفس تقــوا الملــؤولي  المدنيــ  ي نــفح تن يــش ا عتمــفد الملــتندي وفصــ  برــد تــدول  -
 البنوا الوليط  لترزيز يو التن يش ؟

لــــؤولي  ونظــــرا  وــــتال  يلــــس وينظمــــ  عم يــــ  ا عتمــــفد الملــــتندي وخــــف ظــــل وصوصــــي  الم    
المصرخي  التاوشت خكر  إوالل اقطرا  المترفقد   خف ا عتمـفد الملـتندي  بفلتزامفتهـف ومـف يترتـب 
عـــن شلـــا مـــن آ ـــفر ع ـــى ارتمفمنـــف لتـــ تف درالـــتنف المكم ـــ  خـــف مالـــفل الدرالـــفت القفنونيـــ  لرم يـــفت 

تمــفد الملــتندي، ا عتمــفد الملــتندي ، لنباــم موضــوع الملــؤولي  المدنيــ  لقطــرا  المترفم ــ  بف ع
 .كنوع من الدرالفت ل ملؤولي  المدني  التطبيقي  

ويكتلف رشا الموضوع يرمي  بفلا  كدرال  قفنوني  وفص  من النفاي  النظريـ  والر ميـ  خـف بيـفن    
مـــدى ماللمـــ  قواعـــد القـــفنون المـــدنف ب اكفمـــء ال فبتـــ  و المالـــرد  لتكييـــ  الرالقـــفت الترفقديـــ  خـــف 

، وكـــشا ت لـــير كـــل الالوانـــب القفنونيـــ  المتر قـــ  بفلتزامـــفت اقطـــرا  المترفقـــد   ا عتمـــفد الملـــتندي
لتاديــــد قواعــــد الملــــؤولي  المترتبــــ  عــــن ا وــــالل بت ــــا ا لتزامــــفت خــــف إطــــفر المميــــزات الوفصــــ  
بف عتمــفد الملــتندي، بفعتبــفرع نشــ  خــف إطــفر اقعــرا  و الرــفدات المصــرخي    والتالفريــ  التــف تالــد 

 .صفدي  يلفلف لهف الظرو  ا قت
إن نالفح قواعد القفنون المدنف خـف تكييـ  ت ـا الرالقـفت ومـف ترتبهـف مـن التزامـفت  مـن شـ نء ين    

يشكل يرمي  بفلا  من النفاي  الرم ي  لتطبي  قواعد الملؤولي  المدني  ، شلـا قنـء خـف ظـل وضـوع 
ع إشكفلي  ال ـرا  القـفنونف لموت ـ  ا عتمفدات الملتندي  لقواعد و ياكفا تمتفز بطفبرهف الدولف و م

 .لراتشريرفت الدول لهشع اقاكفا بمف خيهف الالز 
خمن وضوع اقطرا  المترفقد  خف إواللها بفلتزامفتها التف ترتبهف عالقفت ا عتمـفد الملـتندي      

القـفت لقواعد القفنون المدنف قد يلد شلا ال را  القفنونف الشي قد يرترض القضفح إشا كفنت ت ـا الر
ــــفنون الواالــــب التطبيــــ  مــــع عــــدا تنظيمــــء  ــــزاع قضــــفلف و يشــــفرت قواعــــد ا لــــنفد إلــــى الق ماــــل ن
لالعتمــفدات الملــتندي  ، خفلقفضــف قــد يهتــدي مــن الدرالــ  ل وقــو  ع ــى يرــا اآلراح ال قهيــ  لمررخــ  

ولي  ا طفر القفنونف الشي ياكا الرالقـ  ماـل النـزاع و تكيي هـف الصـايا ل وصـول إلـى قواعـد الملـؤ 
 .عن ا والل بف لتزامفت  

مــن رنــف يتــت خكــر  تلــ يط الضــوح ع ــى رــشا الموضــوع مــع واقــع ين النظــفا القــفنونف الالزالــري لــا    
يـنظا ياكـفا ا عتمـفدات الملــتندي  بصـ   م صـ   كايــرع مـن الـدول ، ونــص المشـرع الالزالـري ع ــى 

 02/05مــن قــفنون رقــا  92مــفد  بموالــب ال"ا لتمــفن الملــتندي " ا عتمــفد الملــتندي تاــت ملــمى
واعتبررـــــف الولـــــي    9002المتضـــــمن قـــــفنون المفليـــــ  التكمي ـــــف للـــــن   99/09/9002المـــــؤر  خـــــف 
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يـتا :" المرتمد  إالبفريف خف دخع مقفبل الـواردات خـف التالـفر  الوفراليـ   لكـل البنـوا الالزالريـ  بنصـهف 
مـــن  11المـــفد  ردلـــ  بموالـــب المـــفد  الم" دخـــع مقفبـــل الـــواردات إالبفريـــف بوالـــط  ا لتمـــفن الملـــتندي

وعــدلت  9050المتضــمن قــفنون المفليــ  التكمي ــف  99/09/9050المــؤر  خــف  50/05القــفنون رقــا 
المـؤر   11-11بموالـب القـفنون رقـا  2011قـفنون المفليـ  التكمي ـف للـن   23المـفد  بموالـب ييضف 
  .  18/02/2011خف 
  

وخف ظل ترفمل البنوا الالزالري  بف عتمـفدات الملـتندي  خفلنزاعـفت القضـفلي  لـتوالد   مافلـ       
وفص  مع تزايد الترفمالت بهف وتشرب عالقفتهف يك ر خف ظل التطور الر مـف والتكنولـوالف ، اقمـر 

 .الشي قد يالرل التاكيا الدولف و الا ول الودي  عفالز  عن ال م ل ت ا النزاعفت 
 ولتلهيل الدرال  والبام خف الموضوع وبارض الوصول إلى الا ول المنفلب  والنتفلج     

بفعتبـفرع مـنهج تا ي ـف يرتمـد ع ـى التل لـل  المنهج اإلن تداللي الت ليل يالصايا  خمننف التودمنف 
المنطقــــف خــــف اقخكــــفر ايــــم ينط ــــ  مــــن مرطيــــفت يوليــــ  وبــــديهيفت ملــــ ا بهــــف ليصــــل إلــــى نتــــفلج 

، وشالا من وـالل تا يـل مالمـل ن طري  التا يل و التركيب دون ال الوح إلى التالرب  يلتو صهف ع
 .اقعرا  والقوانين الداو ي  والدولي  خف موضوع اقعتمفد الملتندي

تبرـــف لمــــف يميــــز تا يــــل الرمـــل القــــفنونف خــــف موت ــــ  مالف تـــء الوالــــر  التــــف تتصــــ  بفلنظريــــ      
وتطبيـ  المـنهج ا لـتد لف ، نظـرا لقدرتـء ع ـى ت لـير وتركيـب وال كري  قديمف و اـدي ف بمـف يتنفلـب 

المبفدئ والقواعد و اقاكفا القفنوني  المالرد  و الم زم  و التنتف  القواعد المنطقي  وتا يـل اقخرـفل 
 .و الرالقفت وتكيي هف وخ  نمطهف القفنونف الصايا

فدات الملــتندي  وتا يــل يراح ال قهــفح ومــن  ــا خبهــشا المــنهج يمكــن درالــ  القواعــد النفظمــ  لالعتمــ   
خف رشا الصدد ، بتل يط الضوح ع ى قواعد الملؤولي  المدني  وفص  مـع واقـع الطـفبع الـدولف لهـشع 
القواعد و ترديالتهف الملتالد  بالب المتايرات خف التبفدل التالفري الدولف، وخف مقفبل البام عـن 

لوفص الداو ف وع ى ريلـهف القـفنون المـدنف ك لـفس مف يتالحا مع رشع الرالقفت خف إطفر القفنون ا
 .   لتوالص كل المبفدئ اقولي  منء 

وممف   شا خيء ين الدرال  ك ي بام ع مف   تو و من مواطن الصروب  والمشـق  وفصـ  مـن    
ـــ  المراالـــع القفنونيـــ  المتنفولـــ  لموضـــوع الدرالـــ  وفصـــ  بفلنلـــب  ل قـــفنون الالزالـــري ، تبرـــف  ايـــم ق 

ن والدت خمنهف تكون شات طفبع دولفلادا  .   الموضوع وق   المنفزعفت القضفلي  اولهف ايم واب
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غيــر يننــف تصــدينف لهــشع الصــروبفت مــن وــالل الباــم عــن كــل مــف يتر ــ  بفلملــؤولي  المدنيــ  خــف    
ا عتمــــفدات الملــــتندي  والباــــم عــــن مــــف يتطــــفب  مــــع ياكفمهــــف خــــف قواعــــد القــــفنون المــــدنف، ورغــــا 
الصــروبفت التــف واالهتنــف خــف وضــع الوطــ  إ  يننــف افولنــف التركيــز ع ــى كــل الالوانــب القفنونيــ  خــف 

ـــول لكـــل ا شـــكفليفت مالـــف يالـــفد الا  ـــشي يـــتالحا مـــع الدرالـــ  واب ل ا عتمـــفدات الملـــتندي  بفلشـــكل ال
 .المطروا  ل وصول إلى الافي  المنشود  

 :ولدرال  موضوع البام ريينف ين نقلمء إلى  ال   يبواب كفقتف     
 مقدم  

 .الملؤولي  المصرخي  خف ا عتمفد الملتندي: البفب اقول 
 .مفري  ا عتمفد الملتندي: اقولال صل     
 ضوابط الملؤولي  المصرخي  خف ا عتمفد الملتندي: ال صل ال فنف    

 .الملـؤولي  المدني  بصدد ختا ا عتـمفد الملتندي: البفب ال فنف 
 .وط  البنا خفتا ا عتمفد الملتندي تالفع الرميل اآلمر: ال صل اقول    
 .ل اآلمر بلبب وط  البنا خفتا ا عتمفد الملتنديضرر الرمي: ال صل ال فنف     
 الرالق  اللببي  خف الملؤولي  المدني  ل بنا خفتا ا عتمفد : ال صل ال فلم     

 .الملـؤولي  المدني  بصدد تن يش ا عتـمفد الملتندي: البفب ال فلم 
 .يالملؤولي  المدني  ل بنا بموالب وطفب ا عتمفد الملتند: ال صل اقول   
                  .الملؤولي  المدني  ل بنوا المتدو   خف تن يش ا عتمفد الملتندي: ال صل ال فنف    

 .ونوتا الموضوع بمالموع  من المالاظفت والنتفلج المتاص   من الدرال  
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 األول الباب
  المسؤولية المصرفية في االعتماد المستندي

 

ترتبر المصفر  االر الزاوي  خف بنفح اقتصفديفت الدول المرفصر ، من منط   الدور الشي      
ت ربء خف تلير عال   ا قتصفد من والل ولفطتهف بين المهور المدورين والملت مرين، ايم تقوا 
بقبول ودالع المودعين  ا إقراضهف إلى الملت مرين خف إطفر عم يفت توزيع ا لتمفن المصرخف، 

قراض بمف يلفعد ع ى تاويل المدورات يداع وخفلد  ا   يربفاهف من خر  القيم  بين خفلد  ا وتاق
من ريس مفل غير منتج إلى ريس مفل منتج ل ربا التف تلفعد بدوررف خف إنمفح ا قتصفد 

 .1الوطنف
وعم يفت ا لتمفن ع ى اوتال  صوررف يصبا دوررف بفلم اقرمي  خف الايف  ا قتصفدي     

والتالفري  بفعتبفررف مصدر تمويل ل تالفر  الداو ي  والتالفر  الوفرالي  ، وترد عم ي  ا عتمفد 
الملتندي يلفس التمويل خف التالفر  الوفرالي  بفعتبفرع ولي   تلوي  ال من خف عقود التالفر  

 .الدولي 
خف ميدان ا عتمفد الملتندي عم ي  مصرخي  التمفني  شات يرمي  اقتصفدي  كبير  ووفص     

قن المصفر  وممف  شا خيء لهف دور كبير  ،التالفر  الدولي  وترد االر الزاوي  خف رشا المالفل
ن مرظا  الدا خف تمويل التالفر  الدولي  وا عتمفد الملتندي رو من يرا طر  شالا التمويل واب

 . 2عم يفت ا لتيراد والتصدير تتا بوالطتء نظرا  وتال  دول اقطرا  المترفقد 

وبصدد تن يش عم ي  ا عتمفد الملتندي تتداول اقو  والتزامفت يطراخء المزدوال  المراكز      
القفنوني  ممف يصرب مل ل  تاديدرف، وتاديد يلفس الزاح ا والل بهشع ا لتزامفت بمف يرتب 

 .الملؤولي  المدني  قطرا  عم ي  ا عتمفد الملتندي  
 

 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 243،ص2002، دار المطبوعفت الالفمري  ، مصر ،  العقود التاا ية و ملياي ال نوكمصط ى كمفل طء ،  -(1)
دار الكتب القفنوني  ،  منؤولية المص   في اال تماد المنتند  والمجاط  التي توااهه بوتيفر صفبر بفيز الين،  -(2)

 .12، ص2001مصر، 
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دالر  وقد تترقد الرم ي  بتدول بنوا يورى من دول يالنبي  لترزيز يو تن يش الرم ي  لتتلع        
إشكفليفت الملؤولي  المصرخي  بلبب عدا التن يش يو ا والل بتن يش ا لتزامفت الواالب  التف تاكمهف 
يلفلف عالقفت ا عتمفد الملتندي، وت  ير شالا ع ى تن يش عم ي  ا عتمفد الملتندي ، وتزامنت 

 .ي  إشكفليفت الملؤولي  المصرخي  مع ال را  القفنونف لمالمل الرم يفت المصرخ
ايم لا يتضمن قفنون النقد والقرض و  قوانين المنظم  لنشفطفت البنوا الالزالري  تنظيا      

عم يفت المصفر  ا لتمفني  بموالب ا عتمفد الملتندي التف بقيت و زالت وفضر  قعرا  
 .ويصول تالفري  دولي  تنظمهف غرخ  التالفر  الدولي 

المهن ن لها يي المصرخيين،  هنف رو صنيع يربفبوالرر  المصرخف ش نء ش ن يي عر  م   
ومن البديهف ين   يتضمن رشا الرر  يي تنظيا قفنونف  لتزامفت المصفر  تالفع زبفلنها إش رو 

 .1يقتصر ع ى تنظيا تن يش رشع الرم يفت ع ى ضوح اآلليفت المصرخي  التف يقتضيهف رشا النشفط
رخي  عفم  ولرم يفت ا عتمفد الملتندي وفص  بديت وعدا التنظيا القفنونف ل رم يفت المص    

إنركفلفتء الل بي  تظهر ع ى صريد القطفع المصرخف من والل الملفحل  القضفلي  التف تكون 
ياد البنوا طرخف خيهف، ورشا قد يؤ ر ل بف ع ى النشفط المصرخف من اله  بلبب الترقيدات 

ض مع الوتير  المتلفرع  ل نشفط المصرخف القضفلي  التف قد تمتد للنوات طوي   وشلا يترفر 
والتالفري وفص  ع ى صريد التالفر  الدولي ، ويؤ ر من اله  يورى ع ى عالق  رشع البنوا 

 .برماللهف القفلم  يلفلف ع ى ال ق  وا لتمفن 
ومن شلا بديت التلفؤ ت اول إطفر الملؤولي  المصرخي  عفم  وخف مالفل ا عتمفد     

يم ين الملؤولي  ترتبط تصفعديف بفلنشفط الشي يمفرلء الملؤول، ومن  ا الملتندي وفص ، ا
 بد من مررخ  مدى ماللم  اقاكفا الرفم  ل ملؤولي  المدني  لتطبيقهف خف إطفر الملؤولي  

 .المصرخي  عن عم يفت ا عتمفد الملتندي

 
 
 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .06،ص2006،منشورات الا بف الاقوقي  ،بيروت،اد الماليالمنؤولية المص فية في اال تملبنى عمر ملقفوي، -(1) 
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وتراخ  درال  الملؤولي  المصرخي  عن عم يفت ا عتمفد الملتندي تاديد ملب  لمرنى عم ي      
ا عتمفد الملتندي، وكشا تاديد طبير  الرالقفت القفنوني  التف تربط البنوا برماللهف خف إطفر عقد 

د الملتندي ووطفب ا عتمفد، شلا ين الملؤولي  المدني  خف ا عتمفد البيع الدولف وعقد ا عتمف
الملتندي ت فر نتيال  تصر  وفطئ من ياد يطرا  عمي   ا عتمفد إمف بلبب ا والل بتن يش 
التزاا عقدي واالب يو عدا تن يشع، وكشا التالفوز بممفرل  ا  من والل الترل  بفلترمفل الا  

فلتزاا قفنونف و  يت تى شلا إ  بترري  عم ي  ا عتمفد الملتندي من طر  البنا يو ا والل ب
 .وتاديد مرفلمء خف ظل النظا القفنوني  والقواعد التف تاكا الرالقفت القفنوني  

الملؤولي  المصرخي  خف ا عتمفد : ومن رشا المنط   نتنفول بفلدرال  خف رشا البفب المرنون      
 : الملتندي ، ومقلا إلى خص ين

 . النظفا القفنونف لالعتمفد الملتندي: ال صل اقول 
 .ضوابط الملؤولي  المصرخي  خف ا عتمفد الملتندي: ال صل ال فنف 
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 الفصل األول 
 ماهية االعتماد المستندي

 
الرقد وتن يـشع  إن إبراا الرقود التالفري  خف إطفر التالفر  الداو ي  يبقى دالمف لهال من ايم إبراا    

تبرــف ل طــفبع الوــفص والمميــز  بــراا عقــود البيــع الــدولف  ،مقفرنــ  بمبرامــء خــف الــو التالــفر  الوفراليــ 
 .بلبب ترفرض مصفلا اقطرا  والتشريرفت اقالنبي  وصروب  التوخي  القضفلف ل نزاعفت 

مـن الفنـب آوـر يزيـد خمشا كفن إبراا الرقد مع رشع الصـروبفت قـد ت يـر عـد  إشـكفليفت خـمن تن يـشع    
منهف وفص  بفلنلب  لق ر ال وري لرقد البيع الدولف ورو تل يا البضفع ، قنهـف   تلـ ا مبفشـر  إلـى 

نمـف ي زمهـف عـد  ترتيبـفت لتصـل إليـء ويولهـف ين تصـ ، با الملـتندات رـف المم  ـ  ل بضـفع المشتري واب
 فت التـف يريـدرف وتـا ا ت ـف  خمشا كفن المشتري رمء الوايد ين ياصل ع ى البضـفع  وخـ  المواصـ

 : ع يهف خمن البفلع خف البيوع الدولي  قد يكون خف عرض  لوطرين 
ين ي لــا المشــتري عقــد البيــع برــد ين يكــون رــو قــد بــدي خــف تن يــشع مــن الهتــء وتامــل مصــفري   -

 .إنتف  الل ر 
الملتندات  ين يمتنع المشتري عن وضع ال من برد ين قفا البفلع بتل يا البضفع  عن طري  -

 . 1 المم    لهف
وبفلتــفلف  بــد مــن والــود ولــي   تامــف البــفلع مــن رــشع الموــفطر وغيررــف، وخــف المقفبــل قــد ي ــف     

المشــتري بمــف ع يــء مــن التــزاا بــدخع الــ من ولكــن البضــفع  تصــ ء غيــر مطفبقــ  ل واصــ فت يو متــ ور  
موـفطر ل رـزو  عـن دخـع الـ من ورـشا عن الوقت المت   ع يء، خهنـف قـد ي الـ  ل مشـتري ت فديـف لهـشع ال

 .من ش نء ين يلفح ل ترفمالت التالفري  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             207.،ص2000دار الميسرة للنشر والتوزيع،عمان ،مبادئ القانون التجاري،فائق شقير، عليان الشريف و محمد الباشا،  -(1)
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خبــين المصــفلا المترفرضــ  ل بــفلع والمشــتري خــف عقــد البيــع الــدولف ونظــرا لوصوصــيفت تالــفر       
 اال تم   اد المن   تند ابتـــدع المالتمــع التالـــفري خكـــر  ، 1ا لــتراد والتصـــدير الدوليــ  وبولـــفط  البنــا 

كــ دا  وخــفح تــوازي بــين مصــفلا اقطــرا  الموت  ــ  وتامــف كــل منهــف مــن لــوح نيــ  الطــر  اآلوــر 
 .2صدار البنا لالعتمفد المط وب لمص ا  البفلع ويصبا البنا م تزمف بدخع قيم  البضفع  واب 

لـــشلا قلـــمنف رـــشا ال صـــل إلـــى مبا ـــين نتنـــفول خـــف المباـــم اقول م هـــوا ا عتمـــفد الملـــتندي      
 .وبردرف المبام ال فنف الطبير  القفنوني  لرالقفت يطرا  ا عتمفد الملتندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .321، 1113، دار ال كر الرربف ، القفرر   ال نك والمصالح المتعا ضة في اال تماد المنتند كمفليبو الوير مامد  -(1)
 .131،ص2005دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، ،عقد االعتماد المستندي عباس مصطفي المصري، -(2)
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 المبحث األول
 ندياالعتماد المست مـفـهوم

 
الملــتندي كنظــفا مصــرخف خــف ظــل ضــرورات تلــوي  الــ من خــف عقــود ظهــر الترفمــل بف عتمــفد      

الـد الترفمـل و ، و بولـفط  البنـا البيع الدولف وتوخير عنصر ال ق  خف المركز المـفلف ل بـفلع والمشـتري
لكلــوني   ــا انتشــر خــف بــفقف الــدول،  وظــل ل تــر  طوي ــ  وفضــرف  وبــء يول مــر  خــف الــبالد ي  نال ــ
 .بفعتبفرع عرخفأ مصرخيفأ لقعرا  والرفدات الموت    

غيـــر ين ملـــ ل  اوـــتال  الـــبالد التـــف ينتمـــف إليهـــف كـــل مـــن البـــفلع والمشـــتري زاد مـــن إشـــكفليفت     
، خ  فر شلا ق   المصفر  ودخع بارخ  التالفر  الدولي  ببفريس 1تال  النظا والتشريرفت القفنوني واو
  لالعتمـفدات الملـتندي  التـف عـدلت ا إلى مافول  توايد كل اقعـرا  والرـفدات المنظمـ1933عفا 
بموالـــب مدونـــ  اقصـــول واقعـــرا   2002و لـــن   2 1113و1182، 1124، 1162، 1125عـــفا 

إ  ين ،  1/02/2002التـف بـدي الرمـل بهـف منـش  600الدولي  المواد  لالعتمفدات الملـتندي  النشـر  
د يالــب ين تالاــ  ا اتيفالــفت المؤكــد ين اقمــر لــن يلــتقر بهــشع النشــر  الالديــد  ييضــف قن القواعــ

التف يكش  عنهف الرمل المصرخف وين ترلا لهف الا ـول لتواكـب اركـ  التطـور المصـرخف والتالـفري 
 .  3خف الرفلا اتى تظل مات ظ  بمكفنتهف كمالموع  عفلمي 

ولتاديد م هوا ا عتمفد الملتندي  بد من الوقو  ع ى يرا الترري فت التشريري  وال قهي     
فول  لهشا الموضوع، وبردرف ضبط آلي  الرمل بف عتمفد الملتندي لتلوي  ال من خف التالفر  المتن

 ، ي يهف تاديد ينواع ا عتمفدات الملتندي  خف المط ب ال فنف ، وتاديدخف المط ب اقول الدولي 
 .يطرا  عم ي  ا عتمفد الملتندي خف المط ب ال فلم

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ب رنلف ينظر الت فصيل 1250النش   بل ترود الشوررف إلى لن  وتلوي  الدخع بف عتمفد الملتندي لا تكن ادي    -(1)
.p109..parisedition

eme
.3Moyens et techniques de paiment internationaux pierre.-Monod didier 

.DallosDroit Bancaire-Raynand-Lange Moniaque.Contamine-Louis River-Jean  -2 

Delta.Liban.1995.p704.  
 .1تيفر صفبر بفيز الين، مرالع لفب ،  صبو -(3)
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 المطلب األول
 تعــريــف االعــتمـاد المـستندي

 
، خـبرض الـدول اعتمـدت مدونــ  1ع ـى ملـتوى التشـريرفت الما يـ  اوت  ـت اتالفرــفت المشـرعين     

ك لــفس لهــف خــف تشــريرهف  600اقصــول واقعــرا  الدوليــ  المواــد  ل عتمــفدات الملــتندي  النشــر  
 .، خف اين تافضت دول يورى عن تنظيمهف وتركت الش ن لهف لارخ  التالفر  الدولي  2الداو ف
وتبرـــف لـــشلا نتطـــر  لدرالـــ  الموضـــوع إلـــى الترريـــ  التشـــريرف برقـــد خـــتا ا عتمـــفد الملـــتندي      

  وبرــدرف ا تالــفع ال قهــف المرــر  لالعتمــفد الملــتندي،  ــا آليــ  الرمــل بف عتمــفد الملــتندي خــف  ال ــ
 .  خروع متتفلي  

 الفرع األول

 التعريف التشريعي بعقد االعتماد المستندي

 

لـا  لـتنفدع ع ـى مالموعـ  الملـتندات الواالبـ  التقـديا لتن يـشع ا ا يلمى ا عتمفد الملتندي بهش    
كمف يلمى ييضـف بف عتمـفد التالـفري ، خـف اـين ين الـبرض يـرى ين ا عتمـفد خـف رـشع الافلـ  لـمف 

 .   3قنء يتضمن ررنف ع ى البضفع  المم    خف ملتنداتهف  اال تماد المنتند 
ولقــد ك ــرت ترــفري  ا عتمــفدات الملــتندي  إ  ينهــف تالتمــع ك هــف خــف الــورر رــشا ا عتمــفد مــن      

ايــــم ينــــء يرنــــف ا لتمــــفن، وكــــون الرم يــــ  ك هــــف تــــدور اــــول الملــــتندات المم  ــــ  ل بضــــفع  ولــــيس 
 .اتهف البضفع  خف اد ش

مــن مدونــ  اقصــول واقعــرا  الدوليــ  المواــد   2وقــد اــددت مرنــى ا عتمــفد الملــتندي المــفد     
 :ب نهف  2002الصفدر  عن غرخ  التالفر  الدولي  للن   600ل عتمفدات الملتندي  النشر  

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.edition ibn .la logique du commerce exterieur en algerieBouri chaouki-1

khaldoun.alger2003.p143. 
 .81ص 1161الكويت  4،عدد 13، مال   إدار  وقضفيف الاكوم ،لن األ تماد المنتند ماف الدين يلمفعيل ع ا الدين ،  -(2)
 329.مصط ى كمفل طء ، المرالع اللفب ، ص  -(3) 
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إن تربيرات ا عتمفدات الملتندي  يو وطفبفت ا عتمفدات الملتندي  ترنف يي ترتيـب مهمـف كفنـت " 
الشي يتصر  إمف بنفحا ع ى ط ب وتر يمـفت ياـد ( البنا المنشئ)ء يالوز بمقتضفع تلميتء يو وص 

 :يو بفقصفل   عن ن لء( اآلمر)عماللء 
يو يقبـــل ويـــدخع لـــابف يو لـــاوبفت ملـــاوب  مـــن ( الملـــت يد)يو قمـــر طـــر   فلـــم / بـــدخع إلـــى -1

 .الملت يد 
 .وبفت ين ي وض مصرخف آور بدخع يو قبول ودخع رشا اللاب يو اللا -2
ملــتندات منصــوص ع يهــف شــريط  ين تكــون رــشع / ي ــوض مصــرخف آوــر بفلتــداول مقفبــل ملــتند -3

 .1"الملتندات مطفبق  تمفمف لشروط ا عتمفد
وخف الترري  الـشي يعطتـء لالنـ  ترـديل القـفنون التالـفري ب رنلـف لالعتمـفد الملـتندي نصـت ع ـى    
ط ــب آمــر لصــفلا مرالــل لهــشا ا ويــر ومضــمون ا عتمــفد الم تــوح بوالــط  بنــا بنــفحا ع ــى :" ين 

 .2" بايفز  ملتندات مم    لبضفع  منقول  يو مرد  ل نقل
مــن 341والــفح ترري ــء خــف موت ــ  التقنينــفت بــن س المضــمون والماتــوى خنصــت ع يــء المــفد       

ا عتمفد الملتندي عقد يترهد البنا بمقتضفع ب تا اعتمفد بنفحا ع ـى :" قفنون التالفر  المصري ب نء 
ط ـــب ياـــد عماللـــء ويلـــمى اآلمـــر لصـــفلا شـــوص آوـــر يلـــمى الملـــت يد بضـــمفن ملـــتندات تم ـــل 
بء بضفع  منقول  يو مرد  ل نقل وعقد ا عتمفد الملـتندي ملـتقل عـن الرقـد الـشي خـتا ا عتمـفد بلـب

 . 3" ويبقى البنا يالنبيف عن رشا الرقد
:" 1984لرــــفا  30مــــن القــــفنون الرراقــــف رقــــا373وخــــف ن ــــس اللــــيف  الــــفحت نصــــوص المــــواد     

ا عتمــفد الملــتندي عقــد يترهــد المصــر  بمقتضــفع ب ــتا اعتمــفد لصــفلا الملــت يد بنــفح ع ــى ط ــب 
 .4"د  ل نقلاآلمر ب تا ا عتمفد بضمفن ملتندات تم ل بضفع  منقول  يو مر

 32ويوش المشرع الالزالري بفلقواعد واقعرا  المواد  لالعتمفدات الملتندي  خف الب المفد    
 .1115ديلمبر  23المؤر  خف  15/02من نظفا الصر  رقا 
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 2012،منشورات الا بف الاقوقي  بيـروت الطبرـ  اقولـى تماداي المنتنديةالت اماي ال نك في اال ب ريلفوي مامد الطفرر ، -(1) 

 . 1،ص
 .743، ص1989، شرك  مطفبع الطنفتف ، مصر، 2،   مونو ة أ ماع ال نوكماف الدين المفعيل ع ا الدين، -(2)
 .569ص، دار ال كر والقفنون، مصر، دون لن  طبع، المونو ة التاا ية الشاملةمروض عبد التواب ، -(3)
 .25بوتيفر صفبر بفيز الين، مرالع لفب ،  ص -(4)
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 46الـب المـفد   03/02/2002المـؤر  خـف  02/01ورو مفشربت إليء نظفا بنا الالزالـر رقـا     
 2اإل تم    ان المن    تند " ات ملـــمىــــــنـــص المشــــرع الالزالـــري ع ــــى ا عتمـــفد الملـــتندي ت، و  1منـــء
المتضـــمن قـــفنون المفليـــ   22/02/2001المـــؤر  خـــف  01/01مـــن قـــفنون رقـــا  61بموالـــب المـــفد  "

واعتبررــــف الولــــي   المرتمــــد  إالبفريــــف خــــف دخــــع مقفبــــل الــــواردات خــــف التالــــفر   2001التكمي ــــف للــــن  
يــــتا دخــــع مقفبــــل الــــواردات إالبفريــــف بوالــــط  ا لتمــــفن :" الوفراليــــ   لكــــل البنــــوا الالزالريــــ  بنصــــهف 

 ". لتنديالم
 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي بعقد االعتماد المستندي

 :مف يالاظ ع ى يغ ب الترري فت ال قهي  ينهف انقلمت إلى قلمين     
القلــا اقول يرتمــد ع ــى ترريــ  الرم يــ  بمرنــى يقتصــر ع ــى وصــ  الرم يــ  مــن وــالل إعطــفح -

وتاديـــد يطراخهـــف ايـــم يرـــر  ا عتمـــفد المرااـــل الزمنيـــ  التـــف تمـــر بهـــف عم يـــ  ا عتمـــفد الملـــتندي 
ترتيــب بــين مصــرخين يو يك ــر خــف شــكل ترهــد مكتــوب ترمــل خيــء البنــوا :" الملــتندي عنــدرا ب نــء 

مصــدر  ا عتمــفد بنـــفحا ع ــى تر يمــفت عماللهـــف وت تــزا البنــوا القفب ـــ  لــء والمدو ــ  خيـــء بفلــدخع إلـــى 
ات تن يـــش يو يداح وـــدمفت منصـــوص الملـــت يد مـــن رـــشا ا عتمـــفد مقفبـــل ملـــتندات شـــان يو ملـــتند

 .3"ع يهف خف ا عتمفدات
تقــديا نقــود يو : يو : تاللــيد الرنفصــر اقلفلــي  لهــشع الرم يــ   إن  را اوالــفح خــف ترريــ  ال قيــء     

الترهــد بمي ــفح رـشع اقمــوال مــن : تقــديا رـشع اقمــوال مــن قبـل الــدالن يي المصــر ،  فل ـف: يمـوال  فنيــف
 . 4"فت  عفد  رشع اقموالضمفن: قبل الزبون رابرف
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رلفل  لنيل شهفد  المفاللتير خف قفنون اقعمفل، الفمر  يول  بن  (ونا ع الدفع الدولية في المااع ال نري)صوني  مرزي  -(1)

 .123،ص2010الالزالر-ود  بن عكنون
المتضــمن قــفنون المفليــ   26/08/2010المــؤر  خــف  10/01مــن القــفنون رقــا  44وقــد تــا ترــديل رــشع المــفد  بموالــب المــفد   -(2) 
 ، والت نى المشرع الالزالري برض الـواردات الوفصـ  بمـواد الصـنع وقطـع الايـفر وكـشا الـواردات الوفصـ  بفلوـدمفت 2010لتكمي ف ا

 .   18/02/2011المؤر  خف  11-11بموالب القفنون رقا  2011قفنون المفلي  التكمي ف للن   23المفد  بموالب وعدلت ييضف 
 . 1فب  ،صب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع ل -(3)
منشــورات الا بــف الاقوقيــ  ،بيــروت، الطبرــ   م   دأ    دم من  ؤولية المص     م  و ت اال تم  اداي وان  ت ناءاته نرــيا ماباــب،  -(4)

 .44، ص2001اقولى 
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يدا  مصرخي  دولي  لتمويـل ترفقـدات شات طبيرـ  دوليـ  بـين ملـتورد :"يمف ترري  يامد غنيا ب نء     
 .   1"داو ف واله  ملت يد  بفلوفر  

بط الوصـــ  القـــفنونف لتركيـــز ع ـــى الترريـــ  القـــفنونف مـــن ضـــوالقلـــا ال ـــفنف اـــفول قـــد ا مكـــفن ا  
 ل   ام اع ال دين   و  لموت   عالقفت اقطرا  خف عم ي  ا عتمفد الملتندي ، خالـفح ترريـ  

ا عتمفد الشي ي تاء البنـا بنـفحا ع ـى ط ـب شـوص يلـمى اآلمـر ييـف كفنـت طريقـ  تن يـشع يي :" رو
واح كفن بقبول الكمبيفل  يو بفلوخفح لصفلا عميـل بهـشا اقمـر ومضـمون بايـفز  الملـتندات المم  ـ  ل

 . 2"خف الطري  يو مرد  ل رلفل
تصــر  قــفنونف يترهــد البنــا المنشــئ بمقتضــفع بــ ن :" خررخــء ب نــء   ن  ن دي  ا يمـف ترريــ           

وخقــف لتر يمــفت الرميــل اآلمــر يو يترهــد  يــدخع لطــر   فلــم يلــمى الملــت يد يو قمــرع مب اــف مــن المــفل
بـــ داح قيمـــ  الكمبيفلـــ  التـــف يلـــابهف الملـــت يد يو يقب هـــف يو ي ـــوض يي بنـــا آوـــر القيـــفا بـــشالا لقـــفح 

 . 3"ملتندات مرين  تتطفب  مع الشروط واقوصف  التف تا ا ت ف  ع يهف ملبقف
كـل خـتا :" ندي ايـم يررخفنـء ب نـءالملـتل عتمـفد تي يع ول واين يمف خف الترري  الشي يتى بء      
عتمـــفد ييـــف كفنـــت الصـــور  التـــف يتوـــشرف يـــتا مـــن كفنـــت مرلـــ   إليـــء بضـــفع  خـــف الطـــر  ويكـــون  

 .4"مضمونف بوالط  الملتندات المتر ق  بهشع البضفع  
خــف اــين لــ ا برــض ال قهــفح مناــى آوــر خــف ترــري ها لالعتمــفد الملــتندي والــفح خــف ترريــ       

تصر  قـفنونف بـفراد  من ـرد  ورـو تصـر  مالـرد يرتـب التزامـف خـف شمـ  :" ب نء  و نعدم مد شتا أ 
البنــا الــشي ي ــتا ا عتمــفد بــ ن يضــع تاــت تصــر  شــوص  فلــم يلــمى الملــت يد مب اــف مــن النقــود 

 يز داد المب ـم مـن الرميـل اـ  ررـن ايـفمـر ويضـمن اـ  البنـا خـف الـتر بنفحا ع ى ط ب مرطف اق
 . 5" تم ل البضفع  الملتورد   يرد ع ى ملتندات التف
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 .09،ص9009النشر، مصر الطبر  ال فمن ، ، توب تفن ل طبفع  و اال تماد المنتند  والت صيع المنتند ، يامد غنيا  -(1)
 .    11، ص 1121دار النهض  الرربي  ، القفرر  ، دون طبر ، اال تماداي المنتندية   ع ف المفل الدين عوض ،  -(2) 
 .13، ص 1999،المؤلل  الالفمري  ل درالفت والنشر،اقردن،المنتندية التاا يةاإل تماداي الن ديفب،  -(3) 
 .743ماف الدين إلمفعيل ع ا الدين ، مرالع لفب  ، ص -(4)
 .1089، ص2000، دار ال كر الالفمرف، مصر التعليق  ل  نصو  قانون التاا ة الاديدمامد شتف يبو لرد ،  -(5)
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 يلــــــمى اآلمــــــر )ترهــــــد صــــــفدر مــــــن البنــــــا بنــــــفح ع ــــــى ط ــــــب الرميــــــل:"وعرخــــــء الــــــبرض ب نــــــء     
ـــر المصـــدر( يو مرطـــف اقمـــر ـــدخع يو قبـــول ( يلـــمى الملـــت يد)لصـــفلا الاي ـــزا البنـــا بمقتضـــفع ب ي ت

كمبيف ت ملاوب  ع يء من رشا الملت يد وشلا بشروط مرين  وارد  خف رشا الترهد ومضـمون بـررن 
 . 1"تندات المم    ل بضفلع المصدر ايفزي ع ى المل

ـــد  2ويتضـــا ممـــف لـــب  ين التشـــريع وـــفل  ال قـــء خـــف ملـــ ل  ترريـــ  ا عتمـــفد الملـــتندي     وتادي
طبيرتــء القفنونيــ ،ايم ين التشــريع تواخــ  خــف ترري ــء لالعتمــفد الملــتندي وتاديــد طبيرتــء القفنونيــ  

تبرف  لتـزاا البنـا تالـفع البـفلع الملـت يد، ورـشا ، خف اين ين ال قهفح اوت  وا خيمف بينها  قد ع ى ينء 
مــف يدى إلــى الو ــط بــين التصــر  القــفنونف الــشي بموالبــء ي تــزا البنــا بوضــع مب ــم مــن المــفل تاــت 

 . تصر  الرميل اآلمر، وبين التصر  القفنونف الشي ي زا البنا بفلدخع ل ملت يد
 الفرع الثالث

 آلـية الــعمل باالعتمــاد المستندي

 
من والل عد  مراال يمر بهف بدحاأ بمبراا عقد  3يظهر التطبي  الرم ي  لالعتمفد الملتندي      

 : البيع الدولف وانتهفحاأ بفلتي فح الملت يد لمب م ا عتمفد من البنا خفتا ا عتمفد 
 خ ف المرا   اقولى لن رض ين مشتري تـفالر الزالـري ابـرا عقـد بيـع دولـف لبضـفع  مـع بـفلع       

اال تم اد عراقف يتا ا ت ف  بينهمـف ع ـى ين تن يـش المشـتري  لتزامـء بـدخع  مـن البضـفع  عـن طريـ  
 . المنتند 
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 .416، ص2006ال قفخ ، اقردن ، ، دار  2  ش ح القانون التاا   عزيز الركي ف ، -(1) 
 :الفح خف ترري  ا تافد اقوروبف  -2

Le crédit documentaire est l'engagement d'une banque de payer un montant défini au" fournisseur 
d'une marchandise ou d'un service, contre la remise, dans un délai déterminé, de documents 
énumérés qui prouvent que les marchandises ont été expédiées ou que les prestations ou services 
ont été effectués. L'objet de ces documents est de justifier l'exécution correcte des obligations de 
l'exportateur. Ces documents seront ensuite transmis par la banque à l'acheteur contre 

remboursement, pour que ce dernier puisse prendre possession voir/ www.eur-export.com.":de la 
marchandise.      

                     Hubert Martini & Ghislaine   :لمزيـد مـن الت فصـيل قم  ـ  تطبيقيـ  لالعتمـفد الملـتندي ينظـر -(3)

.4 edition.dunod.paris .1999.p43.Management des operations de commerceInternationalLegran 
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ع ــى إ ــرع يط ــب المشــتري الالزالــري  مــن بنكــء خــف الالزالــر بنــا القــرض الشــربف الالزالــري خــتا    
اعتمفد ملتندي مادد المد  بمب م مرـين يم ـل قيمـ  البضـفع  ، ع ـى ين ي ـتا ا عتمـفد رنـف لصـفلا 

لبفلع الرراقف الشي ي تـزا البنـا خـف مواالهتـء بـدخع يو قبـول كمبيـف ت ملـاوب  ع يـء، يـتا إبـراا عقـد ا
نـــوع ا عتمـــفد -المب ـــم الماـــدد-المـــد )ا عتمـــفد الملـــتندي وتاـــدد خيـــء كـــل الشـــروط المت ـــ  ع يهـــف 

 600الملتندي ومدى وضوعء لمدونـ  اقصـول و اقعـرا  المواـد  لالعتمـفدات الملـتندي  النشـر  
.) 

وخــف مرا ــ   اقــ  وتن يــشا لالت ــف  الترفقــدي يوكــل البنــا الالزالــري بنكــف خرعيــف لــء خــف الرــرا  يو     
  موا    جط  ا  ا تم  اد من  تند ليتــولى بــدورع تب يــم البــفلع ،  1ولــيط قــد يكــون مرالــال يو مرــززا

ملـــتتندات بوالـــود مب ـــم ا عتمـــفد الـــشي يم ـــل  مـــن البضـــفع  تاـــت تصـــرخء ع ـــى ين ي تـــزا بتقـــديا ال
 .المم    ل بضفع  ل بنا الوليط بالب مف ورد خف وطفب ا عتمفد

برـــد تالميـــع البـــفلع لكفخـــ  الملـــتندات المط وبـــ  خـــف ا عتمـــفد وبصـــ   وفصـــ  ملـــتندات الشـــان     
 . 2وبوليص  الت مين يتا تقديمهف إلى البنا الشي قفا بتب ياء بف عتمفد الملتندي 

شا مـف ت كـد رـشا اقويـر مـن مطفبقـ  الملـتندات  يتقدا البفلع بفلملتندات     إلى البنـا الـشي رالـ ء واب
ل شــروط الــوارد  خــف عقــد ا عتمــفد الملــتندي يــدخع المب ــم ل بــفلع يو يقبــل لــاب الكمبيفلــ  الملــتندي  
الملــاوب  ع يــء إشا كــفن مرــززاد لالعتمــفد، ورنــف تكتلــب الكمبيفلــ  الملــتندي  قــو  التمفنيــ  كبيــر  قنهــف 

ملــاوب  ع ــى البنــا مبفشــر  ولــيس المشــتري خيضــف  لهــف ا لتــزاا الصــرخف مــن البنــا بالــب  تكــون
 .القواعد الرفم  ل ترفمل بفلكمبيفل 

ــــش البنــــا الرراقــــف لالت ــــف  بفعتبــــفرع وكــــيال عــــن بنــــا القــــرص الشــــربف الالزالــــري يتقــــدا       وبتن ي
بفلكمبيف ت الملتندي  والملتندات المم    ل بضفع  المرخق  بهف إلى رشا اقويـر ليطفلبـء بفلوخـفح بمـف 

 .دخرء والمصفري  والرمول  المت   ع يهف
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلع ويط ب مواخقتء ع ى مضمون الرقد والشروط وابداح البنا المرالل رو البنا الشي يقوا بفرلفل وطفب ا عتمفد ل ب -(1) 

 .المالاظفت يا إشا ط ب منء البنا خفتا ا عتمفد اضفخ  ترزيزع وابداح مواخقتء يصبا بنكف مرززاأ ي تزا بفلدخع ل ملت يد
 .  24، ص2005ا لكندري ،,الدار الالفمري  اال تماداي المنتنديةلريد عبد الرزيز ع مفن ،  -(2)
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ــــف  ب اصــــهف ومطفبقتهــــف        ــــري مــــن مطفبقــــ  الملــــتندات لشــــروط ا ت  ــــا الالزال وبرــــد ت كــــد البن
ل مواصــ فت المط وبــ  مــن قبــل الرميــل اآلمــر المشــتري يــدخع قيمتهــف ل بنــا الرراقــف المرــزز، ويلــترد 
، الكمبيفلــ  والملــتندات المرخقــ ، ورنــف تنتهــف الرالقــفت الوفراليــ  مــع البــفلع الرراقــف والبنــا الولــيط 

وتقتصــــر الرالقــــ  برــــدرف بــــين الرميــــل اآلمــــر التــــفالر الالزالــــري وبنكــــء بموالــــب عقــــد خــــتا ا عتمــــفد 
 .الملتندي 

خف رشع اق نفح تكون البضفع  الملتورد  قد وص ت إلى مينفح الالزالر يو خـف طريقهـف ل وصـول     
التـف تم  هـف، خهنـف  ، والمشترى خف رـشع الافلـ    يمكنـء تلـ ا البضـفع  مـف لـا يكـن اـفلزا ل ملـتندات

يتوالــء إلــى بنكــء المترفقــد مرــء ليــدخع لــء قيمــ  الكمبيفلــ  يو مب ــم ا عتمــفد وال والــد والن قــفت ويتلــ ا 
 .الملتندات من البنا ليتلنى ل مشتري تل ا البضفع  يو مب م الت مين إشا مف ر كت خف الطري  

وخف افل  عدا وخفح المشـتري بمـف ع يـء تالـفع البنـا الاـفلز ل ملـتندات يالـوز لهـشا اقويـر وخقـف      
لالت ــف  الاالــز ع ــى البضــفع  قفنونــف وبيرهــف والــتي فح اقــء مــن  مــن بيرهــف بفقولويــ  ع ــى الــدالنين 

خــف  مــن القــفنون المــدنف الالزالــري، خيكــون البنــا961-962الــب نــص المــواد  اآلوــرين ل مشــتري 
ـــدالن المـــرتهن لملـــتندات البضـــفع  بموالـــب اكـــا قضـــفلف يلـــتطيع الاالـــز والتن يـــش ع ـــى  مركـــز ال

 .ليت فح اقء من  منهفاالبضفع  ببيرهف خف المزاد الر نف و 
ويتضـا ممــف لـب  بيفنــء ين عقـد خــتا ا عتمـفد الملــتندي كـ دا  ل وخــفح خـف عقــود البيـع الــدولف       

ويرتكـــز خـــف شلـــا ع ـــى الرـــر  الصـــرخف  الرم يـــ  ا لتمفنيـــ ،يقـــوا ع ـــى يلـــفس تولـــط البنـــوا خـــف 
والقواعد الدولي  اللـفري  الم رـول و  عالقـ  لهـشع البنـوا بفلترفقـدات شات الطبيرـ  التالفريـ  التـف يـتا 

 .1تداول ا عتمفدات الملتندي  بش ن وضرهف موضع التن يش 
 

تــرد ع ــى الملــتندات خقــط و  تتالفوزرــف  خفلترــفمالت التــف تــتا بــين اقطــرا  المترفقــد  والبنــوا     
قنهف مم    ل بضفع ، إ  خف الافلـ  التـف   يـ  خيهـف الرميـل اآلمـر المشـتري بمـف ع يـء، خ  بنـا ين 

 .البضفع  والتي فح اقء من  منهف  يط ب من الماكم  بفعتبفرع دالنف مرتهنف بيع

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .133عبفس مصط ى المصري ، مرالع لفب  ، ص  -(1) 
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والـــء ل بـــفلع الملـــت يد مـــن ا عتمـــفد رـــو وطـــفب شوصـــف يمـــف وطـــفب ا عتمـــفد الملـــتندي الم     
 .لصفلا البفلع   يمكن اعتبفرع ب ي افل من اقاوال ورق  تالفري  خال يتداول بفلتظهير 

 
 المطلب الثاني

 أنــواع االعتــمادات المـستندية

 
إلــى خلتــين كبيــرتين بالــب درالــ  الترهــد اعتمــفدات ملــتندي   1ا عتمــفدات الملــتندي  تصــن        

مـــن  3، ويلــتو ص شالـــا مــن نــص المــفد   قفب ــ  لاللاــفح واعتمــفدات ملــتندي  غيـــر قفب ــ  لاللاــفح 
خـف افلـ  غيـفب م ـل رـشا البيـفن :"  600اقصول واقعـرا  المواـد  لالعتمـفدات الملـتندي  النشـر  

 . 2"خمن ا عتمفد غير قفبل لاللافح 
خــــف خــــرعين  3نــــدرس بــــشالا ا عتمــــفد القفبــــل ل لاــــفح ، وبرــــدرف ا عتمــــفد الايــــر قفبــــل لاللاــــفح     

 .متتفليين
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الشروط الوارد  خف عقد ا عتمفد إلى تتوش ا عتمفدات الملتندي  عد  يشكفل منهف بالب -(1)
 .إعتمفد قفبل ل تاويل واعتمفد غير قفبل ل تاويل لمب م ا عتمفد من ملت يد إلى آور -
رو ا عتمفد الشي يتالدد بقيمتء ت قفليف بن س الشروط والل ختر  مرين  منصـوص ع يهـف بف عتمـفد لرـد  : واعتمفد ملتندي الدالري -

 .لالعتمفدمرات  لتوداا مادد 
 :وبالب طر  تن يش ا عتمفد

  الن  ام الق انوني لالت ام اي ف ي قلـوري خهيمـ  : لمزيـد مـن الت فصـيل ينظـر . اعتمفد ملتندي ل طالع واعتمفد ملـتندي ل قبـول -
 . 31، ص2006رلفلتنف لنيل شهفد  المفاللتير خف القفنون الوفص ، الفمر  قفصدي مربفح ورق  ، اال تماد المنتند  

 .23ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب  ،ص -(2)

 :لمزيد من الت فصيل اول ا عتمفد القفبل لاللافح والاير قفبل لاللافح ينظر -(3)
Tuto. Rossi. La Garantie bancaire à première demande .Méta éditions.switzeland.p262 . 
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 الفرع األول

 (الغير قطعي)لإللغاءاالعتماد المستندي القابل 

 
يلمى ييضف اعتمفد غير قفبل ل نقص يو غير قفبل ل رالـوع إشا كـفن بفلـتطفع  المصـر  خـفتا      

ا عتمــفد ين ي ايــء يو يتا ــل مــن دخــع قيمتــء يو اتــى تردي ــء لــفع  يشــفح مــن ت قــفح ن لــء يو بنــفحا 
تمــفد القيــفا بملاــفح يو ، بمرنــى ينــء يمكــن قي طــر  مــن يطــرا  ا ع1ع ــى تر يمــفت الرميــل اآلمــر

ترديل شروطء خف يي وقت وبدون مواخق  ملبق  من بقيـ  اقطـرا  اقوـرى ، وخـف رـشا النـوع غفلبـف 
مــف ياــت ظ البنــا باــ  ا لاــفح دون ين يتامــل ييــ  ملــؤولي ، قن رــشا ا عتمــفد   يشــكل ترهــدا مــن 

بـفلع الملـت يد ، ويقتصـر دور البنـا النفاي  القفنوني  خهو غير م زا ل بنا يو البنـوا اقوـرى تالـفع ال
 .ع ى مالرد ا بال  ب تا ا عتمفد لمص ا  الملت يد من الرميل اآلمر

وبفلرغا من ا عتمفد غير م ـزا ل بنـا إ  ين رـشا اقويـر يظـل م تزمـف تالـفع عمي ـء بتن يـش ياكـفا     
ير ــا عمي ــء ضــمن الوكفلــ  خــال يالــوز لــء ين يصــل بفلــترمفل اقــء إلــى درالــ  الترلــ  بــل ع يــء ين 

 .  2المه   المرقول  ب نء يريد ا لافح 
ـــء دون إبالغـــء غيـــر ين الرـــر        ـــتا إلاـــفح البنـــا لالعتمـــفد يو يردل يمـــف بفلنلـــب  ل ملـــت يد خقـــد ي

 .المصرخف الرى ع ى إبال  البنوا مرال يهف خف ب د الملت يد بفلترديل يو ا لافح 
ينشئ يي  عالق  قفنوني  بين البنـا والملـت يد، لـشلا يرتبـر  خف عتمفد الملتندي بهشع الصور        

ن لـا يكـن ينـدررف بـل ين الـبرض ينكـر تلـمي  رـشا النـوع بف  عتمـفدات يقل ينواع ا عتمفدات تـداو  واب
نمف يقتصر مهمتء ع ى تلهيل تاويل القيم    .3يصال ، خفلمصر    يرزز رشا النوع واب
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منشــــورات الا بــــف الاقوقيــــ ، بيــــروت  ، الطبرــــ   تا    ا ة االلرت وني    ة اال تم    اد المن    تند  والمــــفزن عبــــد الرزيــــز خــــفعور،  -(1) 

 .22، ص 2006اقولى
 .            450،الالزح ال فلم،عويدات ل طبفع  والنشر،لبنفن،دون تفريا،صالرامع في قانون التاا ة الاديداليفس نفصي ،-(2)
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،  والقانوني ة  فية م ن الن وا ي االقتص ادية والم ان  يةاال تماداي المنتندية والضماناي المصصالح الدين الن الليلف، -(3)
 .14،ص1998دار الولفا ل طبفع  والنشر، بيروت ، طبر  يولى ،

وقد يرتكز إلافح ا عتمفد ع ـى عـد  يلـبفب يرمهـف المرتبطـ  بف عتبـفر الشوصـف ل رميـل اآلمـر     
 .كوخفتء يو خقدع اقر ي  يو إعالن إخاللء وغيررف

شــفر  رنــف ينــء إشا يراد الرميــل اآلمــر ين ي اــف ا عتمــفد خمنــء يلــتطيع ين يط ــب ا  ولكــن تنباــف    
شالا من المصر  المصدر وع ى المصر  ين ين ش ط بـء قن القـفنون قـد يعطـى لـء رـشا الاـ  إ  

الملت يد قبل وصول ط ب الرميـل  إشا كفن المصر  قد الت ا الملتندات يو دخع مب م ا عتمفد إلى
ب مـن مدونـ  /2، الـب نـص المـفد   1عتمفد خمنء   يلتطيع ين ي اف ا عتمفد برد شالـالافح ا بم

ي تـزا المصـر  بشـكل غيـر قفبـل :"  600اقصول واقعرا  المواد  لالعتمفدات الملـتندي  النشـر  
، خر ــى بــفقف اقطــرا  ين تــ  بترهــداتهف والتزامفتهــف " ل ــنقض بفلوخــفح منــش وقــت إصــدارع لالعتمــفد 

 .نش ت بموالب عقد ا عتمفد ،ورف ترتبر الت نفح ل قفعد  الرفم  خف ا لافح  التف
 

 الفرع الثاني

 (االعتماد القطعي ) االعتماد المستندي الغير قابل لإللغاء

 
بصـــريا الربـــفر  خـــف وطـــفب ( البـــفلع)رـــشا النـــوع مـــن ا عتمـــفد ي تـــزا خيـــء البنـــا تالـــفع الملـــت يد      

ا عتمفد الموالء إليـء بـ ن يـدخع يو يقبـل لـاب كمبيـف ت ملـتندي  ملـاوب  ع يـء مـن البـفلع إشا قـدا 
 .رشا ا وير الملتندات المم    ل بضفع  وخقف لشروط عقد البيع الدولف

يشـــكل التزامـــف وترهـــدا قطريـــف   يمكـــن الرالـــوع خيـــء و  إلافلـــء يو تردي ـــء إ  بمواخقـــ   خهـــو بـــشلا     
بفقف اقطرا  وفص  الملت يد ومـن لـء مصـ ا  خيـء ويرتـب رـشا ا عتمـفد التزامـف نهفليـف ع ـى عـفت  
البنـــا   يمكنـــء التا ـــل منـــء قبـــل الملـــت يد مهمـــف طـــري ع ـــى شوصـــي  مرطـــف اقمـــر يو ع ـــى افلتـــء 

 .التالفري  ليبدي خف تن يش الرقد، ورشا مف يضمن ل بفلع الرم ي   2المفلي  
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 .21بوتيفر صفبر بفيز الين، مرالع لفب ،  ص -(1) 
  65.،ص 2003،عفلا الكتب،القفرر ، القطات المص في وغنيع االمواعصالح الدين الن الليلف، -(2)
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ـــ  الملـــت يد       ـــفتا ا عتمـــفد بموفطب ـــفا البنـــا خ ـــى قي ـــين البنـــوا خـــف الافلـــب ع  والـــرى الترفمـــل ب
، وتبرـف لمـدى التـزاا البنـا ال ـرع يو المرالـل تالـفع يو بنا مرالل لء خف ب د الملت يدبوالط  خرعف لء 

 : لى الملت يد بترزيز ا عتمفد من عدمء يوت   ا عتمفد الملتندي الاير قفبل ل لافح إ
 .إعتمفد قطرف ملتندي غير مؤيد يو غير مرزز  -1

 . اعتمفد ملتندي مؤيد يو مرزز  -2
 :ا تماد منتند  قطعي غي  مؤيد أو غي  مع    -أوال

خف رشا النوع من ا عتمفدات الملتندي  يقوا البنا المرالل خف ب د الملت يد بدور الولـيط بـين      
، ويــر بشــروط عقــد ا عتمــفد الملــتندي الم تــوح لصــفلاءاقالبنــا خــفتا ا عتمــفد والملــت يد  بــال  

دورع خـــف التب يـــم يو إوطـــفر ( المب ـــم)البنـــا خـــفتا ا عتمـــفد ين يوضـــا ل بنـــا المرالـــل  ويترـــين ع ـــى
الملــت يد دون ترزيــزع اتــى يناصــر دور البنــا المرالــل خــف التب يــم يو ا وطــفر دون ا لتــزاا بفلــدخع 

 .قى الترهد بفلدخع والقبول مرتبط بفلبنا خفتا ا عتمفد الملتندي ، ليب 1يو التداول ل ملتندات 
 :ا تماد منتند  قطعي مؤيد أو مع   - انيا 
ــد الملــت يد ليب اــء ب ــتا ا عتمــفد      يقــوا البنــا خــفتا ا عتمــفد بتريــين بنــا غفلبــف مــف يكــون خــف ب 

ويط ـــب ترزيـــزع لهـــشا ا عتمـــفد، بمرنـــى تقـــديا ضـــمفنفت إضـــفخي  ل ملـــت يد بـــ ن يـــدخع لـــء خـــور تقـــديا 
لكمبيف ت خـف ملتندات الشان يو قبولء كمبيفل  مرتبط  بهشع الملتندات يو ا لتزاا بدخع قيم  رشع ا

 . 2مواعيد التاقفقهف وشلا بشرط ا لتزاا الارخف بشروط ا عتمفد 
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 .16،ص2000دار الوالل ل نشر،اقردن، منؤولية المص   المصد  في اال تماد المنتند يكرا ابراريا امدان الزعبف، -(1) 
 .182،ص 2002،منش   المرفر ،ا لكندري ،مونو ة أ ماع ال نوكعبد الاميد الشواربف، ،-(2)
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خف عتمفد قد يتضمن شرط ل بنا خفتا ا عتمـفد ين يرالـل بنـا ولـيط ويرـزز ا عتمـفد بفلـدخع يو    
 . 1القبول ويصبا رشا البنا المرزز لالعتمفد خف ب د الملت يد م ل البنا خفتا ا عتمفد 

د مــن خفلبنـا رنـف يصــبا مرـززا لالعتمــفد ومؤيـدا لــء بـ مر مـن البنــا خـفتا ا عتمــفد، ورـشا مــف يزيـ    
رلــفل ملــتنداتهف وشــان مقــو  ا لتمــفن والضــمفنفت ل بــفلع خــف تاصــيل  مــن البضــفع  التــف التــزاا ب

، بوالود بنكـين خـف الترفمـل بف عتمـفد الملـتندي القطرـف 2فع  بالب شروط وطفب ا عتمفد ضالب
دات المؤيـــد بمـــف يرــــزز مـــن ال قـــ  خــــف الرم يـــ  التالفريـــ  ، وبــــشلا يرـــد رـــشا ا عتمــــفد يقـــوى ا عتمــــف

 .الملتندي  ويك ررف ضمفنف تبرف لاللتزاا القطرف والمبفشر ل فلد  البفلع الملت يد 
لاــفح يو غيــر الملــتندي غيــر قفبــل ل ومــن الواضــا ينــء إشا كــفن مــن الالــفلز ين يكــون ا عتمــفد     

ع رـو لاـفح   يمكـن ين يكـون مرـززا قن البنـا خـف ب ـد البـفلخمن ا عتمفد الملـتندي القفبـل ل مرزز 
 . 3مالرد وكيل عن المصر  خفتا ا عتمفد خقط و  يمكن ل وكيل ين ي تزا بشئ لا ي تزا بء موك ء 

إلـى الفنـب ميـز  ال قـ  وا طملنـفن خـف الرم يـ  التالفريـ  التـف يوخررـف ا عتمـفد الملـتندي القطرـف     
وط ا عتمــفد ماــل المرــزز خهــو ياقــ  ميــز  يوــرى يك ــر يرميــ  خــف الافلــ  التــف تكــون خيهــف تن يــش شــر 

مطفلبــ  قضــفلي  يو نــزاع قضــفلف، خهنــف بموالــب رــشا ا عتمــفد تكــون مقفضــف  الملــت يد يمــفا ماــفكا 
، ع ــى عكــس الاـف ت التــف ينتقــل خيهــف دع ممــف يالر ــء متفبرـف ل نــزاعب ـدع وخقــف ل قــوانين اللــفري  خـف ب ــ

لشــكوا والريبــ  اــول نزارــ  النــزاع إلــى مكــفن إبــراا الرقــد ورــف ماــفكا ب ــد المشــتري ممــف قــد ي يــر ا
 . 4المافكم 
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1-Kamal Cherit.Les crédits Documentaires.Grand-Alger-Livres.Alger.2007.p20.5 

2-« Si la lettre de crédit est en plus irrévocable,il n’est plus possible d’en changer les termes sans le 

consentement du bénéficiaire, la confirmation ajoute à la lettre de crédit sécurité additionnelle pour 

la bénéficiaire, car la paiement devient garanti par sa propre banque en plus de la banque de 

l’acheteur etranger si la condition du  crédit documentaire sont remplies » voir :karl miville-de 

chéme & isabelle limoger-le commerce international- Amazon France.2009.p229. 
 

 .16المرالع اللفب ،ص  اال تماداي المنتندية والضماناي المص فيةصالح الدين الن الليلف، -(3)
 .38مرالع لفب  ، ص  الن ام القانوني لالت اماي في اال تماد المنتند    قلوري خهيم   -(4)

http://www.amazon.fr/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=9973786505
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وممـــف لـــب  يظهـــر ينـــء إشا كـــفن ا عتمـــفد القفبـــل ل لاـــفح يقـــل ينـــواع ا عتمـــفدات الملـــتندي  قـــو      
وضــمفن ل بــفلع الملــت يد و  تترتــب عــن يي ملــؤولي  ع ــى البنــا خــفتا ا عتمــفد إشا يلاــى ا عتمــفد 

بــدي تن يــش ا عتمــفد وتن يــش قاــد الافلــ  ا لــت نفلي  اللــفل   البيــفن يإ  خــف  ،يــل اآلمــربــ مر مــن الرم
 .اقطرا   لتزامفتء خيصبا ا عتمفد غير قفبل ل لافح 

ــــا يرــــد ا عتمــــفد الا     ــــى الوــــال  مــــن شل لاــــفح والمرــــزز رــــو يقــــوى ينــــواع يــــر قفبــــل ل خمنــــء ع 
تمـفن بمـف يمناـء ل بـفلع مـن  قـ  خـف الرم يـ  التالفريـ  وبمـف ا عتمفدات الملتندي  من ايم ال ق  وا ل

 .يرزز من المركز المفلف ل مشتري الرميل اآلمر
خهشا مف اشا بارخـ  التالـفر  الدوليـ  خـف ترـدي هف اقويـر لقصـول واقعـرا  المواـد  لالعتمـفدات     

ينـء إشا لـا  ،قفطر  م فدرف إلى إقرار قرين  قفنوني  03خف المفد   2002للن   600الملتندي  النشر  
، بوـال  قطعي ا غي   قا  ع لال  اءيتبين خف مضمون عقد ختا ا عتمفد شـكل ا عتمـفد خمنـء يرتبـر 

ب التف كفنت تقر قرين  قفنونيـ  قفطرـ  م فدرـف /7خف المفد  400مف كفن ع يء الافل خف النشر  رقا 
 . 1غي  قطعينء يرتبر ينء إشا لا يتبين من ا عتمفد مف إشا كفن قطريف يا   خم

خهشا الترديل عزز مـن ال قـ  خـف ترـفمالت التالفريـ  الدوليـ  بف عتمـفدات الملـتندي  وت ـفدى كـل      
يشكفل وصور النزاعفت القضفلي  بلبب ا لافح الاير مبرر والم ـفالئ لالعتمـفد بمـف يضـر بمصـفلا 

 .البفلع والمشتري ع ى اد اللواح
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 .29يكرا ابراريا امدان الزعبف، مرالع لفب ، ص-(1) 
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 المطلب الثالث

 أطــراف االعتمــــاد المستندي

من منط   ين ا عتمفد يدا  مصـرخي  دوليـ  لتمويـل ترفقـدات شات طبيرـ  تالفريـ  ملـتق   عـن       
ــــف ا ــــ  بفلنلــــب  لهــــف مزاي ــــف توت  ــــء اقطــــرا  المترفقــــد  الت  عتمــــفد رــــشع ا عتمــــفدات، تترــــدد بموالب

الملــتندي بالــب ارتمفمــفت كــل طــر  مــن اقطــرا  المترفقــد  بفلمصــفلا المــراد امفيتهــف وت مينهــف 
 .من الموفطر التف قد تلتالد ي نفح تن يش الرم ي  التالفري 

قنء بموالب عقد ختا ا عتمفد الملتندي يط ب الرميل مـن بنكـء ين ي تـزا مبفشـر  تالـفع الملـت يد    
ع ــى الملــتندات المم  ــ   ييقبــل كمبيــف ت ملــاوب  ع يــء خــف مقفبــل ررــن ايــفز بــدخع مب ــم مرــين يو 

 .ل بضفع  
ع ـــى  1يطـــرا 3ليظهــر خـــف الرالقـــفت الترفقديـــ  لالعتمـــفد الملـــتندي وبت ييــد مـــن غفلبيـــ  ال قهـــفح    

ر يو خــفتا ا عتمــفد)، البنـا( المشــتري الملــتورد) الرميــل اآلمــر:اققـل ورــا د الملــت ي)والبــفلع (المدصــد 
تترــدد وتوت ــ  اقــوقها والتزامــفتها بالــب الرابطــ  الترفقديــ  التــف تالمرهــا نتنــفولها بفلدرالــ  خــف  2(

 . ال   خروع متتفلي  
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الرميل اآلمر ورو المشتري والبنا المصدر،والبفلع وبنـا البـفلع ينظـر : خف اين ريي آور يرى ان اطرا  اقعتمفد را يربر   -(5)

 :المزيد 
Greg Bakandeja wa Mpungu .Le Droit du commerce international.afrique & edition De Boeck 

Supérieur.paris .2001.p154. 

(2) -Kamal Cherit.Op.Cit.p8. 

http://books.google.dz/url?id=optwkWbRG5cC&pg=PA154&q=http://superieur.deboeck.com&clientid=ca-print-groupe_deboeck-universite&channel=BTB-ca-print-groupe_deboeck-universite+BTB-ISBN:9782804138004&linkid=1&usg=AFQjCNEBCjPagwPbDJ91yRPOx_R-SvI-bQ&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.dz/url?id=optwkWbRG5cC&pg=PA154&q=http://superieur.deboeck.com&clientid=ca-print-groupe_deboeck-universite&channel=BTB-ca-print-groupe_deboeck-universite+BTB-ISBN:9782804138004&linkid=1&usg=AFQjCNEBCjPagwPbDJ91yRPOx_R-SvI-bQ&source=gbs_pub_info_r
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 الفرع األول

 العميل اآلمر بفتح االعتماد

ـــشا       ورـــو المشـــتري يو الملـــتورد يو طفلـــب ا عتمـــفد ايـــم برـــد إبرامـــء لرقـــد البيـــع الـــدولف وتن ي
ااــد البنــوا الما يــ  طفلبــف منهــف خــتا اعتمــفد كتلــهيل   لتزامــء بفلوخــفح بــ من البضــفع  ، يتقــدا إلــى

، ويــتا ات ــف  البنــا مــع الرميــل اآلمــر ع ــى كــل شــروط خــتا ا عتمــفد ووفصــ  مــف يتر ــ  1التمــفنف لــء
 .بتقديا الملتندات الالزم  ومواص فت البضفع  التف لتلتورد

ا عتمــفد ي تــزا بكفخـــ   ولــمف المشــتري بفلرميــل اآلمـــر قن البنــا خــف افلـــ  مواخقتــء ع ــى خـــتا     
 .1التر يمفت التف يوردرف الملتورد ضمن ط بء ل تا ا عتمفد 

ـــف ل مشـــتري   ـــف الورري ـــل خـــف الـــترداد كـــل  (الرميـــل اآلمـــر)ويرتـــب خـــتا ا عتمـــفد الملـــتندي اق يتم 
مدخوعفتء يو كفمل قيم  الص ق  خف افل  تقفعس البفلع عن الشان يو التل يا خف المد  الماـدد  يو 

 . 2فل  ا والل بشروط ا ت ف  برد دخع الن قفت التف تام هف البنا خف ا
 

 الفرع الثاني

 المصرف أو البنك مصدر االعتماد المستندي

 12/86مـــن قـــفنون 17ويلـــمى البنـــا خـــفتا ا عتمـــفد يو البنـــا المنشـــئ لالعتمـــفد ، وعرخـــت المـــفد   
كـــل مؤللـــ  قـــرض تقـــوا   نر   اترـــد :" المتر ـــ  بنظـــفا البنـــوا والقـــرضا 1986يوت19المـــؤر  خـــف 

 :لالفبهف الوفص باكا وظي تهف ا عتيفدي  بفلرم يفت التفلي  
 .تالمع من غير اقموال بص تهف ودالع كي مف كفنت مدتهف وشك هف  -
 .تمنا القروض كي مف كفنت مدتهف وشك هف  -

 .تقوا برم يفت الصر  والتالفر  الوفرالي  مع مراعف  التشريع  -

 ."الدخع تتولى تليير ولفلل  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Jean-Louis Amelon,Jean-Marie Cardeba. Les nouveaux défis de l'internationalisation. De 

Boeck Supérieur.bruxelles.2010.p322. 

الفمرـ  منتـوري قلـنطين  ،رلـفل  لنيـل الـدكتوراع ،دو  اال تماد المنتند  في تمويع التاا ة الجا اية  الا ا  ،يامد لانون  -( 2)
 36.ص  ،2000/1999 ،
 .23لريد عبد الرزيز ع مفن،  مرالع لفب ، ص -(3)

http://books.google.dz/url?id=-Oa5O4djFGkC&pg=PA322&q=http://superieur.deboeck.com&clientid=ca-print-groupe_deboeck-universite&channel=BTB-ca-print-groupe_deboeck-universite+BTB-ISBN:9782804122584&linkid=1&usg=AFQjCNEBCjPagwPbDJ91yRPOx_R-SvI-bQ&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.dz/url?id=-Oa5O4djFGkC&pg=PA322&q=http://superieur.deboeck.com&clientid=ca-print-groupe_deboeck-universite&channel=BTB-ca-print-groupe_deboeck-universite+BTB-ISBN:9782804122584&linkid=1&usg=AFQjCNEBCjPagwPbDJ91yRPOx_R-SvI-bQ&source=gbs_pub_info_r
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لمتر ــ  بقــفنون النقــد والقــرض ا ا1990يخريــل14المــؤر  خــف 10/90مــن قــفنون114يمــف المــفد         
البنـــوا يشـــوفص مرنويـــ  مهمتهـــف الرفديـــ  والرليلـــي  إالـــراح الرم يـــفت الموصـــوخ  خـــف :" خنصـــت ين 

 ".من رشا القفنون 113إلى 110المواد 
مـوال وعم يـفت القـرض وولـفلل عمـفل المصـرخي  ت قـف اقتتضمن اق:" 110ايم قضت المفد      

 ".دار  رشع الولفلل اب الدخع تات تصر  الزبفلن و 
المتر ــ  بفلنقــد والقــرض  26/08/2003المــؤر  خــف  03-11ولــا يــرد ترريــ  البنــا خــف اقمــر      

نمــف تــا التطــر  إلــ مؤللــ  وطنيــ  تتمتــع بفلشوصــي  :" ب نــء  9بنــا الالزالــر الــب نــص المــفد  ى واب
ومــــف ي يهــــف 66وتنفولــــت المــــفد   ،" المرنويــــ  ا لــــتقالل المــــفلف ويرــــد تــــفالرا خــــف عالقفتــــء مــــع الايــــر

تتضـــمن الرم يـــفت المصـــرخي  ت قـــى اقمـــوال مـــن الالمهـــور وعم يـــفت القـــرض :"الرم يـــفت المصـــرخي  
دار  رشع ا  . 1"لولفللوكشا وضع ولفلل الدخع تات تصر  الزبفلن واب

 
منشـ   مفليـ  تتـفالر بـفلنقود ولهـف غـرض رليلـف رـو الرمـل كولـيط  ليظهر ممف لـب  ين البنـا      

بـــين رؤوس اقمـــوال التـــف تلـــرى ل باـــم عـــن مالـــف ت ا لـــت مفر وبـــين مالـــف ت ا لـــت مفر التـــف 
 .تلرى ل بام عن رؤوس اقموال

والبنا كمؤلل  مصرخي  وليط  بين الرميل والملت يد يترهـد البنـا بموالـب ا ت ـف  مـع الرميـل     
بـــدخع قيمـــ  الصـــ ق  يو قبولـــء كمبيـــف ت ملـــتندي  ملـــاوبء ع يـــء مـــن الملـــت يد، خيكـــون البنـــا خـــفتا 

ع  مــن ا عتمــفد بنكــف ل رميــل ونفلبــف عنــء خــف دخــع  مــن البضــفلع ، ويتلــ ا الملــتندات المم  ــ  ل بضــف
 .   الملت يد ويت كد من مواخقتهف لشروط المط وب  من والل موظ يء تن يشا لرقد ا عتمفد الملتندي 
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 .100، ص2006دار روم  ، الالزالر، الطبر  ال فني   المدونة ال نرية الا ا  ية  مبروا الين ، -(1) 
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الد ويمكن ل بنا خفتا ا عتمفد ين يترفمل مبفشر  مع الملت يد البفلع يو يوكل بنكف آور متوا     
، لتب ياء بموالب وطفب  1بب د المصدِّر يقوا بتوصيل وتن يش تر يمفت البنا المنشئ المرل   لء

ا عتمفد بوالود قيم  الص ق  تات تصرخء خف مقفبل تقديمء ل ملتندات وقد يتضمن عقد ا عتمفد 
 . الملتندي ترزيز رشا ا عتمفد خف ب د الملت يد ليصبا البنا مرززا لالعتمفد 

ليـتمكن الرميـل اآلمــر مـن تلــ ا البضـفع  ع يــء ين يـدخع ل بنــا مب ـم ا عتمــفد إضـفخ  ل رمولــ  و      
 .وال والد والن قفت المت   ع يهف ورف يرا اقو  البنا خف عم ي  ا عتمفد الملتندي

شا تقـــفعس الرميـــل اآلمـــر خـــف الوخـــفح بمـــف ع يـــء يالـــوز ل بنـــا بطريـــ  الملـــتندات ين ين ـــش ع ـــى     واب
قن و ــفل  الشــان الباــري والالــوي صــفدر   شنــء بموالــب ا ت ــف ،  2 تء دالنــف مرتهنــف البضــفع  بصــ

ن كــفن  شا خــفض مــن  منهــف شــفح خهــو يرــود إلــى مفلكهــف واب خيمكنــء بيرهــف والــتي فح  منهــف بفقولويــ  واب
 .الافلب ين   ي يض شفح  

تكـون شـرك  يو شـوص والالدير بفلـشكر ين مدصـدر ا عتمـفد لـيس بفلضـرور  ين يكـون بنكـف خقـد     
طبيرـف لديـء لــيول  مفليـ  وقـو  التمــفن كبيـر  ، ورـشا مــف ظهـر خـف ترريــ  القـفنون التالـفري اقمريكــف 

ترهــد المصــر  يو يي شــوص بنــفحا ع ــى ط ــب :" 5/103المواــد لالعتمــفد الملــتندي خــف المــفد  
والــود مؤللــفت ضــوم  خــف يمريكــف  ورــشا اقمــر يرــود إلــى...." بقبــول لــاوبفت ...الرميــل اآلمــر 

 .3تدعا التالفر  الوفرالي  وتنفخس المصفر  
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.Edition Carnier  eauetranger Nouv`Commercer avec LRaphae Braque. -(1) 

Freres.Paris.1982.p77. 

 .131ع ف المفل الدين عوض، مرالع لفب ، ص  -(2)
 .17يكرا ابراريا امدان الزعبف،مرالع لفب ، ص  -(3)
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 الفرع الثالث

 الـبائع الــمستفيد من االعتماد 

البفلع خف عقد البيع الدولف يو مدَصدِّر البضـفع  غفلبـف مـف يكـون يالنبيـف وقـد يكـون شوصـف  ورو     
،  يبـــــرا المشــــتري الرميـــــل اآلمـــــر عقـــــد خـــــتا ا عتمـــــفد ...طبيريــــف يو مالموعـــــ  يشـــــوفص يو شـــــرك 

 .الملتندي بفلمء مبفشر  يو بفلا ياد البنوا الرفم   خف ب دع
د الملــتندي بموالــب وطــفب ا عتمــفد الملــتندي الــشي يوالــء وتكــون الــت فد  البــفلع مــن ا عتمــف     

لء من البنا خفتا ا عتمفد  وطفرع ب تا ا عتمفد لمصـ اتء، ويط ـب مواخقتـء ع ـى الشـروط الـوارد  
بـــداح ييـــ  تا ظـــفت يو ترـــديالت بشـــ نهف برـــد درالـــتهف وـــالل مـــد  ماـــدد  مـــن الـــتالا إشـــرفر  خيـــء واب

، يصــــبا بممكفنــــء قــــبض مب ــــم ا عتمــــفد يو لــــاب كمبيفلــــ  بــــداح مواخقتــــءإبوطــــفب ا عتمــــفد وبرــــد 
 .                                      ملتندي  ع ف البنا المرالل يو المرزز إشا والد

إشا تضمن عقد ختا ا عتمفد شرط ترزيز ياد البنوا الرفم   خف ب د الملت يد، وشلا يزيـد مـن        
ق  التالفري  قنء يترفمل مع بنـا مرـرو  خـف ب ـدع يرـزز ا عتمـفد  ق  البفلع الملت يد خف إتمفا الص 

و ي ف ب من البضفع ، خهشا البنا المرالـل يو المرـزز يرـد مالـرد وكيـل عـن البنـا مصـدر ا عتمـفد 
 .و  يمكن اعتبفرع طر  رابع لتبقى الرالق  مشتم   ع ى يطراخهف ال ال   

المصــدِّر الــتقرار التــزاا ( البــفلع)ندي رــو ين يؤكــد ويبــدو ين الهــد  الالــورري لالعتمــفد الملــت     
البنا لصفلاء وبردع عن المؤ رات التف تطري ع ى عقد البيع وت ـا التـف تطـري ع ـى عالقـ  المشـتري 

 .بفلبنا وامفي  لكال الطرخين من لوح ني  الطر  اقور
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 المبحث الثاني

 المستندي الطبيعة القانونية لعالقات األطراف في االعتماد

 

إن عم يـــ  ا عتمـــفد الملـــتندي تتضـــمن  ـــالم عالقـــفت قفنونيـــ  موت  ـــ  عـــن برضـــهف الـــبرض       
وال فنيــ  ( الملــت يد والرميــل اآلمــر)ورــو الــشي يــربط البــفلع والمشــتري    ق  د ال ي  ع ال  دوليتتم ــل خــف 

جط  ا  ل ــ  رــف ورــو الــشي يــربط الرميــل اآلمــر والبنــا المنشــئ ، ال ف  ق  د ف  تح اال تم  اد المن  تند 
 .ورو الشي يم ل الرالق  بين البفلع والملت يد والبنا  اال تماد المنتند 

والمالاــظ خــف رــشع الرالقــفت رــو اوــتال  المراكــز القفنونيــ  قطــرا  الرالقــفت اللــفبق  كمظهــر     
 .1من مظفرر التقاللي  التزاا البنا خف عالقتء ب طرا  ا عتمفد اقورى 

ز كل طر  من يطرا  عم يـ  ا عتمـفد الملـتندي يكـون  نفليـف ممـف قـد يالرـل ومن  ا خمن مرك     
التزامــــفت كــــل طــــر  تالــــفع الطــــر  اآلوــــر متشــــفبك  ومرقــــد  بشــــكل يالر هــــف صــــرب  التاديــــد، ممــــف 
يلتوالب الرالوع إلى اقلـفس الـشي ياكـا الرالقـ  الترفقديـ  لتاديـد إطـفر ا لتزامـفت المترتبـ  عنهـف، 

ـــدالن شلـــا قن المشـــتري يكـــون  م تـــزا يمـــفا البـــفلع بموالـــب عقـــد البيـــع الـــدولف والبـــفلع خـــف مركـــز ال
ل مشتري من البيع ب من البضفع ، وخف ن ـس الوقـت ملـت يدا ودالنـف ل بنـا بموالـب وطـفب ا عتمـفد 

 . 2ويكون البنا م تزمف يمفا البفلع بفلوطفب الشي يرل ء إليء ودالنف ل مشتري برقد ا عتمفد 
الطبير  القفنوني  لرالقـفت اقطـرا  : نتطر  خف مضمون رشا المبام المرنون بـوتبرف لشلا        

خــف ا عتمــفد الملــتندي إلــى مالمــل الضــوابط واقلــس الترفقديــ  التــف تلــب  وتواكــب إبــراا عقــد خــتا 
 :ا عتمفد الملتندي من والل 

 .عقد البيع الدولف: المط ب اقول  -
 . عقد ا عتمفد الملتندي: المط ب ال فنف  -
 .وطفب ا عتمفد الملتندي: المط ب ال فلم  -
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 .21ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب  ،ص -(1) 
  1092.مامد شتف يبو لرد، مرالع لفب ، ص  -(2)
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 المطلب األول

 (عقد األساس)عقد البيع الدولي 

شكرنــف لــفبقف ين عم يــ  ا عتمــفد الملــتندي عم يــ   ال يــ  اقطــرا  تــربط بــين المشــتري والبنــا       
والبـفلع الملــت يد، وتنشــ  عـن رــشع الرم يــ  عالقتــفن قفنونيتـفن اقولــى بــين البنـا والرميــل وال فنيــ  بــين 

بـرا بينهمـف إ  ينهـف تتـ  ر يمـف الرالقـ  بـين البـفلع والمشـتري ختنشـ  عـن عقـد البيـع الم ،البنا والملت يد
 .خف تن يشرف بتن يش عقد ا عتمفد الملتندي التف لا توالد إ  لهشع المنفلب 

ع ى يلفس ين إبراا عقد ا عتمفد الملتندي شـرط البـفلع خـف دخـع الـ من ايـم يرتبـر ا عتمـفد      
لملــتندي يتك ــل البنــا ، وبموالــب عقــد ا عتمــفد ا 1الولــي   الم  ــى لتلــوي  البيــوع الباريــ  التالفريــ 

بلــداد قيمــ  البضــفع  ب اــد يدوات الوخــفح خــف مقفبــل الملــتندات المم  ــ  ل بضــفع  المطفبقــ  لوطــفب 
 .ا عتمفد 

وع يـء نتطــر  إلـى عالقــ  عقــد البيـع الــدولف ب ـتا ا عتمــفد الملــتندي خـف ال ــرع اقول، وبرــدرف      
 . فنفخف ال رع  ال( عقد اقلفس)إبراا عقد البيع الدولف 

     
 الفرع األول

 عالقة عقد البيع الدولي بفتح االعتماد المستندي

 

رـو عقـد بيـع تـا خـف إطـفر ( البفلع)والملت يد ( المشتري)قواا الرالق  القفنوني  بين الرميل اآلمر     
لــتراد وتصــدير البضــفع  ي نــفح التبــفدل التالــفري الــدولف، وبــشلا خــمن رــشا الرقــد يكــون لــفبقف اعم يــ  
 ق  د عم يــ  ا عتمــفد الملــتندي ومضــمون رــشا الرقــد غفلبــف مــف يكــون الرقــد الباــري المرــرو  بـــ عــن

ويالـــر  النقـــل  Assuranceوقلـــط التـــ مين  Coûtبمرنـــى  مـــن البيـــع ( C.I.F)بف نال يزيـــ  ن   ي  
Freet  بفل رنلي  يوC.A.F)  )2. 
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 .80ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب  ،ص -(1) 
 .400، ص2001، دار المطبوعفت الالفمري ، ا لكندري ، العقود و ملياي ال نوك التاا يةع ف البفرودي،  -(2)
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ويكـــون الرميـــل اآلمـــر رـــو المشـــتري والبـــفلع رـــو الملـــت يد بموالـــب ا عتمـــفد الملـــتندي الـــشي       
ختاـــدد ا لتزامـــفت تنـــتظا الرالقـــ  بينهمـــف بموالـــب عقـــد البيـــع وخقـــف لمبـــدي الرقـــد شـــرير  المترفقـــدين، 

بموالب رشا الرقد ويتا ا ت ف  ع ى ين تكون تلوي  الـ من عـن طريـ  خـتا ا عتمـفد الملـتندي ين ـش 
 .1خور تقديا ملتندات مرين  وبشلا ي تزا المشتري بمقتضى عقد البيع ب تا اعتمفد لصفلا البفلع 

 . 2وقد يكون شرطف لتن يشعبراا عقد بيع اقلفس وقد يكون ا ت ف  ع ى ختا ا عتمفد شرط    
ويـ تف رــشا ا ت ـف  ي نــفح عم يـفت الت ــفوض التــف تلـب  تاديــد يلـ وب ل وخــفح بـفل من تن يــشا لرم يــ    

ايــــم يتوقـــ  اوتيــــفر يلـــ وب ا عتمـــفد الملــــتندي يلفلـــف ع ــــى طبيرـــ  وعمــــ  ، التبـــفدل التالـــفري 
ولـــفبق  الترـــفمالت بينهمـــف ( وردالمدلـــت)والمشـــتري( المدصـــدر)التالفريـــ  بـــين كـــل مـــن البـــفلع  الرالقـــفت

لترادي  خف ب د كل من الملتورد والمدصدر وال والا الالمركي  والنقدي  وا  وا الراحات
3. 

وينصب ا ت ف  ييضف ع ى تاديد االا عم ي  التبفدل ل وقو  ع ى نـوع مرـين مـن ا عتمـفدات     
وشلــا  لمن  تند  القطع  ي والمؤي  داال تم  اد االملــتندي  التــف يكــون خــف الافلــب اقعــا ا ت ــف  ع ــى 

 .  ترزيزا ل  ق  خف الص ق  التالفري  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
، المؤللـ  الادي ـ  ل كتـفب، طـراب س، لبنـفن، 1، الالـزح ةوالن وق المالي  العملي اي المص  فيةينطوان النفشـ  وو يـل الهنـدي،  -(1)

 .95، ص 1998
 .51ع ف المفل الدين عوض، مرالع لفب ، ص  -(2)
 5.، ص2002، دون دار نشر، الطبر  اقولى، دو  اال تماداي المنتندية في االنت اد والتصدي يامد غنيا،  -(3)
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 الفرع الثاني

 (لبيع الدوليعقد ا)إبرام عقد األساس 

هــف اقخــراد قــد تكــون داو يــ  يو وفراليــ  تالــري اقولــى داوــل ب الرم يــفت التالفريــ  التــف يبفشــر إن    
ن  ــيا الدولــ  ن لــهف، خــف اــين ين ال فنيــ  تتالــفوز الاــدود ختقــع بــين يخــراد مــن دولتــين يو يك ــر، واب إق 

خـمن وصوصـي  التالـفر  الوفراليـ  كفنت التالفر  الداو ي  توضع ل نظـفا القـفنونف التالـفري الـداو ف ، 
يالر هف متميز  بطر  وياكفا وفص  بهف ايم ين البيوع التالفري  الدولي  غفلبف مف توضع لالت فقيـفت 

 .الدولي  واقعرا  المنظم  لهف 
خـــمشا كـــفن اقصـــل خـــف إبـــراا عقـــد البيـــع الـــداو ف يو الرـــفدي يرتـــب ي ـــرع ال ـــوري بمالـــرد اقتـــران      

بـــراا عقـــد البيـــع الـــدولف الـــشي غفلبـــف مـــف تلـــبقء مرا ـــ  مـــر يوت ـــ  عنـــد إن اقا يالـــفب بـــفلقبول، خـــم
تمهيدي  تبدي بدعو  يوالههف ياد المترفقدين إلـى الطـر  اآلوـر، الـشي يكـون مـن ب ـد موت  ـ  ل ـدوول 

 .مرء خف م فوضفت بش ن الص ق  التالفري  المراد إبرامهف 
صـير ا ت ـف  الترفقـدي خـمشا نالـا الطـرخين خـف وضفت ال نفليـ  يتاـدد مفوع ى يلفس نتفلج الم      

 .الت فوض بميالفب صريا من ياد الطرخين إشا مف اقترن بقبول من الطر  اآلور ابرا الرقد 
نمـــف رـــو  مـــر  رـــشع ومـــن  ـــا يظهـــر خـــم      ن ا يالـــفب لـــيس مالـــرد الـــدعو  ل ـــدوول خـــف م فوضـــ  واب

ا بفلشــروط التــف يلــ رت عنهــف وقــد الم فوضــ  وتربيــر عــن اتالــفع إراد  صــفاب الرــرض إلــى ا لتــزا
يكون ا يالفب كتفبـ  يو شـ فر  يو بـفلت  ون يو بـفلبر  يو البريـد يو الـت كس يو غيـر شلـا مـن ولـفلل 

 .1ا تصفل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 19.، ص2001، دار ال كر الالفمرف، ا لكندري ،ضاءال يوت التاا ية في ضوء الفقه والقمنير قزمفن، -(1) 
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ــد الرقــد مبرمــف      يوالــء رــشا ا يالــفب إلــى الطــر  ال ــفنف الــشي إشا قبــل بمــف والهــء لــء الموالــب عد
بفلشــروط التــف عينهــف الموالــب ورــشا القبــول غيــر مشــروط بــ ي شــكل مــن اقشــكفل، غيــر ين القبــول 
يالب ين يتطفب  تمفا المطفبقـ  مـع مـف عبـر عنـء الموالـب قنـء إشا مـف اشـتمل القبـول ع ـى إضـفخفت 

 .1يو قيود وفص  يو يي  تا ظفت عدد شلا إيالفبفأ مضفدا ياتف   لقبول من والء إليءيوري 
يظهر ممف لـب  ين قفعـد  الرضـفلي  خـف البيـوع التالفريـ  الدوليـ    توت ـ  ك يـرا عـن م ي تهـف خـف    

القواعــــد الداو يــــ  غيــــر ين مــــف يميــــز رــــشا البيــــع رــــو إبرامــــء خــــف إطــــفر التالــــفر  الدوليــــ  خهنــــف تكمــــن 
 . وصي الوص

 :غير ين المريفر المرتمد يلفلف لتريين دولي  البيع رو ياد الضفبطين   
 .ظفبط شوصف يتر   ب شوفص المترفقدين كالنليتها يو مافل إقفمتها يو مكفن يعمفلها  -
وضفبط مفدي يلتند إلى المبيع كمكفن والودع يو تل يمء يو إلى ظرو  إبراا الرقد كصـدور  -

 .        2ن موت  ينا يالفب والقبول خف مكفني
و  يمكن ب ي افل من اقاوال اعتمفد ياـد الضـفبطين دون اآلوـر، وخـف رـشا ا طـفر يمكـن        

عقــد م ــزا ل الــفنبين إش رــو ي ــزا البــفلع بــ ن ينقــل :"ترريــ  عقــد البيــع وخقــف ل قواعــد الرفمــ  ع ــى ينــء
 .3"فع مقفبال لشلا  منف نقديف ل مشتري م كي  شئ يو اقف مفليف آور وي زا المشتري ب ن يدخع ل ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .111، ص2001، دار الهدى ، الالزالر، الطبر  الرابر   الواضح في ش ح القانون المدنيمامد صبري اللردي ،  -(1)

 17.منير قزمفن، مرالع لفب ، ص -(2)

،  1994 ، ديــوان المطبوعــفت الالفمريــ ، الطبرــ  الرابرــ ، الالزالــر ق  د ال ي  ع ف  ي الق  انون الم  دني الا ا     مامــد الــنين،  -(3)
 .9ص
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من القفنون المدنف الالزالـري، وعقـد البيـع بهـشا  351ورشا الترري  الفح متواخقف مع نص المفد       
ورــف  1980للــن    اتفاقي  ة فيين  امــن 3الم هــوا يوت ــ  عــن عقــد البيــع الــدولف الــشي نصــت المــفد  

بيوعـف الرقـود التـف يكـون ترتبـر :" ع ـى ينـء1 قد ال يع ال دولي لل ض ا ع اتفاقية األمم المت دة  شأن
موضوعهف توريد لـ ع برـد تصـنيرهف يو إنتفالهـف إ  إشا ترهـد الطـر  الـشي ط ـب اللـ ر  بتقـديا الـزح 

 .2"الورري من الرنفصر المفدي  الضروري  لصنرهف يو إنتفالهف 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ل بيع التالفرى الدولى لواح خى شكل شروط عفم  يو عقود نموشالي  وقد ارتمت برض الهيلفت الدولي  بوضع قواعد مواد-(1) 

 United Nation Commissions of Internationalيو ات فقيفت دولي  ، منهف لالن  ا ما المتاد  لقفنون التالفر  الدولف

Trade Law  البيع التالفري :ت اقتي واوتفرت ال الن  عم هف خف الموضوعف1966ينش تهف الالمري  الرفم  لالما المتاد  عفا
دول ، لمزيد من الت صيل 36الدولف،التاكيا والنقل والت مين،وطر  الوخفح بفلديون والوكفل  التالفري ، مقررف خينف وعدد يعضفلهف 

ال من في  قد ال يع الدولي لل ضا ع رأ د االلت اماي الاوه ية ، ووليد ع ى مامد عمر ،  13منير قزمفن،مرالع لفب ،ص:ينظر
   .ومف بردرف19،المكتب ال نف لالصدارات القفنوني  ،لبنفن، دون تفريا ، ص مشت  لل
 United Nations Commission for International Tradeولقد تصدت لالن  قفنون التالفر  الدولي  التفبر  لقما المتاد   

Law وترر  إوتصفرا بـUNCITRAL   ل قيفا بمهم  توايد قواعد البيع التالفري الدولف خشك ت مالموع  عمل لوضع قفنون
والشي صفدقت ع يء ال الن  خف  1126مواد ل بيوع  الدولي ، وقد انتهت مالموع  الرمل من إعداد المشروع اقول  ت فقي  خى ينفير 

ت فقي  وفص  بتكوين عقد البيع والشي اقتراتء مالموع  ، كمف ين مشروع   1122االتمفعهف الشي عقد خى خيينف خى مفيو ويوليو 
يبريل  11ويدمج خى القفنون الموضوعى ل بيع الدولى ، وبتفريا  1128الرمل قد تا التداول خيء خف االتمفع ال الن  بنيويورا لن  

خف خيينف وقد ( 1180خيينف لرفا وترر  ييضفأ بفت فقي  ) اتفاقية األمم المت دة  شان ال يع الدول  لل ضا عتا توقيع  1180لن  
  :فصــيل اولـــهف ينــظرـــلمــزيد مـــن الت ، وصدرت ا ت فقي  بفل افت الرلمي  اللت لقما المتاد , وقرتهف عشرون دول 

:.Labrairie generale de La Vent Internationale de Marchandises.Vicent Henze

Jurisprudence.Paris.2000.p 4 .                                           
 18.منير قزمفن ،  مرالع لفب ،  ص -(2)
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خمنء يوضع بفقلفس لمبدي ل طفن ا راد  شا مف يبرا بين البفلع والمشتري وعقد البيع الدولف إ    
 خكل من اقطرا  المترفقد  لهمف تضمين الرقد الشروط التف تراضيف ع يهف، ورشا الرقد رغا ينء تا
خف إطفر ص قفت التبفدل التالفري الدولف إ  ينء   يوت   عن بفقف الرقود التالفري  الداو ي  من 
ايم ضرور  تواخر اقركفن القفنوني  ورف الرضف الصايا الشي ينباف تواخر شروط صاتء ، 

 .والمال المرين يو القفبل ل تريين واللبب المشروع
قلــفس غفلبــف مــف  يبــرا خــف إطــفر الرقــد الباــري يو الرقــد وعقــد البيــع الــدولف الــشي يم ــل عقــد ا    

الالوي، شلا قن النقـل الباـري يدا  تن يـش الصـ قفت التالفريـ  الدوليـ  ويرـر  بـفلبيع الباـري قن خـف 
ت ــا البيــوع يكــون عنصــر تلــ يا المبيــع يــتا نق ــء باــرا، وتالــد ياكفمهــف خــف الرــر  الباــري يلفلــف و  

رــدات دوليــ  تــنظا ت ــا البيــوع إ  ين المريــ  القــفنون الــدولف لــنت توالــد ع ــى الصــريد الــدولف مرف
 .                                        1قواعد مواد  كصور  وفص  من البيوع الباري  رف البيع لي  

وعمومف تنقلا البيوع الباري  إلى بيـوع عنـد القيـفا ويوـرى عنـد الوصـول، ويـرتبط البيـع الدوليـ        
 .بفعتبفررمف من يرا البيوع الباري  عند القيفا ال يع ني  أو ال يع فو  غفلبف 
الرقـد الـشي ي تـزا البـفلع خيـء بتالهيـز البضـفع  وابـراا عقـد نق هـف عـن :" يرر  ب نـء ال يع ني  و    

طري  البار والت مين ع يهـف ويطفلـب مقفبـل شلـا بـ من إالمـفلف يتضـمن الرنفصـر ال ال ـ  ورـف ك  ـ  
لــشلا يربــر Freightويالــر  نق هــف يو شــانهف Insuranceوالتــ مين ع يهــف Costالــ من البضــفع  يي 

 .2والملتو ص  من اقار  اقولى ل ك مفت ال ال   C.I.Fع ى البضفع  بصيا  
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، دار الالفمرــ  الالديــد  ل نشــر ، ا لــكندري  ،  الق  انون التا  ا   وال      م   اد  مامـد خريــد الررينــف و رــفنف مامــد دويــدار، -(1) 

       409.دون تفريا نشر  ، ص
،  2003، دار الر ميـــ  الدوليـــ  ل نشـــر والتوزيـــع ودار ال قفخـــ  ل نشـــر والتوزيـــع، اقردن، الق   انون ال       لطيـــ  البـــر كومـــفنف، -(2)

 180.ص
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لملــتندي مــن ايــم ين رــشا اقويــر نشــ  خــف إطــفر تلــوي  دالمــف بف عتمــفد ا ال ي  ع ن  ي خــفرتبط     
، وبموالب عقد ختا ا عتمفد الملتندي يب ـم البنـا البـفلع البضفع  التف تكون مال الرقد لي  من 

 .1ين مب م ا عتمفد المتم ل خف المب م ا المفلف
 يـــء الـــشي يترـــين ع ـــى المشـــتري الوخـــفح بـــء يصـــبا تاـــت تصـــرخء لـــء يو يقبضـــء يو يلـــاب ع      

كمبيف ت ملتندي ، خف مقفبل اصول البنا ع ى الملتندات التف ياددرف المشتري وينتظـر إرلـفلهف 
لء من قبل البفلع، خال يقوا البنا بدخع المب م إلى البفلع إ  إشا تل ا الملتندات وت كـد مـن مطفبقتهـف 

 . 2ل بيفنفت التف اددرف لء المشتري
والتـف يقصـد بهـف  Free On Boardصـفر ل ربـفر  بف نال يزيـ  خهـو اوتلل ي ع ف و  يمف بفلنلب       

تلــ يا البضــفلع المبيرــ  ع ــى ظهــر اللــ ين  التــف يرينهــف المشــتري ل بــفلع، ايــم بموالــب رــشا البيــع 
يتاـــدد التـــزاا البـــفلع بتلـــ يا البضـــفلع عنـــد مينـــفح القيـــفا ويتـــولى المشـــتري إبـــراا عقـــد النقـــل الباـــري 

يو وكي ــء، و  يوالـــد مــف يمنـــع ين يكــون البـــفلع نفلبــف عـــن المشـــتري يو  المتر ــ  بهـــف و التــ مين ع يهـــف
 3وكيل لء إشا لا يكن ل مشتري وكيل خف مينفح القيفا ع ى ين يرخ  لند الوكفل  مـع بـفقف الملـتندات

. 
يمف خيمف يتر   بمال رشا الرقد الشي ينباف ين يكون مشروعف وخقف ل قواعـد الرفمـ  خمنـء يوت ـ       

إلــا، ولكـــن ...إلـــى يوــرى بالــب ا ت ـــف  الترفقــدي خقــد يكـــون بضــفع  يو ودمــ  مرينـــ مــن صــ ق  
-بوليصـ  التـ مين–بوليصـ  الشـان -ال ـفتور  التالفريـ )البضفع  عمومف تم ل بملتندات رليلـي  م ـل

، ي تــزا البـفلع بتلـ يمهف ل بنـا ل اصـول ع ـى مب ــم 4(القفلمـ  القنصـ ي  شـهفد  التربلـ  -شـهفد  المنشـ 
 .ا عتمفد الم توح لصفلاء
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 . من البضفع ، قلط الت مين ويالر  النقل : المب م ا المفلف رو  -(1) 
 412.مامد خريد الررينف و رفنف مامد دويدار، مرالع لفب ، ص -(2)
 .48، مرالع لفب  ، ص الن ام القانوني لالت اماي في اال تماد المنتند : لمزيد من الت فصيل ينظر رلفلتنف اول  -(3)
 178.بف،  مرالع لفب ، صعبد الاميد الشوار  -(4)
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 المطلب الثاني

 عـــقد االعتماد المستندي

إن يلــفس الرالقــ  التــف تــربط البنــا بفلرميــل اآلمــر رــف إبــراا عقــد ا عتمــفد الملــتندي الــشي       
ي ــتا تن يــشا لرم يــفت تالفريــ  لــفبق  عــن إنشــفلء، ونظــرا لكــون رــشا الرقــد الــفح تن يــشا  لتــزاا المشــتري 

ـــب خـــتا ـــى البنـــا بط  ـــ من خـــمن مالـــرد تقـــدا المشـــتري إل ـــء ا عتمـــفد غيـــر كـــف   ل قـــول  بـــدخع ال بوخفل
وطــفر البــفلع  ، لتزامــء قنــء  بــد مــن اصــولء ع ــى مواخقــ  البنــا ع ــى شلــا وخــتا ا عتمــفد خرــال واب

، وع يــء ين 1بوطــفب ا عتمــفد، خــفلتزاا المشــتري رنــف التــزاا بتاقيــ  غفيــ  ولــيس التزامــف ببــشل عنفيــ  
ع البنـا الـشي تـا تاديـدع ي تزا بفتوفش كل ا الراحات المط وب   تمفا إبراا عقد ا عتمفد الملتندي مـ

 .اوتيفرا يو ات فقف مع البفلع 
ـــــفنونف لالعتمـــــفدات الملـــــتندي  خـــــف إطـــــفر مدونـــــ  اقصـــــول واقعـــــرا  المواـــــد        والتنظـــــيا الق

اــددت المبــفدئ اقلفلــي  التــف يالــب ين ينطــوي ع يهــف ا ت ــف   600لالعتمــفدات الملــتندي  النشــر  
التقيــد بــء مــن التزامــفت وشلــا مراعــف أ منهــف لمصــفلا كــل ويقــرت مــن الهــ  يوــرى مــف يالــب  ،الترفقــدي

 .اقطرا  المترفقد بفلشكل الشي يا ظ الاقو  ويادد ا لتزامفت
لشلا نتنفول خف رشا المط ب التكيي  القفنونف لالعتمفد الملتندي ، وكشا وصفلصـء ع ـى ضـوح    

 .الطبير  القفنوني  لء خف خرعين متتفليين
 

 الفرع األول

 لقانوني لالعتماد المستندياألساس ا

إن عم يـ  ا عتمـفد الملـتندي تنـتظا يلفلـف بترتيبـفت ترفقديـ  موت  ـ  ويرـد عقـد خـتا ا عتمـفد       
ياــد رــشع الترتيبــفت، وتقــوا عمي ــ  ا عتمــفد الملــتندي ع ــى يلفلــء قنــء يبــرا تن يــشا  لتــزاا المشــتري 

ا تالـفع البــفلع الملـت يد مبفشـر  بـدخع يو قبــول ليقـوا بمقتضـفع تصـر  قـفنونف آوــر ي تـزا بموالبـء البنـ
 .كمبيف ت ملتندي  ملاوب  ع يء يلفلء وطفب ا عتمفد الملتندي

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 55.الن ديفب،مرالع لفب ، ص-(1) 
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الملـــتندي  ع ـــى يلـــس يولهـــف ترـــدد يطـــرا  ا عتمـــفد الملـــتندي خـــف الرميـــل  وتقـــوا ا عتمـــفدات    
اآلمــر والبنــا خــفتا ا عتمــفد والبنــوا الولــيط  لــواح المرالــ   يا المرــزز  ويويــرأا الملــت يد مــن خــتا 

 .ا عتمفد
يمـــف اقلـــفس ال ـــفنف خهـــف و ـــفل  ا عتمـــفد الملـــتندي التـــف تم ـــل الو ـــفل  والملـــتندات المبينـــ        

تن يش الرم ي  التالفريـ  المبرمـ  بـين الطـرخين المرنيـين عـن طريـ  الولـفط  البنكيـ ، خـفلبنوا   تهـتا ل
بفلو ـــفل  التـــف ينباـــف ين توضـــع تاـــت  بمـــف يالـــري خـــف اللـــو  بقـــدر مـــف تهـــتا بفلصـــ ق  التالفريـــ  يو

قـ  بولـفلل التف تشتمل بدوررف ع ى و فل  البضفع  مال ا عتمفد الم توح ، و ـفل  المتر  1تصرخهف 
 . النقل وو فل  الت مين 

يمف اقلفس ال فلم خهو مضمون وطفب ا عتمفد شاتء الشي يتقرر بموالبء التزاا ع ـى البنـا        
تالفع الملت يد كا  مبفشر لء بفلدخع يو قبـول كمبيـف ت ملـتندي  ملـاوب  ع ـى البنـا ، وينباـف ين 

لـــتنداتهف ومب ـــم ا عتمـــفد ،  مـــد  ا عتمـــفد يشـــتمل وطـــفب ا عتمـــفد كـــل الشـــروط المت ـــ  ع يهـــف وم
وصــالايتء مــع تاديــد آوــر موعــد لتقــديا الملــتندات ل بنــا، وتاديــد نــوع ا عتمــفد الم تــوح بكــل دقــ  
وصــراا  تالنبــف قي إشــكفل ويويــرا توقيــع وطــفب ا عتمــفد مــن قبــل طفلــب خــتا ا عتمــفد لكــف يؤكــد 

 .قيفا التزامء تالفع البنا
شا كـــفن تاديـــد       م هـــوا ا عتمـــفد الملـــتندي   ي يـــر ييـــ  إشـــكفليفت مـــن ايـــم ينـــء عقـــد ي تاـــء واب

المصــر  بنــفحأا ع ــى ط ــب الرميــل اآلمــر، ي تــزا بمقتضــفع إشا كــفن ا عتمــفد قطريــف يو غيــر قطرــف 
ولــا ي ــم يو يرــدل بفلوخــفح يو قبــول يو وصــا الكمبيــف ت الملــاوب  ع يــء يو ع ــى الرميــل اآلمــر يو 

 يد متى قدا لء ملتندات مطفبق  لالعتمـفد مـع ايفزتـء لهـشع الملـتندات بصـ تء ع ى الاير من الملت
 .2دالنف مرتهنف 
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            98.دون دار النشر، بدون لن  نشر ، ص  ال نوك التاا ية  يالواي  ف ،يبو عتروس عبد الا -(1)
 15.يكرا ابراريا امدان الزعبف، مرالع لفب ، ص -(2)
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بهشا الم هوا   ت ـفر إشـكفلي  بفلنلـب  ل تشـريرفت التـف تنفولتـء واـددت طبيرتـء القفنونيـ  لـ  ف خـف    
مــن 1/341خنصــت المــفد   "العق  د"ين الرالقــ  بــين البنــا والرميــل اآلمــر رــو تصــر  قــفنونف قوامــء 

ــــد للــــن   ــــ ن1999قــــفنون التالــــفر  المصــــري الالدي ــــا   ق    دا عتمــــفد الملــــتندي رــــو :" ب يترهــــد البن
 ...."بمقتضفع

راح اـــول التكييـــ  القـــفنونف لالعتمـــفد الملـــتندي خـــف التشـــريرفت التـــف لـــا ليظهـــر التبـــفين خـــف اآل   
اقصـول واقعــرا  المواـد  لالعتمــفدات تتنفولـء منظومتهـف القفنونيــ  م ـل الالزالـر،  شلــا قن مدونـ  

خـــف مفدتهـــف ال فنيـــ  نصـــت ع ـــى ين ا عتمـــفدات الملـــتندي  يو  2002للـــن   600الملـــتندي  النشـــر  
مهمـف كـفن الـمهف يو صـ تهف، ومـن رـشا المنط ـ   ت تي  ايوطفبفت ا عتمـفدات الملـتندي  ترنـف ييـ  

 .الملتندياوت  ت يراح ال قهفح اول الطبير  القفنوني  لالعتمفد 
خــشرب الــبرض إلــى القــول بــ ن البنــا يرــد وكــيال عــن الرميــل اآلمــر يقــوا بــدخع  مــن البضــفع        

ل بــفلع إلــتنفدا إلــى وكفلــ  ضــمني  يعطــفع إيفرــف الرميــل اآلمــر ولــو لــمف الرقــد وطــ  عقــد ا عتمــفد 
 .الملتندي 

ميــل اآلمــر رــف مالــرد عقــد خــف اــين شرــب ريي آوــر إلــى اعتبــفر الرالقــ  التــف تــربط البنــا بفلر     
مقفولــ  ي تــزا خيــء البنــا بفلقيــفا برم يــ  مصــرخي  لصــفلا الرميــل اآلمــر، وقــفل برــض آوــر ينــء عقــد 
مركــب يتكــون خــف الزلــء اقول مــن اعتمــفد مــفلف ي تاــء البنــا بنــفحا ع ــى ط ــب الرميــل ل وخــفح بــ من 

فلع، يمــف خــف الزلــء ال ــفنف بضــفع  ماــل عقــد البيــع خــف مقفبــل تــولف البنــا الــتالا الملــتندات مــن البــ
 . 1خهو وطفب ا عتمفد الشي يتولى بموالبء البنا إوطفر البفلع ب تا ا عتمفد لصفلاء

ويرى الفنب آوـر مـن ال قـء ينـء عقـد مركـب مـن  ال ـ  عقـود خـ ك ر، ورـف عقـد وـدمفت ينطـوي      
فبقتهـــف لشـــروط ع ـــى ترهـــد البنـــا ل رميـــل بفلـــتالا ملـــتندات البضـــفع  مـــن الملـــت يد والت كـــد مـــن مط

الرقـــد، وعقـــد قـــرض مضـــمون بـــررن ايـــفزي ورـــف مب ـــم ا عتمـــفد الـــشي ي تـــزا بـــء البنـــا مبفشـــر  خـــف 
 .موااله  الملت يد بفعتبفرع قرض مقرر لمص ا  الرميل اآلمر

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1084.ص ،مرالع لفب  ،يامد شتف يبو لرد  -(1) 
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شا مف تدو ت بنوا وليط  خف الرم ي  خمن تدو هف يكون بموالب عقـد الوكفلـ  قن رـشع البنـوا      واب
 .وتات ملؤوليتء ترمل ع ى تن يش عقد ا عتمفد اقص ف لمص ا  الرميل اآلمر

ينـء عقـد اشـتراط  أ مد ش تا أ  و ن عدخف اين آ ر البرض القول ب نء التزاا بمراد  من رد  ويراع      
  الاير، الشي ير   ع ى المشرع المصري خف تاديدع لطبيرـ  ا عتمـفد الملـتندي ويـرى ينـء لمص ا

وفصـ  مـع واقـع الطبيرـ  الوفصـ   1كفن يالب ين يشر التكيي  ل  قء ينفقشء طبقـف لنظريفتـء الموت  ـ 
 .والمتاير   بهشا الترتيب الترفقدي 

تمــفد الملــتندي إ  ين شلــا   يــؤ ر ع ــى ورغــا كــل ا وتالخــفت اــول الطبيرــ  القفنونيــ  لالع       
رــشا التصــر  مــن ايــم كونــء يرــا عقــود المرــفمالت التالفريــ  الدوليــ  الادي ــ ، واقلــفس الترفقــدي 
 لتزاا البنا خف موااله  الملت يد رغا ين الرم ي  بمالم هـف تبقـى كنظـفا مصـرخف ملـتقر خـف الرـر  

 .المصرخف والتالفري والتف تالدع يلفلف قفنونيف لهف 
 

 الفرع الثاني

 خصائص عقد االعتماد المستندي

إن عقد ا عتمفد الملتندي ع ى الرغا من تردد ينواعء إ  ينء يتميـز بوصـفلص تالر ـء ين ـرد       
عن بـفقف الرقـود لـواح خـف المرـفمالت المدنيـ  يو التالفريـ ،  خهـو مـن الرقـود الم زمـ  لالـفنبين إش ين 

ل اآلمــر تترتــب لــء اقــو  ويتامــل التزامــفت مــن إبــراا م ــل رــشا كــل مــن البنــا خــفتا ا عتمــفد والرميــ
 .1الرقد
بمالـرد ( طفلـب ا عتمـفد)والرميل اآلمر(البنا خفتا ا عتمفد)ورو عقد رضفلف ينرقد بين طرخيء     

اقتران إيالفب الرميل بقبول البنا، وتصدر المصفر  عفد  نموش  لرقـد ا عتمـفد تتاـدد خيـء شـروط 
 .2لتندي ولكن اقصل ينء عقد رضفلف   يتط ب شكال مرينف  نرقفدعختا ا عتمفد الم
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                        195.، ص2000، دار ال كر الالفمرف، ا لكندري ، وكأ ماع ال نمامدالالنبيهف وممدوح مامدالالنبيهف،  -(1) 
 344.، ص2003، المكتب  القفنوني ،  اقردن ، طبر  يولى، م اد  القانون التاا  خوزي مامد شفمف،  -(2)
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ملــتقال عــن بــفقف الرقــود اللــفبق  والالاقــ  -كمــف لــب  التوضــيا–ي ــتا عقــد ا عتمــفد الملــتندي     
 .1رقفدع ويرد ختاء بطبيرتء عمال تالفريف ملتقال عن عم يفت البيع والشراح  ن

ورغا ين رشا الرقد من يرا عقود التالفر  الدولي  يبرا يلفلـف لتلـوي  مـدخوعفت صـ قفت التبـفدل      
 التالفري الدولف، إ  ينء ي رب دورا رفمف خف مالفل التالفر  الداو ي  ايم يمكـن ل بـفلع والمشـتري خـف 

لــو  الما ــف تن يــشا قي صــ ق  بينهمــف ب ــتا اعتمــفد ملــتندي ب اــد البنــوا شــريط  ين يــتا الــدخع ال
ل بفلع مقفبل إيصفل التيالا من المشتري وبفلتفلف توخير الوا مـن ال قـ  خـف الترفمـل بفللـو  الما ـف 

2. 
  ل رميـل اآلمـر ولكونء من الرقود البنكي  خهو عمل تالـفري بطبيرتـء بفلنلـب  ل بنـا، يمـف بفلنلـب      

ن كــفن  خيرــد خــتا ا عتمــفد عمــال تالفريــف إشا تــا إبرامــء خــف لــبيل تلــوي  الــ من ل رم يــفت التالفريــ ، واب
 .نفدرا مف ي تا ا عتمفد لتلوي  مرفمالت مدني  كشراح عقفر ل لكن م ال 

والبنــا، وبــشلا يكــون الرقــد وفضــرف (المشــتري)مــروغفلبــف مــف يبــرا رــشا الرقــد خــف ب ــد الرميــل اآل      
ل نظـــفا القـــفنونف والقضـــفلف لـــن س الدولـــ ، وبفعتبـــفر عقـــد الملـــتندي عقـــد تالـــفري خمنـــء يالـــوز إ بفتـــء 
بالميع طر  ا  بفت طبقف لقفعد  اري  ا  بـفت خـف المـواد التالفريـ ، وت ضـل المصـفر  رغـا قفعـد  

ن ط ــب خــتا ا عتمــفد المقــدا إليهــف مــن الرميــل ع ــى بــراا رــشع الرقــود عــفد  ين يكــو إالرضــفلي  خــف 
ا لـتمفر  الوفصـ  المرـد  لهـشا الاــرض وشلـا ت فديـف قي لـبس يو وطــ  ين نقـص خـف البيفنـفت التــف 

 .3ترد من الرميل بمف يشمل نقصف خف ياد يركفن ا عتمفد 
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 .44، ص2000، منش   المرفر ، ا لكندري ، قضاء النق  التاا   يامد مامود النف، -(1)
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ل رـشا ويقوا عقـد ا عتمـفد الملـتندي يويـرا ع ـى ا عتبـفر الشوصـف ل رميـل اآلمـر ويتـ  ر م ـ      
عتبــفر كوخــف  الرميــل يو إخاللــء يو إعلــفرع يو الاالــر ع يــء يو مــف إلــى الرقــد بمــف يطــري ع ــى رــشا ا 

ن كـفن اقمـر قـد شلا، قن الور   وعميل الت  يل  والقيا ك ها   يمكنها القيفا مقفا الرميل اآلمر،  واب
يوت ــ  بفلنلــب  ل تــفالر الم  ــس إش يمكــن لوكيــل الت  يلــ  ين ياصــل ع ــى خــتا اعتمــفد ل صــفلا ياــد 

 .  ك هف ضمفن  يلالدالنيين وتكون الت  
                            

 المطلب الثالث

 خطاب االعتماد المسـتندي

البنا خفتا ا عتمفد البفلع ب نء ختا اعتمفدا بشروط مرين  يي يترهد ين ين ـشع لـء بمالـرد  يوطر     
وطـفر بوطـفب ا عتمـفد ولهـشا الوطـفب يرميـ  مرين  خف مـد  ا عتمـفد ويكـون ا  ين يقدا ملتندات

 . 1كبير  قنء ياوي مضمون التزاا البنا واقو  الملت يد
ووطفب ا عتمـفد لـيس ورقـ  تالفريـ  ولكنـء ملـتند بنكـف يقـدا خـف شـكل وطـفب مرلـل يربـر عـن    

خـــف مواالهـــ  الملـــت يد، وكـــشا اقـــو  رـــشا اقويـــر ويمكـــن ( خـــفتا ا عتمـــفد)التزامـــفت البنـــا المرالـــل 
 .2مرال   الملت يد من والل بنا وليط يالب ين تادد بدق  يدوارع يو مهفمء

نونف رغــا ينــء يتــى لتن يــش عقــد ا عتمــفد الملــتندي كــ  ر مبفشــر لــء، إ  ينــء ورــشا التصــر  القــف     
كــفن يرــا ملــ ل  ي ــفرت الالــدل الوالــع ومــف تــزال اــول الطبيرــ  القفنونيــ  يو اقلــفس القــفنونف  لتــزاا 

 .البنا تالفع الملت يد البفلع وادود رشا ا لتزاا 
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يض  إلى شلا تدول البنوا الوليط  خـف الرم يـ  التالفريـ  ومـف ي ـفرع مـن صـروبفت وترقيـدات      
مــن إشــكفليفت التكييــ  القــفنونف  لتزامهــف خــف الرالقــفت الترفقديــ  مــن ايــم يللــهف وي فررــف، ليزيــد 

بفلتن يــش يو الــدخع يو مالــرد التب يــم نيفبــ  عــن البنــا اقصــ ف خــفتا ا عتمــفد، خــمشا كفنــت رــشع اآل ــفر 
تــدول خــف صــميا اقعمــفل التقنيــ  المصــرخي  خــف ترــفمالت البنــوا خيمــف بينهــف، خهــف ت يــر الرديــد مــن 

عــن الرالقــ  بينهــف وبــين الملــت يد الــشي يــرتبط مــع البنــا خــفتا شــكفليفت القفنونيــ  و  توت ــ  ك يــرأا  ا
 . ا عتمفد مبفشر  يو مع بنا وليط كمف الرى الرمل الافلب 

ولدرال  الطبير  القفنوني  لرالق  البنا خفتا ا عتمفد تالفع الملت يد بموالب وطفب ا عتمفد     
نتطر  إلى مضمون رشع الرالق  خف ال رع اقول وندرس ا  البفلع الملت يد خف وطفب ا عتمفد 

مفد تالفع البفلع الملتندي ، وخف ال رع ال فنف نتطر  إلى التكيي  القفنونف لاللتزاا البنا خفتا ا عت
 .الملت يد 

 
 الفرع األول

 حق البائع المستفيد في خطاب االعتماد المستندي

 
إشا كفن ال قء قد اوت   اول التكيي  القفنونف لرقد ا عتمفد الملتندي خف التشريرفت التف لـا      

يــم ينــء تـنظا ياكــفا رــشا الرقــد، خـمن الوــال  والــد لــء اـل خــف التقنينــفت التــف اـددت طبيرتــء مــن ا
يالمــع بــين صــ   الــدخع وصــ   القــرض خــف آن وااــد، ورــف خــف الاقيقــ  مــن الميــزات اقلفلــي    ق  د

 .لينتهف الوال  ع ى شلا  1التف تتياهف اآلليفت الموت    لتمويل التالفر  الوفرالي  
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 116.، ص 2001، ديوان المطبوعفت الالفمري ، الالزالر، تقنياي ال نوك ،الطفرر لطرش -(1) 
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شا كفنـــــت     خــــمشا كـــــفن يلــــفس ا لتزامـــــفت بــــين البـــــفلع والمشــــتري توضـــــع لرقــــد البيـــــع الــــدولف ، واب
ا لتزامـــفت الترفقديـــ  الواقرـــ  ع ـــى عـــفت  البنـــا والرميـــل اآلمـــر تالـــد يلفلـــف لهـــف خـــف عقـــد ا عتمـــفد 

، خـــمن يلـــفس 600واـــد  لالعتمـــفدات الملـــتندي  النشـــر  الملـــتندي ومدونـــ  اقصـــول واقعـــرا  الم
ا لتزامــفت القفلمــ  بــين البنــا والملــت يد خرضــت ن لــهف كــ را يشــكفل ي ــفر الــدل والــع بــين الدارلــين 
والمنظــرين خــف مالــفل الطــر  الادي ــ  ل وخــفح خــف التالــفر  الدوليــ  عفمــ ، وخــف ا عتمــفدات الملــتندي  

لاللتزامــفت خمنهــف تلــتمد يلفلــهف مــن ياــد مصــفدر ا لتــزاا  وفصــ  شلــا قنــء الــب القواعــد الرفمــ 
القــفنون، الرقــد، ا راد  المن ــرد ، الرمــل الايــر المشــروع وشــبء الرقــود ورنــف وطــفب : التــف رــف عــفد 

 . ا عتمفد   يندر  تات ييف منهف 
اــفول خوطــفب ا عتمــفد الــشي  يؤكــد التــزاا البنــا تالــفع الملــت يد وضــرت بشــ نء عــد  نظريــفت     

مؤيـدورف مـن قريـب وبريـد إيالـفد التكييـ  القـفنونف اللـ يا لهـشا الوطـفب، الـشي   يمكـن اعتبـفرع بـ ي 
، 1اـــفل مـــن اقاـــوال ورقـــ  تالفريـــ  لرـــدا إمكـــفن تداولـــء وقنـــء   يتـــواخر ع ـــى شـــرط الك فيـــ  الشاتيـــ  

 .لصدورع بفلا البفلع خهو وطفب شوصف 
وطــفر البــفلع ب ــتا وتقــدا لــفبقف ين البنــا ي تــزا بموالــب عقــ    د ا عتمــفد بمصــدار وطــفب اعتمــفد واب

المشــتري  عتمــفد ماــدد بمب ــم مرــين يم ــل  مــن البضــفع  التــف تــا الترفقــد ع يهــف بموالــب عقــد البيــع 
الدولف والب الريي الراالا خمن ا  الملت يد من التي فح ال من ينش  بمالـرد إصـدار البنـا وطفبأـف، 

يي اــ  مبفشــر لــدى البنــا، خبمصــدار رــشا الوطــفب يقــوا التــزاا  يمــف قبــل رــشا ا صــدار خ ــيس ل بــفلع
 .مبفشر ل بفلع يتامل بء البنا ومضمون رشا الوطفب رو المادد  لتزاا البنا خف مواالهتء 

الصـا الـشي يدصـدرع البنـا الــتالفب  " ب نـء   Lettrre de créditجط ا  اال تم اد ويرـر      
اـ  الملـت يد والشــروط  -نقــال عـن ط ـب الرميـل اآلمــر–ء لط ـب الرميـل بمنشـفح ا عتمــفد ماـددأا خيـ

 .2التف يمكنء بمقتضفرف الاصول ع ى رشا الا  
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 .144ع ف المفل الدين عوض، مرالع لفب ،  ص -(1)
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ض مب ـم مرـين إشا مـف خهشا الوطفب يوالهء البنا إلى الملت يد وينشئ اقـف لهـشا اقويـر خـف قـب     
قــدا الملــتندات الماــدد  خــف الوطــفب، ولــء يرميــ  كبيــر  قنــء رــو الــشي ياــدد مضــمون التــزاا البنــا 
واقو  الملت يد، ورو ليس ورقـ  تالفريـ  قنـء يصـدر شوصـيف خـال يمكـن الـتاقفقء ورـو يلـما خقـط 

  .1لافم ء ين يلاب كمبيفل  ملتندي  ع ى البنا خفتا ا عتمفد
ولمف كفن وطفب ا عتمفد رو اقلفس الوايد خف عالق  البنا والملـت يد خقـد والـب ين يتضـمن     

واب  خال يرتبر البنا قد وخى بفلتزامـء يمـفا الرميـل ، الرنفصر اقلفلي  التف تبين ادود رشع الرالق  
عتمــفد اآلمــر ورــشع الرنفصــر رــف مــد  صــالاي  ا عتمــفد والمب ــم وصــ   ا عتمــفد وكي يــ  تن يــش ا 

 .2تندات الواالب تقديمهف وكي ي  تقديمهف ــوالا الملت يد والمل
ويكــون وطــفب ا عتمــفد االــ  مط قــ  خــف الاكــا ع ــى الملــتندات الواالــب تقــديمهف، بمرنــى ينــء      

يالب ين تكون الملتندات مطفبق  لمف يشترطء وطفب ا عتمفد ويي اوتال  بينهف وبين مـف ورد خـف 
ف مرخوض  من قبل البنا ويمتنع عن الوخفح بقيمتهف ل ملـت يد، لـشلا يالـب ين وطفب ا عتمفد يالر ه

توضا برنفي  كفم   وبدقـ  الملـتندات خـف وطـفب ا عتمـفد وبشـروط م صـ   ودقيقـ  ، وشلـا الـب 
 .600من اقصول واقعرا  المواد  لالعتمفدات الملتندي  النشر  16نص المفد  

طفب اعتمفد عفد  بوالط  بنـا ولـيط يكـون خـف ب ـدع الـب نـص ويتا إبال  البفلع الملت يد بو    
، وشلــا   يمنــع مــن ين يب اــء البنــا خــفتا ا عتمــفد مبفشــر  يو المشــتري  600مــن النشــر   1المــفد  

الرميــل اآلمــر برــد اصــولء ع ــى الوطــفب مــن البنــا، وبمالــرد الــتالا البــفلع لهــشا الوطــفب يصــبا 
، خــفلتزاا البنــا يت كــد منــش لاظــ  وصــول الوطــفب ل بــفلع و  اقــء خــف قــبض المب ــم بفتــف   رالرــ  خيــء

 .يضي  قبولء لهشا الوطفب يي شفح  لتزاا البنا الشي يكون نش  واكتمل منش إصدارع ل وطفب 
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 817.ص ،مرجع سابق  ،محي الدين إسماعيل علم الدين  -(1) 
 .144علي جمال الدين عوض، مرجع سابق،  ص -(2)
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راح آخمالــرد الوصــول يرــد قرينــ  ع ــى ع ــا الملــت يد بالــب القواعــد الرفمــ ، غيــر ين رنــفا        
يوـــرى ريت بـــ ن نشـــوح التـــزاا البنـــا خـــف مواالهـــ  الملـــت يد تكـــون مـــن تـــفريا عقـــد خـــتا ا عتمـــفد مـــع 

 .1ء   ينش  إ  بقبول البفلع  وطفر البنا الرميل اآلمر، خف اين يرى البرض اآلور ين
ومن  ـا خـمن ع ـا البـفلع بمضـمون الوطـفب رـو مالـرد ع مـء ب رـل البنـا يالرـل لـء اقأـف نهفليـف ضـد  

 .2البنا خمشا لا يصدر البنا الوطفب لا يكن ل بفلع ا  ضدع 
كـــون إش ين وطـــفب ا عتمـــفد رـــو واـــدع مصـــدر اـــ  الملـــت يد خـــف مواالهـــ  البنـــا ويالـــب ين ي   

اقلفس لتاديد طبير  رشا ا لتزاا وادودع، كشلا إشا كفن ا لتزاا قطرف غير قفبـل ل لاـفح  بـد ين 
ن كفنـــت النشـــر   600يتبــين شلـــا خـــف الوطـــفب امفيـــ  لاـــ  البـــفلع مـــن ا لاـــفح والترـــديل الم ـــفالئ واب

صـريا الربـفر  قـد الر ـت قرينـ  قفنونيـ  قفطرـ  م فدرـف ين الرقـد إشا لـا يتبـين ب 03الب نص المفد  
 .ينء قفبل ل لافح، خمنء يرتبر قطرف غير قفبل ل لافح يو النقض

عتبفر ين ا عتمفد م تواف بمراعف  شوصي  البفلع وكفن وطفب ا عتمفد صفدرأا بفلا بفلع وبف   
مرين خمنء   يالوز لهشا البفلع خف اقصل ين ينقل اقء النفشئ عن وطفب ا عتمفد إلى شوص 

 .3ع لء البضفع آور كمن يبي
وتالــدر ا شــفر  رنــف ين وطــفب ا عتمــفد يوت ــ  عــن ا وطــفر الــشي يرلــ ء البنــا الولــيط إلــى     

الملت يد لمالرد إعالمء بوالود ا عتمفد، خهشا إوطفر ل عالا خقط و  يمكـن اعتبـفرع وطـفب اعتمـفد 
زيــزع لو ــوع مــن الشــروط الــالزا تواخررــف خــف وطــفب ا عتمــفد مــن ايــم نشــ   ا عتمــفد وت ييــدع يو تر

 .ومدتء مب م ا عتمفد غيررف، قنء ليس ورق  تالفري  خهو غير قفبل ل تداول
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 404.، مرالع لفب ،  ص  العقود و ملياي ال نوك التاا يةع ى البفرودي ، -(1) 

 225.، ص  1973دار النهض  الرربي ، القفرر ،  األو اق التاا ية و ملياي ال نوك ع ى المفل الدين عوض ، -(2)

 198.، ص 1999، الدار الالفمري  ، القفرر ،  التاا  القانون مصط ى كمفل طء ،  -(3)
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ترهـــد يصـــدر مـــن :" ويوت ـــ  وطـــفب ا عتمـــفد ييضـــف ع ـــى وطـــفب الضـــمفن الـــشي يدرـــر   ب نـــء    
بــدخع مب ــم مرــين يو قفبــل ل تريــين لشــوص ( اآلمــر)المصــر  الضــفمن بنــفحأا ع ــى ط ــب عميــل لــء 

مفن مشــروطف إشا ط ــب منــء شلــا وــالل دون قيــد يو شــرط مــف لــا يكــن وطــفب الضــ( الملــت يد)يوــر 
 .1"المد  المرين  خف الوطفب ويوضا خف وطفب الضمفن الارض الشي صدر من يال ء 

والورر ا وتال  بينء وبين  وطفب ا عتمفد رو ين رشا اقوير يصدر بمنفلـب  الترفقـد ع ـى      
بضـــفلع و  يـــدخع قيمتـــء إ  برـــد تقـــديا الملـــتندات المط وبـــ ، خـــف اـــين ين وطـــفب الضـــمفن يصـــدر 

ف ط بــء بمنفلــب  التــزاا ع ــى الرميــل اآلمــر، والبنــا يقــوا بضــمفن تن يــش رــشا ا لتــزاا بــدخع المب ــم إشا مــ
 .الملت يد خهو صور  ملتاد   ل ك فل  التق يدي  

وطفبـــفت "ويقـــع الو ـــط بـــين وطفبـــفت ا عتمـــفد الملـــتندي و وطفبـــفت الضـــمفن خيمـــف يرـــر  ب    
التـف ظهـرت خـف الو يـفت المتاـد  اقمريكيـ ، ورـف اعتمـفد يلـما بضـمفن الـدخع " ا عتمفد الضـفمن 

لملــاوب  يو تلــديد ا عتمــفد المصــرخف يو الــدخع عنــد تلــ يا يو الوخــفح مــن وــالل الوخــفح بفلكمبيفلــ  ا
البضفلع إشا لا ي  الرميل بمف ع يء ل ملت يد ين يقتضف اقء من البنا الـشي يضـمن الترهـد بفلـدخع 

2. 
بمرنى ين رشا ا عتمفد يضمن اقداح خف المرفمالت التالفري  الدولي  والداو ي  ويتاق  شلـا مـن    

ت يد الـــدخع والوخـــفح إشا مـــف يوـــل الرميـــل اآلمـــر خـــف تن يـــش التزامـــء خـــف عقـــد وـــالل ضـــمفن البنـــا ل ملـــ
 .3اقلفس 
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، يعمـفل المـؤتمر الر مـف (وطفب الضمفن المصرخف وتطبيقفتـء ومـدى تواخقـء مـع الاـدود الشـرعي )الفلا ع ف لفلا الشفملف  -(1)

، الالزح ال فنف ، منشورات يةواالقتصاد الاديد في أ ماع المصا   من الواهتين القانونية: اللنوي  لك ي  الاقو  بالفمر  بيروت 
 376.، ص 2002الا بف الاقوقي  ، بيروت، طبر  يولى 
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ليظهـــر بـــشلا ين ال ـــر  الالـــورري بينهمـــف يكمـــن خـــف طبيرـــ  الواقرـــ  القفنونيـــ  التـــف تـــؤدي إلـــى      
التاقف  كل منهمف شلا، قن الملت يد خف عقد ا عتمفد يقدا الو فل  والملـتندات التـف ت بـت تن يـشع 

ا ع ـى تقـديا  لتزامء ورف واقر  إيالفبي ، يمـف خـف اعتمـفد الضـمفن خـمن المصـر  يقـو ا بفلتن يـش بنـفحأ 
الملـت يد لملـتند ي بـت خيـء إوـالل الرميـل اآلمــر بتن يـشع  لتزامفتـء ورـف واقرـ  لـ بي ، ويـرى القضــفح 
اقمريكــف ين رــشا ا عتمــفد مــزيج مــن ا عتمــفد الملــتندي والك فلــ  الرفديــ  وينــء يقــرب مــف يكــون إلــى 

 .1الك فل  
اــ  الملــت يد خــف قــبض الــ من ويلــفس ويبقــى وطــفب ا عتمــفد رــو المصــدر والمرالــع الوايــد ل     

ويصـبا ( الملـت يد)التزاا البنـا تالفرـء مبفشـر  يقـوا بهفليـف وبفتـف بمالـرد وصـولء إلـى ع ـا الوالـء إليـء 
 .لهشا الا  ايف  قفنوني  وفص  وملتق   تمفمف عن يي عالق  ترفقدي  يو رابط  يورى

إن وطــفب ا عتمــفد لــيس كــ ي يدا  وخــفح : " شلــا بقولهمــف  ن  ام  و  واي  يايــم يكــد ال قيهــفن     
تنشـــئ التزامـــفت قفنونيـــ  ع ـــى عـــفت  المصـــر  بـــل رـــو يك ـــر مـــن شلـــا إش ين وطـــفب ا عتمـــفد رـــو 

خمن الملـت يد عنـدمف يقفضـف المصـر  المصـدر لرخضـء قبـول اللـاوبفت ،وطفب اعتمفد خقط لشلا 
د ع يهف ليس ور  عقد اقلـفس و  موفل ـ  تر يمـفت المطفبق  لوطفب ا عتمفد خمن البين  التف يلتن
 .2"فب ا عتمفد ــالرميل اقمر بل إنمف يقفضيء بف لتنفد لوط

شلـا قن الملــت يد لــء اــ  مبفشــر خـف مواالهــ  البنــا ورــشا مــف يترتـب عنــء نتيالتــين مهمتــين رمــف     
ل اآلمـــر بموالـــب عقـــد ين اـــ  الملـــت يد بالم تـــء ملـــتقل عـــن الرالقـــ  التـــف تبـــرا بـــين البنـــا والرميـــ

 .3ا عتمفد ويلتقل ا  الملت يد عن الرالق  القفلم  بينء وبين المشتري الرميل اقمر 
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 . 15يكرا ابراريا امدان الزعبف ، مرالع لفب  ، ص -(1) 

 104يكرا ابراريا امدان الزعبف ، مرالع لفب  ، ص -(2)
(3)- Jean-LouisRiver- Lange & Monique Contamine-Raynaud.Op.Cit.p709.                          
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 ــا   يمكــن ل بنــا ا متنــفع عــن التن يــش و  الترــديل باالــ  ين عقــد خــتا ا عتمــفد خلــا يو  ومــن     
 .يبطل قن التزامء تالفع البفلع ملتقل خف مصدرع ومصيرع عن التزامء تالفع الرميل اآلمر

طـفب نمف ي تـزا خقـط بمـف ورد خـف الوش التزامء الوارد خف عقد البيع واب خفلبفلع   ي زا ين ي بت تن ي     
قن رشا اقوير رو وادع ياكا الرالق  بين البنا والبـفلع، و  يمكـن ل بنـا ييضـف ا اتالـف  بـبطالن 

، بــل ين الهــد  الرليلــف مــن ا عتمــفد 1عقــد خــتا ا عتمــفد يو انتهفلــء بمعلــفر الرميــل يو إخاللــء 
د مــن بقــفح التــزاا الملــتندي تبــدو خفلدتــء وقوتــء خــف رــشع الافلــ  يك ــر بفعتبفررــف يكبــر ضــمفن  ل ملــت ي

 .البنا قفلا خف مواالهتء رغا تدرور الوضع المفلف ل رميل اآلمر
ورغـــا ين وطـــفب ا عتمـــفد   ينشـــ  إ  تبرـــف لالت ـــف  المبـــرا بـــين البنـــا والرميـــل اآلمـــر إ  ين      

قفعد  ا لتقالل تضمن ا  الملت يد تالفع البنا بموالب الوطفب الشي يادد الاقو  و ا لتزامـفت 
ا لــتنفد إلــى عقــد ا عتمــفد الــشي لــب  إنشــفؤع، ويرــا ي ــر يترتــب عــن ا لــتقالل رــو ين اــ   دون

ي بـ  ر خــوري و  يرالـع إلــى الملـت يد يتاــدد إطـفرع بمالــرد وصـول الوطــفب إلـى ع ــا الملـت يد، خيلــر 
 .2يل اآلمر ــبراا عقد ا عتمفد بين المصر  والرمتفريا إ

   
ي ب مـن /04الـتقالل وطـفب ا عتمـفد الـشي نصـت ع يـء المـفد   وممف تقـدا نلـتنتج ين مبـدي       
يدى إلــى ظهــور مــف يمكــن ين نلــميء بقفعــد  اظــر الــدخوع الملــتمد  مــن عقــد ا عتمــفد  600النشــر  

وعقد البيع الدولف خف موااله  الملـت يد والمصـر ، وترـد رـشع القفعـد  مـن يرـا الضـمفنفت المدعمـ  
الل  قـ  الملـت يد خـف اصـولء ع ـى  مـن البضـفع  باـض النظـر ل ترفمل بف عتمفد الملتندي من وـ

عن مف قد يطري برقد البيع الدولف يو برقد ختا ا عتمـفد مـن الريـوب قـد تهـددع بـفلزوال بلـبب ال لـا 
 .    يو البطالن
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 .111يكرا ابراريا امدان الزعبف، مرالع لفب  ،  ص  -(1) 

 406.، ص  2000، الالزح ال فنف، دار المطبوعفت الالفمري ، ا لكندري ، القانون التاا  ع ف البفرودي وخريد الررينف ،  -(2)



58 

 

 الفرع الثاني

 التكييف القانوني اللتزام البنك فاتح االعتماد تجاه البائع المستفيد

اــفول ال قــء إيالــفد يلــفس قــفنونف لهــشا ا لتــزاا وتــا شلــا بمافولــ  برــض ال قهــفح إرالــفع الرم يــ      
ككــل قاــد ينظمــ  القــفنون المــدنف التــف ت تــرض والــود  ال ــ  يطــرا  خــف الرالقــ  ومنهــف الك فلــ  إش 
ط ي ترض والود مدين يص ف ودالن وك يل، يو ا شتراط لمص ا  الاير ورو مـف يتط ـب والـود مشـتر 

 .1ومترهد ومنت ع وا نفب  التف ت ترض والود منيب ومنفب لديء 
وغيررــف مــن التصــرخفت القفنونيــ  التــف ارتــدى إليهــف ال قهــفح، وقب هــف كفنــت الماــفو ت ل تكييــ       

 .وخ  اقاكفا المتر ق  بركن الرضف من إيالفب وقبول خقفل البرض بنظري  ا يالفب والقبول 
ا رادات بطريــــ  التولــــط ونظريــــ  ا يالــــفب الم ــــزا والقبــــول المصــــرخف  وآوــــرين بنظريــــ  تقفبــــل    

وغيررف من اقخكفر التف تالفشبهف المؤيدين وانتقدرف المرفرضين لريف منها  يالـفد التكييـ  الصـايا 
 .2لرالق  البنا بفلملت يد والم لر  لكل الالوانب القفنوني  المايط  بهشع الرالق  القفنوني 

تالفرــفت ادي ــ  وضــرت التكييــ  القــفنونف  لتــزاا البنــا تالــفع البــفلع ا وتالخــفت إلــى ا وو صــت    
 .الملت يد الر ت من نظري  الرقد غير الملمى ونظري  التصر  القفنونف ا ن رادي يلفلف لهف
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 439.ص   مصط ى كمفل طء، مرالع لفب ، -(1) 

 .ومف ي يهف 12قلوري خهيم ، مرالع لفب ، ص : ينظر -(2)



51 

 

 المنتند   قد تاا   من نوت جا  قد اال تماد : أوال
رـــو مــف لـــا يوصــء القـــفنون بفلــا مرـــين ولــو لـــا يــتا تنظيمـــء : " يدرــر   الرقـــد الايــر ملـــمى ب نــء    

خيوضع خف تكوينء وخف اآل فر التف تترتب عنء ل قواعد الرفم  التـف تقـررت لالميـع الرقـود شـ نء خـف 
يــ  شلــا شــ ن الرقــد الملــمى ولكنــء لمــف كــفن يقــل شــيوعف لــا ي صــل المشــرع خــف ياكفمــء اكت ــفح بتطب

 .1القواعد الرفم  
وشرب البرض من ال قهفح إلى ين ا لتزاا المالرد ل بنا تالـفع الملـت يد يالـد يلفلـء القـفنونف خـف     

رــــشا الرقــــد غيــــر الملــــمى ايــــم ين لــــء ضــــوابطء القفنونيــــ  الوفصــــ  والتــــف يوالــــدرف يصــــال الرــــر  
 .2المصرخف ومتط بفت التالفر  الدولي 

د عالقــ  البنــا بفلملــت يد إلــى ياــد اقاكــفا الرفمــ  خــف القــفنون وشلــا برــد عالــز ال قــء خــف إلــنف    
المدنف نظرا لالمـودع وعالـزع عـن مواكبـ  التطـورات الادي ـ  خـف مالـفل ا عتمـفدات الملـتندي ، والتـف 
نشـــ ت خـــف ظـــل اقعـــرا  والرـــفدات التالفريـــ  المتميـــز  بفلمرونـــ  والتطـــور اللـــريع بمـــف يالر هـــف تن ـــرد 

 .قود القفنون الوفص بوصفلص تميزرف عن بفقف ع
 ل   ام اع و ش فيق     ا-في ا    ي د: خبرض الكتـفب الرـرب واقمـريكيين وال رنلـيين ومـنها    

وغيــررا، اــفولوا تكييــ  ا عتمــفد الملــتندي القاض  ي ر  وك    و ن و هي ن  ريوال قيــء  ال  دين    و 
لملــت يد إ  ترهــد ع ــى ينــء عقــد مــن نــوع وــفص يم تــء ا عتبــفرات التالفريــ ، ومــف التــزاا البنــا تالــفع ا

 .م زا يم تء ضرورات الترفمل المترفر  ع يهف خف اقولفط التالفري  
ولمررخــ  التكييــ  القــفنونف لالعتمــفد الملــتندي  بــد مــن الوقــو  بفلدرالــ  ع ــى عالقــفت يطراخــء    

ومــف يترتــب لهــا مــن التزامــفت واقــو  بالــب الظــرو  ا قتصــفدي  والتالفريــ  التــف كفنــت لــببف خــف 
 .  ف ظهورر
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ياـد ويرى مؤيدوا رشع ال كر  ينء من الوط  إدوفل عقد ا عتمفد ومف يرتبء مـن التزامـفت ضـمن      
ط لمصــ ا  الايــر وغيررــف،قن رــشا الرقــد اشــتر يو الك فلــ  يو ا  1عقــود القــفنون المــدنف كرقــد الوكفلــ 

ن تشفرا مرهف خف برض اقاكفا خهو يوت   عنهف خف الوانب قفنوني  يورى   .   متميز عنهف واب
ن كفنـت تبـدو مـن ظفرررـف صـايا  وواقريـ  إلـى اـد مـف وفصـ  ينهـف ت لـر      كفمـل  رشع ال كـر  واب

ا لتزامــفت والاقــو  التــف تترتــب ع ــى يطــرا  عقــد ا عتمــفد بفعتبــفرع عقــد تالــفري وــفص مميــز لــء 
 .ياكفمء المتميز 

إ  ينء مع شلـا   يمكنـء تالـفوز اقيقـ  ين رـشا الرقـد ي وـش مـن الرقـود اقوـرى برـض ياكفمهـف      
وكــل بتلــديد المبــفلم التــف دخرهــف رغــا تميــزع عنهــف ب اكــفا يوــرى خهــو ي وــش مــن عقــد الوكفلــ  التــزاا الم

الوكيل، كمف ي وش من عقد ا شتراط لمص ا  الايـر نشـوح اـ  الملـت يد المبفشـر ناـو البنـا،  ومـن 
ا نفبــ  عــدا ا اتالــف  بفلــدخوع التــف يتمتــع بهــف المنــفب ضــد المنيــب ومــن ا لتــزاا المالــرد الــتقالل 

 .2المصر  ناو الملت يد عن عقد البيع 
د يوش يرا اقاكـفا الوفصـ  برقـود القـفنون الوـفص غيـر ينـء تميـز بوصوصـي  الافيـ  خهشا الرق     

التف والد يلفلف لتاقيقهف ، ورو ضرور  توخير ال ق  وا طملنـفن خـف المبـفد ت التالفريـ  وامفيـ  كـل 
من البفلع والمشتري خف البيع الدولف ، خـف اـين ين بـفقف عقـود القـفنون الوـفص عـفالز  عـن تاقيـ  

 .هد  المتميزرشا ال
كفنــت تالــد ت ييــدا كبيــرا لهــف وفصــ  خــف بريطفنيــف ويمريكــف خــشلا لــيس لصــا   شاإن رــشع النظريــ  إ    

نمف لطبير  النظفا القفنونف لت ا الدول قن بريطفنيف كمف رو مررو  دول  القفنون الرفا   .   يلفلهف واب
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ايم تالد خف الرفدات واقعرا  واللواب  القضفلي  يلفس لنظفمهـف القـفنونف، خـف اـين ين رـشع     
ن المـدنف النظري  تبدو غير صايا  قفنونيـف بفلنلـب  لـدول القـفنون الوـفص نظـرا لارابتهـف عـن القـفنو 

 .عمومف وعن ياكفا نظري  الرقد وصوصف 
ويول مــف واالــء رــشع النظريــ  وعالــزت عــن إيالــفد الاــل لــء رــو لــبب التــزاا البنــا تالــفع الملــت يد ،  

خفلنظري  يقرت ب ن الرالق  ياكمهف عقد وبموالب قواعـد الرقـد يالـب ين تكـون صـ   ا لـزاا القـفنونف 
اياف ين يرــا مــف يرتبــء رــشا الرقــد رــو إلــزاا البنــا خمــف رــو مرتبطــ  بــمرادتين يو التــزامين خــمن كــفن صــ

 ا لتزاا المقفبل لشلا ؟ 
واــفول برــض المؤيــدين الــرد ع ــى شلــا بــفلقول ين المقفبــل رــو يمــر م تــرض خــف الترفمــل بــين     

اقطــرا  ويمكــن تالــفوزع لكــف يكــون التــزاا البنــا صــاياف قفنونيــف تالــفع الملــت يد، ورــشا ييضــف غيــر 
يـــم ين إلاـــفح المقفبـــل خـــف القـــفنون الرـــفا يو اللـــبب خـــف القـــفنون الوـــفص لـــيس مـــن منطقـــف مـــن ا

يو اقخراد بل يالب ين ينظمء التشريع ورشا مف لـا يوالـد خـف النظـفا القـفنونف قيـ   1صالاي  المافكا
 . ب د
يضــ  إلــى شلــا إشا مــف اعتبرنــف ترهــد البنــا رــو إيالــفب مــن طرخــء خالبــد ين يقتــرن بقبــول مــن     

ال ــفنف الملــت يد ويالــب ع ــى البنــا ين ي تــزا بميالفبــء إلــى اــين صــدور القبــول، ورــشا اقمــر الطــر  
يوت   تمفمف مع وطفب ا عتمفد الشي بمالرد وصـولء لر ـا الملـت يد تقـوا قرينـ  الر ـا لديـء بمـف ورد 

 .خيء 
بالميـــع  خـــمشا كفنـــت رـــشع النظريـــ  تبـــدو ينهـــف رـــف الاـــل الوايـــد الم لـــر لرالقـــ  البنـــا بفلملـــت يد    

الوانبهـــف القفنونيـــ  خـــمن رـــشع النظريـــ  غيـــر صـــايا  مـــن يلفلـــهف، وشلـــا مـــن نفايـــ  ين الرقـــد الايـــر 
 -شلــا بالــب الترريــ  اللــفب -يوضــع ل قواعــد الرفمــ  خــف القــفنون المــدنف ( عقــد وــفص)ملــمى 

 .اويرا مف تشتمل ع يء رشع القواعد رو تنظيمهف ل تصرخفت القفنوني  خف إطفر ومس مصفدر لاللتزا
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وبمــــف ين وطــــفب ا عتمــــفد رــــو تصــــر  قــــفنونف يصــــدر عــــن المصــــر  ويــــؤدي إلــــى تامي ــــء      
القـفنون :التزامفت تالفع الملت يد وبمف ين مصفدر ا لتزاا خف غفلبيـ  دول الرـفلا رـف ومـس مصـفدر 

ولــا يقــل ياــد بوالــود مصــدر لــفدس  ال رــل الايــر مشــروع وشــبء الرقــود -ا راد  المن ــرد –الرقــد  –
لاللتـزاا رــو ا عتبــفرات التالفريــ  الوفصـ  لــشلا خــمن رــشع ال كــر  غيـر مقبولــ  وينباــف تكييــ  وطــفب 

 . 1ا عتمفد وخ  القواعد النفظم  لمصفدر ا لتزاا الومل 
 ن  ي ة الت ص   الق   انوني االنف   اد  :  انيا
، القـفنون المـدنفخشل كـل الماـفو ت ال قهيـ  لـرد التـزاا البنـا تالـفع الملـت يد إلـى ياـد عقـود برد     

، و قـدا رـشع خكـر  "ا راد  المن ـرد  "اتالء الفنب من ال قء ورو الافلب إلى مصدر آور لاللتزاا ورو 
مــف يــتا بــمراد  إن التــزاا البنــا ناــو الملــت يد خــف ا عتمــفد الملــتندي إن:" ايــم قــفل  أون  را ااقلــتفش 

البنــا المن ــرد  خــف ين ي ــزا ن لــء ناــوع مبفشــر  الــتنفدا لوطــفب ا عتمــفد الــشي يصــدر عنــء ويرلــ ء 
بايم يرتبر رشا ا لتزاا قطريف من وصولء لر ا مـن والـء لـء، ويترهـد البنـا خـف رـشا (الملت يد)ل بفلع

رض ل اكـا ضـدع بفلضــرر الوطـفب برـدا الرالـوع عــن التزامـء قبـل انتهــفح صـالاي  ا عتمـفد واب  ترــ
 .2" ورشا ا لتزاا يلتقل عن كل من عقد البيع وعقد ا عتمفد ال شين كفنف لبب نشولء

راد  المن ـرد  والتصر  بـمراد  من ـرد  رـو عمـل قـفنونف يـتا وينـتج ي ـفرع بـمراد  وااـد  ونالـد ين ا     
 .3لهف القدر  ع ى إنشفح ي فر قفنوني  متردد 

خقــد تكــون لــببف خــف إنشــفح وانقضــفح الاقــو  الرينيــ  والاــ  الشوصــف وغيررــف، ولمررخــ  اآل ــفر      
راد  مـف لـا تبـرز راد  إش   يمكـن الـتكهن با ـفر ا التف تاد هف  بد مـن التربيـر الصـريا عـن رـشع ا 

 . 4راد  التزامف يو تادم آ فرا قفنوني  موت   خف شكل مرين لواح كفنت رشع ا 
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 123.زعبف ، مرالع لفب  ، ص يكرا إبراريا امدان ال -(1) 
 247.الن ديفب ، مرالع لفب ، ص  -(2)

 398.مامد صبري اللردي ، مرالع لفب  ، ص  -(3)
، 1984المؤللــ  الوطنيـ  ل كتــفب ، الالزالــر،  اال ادة المنف  دة رمص  د  لالت   ام ف  ي الق  انون الا ا      والش  يعة مامـد تقيــ ، -(4)

 .77ص
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عمــفل رــشا المصــدر لتكييــ  الرالقــ  بــين البنــا والملــت يد  قــى نالفاــف كبيــرا مــن ايــم ينهــف       واب
تواخقـت مــع يغ ــب الالوانــب القفنونيـ  لوطــفب ا عتمــفد، مــن منط ـ  اقاكــفا الرفمــ  لــ راد  المن ــرد  

لمبــدي  التــف قفمــت ع ــى خكــر  ينــء لــيس رنــفا مــف يمنــع مــن ين ي تــزا الشــوص بمرادتــء المن ــرد  طبقــف
ل طفن ا راد ، خهـشع النظريـ  يوالـدرف ال كـر القـفنونف  يالـفد الا ـول القفنونيـ  ل ملـفلل التـف عالـزت 
نظريـــ  الرقـــد عـــن ا هـــف، ومنهـــف ا لتـــزاا المبفشـــر والملـــتقل ل بنـــا تالـــفع الملـــت يد بموالـــب وطـــفب 

 .ا عتمفد
لالديـد ل قـفنون المـدنف بموالـب ورشا يتواخ  مع ملـ ا المشـرع الالزالـري الـشي يكـد خيـء الترـديل ا     

المـــــــؤر  خـــــــف 58/75المرـــــــدل والمـــــــتما ل قـــــــفنون 2005/06/20المـــــــؤر  خـــــــف 10/05القـــــــفنون رقـــــــا 
ـــفنون المـــدنف ايـــم نصـــت المـــفد  1975/09/26 ـــد ورـــو 33المتضـــمن الق ـــى إضـــفخ  خصـــل الدي ع 

راد  خـــء بـــف شلا المشـــرع الالزالـــري اعتراراد  المن ـــرد ، ليؤكـــد بـــ صـــل ال ـــفنف المتضـــمن ا لتـــزاا بـــف ال
المن رد  كمصدر ملتقل لاللتزامـفت، يوضـع ياكـفا ا راد  المن ـرد  لنظريـ  الرفمـ  ل رقـد مـف عـدا مـف 

 . 1يتر   بفلقبول
تلري ع ى التصر  بف راد  المن رد  مف :" ع ى ينء10/05من القفنون  123/2ونص خف المفد     

 ".يلري ع ى الرقد من ياكفا بفلت نفح ياكفا القبول 
بمرنـــى ين مركـــز البنـــا خـــف ا عتمـــفد الملـــتندي كمركـــز الواعـــد بفلالـــفلز  يترهـــد كالرمـــف ترهـــدا    

ملــتقال بــ داح عمــل مرــين إشا ن ــش شــوص عمــال مرينــف رــو خــف ا عتمــفد تقــديا الملــتندات المطفبقــ  
 .2ورو خف الوعد بفلالفلز  الرمل الشي يلتا  بء الالفلز  

 م م د - ل  ال ا ود : وييد خكر  التكيي  رشع عدد كبير من ال قهفح والكتفب الررب نشكر منها   
الــشي يـرى ين وطـفب ا عتمــفد الـشي يرلـ ء البنــا  ن  ن دي ا  و   ق اهلل أنط اري- ن ني     ا 

ل ملت يد رو إيالفب م زا يترهد البنـا بمقتضـفع بـ داح  مـن البضـفع  الـشي نـص ع يـء الوطـفب لقـفح 
ملتندات البضفع  التف تا تاديدرف وشلا خف موعد   يتالفوز عـفد  التـفريا الـشي نـص ع يـء  تل يا

 .الوطفب
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .305ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب ، ص  -(1)

 .300ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب ، ص  -(2)



64 

 

خف مرظا اقاـوال مطـفب  ل تـفريا الـشي تنتهـف خيـء ختـر  صـالاي  ا عتمـفد كمـف ي تـزا البنـا  ورو   
بفلبقفح ع ى رشا ا يالفب وعدا الرالوع عنـء اتـى تنقضـف المـد  التـف نـص ع يهـف لتقـديا الملـتندات 

 .1وقبض ال من
البيــع وعقــد ا عتمــفد والــتنفدا لهــشع النظريــ  خــمن التــزاا البنــا ا ن ــرادي يكــون ملــتقال عــن عقــد      

 .قن عالق  البنا بفلملت يد عالق  يص ي  وليلت تفبر  قي ات ف  ترفقدي يور
وتبرــف لــشلا   يالــوز ل بنــا ين يتراالــع عــن ترهــدع الم ــزا تالــفع الملــت يد وــالل مــد  صــالاي       

 ،ا عتمـفد وطفب ا عتمفد و  يمكنء ين ياتج ضد البـفلع ب يـ  دخـوع ملـتمد  مـن عقـد البيـع يو عقـد
بل ين الملت يد لء ا  برخع الدعوى المبفشـر  ع ـى البنـا قنـء طـر  يصـيل خـف الرالقـ  ووايـد خـف 
ـــف يو وكـــيال عـــن المشـــتري بموالـــب وطـــفب  ـــء لـــيس نفلب وطـــفر الملـــت يد بـــء قن إصـــدارع ل وطـــفب واب

 .2ا عتمفد
ونظرا لكون ا راد  المن رد  وادرف كفخي   نشفح ا لتزاا خـمن البنـا خـف التزامـء تالـفع الملـت يد       

قنــء يكــون خــف الافلــب قبــو  ضــمنيف، يظهــر بتقديمــء ل ملــتندات  يلـت زا ين يقتــرن بقبــول رــشا اقويــر
لــت زا شلــا والــود المط وبــ  والمطفبقــ  لوطــفب ا عتمــفد مــع ين قبولــء لــيس ضــروريف، ومــن  ــا   ي

 .التزاا مقفبل يقع ع ى عفت  الملت يد
وبالـــب رـــشع النظريـــ    يالـــوز ل بنـــا ين يرالـــع عـــن التزامـــء ناـــو الملـــت يد قبـــل انتهـــفح ختـــر      

صــالاي  ا عتمــفد التــف نــص ع يهــف خــف وطــفب ا عتمــفد واب  ترــرض ل اكــا ضــدع بــفلترويض عــن 
بـ من البضـفع  مـع الترـويض عـن الضـرر إشا مـف ن يرالع ع ـى المشـتري يالضرر، ويالوز ل ملت يد 

امتنــع البنــا يو يرمــل يو ترــشر ع يــء تن يــش التزامــء بقبــول الملــتندات ودخــع الــ من ويرالــع البــفلع ع ــى 
 .3المشتري رنف التنفدا إلى عقد البيع

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 254.الن ديفب ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
 .110قلوري خهيم  ، مرالع لفب ، ص  -(2)
 .308ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب ، ص -(3)
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غير ين النظري  رغا والفرتهف وقدرتهف الكبير  ع ـى تالـفوز لـ بيفت النظريـفت اقوـرى مـن ايـم     
إافطتهف ب غ ب ملـفلل الرالقـ  بـين البنـا والملـت يد، خهـف ييضـف لـا تلـ ا مـن النقـد ع ـى يلـفس ين 

  إشا يظهـرت اتالفع ا راد  المن رد   ادام ي ر قفنونف مرين رف مل ل  بفطني    ير مهـف القـفنون إ
 .بمادا هف اق ر القفنونف المط وب

وتبرــف لــشلا تكــون ا راد  اــر  خــف إاــدام مــف تشــفح مــن ي ــفر قفنونيــ  ورــشا   ينلــالا يبــدا مــع        
ملــ ل  ين الوطــفب   يــ تف إ  برــد إبــراا عقــد ا عتمــفد الملــتندي كهــد  يولــف لهــشا الرقــد يو ي ــر 

ف  الرميل اآلمر ل بنا إشا لا يصـدر الوطـفب، خـف راد  المن ـرد  مبفشر لء، ويؤكد شلا إمكفني  مقفض
نمف رف مدخوع  لشلا بموالـب القـو  الم زمـ  لرقـد ا عتمـفد  رنف ليلت ار  تمفمف خف ين ت تزا يو   واب

 .1شاتء ايم يت   من واللء ع ى تواليء وطفب إعتمفد ل ملت يد والتزاا البنا بموالب شلا تالفرء
إلى عزل وطفب ا عتمفد عز  تفمف عن عقـد ا عتمـفد، ورـشا يمـر غيـر منطقـف ورشا مف يؤدي      

إش ين وطــفب ا عتمــفد ملــتقل عــن عقــد ا عتمــفد ولكنــء   يمكــن ين ينشــ  بمرــزل تــفا عنــء واقوــش 
 . 2بف راد  المن رد  ك لفس لت لير وطفب ا عتمفد يؤدي إلى إيالفد م ل رشا الرزل 

ن نقد إ  ينهف تبقـى اقصـا لت لـيررف لمالمـل الالوانـب القفنونيـ  المتر قـ  ورغا مف والء ل نظري  م    
 . بفلتزاا البنا ناو الملت يد خف ا عتمفد الملتندي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ..22عبفس مصط ى المصري ، مرالع لفب  ، ص  -(1) 
 126.يكرا إبراريا امدان الزعبف، مرالع لفب  ، ص  -(2)
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يمــف مــن قب نــف خــنان نؤيــد كــون ا راد  المن ــرد  يلــفس قــفنونف لت لــير التــزاا البنــا تالــفع الملــت يد     
 :وشلا للببين يلفلين

يولهمف ين رشع النظري  ليلت كايررف من النظريفت التف نالاـت خـف ت لـير برـض الالوانـب   -
دون غيررــــف، شلــــا قن ياكــــفا التصــــر  ا ن ــــرادي تواخقــــت مــــع المبــــديين اقلفلــــيين لرالقــــ  البنــــا 
بفلملــت يد ورــو مبــدي الــتقالل التــزاا البنــا عــن عقــد ا عتمــفد الــشي كــفن لــببف خــف نشــولء وعقــد البيــع 

فس وكــشلا مبــدي ت كــد ا لتــزاا المبفشــر بمالــرد وصــول الر ــا بمــف ياتويــء الوطــفب إلــى الملــت يد لــاق
دون الافال  لقبولء، ت ليرا لملـ ل  عـدا والـود مقفبـل قن قبولـء لـيس ضـروري خـال يتامـل إي التـزاا 

ن كفن الوطفب مشروط بتل يا الملتندات المطفبق  ظفرريف لمف ورد خيهف   .واب
راد  المن رد  مصدر يصيل لاللتزاا يتالفوز كل مف والء ل نظري  مـن نظري  ا   فنيف بتقرير ين -

نقد الشي   يمـس الاـ  المبفشـر والمالـرد ل ملـت يد بوـال  مـف خر ـت بـفقف النظريـفت، خفلنقـد الوايـد 
رلــفل الوطــفب لــيس بماــض إرادتــء مالموالــء لهــشع النظريــ  ويرــد يلفلــف رــو ملــ ل  ين قيــفا البنــا ب

نمــف رــو مــدخ وع بــفلقو  الم زمــ  لرقــد ا عتمــفد الــشي يمكــن القــول عنــء ينــء يتر ــ  بــركن اللــبب خــف واب
التصر  القـفنونف الرقـدي  بفعتبفر ين رشا اقوير يوضع لن س ياكفا ،التصر  القفنونف ا ن رادي

الماـل واللـبب، ليكـون بـشلا عقـد ا عتمـفد  -الرضـف: الشي يلتوالب إنرقـفدع صـاياف تـواخر يركفنـء 
 . 1دي رو اللبب الشي دخع البنا بمرادتء المن رد  إلى تامل ا لتزاا تالفع الملت يدالملتن

 
ويويــرأا نو ــص ممــف لــب  بيفنــء ين عم يــ  ا عتمــفد الملــتندي بوصــ هف يرــا طــر  تمويــل التالــفر      

الدوليــ  وتلـــوي   مــن المبـــفد ت التالفريــ  عمومـــف، بقيـــت وفضــر  لقصـــول واقعــرا  الدوليـــ  التـــف 
 .ت يك ر خف انتشفررف لفرم
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إ  ين ملرى غرخ  التالفر  الدولي  لتوايد ياكفمهف بموالـب مدونـ  اقصـول واقعـرا  المواـد       
التــف دو ــت ايــز  600لالعتمــفدات الملــتندي  التــف مــرت ع ــى الرديــد مــن الترــديالت يوررــف النشــر  

نونف لتشــــريرفتهف الداو يـــ  خــــف موضــــوع عـــزز يك ــــر مـــن اعتمفدرــــف ك لــــفس قـــف، 2002التن يـــش خــــف 
ا عتمــفدات الملــتندي  ويبقــى الــدور اقكبــر ل رــر  التالــفري والمصــرخف الــشي ترــفر  بــين الكتــفب 

 .والقضفح ينء يرا من التقنين 
وا وـــتال  خـــف الـــريي الـــشي وقـــع خيـــء ال قهـــفح ع ـــى اوـــتال  آرالهـــا وتوالهـــفتها اـــول التكييـــ     

 ،القفنونف لموت   عالقفت عم يـ  ا عتمـفد الملـتندي كـفن نتيالـ  اقلـفس الوـفطئ الـشي وقرـوا خيـء
 .وشلا بلبب مافولتها تكيي  الرالق  ع ى يلفس التصر  القفنونف الرقدي خف القفنون المدنف

ويالاظ خف التنظيمفت القفنوني  التـف قننـت ا عتمـفدات الملـتندي  خـف نظفمهـف الـداو ف   تواالـء    
م ل رشا ا شكفل، من منط ـ  ين وطـفب ا عتمـفد يالـد يلفلـء ومصـدرع خـف القفعـد  القفنونيـ  التـف 

عتبــفر ين يلزمـت البنــا تالــفد الملــت يد بـفلتزاا نهــفلف وبــفت وملــتقل عــن عقـد ا عتمــفد وعقــد البيــع بف
 .القفنون رو ياد مصفدر ا لتزاا 

ولكــن ت فديــف لملــ ل  ين القــفنون رــو مصــدر غيــر مبفشــر لكــل التصــرخفت والوقــفلع القفنونيــ  قنــء     
الـب ريينـف وت ييـدا –يمكن القول ين التصر  القفنونف ا ن رادي يك ف وادع ك لفس صايا ولـ يا 

مالـرد تالـفع الملـت يد بمالـرد وصـول الر ـا لديـء بمـف ياتويـء لت لير التـزاا البنـا المبفشـر وال -ل نظري 
 . الوطفب والمشروط بتل يا الملتندات المط وب  خف الوطفب 

إشا كــفن التصـــر  القـــفنونف الرقـــدي وا ن ـــرادي يلفلـــف لرقـــد اقلـــفس وعقـــد ا عتمـــفد الملـــتندي     
ب اـــد ت ـــا ا لتزامـــفت  وكـــشا وطـــفب ا عتمـــفد الملـــتندي، ي ـــفر ا شـــكفل مـــر  يوـــرى اـــول ا وـــالل

القفنونيــ  المترــدد ، وتظهــر رنــف إشــكفليفت اــول الالــزاح القــفنونف لهــشا ا وــالل الــشي ينــدر  ضــمن 
عتمــفدات الملــتندي  ، ويلــفس رــشع الملــؤولي  الترــفمالت بف يركــفن الملــؤولي  المصــرخي  خــف إطــفر 

قفتهــف الترفقديــ  ورــشا مــف وضــد مــن تقــفا خــف ظــل ترــدد يطــرا  عم يــ  ا عتمــفد الملــتندي وترــدد عال
 .  ليكون مال بام خيمف ي ف 
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 لفصل الثانيا

 ضوابط المسؤولية المصرفية في عملية االعتماد المستندي

تاتل البنوا مكفن الصدار  خف مالفل توزيع ا لتمفن، خهف تقوا بدور خرفل خف إايفح      
ا قتصفد الوطنف لمف تاققء من يربفح خف مالفل الولفط  بين المدورين والملت مرين، خبرد ين 
كفنت عم يفتهف تقتصر ع ى تالفر  النقود وعم يفت الصر ، يصبا التالفر والرمالح يضرون ودالع 

م ضوم  يدت إلى تالمع يموال طفل   لدى البنوا، وتبين لهف ين من الم   الودالع التف تودع بمبفل
لديهف تزيد دالمف عن الم   اقموال التف تلاب منهف خ وشت تقرض من رشع الودالع وركشا نش ت 

 .1البنوا الادي   وت كدت وضي تهف خف توزيع ا لتمفن 
قدي  من المهور المدورين ب فلد  مرين ، وتلتودمهف خف ايم تت قى رشع البنوا الودالع الن     

منا القروض ل تالفر والصنفع وغيررا ب فلد  يع ى لتاقي  الربا بمقدار ال فر  بين القيم  
بايم   يمكن تصور تقديا  اال تمانو ال نكليظهر بشلا التالزا الت قفلف بين ل ظف  ال فلدتين،

 .لتمفن دون تدول من قبل البنواا
خفلمؤللفت ا لتمفني  مهمف كفن شك هف القفنونف يو مركزرف ك شوفص عفم  يو وفص  خمن      

المصفر  ت وقت ع يهف ممف الرل لهف الهيمن  شبء الكفم   ع ى لو  ا لتمفن وترالع رشع الهيمن  
والتف يدت إلى نش   وتطور عفدات ويعرا  منب ق   ،يصال إلى الوبر  التف تراكمت عبر القرون

لء يصولء " خنفأ وفصفأ "ر  من مقتضيفت النشفط المصرخف والر ت من عم يفت المصفر مبفش
التف تتطور بشكل ملتمر وفص  مع ا لترفن  بفلولفلل التقني  الادي   التف يلرت  ،ويشكفلء

 .2الرديد من صور ا لتمفن الادي  
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 .243مصط ى كمفل طء، مرالع لفب ،ص -(1)
 .142د الشواربف، مرالع لفب ،ص عبد الامي -(2)
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وبفعتبفر يرا صور توزيع ا لتمفن إبراا عقود ا عتمفدات الملتندي  خمن شلا الرل من      
البنوا التالفري  ووفص  الوفرالي  تترفمل خف نشفطهف المصرخف بف عتمفدات الملتندي  كتلهيل 

ل اآلمر يو ياد اقطرا  المترفقد  إلتمفنف تا ء موفطر ولفر  اقموال المقترض  بردا تن يش الرمي
 .بف عتمفد الملتندي بملتزامفتهف يو ا والل بتن يشرف

ممف قد يهدد مصفلا الرمالح يو ي ا  الضرر بها ويلبب بولفر  يموالها بمف يلتوالب قيفا      
خف  الملؤولي  المصرخي  ل بنوا خف إطفر عم يفتهف بتوزيع ا لتمفن عن طري  ا عتمفد الملتندي،

 . ظل الوطر الشي يواكب الرم ي  ككل التف تتا خف إطفر التالفر  الدولي 
 

ورشع الملؤولي  اوت   ال قء خف تاديد م هومهف وكشا يلفلهف القفنونف بين نظريتين يولهمف      
النظري  الموفطر يو النظري  الموضوعي  و فنيهمف نظري  الوط  يو النظري  الشوصي  ورو مف 

المبام اقول، وبردرف ندرس صور الملؤولي  المصرخي  خف ا عتمفد الملتندي خف نتنفولء خف 
 .المبام ال فنف
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 المبحث األول

 األساس القانوني للمسؤولية المصرفية في االعتماد المستندي

تقوا الرم يفت المصرخي  بص   عفم  وعم يفت ا لتمفن بص   وفص  ع ى عنصر ال ق  خف      
الرميل الشي يرتكز يلفلف ع ى تقديرات البنا لشوصي  الرميل اآلمر وقو  مركزع المفلف خف اللو  
التالفري، ممف يدول عم يفت ا لتمفن خف إطفر الرقود القفلم  ع ى ا عتبفر الشوصف والتف 

 .وررف توضع لمبدي ل طفن ا راد بد
ين يقدا يموالء خف شكل قرض إلى يي مقترض مهمف كفنت ( البنا)إش   يمكن ل مقرض     

نمف تتضفخر عوامل  الضمفنفت المقدم  من قب ء والك ي   بطم ن  البنا برد يموالء المقترض ، واب
 .ضيلتند إليهف خف قرارع بمنا القر يورى يارص البنا ع ى تواخررف و 

ايم تدول خف صميا الرمل المصرخف وتشكل واالبفت تقع ع ى عفت  المصر  خف إطفر     
عم يفت ا لتمفن بشكل عفا وعم يفت ا عتمفد الملتندي بشكل وفص بفعتبفرع يرا عقود ا لتمفن 

 .خف الودمفت المصرخف
والودمفت المصرخي  رف ياد اقنشط  التف يقوا بهف البنا التالفري بقصد ملفعد  عماللء       

م ل الت مفر يموال الرميل والبيع الشراح لء والوخفح عنء  1خف نشفطها المفلف واالتشاب عمالح الدد
وكشا إالفر  الودمفت المصرخي  م ل الشيا الليفاف يو المصرخف ووطفبفت ا عتمفد 

 .إلا...ديالملتن
وتتا كل رشع اقنشط  بنفح ع ى عقد يبرا بين البنا والرميل اآلمر، ويتررض البنا عند      

تن يشع ياد الرقود المصرخي  ل ملؤولي  المدني  التف اوت   ال قء خف تاديد يلفلهف ومدى ماللم  
ل ا لتمفن عفم  وخف اقاكفا الرفم  ل ملؤولي  المدني  لتطبيقهف ع ى الملؤولي  المصرخي  خف مالف

كموزع لاللتمفن الشي تا ء   البنا ترفمالتهف بف عتمفد الملتندي وفص ، وشلا مع اقيق  وظي 
الموفطر من كل الالوانب نظرا  تصفلء بفلمص ا  الوفص  قنء يتر   بفلت مفر يموال وودالع 

 .الرمالح
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برزت رشع الملؤولي  ويوشت بفلتطور بشكل لريع وفص  خف خرنلف وب اليكف خفرتا ال قهفح       
والمافكا بفلت تيش عن اقلس الواالب اعتمفدرف لترليا رشع الملؤولي  خف ظل غيفب النصوص 

ممف قفدرا إلى ولو  يلس ومبفدئ النشفط المصرخف، لكف يلتنبطوا  ،والتشريرفت القفنوني 
 .مرتكزاتهف اقمر الشي ي فر الم   من ا نتقفدات

قن مفري  رشع الملؤولي  غير الواضا  المرفلا خمن كفنت تلتند وترتمد ع ى مبفدئ      
الملؤولي  المدني  بشكل عفا غير ينهف تتميز عنهف خف برض الت فصيل ممف يض ف ع يهف برض 
الوصفلص كونهف تاطف نشفطف مصرخيف لء وصفلصء وملت زمفتء ا قتصفدي  والمفلي  وا التمفعي  

 . بهف وتميزرف ع ى المبفدئ الرفم  ل ملؤولي  المدني التف تتص  
خ ظهرت التطورات ا التمفعي  وا قتصفدي  الادي   مف يرر  بفلملؤولي  المهني  بوص هف      

ن كفن    م هوا متطور ل ملؤولي  المدني  وكنظفا الديد ياكا الرالقفت المهني  بين يطراخهف، واب
الملؤولي  المدني  بم فريمهف المكرل  خف القفنون المدنف، إ   يشكل نظفمف ملتقال تمفمف عن نظفا

 .ينء يقدا مالموع  من القواعد التف تامل قدرا من الوصوصي 
ويالمع ال قء ال رنلف ع ى ين الملؤولي  المهني  بشكل عفا ترتبط ارتبفطف و يقف بفلملؤولي      

يد وفص عفلد لطبير  النشفط المهنف المدني  ايم تشكل اقولى إادى تطبيقفت اقوير ، مع تشد
ول واالبفت النفتال  عنء، ايم قفا ا التهفد وال قء بتوليع رشع الواالبفت خف ا طفر الرقدي عن 
طري  توليع تطبيقفت م هوا الن الني  خف تن يش الرقود والتطبي  المتميز والوال  لم اقفت الرقد 

 .    ف ال رنلفمن القفنونف المدن 1135و1134وخقف قاكفا المفد  
والملؤولي  المصرخي  ملؤولي  مهني  تقدر ع ى ضوح النشفط الممفرس من المصر        

لي  المدني  وتقنيفتء والدارتء وولفل ء التف يمت كهف خهف بكل الوانبهف تشكل إادى تطبيقفت الملؤو 
 .وخقف ل قواعد الرفم 

بفلملؤولي  الموضوعي  ع ى يلفس وتالفشب يلفس الملؤولي  المصرخي  خريقين يادرمف قفل    
نظري  الموفطر، وخري  آور قفل بفلملؤولي  الشوصي  خف إطفر نظري  الوط  ايم نتنفول الرييين 

 .   خيمف ي ف من والل مط بين
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 المطلب األول

 (نظرية المخاطر)المسؤولية الموضوعية أساس المسؤولية المصرفية

ر البفلم خف التنظيا القفنونف لموت   الدول وخف يوربف كفن لظهور نظري  الموفطر اق      
وصوصف نظرا ل ا ول التف قدمهف ينصفر رشع النظري  لال الرديد من ا شكفليفت خف بدايفت 

 .ال ور  الصنفعي 
وقد مرت رشع النظري  برد  مراال لتصل إلى الصيفغ  الادي   لهف وفص  من ايم يلفلهف     

رغا ات فقها ع ى إبرفد النظري  الشوصي  القفلم  ع ى الوط  ك لفس الشي اوت   اولء ال قء 
وايد ل ملؤولي  المدني  خف القفنون المدنف، وواالهت نظري  الموفطر النقد الشديد من منفصري 
نظري  الوط  ممف دخع بمنفصريء إلى الترديل خف ياكفمهف لتتالحا مع مقتضيفت تطور الايف  

 .ت ا ال تر  ا التمفعي  والقفنوني  خف 
لنق  خيمف ي ف ع ى يرا عوامل ظهور نظري  الموفطر ويرا مؤيديهف خف ال رع اقول، ويلفلهف     

خف ال رع  القفنونف الشي الر هف الدير  لتكون يلفلف ل ملؤولي  المصرخي  ع ى ا عتمفد الملتندي
 .وبردرف النقد الموالء لهف من ينصفر نظري  الوط  خف ال رع ال فلمال فنف 

 
 الفرع األول

 أسباب ظهور نظرية المخاطر

 

لا يوت   ال قء القفنونف ع ى خكر  قفنوني  يك ر من اوتالخء اول موضوع الوط  والموفطر       
ك لفس ل ملؤولي  المدني ، وكفن لهشا ا وتال  عد  يلبفب ع ى ريلهف رو التطور ا قتصفدي 
خف ال  م اقوير من القرن التفلع عشر بظهور ا قتصفد الصنفعف الشي ارتكز ع ى اآل ت 

كفنيكي  والبوفري  والكهربفلي  وانتشرت المصفنع الكبرى التف ااتفالت لقيدي لرفم  ، وبديت ت ا الم
اآل ت ت ا  الضرر بفلرفم ين خف المصفنع مع عالز الرمفل ع ى إ بفت وط  صفاب المصنع 
والضرر الشي ياد تء اآل ت وتنقطع بشلا الص   والرالق  اللببي  بين الوط  والضرر وبشلا 

 .ت اقو  الرمفلضفع
وتزامن مع شلا ظهور نظفا الت مين عن الملؤولي  ويصبات شركفت الت مين تدخع      

 .الترويضفت بدل عن الملؤول الشي ي تزا من الهتء بدخع يقلفط الت مين
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وخف ظل التطور ا قتصفدي بديت مبفدئ المشرب ال ردي تتق ص مع تولع ال كر ا شتراكف،      
خبرد ين كفن ال رد ولرفدتء ورخفريتء رف غفي  المالتمع الشي لا يوالد إ  لودمتء وتاقي  
مصفلاء، انق بت اقدوار ويصبا المالتمع رو الافي  وليس ال رد إ  عضوا خيء يلرد بلرفد  الكل 

ينباف ين تضاى مصفلا ال رد لتاقي  مصفلا المالتمع، وظهر مشرب كفرل مفركس الشي يقوا و 
ع ى ا شفد  بطبق  الرمفل ومفدي  التفريا وصيرور  التطور ا قتصفدي إلى الهيمن  ع ى الطبق  

 .1الرفم   واضماالل الطبق  الريلمفلي  
قي  الوير لمص ا  المالتمع ورو مف خوظي   القفنون وغفيتء الب المشرب ا شتراكف رو تا   

يلتتبع ين يكون ترويض المضرور وخ  مف تقتضيء مص ا  الالمفع  دون النظر إلى والود الوط  
 .2يو انردامء

التف ريت ين القفنون رو وليد  نافينيويضف  إلى شلا ظهر تيفر المدرل  التفريوي  بزعفم     
المدني  خف القفنون الرومفنف والقرون الولطى  الايف  ا التمفعي  والبيل ، ايم ين الملؤولي 

وخقهفح الكنيل  كفنت توت ط بفلملؤولي  الالنفلي  وخف القرن التفلع عشر اوت  ت الملؤولي  المدني  
عن مف كفنت ع يء، ايم ين القفنون يتطور بالب مقتضيفت الايف  ا التمفعي  وا قتصفدي  

 .ل دول بفعتبفرع وليد البيل  
هور نظري  الموفطر يلبفب قفنوني  كفن لهف اق ر البفلم خف امفي  خل  الرمفل من وكفن لظ   

مل ل  عبح إ بفت وط  يصافب المصفنع  لتاقف  الترويض بلبب الضرر الشي لا  بها من 
 .الراح الرمل بفلمصفنع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .150، ديوان المطبوعفت الالفمري ، الالزالر،ص(ؤولية المدنيةالمن)الن  ية العامة لالت ام ع ف ع ف ل يمفن،  -(1)
 . 132،ص2003، دار ال كر الالفمرف ، ا لكندري ،  المفهوم القانوني ل ا طة الن  يةعفدل البري مامد ابيب ،  -(2)
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خكفن اللبب اقكبر ل منفدا  بنظري  الموفطر رو عالز نظري  الوط  بمبفدلهف ع ى إنصف      
 بفت الوط  طبقف قاكفا المفدتين إفيف من اوادم الرمل والنقل لصروب  الرمفل الضا

 .من القفنون المدنف ال رنلف  1383و1382
ي  تامل التبر  التف امل لوالهف كل رشع اقلبفب كفنت داخرف لظهور نظري  الموفطر يو نظر    
يول اقمر ،خف (ripert)ربيير ،(josserand)الولران ،(salielle)لفلف ،(labbé) بيء

خيمف برد، وقد مرت رشع النظري  عبر مراال  (savaties)، ولفخفتييء(emongue)وديمونج
 :1 الم
خ ف مرا   يولى يقيمت نظري  الموفطر ع ى يلفس الارا بفلانا ايم يتامل الشوص الشي     

فت رابط   بميلت يد من شفح مرين الموفطر النفتال  عنء والتف ت ا  ضررا بفلاير و  ي زا إ  ب
 .2اللببي  بين الضرر والشفح باض النظر عن يي وط  قد ارتكب

وخف مرا    فني  ع ى يلفس الوطر الملتادم،  ا انتهت خف مرا    فل   إلى التوخي  بين     
بقفح ع ى خكر  الوط  إلى الفنب خكر  الوطر ، خفلوط  يبقى اللند الرليلف الوط  والوطر وا 

اللند الصايا خال يالوز لنظري  الموفطر التدول إ  بصور   فنوي  عندمف  رلفح الملؤولي  ورف 
 . ت رض الردال  التدول ل ترويض ع ى المتضرر 

ويقول اقلتفش الولران خف مضمون رشع النظري  ين الملؤولي  إشا بديت تنرقد لمالرد تدول     
خمن البام عن يلفس آور  ،اقشيفح التف تات ليطر  ا نلفن وارالتء خف تاق  الضرر

ل ملؤولي  يصبا ضرور  وفص  وين خكر  الوط    يمكن ين ت لر انرقفد الملؤولي  يمف رد 
الملؤولي  إلى خكر  الوط  خ يس إ  ي ر من آ فر المفضف يركس الو ط بين الملؤوليتين الالنفلي  

اللببي  بين الضرر وخرل  والمدني  ، خفلملؤولي    تقوا إ  بتواخر ركنين رمف الضرر ورابط 
 .3المدعى ع يء

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .125ع ف ع ف ل يمفن،مرالع لفب ،ص -(1) 
 .113نريا ماباب ، مرالع لفب ، ص  -(2)
 .134عفدل البري مامد ابيب، مرالع لفب ، ص  -(3)



25 

 

خمن الطبيرف ين يتامل الشوص الشي يلت يد من نشفط مرين مقفبل مف عفد ع يء رشا     
 .نشفطء والتف يتررض لهف الاير النشفط، يعبفح النفشل  عن اقضرار التف تتولد عن 

ين التزاا الشوص بترويض اقضرار التف ياد هف رو المقفبل الضروري :" ويقول لفلف   
 .        1"والقفنونف لاريتء خف الرمل والارك 

 

 الفرع الثاني

 تطبيق نظرية المخاطر على المسؤولية المصرفية

يقيمت نظري  الموفطر ع ى خكر  يلفلي  م فدرف ين كل نشفط مهمف كفن نوعء يؤدي إلى و         
موفطر مرين  يالرل صفابء ملؤو  عن الضرر الشي يمكن إلافقء بفلاير نتيال  رشا النشفط، 
وشلا دون ين يكون بفلضرور  رنفا وط  قد يؤدي إلى إادام الضرر، خفلتبرفد الوط  خف رشا 

من الترويض ل متضرر رو الهد  اقلفلف قن نظري  تامل التبر  تقوا ع ى  الصدد يالرل
 .يلفس الضرر دون الوط 

وبمف ين الودمفت المصرخي  خف إطفر عم ي  ا عتمفد الملتندي بطبيرتهف مصدرا ل موفطر        
ا لت مفر  نتيال  ارتبفطهف برنصر المفل، وبمف ين البنوا تترفمل خف يموال المدورين لتليير عال  

شا كفن م ل رشا النشفط غفلبف مف  وخف شلا موفطر  ب موال الرمالح المودعين قموالها بفلبنا، واب
يؤ ر ويت  ر بفقوضفع ا قتصفدي  خف اللو  التالفري، وبمف ين رشع الموفطر  تدر ع ى البنوا 

  متط بفت اللو  يربفاف طفل   بمف يرزز من مركزرف المفلف وا قتصفدي بايم يمكنهف من موااله
 .التالفري ويرزز من  ق  المترفم ين مرهف

خمن شلا الرل الفنب من ال قء ال رنلف يؤيد اعتبفر نظري  الموفطر يلفلف ل ملؤولي      
 التف كفنت يلفلف لنظري " الارا بفلانا"المصرخي  ع ى عم ي  ا عتمفد الملتندي، من منط   خكر 

عن يي ضرر ي ا  عماللهف يو الاير نتيال  ممفرلتهف  ل الموفطر، ختكون بشلا البنوا ملؤو 
لنشفطفتهف دون ين ي بت ارتكفبهف لوط  ي نفح القيفا بتن يش ترهداتهف خف إطفر ترفمالتهف بف عتمفد 

 .الملتندي 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 135عفدل البري مامد ابيب، مرالع لفب ، ص -(1) 
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خفلطبير  القفنوني  لملؤولي  البنا مفنا ا عتمفد تلتند بشكل كبير إلى كونهف تنش  من الراح    
منا ا عتمفدات يو من ممفرل  تن يشرف يو دعمهف وبدون ين يصدر يي وط  يمكن تواليهء 

خيتامل تبر  الملؤولي  من الراح شلا بف لتنفد إلى نظري  موفطر المهن  بايم يمكن  ،ل مصر 
 .     1اقتء ليس خقط عن يعمفلء إنمف عن يعمفل الموظ ين الرفم ين لديءمال
ل خف الملؤولي  الموضوعي  و  يلتطيع دخع رشع الملؤولي  اتى لو ن ى الوط  و خفلبنا ملؤ    

واتى لو ي بت اللبب اقالنبف مفداا الضرر قد وقع الراح نشفطء ولو باير وط  منء خهو ملؤول 
 .عنء
بفلنظري   1166ينفير11م  النقض المصري  خف اكا لهف صفدر بتفريا وقد يوشت ماك   

الموضوعي  واعتبرت البنا ملؤو  رغا عدا وقوع وط  منء، خفلبنا ملؤو  عن الضرر الشي 
يصيب الرميل من الراح نشفطء ولو لا يكن البنا موطلف خفلبنا ملؤول مفداا الرميل قد يصفبء 

 .2لو كفن البنا غير موطئ مفداا الرميل لا يوطئضرر من الراح تن يش الودم  اتى و 
وانتقد ريي ماكم  النقض ب نء ور  عن القواعد الرفم  خف الملؤولي  المدني  وخف القفنون    

المدنف ب وش ملؤولي  الموفطر الاير مرروخ  خف القفنون المدنف المصري ينشاا، وع   شلا رف 
ايم االتهدت الماكم  ولفيرت ا تالفع الاديم خف  غيب  التشريع الوفص بفلبنوا خف ت ا ال تر 

القفنون المقفرن ويوشت نظري  الموفطر لتواليء المشرع إلى ضرور  إصدار قفنون وفص بفلبنوا 
 .ينص ع ى ين ملؤولي  البنا خف نشفطء المصرخف ملؤولي  موضوعي  مبنفرف خكر  الموفطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .111نريا ماباب ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
 .1686د الشواربف وعز الدين الدينفصوري،مرالع لفب ،صعبد الامي-(2)



22 

 

ورغا ين نظري  الموفطر ترود قك ر من قرن من الزمفن إ  ين ا تالفع ال قهف القفلل ب ن      
نظري  الموفطر يلفلف ل ملؤولي  المصرخي  يرتبر رييف لفبقف قوانء، ايم ين رشع النظري  تالد 

خف موت   يخفقهف الملتقب ي  خف التطورات الهفم  خف مالفل النشفط المصرخف شا الوتير  المتلفرع  
 .مالف تء نظرا لمرون  اقعرا  التف تاكمء ع ى الملتوى الداو ف والدولف

ووخقف لهشا ا تالفع خمنء بلبب كون النشفط المصرخف رو مصدر ل موفطر وبلبب يرمي       
موقع المصفر  وضوفم  اقربفح التف ياققهف خمن م هوا الوط  المصرخف كوط  مهنف يصبا 

 .1م هوا الموفطر النفتال  عن الربا يقترب شيلف خشيلف من
ويؤيد رشا ا تالفع ين التطور خف مالفل الملؤولي  المصرخي  تاكمء بفقلفس اعتبفرات    

اقتصفدي  يك ر منهف قفنوني  نظرا ل مركز القفنونف ل بنا ودورع الهفا خف الايف  ا قتصفدي ، بايم 
 .   الملؤولي  المرتبط  بنشفطء ين يرمي  موقرء رف التف تؤوش برين ا عتبفر  قفم 

     
 الفرع الثالث

 تقدير نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية المصرفية

      
يمفا مافول  ينصفر نظري  الموفطر توليع تطبيقفتهف لتشمل موت   يوالء النشفط الوفص بمف    

قدت خف مرا تهف خيهف الودمفت المصرخي ، واالهت رشع النظري  النقد الشديد من يلفلهف ايم انت
اقولى القفلم  ع ى يلفس الارا بفلانا ب ن ليس كل نشفط يرود ع ى صفابء بفلانا، بل ين رنفا 

 .نشفطفت   ترود ع ى صفابهف بشفح وقد ت اقء بفلولفر  خف ك ير من اقايفن
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 .222لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(1)
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يمف خف مرا تهف ال فني  القفلم  ع ى الوطر الملتادم خفنتقدت من ايم ينهف تد بط الهما      
وتداالا اقخراد ع ى الارك  وشي  قيفا الملؤولي  ضدرا، وفص  خف مالفل المصفر  الم فح 
بفلموفطر ول م فرق  عوضف من التلفما مع المصر  لتشاليرء ع ى موااله  ت ا الموفطر إش 

 . 1القضفلي  تتوالى لندا لت ا الموفطر بفلمالاقفت
ايم ين رشع النظري  الر ت المرح ملؤو  عن النتفلج الضفر  ب ي نشفط يبشلء ممف ي نيء عن      

الرمل ويالرل النفس يا رون ا متنفع عن كل نشفط نفخع وكشلا يالرل النفس تا ر التهفون والتواكل 
 .2بدل الايط  واليقض  قن الترويض مضمون 

وانتقدت رشع النظري  من ايم ينهف تقضف ع ى روح المبفدر  وت ا  الالمود والش ل ع ى      
دم قد يكون ال فعل لببف خيء بدور الصريد ا قتصفدي وا التمفعف، شلا قن الضرر الشي يا

إيالفبف ويلفرا المتضرر خيء ب رل ل بف يو تقصير من الهتء، ورشا لا ت وش بء النظري  بفلالبفن 
زليف ممف يدى بفلبرض بفلقول ين تطبيقفتهف يالب ين تكون مادود  النطف  بموالب القوانين ولو ال

 .الوفص  
يمف خف المرا   اقوير  ارتد برض ال قهفح ع ى خكر  الموفطر ورالع إلى خكر  الوط  م ل     

خكر  الوط   ونفدى الفنب من ال قهفح بالرل" القفعد  الو قي  خف ا لتزامفت المدني " ريبير خف مؤل ء
ين يصال والموفطر خكر  ااتيفطي ، خف اين ريى الفنب من ال قهفح ع ى ريلها الولران ولفختييء 

 .الوط  والموفطر متلفويتين إ  ينء لكل منهمف نطف  وفص بهف، ورو ملفو لنطف  اقورىخكر  
الموفطر و   تبنى الملؤولي  المدني  ع ى نظريتين نظري  الوط  ونظري :" ايم يقول الولران   

 بفت الوط  ضروري لقيفا الملؤولي  بالب إت و   ادى رفتين النظريتين ع ى ال فني  خمشا كفن 
 .3"النظري  اقولى خمنء   افال    بفت م ل رشا الوط  بموالب النظري  ال فني 
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 .111نريا ماباب ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
 .123لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(2)
 .114نريا ماباب ، مرالع لفب ، ص  -(3)
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المردل   124تقفب هف المفد  1382المفد  )خنطف  الوط  رو الملؤولي  عن اقخرفل الشوصي     
ونطف  الموفطر ( المتضمن القفنون المدنف20/06/2005المؤر  خف  10/05بموالب القفنون رقا 

 المقفب   ل مفد ( 4.5.6ال قر )1384رو الملؤولي  عن خرل الاير المنصوص ع يهف خف المفد  
والملؤولي  عن خرل الايوان واقشيفح غير الاي  المنصوص ع يهف بفل قر   135و 134،135

1المقفب تين ل مواد  1386و 1385والمفدتين  1384اقولى من المفد  
قفنون مدنف  140.131.138

 .الزالري
 وبمف ين الموفطر  من صميا الرمل المصرخف وخف مالفل ا لتمفن المصرخف وصيصف لتر قهف    

بفلمفل ن لء، وت  رع بفلتق بفت ا قتصفدي  والمفلي  خمن القول بملؤولي  البنا ينهف ملؤولي  
موضوعي  قفلم  ع ى الموفطر تالرل ملؤولي  البنا نتيال  اتمي  لنشفطء القفلا ع ى الموفطر ، 

التف ممف قد يؤدي إلى تردد البنوا عن منا ا عتمفدات ووخف من ترتيب ملؤوليتهف عن نشفطفتهف 
رف من صميا الرمل المصرخف، ورشا ينركس ل بف ع ى البنوا وع ى النشفط ا قتصفدي بشكل 

 .عفا ع ى اعتبفر ين البنوا رف الرصب الرليلف خف الايف  ا قتصفدي 
ومن رنف يظهر ال يف ين نظري  الموفطر   يمكن ين تكون يلفلف ل ملؤولي  المصرخي  عن    

لمف يتضمنء شلا من انركفلفت ل بي  ع ى القطفع المصرخف بشكل عم يفت ا عتمفد الملتندي 
 .2وفص وع ى ا قتصفد بشكل عفا

ممف ياتا البام عن يلفلف ل ملؤولي  المصرخي  عن عم يفت ا عتمفد الملتندي تتالحا مع     
 . طبير  النشفط المصرخف ويرميتء خف الايف  ا قتصفدي  
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 .230ملقفوي، مرالع لفب ،صلبنى عمر  -(2)
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  المطلب الثاني 

 المسؤولية الشخصية أساس المسؤولية المصرفية

ترر  النظري  الشوصي  ب نهف نظري  تق يدي  خف ال كر القفنونف قفلم  ع ى يلفس الوط        
يرود تفريوهف إلى الرهد الرومفنف، وقد مر رشا الم هوا القفنونف برد  مراال ايم تب ورت يلس 

قواعد النظري  الشوصي  اول الوط ، رغا ا وتال  الشديد بين ال قهفح خف تاديد م هوا الوط  و 
خف ظل ال را  القفنونف لموت   تقنينفت الدول لهشع ال كر  القفنوني  وظ ت دالمف مال تنظير 

 .ومنفقشفت خف اقولفط ال قهي 
مصرخي  خف ا عتمفد الملتندي يمفا عالز مبفدئ النظري  الموضوعي  ك لفس ل ملؤولي  ال    

نظرا لوصوصي  رشا الرمل المصرخف، بفعتبفرع يرا الودمفت المصرخي  ولتشرب عالقفتء وكشا 
يلس قيفا ملؤولي  المصر ، ريى الفنب من ال قء ين النظري  الشوصي  التف يلفلهف الوط  رو 

ف ع ى إيالفد الا ول القفنوني  مبنى الملؤولي  المصرخي  خف عم ي  ا عتمفد الملتندي، نظرا لقدرته
 .عتمفدات الملتندي  لاكا الرالق  الوفص  بين البنوا وعماللهف خف إطفر الترفمل بف 

لشلا نتنفول بفلدرال  التطور التفريوف لم هوا الوط ، وبردرف تطبيقفت نظري  الوط  ك لفس      
 .ل ملؤولي  المصرخي  خف خرعين متتفليين 

 
 الفرع األول

 التاريخي لمفهوم الخطأ في النظرية الشخصية التطور

 
لا يادم ين اوت   الريي ال قهف اول م هوا قفنونف م ل مف اوت   خف ترر  الوط ، شلا      

ين الوط  رو االر اقلفس خف النظري  التق يدي  يو النظري  الشوصي ، وخكر  الوط  لا تبرز 
 .لقفنون الرومفنفبم هومهف الافلف خف الشرير  ا لالمي  و  خف ا

نمف كفن يول ظهور لهف لدى خقهفح الكنيل  خف القرون الولطى، ايم لفد الو ط بين       واب
بهشا الو ط، وبمف كفن لفلدا  دوما و واتييهم هوا الوط  والوطيل  خف ت ا ال تر  وقد ت  ر ال قيهين 

 .لي  المدني خف القفنون الرومفنف الشي لا يميز بين الملؤولي  الالنفلي  والملؤو 
ايم يقفمف الملؤولي  المدني  التقصيري  والرقدي  ع ى يلفس الوط ، ولكن خرقف الملؤولي      

يك ف لقيفا  -الب رييهمف-الرقدي  عن الملؤولي  التقصيري  خيمف عر  بفلوط  التفخء الشي
، يمف "لي  التقصيري ين الوط  التفخء يك ف لقيفا الملؤو " الملؤولي  التقصيري  طبقف ل قول الرومفنف
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خف الملؤولي  الرقدي  خقد قلا القفنون ال رنلف القديا الوط  إلى  ال   يقلفا تتدر  من وط  الليا 
 .إلى وط  يلير إلى وط  تفخء وكفنت يلفلف لتقليا الرقود  

ي ويضف  ينصفر رشا التمييز ين ا لتزاا خف الملؤولي  الرقدي  رو خف الافلب التزاا إيالفبف ي    
ا لتزاا برمل ورشا ا لتزاا بطبيرتء قفبل ل تدر  من ايم الن التن يش من عدمء، يمف ا لتزاا خف 
الملؤولي  التقصيري  رو التزاا ل بف بردا ا ضرار بفلاير ورو غير قفبل ل تدر  قنء إمف ين ين ش 

 .يو 
من القفنون المدنف  1132 وريى ينصفر رشا التمييز ين تقنين نفب يون يوش بهف خف نص المفد     

من القفنون المدنف الالزالري، التف يقرت ع ى ين التزاا المدين  122ال رنلف التف تقفب هف المفد  
خف الملؤولي  الرقدي  رو التزاا ببشل عنفي  الرالل الرفدي، يي ين المدين   يل ل عن وطلء التفخء 

 ى ين ملؤولي  المدين خف الملؤولي  ع1 1383بينمف نص القفنون المدنف ال رنلف خف المفد  
 .     التقصيري  عن إرمفلء ورعونتء وعدا تبصرع يي اتى عن وطلء التفخء
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1)-Article1383¨Chacun est responsable du dommage qu'il a cause non seulement par son fait. Mais 

encore par sa négligence ou par son imprudence¨ .Alain Benabent.Droit 

Civil.Montchrestien.7
e
edition.1999.paris.p331.  
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 وقد انتقد رشا التمييز والتدر  خف الوط  ايم ين ال قيء كفبيتفن قفل ين القضفح لا ي وش بهشا    
التمييز وانتقد ييضف ال قيء  لو رشع الت رق ، وبفلنلب  لتقنين نفب يون لا ي وش بهشا التمييز خف الوط  

من  122من القفنون المدنف ال رنلف التف تقفب هف المفد   1132بين الملؤوليتين، وين اكا المفد  
لا تتاق  الافي  المرالو  من القفنون المدنف الالزالري وفص بف لتزاا ببشل عنفي  الرالل الرفدي ولو 

من القفنون المدنف الالزالري وفص بتاقي   126المقفب   ل مفد   1142رشا ا لتزاا، يمف المفد  
، و  ير يء من  1نتيال  والمدين ملؤول خيء عن تاقي  النتيال  يو الافي  لواح يوط  يو لا يوطئ

 . الملؤولي  إ  إ بفت اللبب اقالنبف
لتقصيري  خف لتزاا خيهف قفنونف بردا ا ضرار بفلاير ورو التزاا ببشل عنفي  الرالل يمف الملؤولي  ا  

 .الرفدي، وتقوا الملؤولي  بف نارا  عن ل وا الرالل الرفدي
ويمفا النقد الموالء ل تمييز بين الملؤوليتين بالب التدر  خف الوط ، ريي الفنب من ال قء    

 :ت  ت آراح ال قهفح اولهف كل الب واله  نظرع ايم اصر دالر  الوط  خف ترري فت مادد  او
م  قفمت ع ى يربر  يقلفا لهشا عرخء ال قيء بالنيول ب نء ا والل بفلتزاا لفب   ا وضع قفل   
 :والل ا 
 .شوفص واقموالا لتزاا بردا الترمفل الرن  ضد اق -
 .ا لتزاا بردا الترمفل الاش والوداع مع النفس -

 .يفا برمل   تتواخر خيء لدى من يقوا بء المهفر  والقو  الواالبتفنا لتزاا بردا الق -

 .ا لتزاا بفليقظ  وبرقفب  اقشوفص الشين يل ل عنها واقشيفح الوطر  التف تات الارال  -

 :يمف الولران خقد عر  الوط  ب نء يتضمن عنصرين    
الوالع ليشمل الاريفت يمف نلفن ع ى ين ي ها الا  بفلمرنى الملفس با  من اقو  ا : اقول

 .الملفس بمص ا  خهو غير كف 
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 .ل ين يتشرع با  يقوى من ا  المضروررو ي  يلتطيع الملؤو : ال فنف 
 :خف اين ا ل كفبيتفن الوط  إلى عنصرين     
 .عنصر التردي: اقول -
 .عنصر ا لنفد:  فنيف -

ا المرح مل كف لا يكن ينباف ين يل كء خفلرنصر اقول عنصر مفدي موضوعف رو ين يل     
الرالل الرفدي يو ي  ي رل مف كفن ينباف ين ي ر ء الرالل الرفدي، والرنصر ال فنف مرنوي ورو 

 .1يقتضف ي  يل ل المرح عن التردي إ  إشا كفن مميزا يدرا ينء مرتد
التقصيري كمف خرل وقد افول اقلتفش اللنهوري التوخي  بين موت   الترفري  وا ل الوط       

كفبيتفن إلى عنصري التردي وا لنفد، وقفس التردي بمريفر ا نارا  عن ل وا الرالل الرفدي 
منظورا إليء نظر  مالرد  عن ظروخء الشوصي ، بايم   يؤوش خف ا عتبفر م ل رشع الظرو  من 

ظروخء  مرض وغيرع يي   ينظر إليء نظر  شاتي  وبمريفر شوصف ولكن تؤوش خف ا عتبفر
 . 2الوفرالي  من زمفن ومكفن

 
 الفرع الثاني

 الخطأ أساس المسؤولية المصرفية

 

رغا المافو ت ال قهي  لاصر م هوا الوط  إ  ينهف بقيت مالرد يخكفر تبرف لنلبي  الوط  خف    
اد شاتء المتاير المرفلا بالب طبير  المكفن واقزمفن، وكشا اوتال  خف نطف  الملؤولي  المدني  
قصافب المهن بالب طبير  مهنها ووفص  خف إطفر الرم يفت المصرخي ، إ  ين الفنب من 
ال قء ييد خكر  الوط  ك لفس ل ملؤولي  المصرخي  التف ترد شكال من يشكفل الملؤولي  المهني  
التف توضع ل قواعد الرفم  ل ملؤولي  المدني  لواحا كفنت تقصيري  يو عقدي ، واقصل ين 

 .3ملؤولي  البنا تقوا ع ى يلفس الوط  والضرر مرف وليس ع ى يلفس الضرر خقط
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إ  ين التزامفت وواالبفت البنوا التف تولرت يصبات يك ر شمولي  ويك ر تشديدا لتتالحا     
ومرطيفت الايف  ا قتصفدي ، وشلا يدى إلى تشديد الملؤولي  المصرخي  تبرف لتزايد الواالبفت التف 

بدورع  تقع ع ى عفت  المصر  ممف زاد خف اتلفع نطفقهف تبرف ل والل بت ا الواالبفت الشي يشكل
 .   وط  من قبل البنا مرتب لملؤوليتء  خف إطفر الودمفت المصرخي  

خفلوط  رو عمل غير مشروع يهد  إلى عدا إتمفا قفعد  من الترفمل الصايا رشع القفعد      
يمكن ين تادد بوالط  عقد يو بنود قفنوني  يو ترمف إلى ااتراا موالب الرنفي  الرفا خفلملؤولي  

إلى الوط  لواح نفتالف عن عدا تن يش موالب ترفقدي يا الترل  بفلترمفل الشوصي  تلتند 
 .     1الا 
ومن رنف يمكن القول ين الملؤولي  الشوصي  القفلم  ع ى خكر  الوط  لواح كفن نفتالف عن     

عدا تن يش التزاا عقدي يو ترل  من طر  البنا خف ممفرل  ا  من اقوقء، خهف تشكل يلفلف 
صرخي  مع التشديد خف التزامفت البنا بتطوير مريفر الوط  المصرخف ليتنفلب مع ل ملؤولي  الم

طبير  النشفط المصرخف، لتاق  نظري  الوط  مف عالزت نظري  الموفطر عن تاقيقء وفص  ع ى 
الصريد ت ريل روح المبفدر  واري  الارك  ل ودمفت المصرخي  بمف يزيد من الت مفراتهف دون الوشي  

 .ملؤولي  عن الموفطر النفتال  دون  بوت وط  من قب هفمن عواقب ال
 :وع ى شلا خملؤولي  البنا تتاق  خف الاف ت اآلتي        

 .إشا وقع ضرر ل رميل من الراح وط  البنا طبقف ل قواعد الرفم  ل ملؤولي  المدني   -(1
ي  ولا يكن رشا إشا يصيب الرميل بضرر من الراح تن يش البنا قاد عقود الودمفت المصرخ -(2

 .الضرر نفتالف عن وط  الرميل
ويمكن ل بنا ين يدرح عن ن لء الملؤولي  ب ن ي بت وط  الرميل يمف اللبب اقالنبف خيوالب     

 .2ملؤولي  البنا
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وبفلنلب  لرنصر التشديد خف التزامفت البنا يرد ضمفنف لممفرل  الرمل المصرخف خف إطفر     
ا عتمفد الملتندي ب ك ر خفع ي  ويمفن، شلا ين تاديد واالبفت البنا والتقيد بهف يلفعد ع ى 

 يش رل  اقوقهف يو تنتطوير مريفر الوط  المصرخف وينمف خكر  ا اتيفط ببشل الرنفي  يك ر خف ممف
بمف ينركس إيالفبف ع ى البنا من اله  وع ى مصفلا الرمالح واقطرا  المترفم   التزامفتهف 

 .بف عتمفد الملتندي من اله  يورى
ومع واقع تشديد ملؤولي  البنا ت ال  البنوا عفد  خف عقود الودمفت المصرخي  إلى التو ي       

شلا ينء لمف كفنت الملؤولي  الرقدي  منشؤرف  من ملؤوليتهف الرقدي ، ورشع ا ت فقفت الفلز  قفنونف
 .اد  إشن يلفس الملؤولي  الرقدي الرقد وكفن الرقد وليد إراد  المترفقدين خف ر 

وع ى شلا يمكن ل بنا ين يشترط خف عقود الودمفت المصرخي  عدا ملؤوليتء عن خر ء        
ين الضرر الشي لا  بء كفن بلبب  المالرد من الوط ، خم ال يمكنء ين يرالع ع ى البنا إشا ي بت

وط  البنا وليس بفللبب اقالنبف، كشلا يمكن ل بنا ين يت   خف عقود الودمفت المصرخي  ع ى 
 .إع فلء من الملؤولي  عن وطلء ي نفح تن يش الرقد

ويقع ع ى البنا عبح إ بفت قبول الرميل شرط إع فلء من الملؤولي  ومع شلا يمكن ل رميل      
 ى البنا إشا ي بت ين الضرر الشي وقع ع يء كفن من الراح غش البنا يو وطلء الالليا، الرالوع ع

ويمكن ل بنا ين يو   من ملؤوليتء ب ن يشترط عدا ملؤوليتء عن الترويض إ  خف ادود 
 .مرين 
يمف خف افل  الملؤولي  التقصيري  خمشا تاققت خمن ا ت ف  ع ى إع فح البنا منهف يو تو ي هف      
فلز ويكون شلا بم فب  ص ا ، والص ا الفلز خيمف رو ليس من النظفا الرفا يمف قبل تاققهف خال ال

 .يالوز ا ت ف  ع ى ا ع فح يو التو ي  منهف
وع يء خمن التركيز ع ى الوط  ك لفس ل ملؤولي  المصرخي  والتبرفد ملؤولي  الموفطر عن      

 .ردي  وترزيز الاري  خف الرمل المصرخفالتطبي  يؤدي إلى تشاليع وت ريل المبفدر  ال 
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رو الشي    كمف يقود إلى قيفا المصر  بدورع بفلاد اقع ى من الايط  والاشر ورشا الوط      
خف الظرو  الوفرالي  ن لء خمريفر تاقي  الوط  رو الوط  الصفدر عن  يرتكبء الرالل الرفدي

 . 1الرالل الاش  المتنبء الاشر
وبفلنلب  ل بنا يؤوش بمريفر الشوص الممتهن ورو مريفر متشدد نظرا لطبير  عمل البنا     

مكفنيفتء المفلي  والتقني    .ومقدرتء واب
 

نو ص ممف تقدا ين الملؤولي  المصرخي  عن عم يفت التمويل المصرخف رف ملؤولي      
ف شاتهف اقركفن التق يدي  شوصي  قفلم  يلفلف ع ى خكر  الوط ، وين يركفنهف الموضوعي  ر

ل ملؤولي ، إش  بد ل قول بوالودرف من تواخر وط  البنا ومن والود ضرر لا  بفلرميل ومن إقفم  
 . 2ص   لببي  بين الوط  والضرر

والملؤولي  المصرخي  خف إطفر ا لتمفن المصرخف بشكل عفا وخف إطفر ا عتمفد الملتندي     
المصرخف قد يكون بلبب عدا تن يش التزامفت ترفقدي  يو  بشكل وفص يقوا ع ى يلفس الوط 

ا والل بتن يشرف يو نتيال  الترل  خف الترمفل الا  من قبل البنا، ولتقتصر الدرال  اول 
الوط  المصرخف النفتج عن عدا تن يش التزامفت ترفقدي  يو ا والل بتن يشرف يو ا والل بفلتزاا عدا 

 .نفتج عن الترل  خف الترمفل الا  ا ضرار بفلاير دون الوط  ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  182نريا ماباب ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
 .232لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(2)



82 

 

 المبحث الثاني

 صور المسؤولية المصرفية في االعتماد المستندي

     
عرخنف لفبقف ين الملؤولي  المصرخي  بفعتبفررف ياد صور الملؤولي  المدني  توضع ل قواعد    

لملؤولي  الشوصي  التف تلتوالب ارتكفب البنا لوط  بصدد منا ا عتمفد يو الرفم  خف إطفر ا
ي نفح ممفرل  اقوقء القفنوني  يو إواللء بتن يش التزامفت ترفقدي  خف إطفر ودمفتء المصرخي ، خوط  
البنا قد يكون نفتالف عن الترل  خف الترمفل الا  يو عدا تن يش ا لتزامفت الترفقدي  يو ا والل 

ن يشرف، ورو وط  مهنف يت  ر بشكل يلفلف بوضري  البنا ومركزع المفلف ومدى قدرتء ع ى خف ت
ا لتزاا بفلواالبفت المهني  كمرالري  يلفلي  يرتمدرف القضفح ل تصدي لدعفوي الملؤولي  المقفم  

 .ضد البنوا خف إطفر عم يفتهف بتوزيع ا لتمفن تبرف ل موفطر المالزم  لهشع الرم يفت
وبر  المهني  ل بنوا الر ت الرفم ين خيهف والدارلين خف رشا المالفل والقضفح يادد الم   من وال    

الواالبفت التف يالب ع ى البنوا التقيد بهف خف موت   مراال عم يفت ا عتمفد الملتندي، ويشكل 
 .ا نارا  عنهف وط  مهنيف يكون مال ملفحل  خف موااله  البنا

لشلا نتنفول خف رشا المبام درال  مظفرر الواالبفت المهني  ل بنوا خف إطفر عم ي  ا عتمفد      
الملتندي خف المط ب اقول، وبردرف نتطر  إلى صور الوط  عند ا والل بت ا الواالبفت وبصدد 

 . ترل  البنا خف ممفرل  ا  من اقوقء خف المط ب ال فنف
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 المطلب األول

 الواجبات المهنية للبنوك بصدد عملية االعتماد المستندي

 

إن النشفط المصرخف كموزع لاللتمفن تا ء الموفطر من كل الالوانب نظرا  تصفلء      
بفلمصفلا الوفص  بفلرمالح، خيمف يتر   بفلت مفر يموال وودالع الرمالح ممف يلتوالب ضرور  

ع يء بفليقظ  بفلواالبفت المهني ، بلبب مف يصبات الازا القفنونف خف موااله  البنا والتشديد 
تتررض لء المصفر  من موفطر الملفحل  من طر  كل من ي اقء ضرر نتيال  مف تتوشع البنوا 

 .من قرارات بصدد كل مرا   من مراال عم ي  ا عتمفد الملتندي
ر  الم   من وقد تصدى القضفح لدعفوى الملؤولي  المرخوع  ضد البنوا وادد لهشع اقوي     

الواالبفت ويلزمهف بفلتقيد بهف لموااله  دعفوى الملؤولي ، واتلمت رشع الواالبفت بفلتشدد ايم 
نمف رف واالبفت مهني  وظي ي  يتادد  يصبات ت قل عفت  البنوا ورف ليلت واالبفت باد شاتهف واب

 .1عفم دوررف ومضمونهف ع ى ضوح خكر  الموفطر المالزم  لرم يفت ا لتمفن المصرخف بص   
ويول الموفطر التف قد يواالههف البنا رو ولفر  يموالء التف قدمهف خف إطفر عم يفت      

نمف خف ودالع المدورين ممف يالر ء خف موااله  ويفر  ا لتمفن، شلا ين البنا   يتفالر خف يموالء واب
 ب المدورين علير بين التولع بفلنشفط والصمود يمفا المنفخلين والت و  ع يها، وبين التالب لط

 .الترداد يموالها خال   ايم   تك ف لمواالهتء يموال البنا ك هف وااتيفطفتء مهمف تضومت
د وليس ل بنا من لبيل خف موااله  م ل رشع الموفطر لوى اتوفش قراراتء بمنا وختا ا عتمف     

ق  التف ، وفص  تاق  البنا من الدار  والتاقف  الرميل ل  ملتالمرف خيء كل مقومفت اللالم 
يلرى إليهف من والل ختا ا عتمفد ممف ي رض ع يء واالب التاري والمع المر ومفت اول 
الرميل، وواالب الن تقدير وماللم  ا عتمفد المط وب وواالب الرقفب  لتن يش الرم ي  ككل نتنفولهف 

 .خف  ال   خروع 
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 الفرع األول

 واجب التحري وجمع المعلومات

 

إن اتوفش البنا لقرار منا ا لتمفن خف إطفر ا عتمفد الملتندي يرتكز ع ى يلفس  ق  البنا      
،  1خف الرميل اآلمر لواح كفن شوصف طبيريف يو مرنويف يرغب خف ختا ا عتمفد لمص ا  الملت يد
ومفت ايم يتوخر ل بنا الم   من ا مكفنيفت والقدرات التف تالر ء يلتالمع يكبر قدر من المر 

اول الرميل طفلب ختا ا عتمفد من إعداد الدرالفت وا اصفليفت خف موت   الالوانب 
ا قتصفدي  وا التمفعي  والليفلي  التف تلفعد البنوا ع ى التولع يو التضيي  خف مالفل 

 .ا عتمفدات الملتندي 
متم ل خف المع ويرر  واالب التاري والمع المر ومفت يو ا لترالا ب نء الرمل ا يالفبف ال    

 2المر ومفت من مصفدررف الموت    بهد  تكوين صور  واضا  وكفم   عن الرميل طفلب التمويل

. 
وينصب ارتمفا المصر  خف إطفر واالبء بفلتاري والمع المر ومفت بشوصي  الرميل وافلتء     

 ، وبفلنلب  المدني  من والل تاديد ا لا والموطن والنشفط الممفرس من طرخء وير يتء القفنوني
لقشوفص المرنوي  خالبد من اكتلفبهف الشوصي  القفنوني  وخقف ل قفنون، وتاديد موطن الشوص 

 .المرنوي وكشا مم  ء القفنونف وبفقف عنفصر الشوصي  ا عتبفري 
الالدار  " ويضع البنا خف اعتبفرع ييضف اللمر  الرفم  لطفلب ختا ا عتمفد تبرف لمف يرر  بـ   

التف ترتكز ع ى الدي  الرميل ونزارتء خف نشفطفتء التالفري  والت كد من مركزع المفلف " المرنوي 
 .ومدى قدرتء ع ى ا لتزاا بترهداتء

وتبرز يرمي  التاري عن الالوانب اقوالقي  واللمفت الشوصي  الطفبع الشوصف ل تقدير الشي    
ر  خف قبول يو رخض منا يالريء المصر ، وتبرز خف الاري  الكبير  التف يتمتع بهف المص

 .ا لتمفن  وانتقفح عماللء
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .325بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
 .164لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(2)
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قن ا لترالا المصرخف خن ياتف  إلى الوبر  خف الرمل والليفل  خف المرفم   وبرد النظر      
لمافول  التكشف  مف وراح المر ومفت التف تصل إلى المصر  والترر  ع ى مف ترنيء رشع 

 ا بافل  الرميل اآلمر بصور  المر ومفت بايم تلفعد المصر  ع ى اتوفش قرارع ورو ع ى ع
 .  1اقيقي 
خقد يرخض البنا ختا ا عتمفد إشا  بت لء مف قد يمس بفلنزار  يو اقمفن  رغا الضمفنفت     

الكفخي  التف قد يقدمهف الرميل، خفلالدار  المرنوي  رف يلفس منا ال ق  و  تردو المالح  المفدي  ين 
 .2تكون ولي   تك ل ملفند  رشع الالدار  

والبنا م زا بف بترفد عن مواطن الشا والريب  خف ترفمالتء وخف ال ق  خف عماللء قن الترفمل     
مع عمالح شوو اللمر  الليل  قد ينفل من مكفن  البنا خف ت قف الودالع، بمف ينركس ل بف ع ى 

 .دورع الهفا كموزع لاللتمفن
الاير إشا  بت ينء لاظ  ختا ا عتمفد كفن  ول بنا ين يلترد يموالء ويت فدى الملفحل  من قبل   

خف موااله  مشروع نفالا يتمتع بك فح  انتفالي  عفلي  ولء القدر  ع ى الوخفح بفلتزامفتء وترهداتء قبل 
البنا وقبل الاير، وخف رشا الصدد قد يلهل إ بفت وط  البنا عند ا لفح  خف تقدير المركز 

نهفر وخفشل إقتصفديف، ويشدد القضفح خف تقدير قيفا المفلف ل مشروع بمنا ا عتمفد لمشروع م
 .البنا بمالراح التاري عن المركز المفلف ل مشروع وشلا لامفي  النشفط التالفري ولو  ا لتمفن

وترتمد البنوا خف واالبهف بفلتاري والمع المر ومفت عن الرميل طفلب ختا ا عتمفد ع ى   
هف وطفلبف ختا ا عتمفد وتقديا الملتندات والبيفنفت لي التمفعفت والمنفقشفت بين ملؤو ال قفحات وا

 .المط وب  وتقفرير مراقبف الالفبفت وكل الو فل  التف يرى المصر  ضرور  لالطالع ع يهف
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .325بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
 .141عبد الاميد الشواربف، مرالع لفب ،ص-(2)
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 الفرع الثاني

 واجب التحليل وحسن تقدير مالئمة فتح االعتماد

 
إلى الفنب واالب التاري والمع المر ومفت اول شوصي  الرميل اآلمر  بد ل بنا من الن    

صفلب اول تقدير منا ا لتمفن بفعتبفرع ولي   يلفلي  خف يد البنا تمكنء من اتوفش القرار ال
 .إمكفني  ا لتالفب  لط ب ختا ا عتمفد يو الرخض

وبفلرغا من ين رشا الواالب ليس مكرلف بصور  واضا  لواح خف ا التهفد يو خف ال قء ايم     
يتا عفد  المز  بينء وبين واالب التاري والرقفب ، إ  ين برض ال قهفح تمكنوا من التنتف  والودع 

 .1التهفد ال رنلفبف لتنفد إلى برض ياكفا ا 
الراح ترديالت خف إدار  إويقوا البنا بتقدير ماللم  ختا ا عتمفد من والل دورع ا يالفبف خف      

 .     المشروع يو التوصي  بملنفدرف قشوفص مرينين يو اضور مم  ف البنا لال لفت إدار  المشروع
البنا من التدول خف إدار  ويراعف البنا خف رشا الصدد مصفلا الرميل والاير، خمشا منع    

المشروع بفلنلب  ل رميل خمن رشع ال كر    تلتقيا خف موااله  الاير إش كفن يترين ع ى البنا إشا 
، يمف إشا خرل خر يء تامل موفطر قرارع الشي ي ا  ا المالحم  ين يرخض ختا ا عتمفدقدر عد

 .ضررا بفلاير
طفلب ا عتمفد وتقديا النصا والمشور  لء، إش  خقبل منا ا عتمفد  بد من الن درال  م      

ين واالب البنا يقتضف تواليء الرميل وا ء ع ى ا وتيفرات الصايا ، ايم يوازن البنا من 
والل المالحم  بين المر ومفت التف يمت كهف مع الهد  الشي يتووى الرميل تاقيقء من ختا 

 .ظرو  التقني  والشروط الموضوعي  ل ترفقدا عتمفد وتاشيرع من الموفطر الماتم   وتوخير كل ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .166لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(1)
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 الفرع الثالث

 راقبةـــب الـمـــواج

 
ريى الفنب من ال قء ين القول بواالب البنا بالن تقدير مالحم  ختا ا عتمفد ل مشروع     

يقتضف بفلتبري  إلزامء مراقب  الترمفل ا لتمفن اتى يتاق  من عدا انارا  رشا ا لترمفل عمف 
 تادد وقت ختا ا عتمفد والشي ع ى يلفلء يقفا المصر  تقديرع ل ماللم ، والملتقر ع يء قضفحاأ 
ينء غير م زا بمراقب  ا لتوداا اتى لو تادد رد  ا عتمفد وكفن موصصف لافي  مرين  تاددت 
خف عقد ا عتمفد الملتندي، ولكن رغا مف يبدو من لالم  رشا الريي خقد بدي القضفح يتالء إلى 

ي التزاا مكرس خف ات ف  ختا يإلزاا المصر  بمراقب  التوداا ا عتمفد اتى دون والود 
 .1تمفدا ع
ورشا الواالب رو وليد اقعرا  المصرخي  الملتقر  التف يلزمت البنوا بمتفبر  كي ي  تن يش     

 نفح يلموااله  يي و ل قد يظهر  ،عم ي  ا عتمفد الملتندي لواح من ايم الشكل يو المضمون
 .ش تن يش الرم ي  قوش ا اتيفطفت الالزم  لموااله  موفطر التف قد تنالا عن لوح التن ي

يويرا يمكن القول ين رشع الواالبفت ع ى قدر كبير من التداول والترابط قن تاقي  يي عنصر     
، يي ين الن تن يش ييف من الواالبفت يتبرء بفلضرور  الن تن يش اقورى يؤ ر خف الرنفصر

مكن الواالب اآلور بطريق  مطرد ، ورف متداو   بايم   يمكن القول بفلترتيب الزمنف لهف خال ي
الالزا ب لبقي  يي عنصر من الرنفصر لواح زمنيف يو عم يف، ختن يش رشع الواالبفت مالتمر  قد 

 .يكون لببف لدرح الملفحل  خف إطفر دعفوى الملؤولي  المدني  المواله  ضد البنوا
ولكن ا والل بم ل رشع الواالبفت ريى القضفح ينهف م فرا لملفحل  البنا بمف يم ل وط  مهنيف     
 .مف ليتا توضياء  اقف إشا مف يلا  الضرر التوالب مرء الترويض ورو
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .155عبد الاميد الشواربف، مرالع لفب ،ص-(1) 
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 لمطلب الثانيا

 صور الخطأ في المسؤولية المصرفية عن عملية االعتماد المستندي

 

عرخنف خيمف لب  ين الالدال ال قهف اول يلفس الملؤولي  المصرخي  خف ا عتمفد الملتندي       
انتهى إلى اعتمفد الوط  ك لفس الملؤولي  الشوصي  بالب النظري  التق يدي  يم ل الريي اقل ا 

 .ك لفس ل ملؤولي  المصرخي  خف عم يفت ا لتمفن عفم  وخف ا عتمفد الملتندي وفص  
والوط  ك لفس ل ملؤولي  المصرخي  قد يكون نفتالف عن عدا تن يش التزاا عقدي يو ترل  خف     

 .ممفرل  ا  مف ل بنا، يرتبط تاققء بتشديد الواالبفت المترتب  ع ى عفت  البنوا لفل   الشكر
م  وبفعتبفر الملؤولي  المصرخي  ياد الصور التطبيقي  ل ملؤولي  المدني  بالب القواعد الرف    

شا كفنت الملؤولي  المدني  تلتوالب قيفا الوط  والضرر  خهف قد تكون عقدي  يو تقصيري ، واب
والرالق  اللببي  بينهمف خمن الالدل ي فر اول تقدير الوط  المصرخف بين مف إشا كفن البنا م زا 

 .بتاقي  النتيال  يو بشل الرنفي ، خف عم يفتء خف إطفر ا عتمفد الملتندي
ول خف رشا المط ب وط  البنا بردا تن يش التزاا عقدي خف ال رع اقول ، ووط  البنا وع يء نتنف  

 .خف الترل  خف الترمفل الا  خف ال رع ال فنف 
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 الفرع األول

 خطأ البنك بعدم تنفيذ التزام عقدي

 

يتضمن تقدير وط  البنا تاديد درال  وط  البنا عند عدا تن يشع  لتزامفتء الترفقدي ، ايم       
ين الوط  الرقدي يتاق  بف والل بنوعين من ا لتزامفت التزاا بتاقي  نتيال  وا لتزاا ببشل عنفي ، 

يقصد خف بدايفت القرن المفضف، و  Demogueورمف نتف  مالهود خقهف امل لواحع ال قيء ديمونج
بف لتزاا بتاقي  نتيال  رو ي  يكون ا لتزاا إ  بتاق  النتيال  ويرتبر المدين موط  إشا لا ياق  
النتيال  التف يرمف الدالن إلى تاقيقهف إ  إشا ي بت اللبب اقالنبف، وع ى الدالن خف افل  ا لتزاا 

يو عدا بشلء الرنفي  الالزم   بتاقي  نتيال  إ بفت ين رشع النتيال  لا تتاق  خال ي بت إرمفل المدين
ولكف يتو ص المدين من الملؤولي  ي بت عدا تن يشع ا لتزاا يرالع إلى لبب يالنبف   يد لء خف 

 .1عدا التن يش
تالر ء  -لب  ا شفر  لهف–وبفعتبفر البنا خف ا عتمفد الملتندي تقع ع ى عفتقء واالبفت مهني     

نفي  خف اف ت مرين  وبتاقي  نتيال  خف اف ت يورى، م زا خف موااله  الرميل اآلمر ببشل الر
ومن يرا التزامفت البنا تالفع الرميل رو التزاا البنا بمراقب  تن يش ا عتمفد الملتندي قن الرم ي  

 .تتر   بمقراض المفل الشي يالب ين ين ش غفي  اددت لء خف بداي  الرم ي  ويالب ي  تايد عنهف
بتن يش ا لتزاا المترتب ع يء   يتط ب التاري عن ( البنا)يفا المدينوبفلتفلف إن إ بفت عدا ق   

 .2وط  يو تقديرع، بل يك يء ين المدين لا يو  بفلتزامء لواح كفن عدا ا ي فح رشا الزليف يو ك يف
وبشلا خمن إوالل البنا ب اد واالبفتء الترفقدي  التف تلتوالب تاقي  النتيال  لواح بصور        

ك ي  يو الزلي  يشكل وط  عقدي خف اد شاتء، ويك ف ع ى الرميل إ بفت عدا التن يش كف تترتب 
قو   بفت المملؤولي  البنا دون افال  لتقدير درال  الوط ، و  يداض البنا رشع الملؤولي  إ  ب

 .القفرر  يو التافل  التن يش يو وط  الرميل اآلمر
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .21صبري اللردي، مرالع لفب ،صمامد -(1)
 .421عبد الرزا  اللنهوري،مرالع لفب ،ص -(2)
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يمف خف افل  ا لتزاا ببشل عنفي  خفلمدين ي تزا بفتوفش الايط  والاشر خف تن يشع لاللتزاا خفلدالن      
إشا يراد ملفحل  المدين ع يء إ بفت ين المدين لا يتوش الايط  الالزم  التف التزا بهف خفلدالن ع يء 

 .1إ بفت إرمفل المدين وعدا بشلء الرنفي  الالزم 
ير الوط  خف ا لتزاا ببشل عنفي  وضع ال قء نموشالف مالردا يقفرن ع ى يلفلء ومن يالل تقد    

ورو الرالل الشي يمفرس عم ء  2"يب اقلر  الطيب"يو " الرالل الرفدي" تصر  المدين ورو مريفر
 .برنفي  وارص ضمن قدرتء والولفلل التف يمت كهف

وقد يدى تطور ياكفا الملؤولي  المهني  إلى تطوير م هوا رشا النموش  المالرد بايم ال     
م هوا الممتهن الصفلا ورو الممتهن المتوصص الشي يمفرس نشفطء بتبصر ضمن إطفر 

 .    3الولفلل التف يمت كهف يو التف ي ترض بء امتالكهف
فمء بفلتزامفتء المهني  الواقر  ع ى عفتقء ورف ويظهر التزاا البنا ببشل عنفي  يك ر بصدد قي    

التزامفت مرظمهف يبشل خيهف البنا عنفي  الممتهن الصفلا ع ى يلفلء يتا تاديد درال  تن يش البنا 
 . لتزامء خف موااله  الرميل اآلمر

 وبفلتفلف خمن تقدير تصر  البنا خف ممفرل  التزامفتء المهني  يكون بفمتنفعء عن تن يش ياد    
ا لتزامفت لواح بردا التاري والمع المر ومفت يو بردا التا يل والن تقدير ماللم  ا عتمفد، يو 
ين شرف بمف   يتالحا مع التصر  المصرخف وخ  مريفر الممتهن المتوصص، ورنف يقع ع ى عفت  

 .الرميل عبح إ بفت وط  البنا عن طري  تقدير كي ي  تن يش البنا لواالبفتء
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21صبري اللردي، مرالع لفب ،صمامد  -(1) 

)2)- La référence n'est plus le contrat comme en matière contractuelle, mais de façon beaucoup plus 

diffuse l'attitude de <bon citoyen> souvent dit <bon père de famille> dans le langage du code 

civil.C'est dire qu'il est vain de vouloir, à l'avance établir une liste de tous les comportements 

pouvant constituer une faute : la complexité de la vie social dépasse de loin l'imagination de 

quiconque; de plus tout dépend des circonstances et la même attitude, dans des circonstances 

voisines mais un peu différentes ou encore à des époques distinctes, peut être jugée normale ou 

fautive. .Alain Benabent .Op.Cit.p333.  

   .251لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(3)
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ين التزاا البنا بتاقي  نتيال  يكون ا والل بء بردا تن يشع يو بردا وممف لب  نو ص إلى      

تاقي  النتيال  المتووف  منء يو ا والل بهف يم ل وط  مصرخف من البنا يلتوالب الملؤولي  
بم بفت الرميل عدا تن يش الرقد، يمف خف ا لتزاا ببشل الرنفي  خمن الرميل يالب ين ي بت عدا بشل 

 بفت خف الافل  اقولى ييلر هن المتوصص خف تن يش ا لتزاا، والمالاظ ين ا البنا عنفي  الممت
 بفت خف الافل  ال فني  شلا قن مهمف كفنت درال  مهني  ومررخ  الرميل اآلمر بفقعمفل من ا 

المصرخي  ومهمف كفن موقرء ا قتصفدي يبقى قفصرا عن امتالا اقدل  الكفخي  التف ت بت وط  
ل لري  التف تترفمل بهف البنوا مع ال را  القفنونف لموت   الودمفت المصرخي  التف الرميل نظرا 

 .توضع دالمف قعرا  مهني 
 

 الفرع الثاني

 خطأ البنك في التعسف في استعمال الحق

 

إن الدور الريفدي الشي يضط ع بء البنا خف مالفل التمويل وعم يفت ا لتمفن تالر ء خف      
يموال المودعين التف يتفالر خيهف بموالب عقود الودمفت المصرخي ،  موااله  موفطر ولفر 

وبفعتبفر الترفمالت بف عتمفد الملتندي تنصب خف إطفر عم يفت التمويل، خمن البنا امفي  
قموالء ولمركزع ا قتصفدي والمفلف يترل  خف اف ت ك ير  خف الترمفل برض اقوقء، ومظفرر 

عم ي  ا عتمفد الملتندي لواح خف مرا   الت فوض يو ي نفح ترل  البنا تتنوع بالب مراال 
 .المرا   الترفقدي  وكشا خف مرا   التن يش

وتاكا مظفرر ترل  البنا خف الترمفل اقوقء مقتضيفت امفي  المصفلا الوفص  بفلبنا     
ا  لتمفنهف من يالل منا البنو  ،تبرف لالعتبفرات والمرفيير المرتمد  قفنونف لدرال  م  فت الرمالح

لرمالح دون آورين بالب الدرالفت التف تالريهف الهيلفت المتوصص  لمنا ا عتمفد، وكشا 
اعتبفرات التلوي  والمنفخل  وتاقي  الربا، وترتبر رشع الضوابط خف اد شاتهف تقييدا ل بنوا تاقيقف 

 .ف من يالل ت فديهفلالعتبفرات ا قتصفدي  التف تتر   بلالم  الرم ي  التموي ي  وتاديد موفطرر
ورشع ا عتبفرات تنركس ل بف ع ى الرميل اآلمر قنهف تق  عفلقف يمفا رغبفتء خف الاصول     

ع ى تمويل نشفطء ا قتصفدي بموالب عقد ا عتمفد الملتندي، وبفلتفلف اصر اوتيفراتء خف 
وبفلتفلف إخشفل إطفر الشروط الموضوع  من قبل البنا بمف قد يؤدي إلى رخض الترفمل مع البنا 
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مشروعء، وقد يلتمر خف الرم ي  ولكن نتفلج ترل  البنا خف اتوفش برض القرارات قد ت ا  
 .يضرارا بفلرميل بمف يكون ماال لملفحل  البنا عن ت ا النتفلج

وتتوش مظفرر ترل  البنا خف الترمفل اقوقء عد  صور تبرف لكل مرا   من مراال عم ي       
خقد يرخض البنا الترفقد مع الرميل اآلمر ي نفح مرا   الت فوض دون لفب   ا عتمفد الملتندي،

 .            1انشار وقد يطيل البنا يمد الم فوض  دون طفلل بفلرغا من كون قرار الترفقد قد اتوش
ويظهر ترل  البنا خف اتوفش قرار التمويل برد درال  م   الرميل لمنا ا عتمفد، ب ن يتا     

  التلهيالت المصرخي  خف ادود مبفلم مرين  وضمن شروط مادد  وقد يترل  خف تاديد لق
 .ط ب الضمفنفت الشوصي  والريني  وكشا خف تاديد مرد ت ال والد

خمشا يقدا المصر  ع ى وق  الم فوضفت من ردا وبدون لبب مشروع يمكن مالاقتء     
توصل إلى نتيال  خيالب ااتراا الزبون قدا ع ى الت فوض مع ني  عدا اليبفلملؤولي  كشالا إشا 

قدا الملتندات المط وب  يرود ل مصر  التوق  خورا عن ، خمشا والترفمل مرء بصد  وش فخي 
م فوضفتء وفص  إشا تبين عدا قدر  الزبون ت بي  مطفلبء كمف   يالوز لء ط ب ملتندات بدون 

طفل  الم فوضفت بدون نتيال  تات طفل   الملؤولي   .2مبرر واب
وخف رشا الش ن  فر الالدل اول نوع الملؤولي  المدني  رل رف عقدي  يا تقصيري  ي نفح مرا      

 الم فوضفت ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .104لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(1)
 .  215باب ، مرالع لفب ، ص نريا ما -(2)
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وضع ال قيء يررينج خف رشا الصدد نظري  الوط  عند تكوين الرقد ملتمدا يلفلهف من القفنون    
براا عقد خيقتضف رشا قيفا عقد الرومفنف ويقول يررينج ينء إشا تقفرب شوصفن وقفمف بم فوضفت  

شا الرقد اقولى ترتيب ع يء ملؤولي  براا الرقد النهفلف خمشا يول ياد الطرخين بهإضمنف يلت زا 
 .عقدي 

غير ينء اعترض ع ى نظري  يررينج ب نء إشا كفن القفنون الرومفنف قد لال  خف رشا الصدد إلى     
الملؤولي  الرقدي  خمنمف يرالع قن الملؤولي  التقصيري  كفنت الت نفلي  بايم   تقوا إ  بمقتضى 

الادي   التف الر ت الملؤولي  التقصيري  رف اقصل الرفا  وليس اقمر كشالا خف القوانين، نص 
والملؤولي  الرقدي  رف ا لت نفح وع يء خمن الريي الراالا ين الملؤولي  خف افل  الم فوضفت رف 

 .1تقصيري  مفداا الرقد لا يبرا
ات يمف خف المرا   الترفقدي  خمن البنا يترل  خف شروط إبراا عقد ا عتمفد الملتندي ت     

شكل عقد إشعفن ماكا الشروط، ويظهر ترل  البنا ييضف خف تاديد لق  ا عتمفد وخف إنهفلء 
 .ا عتمفد القطرف 

كل رشع المظفرر رغا ين البنا لء ا  الترل  خيهف إ  ين الايد بهف عن إطفررف القفنونف       
رمفل الا  خف يي  يكون م فر ملفحل  ل بنا إشا مف يلا  ضررا بفلرميل بلبب ترل ء خف الت

 .مرا   من مراال عم ي  ا عتمفد الملتندي
شكفلي  تظهر خف إوي ير تقدير وط  البنا النفتج عن الترل  خف الترمفل ا  من اقوقء    

 :ماورين 
خفلبنا خف وضري  تمناء ا  التصر  ب شكفل  الوضري  الوفص  لصفاب الا  ،: يو  -

مرين  ادودرف القفنون وا ت ف  وتبرف لشلا خمن اقء ماصن مبدليف ويلتمد مشروعيتء من طبير  
 .الا  ن لء

الضرر الشي ي ا  بفلرميل كنتيال  اتمي  لممفرل  البنا لاقوقء المشروع  بمرزل :  فنيف -
 . عن والود يي ترل 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .120ع ف ع ف ل يمفن،مرالع لفب ،ص -(1) 
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شكفل والب تقدير الوط  النفتج عن ترل  البنا خف الترمفل اقء اقوش ولتالفوز رشا ا      
 : لس التفلي  بفق
بمف ين الا  ن لء يض ف مشروعي  مبدلي  ع ى ممفرل  صفابء لء خالبد من تقدير الوط      

 :النفتج عن الترل   واقوش برين ا عتبفر المرطيفت التفلي 
من تا يل تصر   دا الا  من قبل صفابء إش ين وص  الترل  يتادكي ي  ممفرل  رش-

 .صفابء بصور  ملتق   عن تا يل مضمون الا  ن لء
 .تقدير الظرو  الموضوعي  التف تتا ضمن إطفررف ممفرل  الا  -

بمف ين الضرر الشي ي ا  بفلاير يلتمد مبدليف من الا  ن لء خمن رشا الا  بف ضرار يرتبط  -
 .       1ترل ي   ين   يتا الترمفل الا  بصور  لفبشرط يلف

خمن كفن صفاب الا  يتشرع خف الترمفل اقء بمشروعيتء الملتمد  من مضمون الا       
ن لء، خمنء يمكن ملفحلتء عن النتفلج المترتب  عن ممفرل  شلا الا  خف إطفر نظري  الترل  خف 

كل مر  يلفح خيهف صفاب الا  ممفرلتهف  الترمفل الا ، وشلا لتقويض الممفرل  الماصن  خف
وبمالرد إبراز المرنى الاقيقف لممفرل  شلا الا ، وبتاقي  رشا الهد  تظهر ياكفا الملؤولي  

 .المدني  لترتيب النتفلج الماللم  عن الوط  الواقع نتيال  الترل  خف الترمفل الا 
البنا عرخنف ينء يالب ين تتا طبقف وخف مررض ادي نف عن الواالبفت المهني  الواقر  ع ى عفت     

لمقتضيفت الن الني  ي نفح تن يشع  لتزامفتء تالفع الرميل بصدد منا ا عتمفد، ويتا شلا خف إطفرع 
 .الم لو  طبقف لمف تقتضيء ا لتقفم  واقوال  المهني  بردا ا ضرار بمصفلا الرميل اآلمر

شا كفن الضرر نتيال  اتمي  لممفرل  البنا لا     قء يبقى واقرف قفلمف خال يمكن تالنبء وبفلتفلف واب
 بد ين يبقى الضرر ضمن ادودع المشروع  وين   يتاول إلى ضرر غير م لو  يصيب 

 .الرميل
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .241لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(1)
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ولمف كفنت مل ل  تقدير لوح ني  البنا بصدد ترل ء خف الترمفل اقوقء شات اعتبفرات مرنوي      
مرتبط  برم يفت مصرخي ، التوالب شلا إيالفد مرفيير مادد  يمكن اعتمفدرف لتقدير وط  البنا 

 .المتم ل بفلترل  خف الترمفل اقء القفلا ع ى لوح الني  
البنا تقوا ع ى اعتبفرات ال ق  المتبفدل  خف الترفمالت بين الطرخين خفلرالق  بين الرميل اآلمر و    

والملفس بهشع ال ق  قد يكون مويبف لتوقرفت الرميل اآلمر، ورشع ال ق  تقوا ع ى يلفس تصرخفت 
وعالقفت متبفدل  بين الطرخين وويفن  رشع ال ق  يرد تصرخف غير مشروع من قبل صفاب الا ، 

المشروع  يكون خيء موفل   ل نموش  المالرد ل مصرخف المتمتع بفقوال   بايم ين ور  رشع ال ق 
 .، والتقدير الموضوعف لهشع ال ق  يرد يلفس تميز البنا خف القطفع ا قتصفدي1وا لتقفم 

خمدوفل عنصر ال ق  خف تقدير الن ني  البنا تالفع الرميل اآلمر يؤدي إلى النظر لالن     
رزز م هومهف من والل عالمفت ال ق  التف تظهر خف الرالق  بين الني  بصور  موضوعي ، ويت

الطرخين بمف يافخظ  ع ى اقمفن القفنونف بين الطرخين، وياول دون ين يكون م هوا الن الني  
 .ولي   لزعزع  اقمفن وال ق  ويدا    فر  ملؤولي  البنا إشا مف يلا  تصرخء يضرارا بفلرميل

ممفرل  اقء يرد اناراخف عن غفيتء شلا ين ادود الا  الممنوح ل بنا ختقدير وط  البنا خف     
خف إطفر عم ي  ا عتمفد الملتندي تتم ل خف غفي  رشا الا  خف إطفر النظفا القفنونف ل مصفر  
والرر  المصرخف، ايم ين ممفرل  الا  يالب ين تتواخ  والافي  التف ت رضهف الوظي   المصرخي  

إشا كفن تصر  البنا بمف   ياترا رشع الادود وبفلتفلف الورو  عن غفي  ويكون ا نارا  عنهف 
 .الا  الممنوح

خمشا تبين ين البنا قد مفرس ا  بمف   يلتاليب لدورع ا قتصفدي وبمف يوفل  وظي تء خف    
القطفع المصرخف ودورع خف النظفا ا قتصفدي بشكل عفا يكون مترل ف خف الترمفل اقء  ناراخء 

ي  رشا الا ، ويالب ع ى الرميل اآلمر ين ي بت رشا ا نارا  خف ممفرل  الا  عن عن غف
 .الافي  بصور  موضوعي  بدرال  كي ي  تصر  البنا واناراخء خف ممفرلتهف عن غفيتهف الاقيقي 

 ـ
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 .241لبنى عمر ملقفوي، مرالع لفب ،ص -(1) 
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ت من ص قفنو ص من الميع مف لب  ين ا عتمفد الملتندي بفعتبفرع يرا ولفلل تلوي           
، يقوا ع ى يلفس عقدي   ال   ورف عقد البيع الدولف وعقد ختا ا عتمفد التبفدل التالفري الدولف

ووطفب ا عتمفد تتردد وتوت   التزامفت اقطرا  المترفقد  بالب مراكزرف القفنوني ، ونتيال  
فلي  ل موفطر التف تا  عم ي  ا عتمفد الملتندي يرتمد البنوا مهنيف ع ى واالبفت مهني  يل

يكون ا والل بهف لببف لقيفا يركفن الملؤولي  المصرخي  التف ترد من تطبيقفت الملؤولي  المدني  
 .خف المالفل المصرخف

وتقوا الملؤولي  المصرخي  ع ى يلفس الوط  كونهف ملؤولي  شوصي  يقوا وط  البنا خيهف     
ف الترمفل الا  الشي رو تالفوز إمف بلبب ا والل بتن يش التزاا ترفقدي يو نتيال  ا نارا  خ

البنا ي نفح ممفرلتء لاقء الادود الكفمن  ل ا  بايم ت تف ممفرل  رشع الموفل   بوظي   الا  
ضمن إطفر النظفا المصرخف ودورع ا قتصفدي بشكل عفا ايم يتا تقدير رشا الوط  بصور  

 .ى اداموضوعي  وخقف لمرطيفت وظرو  التف يايط بممفرل  الا  لكل افل  ع 
وملؤولي  المصرخي  عن عم ي  ا عتمفد الملتندي توت    بفوتال  مراال رشع الرم ي  وتقوا     

يلفلف ع ى ركن الوط  والضرر والرالق  اللببي  ورف توت   تبرف لمرا تين  مرا   ختا ا عتمفد 
 .وكشا مرا   تن يشع

 
     
 

     
 
 
 
 

 

 



102 

 

 

 

 

 الباب الثاني 

المسؤولية المدنية بصدد فتح 

 االعتـــماد المستندي 

 

 

 



103 

 

 الباب الثاني

 المسؤولية المدنية بصدد فتح االعتـــماد المستندي 

 
عرخنف لفبقف ين البنا كموزع لاللتمفن يرد بموت   ودمفتء االر اقلفس خف بنفح اقتصفديفت     

الدول، شلا ين يي دول  بموت   ريلفتهف ومؤللفتهف تشالع ع ى قيفا البنوا بدوررف خف توزيع 
طر  ا لتمفن بفعتبفر ين عم يفت ا لتمفن تتا بشكل يومف ، وترد ا عتمفدات الملتندي  يك ر ال

تداو  لتزويد المشروعفت والمترفم ين بفلليول  النقدي  كتلهيل بنكف مرزز ل مركز المفلف ل رميل 
 .اآلمر لمبفشر  مشروعفتء

غير ين وطر ولفر  يموال البنوا المصدر  ل عتمفدات يي المفنا  ل قروض يبقى الهفالس     
مر، ممف قد يؤدي إلى زعزع  المركز اقكبر الشي يواالء البنا وفص  يمفا وطر إخالس الرميل اآل

المفلف ل بنا تبرف لشلا، ورنف قد يتررض البنا إلى الملؤولي  المدني  خف إطفر قواعد الملؤولي  
المصرخي  التطبيقي  بقيفا يركفنهف من وط  وضرر وعالق  اللببي ، التف   يمكن تاديدرف إ  

ي  خف إطفر الرالق  ال ال ي  خف ا عتمفد بمررخ  التزامفت البنوا خفتا  ا عتمفدات الملتند
الملتندي بين البنا خفتا ا عتمفد والرميل اآلمر والملت يد، ووخقف ل ترتيبفت الترفقدي  قطرا  

  قد ال يع الدولي و قد فتح اال تماد المنتند  وجطا  اال تماد المنتند الرالق  ال ال ي  ورف 
 .القفت ال ال   لنظفا ا عتمفد الملتنديخف إطفر قفعد  يلفلي  ورف التقالل الر

وع يء لنوصص درال  لموضوع التزامفت البنا خفتا ا عتمفد تالفع الرميل اآلمر، ومف       
يلببء رشا الوط  من ضرر ل رميل اآلمر يو الاير والرالق  اللببي  بين الوط  والضرر التف ترتب 

 .خف مالم هف قيفا الملؤولي  المدني  ل بنا
الملؤولي  المدني  بصدد ختا ا عتمفد :  يء ليتا تقليا البفب ال فنف من الرلفل  المرنون وع   

 .الملتندي إلى  ال   خصول
 وط  البنا خفتا ا عتمفد الملتندي تالفع الرميل اآلمر : ال صل اقول 
 الضرر الرميل اآلمر بلبب وط  البنا خفتا ا عتمفد الملتندي: ال صل ال فنف 

 .الرالق  اللببي  خف الملؤولي  المدني  ل بنا خفتا ا عتمفد: ال فلمال صل 
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 الفصل األول 

  خطأ البنك فاتح االعتماد المستندي

 
إشا يدبـرا عقــد خـتا ا عتمــفد الملــتندي خـف إطــفر تن يــش المشـتري  لتزامــء بفلوخــفح بـفل من، خــمن رــشع   

ينهـف يتـت لتن يـش عقـود بيـع دوليـ  خهـف كـ ي تصـر  رغـا ( عقد ا عتمفد الملتندي)الرالق  القفنوني  
قفنونف يالمع بين طرخين يرتب التزامـفت خـف شمـ  المشـتري يو الرميـل اآلمـر ويوـرى مقفب ـ  خـف شمـ  

 .البنا خفتا ا عتمفد 
ورغا ا وتال  ال قهف اول الطبير  القفنونيـ  لالعتمـفد الملـتندي إ  ينـء الـتقر ع ـى ين عالقـ    

الشي يالـد خـف مدونـ  اقعـرا     قد اال تماد المنتند عتمفد بفلرميل اآلمر ينظمهف البنا خفتا ا 
وبـــفقف اقعـــرا  المصـــرخي  والتالفريـــ  يلفلـــف  600واقصـــول المواـــد  لالعتمـــفدات الملـــتندي نشـــر  

 .قفنونيف لهف
 والالــدير بفلـــشكر رنـــف ين شـــوص المشــتري يو الرميـــل اآلمـــر تتاقـــ  خيــء الصـــ   بـــين عقـــد البيـــع   

التالفري وعقد ختا ا عتمفد المصرخف خهشا الرقد يادد مب م ا عتمفد لرقد البيع الـشي كـفن لـببف خـف 
، شلا ين المشتري يتقدا إلى بنكـء ويط ـب خـتا ا عتمـفد الـشي ات ـ  ع يـء مـع البـفلع  1ختا ا عتمفد 

مـر والملـت يد وشلا وخ  نموش  وفص يكون قد يعدع لـ  ف يتضـمن بيفنـفت مرينـ  تتر ـ  بفلرميـل اآل
وعنــــفوينها، ورــــف تتر ــــ  كــــشلا بفلبضــــفع  ويوصــــفخهف وياالفمهــــف وقيمــــ  البضــــفع  وطريقــــ  شــــانهف 

 . 2وطريق  دخع اقالر  ومب م ا عتمفد وختر  صالايتء
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 96.ص, مرالع لفب  , و يل الهندي ,ينطوان النفش -(1) 
ـــل  المن   تند  من   ؤولية ال ن   ك ف   ي ق    وع المن   تنداي ف   ي ن    ام اال تم   اد خيصـــل مامـــود مصـــط ى النريمـــفت،  -(2) دار وال

 .31، ص2005،  1ل نشر،عمفن ،طبر  
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ومن رشا المنط   تتبين التزامـفت البنـا خـفتا ا عتمـفد بموالـب عقـد ا عتمـفد الملـتندي اتالـفع      
المشــــتري يو الرميــــل اآلمــــر، وبــــين التزامفتــــء تالــــفع البــــفلع الملــــت يد مــــن ا عتمــــفد بموالــــب وطــــفب 

الملـت يد مـن ا عتمفد ، والتف يرد ا والل بهف إوـال  بفلواالبـفت المهنيـ  ل بنـا تالـفع الرميـل وتالـفع 
ا عتمـــفد ، وتكـــون يلفلـــف لقيـــفا ركـــن الوطـــ  خـــف الملـــؤولي  المدنيـــ  ل بنـــا الـــشي يوت ـــ  مضـــمونء 

 .ومظفررع بالب الرالق  القفنوني  التف تالمع البنا بفلرميل اآلمر يو بفلملت يد من ا عتمفد
فس ل ملــؤولي  وي ــفر الوطــ  خــف م هومــء الرديــد مــن ا شــكفليفت وكــفن منــش بدايــ  اقوــش بــء ك لــ   

المدني  الم هوا اقك ر الد  خف اقولفط ال قيـء ، وتبرـف  وـتال  يلـس الرالقـ  بـين البنـا والرميـل 
 .اآلمر يوت   م هوا الوط  ونطفقء 

وع يـــء نتنـــفول التزامـــفت البنـــا خـــفتا ا عتمـــفد الملـــتندي تالـــفع الرميـــل اآلمـــر ، وبرـــدرف مظـــفرر    
 .ل بنا تالفع الرميل اآلمر خف مبا ين ع ى التوالفالوطف الموالب ل ملؤولي  المدني  
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 المبحث األول

 التزامات البنك فاتح االعتماد المستندي بموجب عقد اإلعتماد

يوضانف خيمف لب  ين عقـد خـتا ا عتمـفد الملـتندي مـن الرقـود الرضـفلي  والم زمـ  لالـفنبين ايـم   
لــتمفر  تتم ــل بتوقيــع رــشا اقويــر ع ــى ا  الرميــل اآلمــر ين يول مــف ياــدد التزامــفت المصــر  تالــفع

، ورــــشع ا لتزامــــفت تترــــدد وتتنــــوع بالــــب ا ت ــــف  الترفقــــدي بموالــــب عقــــد  1المرــــد  ل ــــتا ا عتمــــفد
ا عتمفد الملتندي وبالب مف يقرتء مدون  اقصول واقعرا  المواد  ل عتمفدات الملـتندي  نشـر  

 .، ومنهف مف يرتبط بفلرمل والرر  المصرخف  600

" ف اقرـا قنهـف تنــدر  ضـمن مبــدي غيـر ين ا لتزامـفت التــف يرتبهـف عقـد ا عتمــفد الملـتندي رــ     
ـــى رـــشا اقلـــفس ي تـــزا البنـــا خـــف مواالهـــ  الرميـــل اآلمـــر يو أ ب ـــتا "الرقـــد شـــرير  المترفقـــدين ، وع 

ا عتمفد والتقيد بتر يمفت الرميل اآلمـر، خـف إطـفر التن يـش الارخـف لمضـمون عقـد ا عتمـفد بمـف خيهـف 
صفلاء وع ى إ رع يلت ا الملتندات المادد  خـف عقـد التزامء بموطفر البفلع الملت يد ب تا ا عتمفد ل

 .ا عتمفد الملتندي من الملت يد
ويرا التزاا ل بنا رو خاص الملتندات بتدقي  القلا الموتص بفل اص والمراقب  لدى البنا مـن    

مطفبق  الملتندات لشروط الرقد التف تـا تاديـدرف لـ  ف مـع الرميـل اآلمـر والتـف ارتضـفرف مـع البـفلع 
، ولــنتطر  تبفعــف لكــل التــزاا ع ــى اــدى بالــب المرااــل التطبيقيــ  (عقــد البيــع)خــف عقــد اقلــفس 
 .لالعتمفد الملتندي 

ومـن رــشا المنط ــ  تتبــين التزامــفت البنــا خــفتا ا عتمــفد بموالــب عقــد ا عتمــفد الملــتندي اتالــفع     
المشـــتري يو الرميـــل اآلمـــر والتـــف يرـــد ا وـــالل بهـــف إوـــال  بفلواالبـــفت المهنيـــ  ل بنـــا تالـــفع الرميـــل 

 .وتكون يلفلف لقيفا ركن الوط  خف الملؤولي  المدني  ل بنا
المبام إلى التزامفت البنـا خـفتا ا عتمـفد ب ـتا ا عتمـفد والتقيـد الارخـف  طرح خف رشاوع يء ن     

عتمـفد ب اـص لملت يد ، والتزاا البنا خـفتا ا وطفر البفلع االرميل اآلمر ، والتزاا البنا بم بتر يمفت
 .الملتندات كل منهف خف مط ب ع ى التوالف
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 .125بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص -(1) 
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 المطلب األول

 بفتح االعتماد المستندي والتقيد الحرفي بتعليمات العميل اآلمرالتزامات البنك 

       
ي تزا البنا خف موااله  الرميل اآلمر بموالب عقد ا عتمفد بفتوفش كفمـل إالـراحات خـتا ا عتمـفد    

ن كفنـت رـشع الشـروط موفل ـ  ل شـروط الـوارد   التف يتا تاديدرف وخقف لتر يمفت الرميل اآلمر اتـى واب
بيـع المبـرا بـين الرميـل والملـت يد، والـشي   يم ـل يرميـ  بفلنلـب  ل بنـا قنـء لـا يكـن طرخـف خف عقد ال

خيــء وطبقــف لقفعــد  ا لــتقاللي ، ايــم يــتا ت ريــم شــروط عقــد ا عتمــفد خــف ملــتند بنكــف آوــر يلــمى 
يتا تواليهء إلى الملت يد خف مال إقفمتء لواح مبفشر  يو من والل بنا ولـيط خـف  جطا  اال تماد

، خيترـين ع ـى الرميـل ين ياـدد بدقـ  المر ومـفت الوفصـ  بـء 1ب د رشا الملت يد يلمى البنا المرالـل
بص تء عميال آمراأ والبيفنفت الوفصـ  بفلبضـفع  وكـشا المر ومـفت الوفصـ  بفلملـت يد ، وي تـزا البنـا 

 . 2بفلتقيد بتن يش شروط عقد ا عتمفد الملتندي تطبيقف لقفعد  التن يش الارخف
 ف ت األوعال

 م ا ع فتح اال تماد المنتند 
 

إشا ات   الرميل اآلمر مع البفلع ع ى تلوي  ال من خف عقد البيع الدولف عن طري  عقد   
اول شروط الرقد الملتندي ا عتمفد الملتندي يت   الرميل اآلمر مع البنا خفتا ا عتمفد 

ين يتبع البنا خف كل وطواتء تر يمفت ، ع ى 3وت فصي ء، مع تاديد نوع ا عتمفد الشي تا ختاء
الرميل اآلمر ارخيف خال يمكن لء ختاء لالعتمفد ين ينار  عمف ط بء عمي ء قي لبب و  باال  

قن رشا ليس  ،يو ين مف يط بء منء الرميل يوفل  عقد البيع الدولف ين رشا يخضل ويص ا ل رميل
 .4مصفلا الرميل من شفن المصر  و  يمكن لء ين ي رل شلا باال  امفي 
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يول إالراح يترين ع ى الرميل اآلمر القيفا بء  براا عقد ا عتمفد الملتندي رف موفطب  البنا    
ل مرء وتات ظ المصفر  خف رشا الش ن بط بفت نموشالي  تا إيالفدرف نتيال  الوبر  الشي ليترفم

والممفرل ، وتاتوي رشع النمفش  ع ى بيفنفت وشروط عفم  مطبوع  نفدراأ مف ينفقشهف الرميل اآلمر 
، ويتا ات ف  البنا مع الرميل اآلمر 1يلا...FOBيو CIFبفلت نفح الشروط الوفص  كنوع البيع 

لت فصيل لرقد ا عتمفد من والل الت فوض اول الشروط الوفص  بفلبيع لي  وخوب ع ى كل ا
 .ول بنا المواخق  يو الرخض  براا عقد ا عتمفد

وخف رشع المرا   قبل توقيع عقد ختا ا عتمفد يترين ين تكون تر يمفت الرميل واضا       
بدق  ووضوح، وينباف ع ى يشوبهف يي لبس يو غموض اتى يمكن تاديد التزامفت البنا 

، وير ى البنا من  2المصفر  ين   تشالع يي مافول  لتضمين عقد ا عتمفد ت فصيل مبفلم خيهف
الملؤولي  خف افل  بشلء الرنفي  المرقول  خف الرل تر يمفت الرميل اآلمر بريد  عن الاموض ووير 

مر بمتط بفت ختا ا عتمفد ولي   ل ع فح من الملؤولي  الرقدي  ين يزود المصر  عمي ء اآل
 .3مراعيف الوضوح والبرد عن التنفقض وال بس خيهف مف يمكن

 :وتمر عم ي  تليير ا عتمفدات الملتندي  ع ى ملتوى البنوا ب ربر  مراال يلفلي    
يقصد بفلتوطين تاديد مكفن تاقي  وانالفز الرقد يو ا ت ف  يو ا عتمفد : م  لة التوطين: أوال

 بنا يكون التوطين بوضع عالم  يو رمز يو رقا ع ى النموش  التقديري المرد من طر  وبفلنلب  ل
البنا، ليؤكد بموالبء الرميل اآلمر اوتيفرع لبنا مرين  تمفا عم يفت التبفدل الدولف، وتشترط 
يغ ب البنوا لقبول توطين ط ب الرميل اآلمر ين يكون لهشا اقوير رصيد لدى البنا، وع ى 

، 4ويرطيء رقمف مميزا يمكنء من تليير الم  ( الرميل اآلمر)ي تا م  ف بفلا الملتوردالبنا ين 
 .ايم يتضمن الم   الو فل  اقولي  لرقد الص ق  وفص  عقد البيع وو فل  الالمرك  وغيررف

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32يكرا ابراريا امدان الزعبف، مرالع لفب ،ص  -(1) 
 .132بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص -(2)
 .38زعبف، مرالع لفب ،صيكرا ابراريا امدان ال -(3)
 .108يبوعتروس عبد الا ، مرالع لفب ،ص-(4)



101 

 

ويتقدا ط ب التوطين ل بنا مال التوطين والشي يكون ع ى شكل نموش  مرين يلاب من      
 : البنا شاتء ويتضمن ط ب التوطين المر ومفت اقلفلي  التفلي  

 .الملتورد  تريين البضفع  -.  الا المورد ونشفطء الممفرس وعنوانء  -  
 .رقا الترري   الالمركي   -.  البنا يو الوكفل  خفتا  ا عتمفد -  
 .مصدر البضفع   -.  الص ق  بفلرم   الما ي  وبفلرم   اقالنبي  -  
 .توقيع الملتورد -  

برد رشا ا الراح يتا إعطفح رقمف ل م   ليصبا رشا الرقا بم فب  بطفق  ترري  لرم ي        
يتا تنظيمهف خف لالل وفص يل ا من البنا المركزي متر   بفلتوطين ( الص ق  التالفري )ا لتيراد

رقا تفريا ختا ا عتمفد ، : ل بنوا التالفري  خف شكل التمفر  ويشتمل ع ى مر ومفت يلفلي  ورف 
التوطين، الا كل من الملتورد والمصدر، التواريا واقرقفا المرالري  ل رم ي ، قيم  الرقود بفلرم   

 .الصرب  وقرار البنا بش ن م   التوطين لواح بفلقبول يو الرخض يو الترديل
ويتا ترايل التوطين إلى بطفق  يورى تدعى بطفق  المراقب  التف تل ا إلى الملتورد، ورشع      

البطفق  التف يرفد م ؤرف من قبل الرميل اآلمر، الشي يقدا عقد البيع التالفري الشي يالب ين 
وع وطبير  الل ر  موض( البفلع)والمصدر( المشتري)يتضمن الترري  ب طرا  الرقد وب د الملتورد

 . الص ق  كميتهف ولرررف وقيمتهف
والالدير بفلشكر ين البنا يولى يرمي  بفلا  خف المتفبر  الميداني  ل رم ي  وفص  من ايم     

 .تن يش مف التزا بء الرميل تالفع البنا والل ختر  مادد  والتف ينباف ين   تتالفوز اللت  يشهر
تري ط ب ختا ا عتمفد الملتندي خف شكل يقدا المش:  م  لة فتح اال تماد المنتند :  انيا

نموش  مرد من طر  البنا ع ى يلفس الشروط عقد البيع المارر  وخ  القوانين المنظم  ل صر  
خف التالفر  الوفرالي ، ورشا النموش  يكون موالود ع ى ملتوى كل وكفل  بنكي  ويقدا الط ب خف 

فرالي  ع ى ملتوى المديري  المركزي  ل بنا  ال   نلا وااد  توالء إلى مديري  عم يفت التالفر  الو
 .1شاتء ونلو  تبقى لدى الوكفل  البنكي  وال فل   ل ملتورد

 ــ
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يرخ  ط ب ختا ا عتمفد بفل واتير التقديري  الوفص  بفلص ق  المزمع إبرامهف وتت كد المصفلا      
ف وردت خف ال واتير التقديري  والت ،الموتص  خف البنا من تطفب  المر ومفت الوارد  خف الط ب

والمصط افت التالفري  الملترم   وك في  مب م لتاطي  ا عتمفد الم توح يو وط القرض الممنوح من 
 .طر  الوكفل 

خف رشا الصدد يتا إرلفل تاويل نلا من كل و فل  عقد ا عتمفد الملتندي الم توح لديهف       
منا ا عتمفد إلى المديري  المركزي  لرم يفت التالفر   مع مواخق  المبدلي  ل وكفل  البنكي  ع ى

 .الوفرالي   توفش القرار النهفلف بمنا ا عتمفد 
خف رشع المرا   يتا متفبر  مف قد يلتالد ع ى عم ي   :متا عة وتنيي  اال تماد المنتند :  ال ا

رشا نتيال  المتايرات ا عتمفد الملتندي وفص  من ايم تن يش ا عتمفد يو تردي ء يو إلافلء، كل 
التف قد تلتالد ع ى اللو  التالفري  وتكون الوكفل  البنكي  متفبر  لهشع المتايرات وع يهف إعالا 

 .مديري  عم يفت التالفر  الوفرالي  بكل الملتالدات
مفعدا اف ت الترديل يو ا لافح يكون عم ي  تليير ا عتمفد من ملؤولي  الوكفل  البنكي        

فقتراب تفريا التاقف  ا عتمفد الملتندي الم توح لصفلا الرميل اآلمر، تقوا الوكفل  ايم ينهف ب
بموبفر عمي هف بوضري  ا عتمفد الم توح بموالب و يق  وفص  بشلا تكون ع ى  ال   نلا عفد  
وااد  تا ظ بفلم   والبفقي  ترلل إلى المشتري ليات ظ رو اآلور بوااد  ويوقع اقورى ويريدرف 

 . 1ا ليت كد من ع مء بوضري  ا عتمفد الملتندي الم توحل بن
ب تا ( البفلع)يقوا البنا خف رشع المرا   بمتفبر  تليير ا عتمفد خبرد إشرفر بنا المصدر      

ا عتمفد، يقع ع ى رشا اقوير التزاا إرلفل ملتندات المم    ل بضفع  وطريق  إرلفلهف بارا يو 
وآالفل الواأ يو براأ، وبرد خاصهف و مطفبقتهف يدشرر البنا الرميل اآلمر بوصول الملتندات 

 .التاقف  القرض 
برد التالا المشتري ل و فل  الم بت  لم كيتء ل بضفع  التف تكون  :تنفيذ اال تماد المنتند :  ا عا

قد وص ت ع ى ب دع يظهررف لقفلد المركب  ليتل ا بضفعتء، ويكون البنا من الهتء قد وخى بفلتزامء 
وينتظر رد رشا اقوير ( البفلع)المصدرمن والل تقديا و يق  وطفب الضمفن يو ا عتمفد إلى بنا 

 .بش ن ا عتمفد
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ز بدخع       ويتا إرلفل إشرفر الرد إلى مديري  عم يفت التالفر  الوفرالي  ويكون ا عتمفد قد يدْنال 
مب م ا عتمفد لبنا البفلع ، ورنف يكون ع ى الرميل إعفد  مب م ا عتمفد والرمو ت المتر ق  بتن يش 

 عتمفد الملتندي، ع ى إ رع يا   الم   ويا ظ لدى الوكفل  البنكي  وشلا برد مراالرتء عم ي  ا
 .       1مراالر  شفم  

ممف لب  يتبين ين البنا مم ال خف الوكفل  البنكي  خف القفنون الالزالري بص تء البنا خفتا         
شا كفن التزاا البنا ب تا ا عتمفد يتولى كل إالراحات ختا ا عتمفد ومتفبر  تلييرع وتن يش ع، واب
، تتردد التزامفتء الب متط بفت  2ا عتمفد مادد وخ  الشروط المت   ع يهف خف عقد ختا ا عتمفد

كل مرا   من مراال ختا ا عتمفد الملتندي، وي نفح تن يش عم ي  ا عتمفد يكون م زا بفلتزاا 
 .ا ا عتمفديلفلف ورو التقيد بفلتن يش الارخف لمف ورد خف عقد خت

 الفرع الثاني

  التزام البنك بالتنفيذ الحرفي لما ورد في عقد فتح االعتماد المستندي

 
إن عم ي  ا عتمفد الملتندي تلتهد  بصور  يلفلي  ت مين ا لتقرار خف الرالقفت التالفري      

القفلم  بين المترفقدين بريدين عن برضهمف البرض، ورو يلت زا بفلضرور  التقيد ارخيف بشروط 
صل إلى عقد ا عتمفد الملتندي وبنودع دون إمكفن ل الوح إلى يي ت لير يو ت ويل، وشلا باي  التو 

الافي  المتووف  ول مافخظ  ع ى اقو  اقطرا  المترفقد ، وي تزا البنا وخقف لهشا الاكا ب ن يتقيد 
بدق  بشروط عقد ا عتمفد وين يكت ف بفلت كد من مطفبق  الملتندات مفديف وارخيف لهشع الشروط 

، خفلبنا خفتا  3وليس لء ين يدق  خف قيم  رشع الو فل  ومدى مالحمتهف لمصفلا الرميل اآلمر
ا عتمفد م زا بفلتقيد بشروط عقد ا عتمفد وخ  مف تقررع قواعد القفنوني  الملتقر  والتف تلود 
ا عتمفدات الملتندي  ب ن ين ش التزامفتء بدق  وين يتقيد ارخيف بفلشروط الوارد  خف عقد ا عتمفد ومف 

 .قا دة التنفيذ ال  فيقفعد  يت قفع من تر يمفت منء يو من البنا الوليط وتلمى رشع ال
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 .115يبوعتروس عبد الا ، مرالع لفب ،ص-(1) 
 .41عبفس مصط ى المصري ، مرالع لفب ، ص  -(2)
 .102الن ديفب، مرالع لفب ، ص -(3)
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ويلفس رشع القفعد  رف توقيع الرميل اآلمر ع ى نموش  ختا ا عتمفد الشي يرد إيالفبف من قب ء    
شا مف قبل البنا تر يمفت الرميل اآلمر خمن رشا ،  قد "التصر  يشكل عقدا بين الطرخين روواب

يكون البنا بمقتضفع م زمف بتن يش الميع تر يمفت الرميل اآلمر اتى ين البنا  "اال تماد المنتند 
 .   يشبء ب نء آل  من ش  لشروط ختا ا عتمفد

وبموالب رشع القفعد    يالوز ل بنا ت لير الشروط التف نص ع يهف عقد ا عتمفد يو التف    
نتهف تر يمفت البنا المنشئ ل بنا الوليط بتب يم ا عتمفد ل بفلع وتن يشع وخقف لمشيلتء إشا كفنت تضم

 .ت ليرعبفرات الرقد واضا    تاتمل الت ويل يو ال
كمف   يالوز ل بنا موفل   ييف من شروط الرقد يو التر يمفت التف تضمنهف باال  موفل تهف   

شلا قن رشع الشروط قد  -البنا-يل اآلمر، قنء   يم ا ل رر  التالفري يو عدا يرميتهف لرم
تكون لهف يرمي  وفص  ل رميل اآلمر لواح بفلنلب  لنوع البضفع  يو قلوا  التف لتوزع خيهف، 
وت كيد شلا كفن بمصرار الرميل النص ع يهف خف عقد ا عتمفد وعقد البيع، وليس ل بنا ين ياتج 

التالفري يو المصرخف عند تقديرع قرمي  رشع الشروط مفداا خف موااله  الرميل اآلمر بفلرر  
ي ترض اله ء لهف، و  يمكن ل بنا التملا بشروط عقد البيع الدولف قنء ليس طر  خيء و  ش ن 

 .  600من مدون  اقصول المواد  لالعتمفدات الملتندي  نشر   04لء بء الب نص المفد  
ل ريي الراالا إ  إشا كفنت شروط الرقد و التر يمفت قفصر  و  يمنا البنا اري  التقدير وخقف    

عن تبيفن برض الت فصيل الوفص  بوص  البضفع  يو الملتندات التف تم  هف، إش يالوز لء خف 
رشع الافل  قبول الملتندات التف يقضف بهف الرر  المصرخف يو الرر  التالفري إشا كفن رشا 

لتندي من الرقود التف يقضف القفنون التقيد بارخي  النص الرر  عفا التطبي ، خرقد ا عتمفد الم
 .خيهف خف عالقفت الميع اقطرا  شوي الش ن

ي تزا البنا وخقف لهشع القفعد  ب ن يرخض قبول يي ملتند   يتطفب  ارخيف مع شروط عقد     
عقد   ا عتمفد، تات طفل   الاكا بملؤوليتء خف افل  قبولء لملتندات غير المنصوص ع يهف خف

 .ا عتمفد بمف يوفل   شروط الرقد وتر يمفت الرميل اآلمر
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خمن وفل  البنا تر يمفت الرميل اآلمر وتضرر رشا اقوير من شلا ك ن يتبين والود عيب     
خف البضفع  وعدا صدور و يق  الت مين الالزم  والمشترط  خف عقد ا عتمفد خمن المصر  يرد 

 .1الرميل اآلمر ملؤو  عن وطلء الرقدي تالفع
ليتبين ممف لب  ين البنا خفتا ا عتمفد م زا بقفعد  التن يش الارخف وين يتقيد بدق  تفم       

بشروط المنصوص ع يهف خف عقد ا عتمفد ويلري ن س المبدي ع ى الرالق  بين البنا خفتا 
 .ا عتمفد والبنا الوليط خف الوضوع لتر يمفتء 

 
 المطل  ال اني

 ال نك فاتح اال تماد  اجطا  ال ا ع المنتفيدالت ام 
      
خيمف لـب  تبـين ين البنـا خـفتا ا عتمـفد م ـزا خـف مواالهـ  الرميـل اآلمـر بموالـب عقـد ا عتمـفد     

ن كفنـت  بفتوفش كفمل إالراحات ختا ا عتمفد التف يتا تاديدرف وخقف لتر يمـفت الرميـل اآلمـر، اتـى واب
ارد  خــف عقــد البيــع المبــرا بــين الرميــل والبــفلع الملــت يد، والــشي   رــشع الشــروط موفل ــ  ل شــروط الــو 

 .يم ل يرمي  بفلنلب  ل بنا قنء لا يكن طرخف خيء وطبقف لقفعد  ا لتقاللي 
 يمــفت الرميــل اآلمــر ي تــزا البنــا تالفرــء بموطــفر البــفلع ب ــتا ا عتمــفد، ايــم يــتا وتطبيقــف لتر      

يـتا تواليهـء إلـى الملـت يد ،  جطا  اال تمادت ريم شروط عقد ا عتمفد خف ملتند بنكف يور يلمى 
، 2خف مال إقفمتء لواح مبفشر  يو من والل بنا وليط خـف ب ـد رـشا الملـت يد يلـمى البنـا المرالـل

 ـى الرميـل ين ياـدد بدقـ  الـا الملـت يد وماـل إقفمتـء اتـى يـتا تب ياـء شوصـيف مـن طـر  خيترين ع
البنا ، وتادد خف الوطفب ييضف كفمل التر يمفت المتر ق  ب تا ا عتمفد مـن ايـم القيمـ  يي مب ـم 
 . ا عتمفد ومدتء وشروطء ومدى ترزيزع والبنا الوليط المك   والميع الملتندات الم بت  ل بضفع  
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 .54زعبف، مرالع لفب ، صيكرا ابراريا امدان ال -(1)
  51.عبفس مامود المصري ، مرالع لفب ،  ص  -(2)



114 

 

 الف ت األوع 
 -ال ا ع -الت ديد والتدقيق في المعلوماي الجاصة  المنتفيد 

 
مــن يرــا الملــفلل التــف يالــب ين يشــتم هف عقــد خــتا ا عتمــفد الملــتندي رــف المر ومــفت الكفم ــ      

عن البفلع الملت يد من ا عتمـفد الملـتندي ، والبـفلع خـف عقـد البيـع رـو الملـت يد مـن ا عتمـفد ورـو 
ل لصــفلاء م ــل رـشا الاــ  متــى كــف ــو  ن الشـوص الموــول بلــاب قيمـ  ا عتمــفد مــن البنــا يو مـن اد

وينباف تووف الدق  والاشر عند كتفب  الا الملت يد اتى   يضـطر البنـا ، ا عتمفد قفبال ل تاويل 
برد شلا إلى رخض الملتندات المقدم  من البفلع وبفلتـفلف خشـل ا عتمـفد خـف اـفل عـدا تطـفب  بـين 

 .1الا الملت يد خف ا عتمفد والمء خف الملتندات
ع ى الرغا من عدا التطفب  خف الا الملت يد خمنء يكـون ملـؤو  عـن يمف إشا ن ش البنا ا عتمفد    

رشا الوط  طبقف لقواعد الملؤولي  الرقدي  ويل ل من قبـل الرميـل اآلمـر إشا ت قـى شـوص آوـر قيمـ  
 .    الشي عينء الرميل اآلمر خف عقد ا عتمفد 2ا عتمفد غير الملت يد

يي عنوانـــء بدقـــ  وفصـــ  برـــد مواخقـــ  البنـــا خـــفتا ومـــن الضـــروري تاديـــد ماـــل إقفمـــ  الملـــت يد    
ا عتمـــفد شلـــا ين عنـــوان البـــفلع الملـــت يد مهـــا لبنـــا خـــفتا ا عتمـــفد اتـــى يمكـــن تب ياـــء عـــن طريـــ  
مرال تء شوصيف يو بوالط  البنا الوليط، ومع التطـور التكنولـوالف اللـريع يمكـن تصـور ين يكـون 

ضمن شبك  المــــر ومفت  Webت ع ى ص ا  الـمال إقفم  الملت يد يو عنوانء عبفر  عن موتصرا
 . 3(E-mail)اقنترنت 
خمشا تا ختا ا عتمفد طبقف ل شروط الوارد  برقد ا عتمفد المبرا بين البنا والرميـل اآلمـر خـمن       

البنــا ي تــزا برــد شلــا بموطــفر الملــت يد ب ــتا ا عتمــفد طبقــف ل شــروط الــوارد  بفلرقــد ويرــر  إوطــفر 
 .جطا  اال تماد المنتند : لع الملت يد بـالبنا ل بف
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 .134بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص -(1) 
 .41يكرا ابراريا امدان الزعبف، مرالع لفب ، ص -(2)
 . 42يكرا ابراريا امدان الزعبف، مرالع لفب ، ص -(3)
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ورــشا الوطــفب رــو إوطــفر ل بــفلع ب ــتا ا عتمــفد ورــو مــن ا لتزامــفت الم قــف  ع ــى عــفت  البنــا     
تالفع الرميل اآلمـر، قن الملـت يد يالنبـف عـن عقـد ا عتمـفد و  يرتـب ل ايـر الملـت يد اقوقـف إ  مـن 
ب تفريا إوطفرع بوطفب ا عتمـفد والمتضـمن شـروط عقـد خـتا ا عتمـفد، ووطـفب ا عتمـفد رـشا يالـ

ن  600ين يصــدر مكتوبــف خــف اــين ين النشــر  لــا تقــض صــراا  بوالــوب صــدور ا عتمــفد مكتوبــف واب
 .كفن يلتنتج ضمنف من نصوص النشر  ضرور  ين يكون الرقد مكتوبف

ويتا إوطفر البفلع الملت يد شوصيف يو عن طري  البنا الوليط خف ب د البفلع الملـت يد، وخـف      
 يد بوالــط  بنــا آوــر ولــيط يتوكــل عــن البنــا خــفتا ا عتمــفد خــف ب ــد رــشع الافلــ  عنــد إبــال  الملــت

الملت يد، ويوط  البنا الوليط خف تب يـم شـروط ا عتمـفد خـمن البنـا المنشـئ يكـون ملـؤو  عـن رـشا 
الوط  يمفا عمي ء اآلمر، إ  إشا يالفز رشا اقوير ل بنا صراا  ا لترفن  بفلبنـا الولـيط خ ـف رـشع 

 .1لبنا المنشئ عن وط  البنا الوليط الافل    يل ل ا

إشا ينـفب الوكيـل عنـء غيـرع خـف تن يـش :" مـن القـفنون المـدنف الالزالـري580تطبيقف لنص المـفد        
الوكفل  دون ين يكون مروصف لء خف شلا كفن ملـؤو  عمـف خرـل النفلـب كمـف لـو كـفن رـشا الرمـل قـد 

متضــفمنيين خــف الملــؤولي ، يمــف إشا روــص  صــدر منــء رــو، ويكــون الوكيــل ونفلبــء خــف رــشع الافلــ 
ل وكيـــل خـــف إقفمـــ  نفلـــب عنـــء دون ين يرـــين شـــوص النفلـــب خـــمن الوكيـــل   يكـــون ملـــؤو  إ  عـــن 

 " .وطلء خف اوتيفر نفلبء يو عن وطلء خيمف يصدرع لء من تر يمفت
افلـ   نلتو ص من نص المفد  ين المشرع ميز بين افلتين خف ملؤولي  الوكيـل عـن نفلبـء ورـف   

مـف إشا لـا يكـن  مروصـف لـء خـف إنفبـ  عنـء غيــرع لتن يـش ا نفبـ   ايـم يكـون الوكيـل ملـؤو  مـع نفلبــء 
نفلبــف بتــرويص  ءوالافلــ  ال فنيــ  إشا كــفن مروصــف لــء بــشالا إي إقفمــ  الوكيــل عنــ ،ملــؤولي  تضــفمني 

التر يمـفت التـف  من الموكل خمن الوكيل يكون ملؤو  خف ادود وطلء خف اوتيفر النفلب ووطلء خـف
 .  2يصدررف لء يي لنفلبء

 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .432عبد الرزيز الر يكف، مرالع لفب ، ص -(1)
 .118ص 2008دار الو دوني  الالزالر، الطبر  ال فني   أ  رام    قد الورالة في التش يع الا ا    بوعبد اهلل رمضفن ،  -(2)
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ويــتا إوطــفر الملــت يد بوطــفب ا عتمــفد طبقــف ل تر يمــفت التــف ياــددرف الرميــل اآلمــر بموالــب      
عقــد ا عتمــفد وفصــ  مـــن ايــم نــوع ا عتمـــفد وقيمتــء والملــتندات المم  ـــ  ل بضــفع ، وتــفريا بـــدح 
فح صــالاي  ا عتمــفد ومكــفن وتــفريا انتهــفح الصــالاي ، والالــدير بفلــشكر رنــف ين البنــا ي تــزا بف بقــ

ع ـــى ا عتمـــفد م تواـــف طـــوال المـــد  التـــف تـــا ا ت ـــف  بشـــ نهف ووفصـــ  برـــد إوطـــفر الملـــت يد ب ـــتا 
ا عتمفد ووضرء تات تصرخء طوال رـشع المـد  ووصوصـف خـف عقـد خـتا ا عتمـفد الملـتندي البـفت 

 .والاير قفبل ل لافح
لتـفلف   يلـتطيع الرميــل وشلـا قن البنـا يصـبا م تزمــف بصـور  مبفشـر  مـع الايــر الملـت يد وبف     

اآلمـــر الط ـــب مـــن البنـــا إنهـــفح ا عتمـــفد كمـــف رـــو الاـــفل خـــف عقـــد خـــتا ا عتمـــفد الملـــتندي القفبـــل 
، و  يالـــوز ل بنـــا ين يا ـــل يو يرـــدل يي شـــرط مـــن شـــروط عقـــد ا عتمـــفد الملـــتندي التـــف 1لاللاـــفح

لتن يـش الارخـف لرقـد ا عتمـفد يتضمنهف ييضف وطفب ا عتمفد المرلل ل بفلع الملت يد تطبيقف لقفعـد  ا
. 
صـدار وطـفب ا عتمـفد وتضـرر الملـت يد مـن إوبنفحا ع ـى مـف تقـدا خـمن المصـر  إشا تـ ور خـف   

شلا الت وير خمن المصر    يكون ملؤو  تالفرـء مـفداا المصـر  لـا ي تـزا بـ ي التـزاا قبـل وصـول 
 .وطفب ا عتمفد اليء 

خــف  20/10/1153الــنقض ال رنلــي  الصــفدر خــف  ونشــير خــف رــشا الصــدد إلــى اكــا ماكمــ      
قضي  تت وص وقفلرهف خف ين بفلرف لبنفنيف بفع لتفالر الزالـري برـض المـواد وات قـوا خيمـف بينهمـف ع ـى 
ين دخع الـ من يكـون عـن طريـ  ا عتمـفد الملـتندي، ولـشلا ط ـب المشـتري الالزالـري مـن المصـر  

بيـروت اعتمـفدا ملـتنديف لـدخع  مـن ت ـا البضـفع   الشي يترفمل مرء عفد  ين ي تا بوالط  خرعء خـف
ولا يلتطع المصر  ين ياصل خورا من المشتري ع ى تر يمفت دقيق  بش ن مب م ا عتمفد كمـف ين 

 .شن ا لتيراد الشي يتط بء قفنون النقد خف الالزالرإالمشتري قد ت ور ييضف خف الاصول ع ى 
عتمــفد إ  متــ ورا برــد شــهر مــن ت قيــء ط ــب اآلمــر وطــفر البــفلع بف مولــشا لــا يقــا المصــر  ب      

ب تا ا عتمفد وخـف ي نـفح رـشا الشـهر انو ضـت قيمـ  ال رنـا ك يـرا بفلنلـب  ل يـر  ال بنفنيـ  وبـشلا تـ  ر 
 ا  البفلع من رشا الت وير بلبب ربوط قيم  ال رنا ولال  إلى خلا 
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بترويض الضـرر الـشي نشـ  عـن تـ ويرع ورـو  وطفلبدعوى قضفلي  ع ى المصر   رخععقد البيع و 
مف يلفوي ال ر  خف لـرر الصـر  ، الـتند خـف دعـواع إلـى وطـ  تقصـيري مـن المصـر  رـو ينـء لـا 

وطـفر الملـت يد بـء دون تـ وير خيكـون بـشلا قـد وـر  مـن اب يترفمل كمصر  اريص ل ـتا ا عتمـفد و 
للـ وا المنتظـر منـء ولــشا والبـت ملـؤوليتء عــن رـشا الضـرر ، قن المصـر  لــو خـتا ا عتمـفد خــف ا

، وقــررت ماكمــ  الــنقض رخــض ادعــفح ر بــء الملــت يد لمــف وقــع رــشا الضــررالوقــت المنفلــب ويوطــ
البفلع ع ى يلفس ين الوطـ  الـشي ينلـب إلـى المصـر  لـيس لـء والـود وـفص وملـتقل عـن لـ وكء 

تملــا بفلوطــ  التقصــيري ين يكــون مــف وقــع موفل ــ  ل قواعــد التــف ت رضــهف ضــرور  الترفقــدي ي تــزا ل 
 . 1طالقف ورو مف لا يتواخر خف القضي إا اتيفط واقمفن  خف الل وا ولو بدون والود عقد 

 
 الفرع الثاني

 التزام البنك بإخطار العميل اآلمر بما لديه من معلومات عن المستفيد 

بموالــب عقــد ا عتمــفد الملــتندي ي تــزا البنــا والوبــف خــف مواالهــ  الرميــل اآلمــر وبصــدد تن يــش      
عم يــ  ا عتمــفد الملــتندي ين ير ــا عمي ــء اآلمــر بكــل المر ومــفت التــف تتــواخر لديــء المتر قــ  بفلبــفلع 

د لــواح الملـت يد، كمــف ي تـزا بــ ن يط ــع عمي ـء ع ــى مــف ياصـل ع يــء مـن مر ومــفت برــد خـتا ا عتمــف
اصل ع ى رشع المر ومفت مبفشر  من ياد خروعء خف ب د الملـت يد يو مـن البنـوا اقوـرى الوطنيـ  
واقالنبيــ  يو مـــن البنـــا الولـــيط الـــشي ك  ـــء بتن يـــش ا عتمــفد ، كمـــف ي تـــزا برـــدا تقـــديا ييـــ  مر ومـــفت 

مــفد وبفلتــفلف عقــد وفطلــ  لرمي ــء عــن البــفلع الملــت يد قــد تــؤ ر خــف إبــراا يو يلــ وب تن يــش عقــد ا عت
 .البيع
ويلــفس رــشا ا لتــزاا رــو عقــد خــتا ا عتمــفد الملــتندي ن لــء وكــشا القواعــد القفنونيــ  المنضــم       

لالعتمــفدات الملــتندي ، ولكــن رــشا ا لتــزاا يالــب ي  يمتــد ليشــمل اطــالع البنــا لرمي ــء اآلمــر ع ــى 
ن يمكن إطالع الرميـل المرالالت اللري  من الملت يد إشا كفن الملت يد ن لء عميال  ل بنا ييضف، واب

 .اآلمر المشتري ش فر  يو مكتوب 
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ورشا تات طفل   ملؤولي  البنا خف موااله  البفلع الملت يد بص تء عمـيال لديـء بكشـ  يلـرارع      
ن مالاقتــء لرمي ــء اآلمــر، ورنــف تبــرز الاكمــ  والدقــ  التــف يالــب ين يتمتــع بهــف البنــا كــف ياــول دو 

ــــء الرــــفدات واقعــــرا   ــــء بشــــكل يترــــفرض مــــع مــــف تقضــــف ب قضــــفليف إشا كشــــ  عــــن يلــــرار عمالل
 . 1المصرخي 

وخــف رــشا الصــدد البنــا غيــر م ــزا ببــشل الهــد وــفص ل اصــول ع ــى المر ومــفت اــول البــفلع      
 ـل الملت يد إ  إشا نص عقد ا عتمفد صراا  ع ى شلا، وياصل البنا ع ى ترويضفت منفلـب  لم
 .رشع الودم  التف ط بهف عمي ء اآلمر قنهف افل  وفص  تبرف قن البنوا ليس مكفتب الترالمفت 
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 المطلب الثالث 

 التزام البـــنك فاتـح االعتــماد بفحــص المــستندات

     
ــــا المرالــــل والموكــــل بتلــــ يا      ــــ  ل بن ــــفلع لوطــــفب ا عتمــــفد يلــــ ا الملــــتندات الموت   بتلــــ ا الب

الملتندات إلى البنا خفتا ا عتمفد الشي يلـ مهف بـدورع ل مشـتري خـف مقفبـل الـدخع يو قبـول الكمبيفلـ  
 .1الملتندي 

مـن النشـر   5ورشع الملتندات ترد يلفلي  وتدور اولهف كل الرم ي  التالفري  ايم قضت المفد     
تترفمل المصـفر  بملـتندات و  تترفمـل ببضـفلع يو وـدمفت يو يداح التـف مـن الممكـن :" ب ن  600

 ".ين تتر   بهف الملتندات
فا كبيــر مــن الفنــب القواعــد والتــزاا البنــا خــفتا ا عتمــفد ب اــص رــشع الملــتندات اظــف بفرتمــ     

عتمــفدات الملــتندي ، قنهــف يلفلــي  خــف تــوخير ال قــ  وا طملنــفن خــف الترفمــل بف عتمــفد النفظمــ  لال
نظفمـف وقفليـف Uncitralوات فقيـ  ISP98وات فقيـ   14خف المفد   600الملتندي ايم يوالدت النشر  

تتا ــل مــن ملــؤوليتهف عــن عــدا ع ــى المصــفر  إتبفعــء عنــد خاــص الملــتندات والتــدقي  خيهــف اتــى 
 . 2مطفبق  الملتندات لشروط عقد ا عتمفد الملتندي

قن رــشا ا لتــزاا ك يــرأا مــف تقــوا ع ــى يلفلــء ملــؤولي  البنــا المدنيــ  تالــفع الرميــل اآلمــر نظــرا     
زا لقرميـ  البفلاــ  لهـشع الملــتندات المقدمـ  والتــف يترفمـل بهــف البنـا بفعتبفررــف مم  ـ  ل بضــفع ، وي تــ

البنــا بتلــ ا الملــتندات مــن البــفلع الملــت يد  ــا خاصــهف ويويــرا قبولهــف يو رخضــهف ، وبــشلا يتــبن ين 
 . التزاا البنا ب اص الملتندات يمر ب ال   مراال يلفلي 
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 الفرع األول

 مرحلة تقديم المستندات المحددة في خطاب االعتماد

ــــى البنــــا الت كــــد مــــن ين الملــــت يد قــــدا كــــل        ــــف خاــــص الملــــتندات يترــــين ع  ــــدح خ وقبــــل الب
الملــتندات والو ــفل  المبينــ  خــف وطــفب ا عتمــفد وشلــا قبــل الوخــفح بفلــدخع يو القبــول،  ورــشا مــف يقــرع 

يالـب ع ـى :" بقولـء  J.H.Rayner and Co.ltd & Hambros Bankالقضـفح البريطـفنف خـف 
شا لا ي رل شلا خمنء يالـب ع ـى المصـر  البفلع تقدي ا الملتندات المادد  تمفمف خف عقد ا عتمفد واب

عدا الوخفح بقيم  ا عتمفد واللبب خف شلـا يرـود إلـى ين كـل ملـتند يوـدا غفيـ  مرينـ  لـدى الرميـل 
اآلمــر ولــيس ل مصــر  ا التهــفد ع ــى تر يمفتــء كــ ن يقبــل ملــتندات مشــفبه  ل ملــتندات التــف نــص 

 . 1" عتمفد بل يالب ين تكون الملتندات ن لهف التف نص ع يهفع يهف ا
شا لـا يقـدا الملـت يد الملـتند المط ـوب        شلا قن كل ملـتند يوـدا غفيـ  ماـدد  خـف ا عتمـفد واب

 .   يكون البنا غير م زا بفلوخفح وكشلا يالب الت كد من عدد النلا المط وب  
ا عتمفد وخقف لتر يمفت الرميل اآلمر، يمف إشا لا تاـدد ورشع الملتندات تادد عفد  خف وطفب      

تطبيقـف لـنص لنند الش ن والفاتو ة التاا ية وو يق ة الت أمين  خمن اقمر يقتصر ع ى تقديا البفلع 
، وخــف كــل الاـف ت يالــب ين تكـون الملــتندات المط وبــ   600مــن النشـر   20، 11، 18 12المـواد

، وبــشلا يالــب ع ــى 2كــل نــوع منهــف وعــدد النلــا لكــل نــوع الميرهــف موالــود  مــن ايــم عــددرف وعــدد
البنا عند التالمء ل ملتندات الت كد من عدد النلا المقدمـ  لكـل ملـتند تط بـء عقـد ا عتمـفد تاـت 

، خــمشا اشــترط وطــفب 600مــن النشــر   12طفل ــ  رخــض الوخــفح بقيمــ  ا عتمــفد الــب نــص المــفد  
فا الملــت يد بتقــديا نلــوتين خقــط كــفن ل مصــر  ين ا عتمــفد تقــديا  ــالم نلــا مــن لــند الشــان وقــ

 .يرخض الوخفح
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  52يكرا إبراريا امدان الزعبف، مرالع لفب ،ص  -(1) 
 .81خيصل مامود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، ص  -(2)
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وترتبـــر نلـــوف يصـــ ي  النلـــا الملـــتورال  بوالـــط  ا لتنلـــف  والـــنظا المؤتمنـــ  والمدَاْوَلـــَب  يو     
النلـا الكربونيـ  شــريط  ين يكـون مؤشــراأ ع يهـف ب نهــف يصـ ي  وموقرــ ، والنلـو  لــواحا كفنـت يصــ ي  

 .1إشا نص وطفب ا عتمفد ع ى شلا يو   تكون موقر  يو مصدق  إ 
ويترــين ع ــى البنــا بتلــ مء الملــتندات مــن البــفلع ين يت كــد مــن تقــديمهف خــف ختــر  صــالاي  عقــد     

، تاــت طفل ــ  ملــؤولي  البنــا إشا مــف يوخــى بقيمــ  600مــن النشــر   6ا عتمــفد  الــب نــص المــفد  
الملتندات المقدم  وـفر  مـد  صـالاي   ا عتمفد برد انتهفح صالاي  ا عتمفد، وي تزا البنا برخض

ا عتمــفد اتــى ولــو كــفن اللــبب عفلــدا إلــى يمــور وــفر  عــن إراد  الملــت يد، كبقــفح الملــتندات مــ ال 
    .امد  طوي   خف مركز البريد قبل وصولهف إلى البن

واللـــبب خـــف شلـــا إن م ـــل رـــشا اقمـــر وـــفر  عـــن قـــدر  البنـــا ولـــيطرتء، كمـــف ين البنـــا م ـــزا      
شا مــف انتهــت مــد  صــالاي  ا عتمــفد خمنــء يالــوز بــف اتراا تر يمــفت عمي ــء اآلمــر وتطبيقهــف ارخيــف، واب

ل بنـــا ا ات ـــفظ بفلملـــتندات لديـــء ع ـــى لـــبيل اقمفنـــ  بف ت ـــف  مـــع البـــفلع الملـــت يد ودون ين يـــو  
 .خي  بقيم  ا عتمفد ع ى يمل ين يدَردِّل الرميل اآلمر عقد ا عتمفد بالر ء متفاف ل تر  إضف

ومـــد  صـــالاي  ا عتمـــفد ترتبـــر مهمـــ  بفلنلـــب  ل بنـــا مـــن ايـــم ينهـــف بهـــف ينتهـــف التزامـــء يمـــفا      
الملت يد بفنتهفح ختر  صالاي  ا عتمفد، وبفلنلـب  ل رميـل اآلمـر يت كـد مـن وـالل اشـتراط رـشع ال تـر  

 .  2ال تر  المت   ع يهفمن ين الملت يد قد قفا بتن يش التزامء بموالب عقد البيع بشان البضفع  والل 
وخــف افلــ  عــدا تاديــد تــفريا انتهــفح صــالاي  ا عتمــفد خــال يمكــن ين يقــري تــفريا الشــان ب نــء      

شا لا تقدا الملـتندات وـالل ختـر  صـالاي  ا عتمـفد خـمن عـدا ااتـراا شـرط  تفريا انتهفح ا عتمفد، واب
ات لرمي ـء ممـف يرـرض البنـا لوطـر الصالاي  قد يلتنتج مـن وـالل تـ ور البنـا خـف تلـ يا الملـتند

ـــل الملـــتندات التـــف تقـــدا ل بنـــا قبـــل تـــفريا خـــتا  عـــدا الـــتي فح مـــف دخرـــء ل ملـــت يد، واقصـــل ي  تقب
 .ا عتمفد

 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51يكرا إبراريا امدان الزعبف، مرالع لفب ، ص  -(1)
 .22خيصل مامود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، ص  -(2)



122 

 

 
 الفرع الثاني

 -البائع -فحص المستندات المقدمة من المستفيد مرحلة 

إن رـــشع المرا ـــ  ترـــد يرـــا مرااـــل عم يـــ  تن يـــش ا عتمـــفد الملـــتندي نظـــرأا  رتبفطهـــف بمبـــفدئ       
وقواعــد يلفلــي  ينباــف ع ــى البنــا التقيــد بهــف وااترامهــف تن يــشا  لتزامــء خــف مواالهــ  عمي ــء اآلمــر، 

لمنصـــوص ع يهـــف خـــف عقـــد ا عتمـــفد وبـــشل عنفيـــ  مرقولـــ  خفلبنـــا ي تـــزا ب اـــص الميـــع الملـــتندات ا
ل ت كـد مـن مـدى مطفبقتهـف لشـروط ا عتمـفد الماـدد  وخـ  اقصـول المصـرخي  الدوليـ ، ويرتكـز تن يـش 
البنا  لتزامء ب اص الملتندات ع ى المريفر الشي يرتمـدع خـف خاـص رـشع الملـتندات بفلكـل الـشي 

ر، وقــد اعتمــد ال قــء  ــالم مرــفيير لتــدقي  الملــتندات ورــشع يــدرح عنــء الملــؤولي  تالــفع الرميــل اآلمــ
 :المرفيير رف 

ـــى البنـــا ين يقـــوا بمطفبقـــ  : معي   ا  التط   ا ق ال   دقيق أو الت   ام: أوال ـــفر ين ع  ويقصـــد بهـــشا المري
الملــتندات وخقـــف لبنــود وشـــروط ا عتمــفد تطفبقـــف ارخيــف، بايـــم ين ــش ا عتمـــفد إشا كفنــت الملـــتندات 

تفمــــف مــــع شــــروط ا عتمــــفد، ويــــرخض قبــــول الملــــتندات وتن يــــش ا عتمــــفد إشا كفنــــت مطفبقــــ  تطفبقــــف 
، ويؤكـــــد ال قـــــء والقضـــــفح مـــــع مواخقـــــ   1الملـــــتندات   تتطـــــفب  ارخيـــــف مـــــع بنـــــود وشـــــروط ا عتمـــــفد

إطــفر ا عتمــفدات الملــتندي  ع ــى ين خاــص البنــا ل ملــتندات يكــون  فالتنظيمــفت القفنونيــ  لهمــف خــ
ي مـــــن /14مـــــدى مطفبقتهـــــف الظفرريـــــ  لشـــــروط ا عتمـــــفد ايـــــم نصـــــت المـــــفد  بفلرنفيـــــ  المرقولـــــ  ل

يالب ع ى المصر  الملمى الشي يتصر  بنفحا ع ى تلـميتء والمصـر  المرـزز :"ينء  600النشر 
إن والــــد والمصــــر  المصــــدر ين ي اصــــوا التقــــديا الــــتنفدا إلــــى الملــــتندات واــــدرف مــــف إشا كفنــــت 

 ".ف يا  ملتندات تشكل خف ظفرررف تقديمف مطفبق
ـــفت الظـــفرر  ( تشـــكل خـــف ظفرررـــف)وعبـــفر       ـــدقي  ل ملـــتندات مـــن وـــالل البيفن ترنـــف ال اـــص ال

المقدمـ  إلـى البنـا دون قيـفا البنـا بف لـتنتف  يو التقـدير يو الت لـير يو التاريـفت ودون الباـم خـف 
ا كفنـــت اقيقـــ  رـــشع الملـــتندات وكونهـــف صـــايا  يو مـــزور  وكـــون البضـــفع  قـــد شـــانت يو  ، خـــمش

الملــتندات مطفبقــ  خــف ظفرررــف لالعتمــفد إ  ينهــف خــف اقيقتهــف مــزور  خــمن البنــا يم ــا الرالــوع إلــى 
 .  2عمي ء لقبض مف دخرء مفداا البنا   ير ا بفلتزوير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63خيصل مامود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، ص -(1) 
،دار النهض  الرربي ، القفرر ، طبر   موق  ال نك من المنتنداي المجالفة في اال تماد المنتند الين شافد  الالين  -(2)

 .121،ص 2001يولى،
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 ى الملتندات   إلى عم ي  ال اص قن الهد  مـن ال اـص رـو عقن عبفر  خف ظفرررف ترود    
و  يكـون مـن شـ ن ال اـص ين يـؤدي إلـى رـشا اطملنفن المصر  وت كدع من ين الملتندات مطفبق  
 .1الت كد إشا كفن لطايف بل يالب ين يكون خاصف دقيقف

مـن ات فقيـ  اليونلــترال 16والمـفد  ISP98مـن ات فقيـ  4/4.01وخـف ن ـس ا طـفر نصـت المـفد       
 .ايم ك هف نصت ع ى المطفبق  الظفرري  ل ملتندات 

ـــء خـــف رـــشع ا      ـــفر المرمـــول ب ـــء ورـــشا المري ـــدع ال قي ـــفت يي ـــشي قـــفلBacker ت فقي ـــفر :" ال إن مري
من اقمور التف مكنت ا عتمفد الملتندي من ين تصبا يدا  وخفح بفلا  اقرميـ   المطفبق  الظفرري 

 .2"خف التالفر  الدولي  لمف يو قء من  ق  شبء مط ق  بين يطراخء
ليظهــر بــشلا ين البنــا غيــر م ــزا بفلباــم خــف عنفصــر وــفر  عبــفرات الملــتندات وا لــتنفد       

إليهــف لــرخض الملــتندات كفلباــم خــف مر ومفتــء الملــتمد  مــن الرــر  المصــرخف يو مــن عقــد البيــع، 
ـْد  اقورا  المقدمـ  خـف اـين ينـء م ـزا بفلت كـد مـن صـا   وليس مـن اـ  البنـا كـشلا الت كـد مـن ص 

 .ندات بمطفبقتهف مع الشروط الوارد  خف وطفب ا عتمفد الملت
ويقتضف مبدي التطفب  التفا النظر إلى كل ملتند ع ى ادا خيمف يتر   بفلوص  يو النوعي  يو     

الوزن وغيررف المتط ب  خف كل ملتند بشاتء وليس النظر خف الملتندات مالتمر  ل ترر  ع ى توخر 
 بنا ت لير يو ت ويل الشروط التف نص ع يهف ا عتمفد يو التف رشع الص فت، ومن  ا   يالوز ل

 .تضمنتهف تر يمفت الرميل اآلمر ل بنا المنشئ إشا كفنت تر يمفتء واضا    لبس يو غموض خيهف
ووفص  مف يتر   بفلبضفع  الشي يرد وص هف خف ال فتور  التالفري  الشي يالب ين يكون      

ا عتمفد، قن اري  الت لير تكون خف افل  غموض الشروط  مطفبقف لموص فت البضفع  خف عقد
الوارد  خف عقد ا عتمفد ورنف  بد من الرالوع ل رميل اآلمر لقراح  الملتندات مرف، ورشا   يرنف 
ب ي افل من اقاوال ينء يالوز قيفا البنا بمرلفل الملتندات إلى الرميل اآلمر ليقوا ب اصهف 

هف يو رخضهف بد  من المصر ، خهشا يمر الد وطير وخيء َتَردأ ع ى بن لء واتوفش القرار بقبول
 .قنء التزاا يصيل ل بنا خفتا ا عتمفد تالفع الرميل اآلمر اقو  الاير
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قف لقفعد  التطفب  التفا إلى وتبرز يرمي  رشا المبدي ين التزاا البنا ب اص الملتندات طب     
ت كيد التزاا الرميل قبل البنا بردا توخر الشرير  ل رميل بفلتم ص من التزامفتء تالفع البنا، وفص  
خف افل  انو فض يلرفر البضفع  التف بلببهف يصبا الرميل اآلمر بصدد ص ق  وفلر  وخ  

ريفر إع فح البنا من ملؤولي  الفبفتء ويريد ب ي شكل التم ص منهف، ومن يرا ميزات رشا الم
تقييا يرمي  الوال  بين الملتندات وشروط ا عتمفد ايم ين البنا م زا بفلتقيد الارخف بشروط 

 .1ا عتمفد ورو بشلا يقوا بدور إلى غفي  التاق  من مطفبق  الملتندات ظفرررف لشروط ا عتمفد
فد الملتندي من والل مبدي ا لتقالل ويتواخ  رشا المريفر مع المبفدئ اقلفلي  خف ا عتم    

وخاص الملتندات من الظفرر، واقتصفر خاص الملتندات ع ى مطفبقتهف التفم  والدقيق  والظفرر  
وبفلتفلف ا متنفع عن تقييا يرمي  رشع الملتندات بفلنلب  ل رميل  ،لشروط عقد ا عتمفد الملتندي

 .اآلمر يو البنا
  التزاا البنا ب اص الملتندات رل رو التزاا بتاقي  نتيال  يا بشل راح اول مل لوتبفينت اآل     
 عنفي ؟
خــشرب الــبرض ين التــزاا البنــا رــو التــزاا بتاقيــ  نتيالــ  خفلمصــر  اــين يقــوا بــفل اص يالــب      

ين يقــدا الملــتندات لــ يم  ل رميــل اآلمــر خــف الميــع اقاــوال وظهــور يي عيــب بفلملــتندات يالرــل 
 .البنا ملؤو  خف موااله  عمي ء طبقف لقواعد الملؤولي  الرقدي  

بنا رو ببشل عنفي  التف تدل ع ى ارصء الشديد خف ال اـص دون وريي يور يرى ب ن التزاا ال    
، وفصـــ  مـــع ا لـــت نفحات المقـــرر  قفنونـــف ل مصـــر   تـــزا بضـــمفن صـــا  ولـــالم  الملـــتنداتين ي

راعــف الماكمــ  اقوــش بفلرنفيــ  الرالــل الرــفدي بالــب ظــرو  تبــفلورو  عــن مريــفر التطــفب  التــفا، و 
 .كل افل   

عتمــفدات الملــتندي  ي قــف ع يــء التزامــف بــ ن يبــشل المصــر  خــف ا  والــريي الــراالا ين توصــص    
عنفيــ  الشــوص الاــريص قنهــف صــفدر  عــن شــوص متوصــص ياتــر  عم يــ  ال اــص وينــء باكــا 
يعمفلــء ونشــفطفتء اليوميــ  يمت ــا الوبــر  والدرايــ  الالزمــ  لرم يــ  ال اــص ولــشا خــمن المصــر  الــشي 

  .كون قد ن ش التزامءيبشل الرنفي  الاريص  خف عم ي  ال اص ي
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مــف إشا لــا يبــشل المصــر  يرمفلــء خــف بــشل رــشع الرنفيــ  اب وبفلتــفلف   يلــ ل إ  خــف اــدود تقصــيرع و   
الرنفي  الاريص  خيرـد ملـؤو  تالـفع الرميـل عـن قبـول يي ملـتند يوـفل  الشـروط والمواصـ فت التـف 

 .  1ط بهف الرميل خف عقد ا عتمفد
لتلمي  لهشا المريفر تشير لضرور  المطفبق  الارخي  إ  ين رشا المريـفر يتمتـع بمرونـ  ورغا ين ا   

 :خف اف ت مرين  وفص  بف لت نفحات الوارد  ع ى المبدي ورف 
مدون  اقعرا  واقصول المواد  لالعتمفدات الملتندي   600الت نفحات نصت ع يهف النشر   -

ي المتر ق  بكمي  البضفع  إشا اددت بفلوزن يو /30الب المفد  عن اقوش بمريفر التطفب  التفا بمو 
من الكمي  يو القيم  % 10قيم  ا عتمفد يو لرر الواد  التف تلما بفلزيفد  يو النقصفن بمقدار 

بتايير ولي   النقل بشرط  600ب من النشر /23ب و /21، كمف تلما المواد  2 يو لرر الواد 
 .  ن س بوليص  الشان وين   يمنع ا عتمفد شلاين تكون كفمل الرا   ماطف  ب

ورف اقوطفح ا ماللي  يو الطبفعي  وترتبط يرميتهـف تبرـف : ا لت نفحات الوفص  بفقوطفح ال ني  -
ل افل  المرروض  ومدى يرمي  البيفنفت يو الملتندات التف وقع خيهف الوط ، رغـا ين رنـفا صـروب  

نيــ  ع ــى التــزاا البنــا تالــفع الرميــل اآلمــر، وبــفلرغا مــن برــض خــف تاديــد مريــفر ق ــر اقوطــفح ال 
إ   ،الموفل فت تكـون بلـيط  و  تـؤ ر ع ـى القيمـ  التالفريـ  ل بضـفلع وتظهـر كموفل ـ  خنيـ  يو تقنيـ 

ين البنــا م ــزا بــفلرالوع إلــى عمي ــء قوــش رييــء اولهــف، ورنــف لــيت  ر قــرار المشــتري بفلوضــع الاــفلف 
عــن عــدا مطفبقــ  البضــفلع لمــف ت ــ  ع يــء خــمن ريى ين الصــ ق  لــا ترــد خــف ل لــو  يو الق ــ  النــفتج 

 .   3مص اتء خمنهف لتكون خرصتء بفلتملا بهشع الموفل فت
بين اقولفط المصـرخي  والتالفريـ  يك ـر الـتوداا : ا لت نفحات الوفص  بفلمرادخفت والموتصرات -

بـــــشلا مررخـــــ  عفمـــــ    يمكـــــن  برـــــض المصـــــط افت والمترادخـــــفت خـــــف الرم يـــــفت التالفريـــــ  ويشـــــكل
ا اتالــف  برــدا مررختهــف و  يمكــن ل بنــا ين يــرخض الملــتندات التــف تضــمنهف باالــ  عــدا مررختهــف 

 .وينهف تتط ب وبر  وفص  خف تاديدرف
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بـــد  مـــن مصـــط ا ا عتمـــفد الملـــتندي  L/Cيو  D/Cمـــن يم  ـــ  رـــشع المصـــط افت الـــتوداا و    
Documentary  يو وطــــفب ا عتمــــفدLetter of credit  كــــشلا الــــتودااCO  بــــد  مــــن

Company  يو التودااLtd  بد  منLimited
، و  يمكن ا اتالـف  بفلمرادخـفت الايـر مرروخـ  1

م ـزا بف لمـفا بكـل المصـط افت وا وتصـفرات الوفصـ  بفلرـفدات ع ى البنا قن رـشا اقويـر غيـر 
 .اقعرا  التالفري 

الت لـــــيرات لموت ـــــ  المصـــــط افت واـــــف ت التالـــــفوز  600مـــــن النشـــــر   3وقـــــد اـــــددت المـــــفد    
 . المنصوص ع يهف خف الترفمل بف عتمفد الملتندي الت نفحا من التقيد بفلتطفب  الدقي 

يبقى البنا م زا بفلتطبي  التفا لشروط ا عتمفد بفلملـتندات المقدمـ ،  ف غير رشع ا لت نفحاتخ   
بفشــتراط التواخــ  الارخــف مــع  ويوــش ع ــى رــشا المريــفر ينــء   ياقــ  الردالــ  خــف برــض اقايــفن شلــا

ا عتمفد ، وا اتالـف  بـبرض الموفل ـفت البلـيط  واقوطـفح الطبفعيـ  الواضـا  ع ـى الـرغا  شروط
مــن مطفبقــ  الملــتندات وبــمالراح قــراح  عفمــ  ل ملــتندات خمنــء قــد يظهــر التــزاا مــن إمكفنيــ  التاقــ  

 .الملت يد بتقديا مف ط ب منء من شروط خف ا عتمفد
وقد ياـتج البنـا بظـرو  داو يـ  ب بلـط اقلـبفب ل ـتو ص مـن الصـ ق  رغـا ين الموفل ـفت        

ل الاصــول ع ــى الصــ ق  مــن تــتا عــن غــش يو لــوح نيــ ، وشلــا يكــون ييضــف عنــدمف يلــتطيع الرميــ
مصدر آور بتك    يقل يو من يالل الملفوم  ع ى تو يض اللرر، وبهـشا اتالـء ال قـء والقضـفح إلـى 

 .البام عن مريفر آور ي وش بء البنا خف مرا   خاص الملتندات المقدم  من البفلع الملت يد 
اصـء ل ملـتندات إشا والـد بهـف يقصد بء ين البنا ب   :أو الاوه    معيا  التطا ق المعقوع:  انيا 

 تاوتالخف بليطف غير الورري خمنء يقبل الملتندات وي تزا الرميل تبرـف لـشلا بـ ن يقبـل رـشع الملـتندا

، ويرتكز رشا المريفر خف تاديـد مطفبقـ  الملـتندات لشـروط ا عتمـفد ع ـى يلـفس قـراح  الملـتندات 
بقـ  لشـروط ا عتمـفد ولـيس مطفبقـ  خف مالموعهف ل تاق  من كـون رـشع الملـتندات خـف الورررـف مطف

 .خف كل ملتند ع ى ادا
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وقد لقف رشا المريفر ت ييد لدى ال قء اقلمفنف ايم يقول مؤلس نظري  التقدير الشوصف خيمف    
بفلرغا من والود التزاا ع ى عفت  البنا :"  ZAHNيتر   ب اص الملتندات من قبل البنا ال قيء

ل بنا خيهف  بمراعف  التطفب  بين الملتندات وشروط الوطفب ، خمنء توالد اف ت مرين  يلما
الشوصف ين يقبل ملتندات توفل  مف يقضف بء ا عتمفد بدون ملؤولي  ع يء يمفا بالب تقديرع 

 .1" الرميل اآلمر وي تزا رشا اقوير بت قف الملتندات من البنا
ويالاظ ين رشع النظريـ  تقـوا ع ـى يلـفس ياكـفا عقـد الوكفلـ  المقـرر  خـف النظـفا اقلمـفنف التـف    

 .ادود الوكفل  متى كفن رشا الورو  ضروريف لصفلا الموكل تقر ين ل وكيل الورو  عن
غيــر ين رــشا المريــفر منتقــد مــن ايــم ين  ريــفر ت ييــد لــدى القضــفح اقمريكــفولقــد لقــف رــشا الم   

البنا لء ين يرخض الملتندات كمف لء ين يقب هف بالب تقدير البنا، ورنـف قـد يلـفح البنـا الـترمفل 
ال قــء والقضــفح خــف انال تــرا وخرنلــف يــرخض رــشا المريــفر بفلتــفلف ين اللــ ط  الممنواــ  لــء، بمــف الرــل 

ن كــفن البنــا يمــنا رــشع اللــ ط  خــف افلــ  كــون  يكـون ل بنــا لــ ط  تقديريــ  خــف خاــص الملــتندات واب
 .تر يمفت الرميل غير مادد 

 ورشا المريفر خيء ملفس بفلمبفدئ اقلفلي  خف نظفا ا عتمفد الملتندي وفص  مريـفر الـتقالل   
عقــد  عتمــفد عــن عقــد البيــع الــدولف، وكــشا مبــدي ال اــص الظــفرري لمطفبقــ  الملــتندات الــشي يكــدت 

بمــف يــنركس لــ بف ع ــى اقطــرا  المشــفرك  خــف ا عتمــفد الملــتندي ويزعــزع ال قــ   600ع يــء النشــر  
 .خف التقرار المرفمالت التالفري  الدولي  خف إطفر ا عتمفد الملتندي

يـــفر ين البنـــا الولـــيط قـــد يقـــوا بفلـــدخع ل ملـــت يد رغـــا والـــود موفل ـــفت خـــف ومـــن عيـــوب رـــشا المر  
الملتندات ع ى يلفس كونهف بليط  يو تقني  ، وبرالوعء ع ى البنا خـفتا ا عتمـفد بـرخض التاطيـ  
لرــدا مطفبقــ  الملــتندات لرــدا والـــود مريــفر التمييــز بــين الموفل ـــفت التقنيــ  والالورريــ  خــف القـــفنون 

 .لبنا خفتا ا عتمفد ممف دخع ال قهفح لبام عن مريفر الديد لتزاا االمنظا  
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إن يلـفس رـشا المريـفر يرتمـد ع ـى المـز  بـين المريـفرين اللـفبقين   :معيا  التطا ق الم  دو :  ال ا
خيقوا البنا بمتبفع مبدي تطفب  الدقي  خف الرالق  بينء وبين الملت يد، يمف خف افل تل يا الملـتندات 

 . 1ل رميل اآلمر والرالوع ع يء خمن الرالق  بينهمف تاكمهف مبدي التطفب  المرقول الالورري
منا ل بنا قدر من الل ط  التقديري  بقبول الملتندات التف تاـوي برـض الوالخـفت خهشا المريفر    

البلــيط   ــا تطبيــ  مريــفر التطــفب  المرقــول خــف عالقتــء مــع عمي ــء اآلمــر عنــد مافولــ  رــشا اقويــر 
 .التهرب من الص ق  التف تاوي برض الوالخفت التف يرى البنا ينهف بليط  وغير مهم  

لمريفر ينء منا ل بنـا برـض اللـ طفت التـف تايـد بـء عـن دورع اقلفلـف خـف ويعيب ع ى رشا ا    
الولــفط  بــين المصــفلا المترفرضــ  قطــرا  ا عتمــفد الملــتندي، والرــل منــء وصــا واكــا خــف آن 

 .وااد بمعطفح البنا اري  تاديد اقوقء والتزامفتء خف موااله  بفقف اقطرا  المترفقد  
يس مريـــفرا الديـــدا بـــل رـــو مـــز  بـــين مريـــفرين   ياقـــ  الافيـــ  وقيـــل الـــبرض ين رـــشا المريـــفر لـــ   

المرالــــو  منــــء نظــــرا لكــــون البنــــا صــــفاب مصــــ ا  مترفرضــــ  مــــع اقطــــرا  اقوــــرى وربمــــف يميــــل 
شا مـــف يراد القضـــفح تكيي ـــء خمنـــء لـــيرتبرع مريـــفرا  ـــء اآلمـــر ضـــد مصـــ ا  الملـــت يد، واب لمصـــ ا  عمي 

اــل ولــط بــين مريــفري التطــفب  الــدقي  التطــفب  ل تطــفب  المرقــول بف ضــفخ  إلــى صــروب  تطــورع ك
 .المرقول 

ن المريفر اقك ر االيـ  المرتمـد مـن البنـا ل اـص الملـتندات رـو مريـفر مومن مالمل مف شكر خ   
 :لرد  يلبفب نشكر منهف تطا ق الدقيق أو التام

م ـل ميزانـف دقيقـف إن رشا المريفر يودا الافي  التف والد نظفا ا عتمفد الملتندي من يال هف قنـء ي   
لتزامـفت تكـون قن ا  لتاقي  التوازن بـين مصـفلا يطـرا  عم يـ  ا عتمـفد دون إالاـف  باـ  ياـد،

واضــا  خــف كــل مــن عقــد البيــع وعقــد ا عتمــفد شاتــء و  مبــرر ل تهــفون خــف شــ ن تن يــش التزامــفت كــل 
 .طر 
التالـــفر  الدوليـــ  واركـــ  ورـــشا المريـــفر ييضـــف يق ـــل مـــن المنفزعـــفت التـــف تترـــفرض مـــع الـــتقرار     

 .رؤوس اقموال قن تطبيقء يضمن تن يش كل طر   لتزامء بدق  
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 055المعي  ا  المعتم  د  مدون  ة األص  وع واأل    ا  المو   دة لا تم  اداي المن  تندية النش   ة  : ا ع  ا
 :055والنش ة 
يظهــر ينهــف لــا تتبنــى صــراا  يي مــن المرــفيير اللــفبق  غيــر ينــء  500بفلــتقراح نصــوص نشــر     

ع ـى البنـوا ين ت اـص كفخــ  :" إلــى مريـفر خاـص الملـتندات بنصــهف  13تطرقـت خـف نـص المـفد  
يو   تبــدو   اه ه  الــتندات التــف نــص ع يهــف ا عتمــفد برنفيــ  مرقولــ  ل ت كــد مــن ينهــف تبــدو خــف الم

مطفبقـــ  لبنـــود وشـــروط ا عتمـــفد وين مطفبقـــ  ملـــتندات ا عتمـــفد خـــف ظفرررـــف مـــع بنـــودع وشـــروطء 
يتوالـب ع ـى " تـنص 500ب من النشـر  /14، يمف المفد ....." ليقررع مريفر الممفرلفت المصرخي  

ـــ ـــفتا والبن ـــ  عنهمـــف اـــين الـــتيالا /ا ال  ـــشي يتصـــر  بفلنيفب يو البنـــا المرـــزز يو البنـــا الملـــمى ال
يو   تبــدو ينهــف   اه ه  االملــتندات ين يقــرر بنــفحا ع ــى الملــتندات واــدرف خيمــف إشا كفنــت تبــدو خــف 

ع مطفبق  لبنود وشروط ا عتمفد خـمشا لـا تكـن خـف ظفرررـف مطفبقـ  لبنـود وشـروط ا عتمـفد يمكـن لهـش
 .1"البنا ين ترخض الملتندات

يالــب ع ــى المصــر  الملــمى الــشي يتصــر  بنــفحا ع ــى :"ينــء  600ي مــن النشــر /14يمــف المــفد     
تلميتء والمصـر  المرـزز إن والـد والمصـر  المصـدر ين ي اصـوا التقـديا الـتنفدا إلـى الملـتندات 

 ".يا    اه ها تقديما مطا قاوادرف مف إشا كفنت ملتندات تشكل خف 
من رشع النصوص يتبين ين مدونـ  اقصـول واقعـرا  المواـد  لالعتمـفدات الملـتندي  إعتمـدت    

 :وشلا لرد  يلبفب نشكر منهف التطا ق الدقيقمريفر 
توالــب مدونــ  اقعــرا  ع ــى البنــوا الترفمــل بظــفرر الملــتندات قن رــشع اقويــر  تم ــل و ــفل     

مــن كــل رـــشع البيفنــفت يرنــف شــيلف مهمــف بفلنلـــب   تتضــمن بيفنــفت مرينــ  اــول البضـــفع  وكــل بيــفن
ل مشتري، وبفلتـفلف خـمن قبـول ييـ  موفل ـ  ولـو كفنـت بلـيط  خـف يي ملـتند مـن الملـتندات يرنـف ين 
البفلع قد يول بفلتزامء وبفلتـفلف خـمن المشـتري قـد يصـبا غيـر مطمـلن ع ـى اقـء الـشي مـن يال ـء قـفا 

ب مــن النشــر  /14باــف ين تكــون ارخيــ  الــب المــفد  ب ــتا ا عتمــفد ورــشا ك ــء يرنــف ين مطفبقــ  ين
 .600ي من النشر  /14، والمفد  2 500
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 600مــن النشــر   5بفعتبــفر ين البنــوا تترفمــل بفلملــتندات ولــيس البضــفلع الــب نصــف المــفد      
وين القول بفعتمفد البنوا مريفر غير مريفر تطفب  الدقي  يرنـف بشـكل يو بـاور وـرو  البنـوا عـن 

ى دور لتزامـء بموالــب ا عتمـفد بفلتــفلف ي اــنطـف  الملــتندات، ل ت كـد مــن مـدى وكي يــ  تن يـش البــفلع  
 .الملتندات خف اكمهف لتن يش البفلع  لتزامفتء 

ـــنظا عالقـــ  البنـــا بفلملـــت يد وطـــفب ا عتمـــفد الملـــتندي الـــشي يتط ـــب مـــن الملـــت يد تقـــديا      ي
مالموع  ملتندات بمواص فت وبيفنفت وشـروط مرينـ ، ورـشا الوطـفب يكـون ملـتقال عـن ييـ  عالقـ  

لــتقالل قنـــء لتطــفب  الــدقي  رــو الـــشي يرــزز مبــدي ا عتمـــفد ومريــفر اترفقديــ  يوــرى  خــف إطــفر ا 
يالرل البنـا يقبـل الملـتندات يو يرخضـهف الـتنفدا ل بيفنـفت الملـتندات شاتهـف وشـروط ا عتمـفد ولـيس 

 .عتبفرات يورى وفرال  عن ا عتمفد وملتنداتء 
لتزامــء شا  تن يــ معي  ا  التط  ا ق ال  دقيق أو الت  اموممــف لــب  يمكــن ين نلــتنتج ين البنــا يرتمــد    

ب اص الملتندات الشي رو التزاا ببشل عنفي  المتوصص الممتهن، ويرتمـد خـف شلـا إلـى اعتبـفرات 
ــــ  تم يهــــف ضــــرورات  ــــى تر يمــــفت اكومي ــــوا القفلمــــ  ع  ــــ  ل بن مهنيــــ  وليفلــــفت ا الــــراحات الداو ي

لـر  خـف رـشا وترفمالت التالفري  المصرخي  المادد  قلفليب ال اص الـدقي  ل ملـتندات والوبـر  الوا
 .المالفل بمف يالرل من عم ي  خاص الملتندات خنأف يك ر منهف ع مفأ 

 الفرع الثالث 

 مرحلة قبول المستندات أو رفضها من قبل البنك

 
ترتبر عم ي  خاص الملتندات من قبل البنا من  يك ر المهفا دق  وع ى البنا ين يتوش      

الايط  والاشر الالزمين عن خاص الملتندات، وين رشع الرم ي    ترتبر عم ي  روتيني  بل ين 
لهف يرمي  كبير  من ايم ين البنا يلتطيع مررخ  مدى صد  رشع الملتندات، وبفلتفلف يمكن 

ل اآلمر بنفحا ع ى شلا ين ياكا ع ى مدى تن يش البفلع لشروط وياكفا عقد البيع، كمف ين ل رمي
رشع الرم ي  مهم  بفلنلب  ل بنا لمف لء من ا  ررن ع ى الملتندات بص تهف مم    ل بضفع ، 

 .والشي بء يضمن البنا اقء خف افل  عدا تمكنء من الترداد مف دخرء ل ملت يد من عم ي  
ن يرمي  خاص البنا ل ملتندات من ممفرل  دور الاكا بين البفلع المصدر ل بضفع  وتكم     

والرميل اآلمر الملتورد ل بضفع ، إضفخ  إلى التزامء القفنونف تالفع كل وااد مهمف إش رو م تزا 
يمفا المصدر بدخع قيم  الملتندات المم    ل بضفع  ورو كشلا م تزا تالفع المشتري ب اصء 

 .مطفبقتهف لشروط ا عتمفد والبنا يالب ين يبنف قرارع دالمف ع ى يلس ل يم  والت كد من 
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والبنا يكت ف برم ي  ال اص لمالرد التطفب  الظفرري ل ملتندات مع شروط ا عتمفد وليس لء    
يك ر من شلا، خهو غير م زا ب ي  تاريفت ل تاق  من لالم  الملتندات والدور الم قى ع ى عفت  

ي  ال اص رو دور مادد بدق  وارخي  التر يمفت الوارد  لء من الرميل اآلمر، خممف البنا خف عم 
مف ين    ين تتطفب  رشع الملتندات مع شروط ا عتمفد وبفلتفلف يقوا البنا بتن يش ا عتمفد، واب
تكون مطفبق  وبفلتفلف ع ى البنا رخض الملتندات واب  تررض اقء بفلرالوع ع ى عمي ء اآلمر 

  .  ل وطر
ويالب ع ى البنا ين يراعف القواعد الرفم  خف عم ي  ال اص ل ملتندات من ايم لالمتهف    

الظفرري  بو ورف من كشط يو تاشير بين اللطور يو تاوير خيهف لت فدي التزوير، ويراعف ييضف 
مف يتر   بتقديا الملتندات والل ختر  صالاي  ا عتمفد يي قبل انتهفلء، وتقديا الملتندات 

لشروط المط وب  من ايم الردد والنلا، وكشا صالاي  كل ملتند من الملتندات ويدالء لوظي تء بف
بالب شروط ا عتمفد، وين   تتضمن الملتندات يي تنفقض خف مضفمينهف يو خف البيفنفت 

 .الوارد  خف الملتند الوااد
، وقد 1ق  الظفرري  التفم والبنا خفتا ا عتمفد يرتمد خف خاصء ل ملتندات ع ى مريفر المطفب    

 .يلترين ببنوا يورى وليط  ل اص الملتندات م ل البنا المرزز لالعتمفد خف ب د الملت يد
وخف رشا الصدد تقفس طريق  ال اص ل ملتندات بمريفر الملتوى الدولف ل ممفرل       

فلم إش ين ال ر  المصرخي ، ورشا المريفر ينطوي ع ى برض التشدد بفلنلب  ل بنوا خف الرفلا ال 
 . 2شفلع بين تقنيفت البنوا خف رشع الدول وم يالتهف خف دول الرفلا المتقدم 

 ــ
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين مريفر خاص الملتندات رو مريفر المطفب  الظفرري  التفمـ  ورـشا مـف يمنـع  1995ايم صدر عن القضفح اقمريكف عفا -(1)
، وخـف ن ـس ا طـفر (Wade Corp & CitiBank)المصـر  مـن ا التهـفد ع ـى تر يمـفت الرميـل اآلمـر ب ـتا ا عتمـفد خـف قضـي 

قرر القضفح البريطفنف ت ييد موق  المصر  الشي تملا بمبدي المطفبق  الظفرري  التفم  شلا ين عقد ا عتمفد تط ب صدور شهفد  
ورشا مف يوفل  يرا مبدي من مبفدئ Expertولكن قفا الملت يد بتقديا شهفد  نوعي  صفدر  من وبير Expertsنوعي  من قبل وبراح 

 .    ومف بردرف 66يكرا ابراريا امدان الزعبف  ، مرالع لفب ، ص: لمزيد من الت فصيل والقرارات خف الموضوع ينظر.  عتمفد عقد ا
 53.عبفس مصط ى المصري، مرالع لفب ، ص  -(2)
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الرنفي   لكفن يرتمد مريفر بش400بموالب النشر  1983خف اين ين الترديل الشي يالري لن       
المرقول  من البنا الرفدي ي نفح خاص الملتندات، ويرتبر رشا المريفر يك ر ماللم  مع القواعد 
الرفم  ل تنظيا الداو ف قي دول  قنء يتواخ  مع مريفر الرالل الرفدي خف تن يش الرقود، بمرنى ين 

يكون مقترب من ل وا البنا خف ل وكء ب اص الملتندات ومراقبتء لتطفبقهف لشروط ختا ا عتمفد 
 .يي بنا عفدي متواالد خف م ل ظروخء التقني  والبشري  

ومــن  ــا خــمن المبــفدئ الملــتقر  خــف ا عتمــفدات الملــتندي  قضــت بــ ن التــزاا البنــا خــف خاــص     
ملـــتندات الشـــان وقبولهـــف ويداح قيمتهـــف رـــو التـــزاا ببـــشل عنفيـــ  الرالـــل الرـــفدي، ويربـــر عنـــء بفلرالـــل 

، ولـــفيرع خـــف شلـــا القضـــفح 1ح اقمريكـــف والبريطـــفنف ولـــيس التزامـــف بتاقيـــ  نتيالـــ الرفقـــل خـــف القضـــف
ال رنلف ايم قضت ماكم  النقض ال رنلي  با  البنا خف الاصول ع ى مف دخرء مـن المشـتري، 

برد بشلء الرنفي  المط وب  منـء خاصـهف  تإشا كفن من الملتايل ع ى البنا اكتشف  تزوير الملتندا
نا يي  ملؤولي  إشا  بت تزوير رـشع الملـتندات خيمـف برـد قن البنـا   يضـمن شلـا، إش   يتامل الب

خمشا اكتش  المشتري تزوير لند الشـان ورخـع دعـوى الزاليـ  ضـد البـفلع خـمن رـشع الـدعوى   تاـول 
 .2دون اصول البنا ع ى مف دخرء لالفب المشتري لقفح رشع الملتندات المزور  

:" ن اقصـــول واقعـــرا  الدوليـــ  المواـــد  لالعتمـــفدات الملـــتندي ب مـــ/14وقـــد نصـــت المـــفد      
لو  يكون لكل من البنا خفتا ا عتمـفد والبنـا المرـزز يو قي بنـا يرـين ل رمـل نيفبـ  عنهمـف مـد  
قصـــوى وملـــ  ييـــفا عمـــل مصـــرخي  ت ـــف يـــوا التقـــديا ليقـــرروا مـــف إشا كـــفن التقـــديا ملـــتوخيف ل شـــروط 

ين المــد  الممنواــ  ل مصــر  كــف يقــوا ب اــص الملــتندات رــف  ويتضــا مــن رــشا الــنص" المط وبــ 
 .ومل  ييفا مصرخي  وبفلتفلف   يدول خيهف الرطل الرلمي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 120.الن ديفب ، مرالع لفب ، ص  -(1) 

 122.مرالع لفب ، صالن ديفب،  -(2)
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كمف ين رشع ال تر  الزمني  يبـدي ااتلـفبهف مـن اليـوا لت قـف الملـتندات مـن قبـل المصـر  وكـشالا     
، تاـت  1ن قرار المصر  بقبول الملتندات يو رخضهف يالب ين يتا والل ومل  ييـفا و  يتالفوزرـفإ

الــشي ي ــف الوــفمس قنــء اليــوا  طفل ــ  الملــؤولي  الرقديــ  ل بنــا إشا قــرار القبــول يو الــرخض خــف اليــوا
اقويــر مــع مراعــف  يوقــفت الــدواا الرلــمي  ل بنــوا، لــشلا ع ــى المصــر  ي  يتــ ور خــف اتوــفش قــرارع 
بش ن الملتندات ليكون ملؤو  يمفا الرميل اآلمر يو يمفا الملت يد من ا عتمفد عن الضرر الـشي 

 .يصيب ييف منهمف بلبب رشا الت وير 
البنـــا ييـــ  ملـــؤولي  إشا مـــف بـــدا لـــء مـــن خاـــص الملـــتندات مطفبقتهـــف ظفرريـــف وبـــشلا   يتامـــل    

لشروط ا عتمفد خف ميرفد ومل  ييفا عمل مصرخي  ، وتقوا ملؤوليتء إشا يرمل خاـص الملـتندات 
 .                      يو عدا بشلء عنفي  الممتهن المتوصص خف ال اص 

شا كفنــــت ملــــ ل  التــــزاا البنــــا ب اــــص الم   مضــــمون رــــشع  ولــــتندات مهمــــ  خــــمن اقرــــا منهــــف رــــواب
الملــتندات يو الو ـــفل  التــف يالـــب ين تقــدا اتـــى يــتا خاصـــهف، ووفصــ  مـــع واقــع ترـــدد الملـــتندات 
المترفمل بهف ولكن اقكيد ينء إشا لا يتضمن عقد ا عتمفد ملتندات مادد  خـمن ع ـى البـفلع ا لتـزاا 

 .ال فتور  التالفري  وو يق  الت مين بتل يا الملتندات اقلفلي  ورف لند الشان، 
وتكمن يرمي  لند الشان خف ينء يلفس كل اعتمفد ملتندي قنء يم ل ايـفز  البضـفع  ويوـول     

لافم ء الا  خف تل ا البضفع  ووضـع يـدع ع يهـف بفعتبـفرع مفلكـف لهـف، خهـف بفقلـفس ضـمفن  ل بنـا 
 .خف تن يش الرميل  لتزامء خف مواالهتء

لبنــا ين ي اــص لــند الشــان ويت كــد مــن ينــء يتر ــ  بفلبضــفع  المنصــوص ع يهــف ويالــب ع ــى ا  
وبن س المواص فت والرالمفت المميز  لهف وتاديد مينفح الشـان ومينـفح الوصـول وكـشا تـفريا الشـان 

 . 2ومف إشا كفن لند الشان نظي ف يو غير نظي 
شا كفن لند الشان إ     وب لصـفلا المشـتري يو البنـا شنيف يالـب ين يشـتمل ع ـى التظهيـر المط ـواب

 .3خفتا ا عتمفد وخقف لتر يمفت الرميل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .182بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص -(1)
: ل ت صــيل ينظــر.لــند الشــان النظيــ  رــو الــشي   ياتــوى ييــ  تا ظــفت تتر ــ  بافلــ  البضــفع  الظفرريــ  يو طريقــ  تا ي هــف  -(2)

، مرالـع لـفب ، ال     في إطا  اال تماداي المنتنديةنند الش ن ويامد غنـيا ،  46.المفل يول  عبد النبف، مرالع لفب ، ص 
 .ومف بردرف42.ص 
 433.عبد الرزيز الر يكف،  مرالع لفب  ، ص  -(3)
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ورــشا اللــند يالــب ين ياطــف الرا ــ  الباريــ  ك هــف وين ينقــل ل مشــتري يو ل افمــل الميــع الاقــو      
تــى ت ريـــم البضــفع  خــف مينـــفح وا لتزامــفت التــف تترتــب عـــن عقــد النقــل منــش بـــدح الرا ــ  الباريــ  ا

الوصول، و  يالوز ل بنا ين يقبل لند الشان الشفمل الشي   ياطـف يي الـزح مـن رـشع الرا ـ ، و  
يقبــل لــند الشــان الــشي يتضــمن شــرطف ير ــى بموالبــء النفقــل مــن برــض الموــفطر التــف   تاطيهــف 

 .   بوليص  الت مين 
ات يالـب ين يكـون صـاياف ومنتالـف وقـت تقديمـء   ولند الشان الشي يقدا مرخقف ببـفقف الملـتند   

وقت إصدارع خقط، خـال ي تـزا البنـا بقبـول اللـند الـشي يصـبا بـفطال بلـبب نشـوب الاـرب بـين دولـ  
لتراد يو الدول  التف يامل البنا النليتهف يو يمفرس خيهف عم ء وبين الدول  التـف المشتري يو ب د ا 

 .1رلفن عم همف خيهف ينتمف الشفان يو النفقل إليهف يو يمف
كـ را ملـتند برـد لـند الشـان يالـب تـواخرع خـف الملـتندات التـف (البوليصـ )وتبرز و يقـ  التـ مين     

البنــــا ماــــل  لــــتقدا ل بنــــا ل اصــــهف، وتكمــــن يرميتــــء خــــف ين مب ــــم التــــ مين ياــــل بفلنلــــب  لضــــمفن
خاصـء لملـتند التـ مين مـن يو يت  ت ي نفح نق هـف، خر ـى البنـا ين يت كـد ي نـفح  البضفع  إشا مف ر كت

ين رــشع الو يقــ  تاطــف الميــع اقوطــفر الــوارد  خــف عقــد التــ مين وين تتضــمن بوليصــ  التــ مين كــل 
الشــــروط المت ــــ  ع يهــــف بموالــــب وطــــفب ا عتمــــفد، خيالــــب ين يكــــون مب ــــم التــــ مين ملــــفو  ل مب ــــم 

 .ويقلفط الت مين  المط وب برقد ا عتمفد الشي يم ل عفد   من البضفع  إضفخ  إلى يالر  الشان
ويالــب ييضــف ين يكــون تــفريا صــدور البوليصــ  ملــفو لــن س تــفريا لــند الشــان يو لــفبقف ع يــء     

وين تمتد ختر  صالايتهف اتى يتا ت ريم البضفع  ع ى رصـي  مينـفح الوصـول، وي تـزا البنـا كـشلا 
يمـــــف بـــــين ، قن البضـــــفع  خ2بـــــرخض البوليصـــــ  التـــــف تامـــــل تفريوـــــف  اقـــــف لتـــــفريا لـــــند الشـــــان 

تكـون غيـر مـؤمن ع يهـف مـن اقوطـفر التـف قـد ( تفريا لند الشان وتـفريا التـ مين ع يهـف)نالتفريويي
 .ت ا  بهف
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ورــشا خيــء ملــفس بمصــفلا الرميــل اآلمــر المشــتري ل بضــفع ، كمــف ين شلــا يرــد إوــال أ بمبــفدئ    
شا كــفن اللــند   ق  د ال ي  ع ن  ي  شنيــف يو إالــشي يلــتوالب ين ياطــف التــ مين كــل الرا ــ  الباريــ ، واب

تمل ع ــى تظهيــر لافم ــء يالــب ين تاــرر و يقــ  التــ مين بــن س الشــكل الــشي اــرر بــء اللــند وين يشــ
 .1صايا لصفلا خفتا ا عتمفد يو الشوص المرين بوطفب ا عتمفد 

ن تضــمنت نصــف صــرياف يايــل الميــع الاقــو      و  يالــوز ل بنــا ين يقبــل شــهفد  التــ مين اتــى واب
التـف ترتبهــف البوليصـ  التــف صـدرت الــتنفدا إليهـف إلــى المشـتري يو البنــا يو الافمـل الــن النيـ  خــف 

 .ملتندي  التف تا ختاهف قداح دين ال من خف البيوع الباري  لي ا عتمفدات ال
ويشـترط خـف و يقــ  التـ مين ين تكــون كميـ  البضــفع  المـؤمن ع يهــف رـف ن لــهف كميـ  البضــفع       

  .ين بن س الرم   خف عقد ا عتمفدالمط وب  بموالب عقد ا عتمفد ويادد مب م الت م
ويالب ين   تكون و يق  الت مين بفط   قفنونف بلبب نشوب ارب بين دول  المشتري والب د الـشي    

تنتلب إليء شرك  الت مين خهنف ي تزا المشتري برخض البوليص  كف   يرتكب الرا الترفمـل مـع دولـ  
 .2مرفدي  
شا تــا خاــص و يقــ  التــ مين اليــدا يباــم البنــا برــدرف خــف ال ــفتور  التال     فريــ  المرخقــ  والتــف ترــد واب

ييضــف مــن الملــتندات الرليلــي  الواالــب تواخررــف، قنهــف تشــتمل ع ــى بيفنــفت ت صــي ي  ل بضــفع  ماــل 
نلـــبتهف والـــ من ا المـــفلف لهـــف، والـــشي يالـــب ين   -كميتهـــف-عقـــد البيـــع الـــدولف مـــن ايـــم يوصـــفخهف

ع شـروط خـتا ا عتمــفد يوت ـ  عـن مـف الـفح خـف لـند الشـان يو بوليصــ  التـ مين وين تتواخـ  ك هـف مـ
 .الملتندي 

ولكـــن البنـــا رنـــف   ي تـــزا بضـــمفن صـــا  مـــف تضـــمنتء ال ـــفتور  مـــن النفايـــ  الالـــفبي  إشا كـــفن    
المظهـــر الوـــفرالف ل  ـــفتور    يـــواف بـــ ي وطـــ  يو تزويـــر يو تاريـــ ، وكـــفن الوطـــ  يو التزويـــر   

 اصــهف، و  يضــمن البنــا صــا  يمكــن تبينــء بــفل اص الرــفدي ل  ــفتور  برــد بــشل الالهــد المرقــول ل
 .3م ردات ال فتور  بل رو يضمن خقط تطفبقهف مع شروط عقد ا عتمفد
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عتمـفد وين ويالب ين تنص ال فتور  التالفري  ع ى ين البضفع  وفص  بفلبفلع الملت يد من ا       
 .يتا تظهيررف ل مشتري يو البنا 

شا كــفن لــند الشــان وو يقــ  التــ مين وال ــفتور  التالفريــ  يرــا الملــتندات التــف يالــب ين تقــدا         واب
ل بنــا ل اصــهف، خمنــء توالــد ملــتندات يوــرى م ــل شــهفد  المنشــ  وشــهفد  النوعيــ  يو الافلــ  الصــاي  

ـــفلع بتقـــديمهف إشا مـــف ط  ـــزا الب ـــء يالـــب ين ي ت ـــ  عن ـــزا البنـــا نيفب ـــ  ي ت بهـــف المشـــتري، وخـــف رـــشع الافل
ب اصــهف والت كــد مــن مطفبقــ  مــف ورد خيهــف مــن شــروط لرقــد ا عتمــفد وشلــا قبــل الــدخع والوخــفح ل بــفلع 

 .ب منهف 
وي نفح تقـديا الملـتندات ي تـزا البنـا بـفلتاق  مـن ين تلـ يمهف تـا خرـال وـالل ختـر  صـالاي  عقـد     

ت كـــد مـــن عـــدا تنـــفقض المر ومـــفت الـــوارد  خـــف الملـــتندات الموت  ـــ  لبرضـــهف ا عتمـــفد ويالـــب ين ي
 . البرض إشا مف يواى لء مظهررف الوفرالف بشلا 

غير ينء تالدر المالاظ  ين التزاا البنا خف ا عتمفد الملتندي بفلتاق  من صـا  الملـتندات     
يس مرنـفع ين البنـا ي تـزا ب اـص ومطفبقتهف لتر يمفت الرميـل اآلمـر المبينـ  خـف وطـفب ا عتمـفد، لـ

البضفلع شاتهف ل تاق  من مطفبقتهف ل تر يمفت قن البنا يترفمـل خـف ملـتندات و  يترفمـل بفلبضـفلع 
 .موضوع الملتندات 

خــفلتزاا البنــا ب اــص الملــتندات ومراقبــ  مطفبقتهــف لشــروط ا عتمــفد يلــتوالب ع يــء ينــء إشا مــف     
لمتوصــص وتبــين لــء مطفبقتهــف لكفمــل الشــروط التــزا خــف مواالهــ  ت كــد منهــف ببــشل عنفيــ  الممــتهن ا

البفلع بفطالعء بقرارع بفلقبول يو الـرخض ل ملـتندات وـالل ختـر  الومـس ييـفا عمـل المصـرخي  الـب 
 . 600ب من النشر  /13نص المفد  

 تـزا البنـا والتزاا البنا بفلقبول يلتوالب ع يء الدخع والوخـفح بمـف ترهـد بـء خـف مواالهـ  البـفلع، وي    
بموطـــفر المشـــتري بتلـــ مء الملـــتندات خـــور قبولـــء لهـــف وين يمكنـــء مـــن ا طـــالع ع يهـــف ل ت كـــد مـــن 
مطفبقتهف لكل مـن عقـدي البيـع وا عتمـفد وشلـا كـف يا ـظ اقـء ناـو البـفلع خـف افلـ  عـدا مطفبقتهـف 

روط عقـــد لشـــروط عقـــد البيـــع، ولكـــف يقـــرر قبولهـــف يو رخضـــهف وخقـــف لمطفبقتهـــف يو عـــدا مطفبقتهـــف لشـــ
ا عتمـفد، وي تـزا البنـا بـ ن يمكـن المشـتري مــن ا طـالع ع ـى الملـتندات خـور تلـ مء لهـف يو وــالل 

 . 1وقت مرقول من تل مء لهف قبل وصول البضفع 
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ولكـن إشا مـف تبـين موفل ـ  الملــتندات لشـروط ا عتمـفد خـمن ل بنــا قبـل رخـض الملـتندات يمكنــء     
ين يتشفور مع عمي ء اآلمر بش ن التنفقضفت خف الملتندات، ويمكن ين يصل البنا والرميل اآلمـر 
إلــى ات ــف  بشــ نهف متمــ ال خــف تنــفزل الرميــل اآلمــر عــن اقــء خــف ا عتــراض ع ــى يي موفل ــ  خــف 

، ورــشا اقمــر   يمــدد عــن ختــر  وملــ  ييــفا 600ب مــن النشــر  / 16الملــتندات الــب نــص المــفد  
التف ع ى البنا اتوفش قرارع النهفلف بش ن قبول الملتندات من عدمء، وخف افل تنفزلء عن اقء خـف 

 .1ا عتراض يلتا  مبفشر  ا  الملت يد خف قيم  ا عتمفد
ل الرميــل اآلمــر خــف تاديــد قبــول يو رخــض الملــتندات قن ولكــن شلــا   يصــل إلــى درالــ  تــدو    

خــــف شلــــا تالــــفوز لنظــــفا ا عتمــــفد الملــــتندي والوالــــط  المصــــرخي  لتاقيــــ  التــــوازن بــــين المصــــفلا 
 .المترفرض  ل بفلع والمشتري خف عقد البيع الدولف

نـء ين يقبـل ويمكن ل بنا ييضف ي نفح خاصء ل ملتندات وتبين لء منفقضتهف لشـروط ا عتمـفد يمك   
بتلوي  مشروط  يي يدخع قيم  ا عتمـفد، ويكـون مر ـ  ع ـى شـرط خفلـا ورـو رخـض الرميـل اآلمـر 

ز /16لهف مع ا  البنا خف رد الملتندات إلى الملت يد والترداد قيم  ا عتمـفد الـب نـص المـفد  
 .600من النشر  

ط ا عتمفد الب نـص المـفد  يمف إشا قرر البنا رخض نهفلف ل ملتندات لردا تطفبقهف مع شرو     
، خهنــف يريــدرف إلــى الملــت يد بموالــب إشــرفر ينباــف ين يرلــل ملــترالال إلــى 600ي مــن النشــر  /16

البــفلع الملــت يد، ويوبــرع خيــء ب نــء تــا رخــض الملــتندات المقدمــ  ورــشا ا شــرفر يالــب ين يصــل خــف 
ندات الـب نـص المـفد  يلرع وقت قبل إغال  يوا الرمل المصرخف الوفمس الـشي ي ـف تلـ ا الملـت

 .ب ن يكون ا بال  ب اد ولفلل ا تصفل عن برد  600  ود من النشر  /16
قن عدا إبال  إشرفر الرخض ل ملت يد ضـمن المـد  الماـدد  يو عـدا تاديـد الموفل ـفت يرتـب      

 .عدا ااتالف  البنا ع ى الملت يد بفلملتندات الاير مطفبق 
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إن إو ـــف  :" مـــن القـــفنون التالـــفري اقمريكـــف المواـــد بقولهـــف 5/114/5شا مـــف يكدتـــء المـــفد  ورـــ    
يرتبـر قبـو  ل ملـتندات ويالرـل اـ  الملـت يد ...المصدر خف رخـض الملـتندات وـالل المـد  الماـدد 

 .1"خف مب م ا عتمفد منالزاأ 
خقــر  و ين إشا يو ــ  البنــا خــف تب يــم ا شــرفر برــدا 16خقــد يكــدت خــف المــفد   600يمــف النشــر      

ا عمـل مصـرخي  يكـون م ـزا خـف مواالهـ  الملـت يد فالقبول ل ملتندات والل المـد  القفنونيـ  وملـ  ييـ
 .بفلدخع يو القبول الكمبيفل  الملتندي  

عتمـفد ولكـن البنـا رخضـهف برـد خاصـهف، خهنـف يكـون يمف إشا كفنت الملـتندات مطفبقـ  لشـروط ا    
مترلــ ف برخضــء الملــتندات رغــا كونهــف مطفبقــ  وشلــا مــف يــؤدي إلــى ملــفحل  البنــا ملــؤولي  ترفقديــ  

 .             عن الضرر المبفشر الشي ي ا  الملت يد وعمي ء اآلمر ب وات الربا
ل ـ  لشـروط ا عتمـفد خهنـف يرخضـهف البنـا يمف خـف غيـر رـشع الاـف ت إشا تبـين ين الملـتندات موف   

تن يـشا  لتزامــء ب اــص الملـتندات الــشي يرتــب رخضـهف يو قبولهــف،  يمــف إشا  بـت لــء تزويــر يو تزييــ  
الملــتندات وبــدا عــدا مطفبقتهــف لوطــفب ا عتمــفد خمنــء ي تــزا بــرخض القبــول يو الوصــا يو يداح قيمــ  

 .الكمبيفل  الملتندي 
 :ل ملتندات ع ى عد  يلبفب نشكر منهف ويبنى رخض البنا      

 .تقديا الملتندات برد انتهفح ختر  صالاي  ا عتمفد -
تقــديا خــفتور  تزيــد عــن قيمــ  ا عتمــفد يو تقــديا الملــتندات برــد ختــر  طوي ــ  مــن شــان  -

 .البضفع  

عـــدا تطـــفب  الملـــتندات خيمـــف بينهـــف م ـــل اوـــتال  يرقـــفا البضـــفع  يو يوصـــفخهف خـــف  -
 .الملتندات 

 مين ع ى البضفع  بمب م يقل عن القيم  التف اددرف ا عتمفد يو يقـل عـن القيمـ  الت -
 .التف نصت ع يهف ال فتور  التالفري  

 .إشا كفن تفريا بوليص  الت مين مت ورأا عن تفريا لند الشان  -

عــدا شــمول التــ مين لالميــع اقوطــفر التــف نــص ع يهــف وطــفب ا عتمــفد يو اقوطــفر  -
ات واقعــرا  التالفريــ  خــف افلــ  عــدا والــود نــص صــريا ياــدد رــشع التــف تقضــف بهــف الرــفد

 .اقوطفر خف عقد ا عتمفد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . 1والود كشط يو تاشير غير موقع ع يء خف الملتندات -

خ هشع اقلبفب ولايررف يمكن ل بنـا ين يـرخض يداح يو قبـول الوخـفح بفلكمبيفلـ  الملـتندي  ل بـفلع      
اآلمـــر و  يتامـــل خـــف لـــبيل شلـــا ييـــ  ملـــؤولي  تالـــفع البـــفلع بموالـــب وطـــفب ا عتمـــفد و  الرميـــل 

ا عتمـــفد، قن الـــرخض الـــفح خـــف إطـــفر التزامـــء بـــفل اص ل ملـــتندات بـــل ين موت ـــ  بموالـــب عقـــد 
واللــء  النزاعــفت القضــفلي  خــف رــشا الصــدد تكــون بمتفبرــ  الرميــل ل بنــا لرــدا تن يــشع لهــشا ا لتــزاا واب

 .بفلتزاا ال اص الدقي  ل ملتندات
 

وممــف تقــدا يتبــين التزامــفت البنــا خــفتا ا عتمــفد الملــتندي مترــدد  تــرتط يلفلــف بفلتزامــء تالــفع      
بالميع تر يمفت الرميـل ، وكـشا التزامـء بفوطـفر الملـت يد  الرميل اآلمر ب تا ا عتمفد والتقيد الارخف

، ل الر ــا بماتــواع ل ملــت يد البــفلعبموالــب وطــفب ا عتمــفد الملــتندي الــشي يرــد م زمــف بمالــرد وصــو 
ويوطــر مــف يــرتبط بفلتزامــفت البنــا رــو التزامــء ب اــص الملــتندات بالميــع مراا هــف مــن مرا ــ  تقــديا 

 600لمريفر التطفب  الظفرري يو التفا  بالـب مـف يقرتـء النشـر  الملت يد ل ملتندات وخاصهف طبقف 
. 
ييــفا  5ويويــرا التــزاا البنــا بتب يــم قــرارع بقبــول يو رخــض الملــتندات ل ملــت يد وــالل مــد  يقصــفرف   

 .عمل مصرخي  مع مراعف  يوقفت الدواا الرلمي  ل بنوا 
ييف من ا لتزامفت اللفبق  يلفلـف لوطـ   ويم ل إوالل البنا خفتا ا عتمفد بفلتزامء بفل اص يو     

ــــب  ــــا، ويطفل ــــى البن ــــ  ع  ــــيا دعــــوى الملــــؤولي  المدني ــــل اآلمــــر ين يق ــــء يمكــــن ل رمي ترفقــــدي بموالب
بفلترويض عن اقضـرار التـف لاقـت بـء مـن الـراح ا وـالل بـف لتزاا الترفقـدي ،إشا اضـطر إلـى خـتا 

قـد ا عتمـفد المبـرا مـع البنـا ويروضـء اعتمفد الديد بلبب وطـ  البنـا وامتنفعـء عـن تن يـش شـروط ع
تمـفدين وعـن ن قـفت ا تصـف ت التـف يالرارـف فلـ  مـ ال عـن خـفر  الرمولـ  بـين ا عالبنا خـف رـشع الا

 .الرميل ل تا ا عتمفد ال فنف
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الثاني 

 مظاهر الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية للبنك تجاه العميل اآلمر

يدنــى شــا خــف وضــوع البنــا ل مبــفدئ الرفمــ  ل ملــؤولي  المدنيــ ، خــمن تطبيقهــف إشا كــفن   يوالــد    
شا كــفن البنــا شوصــف مهنيــف خــمن وطــؤع يرــد شا  ع ــى ملــؤولي  البنــا يمــر   يو ــو مــن صــروب ، واب
م هوا يك ر اتلفعف ايم تتا مراقب  إواللء بفلتزامفتء بموالـب القواعـد القفنونيـ  والررخيـ  التـف توـص 

، شالا ين البنا يصـال متوصـص خـف يمـور وملـفلل مفليـ  ك يـرا مـف ت ـفر اولهـف 1فنمؤللفت ا لتم
المشــفكل وا شــكفليفت ومــن رــشا المنط ــ  تــد  اــف ت الت رقــ  بــين مــف يرــد وطــ  يلــتوالب الملــفحل  

تاــت طفل ــ  الملــفحل  الت ديبيــ   -كاــ  لــء–وبــين مــف يرــد واالبــف مهنيــف يترلــ  البنــا خــف القيــفا بــء 
 .المهني 
لشالا نتنفول بفلدرال  م هـوا الوطـ  لموالـب ل ملـؤولي  المدنيـ  ل بنـا خـف مط ـب يول ، وصـور     

 . وط  البنا خفتا ا عتمفد الملتندي تالفع الرميل اآلمر خف مط ب  فنف 
 

 المطلب األول 

 مفهوم الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية للبنك

إن الوط  خف م هومء ي فر الرديد من ا شكفليفت وكفن منش بداي  اقوش بء ك لـفس ل ملـؤولي       
المدنيـــ  الم هـــوا اقك ـــر الـــد  خـــف اقولـــفط ال قيـــء مـــع واقـــع و ـــو اقنظمـــ  القفنونيـــ  ع ـــى اوتالخهـــف 

مـر يوت ـ  لم هوا الفمع ومفنع لمرنـى الوطـ ، وتبرـف  وـتال  يلـس الرالقـ  بـين البنـا والرميـل اآل
م هـــوا الوطـــ  وكـــشا تاديـــد نطفقـــء، بالـــب اق ـــر الـــشي يرتبـــء ا وـــالل بهـــشع ا لتزامـــفت بقيـــفا ركـــن 
الوط  الشي يلتوالب الملؤولي  المدني  ل بنا خف موااله  الرميل اآلمـر يو الايـر مـن دالنـف الرميـل 

 .اآلمر 
 ى ترري  الوطـ  الموالـب وبشلا نافول درال  الموضوع من والل الوقو  خف ال رع اقول ع     

ل ملــؤولي  المدنيــ  ل بنــا خــف عالقتــء بفلرميــل اآلمــر بموالــب عقــد ا عتمــفد،  وخــف خــرع  ــفنف تاديــد 
 . يلفس الملؤولي  المدني  ل بنا خف عالقتء بفلرميل اآلمر

    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،دار النهض  افا  العميع  ل  ضوء القانونية المص   والف ننيمنؤولية ال نك في  الة المفل مامود عبد الرزيز، -(1) 
 .13، ص 2005الرربي ،القفرر  ،
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 الفرع األول

 مفهوم الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية للبنك فاتح اإلعتماد

 
عرخنف خيمف لب  ين الملؤولي  المدني  تنقلا إلى ملؤولي  عقدي  وملؤولي  تقصيري ،       

ء القفنون بترويض الضرر الشي لببء الملؤول لردا التن يش يو رف التزاا وضرقدي  والملؤولي  الر
،  خهف  تقوا ع ى ا والل بفلتزاا عقدي يوت   بفوتال  مف 1لوح تن يش ا لتزامفت الترفقدي  
خف :" من القفنونف المدنف بقولهف 122وقد نصت ع يء المفد   2اشتمل ع يء الرقد من التزامفت

ا لتزاا برمل، إشا كفن المط وب من المدين ين يافخظ ع ى الشفح يو ين يقوا بمرادتء يو ين 
خمن المدين يكون قد وخى بف لتزاا إشا بشل خف تن يشع من الرنفي   ،يتووى الايط  خف تن يش التزامء

دي ولو لا يتاق  الارض المقصود رشا مف لا ينص القفنون يو ا ت ف  كل مف يبشلء الشوص الرف
 ".ع ى وال  شالا، وع ى كل افل يبقى المدين ملؤو  عن غشء يو وطلء الالليا

يمف الملؤولي  التقصيري  خهف تنش  عن ا والل بفلتزاا خرضء القفنون وشالا بترويض      
، خهف 3الملؤول عن رشا الضرر وبين المضرور الضرر الشي ينش  دون والود عالق  عقدي  بين

التف يرتبهف القفنون ع ى ا والل بفلتزاا قفنونف مقتضفع ي  يضر ا نلفن غيرع بوط  يو تقصير 
 . منء
خفلدالن والمدين خف الملؤولي  الرقدي  كفنف مرتبطين برقد قبل تاق  الملؤولي  يمف خف     

د كفن المدين يالنبيف عن الدالن خفلمدين يول بفلتزاا قفنونف الملؤولي  التقصيري  قبل ين تتاق  خق
 . 4عفا ي رض ع يء عدا ا ضرار بفلاير

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ahmed lourdjane. LE DROIT CIVIL ALERIEN.L'harmatta.paris.1985.p72. 

، المال د ال فنف،منشورات الا بف الاقوقي ، بيروت، الونيط في ش ح القانون المدني الاديدعبد الرزا  يامد اللنهوري،  -(2)
 .842، ص 2000طبر  

 . 12ص  2004الالزح ال فنف،دار الهدى، الالزالر، الطبر  ال فني   ش ح القانون المدني الا ا   مامد صبري اللردي،  -(3)
 .842عبد الرزا  يامد اللنهوري، مرالع لفب ، ص -(4)



142 

 

شا كفنت القوانين الوفص  بفلبنوا والرر  المصرخف لا تنظا قواعد الملؤولي  خمن ال      الوح واب
الشي لا " الوط "ل قواعد الرفم  خف الملؤولي  المدني  يمر اتمف، ويول ركن ل ملؤولي  المدني  رف 

 .تتنفولء موت   التقنينفت الرربي  واقالنبي  بفلترري ، وترا ش نء لالالتهفدات ال قهي  والتنظير 
وتال  الطبير   ء خف الملؤولي  التقصيري  تبرف ويتميز الوط  خف الملؤولي  عن م هوم    

عدا تن يش المدين  لتزامء النفشئ من الرقد :" القفنوني  لك يهمف خالفح خف ترري  الوط  الرقدي ب نء 
، خمشا لا يقا المدين خف الرقد بفلتزامء كفن رشا  1"خفلمدين قد التزا بفلرقد خيالب ع يء تن يش التزامء 

 . رو الوط  الرقدي
رنى الوط  خف الملؤولي  التقصيري  خهنفا من ريى ب ن الوط  وتضفربت اآلراح خف تاديد م    

الوط  :"رو عمل غير مشروع يي الرمل الضفر الموفل  ل قفنون وريي  فن لقلتفش بالنيول ب ن
، وريي آور لقلتفش ديمونج الشي  "ا والل بفلتزاا لفب  و بد من تاديد رشع ا لتزامفت اللفبق 

 . 2اعتداح ع ى ا  يدرا المرتدي خيء الفنب ا عتداح يا ل الوط  إلى عنصرين خهو
والريي الشي التقر خقهف وقضفحا يقرب مرنى الوط  خف الملؤولي  التقصيري  من مرنفع خف    

 .الملؤولي  الرقدي  خفلوط  رو إوالل بفلتزاا ترفقدي قد يكون ا لتزاا بتاقي  نتيال  يو بشل عنفي 
تقصيري  رو ا والل بفلتزاا قفنونف ورو دالمف التزاا ببشل عنفي  يمف الوط  خف الملؤولي  ال     

ورو ين يصطنع الشوص خف ل وكء اليقظ  والتبصر اتى   يضر بفلاير، خمشا انار  عن رشا 
الل وا الواالب وكفن من القدر  ع ى التمييز بايم يدرا ينء قد انار  كفن رشا ا نارا  وط  

 . 3يلتوالب ملؤوليتء التقصيري 
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 .235، صمرالع لفب عبد الرزا  يامد اللنهوري،  -(1) 
 .880، صمرالع لفب عبد الرزا  يامد اللنهوري،  -(2)
 .882، صمرالع لفب عبد الرزا  يامد اللنهوري،  -(3)
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ا نارا  خف الل وا الم لو  ل شوص الرفدي مع إدراا لهشا :" وعرخء آورون ب نء    
الوط  رو ا نارا  ع ى الل وا الم لو  ل شوص :"، وعرخء مامد صبري اللردي1"ا نارا 

 .2"الرفدي، والشوص قد ينار  عندمف يبفشر روص  قفنوني  يو عندمف يلترمل اقف
عنصر مفدي رو ا نارا  : ويقوا الوط  ع ى اوتال  ترفري ء ع ى عنصرين يلفليين ورمف  

الل وا الم لو  ل رالل يو التردي وعنصر مرنوي رو ا دراا، خفلوط  يكون بف نارا  عن 
دراكء بص تء شوص مميز ب ن ل وكء غير قفنونفبترمد الشوص ا ضرار بفلايرالرفدي   .     ، واب
لشا خفلشوص طبيريف كفن يو مرنويف ملؤو  ملؤولي  مدني  إشا قصر خف ل وكء عن بشل     

 .اليقظ  والتبصر الالزمين لردا ا ضرار بفلاير يو يول بفلتزامء الترفقدي
رغا اوتال  م هوا الوط   والبنا بص تء شوص مرنوي خهو ملؤول عن يوطفلء المهني      

، ولمف كفن الشوص المرنوي يوت   عن الشوص الطبيرف خف المهنف الموالب ل ملؤولي  المدني 
ينء   يمكن ين ينلب لء التمييز خمن ك يرا من اقاكفا تالرل ملؤولي  الشوص المرنوي عن 

رف ملؤولي  المتبوع عن التفبع ختصل بشالا إلى تقرير الملؤولي  بفلتضفمن بين  يعمفل مم  يء
 .3الشوص المرنوي ومم  يء

 
 الفرع الثاني

   أساس المسؤولية المدنية للبنك

يرد الوط  الرنصر اقك ر آصفل  خف ملؤولي  البنا لواح الملؤولي  المدني  الرقدي  يو     
الملؤولي  المدني  التقصيري  ولكن الوط  رنف يرد مهنيف بفلنظر إلى ل وا البنا الاريص، شالا 
قن مريفر الوط  خف الملؤولي  المهني  ي وش بل وا البنا المتوصص الاريص خف عم ء 

 .ف بمالفل ا لتمفن المصرخ
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 .61مرالع لفب ، ص المنؤولية المدنية عبد الاميد الشواربف،عز الدين الدينفصوري ، : ظر الريي الوفص بفقلتفشين ين -(1)
 .45، مرالع لفب  ، صش ح القانون المدني الا ا   مامد صبري اللردي،  -(2)
 .114عبد الرزا  يامد اللنهوري، مرالع لفب ، ص -(3)
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ا عتمفدات الملتندي  التف تقوا ع ى ا لتمفن المصرخف خمن خ ف الرمل المصرخف بنظفا    
ا والل بف لتزامفت المهني  ل مصر  يرتبر وط  يل ل عنء المصر  إشا نالا عنء ضرر 

 . 1ل دالنين
ونظرا لكون الرالق  بين البنا خفتا ا عتمفد والرميل اآلمر تاكمهف عقد ا عتمفد الملتندي    

 .امفتء تكون المطفلب  بفلترويض يلفلهف الملؤولي  الرقدي خمن إوالل يي طر  بفلتز 
الملؤولي  الشوصي  القفلم  ع ى خكر  الوط  لواح كفن نفتالف عن عدا تن يش وعرخنف لفبقف ين    

 .2التزاا عقدي يو ترل  من طر  البنا خف ممفرل  ا  من اقوقء
امفت البنا بتطوير مريفر الوط  خهف تشكل يلفلف ل ملؤولي  المصرخي  مع التشديد خف التز     

المصرخف ليتنفلب مع طبير  النشفط المصرخف، لتاق  نظري  الوط  مف عالزت نظري  الموفطر 
عن تاقيقء وفص  ع ى الصريد ت ريل روح المبفدر  واري  الارك  ل ودمفت المصرخي  بمف يزيد 

 .ال  دون  بوت وط  من قب هفمن الت مفراتهف دون الوشي  من عواقب الملؤولي  عن الموفطر النفت
ومن ال فبت تطبي  ياكفا الملؤولي  الرقدي  ع ى المصفر  التف يوش بهف عدد من الدول      

وفص  خف خرنلف ايم التنبطت م هومف آور ينبع من رشع الملؤولي  الرقدي ، وكرلتء خف الميدان 
لملؤولي  الرقدي  المشدد  المهنف واعتبرت المصفر  بم فب  الممتهن الشي تطب  ع يء ياكفا ا

مكفنيفتء المفلي  والتقني ، ورنفا تواخ  ع ى القول ب ن ملؤولي  المصرخف شات اب بفلنظر إلى مقدرتء و 
طبير  ترفقدي  خيمف يوص الرالق  بين المصر  وزبونء الشي يلت يد من ختا ا عتمفد وشات 

 .3طبير  تقصيري  تالفع اقشوفص اآلورين الشين يكونون دالنين لطفلب ا عتمفد 
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 .565عبد الاميد الشواربف، مرالع لفب ، ص  -(1)
تاديد مرفلا الملؤولي  المصرخي  عن الترل  خف الترمفل الا  بصدد منا البنا لالعتمفدات المفلي  يتوالب مرء إن  -(2)

 .اقوش برين ا عتبفر وصوصي  عم ي  المويل والظرو  المايط  بهف 
 .  ومف ي يهف  20مرالع لفب ، ص . لبنى عمر ملقفوي : ل ت صيل يك ر خف الموضوع ينظر 

 .186ب، مرالع لفب  ، صنريا مابا -(3)
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 :وع ى شلا خملؤولي  البنا تتاق  خف الاف ت اآلتي       
 .إشا وقع ضرر ل رميل من الراح وط  البنا طبقف ل قواعد الرفم  ل ملؤولي  المدني   -(1
يصيب الرميل بضرر من الراح تن يش البنا قاد عقود ا لتمفن المصرخي  ولا يكن رشا  إشا -(2

 .الضرر نفتالف عن وط  الرميل
وبفلنلب  لرنصر التشديد خف التزامفت البنا يرد ضمفنف لممفرل  الرمل المصرخف خف إطفر     

  ل بنا والتقيد بهف يلفعد ا عتمفد الملتندي ب ك ر خفع ي  ويمفن، شلا ين تاديد الواالبفت المهني
فرل  اقوقهف يو ع ى تطوير مريفر الوط  المصرخف وينمف خكر  ا اتيفط ببشل الرنفي  يك ر خف مم

بمف ينركس إيالفبف ع ى البنا من اله  وع ى مصفلا الرمالح واقطرا  المترفم    تن يش التزامفتهف
 .بف عتمفد الملتندي من اله  يورى

لؤولي  البنا ت ال  البنوا عفد  خف عقود الودمفت المصرخي  إلى التو ي  ومع واقع تشديد م     
، ورشع ا ت فقفت الفلز  قفنونف شلا ينء لمف كفنت الملؤولي  الرقدي  منشؤرف 1من ملؤوليتهف الرقدي 

 .الرقد وكفن الرقد وليد إراد  المترفقدين خف راد  إشن يلفس الملؤولي  الرقدي  طبقف ل قواعد الرفم  
وع ى شلا يمكن ل بنا ين يشترط خف عقود ا لتمفن المصرخي  عدا ملؤوليتء عن خر ء       

المالرد من الوط  خم ال يمكنء ين يرالع ع ى البنا إشا ي بت ين الضرر الشي لا  بء كفن بلبب 
وط  البنا وليس بفللبب اقالنبف، كشلا يمكن ل بنا ين يت   خف عقود الودمفت المصرخي  ع ى 

 .لء من الملؤولي  عن وطلء ي نفح تن يش الرقدإع ف
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمف كفن الرقد وليد إراد  المترفقدين خمن لهمف الاري  خف ا ت ف  ع ى ترديل قواعد الملؤولي  النفالم  عن الرقد بفلتشديد يو -(1) 
يالوز ا ت ف  ع ى ين يتامل المدين تبر  :" قفنون مدنف الزالري  128التو ي  يو اتى ا ع فح من الملؤولي  الب نص المفد  

دم الم فالئ يو القو  القفرر  وكشالا يالوز ا ت ف  ع ى إع فح المدين من يي  ملؤولي  تترتب ع ى عدا تن يش التزامء الترفقدي الاف
إ  مف ينش  عن غشء يو عن وطلء الالليا  غير ينء يالوز ل مدين ين يشترط إع فحع من الملؤولي  النفالم  عن الاش يو الوط  

قفنون مدنف  218من القفنون المدنف المصري ، 212ويقفبل المفد  " تودمها خف تن يش التزامءالالليا الشي يقع من يشوفص يل
تالفري كويتف خطبقف ل نص المشكور يالوز ا ت ف  ع ى إع فح المدين من يي  ملؤولي  تترتب ع ى عدا تن يش ا لتزاا  211لوري ، 

ى ا ع فح يو ع ى التو ي  خف افلتف الوط  الرمد الشي ينش  عن الترفقدي ويمكن التو ي  من رشع الملؤولي  ورنفا قيد رفا ع 
الواضح في ش ح مامد صبري اللردي،غش المدين يو الوط  الالليا ورو الشي   يصدر عن يقل النفس تبصرا وارصف ، 

      .311، مرالع لفب  ، صالقانون المدني 
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وتادد عنصر الوط  خف عالق  البنا بفلرميل اآلمر بالب عقد ا عتمفد الملتندي خهف       
بين البنا التف تلبب ضرر ل رميل -التف لب  درالتهف-تلتند إلى ا والل بفلتزامفت الترفقدي  

 .اآلمر بمف يلتوالب الملفحل  المدني 
ع يهف خف صور متردد  خمنء يرد ماترخف ولمف كفن البنا متفالر خف النقود ياتر  المضفرب       

ورشع الص   ت قف ع ى عفتقء عد  التزامفت من نوع وفص بايم ينباف ع يء يداح التزامفتء 
 .1الشديد بمقتضى الارص

الشي ي زمء اعتمفد مريفر لبيفن والود الوط  من عدا والودع من قبل البنا، قنء خف ظل غيفب    
رخي  خمن القواعد الرفم  تالرل من نطف  وط  البنوا يك ر اتلفعف القواعد المنظم  ل ملؤولي  المص

تبرف لوصوصي  المهني  لهشع المؤللفت المفلي ، وكشا الدور الهفا لهف خف مالفل ا لتمفن قن 
البنوا خف عم ي  ا عتمفد الملتندي مررض   رتكفب الوط  لواح بلبب ترل  البنا خف اقوقء 

 .ترفقدي  يو ا والل بهفو لردا تن يش التزامفتء الي
نمف قد ت فر الملؤولي  المدني  ل بنا تالفع الاير     و  يقتصر وط  البنا عن رفتين الافلتين واب

بلبب الولفلل المشروع  والاير مشروع  من قبل الرمالح، ويل ل ولو كفن الن الني  قن إرمفلء 
فد ملؤولي  البنا وتكون ملؤوليتء خف نتيال  عدا مراعفتء لاللتزاا بفلارص والايط  قد يؤدي  نرق

 .رشا الصدد تقصيري 
ورنف يظهر وصوصي  خف تاديد الوط  لقيفا الملؤولي  شلا قن الوط  يرتبط خف المالفل     

المصرخف بواالبفت مهني  رليلي  واتوفش كل لبل الايط  والاشر خف منا ا لتمفن والتمويل وخ  
ا يلفلف كمريفر لتاديد عنصر وط  البنا الشي يلتوالب ا عتمفدات الملتندي ، ورشا ا لتزا

 .الملؤولي  المدني 
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 .28المفل مامود عبد الرزيز، مرالع لفب ، ص -(1) 
 



142 

 

 المطلب الثاني

  (عناصر مبدأ الحيطة و الحذر)صور خطأ البنك فاتح اإلعتماد تجاه العميل اآلمر 
ين الرمل المصرخف خف مالفل ا عتمفد الملتندي يرتمد ع ى واالبفت مهني  تم يهف وصوصي      

مترابط  ووطور  عم ي  ا لتمفن يو التمويل المصرخف، ورشع الواالبفت المهني  ترد التزامفت مهني  
 .ينباف ع ى البنا القيفا بهف خف مررض مناء لاللتمفن

القفلمـ  ع ـى وطـوات تتم ـل  الت ام ا  ال يط ة وال  ذ ورشع الواالبفت المهني  بالميع مراا هف ترد    
الراحاتهــــف يو  بالمــــع المر ومــــفت الوفصــــ  بفلرم يــــ  ا لتمفنيــــ  لــــواح تر ــــ  اقمــــر بفلرم يــــ  ن لــــهف واب

المايط  بء التف تالر ء يرال لمنا ا لتمفن، والتزاا البنـا بفلايطـ  والاـشر  بفلرميل اآلمر والظرو 
ي نــفح عم يــ  ا عتمــفد الملــتندي يرتمــد ع ــى عــد  عنفصــر مترابطــ  تشــكل كــل وااــد  منهــف التزامــف 
يصـــيال وـــفص برالقـــ  البنـــا بفلرميـــل اآلمـــر، ورـــشع الرنفصـــر يرتمـــد ترابطهـــف وتاقـــ  تواالـــدرف خـــف 

ع وقــوع وطــ  مــن قبــل البنــا وكــشا ملــؤوليتء مــن وــالل نالــفح عم يــ  ا عتمــفد إطفررــف الصــايا لــدخ
 .الملتندي

وقــد اــفول ال قــء ال رنلــف ملــتندا إلــى القــوانين واقعــرا  المصــرخي  واقاكــفا القضــفلي  لتاديــد    
ووضع يللهف والترري  بهف وبيفن مضمونهف بايـم يصـبات  ،عنفصر التزاا البنا بفلايط  والاشر

 .1نفصر التزامفت نهفلي  مكرل  ع ى عفت  البنارشع الر
والتــزاا البنــا بفلايطــ  والاــشر يقــوا ع ــى يربرــ  التزامــفت يلفلــي  تتــداول وتتــرابط ي نــفح تن يــش     

الرم ي  ا لتمفني  بف عتمـفد الملـتندي لدرالـ  صـروب  ال صـل كـل وااـد  عـن اقوـرى، وبلـبب شلـا 
ملـــؤوليتء  تـــد  الت رقـــ  خـــف المرا ـــ  التـــف يقـــوا خيهـــف وطـــ  البنـــا برـــدا التقيـــد بـــ ي منهـــف وتت كـــد بهـــف

 .الرقدي 
وع يء ندرس اف ت وط  البنا خفتا ا عتمفد خف عـدا التقيـد بفلتزامـء بـفلتاري وا لـترالا عـن     

الرميل اآلمر خف ال رع اقول ، ووطلء بردا التقيد بفلتزامـء بفلتا يـل والمالحمـ  لتمويـل المشـروع خـف 
تر يمــفت الرميــل اآلمــر خــرع  فلــم ويويــراأ خــرع  ــفنف ووطلــء برــدا التزامــء بــف عالا والنصــا والتقيــد ب

وط  البنا بردا تن يش التزامء بمراقب  تن يش عم يـ  ا عتمـفد الملـتندي التـف تؤالـل درالـتهف خـف البـفب 
 .اقوير  رتبفطهف برالق  البنا بفلملت يد 
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 لفرع األولا

 رخطأ البنك في عدم التزامه بالتحري واالستعالم عن العميل اآلم

  
يرتبر عنصر التاري وا لترالا من يرا عنفصر التزاا البنا بفلايط  والاشر ترتكز ع ى    

يلفلء بفقف الرنفصر اقورى، قنء يكون خف المراال اقولى ي نفح ختر  الم فوضفت لتمويل 
ل الرم:" الص ق  التالفري  بموالب ا عتمفد الملتندي، ويرر  ا لتزاا بفلتاري وا لترالا ب نء

ا يالفبف المتم ل خف المع المر ومفت من مصفدررف الموت    بهد  تكوين صور  واضا  وكفم   
 .1"عن الرميل اآلمر طفلب التمويل والرم ي  موضوع التمويل

قفمتء وير يتء والصالاي  الممنوا  إلترالا عن الرميل يتنفول المء ورويتء ومال موالب ا     
 .2لء ويالب الت كد من مهنتء ووضرء المفلف وال ق  الممنوا  لء 

ن كفنت القواعد القفنوني  والمصرخي  لا تنص ع ى رشا ا لتزاا إ  ينء يرد من الواالبفت      واب
شا المبدي المهني  التف ترد اقعرا  المصرخي  خف إطفر الرمل المصرخف وا داري ت صيالأ له

 .اقلفلف ويلزا بء البنا، بمف الر ء مريفراأ يتا ال الوح إليء خف ي فر  ملؤولي  البنا
وا عتبفرات التف الر ت التزاا البنا بفلتاري وا لترالا واالبفأ مهنيفأ مكرلفأ ع ى عفت  البنا رف 

 لترالا يدور ن لهف التف اددت موضوعء وآلي  تطبيقء وخ  الرر  المصرخف، شالا ين التاري وا
يلفلف اول المع المر ومفت عن الرميل اآلمر بمف يالر ء الديرا بمنا ا عتمفد وكشا بدرال  يرمي  
الرم ي  يو الص ق  التالفري  مال التمويل، خالبد ع ى البنا التوداا كل الطر  بمف خيهف الرميل 

المر ومفت التف تؤ ر  ن لء بتوليع نطف  الترالمء والتشدد خف القيفا بمهفمء بفلتاري با ف عن
 .الشريف خف قرارع بمنا ا عتمفد

فتا ا عتمفد ويتا المع المر ومفت بموالب الو فل  التف ي تزا الرميل اآلمر بتقديمهف ل بنا خ    
، وكشا ا لترالا عن الرميل خف اقولفط التالفري  والمصرخي  ولب  وفص  اللالل التالفري

 .الترفمل مع البنا
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وطــر  الــترالا البنــا توت ــ  وتترــدد بالــب قــو  البنــا خــف عالقفتــء التــف يقيمهــف مــع موت ــ      
القطفعــــفت، قن البنــــا باكــــا مركــــزع ا قتصــــفدي والمهنــــف يــــرتبط برالقــــفت بفقولــــفط ا قتصــــفدي  

 .التاري عن الرميل اآلمر بصدد درال  م   التمويلوالمفلي  والتالفري  والمهني  والتف يرتمدرف خف 
والبنـــا خـــف رـــشا الصـــدد م ـــزا ببـــشل عنفيـــ  المرقولـــ  ل ممـــتهن ولـــيس بتاقيـــ  نتيالـــ ، قن التـــزاا     

التاري وا لترالا عنصـر خـف التـزاا البنـا بفلايطـ  والاـشر ت يهـف عنفصـر يوـرى ت كـد قنفعـ  البنـا 
 .بمنا ا عتمفد من عدمء

البنا بفلتاري وا لترالا يرتبط بمرطيفت يلـتند إليهـف البنـا قبـل إبـراا الرقـد ي نـفح مرا ـ  والتزاا    
الم فوضــفت، ورنــف ي ــفر التلــفؤل عــن ملــؤولي  البنــا خــف رــشع المرا ــ  ؟ واقصــل بالــب القواعــد 

 .الرفم  خمن ملؤولي  البنا تكون تقصيري  خف موااله  الرميل اآلمر
الوطــ  عنــد تكــوين " يلــس الملــؤولي  ع ــى الرقــد طبقــف لنظريتــء خــف ولكــن الــب ال قيــء يرــرينج    
رشع الملؤولي  الرقدي  ع ى يلفس ين كل مترفقد عند إقدامء ع ى إبـراا  1ويبرر ال قيء يررينج" الرقد

ورــشا الترهـد ضــمنف خــمشا يبــرا الرقـد مريبــف  ــا ط ــب  ،الرقـد يترهــد ل طــر  اآلوــر بـمبراا عقــد صــايا
، وقــد ييــدت برــض التقنينــفت رــشع  2د اوــل بترهــدع ويلــ ل عــن ملــؤوليتء الرقديــ إبطفلــء خمنــء يكــون قــ

 .النظري  منهف القفنون اقلمفنف وال قيء لفلف ولا ي وش بهف القفنون ال رنلف والتقينفت الرربي 
خ  نــفح درالــ  البنــا لم ــ  ا عتمــفد وــالل ختــر  الم فوضــفت يكــون البنــا ملــؤو  عــن ا وــالل      

بفلتاري وا لترالا عن الرميل، بمقدار مف يـؤدي رـشا ا وـالل بفلتـ  ير ع ـى بـفقف عنفصـر بفلتزامء 
وـل بـء خـف المرا ـ  التـف لا يقا بواالب ا لترالا يو ينء ي الايط  الاشر، خمشا ظهر  اقف ين البنا

ملـؤولي  تلب  الترفقـد، وانركـس شالـا لـ بف ع ـى تن يـش بـفقف الواالبـفت ي نـفح المرا ـ  الترفقديـ ، خـمن 
البنا تكون عقدي  بمالرد ين يؤدي النقص خف تن يـش التاـري وا لـترالا يو عـدا القيـفا بـء قبـل إبـراا 
الرقد إلى انركفلفت ل بي  ع ى تن يش الرقد خفلو ل خف ا لترالا قبل الترفقد يمتد ليشـمل الو ـل خـف 

 .تن يش الرقد
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ويكـون  وــالل البنـا بفلتزامــء خـف التاــري عـن الرميــل اآلمـر ي نــفح الترفقـد عــد  صـور وفصــ       
الــدع خــف مركــز مــفلف صــرب يو مــنا ا عتمــفد منهــف مــنا ا عتمــفد لرميــل متر ــر اقتصــفديف بلــبب توا

لرميـــل متوقـــ  عـــن دخـــع ديونـــء التالفريـــ ، شلـــا قن الرمـــالح الـــشين يواالهـــون يزمـــفت مفليـــ  وشـــي  
ـــل  ـــى اعتمـــفدات ملـــتندي  بهـــد  تموي ـــف مـــف ي الـــؤون ل اصـــول ع  ـــرا ن ا خـــالس غفلب وقـــوعها خـــف ب

 .1نشفطها يو الوخفح بديونها الملتاق  اقداح
ل إلــى ولــفلل مشــروع  اتــى يتوطــى الصــروبفت المفليــ  التــف يمــر بهــف بملــفعد  وي الــ  الرميــ    

البنا، لمافول  إصالح وضـرء المـفلف بمـف يـؤ ر لـ بف ع ـى البنـا وع ـى دالنـف الرميـل اآلمـر بلـبب 
ا عتمـــفد ن لـــء إشا مـــف مـــنا ل رميـــل متر ـــر مفليـــف بمـــف يطيـــل ايفتـــء ا قتصـــفدي  وبمـــف يالر ـــء م ـــفح 

ورنــف تبــرز اــف ت مــنا البنــا ا عتمــفد لرمي ــء ويظهــر وطلــء خــف عــدا الت كــد  اقتصــفديف وظفرريــف،
التاري وا لترالا عن المركز المفلف الاقيقف ل رميل اآلمر ورشا مـف يلـمى بمـنا ا عتمـفد الـورمف 

 .يو المصطنع وا عتمفد الملقط ل مشروع
ع، ورنـــف تظهـــر يرميـــ  ويظهـــر وطـــ  البنـــا ييضـــف خـــف مـــنا ا عتمـــفد لرميـــل متوقـــ  عـــن الـــدخ     

 .عنصر التاري وا لترالا خف تقرير ملؤولي  البنا عن وطلء
و بــد مــن التمييــز بــين افلــ  لــوح نيــ  البنــا والتواطــؤ مــع الرميــل اآلمــر خــف مــنا ا عتمــفد بمــف      

يؤكــد وطلــء الــشي يلــ ل عنــء خــف مواالهــ  المتضــرر وفصــ  مــن دالنــف الرميــل اآلمــر، ويقــع عــبح 
نـــا بمركــز الرميــل اآلمـــر الميلــوس منــء ع ـــى عــفت  المــدعف بملـــؤولي  البنــا والـــشي إ بــفت ع ــا الب

 .     وفص  بفلنلب  ل بفلع الملت يد خف ا عتمفد الملتندي 2يكون غفلبف دالن الرميل اآلمر
ويرتبــر وطــ  البنــا خــف مــنا اعتمــفد لرميــل متوقــ  عــن الــدخع قفلمــف خــف اــفلتين يولهمــف وطلــء      

لــفرا خــف الــتمرار ايــف  مشـروع بصــور  مصــطنر  وورميــ  مــع ع مــء ين مالــء إلــى خـف ينــء لــما يو 
ا خالس بمف ي ير ملؤوليتء التقصيري  تالفع الاير،  و فنيهمف وطلـء الترفقـدي بموالـب عقـد ا عتمـفد 
خــمشا مــف قطــع يو ينهــف ا عتمــفد يتامــل ملــؤوليتء تالــفع الرميــل اآلمــر ن لــء عــن ا نهــفح الترلــ ف 

 .لالعتمفد 
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ورنفا افل  الن ني  البنا خف منا ا عتمفد لرميل متر ـر اقتصـفديف بـفلطر  الايـر مشـروع       
ل رميل اآلمر، وشلا إمـف بلـبب نقـص المر ومـفت يو غيفبهـف لـدى البنـا يو عـدا الوضـوح ل مرومـفت 

خر  ويايفنـــف تـــد  الت رقـــ  ع ـــى البنـــا بـــين افلـــ  الوقـــ  عـــن الـــدخع ومالـــرد اقزمـــ  ا قتصـــفدي  المتـــو 
 .الرفرض  التف يمر بهف الرميل اآلمر

ورشا مف يؤكد يرمي  التزاا الارص والايط  بفلتاري وا لترالا عن الرميل اآلمر والتدقي  خـف     
ياـد الزبـفلن الـدالمين خـمن البنـا ع يـء ين يط   ـع المرومفت المقدم  من قب ء، خمشا كـفن الرميـل اآلمـر 

ع ــى المركــز المــفلف لرمي ــء مــن وــالل التــدقي  خــف الملــتندات الالــفبي  التــف تظهــر واضــا  وال يــ  
بفلنلـب  ل شـركفت وفصـ  الملــؤولي  الماـدود  وشـركفت الملـفرم ، نظــرا لوصوصـي  رـشا النـوع مــن 

مفلهـف بفلمافلــبين وماـفخظف الالــفبفت، ورنـف ع ــى الرمـالح مــن وـالل وضــوح ترفمالتهـف وارتبــفط يع
 .البنا اقوش برين ا عتبفر الاف ت المتاير  ل مشروع من والل الرقفب  ي نفح تن يش ا عتمفد 

وتظهــر صــروب  التاــري وا لــترالا ي نــفح درالــ  م ــ  ا عتمــفد لرميــل آمــر الديــد خيكــون تركيــز    
المفلف لهشا الرميل ويرالـع تقـدير شلـا لك ـفح  البنـا خـف البنا يك ر خف المع المر ومفت عن الوضع 

رـــشا المالـــفل، ودرالـــ  الملـــتندات المط وبـــ  التـــف ترتبـــر افلـــم  ويكيـــد  خـــف كشـــ  الوضـــع المـــفلف 
 .ل رميل 
خفلمصــر  م ــزا لــدى تلــ مء ط ــب خــتا ا عتمــفد ين يرمــد إلــى المــع المر ومــفت اــول الرميــل      

ـــء بفتوـــفش القـــرار ـــتا المـــع المر ومـــفت بكـــل   المنفلـــب بمـــنا ا عتمـــفد يا اآلمـــر التـــف تلـــما ل ، وي
الولـــفلل لـــواح مـــن الالهـــفت الرلـــمي  كفللـــالل التالـــفري يو اللـــالل الرقـــفري يو المؤللـــفت المفليـــ  

 .   1والمصفر  ومن الميع المؤللفت واقشوفص الشين يترفم ون مع رشا الرميل
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شا يرمــــل البنــــا القيــــفا بواالــــب ا       لــــترالا والتاــــري خمنــــء يرتبــــر وطــــ  مــــن الفنبــــء يلــــتوالب واب
إن البنـــا الـــشي :" عـــن شلـــا بقولـــء" رفمـــل" الملــؤولي  بشـــرط تـــوخر بقيـــ  عنفصـــررف وقـــد عبـــر ال قيـــء 

ن وطــــ ع ياــــدد بــــفلنظر إلــــى ....يرــــر  يصــــول مهنتــــء يالــــب ين ي وــــش خــــف ا عتبــــفر ااتيفطــــفت  واب
ن يتنبـــء إليهـــف، والتـــف قـــد ت  ـــت منـــء نتيالـــ  الرالمـــفت يو الموـــفطر يو المظـــفرر التـــف يالـــب ع يـــء ي

 . 1" رمفلء
وركـــشا يقـــع ع ـــى عـــفت  البنـــا التـــزاا ببـــشل عنفيـــ   م فدرـــف يوـــش الايطـــ  والاـــشر خـــف التاـــري      

وا لترالا عن المركـز المـفلف ل رميـل اآلمـر طفلـب ا عتمـفد، مـن وـالل ا اتيفطـفت الواالبـ  ع ـى 
بقـف البنا طبقف لقواعد الرمل المصرخف عند ا لـترالا عـن الرميـل تاـت طفل ـ  الملـؤولي  المدنيـ  ط

 .   لقواعد الرفم  
 الف ت ال اني 

  جطأ ال نك في  دم الت امه  الت ليع والماءمة  ن المش وت
  

الفنــب التــزاا البنــا بــفلتاري وا لــترالا عــن مركــز الرميــل اآلمــر خمنــء يقــع ع ــى عفتقــء  إلــى     
ييضــف واالــب التا يــل ل مر ومــفت المالمرــ  ودرالــتهف لمررخــ  مــدى ماللمــ  ا عتمــفد لتاقيــ  الهــد  

 .المط وب منء واتوفش قرار منا ا عتمفد يو رخضء
نا ع ى تا يـل المر ومـفت والمرطيـفت المتـوخر  لديـء ويتم ل التزاا التا يل والماللم  خف قدر  الب    

مــن التاــري وا لــترالا بدقــ  وعقالنيــ ، ودرالــ  مالحمتهــف مقفرنــ  بــفلظرو  الرفمــ  ل بنــا خــف مالــفل 
التمويــــل والظــــرو  الوفصــــ  بفلرميــــل اآلمــــر وبفلمشــــروع المــــراد تموي ــــء تمهيــــدا  توــــفش قــــرار مــــنا 

ـــا بدرالـــ  ال وضـــري  المفليـــ  ل رميـــل اآلمـــر وكـــشا درالـــ  المشـــروع ا عتمـــفد مـــن عدمـــء، ويكـــون شل
 .ووضريتء 

لتزاا التا يـــل والماللمـــ  الم قـــى ع ـــى عـــفت  البنـــا يكـــون بدارلـــ  وضـــري  الرميـــل مـــن النفايـــ  خـــف  
ومــدى إمكفنيــ  ت  ررــف  المفديــ  وا قتصــفدي  والبشــري  ودرالــ  مــدى انركــفس اقوضــفع الرفمــ  ع يهــف

 .بهف
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والتوالص الموفطر الماتم   بايم يت كـد البنـا مـن لـالم  وضـري  الرميـل مـن كفخـ  الوانبهـف    
ومن امتالكء لكفخ  ا مكفنيفت المفديـ  والمرنويـ  والبشـري  التـف تلـما لـء بـفلنهوض بفلمشـروع الـشي 

 .   1يط ب تموي ء ب قل قدر من الموفطر
  مــــن الرميــــل يو رالــــتهف لــــواح كفنــــت مقدمــــوشلــــا بــــفلوقو  ع ــــى المرطيــــفت والمر ومــــفت ود     

، ودرالــ  المرطيــفت تكــون طبقــف لمرــفيير ع ميــ  يطبقهــف البنــا ع ــى الر الرلــمي و الملــتورال  مــن الــد
ضــوح درالــ  الملــتندات ويلــتنبط ع ــى يلفلــهف الوضــري  الاقيقيــ  ل رميــل التــف تالر ــء الــديرا بمــنا 

 . ا عتمفد
فد خــمن البنــا يــدرس المر ومــفت اــول المشــروع وفصــ  يمــف بفلنلــب  ل مشــروع موضــوع ا عتمــ     

ـــ  المرتبطـــ  بفلصـــ ق   لـــتوالص  ـــش والمر ومـــفت ا قتصـــفدي  والمهني درالـــ  الالـــدوى وشـــروط التن ي
الاقفل  والنتفلج منهف، ودرال  مدى ت فع هف مع الوضع ا قتصفدي الرـفا وتاديـد الموـفطر التـف قـد 

 .تنالا عنء ملتقبال
ا ا عتمفد خف المشروع يو الص ق  المراد تموي هف ويكون شلـا بتاديـد لـق  ويتادد موضوع من    

قيمــــ  ا عتمــــفد : مرــــين لالعتمــــفد ونوعــــء ومدتــــء ليــــرتبط بــــشلا موضــــوع ا عتمــــفد برنصــــرين ورمــــف 
 .والنشفط موضوع ا عتمفد 

رميـل ومن  ا خمن الودمفت المصرخي  خف مالفل منا ا عتمفد تتادد بضوابط يلفلي  مرتبطـ  بفل  
اآلمــر بفوتيــفر ينلــب الوــدمفت ل رميــل ول نشــفط موضــوع ا عتمــفد اتــى تــتالحا مــع طبيرــ  الرم يــ  

 :وظرو  تن يشرف، وترتبط ييضف بلق  التلهيالت التف يالب ين يراعف خيهف البنا عد  اعتبفرات 
يالــب ين تكــون قيمــ  ا عتمــفد كفخيــ  لب ــو  الهــد  الــشي يتووــفع الرميــل اآلمــر وشــي   -

 عتمــفد خــف تاطيــ  المشــروع بمــف يرــود بمشــفكل مفليــ  ل رميــل اآلمــر قــد تــؤدي إلــى قصــور ا
 .إخاللء

يالب ين يكون لق  التلهيالت متواخقف مع قـدر  الرميـل ع ـى الوخـفح بـء قن التمويـل  -
الــشي يتالــفوز قــدر  الرميــل ع ــى الــدخع قــد يــؤدي إلــى عالــزع مفديــف ويت ــفدى بــء البنــا موــفطر 

 .الملؤولي  المدني 
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يالــب ين يراعــف البنــا ين تكــون مــد  التمويــل متنفلــب  مــع طبيرــ  المشــروع  رتبــفط  -
الموــفطر ارتبفطــف و يقــف بهــف، ممــف يوالــب ع ــى البنــا ين ياتــفط لهــشع الموــفطر بــ ن يالــن 

 .تقدير المد  الضروري  والالزم  لتاقي  النشفط المط وب تموي ء

بف عتمفد الملتندي تلتند إلى مبـررات اقتصـفدي  وتنظيميـ  إشا كفن الهد  من عم يفت التمويل    
خـــف المالـــفل المصـــرخف، خـــمن الهـــد  الرليلـــف ل بنـــوا بموالـــب التـــزاا الايطـــ  والاـــشر خـــف التا يـــل 
والماللمــ  لمــنا ا عتمــفد يــرتبط بامفيــ  مصــفلاهف خــف مالــفل ا لتمــفن وا لــت مفر طفلمــف ين يمــوال 

فد الملــتندي، ومــف قــد ينالــر ع ــى شلــا مــن موــفطر زعزعــ  المــودعين رــف يلــفس التمويــل بف عتمــ
النظـــفا المـــفلف ل بنـــوا خـــف مـــنا ا عتمـــفدات، الـــشي يرتكـــز ع ـــى الدرالـــ  التا ي يـــ  الواخيـــ  ل مشـــروع 

 .فد الملتنديوماللم  تموي ء بموالب ا عتم
و مدتــء قــد شالــا ين ارتبــفط عم يــ  خــتا ا عتمــفد بريــب عــدا الماللمــ  بمــنا ا عتمــفد يو نوعــء ي    

يـؤدي إلــى تصــدع المشــروع ، والــتقر القضــفح ال رنلــف ع ــى إدانــ  البنــا عــن خــتا اعتمــفد ضــوا   
يـفت المشـروع يتنفلب وقدر  المشـروع يو إمكفنيفتـء يو الـتمرارع خـف رـشا الـدعا ومضـفع تء رغـا إمكفن

ع ـى الرميـل، يو إشا  لرر ال فلد  يو نلب  الرمول  بفلنظر إلى ال فلـد  التـف ترـودالمتواضر  كفرت فع 
إش   يو ـــى ينـــء خـــف رـــشع  -الرميـــل اآلمـــر-اقتـــرن خـــتا ا عتمـــفد بـــررن شـــفمل لكـــل عقـــفرات المـــدين

الصور الميرهف يم ل ختا ا عتمفد عبلف مفليف م قرأا لشم  الرميل مـن خـتا ا عتمـفد ويضـر  بفلتـفلف 
 .     1الضمفن الرفا ل دالنين

إن الرنصــر ا اتمــفلف الــشي يطاــى ع ــى عم يــ  مــنا ا عتمــفد بلــبب تايــر الظــرو  المفليــ       
وا قتصــفدي  اتــى الليفلــي  رــو مــف يتط ــب الاــرص الشــديد ل بنــا خــف مــنا ا عتمــفد ، وكــشا عمــل 
البنا ع ى ا افط  بفلرم ي  بكل الوانبهـف يالرـل مـن الصـروب  بمكـفن تاميـل البنـا ملـؤولي  عم يـ  

يم ا كل م فتيا نالفاهف، قن رنفا عنفصر تور  عن لـيطر  البنـا وتـرتبط بـفلواقع ا قتصـفدي   
 .وبموفطر عم ي  منا التمويل، وكشا بفلرميل اآلمر وكي ي  إدارتء لمشروعء موضوع التمويل

رـشا بشلا خمن ع ى البنا بشل عنفي  الالزم  خف التزامء بفلتا يل والماللمـ  والضـروري  لتن يـش       
 .ا لتزاا، دون ين يكون مطفلبف بضمفن يي  نتفلج 

 ـ
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وتاقي  التزاا البنا  لتزامء ببشل عنفي  البنا الممتهن تكون والل مرا تين يولهمـف تكـون وـالل    
المرا ــ  التــف تلــب  الترفقــد ي نــفح مرا ــ  الم فوضــفت، ايــم ين البنــا قــد يمتنــع عــن مــنا ا عتمــفد 

 .اللء بهشا ا لتزاا وترل ء خف قرارع خت فر ملؤوليتء نتيال  لشلانتيال  إو
ورنــفا افلـــ  مـــنا ا عتمـــفد رغــا امتنـــفع البنـــا عـــن القيــفا بواالـــب التا يـــل والماللمـــ  ل مشـــروع     

 .موضوع التمويل ورنف ييضف ت فر ملؤوليتء المدني  إشا مف ي ر شلا ع ى تن يش ا عتمفد
بفلرميــل اآلمــر بلــبب عــدا ماللمــ  ا عتمــفد لقيمــ  الصــ ق ، الــشي وفصــ  إشا مــف لاــ  الضــرر     

 .  بموالبء إ فر  الملؤولي  الرقدي  ل بنا الشي يتام هف كفم   نتيال   واللء بفلتزاا التا يل والماللم 
شا مــف مــنا البنــا اعتمــفدا لرمي ــء اآلمــر الــشي يقــدا برــض الشــروط التــف يطمــا ل ترفقــد ع ــى       واب

شا مــف تلــبب شلــا بفلضــرر يلفلــهف دون و  قــو  البنــا بفلتا يــل والدرالــ  الكفخيــ  لم ــ  ا عتمــفد، واب
ل رميل ي نفح تن يـش الرقـد خـمن ملـؤولي  البنـا ت ـفر بشـكل يلفلـف  واللـء بموالـب التا يـل والماللمـ  

 .  1ومناء التمويل بصور  عشوالي  ودون درال 

ا عتمـفد وتن يـشع، خـمن التـزاا البنـا بفلتا يـل والماللمـ  يمف خف مرا   ال فني  عند إبـراا عقـد خـتا     
يبقــى قفلمــف بــين طرخــف الرقــد لتــدارا مــف قــد يلــتالد ع ــى الرالقــ ، ومتفبرــ  وضــع التلــهيالت التــف 
مناــت ل رميــل،  شلــا ين البنــا يالــب ين يبقــى يقظــفأ عنــد الــتالفبتء لط بــفت اللــيول  الصــفدر  عــن 

 .ع وضري  الرميل وملفر نشفطء موضوع التمويلالرميل اآلمر والت كد من تنفلبهف م
خ  نــفح رــشع المرا ــ  يالــب ين تتضــفخر الهــود البنــا مــع الرميــل اآلمــر مــن االــل تن يــش البنــا       

ن كفنـــت الملـــؤولي  التـــف قـــد ت ـــور بلـــبب ا وـــالل بهـــشا ا لتـــزاا خـــف   لتزامـــء بفلتا يـــل والماللمـــ  واب
 .  يل اآلمرالافلب مف يتشفرا خيهف كل من البنا والرم
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وممـــف لـــب  يتبـــين ين ملـــؤولي  البنـــا بلـــبب عـــدا تن يـــش التزامـــء بفلتا يـــل والماللمـــ  كرنصـــر     
يلفلف خف التزاا البنا بفلايط  والاشر خف عالقفتء بموالب ا عتمفد الملتندي، يمكن ين ت ـفر خـف 

 .ي نفح تن يش ا عتمفد المرا   التف تلب  الترفقد وكشا خف المرا   التف ت يهف
وبمف ين التزاا البنا بفلتا يل والماللم  رو التزاا ببشل عنفي  خمن ع ـى الرميـل اآلمـر ين ي بـت      

ن كــفن شلـا   يمنــع مـن اشــتراا  إوـالل البنـا بهــشا ا لتـزاا كــف يـتمكن مــن ترتيـب ملــؤولي  البنـا واب
بب بء الرميـل ن لـء نتيالـ  إرمفلـء يو عـدا الرميل اآلمر خف شلا، إشا كفن الضرر قد لا  بء قد تل

 . ااتيفطء بفعتبفرع يك ر النفس مررخ  بشؤون ينشطتء التالفري 
نو ــص ممــف تقــدا إلــى ين دور موالــب التا يــل والمالحمــ  رــو دور يلفلــف بــل مصــيري يترتــب     

ع يـء ضــمفن تن يـش الرم يــ  التموي يـ  بــ ع ى قـدر مــن اقمـفن وال رفليــ  ممـف يــنركس ايالفبـف ع ــى كفخــ  
 .وبمف يلتاليب مع الدور الريفدي ل بنا ع ى الصريد ا قتصفدي ،يطرا  الرم ي  ا لتمفني 

 رع الثالث الف

 خطأ البنك في عدم تنفيذ التزامه باالعالم والنصح 

عرخنف لفبقف ين البنا ي تزا تالفع عمي ء اآلمر بمعالمء بمتط بفت ختا ا عتمـفد ت فديـف ل مشـفكل      
، ويرتبر بشلا التزاا ا عالا والنصـا واالبـف  1التف قد تنش  نتيال  عدا وضوح تر يمفت الرميل اآلمر

لقطفع المصـرخف ككـل، وقـد الـتمد ا التهـفد ال رنلـف رـشا التـزاا مـن مبـفدئ الـن النيـ  يلفليف خف ا
 .والردل وا نصف  كقفعد  يلفلي  خف إبراا الرقود والن تن يشرف

مــن رــشا ا لتــزاا رــو تــ مين القــدر الماللــا مــن الملــفوا  بــين اقطــرا  المترفقــد  مــن  والهــد      
 .ايم تقديا المر ومفت وتن يش الرقد خف بيل  من التوازن خف تبفدل المر ومفت
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نـــا إلـــى رـــو موالـــب نقـــل المر ومـــفت التـــف يمت كهـــف الب:" ويرـــر  التـــزاا البنـــا بـــف عالا ب نـــء      
الرميــل ورــو التــزاا موضــوعف بمرنــى ين نقــل المر ومــفت تــتا دون تــدول مــن البنــا خهــو يتم ــل خــف 

، خـــف اـــين ين التـــزاا " تمريـــر المر ومـــ  الوـــفا بصـــورتهف البلـــيط  دون يي خرـــل ايالـــفبف مـــن البنـــا
عمـــل ايالـــفبف يقـــوا بـــء البنـــا يقضـــف بتواليـــء الرميـــل وا ـــء ع ـــى ا وتيـــفر بـــين عـــد  " النصـــا خهـــو

 . 1"يفرات مطروا و
خفلبنــا خــف رــشا ا لتــزاا يــوازن بــين المر ومــفت الوــفا المتــوخر  لديــء وبــين الهــد  الــشي يريــدع       

الرميــل مــن عم يــ  التمويــل لنشــفطء ويط رــء بفلضــرور  ع ــى كــل الموــفطر الماتم ــ  بفلطريقــ  التــف 
 .قدتوخر ل رميل يخضل الا ول والظرو  التقني  والشروط الموضوعي  ل ترف

ونتيالـــ  التـــرابط الشـــديد بـــين التـــزاا البنـــا بفلنصـــا وا عـــالا خـــمن الت رقـــ  بينهمـــف تـــد  خـــف يغ ـــب    
 .الاف ت بمف يالرل كال من ا لتزامين يندمالفن خف التزاا وااد

وخــف كــل الرم يــفت المصــرخي  يرــد رــشا ا لتــزاا موالــود خــف كــل عقــود الوــدمفت، ورــو بفلتــفلف      
ـــزاا شا طبيرـــ  ترف قديـــ  ت رضـــء ضـــرور  تقـــديا الوـــدمفت المصـــرخي  وبفعتبـــفر الترفمـــل بف عتمـــفد الت

الملــتندي يرـــا عقــود الوـــدمفت المصـــرخي  خهــشا ا لتـــزاا مــرتبط يلفلـــف برقـــد خــتا ا عتمـــفد وبفلتـــفلف 
 .برالق  البنا بفلرميل اآلمر

وا شـــكف ت وت يـــر ملـــ ل  تاديـــد نطـــف  التـــزاا البنـــا بـــف عالا والنصـــا الرديـــد مـــن الصـــروبفت   
 رتبفطــء يلفلــف برنفصــر متايــر  تتر ــ  بظــرو  الرميــل اآلمــر ومرااــل عم يــ  ا عتمــفد الملــتندي 
بالب الملتالدات والمتايرات خف المالـفل ا قتصـفدي والتالـفري، شلـا قن تضـيي  نطفقـء ياـد مـن 

 .دورع ال رفل خف تن يش الرم ي  
ولي  المدنيــ  ل بنــا بــدون ضــوابط، شالــا ين خــف اــين ين التولــع خيــء قــد يــؤدي إلــى ترتيــب الملــؤ   

 : التزاا ا عالا والنصا يرتبط بوطوتين يلفليتين ورمف 
إعطفح المر ومفت اول الرم ي  التـف يلـرى الرميـل إلـى ا لـت فد  منهـف وبيـفن الشـروط التقنيـ  / يو 

 .التموي ي والقفنوني  والرم ي  لكل ودمفت التمويل وكشا الموفطر التف قد ترترض الرم ي  
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تقــديا النصــيا  ل رميــل اآلمــر اــول ماللمــ  ودمــ  التمويــل بفلهــد  المــراد تاقيقــء مــن عم يــ  /  فنيــف
 .التمويل
غير ين نطف  التزاا البنا بف عالا والنصا يالـد اـداأ لـء بموالـب مبـدي عـدا التـدول الـشي رـو      

مبـدي يلفلـف مكـرس خقهأـف واالتهـفدأا ورـو يضـع اـدودأا لرالقـ  البنـا برمي ـء ويمنـع البنـا عـن التــدول 
ف لرمي ـــء ، ويرـــد مبـــدحاأ يلفلـــيأف لرلـــا اـــدود النصـــيا  التـــف ي تـــزا البنـــا بتقـــديمه 1خـــف شـــؤون عمي ـــء

 .ل افط  بكل ظرو  عم ي  ا لتمفن
شلــا ين طفلــب التمويــل خــف الافلــب يرــد ممتهنأــف وموتصــف خــف اقعمــفل التالفريــ  وع ــى درايــ        

كفخيــــ  بظــــرو  ا لتمــــفن وشــــروطهف وعنفصــــر الــــربا والولــــفر  خيهــــف، وي تــــزا البنــــا تالفرــــء بتقــــديا 
دد بهف شروطهف ومالحمتهـف لافالـفت الرميـل دون النصيا  التف يالب ين تتر   برم ي  التمويل وتتا

 .التولع خيهف 
ـــا مـــن       ويمكـــن القـــول ين التـــزاا البنـــا بـــف عالا والنصـــا يبـــدي ايـــم يالـــب ع ـــى البنـــا ين ير 

الظرو  المايط  برم ي  القرض وين المر ومفت يو النصفلا رف ضروري  ل رميل لواح عنـد توقيـع 
عند ادود الودم  ن لـهف دون ين يترـدارف إلـى يي تـدول يو تواليـء  الرقد يو ي نفح تن يشع، ورو ينتهف

 .قعمفل الرميل ب ي شكل كفن، خفلبنا ليس مطفلبف ب ن يتاول إلى وصف ع ى يعمفل عمي ء
ويتـــ  ر التـــزاا البنـــا بـــف عالا والنصـــا برنفصـــر تـــؤدي إلـــى التضـــيي  مـــن نطفقـــء ورـــف تـــرتبط      

  مهنيتــء تالفريــف ومصــرخيف، شالــا ين التــزاا البنــا بــف عالا يلفلــف بصــ   الرميــل اآلمــر وبمــدى درالــ
 .والنصا يو   ك مف كفن الرميل يك ر مهني  

إش يالمع ال قء وا التهفد ع ى ين ص   الرميل تـؤ ر الـشريف ع ـى رـشا ا لتـزاا الـشي يكبـر تالـفع      
 . المترفقد الالفرل الاريب عن الموضوع ويصار تالفع المترفقد الممتهن

شا ا لتـزاا وضـع ع ـى عـفت  الممـتهن الـشي يم ــا قـدرا واخـرا مـن المر ومـفت مـن يالـل امفيــ  ورـ    
المترفقد الشوص الرفدي الشي   يم كهف ليمتد يك ر لامفيـ  الممتهنـين خـف القطـفع المصـرخف نتيالـ  

 .امتالا البنا لمر ومفت ولوبرات قد تايب اتى الرميل الممتهن
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البنـــا بـــف عالا والنصـــا التـــزاا الرميـــل بف لـــترالا وا لت لـــفر والمـــع المر ومـــفت ويقفبـــل التـــزاا    
المتر ق  بنشفطء ضمن نطف  إمكفنيفتـء بفعتبـفرع اقك ـر مررخـ  بمصـفلاء، ويكـون التـزاا البنـا ردخـء 
تقــديا الرــون ل رميــل اآلمــر لتاقيــ  يعمفلــء ب الــن اللــبل وييلــررف خيمــف يتر ــ  بفلمر ومــفت التــف لــا 

 .ر ل رميل اآلمرتتوخ
ومف يقدمـء البنـا ل رميـل اآلمـر مـن مر ومـفت ونصـفلا بموالـب التزامـء بـف عالا والنصـا رـو       

عالمـء  التزاا ببشل عنفي ، قن إعطفح المر ومفت  ا إلداح النصيا  يتم ل بتواليء ويـفرات الرميـل واب
، قن 1بقـى ملـؤو  عـن ويفراتـءبفلنتفلج المترتب  ع يهف مـع تـرا اريـ  ا وتيـفر لهـشا اقويـر بايـم ي

خرفليــ  النصــيا  التــف يقــدمهف البنــا لرمي ــء توــر  عــن لــيطر  البنــا ليبقــى الرميــل لــيد قــرارع الــشي 
 . يتمتع بفلاري  الكفم   بف لتزاا بفلنصيا  يو عدا ا لتزاا بهف 

القيــفا بــء خيالــب ع ــى المصــر  تقــديا النصــا وا رشــفد لزبونــء وع يــء تنــويرع بكــل مــف يتوالــب       
القيـــفا بـــء ولكـــن يالـــب ين   يصـــل لدرالـــ  التـــدول المـــراد وبكـــل المر ومـــفت المتـــوخر  اـــول النشـــفط 

 . 2ب عمفل زبونء
وتطبيقــف لقواعــد الملــؤولي  المصــرخي  خــمن ملــؤولي  البنــا ت ــفر بلــبب إواللــء بــفلتزاا ا عــالا      

إيصـــفلهف ل رميـــل اآلمـــر، ورـــشع والنصـــا خيمـــف يتر ـــ  بفلمر ومـــفت والنصـــفلا التـــف يقـــع ع يـــء عـــبح 
 .الملؤولي  قد ت فر خف يي مرا   من مراال لواح قبل الترفقد يو ي نفح تن يش الرقد

ويلــتند الرميــل خــف شالــا لرــد  يلــبفب منهــف امتنــفع البنــا تقــديا المر ومــفت الالزمــ  لرمي ــء يو      
، وتمتــد الملــؤولي  لتشــمل تقــديا مر ومــفت نفقصــ  يو ما وطــ  ممــف قــد ي اــ  الضــرر بفلرميــل اآلمــر

ييضف امتنفع البنا تقديا النصيا  المنفلب  ل رميل اآلمر يو إلدالء النصيا  الاير المنفلب  والايـر 
 .الماللم  لم   عمي ء

ويقوا التزاا ا عالا والنصا ع ى عنصرين يلفلـيين ورمـف تقـديا المر ومـفت المنفلـب  وعنصـر     
منهمـــف ي يـــر الملـــؤولي  المصـــرخي  ل بنـــا، وبفعتبـــفر التـــزاا البنـــا إلـــداح النصـــيا ، وعـــدا تن يـــش ييـــف 

 .بف عالا والنصا التزاا ترفقدي ببشل عنفي  الممتهن الرفدي
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خــمن الرميــل ي تــزا مــن الهتــء بم بــفت عــدا قيــفا البنــا بهــشا ا لتــزاا اتــى يمكــن ترتيــب الملــؤولي     
 .   المدني  ع ى البنا عن الضرر الشي لاقء طبقف ل قواعد الرفم  

 
تاـــري ممـــف لـــب  يتبـــين ين التـــزاا البنـــا بفلايطـــ  والاـــشر يقـــوا ع ـــى عنفصـــر يلفلـــي  ورـــف ال     

وا لــترالا عــن الرميــل اآلمــر والتا يــل والماللمــ  ل مر ومــفت والمرطيــفت المتــوخر  وعنصــر ا عــالا 
والنصا ل رميـل اآلمـر بفلنصـيا  اقنلـب لم  ـء التمـوي ف، ونظـرا ل تـرابط الشـديد بـين عنفصـر التـزاا 

لـء بفلتزامـء بفلتا يـل الايط  والاـشر خافلبـف مـف يـرتبط إوـالل البنـا بـفلتزاا ا عـالا النصـا مـردع إوال
والماللمــ  يو التزامــء بــفلتاري وا لــترالا نظــرا ل تــرابط بــين كــل ا لتزامــفت والــن تن يــش التــزاا البنــا 

 .قي من ا لتزامفت مردع الن تن يش بفقف ا لتزامفت تات طفل   الملؤولي  المصرخي  ل بنا 
تال  عن ا والل ب اد رشع الرنفصر ونظرا لتشفبا رشع الرنفصر خمن ملؤولي  البنا النف      

يؤدي إلى ا والل بفلضرور  ببفقف الرنفصر الشي يرد وط  يلتوالب الملؤولي  المدني  الرقدي  
بفلنلب  لرالق  البنا بفلرميل اآلمر والملت يد ، والتقصيري  بفلنلب  ل اير وفص  دالنف الرميل 

 .اآلمر
عدا ا لتزاا بموالب الايط  والاشر   ي ور خقط  وتالدر ا شفر  إلى ين ملؤولي  البنا عن    

تالفع الرميل اآلمر، بل يمكن ل اير الشين ينركس ع يها ل بف آ فر الضرر الالا  بفلرميل كفلنيء، 
واب فر  ملؤولي  البنا عن ا والل بهشا المبدي، ويك ر مف يبرز شلا عند عدا التزاا البنا بفلتزامء 

بمراقب  طر  تن يش ا عتمفد لتدارا مف قد يلتالد ع ى الرم ي  ككل،  بفلتا يل والماللم  والتزامء
شالا ين إوالل البنا بهشين ا لتزامين قد يؤدي إلى انركفلفت ل بي  ع ى الوضري  المفلي  ل رميل 
اآلمر بمف ينركس ل بف ع ى عالقتء بفآلورين بمف يؤدي إلى الملفس بمصفلاها بمف ي ير 

 .صيري  ل بنا تالفع الايرالملؤولي  المدني  التق
شا كفن الوط  يلفلف خف قيفا الملؤولي  المدني  ل بنا إ  ين رشا الوط  يالب ين يلبب      واب

ضرر لكل من الرميل اآلمر وكشا  الاير من دالنف الرميل اآلمر ورشا مف ليكون مال بام 
 .ودرال  
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 الفصل الثاني 

 الضرر في مسؤولية البنك فاتح االعتماد المستندي 

عبفر  عن الاكا ع ى من يول بفلتزاا مـف :" ترر   الملؤولي  المدني  الب القواعد الرفم  ب نهف    
التزا بـء قبـل الايـر ين يرـوض الضـرر النـفالا عـن ا وـالل بهـشا ا لتـزاا   خـر  بـين ين يكـون رـشا 

لمترفقــد ين ين ــشع خــف الوقــت الماــدد، واب  خيرتبــر ملــؤو  وياكــا ع يــء ا لتــزاا ترفقــديف ايــم ي تــزا ا
بـــفلترويض وبـــين ين يكـــون رـــشا ا لتـــزاا تقصـــيريف خي تـــزا ال فعـــل بـــفلترويض نتيالـــ   واللـــء بـــفلتزاا 

، وبهشا الم هوا تنقلا الملؤولي  المدني  إلـى 1"قفنونف م روض ع ى عفتقء من عدا ا ضرار بفلاير
نتيالـ  إوـالل بـفلتزاا ترفقـدي وملـؤولي  مدنيـ  تقصـيري  نتيالـ  إوـالل بـفلتزاا قـفنونف ملؤولي  عقديـ  

 .ورو عدا ا ضرار بفلاير
خفلملــؤولي  المدنيــ  تنشــ  عــن ا وــالل بــفلتزاا لــفب  قــد يكــون مصــدرع ا راد  يو الرقــد وترتــب     

مــن  122ت ع يهــف المــفد  عنهــف الملــؤولي  الرقديــ  نتيالــ  إوــالل المترفقــد بــفلتزاا ترفقــدي التــف نصــ
القـفنون المــدنف الالزالــري، وقــد يكــون مصــدرع القـفنون بــف والل بــفلتزاا برــدا ا ضــرار بــفلاير وتكــون 
الملــؤولي  تقصــيري  ورــف التــف تترتــب ع ــى مــف ياد ــء ال ــرد مــن ضــرر ل ايــر بلــبب وطلــء نصــت 

مـن القـفنون المـدنف، وماـل  124المردلـ  والمتممـ  ل مـفد   05/10مـن القـفنون رقـا 35ع يهف المفد  
الملــؤولي  خــف ك تــف الاــفلتين رــف إصــالح الضــرر بــفلترويض عــن مــف لاــ  المترفقــد يو الايــر مــن 

مـن القـفنون  182ضرر ومف خفتء من كلب بلبب الوط  الترفقدي يو التقصيري الب نص المـفد  
 .المدنف
شا كفن الوط  عنصـرا الورريـف  نرقـفد ملـؤولي  البنـا، خـفن       بـد ين يرتـب الوطـ  ضـرر ورـشا واب

الضرر قد ي ا  بفلرميل اآلمـر وفصـ  بصـدد إوـالل البنـا بفلتزامفتـء الترفقديـ ، وقـد ي اـ  الضـرر 
 .بفلاير ورنف   إشكفل خف قيفا ملؤولي  البنا التقصيري 

ومــن رــشا المنط ــ  نــدرس ال صــل ال ــفنف المرنــون بفلضــرر خــف ملــؤولي  البنــا خــفتا ا عتمــفد     
ندي خـــف مبا ـــين ، المباـــم اقول نتنـــفول م هـــوا الضـــرر خـــف الملـــؤولي  المدنيـــ  ل بنـــا خـــفتا الملـــت

والمباـــم ال ـــفنف نـــدرس الموـــفطر التـــف تتـــزامن مـــع عم يـــ  ا عتمـــفد الملـــتندي بلـــبب  ا عتمـــفد ،
 .يوطفح الرميل اآلمر 
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مصر، ال ني  ل تال يد ال نف، الطبر  اللفبر ،   المنؤولية المدنيةعبد الاميد الشواربف،عز الدين الدينفصوري، -(1) 
 .10ص2000
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 المبحث األول

 مفهوم الضرر في المسؤولية المدنية للبنك فاتح اإلعتماد المستندي

 عرخنف ممف لب  ين الملؤولي  المصرخي  خف عم ي  ا عتمفد الملتندي رف ملؤولي  شوصي      
التف ، بفرتكفب البنا وط  نتيال  عدا تن يش ياد واالبفت المهني  تقوا ع ى ركن الوط  المصرخف

 .يلتوالبهف مبدي الايط  والاشر الم زا قفنونف ل بنا بصدد تن يش التزامفتء تالفع الرميل اآلمر
نمف يالب ين       خ بوت الوط  المصرخف وادع   يك ف وادع لقيفا الملؤولي  المدني  ل مصر  واب

الرقدي   يلبب الوط  ضرر ل رميل اآلمر يو الاير، والضرر الشي يروض عنء لواح خف الملؤولي 
يو التقصيري  رو الضرر المبفشر ويراد بء الضرر الشي يكون نتيال  طبيري  لردا الوخفح بف لتزاا 

 . 1يو الت وير خيء 
شا كفنت الملؤولي  المهني  المصرخي  ياد يرا تطبيقفت الملؤولي  المدني  مع تشديد خف      واب

لمصرخف والواالبفت المصرخي ، خمن قواعد الملؤولي  المصرخي  تبرف ل طفبع الوفص ل نشفط ا
الملؤولي  المصرخي  تالد تميزا لهف خف قيفا ركن الضرر نتيال  طبير  الرم يفت المصرخي  والروامل 

  .التف تؤ ر خف عم ي  التمويل والموفطر التف تواكب الرم ي 
  التموي ي  التف قد ت ا  الرميل اآلمر يمكن التل يا بتاققهف نتيال  طبير  الرم يواقضرار     

وت  ررف لروامل متردد  تشكل خف مالم هف موفطر تايط برم ي  ا عتمفد الملتندي، خمن ضبط 
الادود ال فص   بين الضرر المرتبر قفنونف وبين الضرر الشي يكون نتيال  لوط  مصرخف قفلا يرد 

  بصدد عم ي  من يرا ويصرب الملفلل القفنوني  لقيفا ركن الضرر خف الملؤولي  المدني  المصرخي
 . ا عتمفد الملتندي 

وبفلرالوع ل قواعد الرفم  نافول درال  رشا المبام المرنون م هوا الضرر خف الملؤولي       
المدني  ل بنا خفتا ا عتمفد الملتندي ، و ندرس الموضوع من والل مط بين نتنفول خف المط ب 

نفول خف المط ب ال فنف الضرر الموالب اقول ترري  الضرر خف الملؤولي  المدني  وينواعء، ونت
 .ل ترويض خف الملؤولي  المدني  ل بنا تالفع الرميل اآلمر
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، دار الالفمر  الالديد   المنؤولية المدنية الناش ة  ن المعاماي االلرت ونية     األنت نيعبد ال تفح مامود كيالنف ، -(1)
 .128، ص  2011ا لكندري  ،
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 المطلب األول

 تعريف الضرر في المسؤولية المدنية وأقسامه 

تقوا الملؤولي  المدني  الب القواعد الرفم  ع ى ركن الضرر خال ملؤولي  دون ضرر خفلضرر   
رو يلفس تقدير الترويض عفد  خف الملؤولي  التقصيري ، يمف خف الملؤولي  الرقدي  خهنفا من 

يض دون البام عمف إشا كفن رشا ا والل قد يرى ين مالرد إوالل المدين بفلتزامء يرتب الترو 
غير ين ا والل بف لتزاا  بد ين يرتب ع يء ضرر ولو مرنوي ل دالن  ،لبب ل دالن ضررا يا  

 . 1إشن  بد من  بوت ضرر خف الملؤوليتين اتى يلتا  الترويض
كون ضررا نتيال  وط  الاير وقد ي -الدالن-ويقصد بفلضرر اقشى الشي ي ا  بفلمضرور     

مفديف يو مرنويف، ورغا ين ال قء لا يركز ع ى الضرر والرالق  اللببي  خف الملؤولي  المدني   بقدر 
تركيزع ع ى الوط ، إ  ين الضرر الب القواعد الرفم   بد لقيفمء من تواخر شروط يلفلي  

لمتوقع، وفص  خف عم ي  منا ا لتمفن بموالب ا عتمفد الملتندي نظرا لوصوصي  الضرر ا
طفلمف ين ملؤولي  البنا القفلم  خف موااله  الرميل اآلمر يو الاير رف خف الافلب عقدي  يلفلهف 

 .عقد ا عتمفد الملتندي خف عالق  البنا بفلرميل اآلمر
 

 الفرع األول

 .تعريف الضرر حسب القواعد العامة للمسؤولية المدنية

:" الضرر رو ركن خف الملؤولي  المدني  لواح الرقدي  يو التقصيري  ويرر  الضرر ب نء     
، والضرر  2اقشى الشي يصيب الشوص نتيال  الملفس بمص ا  مشروع  لء يو با  من اقوقء 

يكون مفديف  يصيب المضرور خف اللمء يو خف مفلء ورو اقك ر الافلب وقد يكون يدبيف يصيب 
 3ع يو عفط تء يو كرامتء يو شرخء يو يي مرنى آور التف يارص النفس ع يهفالمضرور خف شرور 

. 
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 .162ع ف ع ف ل يمفن ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
الالزح ال فنف ، دار الهدى،  – مصاد  اإللت ام الواقعة القانونية–ش ح القانون المدني الا ا    مامد صبري اللردي ،  -(2)

 .25ص  2004الالزالر، الطبر  ال فني  
 .120اللنهوري، مرالع لفب ، صعبد الرزا  يامد  -(3)
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 .1ويكون مفديف يو مرنويف يصيب المضرور نتيال  وط  الملؤول خفلضرر رو اقشى الشي    
ورو مف يقرع المشرع الالزالري بالب قواعد الملؤولي  المدني  وادد طر  تقدير الترويض    

مف يكون مرنويف ورو اقشى الشي يصيب الشوص خف مص ا  غير  بالب الضرر المفدي ، واب
 25/58مفدي  يي يصيبء خف لمرتء وشرخء يو عفط تء يغ  ء المشرع الالزالري خف اقمر رقا 

ا النص ع يء الب الترديل اقوير ل قفنون المدنف الب ار المدنف ، ولكن تدالمتضمن القفنون 
يشمل الترويض عن :" بنصهف  182التف تممت المفد   43الب نص المفد   05/10القفنون رقا 

، وع يء يوت   الضرر المفدي عن "الضرر المرنوي كل ملفس بفلاري  يو الشر  يو اللمر  
 :الواالب تواخررف خف الضرر المفدي  الضرر المرنوي من ايم الشروط

خفلضرر المفدي رو ولفر  مفلي  : ا والل با  مفلف ل مضرور يو مص ا  مفدي   -
النفتال  با  يو مص ا  لواح كفن الا  مفليف م ل ا  الم كي   الشي يؤدي إلى انتقفص 

، يمف يرم ل ار  منزل يو إتال  زرع الاالمزايف المفلي  لت ا الاقو  كفن الضرر مفديف 
الضرر المفدي غير المفلف خهو مف يصيب الشوص خف لالمتء الاللدي  ومف يلببء لء 

 .شالا من عالز، ويكون الضرر بملفس الشوص بمص ا  مفلي  ل مضرور

يشترط خف الضرر ين يكون وقع خرال يو ينء مؤكد الوقوع : ين يكون الضرر ماققف -
 . 2و برضهف تراوت إلى الملتقبلخف الملتقبل خهو لا يقع برد ولكن آ فرع ك هف ي

والضرر اقدبف يو المرنوي رو الضرر الشي يصيب ا نلفن خف مص ا  غير مفدي        
ورشا ء الشي يرتبء م ال اللب يو القش ، وم فلء الضرر الشي يصيب الشوص خف لمرتء وشرخ

لؤولي  الرقدي  قن النوع من الضرر يقع ك يرا خف الملؤولي  التقصيري  ع ى وال  وقوعء خف الم
 .3طبير  الرقد تقتضف ين يكون إبرامء ع ى شفح شي قيم  مفلي 
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1-Ahmed lourdjane. Op .Cit.p 75.                           

  .124عبد الرزا  يامد اللنهوري، مرالع لفب ، ص -(2)
 .316الالزح اقول، ص – ش ح القانون المدني الا ا   مامد صبري اللردي ،  -(3)
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 الفرع الثاني 

 أقسام الـضرر المادي والمعنوي  

 :الضرر لواح كفن مفديف يو مرنويف خهو ينقلا لرد  يقلفا ورف       
عرخنف ب ن من شروط الضرر المفدي ين يمس با  يو :  ال اع والض   المنتق ليالض   : أوال

بمص ا  مفلي  بفلمضرور ويالب ين يكون ماققف ب ن يكون الضرر وقع خرال ك ن يموت 
، يمف الضرر الملتقب ف خهو يو بمص ا  مفلي  كضيفع مفلء م اليصفب خف اللمء  المضرور يو

فر يي ين تاق  لببء عند وقوع ال رل الضفر ولكن آ فرع لا الشي لو  يقع برد وقوع ال رل الض
خفآل فر التف لا تتاق  برد رف مؤكد  الوقوع خف  ،تتاق  إ  برد شالا لواح ك هف يو برضهف

 .1الملتقبل خيروض عنهف بفعتبفررف ضررا ملتقبال ماق  الوقوع
ا كفن نتيال  طبيري  لردا يكون الضرر مبفشرا إش: الض   الم اش  والض   ال ي  م اش :  انيا

الوخفح بف لتزاا يو الت ور خف الوخفح بء إشا كفنت الملؤولي  عقدي  ، ويكون نتيال  طبيري  إشا لا 
، ويكون مريفر الضرر المبفشر رو عدا الشوص ت فديء ببشل الالهد المرقوليكن خف التطفع  

رشا الرالل الرفدي كفن م ل التطفع  المضرور ت فدي الضرر ببشل عنفي  الرالل الرفدي  خمشا 
 .2الضرر ببشل الهد مرقول كفن الضرر غير مبفشر يلتطيع ين يتو 

وقد اوت   ريي ال قهفح ال رنليين اول الترويض خف الملؤولي  التقصيري  عن الضرر      
المبفشر والاير مبفشر خف اين ين الترويض خف الملؤولي  الرقدي  يكون ع ى الضرر المبفشر 

خف ال قء المصري خمن الترويض يكون ع ى الضرر المبفشر خف ك تف الملؤوليتين  وادع، يمف
 ، ويقول اقلتفش اللنهوريمن القفنون المدنف المصري 221د  الرقدي  والتقصيري  الب نص المف

الضرر غير المبفشر   يروض عنء يصال   خف الملؤولي  الرقدي  و  :" خف رشا الصدد 
 .3"خال يروض إشن خف الملؤوليتين إ  ع ى الضرر المبفشر الملؤولي  التقصيري 
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إمف المشرع الالزالري خقد ل ا ن س مل ا ال قء ال رنلف بردا الترويض عن الضرر الاير    
ت ف  ، انصرخت إلى التبرفدع بالب نص ا  مبفشر خف الملؤولي  الرقدي  قن إراد  المترفقدين

، قن 1ن الملؤولي  التقصيري    يوالد مف يمنع الترويض عن الضرر الاير مبفشرخف اين ي
الملؤولي  التقصيري  عن ال رل الضفر التف تلتوالب الترويض عن الميع اقضرار التف يرتبهف 

 .قفنون مدنف  182ال رل الاير مشروع ويكون تقديررف بالب نص المفد  
زالري قفنون مدنف ال 182نصت ال قر  ال فني  من المفد   :الض   المتوقع وال ي  متوقع :  ال ا
لتزاا مصدرع الرقد خال ي تزا المدين الشي لا يرتكب غشف يو وطف الليا غير ينء إشا كفن ا :" ب ن 

 " .إ  بترويض الضرر الشي كفن يمكن توقرء عفد  وقت الترفقد
نلف وقصرت الترويض خف قفنون مدنف خر  1150وقد التمدت رشع المفد  اكا نص المفد     

الملؤولي  الرقدي  ع ى الضرر المتوقع عند إبراا الرقد، يمف خف الملؤولي  التقصيري  خيشمل 
الترويض الضرر الشي كفن متوقرف والضرر الشي لا يكن متوقرف، ويبرر رشا التمييز بين 

لرقد بمف كفن يتوقرء من الملؤوليتين ب ن المدين خف الملؤولي  الرقدي  انصرخت  إرادتء عند إبراا ا
ضرر عند الترفقد ، بينمف الملؤول خف الملؤولي  التقصيري  لا تكن لء إي إراد  عند وقوع ال رل 

 .الضفر الم زا لء بفلترويض
ويوالد الت نفح وفص بفلملؤولي  الرقدي  ايم يلتوالب الترويض اتى عن الضرر الاير      

من القفنون  2 / 182لوط  الالليا الب نص المفد  متوقع ورف افل  ارتكفب المدين ل اش يو ا
 .المدنف الالزالري

من القفنون المدنف ال رنلف إ  ين رشع المفد  لا  1150ورو ن س الاكا الشي يتت بء المفد       
تنص إ  ع ى الاش، ويلا  الوط  الالليا بفلاش قن الوط  الالليا خف القفنون ال رنلف يلفوي 

نهمف الورري قن الاش ينطوي ع ى لوح ني  بينمف الوط  الالليا قد يقع الاش مع ين ال ر  بي
 .بالن ني  
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ل خمن المدين الشي يرتكب غشف يو وطف الليا خف تن يش ا لتزاا يصبا كفلملؤول خف وع ى ك    
الملؤولي  التقصيري  م زمف بفلترويض عن الضررين المتوقع والاير متوقع ، ويقع ع ى الدالن 

 .إ بفت ين غشف يو وط  الليمف وقع من المدين ونالا عنء ضرر ل دالن
ي  الرقدي  ع ى الضرر المتوقع رو ين المترفقدان لا ومف يبرر قصر الترريض خف الملؤول    

يترفقدا إ  ع ى مف يتوقرفنء من ضرر خفلضرر غير المتوقع   يدول دالر  الترفقد خال يروض عنء 
الالليا من المدين، ويرى الفنب من ال قء ال رنلف منها الولران خف   إ  خف افل  الاش يو الوط

نق ب إلى ملؤولي  تقصيري  وتشمل الضرر غير المتوقع ، رشا الصدد ين الملؤولي  الرقدي  ت
وانتقد الفنب آور من ال قء ال رنلف رشا الريي وفص  ال قيء ليون مفزو إش   يزال المدين ملؤو  
بفلرقد اتى لو كفن لفح الني  خف عدا تن يشع ويرى ب ن الملؤولي  عن الضرر الاير متوقع خف 

 .  نص ع يهف القفنونرشع الافل  ليلت إ  عقوب  مدني
إمف بفلنلب  ل  قء الرربف وع ى ريلها اللنهوري خمنء يرى ب ن اقصل خف الملؤولي  عقدي      

كفنت يا تقصيري  ت زا المدين الترويض عن الضرر المبفشر ب كم ء اتى لو كفن غير متوقع قنء 
  تتميز ب نهف تقوا ع ى رو الملؤول عن الضرر خهو الشي ياد ء بوطلء ، إ  الملؤولي  الرقدي

الرقد خمراد  المترفقدين رف التف تادد مدارف، وقد اخترض القفنون إن رشع ا راد  قد انصرخت إلى 
الرل الملؤولي  عن الضرر مقصور  ع ى المقدار الشي يتوقرء المدين خهشا الشي ي ترض إختراضف 

 .مرقو  ين المدين قد ارتضفع 
  شرط ات فقف يردل من مقدار الملؤولي  بقصررف ع ى مقدار مرين ويكون رشا ا ختراض بم فب    

ولكن لمف كفن رشا الشرط بفطل خف افلتف الاش والوط  الالليا ، رو مقدار الضرر المتوقع 
يصبا المدين م زا بفلترويض عن كفمل الضرر متوقرف كفن وغير متوقع قنء رالع إلى اقصل 

 .1من مقدار الملؤولي  برد إبطفل الشرط ا ت فقف الشي يردل 
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ممف لب  يتبين ين القفعد  الرفم  خف الترويض رف ين الضرر المبفشر والمتوقع رو الشي     
يروض عنء خف الملؤولي  الرقدي ، خفلضرر غير المبفشر   يروض عنء مط قف لواح خف 

 . 1الملؤولي  الرقدي  يو التقصيري 
لمتوقع والاير متوقع خف الملؤولي  التقصيري  ، إمف الملؤولي  الرقدي  خال ويروض الضرر ا 

ترويض خيهف إ  ع ى الضرر المبفشر والمتوقع ، إ  خف افل  الاش والوط  الالليا خيروض اتى 
 .الضرر الاير متوقع 

خف وبفلنظر إلى طبير  الرمل المصرخف بف عتمفد الملتندي الشي يشم ء عنصر الموفطر      
الرم ي  ا لتمفني  ، خمننف نافول درال  مدى تطبي  القواعد الرفم  ل ضرر خف الملؤولي  المدني  
ع ى الملؤولي  المدني  لقطرا  المترفقد  خف ا عتمفد الملتندي وفص  بفلنلب  ل ملؤولي  الرقدي  

ومدى  2الملتندي بموالب عقد ا عتمفد الملتندي خف عالق  الرميل اآلمر بفلبنا خفتا ا عتمفد
 .تواخر الشروط القفنوني  الالزم  خف الضرر لقيفا الملؤولي  المدني  ل بنا 

 المطلب الثاني

 الضرر الموجب للمسؤولية المدنية للبنك 

إن تاق  ضرر الرميل اآلمر ركن يلفلف  قفم  ملؤولي  البنا عن شالا الضرر، ويوضع    
الرقدي  يو التقصيري  ، خفلضرر بنوعيء المفدي والمرنوي  ل قواعد الرفم  لواح تر قت بفلملؤولي 

 .يكون قفلمف خف الملؤولي  المدني  ل بنا تالفع الرميل اآلمر يو الاير 
وعرخنف ين القوانين الرربي  واقالنبي  بمف خيهف القفنون الالزالري ي وش بفلضرر بنوعيء المفدي      

  المدني  ل بنا تالفع الرميل اآلمر، شالا قن والمرنوي، خمن رشا الضرر يتاق  خف الملؤولي
الرم ي  التموي ي  مرتبط  بموفطر شات طبير  مفدي  نظرا لمف قد يلبب وط  البنا من ضرر مفدي 
ل رميل اآلمر تظهر خف ولفر  مفلي  كبير  قد تالر الرميل اآلمر إلى زعزع  مركزع المفلف ويصل 

 .إلى ا خالس 
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ويتميز الضرر الموالب ل ترويض خف ملؤولي  البنا عن وطلء بوصوصي  الطبير  المميز     
، وتبرف لشالا يوت   تقدير الضرر ا قراض تندي التف تدول اول عنصرلرمي   ا عتمفد المل

 .بفلنلب  لنوعف الملؤولي  المدني  لواح الرقدي  يو التقصيري  
 

 الفرع األول

 خصائص الضرر في مسؤولية البنك عن خطئه تجاه العميل اآلمر

إشا كفن الضرر الشي ينتج عن وط  البنا تالفع الرميل اآلمر خف مررض عم ي  التمويل رو    
بفلرميل اآلمر من الراح وط  ضرر مفدي بفلدرال  اقولى يتم ل خف الولفر  المفلي  التف ت ا  

، خمن إمكفني  تداو ء مع الضرر المرنوي الشي يصيب الرميل رو يمر قفلا خف اف ت عد  البنا
 .تدور يلفلف اول اللمر  المفلي  والمركز المفلف ل رميل اآلمروالتف 
شالا ين الرميل اآلمر خف الافلب اقعا رو تفالر لء مركز مفلف واقتصفدي ويي ضرر مفدي    

ينركس ل بف ع يء ويؤ ر مبفشر  ع ى وضرء المفلف ، خفلضرر المرنوي خف رشع الافل  يمكن ين 
 .1ن ين يشكل امتدادأا خف الملتقبليتزامن مع الضرر المفدي كمف يمك

عتمفد  لتزامء بمنا مب م ا عتمفد يو ينهى ا عتمفد القطرف تن يش البنا خفتا ا خمن عدا      
الاير قفبل ل لافح دون إوطفر ل رميل اآلمر يرد شالا وط  مهنف يلتوالب الملؤولي  المدني  

يل الت مفراتء ولفر  المفلي  بارمفنء من تمو الرقدي  ل بنا ب بوت ضرر الرميل اآلمر من والل ال
، ورشا ينركس ل بف ع ى لمرتء التالفري  وال ق  بء التف قد تمتد لزمن طويل بمف يضرر بء مفديف

 . لترفد  اعتبفرع بين التالفر 
خفلضرر الشي ي ا  الرميل اآلمر غفلبف مف يؤدي إلى إخاللء الشي تتداول إلى الفنبء عد     

، خيمكن ين يكون اللبب رو لوح تقدير من الرمل يو إرمفل يو  2  البنا يادرفعنفصر يكون وط
الرميل –عدا الايط  من البنا يو ينتج عن تصرخفت الرميل غير المشروع  ويكون وط  الدالن 

 .  3لفرا خف إادام الضرر الشي لاقء  -اآلمر
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  مع وط -الرميل–وع يء وطبقف لقواعد الملؤولي  خمن خف افل  ملفرم  وط  المضرور   
خف وقوع الضرر تالرل ملؤولي  ال فعل يو الموطئ منو ض  بمقدار الالزح  -البنا–الملؤول 

 .اآلمرالمادد من الملؤولي  الشي يقع ع ى عفت  المضرور الرميل 
وعرخنف لفبقف ين الضرر المرتد بء قفنونف خف الملؤولي  المدني  الرقدي  رو الضرر المبفشر      

والمتوقع وقت إبراا الرقد، ويرد الضرر اف  خف رشع الافل  إشا كفن ضررا يكيدا والديف قفبال 
اآلمر بموالب  ل  بفت من قبل الرميل اآلمر وم فلء عدا وضع البنا اقموال تات تصر  الرميل

عقد ختا ا عتمفد خهنف يك ف إ بفت الضرر الشي يكون افل ماق  الوقوع موالب ل ترويض من 
 .قبل البنا
 ء من موفطر ملتقب ي  خمن ونظرا لوصوصي  عم ي  التمويل بف عتمفد الملتندي ومف يام     

ل، ويكون نتيال    يك ف ين يكون اف  خقد بل يمكن ين يمتد رشا الضرر خف الملتقبالضرر 
لوطف البنا خفتا ا عتمفد  ويقصد بفلضرر الملتقب ف رو الضرر الشي لو  يقع برد وقوع ال رل 
الضفر يي تاق  لببء عند وقوع ال رل الضفر ولكن آ فرع لا تتاق  إ  برد شالا لواح ك هف يو 

 .1برضهف
لضرر الالا  بفلرميل نتيال  وخف إطفر عم ي  التمويل المصرخف بف عتمفد الملتندي خمن ا      

لوط  البنا غفلبف مف يظهر وصفلص الضرر الملتقب ف، لواح شكل امتدادا لضرر افل يو نتيال  
 .ملتقب ي  مؤكد  لوطف البنا وشالا عفلد إلى طبير  الرم ي  التموي ي  والهد  الشي تلرى لتاقيقء 

ل اآلمر بفقموال بلبب إنهفح المن رد وم فلء الضرر الشي يلببء القطع الم فالئ لتمويل الرمي     
 فرع الملتقب ي  تظهر آورغا ين الضرر افل إ  ين  ،من طر  البنا لرقد ا عتمفد الملتندي

لت مفري ل رميل اآلمر ويهدد يلس نالفاء ي  وفص  المرنوي  ع ى المشروع ا بف نركفلفت الل ب
 .وبقفلء
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تيال  الملتقب ي  المؤكد  بوط  البنا خقد تظهر من والل تقفعس البنا خف القيفا بواالب يمف الن   
نمف ملتقب ف، يظهر من والل عدا ماللم   التا يل والماللم  الشي   يكون الضرر خيء اف  واب
مب م ا عتمفد ل مكفنيفت المفلي  ل رميل اآلمر يو عدا مالحمتهف ل مشروع ا لت مفري، ويشكل 

 .لا نتيال  اتمي  ملتقب ي  لوط  البنا مف يوالب الترويض عنء بشا
يمف بفلنلب  ل ضرر المبفشر والاير مبفشر خمن الت ري  بينهمف   يتر   بمظفرر الضرر بقدر    

 .          بفلنلب  لرالق  البنا خفتا ا عتمفد بفلرميل اآلمر  1مف يتر   بفلص   اللببي  بين الوط  والضرر
 ال اني الف ت

 نطاق الض   الموا  للمنؤولية العقدية والتقصي ية لل نك
     
لا يرتكب عرخنف خيمف لب  ين الترويض يكون عن الضرر المبفشر والمتوقع عند الترفقد مف    

، خفلملؤولي  الرقدي  يلفلهف الرقد المادد  راد  اقطرا  طبقف لمبدي المدين غشف يو وط  الليا
واري  الترفقد وع ى إ ررف يكون عنصر الملؤولي  ماددا بمف يتوقع الطرخفن ادو ء ل طفن ا راد  

ي نفح إبراا الرقد، ايم ين إراد  الطرخين قفمت بتاديد مف كفن يالب ين تن يشع ورف التف تادد 
 .الالزح القفبل ل صالح من الضرر عند عدا تن يش الرقد

الق  البنا بفلرميل اآلمر تنصب ع ى اقضرار والترويض خف الملؤولي  المدني  الرقدي  لر   
، ويتادد نطف  الضرر خف الملؤولي  الرقدي  تال  عن عم يفت ا عتمفد الملتنديالمتوقر  النف

بمريفر توقع الضرر ويرتد بتقدير توقع الضرر بتفريا إبراا الرقد باض النظر عمف قد يلتالد برد 
 .إبرامء 
ر موضوعف   مريفر شاتف يللهف مف يتوقرء الشوص ويكون مريفر توقع الضرر بمريف    

المرتفد خف م ل الظرو  الوفرالي  التف والد خيهف المدين   الضرر الشي يتوقرء رشا المدين 
، خفلضرر الاير قفبل ل ترويض رو الضرر الشي   يمكن توقع ادو ء من قبل الرالل 2بفلشات

 .المرتفد خف ن س الظرو 
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واقاكفا الرفم  ل ضرر المتوقع خف الملؤولي  الرقدي  تنطب  خف عالق  البنا بفلرميل اآلمر    
خف عم ي  ا عتمفد الملتندي، خفقضرار القفب   ل ترويض بموالب الملؤولي  الرقدي  رف ت ا 

، ورنف إبراا عقد ختا ا عتمفد الملتنديقرهف ي نفح اقضرار التف يمكن ل بنا اليقظ المتبصر ين يتو 
ي وش بمريفر الممتهن المتوصص خف تقدير عنصر الوط  ، ويكون ع ى المصر  الممتهن اقوش 
برين ا عتبفر مف يايط برم ي  ا عتمفد من مرطيفت إقتصفدي  وظرو  مفلي  وموفطر تايط 

 .     بتن يش عم ي  ا عتمفد الملتندي
ر ى البنا من الترويض إ  عن اقوطفح التف ورالت عن رشا ا طفر ويقع ع ى المدين و  ي   
 .عفت  ا  بفت ( الرميل اآلمر)

إشا كفن مريفر الضرر المتوقع خف الملؤولي  الرقدي  مرتبر قفنونف خمن تاديد نطف  رشا التوقع    
قدارع، خفقطرا  المترفقد  ومداع كفن مال الدل شالا ين التوقع قد يكون خف لبب الضرر دون م

 .ي نفح إبراا الرقد قد يتوقع عدا التن يش ولكن   يمكن ل بنا توقع يرمي  الضرر يو قيمتء المفلي  
خمشا كفن التوقع قد ينصب خف لببء ولكن   يتوقع خف مقدارع وفص  مع الظرو  التف تن ش    

، ختدول القضفح ال رنلف لن    واقلرفررتبفطهف بتق بفت الرم خيهف عم ي  ا عتمفد الملتندي وا
وخر  بين الضرر ن لء الشي يالب ين يبقى ضمن مف رو متوقع وبين بدل الضرر الشي  1154

رتبفر لوى اقضرار المتوقر  ، خفلقفضف وخقف لهشا ا التهفد   ي وش خف عين اليرود تقديرع ل قفضف
 .1بقيمتهف ال ر ي  بتفريا الاكادر رشع اقضرار قمن قبل اقطرا  عند الترفقد ولكنء ي

ورشا الال   يمس بفقاكفا الرفم  ل ترويض عن الضرر المتوقع خف الملؤولي  الرقدي  ،    
قتصفدي  والمفلي  الرفم  والمتداو   خف تن يش عم يفت التمويل والتف تتاكا خف مل ا شالا ين الروا

ن النشفط المفلف بشكل عفا تصرب من مل ل  تاديد قيم   اقضرار التف قد يتررض لهف الرميل واب
 . يمكن تاديد عنفصر توقع الضرر 

ختكون ملؤولي  البنا الرقدي  عن الضرر المتوقع ويتا تقدير الترويض وخقف ل ضرر الواقع      
بقيمتء بتفريا صدور الاكا بمف ياق  ترويضف عفد  ل رميل ودون ور  توقرفت البنا لاله  

 .الضرر
 ـ
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فب لت نفحا من قفعد  الترويض عن الضرر المتوقع خف الملؤولي  الرقدي  افل  ارتكاو       
ن يرتكب وط  قصدي يتم ل المدين لاش ي نفح تن يش الرقد ، خملؤولي  البنا تبقى قفلم  اتى واب

بفتالفع نيتء ناو عدا تن يش التزامفتء الترفقدي  تالفع الرميل اآلمر، خهنف يل ل عن كفمل اقضرار 
ن كفن  التف لاقت بفلرميل اتى ولو لا تكن متوقر  من قب ء عند الترفقد الب القواعد الرفم ، واب

م ل رشا الوط  القصدي  رتبفط مص اتء بمص ا  الرميل اآلمر التف ت  ر  نفدرا مف يرتكب البنا
 .    ل بف خف عم ي  التمويل

واف ت ترل  البنا خف تن يش التزامفتء الترفقدي  لواح بردا تن يشرف يو ا والل بهف خهف      
لي  الرقدي  توضع قاكفا الملؤولي  الرقدي  بالب مف لب  توضياء، خهنف يتررض البنا ل ملؤو 

 . خف موااله  عمي ء عند القطع الم فالئ ل عتمفد الممنوح لهشا الرميل
إشا كفنت الملؤولي  الرقدي  تالد يلفلف لهف خف ا والل بف لتزامفت الترفقدي  خمن الملؤولي      

التقصيري  ت فر خف موااله  البنا خفتا ا عتمفد خف المرا   التف تلب  الترفقد شالا ين رشع 
 .لمرا     توضع قي عقد ينظا الرالق  بين الطرخين ا

ويؤوش خف عين ا عتبفر خف تقدير الترويض قيم  الضرر ن لء دون النظر إلى اللفم  وط     
نمف يتا تاديد الترويض وخقف  البنا و  وضري  الرميل يو ظروخء الشوصي  يو وضرء المفلف واب

 .لرنفصر الضرر 
فخ  اقضرار التف لاقت بء نتيال  وط  البنا ويتا تقدير الترويض خيتا ترويض الرميل عن ك   

 .ي نفح صدور الاكا من يالل تمكين المتضرر إصالح الضرر الشي لاقء
عتمفد خف موااله  دالنف الرميل اآلمر ويظهر شالا ملؤولي  التقصيري  ل بنا خفتا ا وتقوا ال   

عتمفدا لرميل آمر متر ر مفليف ، ب ن تلبب ا تا لترالا ب ن يي وا خف إوالل البنا بواالبء بفلتار 
البنا خف ت ور إعالن إخالس الرميل اآلمر بلبب تقديا ا لتمفن ودعا البنا لء وين شالا يؤدي 

لتمرار بقفح ايف  المشروع نتيال  مظهر ا لتمفن غير الاقيقف الشي و قء ا عتمفد الممنوح اإلى 
الشي يصيب المفع  الدالنين  1ي  ل بنا بلبب الضرر الالمفعفمن البنا، خهنف تقفا الملؤولي  المدن

 .  ويكون  لوكيل الت  يل  ين يطفلب بفلترويض بفلا المفع  الدالنين ولمص اتها 
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 لمبحث الثاني ا

 مخاطر عملية اإلعتماد المستندي على البنك فاتح االعتماد  

 

مرنويف يمس بفلوضع المفلف إشا كفن الضرر الالا  بفلرميل اآلمر قد يكون مفديف يو        
مهدد  بوطر عدا وخفح عماللهف بفلتزامفتها بمف يشكل ، خمن البنوا خف مالفل ا لتمفن تكون ل رميل

موفطر الرم ي  ا لتمفني ، ومن الصرب ين تالتمع الموفطر المفلي  خف منش   مرين  م  مف تالتمع 
خف المصفر  خك مف تطور الرمل المصرخف وزادت الودمفت اتلرت مرهف بفلتزامن الموفطر التف 

طر المفلي  خف المصفر  إ  ين الموفطر ا لتمفني  ت تف تواالههف رشع المصفر ، وقد تتردد الموف
 .خف مقدمتهف قن عم ي  منا ا لتمفن ترد يرا ويوطر مف يقوا بء يي مصر  تالفري من يعمفل

ايم ينهف تكون دالمف مصاوب  بموفطر خفلمصر  يتوقع خف كل عم ي  التمفني  عدا وخفح     
، خ ف برض اقايفن يرالز الرميل اآلمر اعيدرف المادد و ع ى اققل خف مو الرمالح بفلتزامفتها ي

، يو يت ور خف اللداد وتتكرر رشع الرم ي  نتيال  لظرو  غير متوقر  عن لداد ديونء نهفليف
 .وياتمل ين يو   شالا صروبفت ك ير  ل مصر 

خف خال يوالد التمفن وفل نهفليف من الموفطر لشالا ع ى المصر  ين يتووى الاشر والدق       
الميع قواعد منا ا لتمفن ولكن الظرو  التف تلتالد غفلبف مف تكون وفرال  عن إراد  اقطرا  

 .المترفقد  قن الرم يفت ا لتمفني  تلتار  تن يشرف مد  من الزمن
ى دالمف لت فدي الموفطر ا لتمفني  وآ فررف بكل الطر  المتفا  قن لشالا خمن المصفر  تلر     

وشالا من والل القروض  ،لفر  اقكبر من الراح منا التلهيالت ا لتمفني البنوا تتامل الو
ن لهشع المشك   ت  يرا ل بيف ع ى نشفط المصر  ايم ينهف  الملتاق  وغير الملدد  من الرمالح واب
ت وت ع يء خرص  ا لت مفر وشالا  نو فض الليول  المتوخر  لديء ممف تضطرع إلى ا قتراض من 

نهيفر والورو  يو تررضء لوطر ا خالس ومن  ا ا ي  اقوري ب لرفر خفلد  عفلي  المؤللفت المفل
 . 1من اللو 
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ومن بين الرم يفت ا لتمفني  التف تالريهف المصفر  خمن ا عتمفد الملتندي يرد يرمهف ويك ررف     
شيوعف وانتشفرع وفص  خف نطف  التالفر  الدولي  وخيهف يتررض المصر  ل رديد من الموفطر التف 

تمفد ترد يضرار ت ا  المصر  من الراح عدا وخفح الرمالح بفلتزامفتها الرقدي  بموالب عقد ا ع
 .الملتندي
مفت الرميل اآلمر تالفع البنا خفتا ا عتمفد الملتندي الشالا لندرس خف المط ب اقول التز      

، التف يشكل ا والل بهف وط  ترفقدي يلتوالب الملؤولي  المدني  الرقدي ، وندرس خف المط ب 
 .ال فنف موفطر ا عتمفد الملتندي 

 
 المطلب األول 

 اآلمر تجاه البنك فاتح االعتماد بموجب عقد اإلعتماد المستنديالتزامات العميل 

 
تقع ع ى عفت   -عقد ا عتمفد الملتندي-بموالب ا ت ف  الترفقدي بين البنا والرميل اآلمر    

رغا رشا اقوير الم   من ا لتزامفت الترفقدي  ترتبر االر اقلفس خف تن يش عقد البيع الدولف ، و 
لفس لالت ف  الترفقدي إ  ين اقصول واقعرا  المواد  فضر  بفقين رشع ا لتزامفت و

عتمفدات الملتندي  نصت ع ى البرض منهف بص   والوبي ، وفص  إشا مف تضمن عقد ا عتمفد لال
، لتبقى 600من النشر   1الب نص المفد   الملتندي بند يقر صراا  بفلرمل بنصوص المدون 

 .اد  اقطرا  المترفقد  رشع ا لتزامفت مبدليف مكم    ر 
ومضمون ا والل بهشع ا لتزامفت رو المادد لنطف  وادود الوط  الترفقدي ل رميل اآلمر    

، وتقيدع بتر يمفت عقد ختا ا عتمفد لتزاا الرميل اآلمر بدخع الرمول تالفع البنا خفتا ا عتمفد رف ا
 . الملتندات ودخع قيمتهف فوالتزامء يويرا بت ق

 
 األول الفرع

 التزام العميل اآلمر بدفع العمولة أثناء فتح عقد االعتماد

ـــى الرقـــد ويتبرـــء توقيـــع        ـــراا عقـــد ا عتمـــفد الملـــتندي برـــد توقيـــع الرميـــل اآلمـــر ع  بمالـــرد إب
الموظ  الموتص خف القلا المتر   بف عتمفدات الملتندي ، ي تزا الرميل اآلمر بدخع مب م الرمولـ  

ت ــف  وكفخــ  المصــفري  التــف لــيتام هف البنــا خــف إطــفر تن يــش عم يــ  ا عتمــفد الماــدد  خــف نــص ا 
 .الملتندي
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وتتضــــمن المصــــفري  يالــــور البرقيــــفت والمرالــــالت البريديــــ  مــــع الملــــت يد يو البنــــا الولــــيط،     
وتلــتا  الرمولــ  والمصــفري  قبــل تن يــش ا عتمــفد بمصــدار وطــفب ا عتمــفد إلــى الملــت يد، وترتبــر 

مقفبال عن ااتالفز البنا مب اف خف وزينتء لصـفلا الملـت يد لتن يـش الرم يـ  إشا تقـدا الملـت يد  الرمول 
 .1بفلملـتندات المط وب  

خفلبنــا يكــون لــء اـــ  خــف تاصــيل الرمولــ  التـــف ي تــزا الرميــل اآلمــر بـــدخرهف برــد قبــول البنـــا     
فد الملتندي، وليس بمالـرد خـتا والشي يظهر من والل بدايتء تن يش ا عتمفد بمصدار وطفب ا عتم

 .ا عتمفد ووضع مب م من المفل تات  تصر  الرميل اآلمر الشي يم ل  من البضفع  الملتورد  
ويبدو ممف لب  ين الرمول  تكون ملتاق  خرال ي نفح ختا ا عتمفد قن البنـا يلـتا  يالـرأا ع ـى    

مكـفن آمـن عنـد ن ـس البنـا، و إشا لـا ين ـش القيفا بفلرم ي  ورـو يم ـل الرمولـ  عـن إوتـزان المب ـم خـف 
البنا ا عتمفد بلبب مبرر يرود المب م لآلمـر يو الملـت يد، خهنـف يبقـى اـ  البنـا خـف الرمولـ  قفلمـف 

 .اتى ولو لا يقا بفلدخع يو القبول يي تن يش ا عتمفد 
البنـا،  ويـتا شلـا إلى الفنب الرمول  ي تزا الرميل اآلمر بـدخع الن قـفت والمصـفري  التـف تكبـدرف    

إمف نقدا يو بقيدع خف الالفنب المدين من الالفب الالفري ل رميل اآلمر إشا كفن لء الفب الفر  لـدى 
 :البنا ويادد عقد ا عتمفد تفريا رشا القيد ورو ياد التواريا 

براا الرقد بينء وبين البنا  -  .تفريا تقدا المشتري بط ب ختا ا عتمفد واب
لـت يد بوطـفب ا عتمـفد، إش يصـبا التـزاا البنـا ناـو الملـت يد وطفر البنا ل مإتفريا  -

 .بشلا قطريف   رالوع خيء بمالرد وصولء إلى من والء إليء 

تــفريا الوخــفح ال ر ــف ل ملــت يد ويداح قيمــ  الكمبيفلــ  التــف يلــابهف بــفل من لــواح ع ــى  -
 .البنا يو ع ى المشتري اقمر 

الملــت يد بــفل من يو يي موعــد يوــر يــنص  تــفريا قبــول البنــا ل كمبيفلــ  التــف يلــابهف -
  .2ع يء ا عتمفد

 ـ
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 الفرع الـثاني

 التزام العمــيل اآلمر بالتقيد بتعليــمات البنك فاتح االعتماد
 

ا بقـفح ع ـى يوامـرع  وبرد إبراا عقد ختا ا عتمـفد يول التـزاا يقـع ع ـى عـفت  الرميـل اآلمـر رـ      
التف ط ب بموالبهف ختا ا عتمفد من البنا بايم يمتنع ع ى الرميل اآلمر ين يرالع خف يوامـرع إلـى 

 .1البنا ب تا ا عتمفد يو ين يردل خف شروطء قبل انتهفح المد  المادد  لالعتمفد
ا عتمـفد، وفصـ   خفلرميل اآلمر   يالوز لء خف ا عتمـفد القطرـف إلاـفح يو ترـديل شـروط عقـد    

برد البـدح خـف تن يـش ا عتمـفد قن التـزاا البنـا ناـو الملـت يد يصـبا منـش رـشع ال اظـ  بفتـف ونهفليـف   
رالــوع خيــء مهمــف كفنــت الاالــج التــف يلــتند إليهــف المشــتري كــفلقو  القــفرر  التــف تهــدد تن يــش عقــد البيــع 

 .2بينء وبين البفلع مفعدا افل  الاش ال فبت من الفنب البفلع 
  ت يد خمن بفب يولى الرميـل اآلمـر قنء إشا كفن البنا   يمكنء التراالع عن التزامفتء تالفع المل   

 .يلتطيع و  يمكنء شلا لمف يرتبء من إضرار بفلبنا والملت يد مرأف 
واللـــبب الرليلـــف ل تشـــديد خـــف تن يـــش التزامـــفت الرميـــل وا بقـــفح ع يهـــف رـــو ضـــرور  تـــوخير ال قـــ     

خف الترفمالت التالفري  الدولي  بفلصور  التف تاميهف من ال وضى وا ضـطراب والترـديل  ننفوا طمل
الايـــر مبــــرر بمــــف يمــــس بفلرم يــــ  ا لتمفنيــــ ، قن اللـــمفح ل رميــــل اآلمــــر خــــف التراالــــع عــــن شــــروط 
ز ا عتمــفد قــد يهــدد التالــفر  الدوليــ  ويهــدا ال قــ  بــين التالــفر، وقن تــدول البنــا ل ولــفط  الــفح لترزيــ

رلفلهف بفلصور  اقخضل  .        وتدعيا رشع ال ق  واب
ن ت كـــد ل رميـــل اآلمـــر لـــوح نيـــ  الملـــت يد خـــمن ضـــرور  امفيـــ  ال قـــ  خـــف المبـــفد ت التالفريـــ       واب

الدولي  تم ف التقيد بفلتر يمفت و  يمكن التراالع عنهف ب ي افل مـن اقاـوال، ع ـى ين رـشا التقيـد   
الرـ  خيـء  بموالـب يلري إ  من الوقت الشي يصبا خيء ترهد البنا تالـفع الملـت يد قفلمـف ونهفليـف   ر 

 .  وطفب ا عتمفد
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 ثالفرع الثال

 التزام العميل األمر بتلقي المستندات ودفع قيمتها

      
برد تن يـش البنـا لالعتمـفد وتلـ مء ل ملـتندات الوفصـ  بفلبضـفع  خـمن الرميـل اآلمـر ي تـزا بـ ن      

ا عتمــفد الملــتندات الوفصــ  بفلبضــفع  خــور تلــ مهف مــن الملــت يد ودخــع يو يتلــ ا مــن البنــا خــفتا 
 .1قبول يو وصا الكمبيفل  التف يلابهف الملت يد ع يء مف لا يتا ا ت ف  ع ى وال  شلا

ويـــتا شلـــا وـــالل المـــد  الماـــدد  لاللـــتالا والتـــف يـــتا ا ت ـــف  ع يهـــف خـــف بنـــود عقـــد ا عتمـــفد،      
ي اص الرميـل اآلمـر الملـتندات ويراالـع مـدى تطفبقهـف مـع عقـد ا عتمـفد، ويضف  لهـف مـد  كفخيـ  لـ

التــف دخرهــف  -مب ــم ا عتمــفد-خفلرميــل ي تــزا ايــفل البنــا الــشي وخــى بفلتزامــء بــدخع قيمــ  الملــتندات
ل ملت يد إضفخ  إلى بفقف الن قفت والمصروخفت التف تكبدرف البنا والضمفن الالـورري خـف م ـل رـشع 

ني  رو البضفع  شاتهف مال عقد البيع الـدولف مـن وـالل ايـفز  ملـتنداتهف المم  ـ  لهـف الرم ي  ا لتمف
وتبقــى الملــتندات لــدى البنــا خــفتا ا عتمــفد إلــى ين يــتا تلــوي  -المقدمــ  إليــء ي نــفح تن يــش ا عتمــفد-

 .2الشي تا دخرء خف ا عتمفد مالمب 
شا       وين ش الرميل التزامء رشا بالب ا ت ف  المبرا خف الميرفد المت   ع يـء خـف عقـد ا عتمـفد واب

تقـــفعس يو تراوـــى الرميـــل اآلمـــر خـــف تن يـــش التزامـــء بفلـــدخع خهنـــف الـــفز ل بنـــا التن يـــش ع ـــى البضـــفع  
رتهن ل بضـفع  إلـى بفعتبـفر ين البنـا دالـن مـ ،3بمالراحات التن يش ع ى اقشيفح المررونـ  ررنـف تالفريـف

 .اين الوخفح بقيم  الملتندات 
وغفلبـــف مـــف ت الـــ  البنـــوا كضـــمفن لهـــف لوخـــفح الرميـــل اآلمـــر بمـــف ع يـــء ي نـــفح إبـــراا عقـــد ا عتمـــفد     

الملـتندي تشــترط ين يكــون لــند الشــان ل بضــفع  ماــررأا لافم ــء يي قمــرع، ويتلــ ا البنــا ملــتندات 
تلـــ ا البضـــفع  وبيرهـــف واقتضـــفح  منهـــف، ينطبـــ  ن ـــس البضـــفع  ويكـــون لـــء بموالـــب ملـــتند الشـــان 

 .الاكا خف افل  لند الشان الالوي لت فدى البنا بشلا إالراحات الررن والتن يش 
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 82.الن ديفب ، مرالع لفب ، ص -(1)
 47.مصط ى عبفس المصري، مرالع لفب ، ص -(2)

   364.يامد مامد يبو الروس، مرالع لفب ، ص -( 3)
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خــف افلــ  رــالا البضــفع  المــؤمن ع يهــف خــف الطريــ  خهنــف ينتقــل اــ  الــررن الــشي يتمتــع بــء  يمــف   
 .البنا ع ى البضفع  إلى ترويض الت مين

شا مــف يوخــى الرميــل بمــف ع يــء ل بنــا مــن قيمــ  ملــتندات ومصــروخفت وخوالــد يتلــ ا الملــتندات      واب
بفلتفلف يتل مهف وتنتهف بـشلا التزامفتـء المم    ل بضفع  التف تكون قد وص ت إلى مينفح الوصول، و 

 .النفشل  عن عقد ختا ا عتمفد الملتندي تالفع البنا خفتا ا عتمفد 
موي هـف بفلملـتاقفت المفليـ  خفلبنوا ت ال  إلى ضمفن  الررن الايـفزي ل بضـفع  مـن يالـل إعـفد  ت    
لرقديـ  ع ـى الرميـل اآلمـر إشا ، ولكن شالا   يمنع من إقفم  البنا لـدعوى الملـؤولي  المدنيـ  ال بنا

 .مف لاقت بء يضرار الراح ا والل بهشا ا لتزامفت الترفقدي  الم زم  ل رميل اآلمر
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 المطلب الثاني

 مخاطر اإلعتماد المستندي

ترد اقوطر واقك ر ترقيدا من الرم يفت  1تصفاب عم ي  ا عتمفد الملتندي موفطر    
، ورشع الموفطر بف لتمويل ص قفت التالفر  الدولي المصرخي  اقورى وشالا لكون الرم ي  تتا غفل

تتنوع بالب مراال عم ي  ا عتمفد الملتندي من والل الملتندات المتداول  نتيال  لتردد وتنوع 
 .ا  المترفقد صور ا عتمفد الملتندي وكشا بلبب تردد اقطر 

خفلرميل اآلمر الشي يط ب من المصر  ين ي تا ا عتمفد لمص ا  ملت يد مرين والم روض     
منء ين يرالع ل مصر  قيم  ا عتمفد برد ين يقوا رشا اقوير بدخرء ل ملت يد، خمنء قد يمتنع عن 

فح الني  من ايم شالا إمف بلبب عدا قدرتء ع ى الدخع يو بلبب عدا رغبتء خف شالا قنء كفن ل
 .اقلفس ولا يكن المصر  ير ا بء

وع يء ندرس الموضوع من والل خرعين نتنفول خف ال رع اقول الموفطر النفتال  عن     
الملتندات وعن صور ا عتمفد الملتندي، وال رع ال فنف يتضمن الموفطر النفتال  عن عمالح 

 .  البنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدين  والدول  التف يرمل بهف المصر  التف قد يتررض المصر  لرد  موفطر نفتال  عن الظرو  الرفم  ورف الوفص  بفل -(1) 
موفطر ليفلي  ، ا قتصفدي  : لهف ت  ير ع ى الودمفت ا لتمفني  وفص  خف عمي   ا عتمفد الملتندي، ورشع الموفطر رف 

 .ا التمفعي  والتشريري 
الشرب )ع ى ياد عنفصر الدول   الوطر الليفلف كل خرل يو امتنفع عن خرل يو واقر  يو ادم يم ل عدوانف: المجاط  النيانية
ومن ش نء الت  ير خف اصول مفنا ا عتمفد ع ى اقء خف يالل ا لتاقف  لواح بت وير اصولء ع يء يو ت وير ( ، الل ط ، ا ق يا

بفت يضر بمصفلا مفنا ا عتمفد يو بارمفنء تمفمف منء، والوطر الليفلف قد يكون داو يف يو وفراليف كفل ورات الشربي  وا نقال
الرلكري ، والاروب اقر ي  وا ضطرابفت الداو ي  كاروب ا بفد  الرنصري  والاروب الدولي  وقطع الرالقفت الدب ومفلي ، ولهشع 

 .   الموفطر ت  ير ل بف ع ى ارك  التالفر  الدولي  
فر الرمالت وتايير يلرفر ال والد ولهف ت  ير مبفشر ع ى نشفط الرمل المصرخف وفص  تق بفت وتايرات يلر:  المجاط  االقتصادية

 .2011ويزم  منطق  اقورو 2008والتاديد الالبر لقلرفر خف برض الدول وكشا اقزمفت المفلي  الرفلمي  م ل يزم 
كتاير برض الدول إلى ليفل  ا ن تفح ا قتصفدي وكشا ت شف برض مظفرر ال لفد المفلف وا داري : المجاط  االاتما ية

تالس والرالا الشيكفت المزور  وكشا المنفخل  الاير مشروع  بين المصفر  لزيفد  منا ا لتمفن لالشب المترفم ين كفلرشو  وا و
مرهف لتاقي  يكبر قدر من اقربفح والتهفون خف يالراح الدرالفت ا لتمفني  وا لترالا الكفخف عن الرمالح بمف يهدد بموفطر ولفر  

 .يموال المصر 
تظهر خف برض القيود التف تضرهف برض التشريرفت خف الدول م ل تشديد شروط ادوفل البضفلع :  المجاط  التش يعية

 . الملتورد  يو المواص فت القيفلي  لهف وغيررف 
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 الفرع األول

 المخاطر الناتجة عن المستندات وعن صور االعتماد المستندي

 
وكشا بالب صور ا عتمفد ت موفطر ا عتمفد الملتندي بالب الملتندات و توت   وتت ف   

 :الملتندي
 :المجاط  التي تن  ها المنتنداي المجتلفة : أوال
إن ل ملتندات خف ايف  ا عتمفد الملتندي يرمي  ايوي  كبير  ايم ينء يلمى بهشع التلمي      

ورو مف يميزع ع ى ا عتمفد البليط ختقديا الملتندات والتاق  من ، لقيفمء ع ى الملتندات 
صاتهف ومطفبقتهف لمف الفح خف وطفب ا عتمفد بش نهف يشكل يلفس ا عتمفد ن لء بل واقك ر من 
شالا خمن يطرا  ا عتمفد الملتندي تــترفمل بموالب رشع الـملتندات   البضفلع المرل   ورو مف 

1لنشر  من ا 5قضت بء المفد  
600  . 

ول بنا ين يررن الملتندات المم    ل بضفع  ررنف ايفزيف لاين وخفح الرميل اآلمر بفلتزامفتء    
تالفرء ، ولء ين ين ش ع ى البضفع  مبفشر  خف افل  عدا وخفح الرميل بمف ع يء، إ  ينء ع ى الرغا 

ر  الافلز ن س الضمفنفت من رشا نالد ين ايفز  الملتندات من النفاي  الرم ي    تقدا ل مص
التف تقدمهف الايفز  المبفشر  ل بضفع ، وتظهر الصروبفت الرم ي  بلبب تردد الملتندات التف يرد 

 .يرمهف لند الشان ا لمف ، وبوليص  الت مين وال فتور  التالفري 
ن ومن الموفطر التف يلببهف لند الشان الباري يو الالوي يو البري الشي يكون يلميف يي ي   

تل يا البضفع  المشكور  خف اللند يتا إلى الشوص يو الاله  المشكور  بف لا خف اللند وليس إلى 
 شوص آور، 

يقوا بوظي   لند م كي  يو لند يم ل البضفع  بمرنى ينء يمكن إالراح التصرخفت القفنوني  ع ى   
 .  2البضفع  بمالرالهف ع ى اللند شاتء
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 .111ب ريلفوي مامد الطفرر مرالع لفب ،  ص  -(1) 
 . 31ماف الدين المفعيل ع ا الدين،مرالع لفب  ،ص -(2)
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خمشا كفن لند الشان إلميف بفلا الرميل اآلمر خهنف   يمكن ل بنا ين يمفرس ا  الررن ع ى     
البضفع  بررن ملتنداتهف واتى لو ين البنا ابس الملتندات خمن ل رميل اآلمر ين يلتور  نلو  

 .  فني  من لند الشان ويلت ا البضفع 
ويتضا ب ن عقد ا عتمفد الملتندي الشي يكون خيء لندات الشان بفلا الرميل اآلمر        

تو و من موفطر بفلنلب  ل بنا ، وشالا قنهف تق ل من ضمفنفت المصر  خف ررن البضفع  عن 
 .طري  ررن ملتنداتهف إشا يمتنع الرميل اآلمر عن الدخع ل بنا 

لهف البنا إصدار لند الشان خف عد  نلا قن والود عد   وكشالا من موفطر التف يتررض     
نلا من لند الشان يالرل اللند   يقوا بوظي تء ك دا  مم    ل بضفع  بشكل يؤمن المصر  

 .كافلز ل لند خف ضمفن اقوقء ع ى البضفع  و  يزاامء خيهف ام   آورين لن س اللند
خمشا كفنت النلا مارر  قمر البفلع يو لافم ء يكون لهشا اقوير إشا كفن لفح الني  ين يبيع      

البضفع  مر   فني  عن طري  تظهير إادى نلا اللند إلى مشتر الن الني  ، يو قد يررن 
خيتضا ين تردد لندات  ،البضفع  برد بيرهف وينقل لند الشان إلى دالن مرتهن ضمفنف ل بضفع 

لشان قد يؤدي إلى تردد الرم يفت القفنوني  ع ى ن س البضفع  بمف يتيا ل بفلع الاصول ع ى ا
ملتندات المم     يموال التف ياتفالهف بمف يمس باقو  البنا خفتا ا عتمفد إشا يراد الاالز ع ى

 باقو  يطرا  يورى تدعف م كيتهف يو ررنف ل بضفع  بالب الرم ي  القفنوني  ل بضفع  ويت فال 
 .التف كفن ما هف لند الشان 

ين يتصر  بفلبضفع  إلى شوص الن الني  لواح بفلبيع يو  -الرميل اآلمر–ول مشتري      
الررن ويلت ا البضفع  وشالا يؤدي إلى خقدان البنا لاقء ع ى البضفع  قن المفلا الالديد 

 . 1 كي يلتطيع ين يتملا خف موااله  البنا بقفعد  الايفز  خف المنقول لند الم
ويرد شالا من يوطر مف يتررض لء البنا ويهدد بردا قدر  البنا ع ى الترداد يموالء التف     

لددرف ل ملت يد من ا عتمفد الملتندي الم توح لمص اتء وي قد بشالا البنا ضمفن  الاالز ع ى 
 .   البضفع  عن طري  ايفز  لند الشان 
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 .262بوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص -(1) 
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تشترط غفلبف خف ا عتمفدات الملتندي  التف تتردد خيهف لندات الشان ين  ولهشا خمن البنوا   
تل ا ك هف ل بنا وفص  إشا كفنت مرقم  ورشا ل تق يل قد ا مكفن من موفطر الرم ي  بلبب تردد 

 .نلا لندات الشان
ومن الموفطر التف قد تضر  من ضمفنفت البنا خف عم ي  ا عتمفد الملتندي وتؤدي إلى    

خقدان اقء ع ى لند الشان عدا مطفبق  البضفع  المشاون  ل بيفنفت المدرال  خف لند الشان من 
ايم الكمي  يو النوعي  يو عدا الشان ل بضفع  يصال، ورشا يادم غفلبف خف النقل الباري بلبب 

ا رلفليفت ع ى ن س الل ين  ك ن   يتا نقل البضفع  يصال يو يوقع الربفن يو النفقل لند  ك ر 
الشان عن طري  الوط  ورو اعترا  منء بشان البضفع  خف اين ين الشان كفن الزليف يو لا 

 .ياصل نهفليف 
لبنا الشي وخف افل  عدا تن يش الرميل اآلمر  لتزامء بفلدخع وبموالب ررن البضفع  من طر  ا  

يت فال  بردا والود البضفع  يصال يو يقل قيم  ممف رو مشكور خف الملتندات التف تم  هف والتفلف 
 .ضيفع  ا  البنا

يتضا ممف لب  وع ى الرغا من ين القفنون يلفوي بين ايفز  ملتندات الشان وبين الايفز      
لري التف نصت ع ى ينء تشكل من القفنون الباري الالزا 241المفدي  ل بضفع  الب نص المفد  

و يق  الشان ا  بفت ع ى التالا النفقل ل بضفلع التف شكرت خيهف وترتبر ييضف كلند ايفز  
ل بضفلع ورو مف يلهل الررن الايفزي الشي يكون ل بنا ع ى البضفلع من والل ايفزتء 

فنفت من ايفز  ، إ  ين ايفز  ملتندات الشان يضر  يو يقل مرتب  من ايم الضم 1ل ملتندات
 .البضفع  شاتهف

ومن الملتندات المهم  خف ا عتمفد الملتندي و يق  الت مين والترفمالت بهف   تو و من    
الموفطر  ، خمشا كفن رنفا بين الرميل اآلمر والملت يد ين الرميل رو من ليقوا بفلت مين ع ى 

 :إلى ا ضرار بمصفلا البنا ومنهفت ف  يتء، خمن الماتمل ين يؤدي رشا ا البضفع  وتات ملؤول
عدا تن يش الرميل اآلمر لشروط الترفقد التف ات   ع يهف مع الملت يد وبشالا تصبا  -

 .البضفع  غير مؤمن ع يهف
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 .121ب ريلفوي مامد الطفرر ،مرالع لفب ،  ص  -(1)
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قيفا الرميل بمالراح ت مين الزلف ياطف برض الموفطر ، ايم ين ا عتمفد قد  -
اقوطفر، م ل كون و يق  الت مين   تاطف وطر يكت ف بط ب و يق  ت مين   تاطف كل 

الكلر لبضفع  قفب   ل كلر كفلزالف  يو الروفا وشالا من يالل التق يل من المصفري  خمن 
 .رشا اقمر يشكل وطور  ع ى البنا خف افل  ت   البضفع  وامتنفع الرميل ع ى اللداد

ن الاصول ع ى عدا إصدار و يق  الت مين لمص ا المصر  الممول لكف يتمكن م -
 .مب م الت مين عند وقوع الوطر

وع يء خمن يغ ب البنوا تارص ع ى ين تكون الص قفت التالفري  التف تقوا بتموي هف عن طري    
ف ا عتمفد الملتندي قفلم  ع ى يلفس عقد البيع لي  وليس ع ى يلفس عقد البيع خوب لك

 .فع الراح الت من ع ى البضيتالنب موفطر عدا قيفا الرميل بم
وقن الت رق  بينهمف تكمن خف ين عقد البيع لي  ين البفلع يو الملت يد يقوا بفلت مين ع ى     

يالب ين يقدا من بين الملتندات و يق   ءالبضفع  ولكف يتمكن من ا عتمفد الم توح لصفلا
مين وخف البيع خوب قد يرهد المشتري ل بفلع بفبراا عقدي النقل والت  ،الت مين ع ى البضفع 

ورنف تنتقل م كي  البضفع  من البفلع إلى المشتري بمالرد تل يمهف ع ى ظهر الل ين  ،  1لالفبء
تضرررف ي نفح النقل وبتقفعس  التف يرينهف المشتري وبموالبء يتامل المشتري وطر رالكهف يو

افل  ري يو الرميل اآلمر خف الت مين ع يهف يضيع ضمفن البنا إشا ر كت البضفع  قنء خف تشالم
الهالا يكون الاالز ع ى مب م الت مين وبمف ين البضفع  غير مؤمن  تضيع اقو  البنا ع ى 

 . مب م الت مين
 :المجاط  التي ن  ها صو  اال تماد المنتند : انيا 
تنقلا ا عتمفدات الملتندي  من ايم نهفلي  التزاا البنا يمفا الملت يد إلى اعتمفدات غير      

 . 2(غير قطري  )واعتمفدات قفب   ل لافح ( طري  ق)قفب   ل لافح 
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وا عتمفد القطرف ي يد والود ترهد نهفلف   يمكن الرالوع خيء يو تردي ء دون مواخق  الميع     
، يمف ا عتمفد  1ف ورد بء نفخشا بدون مواخقتهاو  يرتبر القبول الالزلف لترديل مالمرين   اقطرا 

لافلء خف يي لاظ  وبدون إمكفني  هو الشي يات ظ خيء البنا لن لء بمالاير قطرف القفبل  لافح خ
 .2شرفر ملب  ل ملت يد ومن غير ين يرتب ع ى شالا يي ملؤولي  ع يءإ

لالعتمفد الاير قطرف يكون منش لاظ  ع ا الملت يد ب تا ا عتمفد لصفلاء يي  لزامفواق ر ا    
 .    منش وصول ا وطفر بء إليء، يمف قبل شالا ل بنا ين يرالع خف ترهدع ك ء يو برضء

وتت فوت موفطر ا عتمفد الملتندي بفلنلب  ل بنا بالب نوع ا عتمفد الم توح لمص ا      
ل اآلمر، وشالا ين ا عتمفد الاير قفبل ل لافح يك ر وطور  ع ى البنا الملت يد ب مر من الرمي

من ا عتمفد القفبل ل لافح قن بموالب رشا اقوير يمكن ل بنا ين ي ال  إلى إنهفح ا عتمفد دون 
 .الافال  لمواخق  الميع اقطرا ، وع ى وال  شالا ا عتمفد الاير قفبل ل لافح يو القطرف 

عتمفد الملتندي القفبل ل لافح يتلفوى من النفاي  القفنوني  بف عتمفد الاير ا  مع الر ا ين    
 .قفبل ل لافح إشا قدا الملت يد الملتندات المطفبق  لوطفب ا عتمفد 

 
 الفرع الثاني

 المخاطر الناتجة عن عمالء البنك 

اآلمر ويوضفعء المفلي  يتوالب ع ى المصفر  برد المرهف ل مر ومفت المتنوع  عن الرميل      
وا قتصفدي  والشوصي  ين يدرلهف اليدا وا اتيفط خف منا ا لتمفن بموالب عقد ا عتمفد 
الملتندي، قن اللمر  الطيب  والنزار  ل رميل اآلمر غير كفخي  لت مين الامفي  ل بنا من موفطر 

 .ولفر  يموال ا عتمفد إشا لفح الوضع المفلف ل رميل اآلمر
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وينتج عن شالا ضيفع يموال المصر  وعدا تمكنء من الاصول المب م الشي دخرء ل ملت يد    
، 1من ا عتمفد ورشا مف يم ل الها اقكبر قي مصر  عندمف يقوا ب تا ا عتمفد الملتندي

خفلموفطر التف تواالء البنا بلبب عماللهف ترالع إمف لردا قدر  الرميل اآلمر ع ى الدخع يو إلى 
 .رغبتء خف شالا عدا 
 : دم قد ة العميع اآلم   ل  الدفع : أوال
إن عدا قدر  الرميل ع ى الدخع ل بنا يم ل وطور  كبير  ع ى البنا خفتا ا عتمفد الشي وخى     

، قن الرميل اآلمر يكون غفلبف تفالرا شو اللمر   يد بموالب عقد ا عتمفد الملتنديبفلتزامء ل ملت
خف الوخفح بفلتزامفتء الترفقدي  ، إ  ينء قد يتررض قزم  مفلي  تالر ء عفالزا الالن  ورغبتء قفلم  

عن الوخفح بفلتزامفتء تالفع البنا ورنف تكون ل بنا خقط ضمفن  وااد  ورف الاالز ع ى البضفع  
بفعتبفرع دالن مرتهن لهف بايفزتء ل ملتندات التف تم  هف، ولكن رشع الضمفن  تكون غير كفخي  

افل  انو فض يلرفررف يو عدا رواالهف خف اقلوا  وعندرف تكون اصي   البيع يقل من  يايفنف خف
قيم  مب م ا عتمفد الشي يكون البنا قد دخرء ل ملت يد خيتضرر البنا بولفر  الالزح البفقف من 

 .يموالء
 كفن متوصصف خفويك ر وطور  خف المشكالت المفلي  التف قد يتررض لهف عمالح البنا إشا     

نمف بنشفط إقتصفدي يو تالفري ت، قن اقزم  المفلي  قد   ترفمالتء التالفري   ا خقد برميل آمر واب
مرين ويكون البنا متوصصف خف منا ا عتمفد لم ل رشا النشفط ويتررض لوطر إخالس الميع 

بد من عماللء وعدا قدرتها ع ى الوخفح بفلتزامفتها بمف يالر البنا ن لء إلى وطر ا خالس، ورنف  
ا شفر  إلى ين البنوا التف تاصر اعتمفداتهف خف خرع مرين من خروع النشفط ا قتصفدي وخف 
منطق  الاراخي  وااد  تتررض إلى موفطر ت و  ت ا التف يتررض لهف غيررف خهشا من عيوب 

 .التوصص المصرخف ويك ررف وطرا
خر ى البنوا ين تلرى إلى تاقي  درال  من التنويع خف ا عتمفدات التف تمناهف لتالفر      

يرم ون خف مالف ت موت    اتى   تالر اقزم  التف تقع بفلنشفط ا قتصفدي إلى ولفر  يموال 
 .البنا التف قد تؤدي إلى إخاللء
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وتالدر ا شفر  ين ترتيب ملؤولي  البنا عن الرميل اآلمر المتوق  عن الدخع تكون قفلم  تالفع    
دالنف الرميل بموالب مريفر ع ا البنا بفضطراب يعمفل الرميل وتوق ء عن لداد ديونء الملتاق  

ش إ ،الن يو لوح ني  رشا البنا المفنا ل عتمفدترتبط بمدى بشكل منتظا، خمن ملؤولي  البنا 
يالب ع ى القفضف قبل الاكا بملؤولي  البنا ين ي بت خف اكمء ين دليال قد قدا بش ن ع ا البنا 

 .  1يو والوب ع مء بتوق  عمي ء عن الدخع قبل مناء لقوير رشا ا عتمفد
ويلتنتج ممف لب  ين البنا إشا لا يقا عمي ء بفلدخع ويع ن إخاللء يمكن ل بنا التقدا لت  يل       

اآلمر  لتي فح الزح من يموالء برد ين يقلا الدالنون ومن بينها البنا يموال الرميل قلم  الرميل 
 .غرمفح
ويكون البنا مررضف لهشع الولفر  قلبفب ترود ل بنا ن لء قنء غفلبف مف يرتمد ع ى الضمفن    

ع المصر  الرفا ل رميل اآلمر، إش ين الرميل قد يكون م يلف عند تقديا الط ب ل مصر  ممف يشال
ن اعتمفد  ع ى ال ق  بء  ا يرقد الرميل برد شالا ديونف الديد  تؤدي إلى إضرف  ضمفنء الرفا ، واب
المصر  خفتا ا عتمفد ع ى الضمفن الرفا ل رميل   يربط اقء بمفل مرين بفلشات ومن  ا خمن 

 .شالا الا  يت  ر بيلفر المدين واعلفرع ويدور خف شمتء المفلي  والودا وعدمف
خف يزم  مفلي  ورنفا الرديد  عورنف يكمن الوطر خرندمف يطفلب المصر  الرميل بفلوخفح يالد    

من الدالنين اآلورين يطفلبون باقها و  يك ف يموال المدين ل وخفح باقها الميرف ايم ين الميع 
الدالنين يكونون متلفوين خف رشا الضمفن يي الضمفن الرفا ل مدين وليس رنفا يخض ي  قاد 

 .   2منها ع ى اآلورين إ  إشا كفن لء ا  التقدا طبقف ل قفنون
 : دم  غ ة العميع اآلم   الدفع :  انيا 
لتزامفتء ولكن تنقصء الليول  المفلي  بلبب ف خف الوخفح بفخف الافل  اللفبق  يكون الرميل راغبأ   

فح ولكن   يرغب بفلوخفح اقزم  التف يلمت بء، ولكن خف رشا ال رض يكون الرميل قفدرا ع ى الوخ
 .بمف ع يء ورشا ال رض يرد ياد يرا الموفطر التف يتررض لهف البنا بصدد منا ا لتمفن
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وتطرقنف إلى موالب ا لترالا المرتر  بء ل مصر  بايم يا  لء المع المر ومفت من       
، و 1مكفنيفتء المفلي  وا قتصفدي اب ويعمفلء و  -الرميل اآلمر-مصفدر موت    اول نشفط الزبون

لتزاا ويؤدي إلى المع المر ومفت غير صايا  و  يتاري عن الوضع غفلبف مف يول البنا بهشا ا 
لتوداا رشا اقوير يلفليب تدليلي  يو ف بهف وضرء ايقف ل رميل طفلب ختا ا عتمفد يو الاق

 .المفلف الاقيقف بمف يؤدي إلى صدور قرارات التمفني  غير مربر  عن واقع صايا ل رميل
وقد التطفع عدد كبير من رؤ ح الرمالح الاصول ع ى تلهيالت التمفني  بمبفلم كبير       

رتمفا بلمر  فح دون ا لا مافول  المصفر  الاصول ع ى يكبر قدر من اقربملتا ين خف شا
خضال عن ضر  ك فحات برض الموظ ين القفلمين ع ى شؤون ا لتمفن وا لترالا خف  ،الرمالح

 .  2 "الموفطر اقوالقي "المصفر  ويط   البرض ع ى رشا النوع من الموفطر الا 
براا عقد ا عتمفد الملتندي الد مهم  وفص  من إتلب   لشالا ترد مرا   الت فوض التف    

، ووالل رشع المرا   يكون ل بنا مط   البنا لرمالح شوي اللمر  الطيب  نفاي  الن اوتيفر
شا رخضء   يمكن ين يوص  رشا الرخض ب نء  الاري  وصفاب القرار ب تا ا عتمفد يو رخضء واب

 .وط  تقصيري 
إلزاا اري  الترفقد خال يمكن  يوتصر  البنا ع ى رشا الناو يالد لء مبرر قفنونف الب مبد    

، نء قد يررضء لموفطر ولفر  يموالءا عقد مع عميل   ي   بالدارتء الشوصي  ويرى يار البنا بمب
موالهف يويالد لهف مبرر اقتصفدي يظهر خف ين البنوا خف مالفل ا عتمفدات   ترتمد ع ى 

نمف يرتمد بفقلفس ع ى ودالع عماللهف التف تمناهف الليول  المفلي الو لشالا ع ى  ،فص  خقط واب
اوتيفر عماللهف اتى   تكون عرض  لموفطر ولفر  اقموال بلبب عدا رغب   نالبنوا ال

الرميل بدخع مف ع يء من مب م ا عتمفد، ورشا الشي يؤدي بء إلى ضيفع يموال البنا ومن  ا إلى 
 .عن موااله  ط بفت المودعين التف قد تادم خال   عالزع 
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 .121مرالع لفب ، صنريا ماباب ،  -(1) 
 .214بوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص -(2)
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وكشالا ترفمل البنا مع عمالح شوي لمر  ليل  ينفل من مكفن  البنا خف لو  المفل ولو      
ا لتمفن ويؤدي إلى تررضء إلى موفطر ارتزاز  ق  الرمالح بء،  وفص  المهور المودعين بمف 

 .يول  الالزم  لمبفشر  نشفطء خف منا ا عتمفداتيؤدي إلى صروب  خف توخير الل
عتمفد يالب ين   يكون مترل ف خف الترمفل فر  رنف ين البنا خف رخضء منا ا وتالدر ا ش    

 . اقء خف منا ا عتمفد اتى   يتررض ل ملؤولي  المدني  
مر ليئ اللمر  تالفع دالنف وي فر التلفؤل اول مدى ملؤولي  البنا عن ترفقدع مع عميل آ  

قن منا البنا ا عتمفد لم ل رشا الرميل يدمكن رشا اقوير من الظهور بمظهر الروفح الرميل 
الدالنين خيمف برد بمخالس رشا الرميل   ، ويت فاليركس اقيق  وضرء المفلف المتردي واليلر الشي  

  .اآلمر يو يتوق  عن الدخع
 :نقلا الريي وظهر اتالفرين ال الفب  عن رشا التلفؤل     

عدا ملفحل  البنا  -منها ع ف المفل الدين عوض-ريي البرض: اإلتااه األوع -
شا مف يخ س رشا اقوير يرود  المترفقد مع عميل متر ر مفليف قنهف الوظي   اقلفلي  ل بنا واب

غفلبف مف قلبفب   دول ل بنا خيهف م ل لوح إدارتء قموالء يو تق بفت النشفط التالفري ، و 
يكون البنا ضاي  لهشا الرميل قنء لي قد الزح من يموالء ويكون بمركز الدالن لهف الرميل 

. 

ع ى الوال  من شالا  -منها عبد الاكا مامد ع مفن-الشي ريي :االتااه ال اني   -
قن وط  البنا يكون ب تا اعتمفد  ،بملفحل  البنا ع ى يلفس الملؤولي  التقصيري 

مر تؤكد الظرو  المايط  بء ين ا خالس رو مصيرع الماتوا وينء ملتندي لرميل آ
شوص غير الدير بف لتمفن، ورنف تكون الملؤولي  قفلم  بتاق  ضرر لدالنف الرميل 

 .اآلمر بلبب وط  البنا 

وتكون ملؤولي  البنا التقصيري  مشدد  خف رشا الش ن قن البنا رو مهنف ماتر  وليس  
ت والولفلل التف تمكنء من التاري وا لترالا الاليد عن تفالر عفدي يم ا المؤرال

وع ى قد مف يم ا من قدر  تكون ملؤوليتء يشد  قن المصر  بلبب قو  الولفلل  ،الرمالح
التف يمت كهف خف مبفشر  مهنتء يتوقع منء المترفم ون مرء والالمهور ارصف ودق  يكبر 

لا ي زا ين تكون ملفحلتء يولع يو تفالر عفدي لشا ييتوقرء من شوص عفد فبك ير مم
 .1مالف  ويك ر تشددا بالب مف الفح خف رشا الريي
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ممف لب  يتبين ين ملؤولي  البنا التقصيري  تالفع دالنف الرميل اآلمر تقوا إشا لا يتووى       
الاشر والايط  خف مرا   الم فوضفت وخف اتوفش قرار منا ا عتمفد ، خفلتزاا البنا بفلتاري 

رالا ع ى الرغا من ينء التزاا خف موااله  الرميل، إ  ين آ رع مرتبط  بدالنف الرميل الشين وا لت
يمكن ين ي اقها الضرر من لوح قرار منا ا عتمفد، ايم يبقى ع ى المتضرر ين ي بت يمفا 

ملبقف بلوح وضرء المفلف بمف  -البنا-القضفح وط  البنا بقرار منا ا عتمفد لرميل آمر ير ا
 .ملؤوليتء المدني  التقصيري  تالفع الدالنين  يرتب
ويالب ع ى البنا ين يتوش كل اللبل والولفلل ل تاري الاليد عن الرميل اآلمر قن الاير      

من دالنف الرميل لديء ميل ل و و  خف ريي البنا، ويرتبر ين الاصول ع ى ا عتمفد الملتندي 
اتى   يكون البنا خف  البنا  لمص ا  عميل باد شاتء بم فب  تزكي  وشهفد  يلر والن يوال

 .موضع الملفحل  بلبب لوح اوتيفر عماللء
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 الفصل الثالث 

 العالقة السببية في المسؤولية المدنية للبنك فاتح اإلعتماد

   
الرالق  اللببي  بين الوط  والضرر رف الركن ال فلم لقيفا الملؤولي  المدني  الرقدي        

من القفنون  124والتقصيري  وقد عبرت ا راد  التشريري  عن ركن الرالق  اللببي  خف المفد  
م  بك  من القفنون المدنف،  05/10من القفنون رقا 35المردل  بموالب المفد   المدنف الالزالري

وغيررف من المواد 1..."كل عمل ييف كفن يرتكبء المرح بوطلء ويلبب ضررا:" إش قفلت " ويلبب"
من القفنون المدنف  لشا يالب ع ى المضرور اتى يلتا  الترويض ين ي بت والود  126و122

عالق  لببي  بين الوط  الشي ارتكبء الملؤول وبين الضرر الشي يصفبء، خ و ين الضرر لا ينش  
طف المدعى ع يء خال ملؤولي  إش   يرقل ين يطفلب شوص بدخع ترويض عن الضرر الشي عن و

 .لببء غيرع
وبمف ين الملؤولي  المصرخي  مف رف إ  من تطبيقفت الملؤولي  المدني  خف المالفل البنكف      

نتيال   خهف توضع لن س القواعد واقاكفا ، خال تتاق  الملؤولي  المدني  الرقدي  يو التقصيري 
نمف يالب قيفا الص   بين  وط  البنا لمالرد  بوت الضرر الالا  بفلرميل اآلمر يو دالنيء واب

 .الضرر ووطف البنا يي يكون بينهمف ترابط لببف 
شا كفن تطبي  مف تقدا من ياكفا عفم  ع ى عالق  البنا بفلرميل يؤدي إلى ترتيب ملؤولي      واب

إ بفت رشع وطلء والضرر الالا   بفقوير، ايم  بد من اقول مف لا تقا الص   اللببي  بين 
وتقدير والودرف خمن انقطفع رشع الرابط  يؤدي إلى عدا قيفا ملؤولي  البنا تالفع الرميل ممف الص   

 .يشكل مفنرف ل ملؤولي  
لشالا لو  ندرس الموضوع من والل مبا ين ، نتنفول خف المبام اقول الرالق  اللببي      

ولي  المدني  ل بنا خفتا ا عتمفد ، ويمف المبام ال فنف ختطر  إلى إنقطفع الرالق  اللببي  خف الملؤ 
 .    بمف يرر  بموانع الملؤولي 
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 .12الالزح ال فنف، مرالع لفب ، ص  ش ح القانون المدني الا ا   مامد صبري اللردي،  -(1) 
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 المبحث األول

 العالقة السببية بين خطأ البنك والضرر الالحق بالعميل اآلمر

   
ترتبر الرالق  اللببي  بين الوط  والضرر ركنف ضروريف من يركفن الملؤولي  المدني  يضف      

إلى الوط  والضرر خال يل ل مرتكب الوط  إ  ع ى اقضرار النفالم  عن وطلء، ويقع عبح 
ين  ا  بفت ع ى الرميل  ويافول البنا من الفنبء ن ف الملؤولي  ع يء من والل إقفم  الدليل ع ى

 .ل ضرر لببف آور غير وطلء
د من يد  الملفلل شالا قن وترتبر الرالق  اللببي  خف مالفل ملؤولي  البنا خفتا ا عتمف   

الشي ي ا  بفلرميل اآلمر بصدد عم ي  ا عتمفد الملتندي، والشي يلبب إخالس الرميل الضرر 
 عتمفد ياد يلبفبهف خيافول البنا ين غفلبف تتداول خيهف الرديد من الروامل يكون وط  البنا خفتا ا

 .ي  ت من الملؤولي  ك يف يو الزليف بن ف عالق  اللببي  بين وطلء وضرر الرميل
لشالا لو  ندرس خف المط ب اقول مرنى الرالق  اللببي  الب القواعد الرفم  ونلقط    

ركز بفلدرال  خف درالتهف خف موضوع وطف البنا وعالقتء بضرر الرميل اآلمر يو دالنيء ، ون
نظري  )المط ب ال فنف ع ى تقدير الرالق  اللببي  من والل النظريفت المتردد  خف الرالق  اللببي  

 (.   اللبب المنتج ، ونظري  تردد اقلبفب
   

 المطلب األول

 العالقة السببية حسب القواعد العامة

    
إن اللببي  ك كر  قفنوني  ترد عنصرا  زمف لقيفا الملؤولي  ويرد تاديد مدارف يلفلف لتاديد       

قفنوني    زال وتاديد اللببي  ك كر  ، ونف يترتب ع ى الملؤولي  المدني مدى الترويض ك  ر قفن
 نلفني    يرتريهف الك ير من الصروبفت ختاديد إطفر اللببي  وبص   وفص  خف نطف  الر وا ا

 .  يزال ي ير الالدل ويرد من الموضوعفت التف يترشر ين ت تقف اولهف اقراح
لشالا نافول تاديد خكر  الرالق  اللببي  خف ال رع اقول، وبردرف إ بفت الرالق  اللببي  خف     

 .ال رع ال فنف
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 الفرع األول 

 تحديد فكرة العالقة السببية

 
 رنلف ين مشك   اللببي  ترد خف المقفا اقول مشك   خ ل ي  نق ت يرى الفنب من ال قء ال      

شا كفنت عالق  اللبب بفق ر يو النتيال  ليلت وخقف لتربير لفختييء من اقشيفح  إلى عفلا القفنون واب
الشي يرتكز  بفقلفس ع ى  1التف ترى وتاس إ  ينهف مع شالا من موضوعفت التا يل الشرنف

 .الواقع 
مالموع  الروامل :" خف القفنون المدنف يوش بنظري  الون لتوارت ميل والشي ادد اللبب ب نء   

، خمن بين كل الروامل التف 2." ا يالفبي  والل بي  التف يلهمت خف إادام النتيال  يي الضرر 
نتلفحل عمف كفن يك ف  عتبفر رابط  الضرر وكفن خرل الملؤول إادارف، تداو ت خف إادام 

بي  متوخر  بين ال رل والضرر مالرد كونء عفمال ييف كفنت يرميتء من بين الروامل، يا ينء اللب
يترين التمييز عن لفلررف ب رمي  وفص  بايم يكون إلهفمء خف إادام الضرر ع ى قدر واضا 

 .   من اقرمي  
الشي ارتكبء   وعالق  اللببي  بين الوط  والضرر مرنفرف ين توالد عالق  مبفشر  مف بين الوط    

، ورف الركن ال فلم خف الملؤولي  ملتقل عن ركن 3الملؤول والضرر الشي يصفب المضرور
شالا ينهف قد توالد و  يوالد الوط  كمف إشا يادم شوص ضررا ب رل صدر منء   غفي  الوط  و 

 ملؤوليتء ع ى يلفس تامل التبر  خفللببي  موالود  ب بوت الضرر والوط   يرتبر وط  وتتاق 
 .غير موالود وقد يوالد وط  و  توالد اللببي  بفنقطفع ص   الوط  بفلضرر
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، دار ال كر المفهوم القانوني ل ا طة الن  ية وانعراناته في تو يع   ء المنؤولية المدنيةابيب ،  عفدل البري مامد -(1)

 . 253، ص 2003الرربف، ا لكندري ، 
 . 258عفدل البري مامد ابيب ،مرالع لفب ، ص -(2)
 .110عبد الرزا  يامد اللنهوري، مرالع لفب ، ص -(3)
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 :وتاديد اللببي  يمر بفلم الترقيد وشالا قمران   
ين الضرر ينش  عفد  عن عد  يلبفب يكون خرل المدعف ع يء وااد منهف ورو مف  -

 .يلمى بتردد اقلبفب

ينء قد يترتب عن وقوع ضرر مرين وقوع ضرر  فن وعن الضرر ال فنف يترتب  -
ع يء  بد من تاديد مفرف ضرر  فلم لن س المضرور ورشا مف يلمى بترفقب اقضرار و 

 .1اقضرار التف ينتالهف الوط  والتف لا ينتالهف 

 
 الفرع الثاني  

 إثبات العالقة السببية 

  
لتقالل   يظهر ال يف إ  عندمف يكون   ملتق   عن الوط  إ  ين رشا ا إشا كفنت اللببي       

الوط  ي ال   خف الرفد  إلى ا بفت  بفت مالوط  واالب ا  بفت، شالا ين المضرور عندمف لك   ب
وط  يكون رو اللبب خف إادام الضرر ومن  ا خمن إ بفت الوط  يكون إ بفتف ل رالق  اللببي  

 .ختتلتر اللببي  وراح الوط  و  تبين بوضوح ع ى ينهف ركن ملتقل
نمف يتضا التقاللهف خف اقاوال التف تقوا خيهف الملؤولي  ع ى وط  م ترض           واب

يمف اللببي  خيمكن  ، بفتءمكملؤولي  الافرس عن الايوان خفلوط  م روض و  يك   المضرور ب
ن يهف بم بفت اللبب اقالنبف خهو يادم الصراح بين الملؤول المصفب وبشالا تبرز اللببي  

 . 2ويدور ا  بفت اولهف وادرف دون الوط  
طفر الملؤولي  المدني  إ بفت والود ص   ويترتب ع ى كون الرالق  اللببي  ركن ملتقل خف إ    

مبفشر  بين الوط  والضرر وعبح ا  بفت يقع ع ى المتضرر ايم يتوالب ع يء تقديا كل 
 .الرنفصر التف تالرل إدعفحع واقريف 

 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14الالزح ال فنف، مرالع لفب ، ص  ش ح القانون المدني الا ا   مامد صبري اللردي،  -(1) 
 .113لفب ، صعبد الرزا  يامد اللنهوري، مرالع  -(2)
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ط  اللببي  ابوخف مالفل ملؤولي  البنا عن وطلء تالفع الرميل اآلمر يو الدالنين   بفت الر      
، وبفعتبفر ين الرم يفت   يو مدني يالب مررخ  الطبير  القفنوني  لهشع الرابط  عمف إشا كفنت تالفري

 . 1فت المصرخي  تالفري  بطبيرتهف خمن ال فبت ين الرالق  توضع لاري  ا  ب
ومن اف ت ادوم الضرر وص تء المبفشر  بوط  البنا إنهفح اعتمفد بمف يلبب ضرر     

، و شا ين رشا الضرر المتم ل خف لدخع اقمر الشي يقود إلى إخاللءالرميل اآلمر وتوق ء عن ا
الوقو  عن الدخع ي ير صروب  تصل لدرال  التنفقض الواضا تالرل البنا خف مركز مار  وشالا 

 :نفايتين من 
الرميل بمو فح الوضع  خمن نفاي  إشا لا ينهف البنا ا عتمفد يل ل يمفا دالنف -

ل رميل قنء التمر خف منا إعتمفد رفم  خف الوقت الشي يصبا خيء التوق   المفلف اللفح
 .عن الدخع يمر اتميف   م ر منء 

  عن الدخع نهفليف ومن نفاي  يورى يرتبر إنهفح البنا  لالعتمفد الممنوح لببف ل توق -
اقمر الشي يؤدي إلى إوضفع الرميل  الراحات ا خالس ومن  ا تنرقد ملؤولي  البنا خف 

 .     2افل  منا ا عتمفد يو خف افل  إنهفح ا عتمفد
خف م ل رشع الافل  يبدو ين إقفم  الرالق  اللببي  بين وطف البنا وضرر الرميل يمر صرب    

نمف قد تتداولقن توق  الرميل عن الد يلبفب يورى يدت إلى  خع ليس لببء وط  البنا وادع واب
، خهنف ع ى الرميل إ بفت رشع الص   اللببي  بين وط  البنا بمنهفح ا عتمفد وبين إلاف  الضرر

 .لقيفا الملؤولي  الرقدي  ل بنا الضرر الشي لا  بء وتوق ء عن الدخع
 بفت الص   بين الضرر الالا  بء وبين وطف البنا موبشالا يكون الرميل اآلمر م زا ب       

 . 3لواح كفن الوط  متر قف بردا تن يش واالب بشل الرنفي  يو بفلترل  خف الترمفل الا 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .214نريا ماباب ، مرالع لفب ، ص -(1)
 .168المفل مامود عبد الرزيز ،مرالع لفب ، ص -(2)
 . 210لبنى عمر ملقفوي ، مرالع لفب ، ص  -(3)
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 المطلب الثاني 

 تقدير العالقة السببية  

 
الراح اوتيفر بينهف لمررخ        إن تقدير الرالق  اللببي  يرالع يلفلف إلى تقدير الوقفلع المتردد  واب

، ورشع الاقيق  يدت إلى عدا التقرار ال قء ع ى ليلف ل ضرر وكشا اللبب المنتج لءاللبب الر 
 .  بش نهف لل ط  القفضف التقديري  اعتمفد نظري  مرين  لتقدير عالق  اللببي  وتركت المل ل

ويادم ين يكون الضرر نفتالف عن عد  وقفلع ويلبفب تشترا خف ادو ء ويصرب تاديد ييف      
، رنف رل يمكن إلنفد الضرر إلى لبب وااد يو إلى كل هف قن االتمفعهف ك هف يادم الضررمن

 اقلبفب مالتمر ؟
يل رت رشع مل ل  تردد اقلبفب يباف ف نظري  عميق  وفص  خف ال قء اقلمفنف و  ي فرت      

نظري  تكفخؤ يو ترفدل اقلبفب ونظري  اللبب المنتج يو اللبب : اقبافم ع ى نظريفت رف
 .الماللا
لشالا ومن يالل اعتمفد مريفر لتقدير الرالق  اللببي  يرتد بء خف إطفر الملؤولي  المصرخي         

بد من الرود  إلى النظريفت ال قهي  التف تنفولت رشا اقمر، ع مف ين البام لو  يقتصر ع ى  
يرا رشع النظريفت التف تالد صدى لهف خف التطبي  الرم ف ورف نظري  ترفدل اقلبفب ونظري  

 . اللبب المنتج 
  

 الفرع األول 

 نظرية تعادل األسباب 

 
تقوا ع ى و  von buriوتلمى ييضف نظري  تكفخؤ اقلبفب قفل بهف ال قيء اقلمفنف خون بيري      

 بفب التف يدت إليءيلفس ين كل لبب لء دول خف إادام الضرر مهمف كفن بريدا، يرتبر من اقل
خالميع اقلبفب التف تدو ت خف إادام الضرر رف يلبفب متكفخل  بايم ترتبر كل وااد لببف 

 . 1ء إش لو ع لمف وقع الضررخف إادا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1026،1025عبد الرزا  يامد اللنهوري، مرالع لفب ، ص -(1) 
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وتنط   نظري  تكفخؤ اقلبفب يو ترفدلهف من يخكفر الون لتوارت ميل خف اللبب بفعتبفررف   
وعدا الت رق  خف مايط ت ا الظرو  بين ظر  وآور  ،ع  الظرو  الالزم  لتاق  النتيال مالمو 
النظري  من ت ا المقدمفت إلى ين الميع الروامل التف قد تتضفخر خف إادام نتيال  مف  وتنتهف

ينباف ين ترد متكفخل  وملؤول  بفلتفلف عن ادو هف خكل منهف يرد شرطف لادو هف دون موازن  بين 
 .   1عفمل وآوــر من نفاي  قوتء

دت ن س القيم  خهف الميرف لبب مف تاق  الضرر وبشالا خمن لهشع ا لبفب مهمف تردودون     
 .مترفدل  خف إادام الضرر وترتيب الملؤولي  و  خر  بينهف

وبفلرغا من ين رشع  النظري  مف تزال مرتمد  خف الرديد من ياكفا القضفح ال رنلف إ  ين       
شالا  ،يرا نقد والء لهف يتر   بردا خفع يتهف عندمف يرتبط اقمر برد  يلبفب لبقت تاق  الضرر

ن اعتداد رشع النظري  بفقلبفب مالتمر  بصور  مترفدل  يؤدي إلى ين يصبا لكل ضرر عدد ي
 . 2غير مادد من اقلبفب ممف ياول دون إمكفني  تاديد نطف  الملؤولي  بصور  ماللم 

واعتمدت رشع النظري  خف مالفل ت مين الترويض الرفدل والرم ف لقضرار خف ظل التطور    
ي الرارن خفلتقدا التقنف والتطور الصنفعف وتداول النشفط ا نلفنف وتشفبكء والترقيد ا قتصفد

يالرل من الملتايل تاديد اص  كل لبب ومقدار ملفرمتء خف تاقي  النتيال  الضفر  ختكون كل 
 .  اقضرار مترفدل  لتاصيل الترويض المنفلب

 الفرع الثاني

 نظرية السبب المنتج

 
وال قيء روم ين  von kriesوقفل بهشع النظري  ال قيهين اقلمفنيين الورفنس خون كريس       

rumelin  وينافز لهف عدد من ال قهفح وتقوا النظري  ع ى يلفس الترراض اقلبفب المتردد  التف
 .تدو ت خف إادام الضرر 

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بها ين يي خرل إنلفنف يمكن ين يرتبر وقد افول ينصفر رشع النظري  تبريررف بمالموع  من الاالج المنطقي  المالرد  خال -(1) 

لببف خف إادام الضرر خدبت بشالا ال رفلي  خف مالموع  الروامل وتاركت قوانين الطبيري  التف من ش نهف اادام الضرر ورشع 
ري عفدل الب ينظر: لمزيد من الت فصيل اول الموضوع . القوانين كفنت قبل ال رل خف افل  لكون وكفن تاركهف بفتوفش الل وا 

 . 281مامد ابيب ،مرالع لفب ، ص
 . 212لبنى عمر ملقفوي ، مرالع لفب ، ص  -(2)
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عتبفرات المنط  القفنونف خمشا كفنت نظري  تكفخؤ اوتقوا رشع النظري  الب ريي مؤيدورف ع ى     
التمييز ، خمن نظري  اللببي  الماللم  تؤدي إلى وا  الكفم   بين الروامل المنتال اقلبفب تقرر الملف

بين دور رشع الروامل من ايم الدور اللببف الشي يرتد بء القفنون، شالا ين برض رشع الروامل 
ف لفلر الروامل خال يتضمن رشا ا تالفع يو   خقط يتضمن خف شاتء اتالفرف إلى إادام الضرر يم

 .1منء بفلصور  التف يرتد بهف القفنون يتض
رتبر وترتد بفل فني  دون اقولى وت 2  واقلبفب المنتال ويميز ال قهفح بين اقلبفب الرفرض    

شا قيل ين اللبب المنتج واللبب الرفرض كفن لء دول خف وادرف اللبب خف إادام الضرر ، واب
إ  ين اللببي  بهشا المرنى رف اللببي  الطبيري  ولمف كفن التركيز  ،إادام الضرر ولو ع لمف وقع

من اقلبفب التف يق  عندرف القفنون من بين اقلبفب الطبيري   ع ى اللببي  القفنوني  خنبام يي
 .المتردد  ويرتبررف وادرف رف اقلبفب التف ياد ت الضرر 

شا كفن كالرمف تدول خف إادام الضرر ولو ع لمف       واللبب الرفرض غير اللبب المنتج واب
الرفد  ، يمف اللبب الرفرض وقع إ  ين اللبب المنتج رو اللبب الم لو  الشي يادم الضرر خف 

، 3رو اللبب غير المنتج غير الم لو  الشي   يادم عفد  رشا الضرر ولكن ياد ء عرضف
 .خينظر إلى اللبب بصور  موضوعي  خف إنتف  الضرر 

وبفلرغا من ا نتقفد الشي والء لهشع النظري  من ايم ينهف ترتمد ع ى التكهن بش ن الرالق     
  والنظر موضوعيف خيمف إشا كفن اللبب قفدرا ع ى إادام الضرر وخقف لمالرى اللببي  بصور  رالري

 .اقمور يا ينء ياد ء بصور  عفرض  
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  312د ابيب ،مرالع لفب ، صعفدل البري مام -(1) 
 .1022عبد الرزا  يامد اللنهوري، مرالع لفب ، ص -(2)
ين الميع الروامل متكفخل  يو مترفدل  خف إادام الضرر ك  ر ل بف ل  رل الوفطئ بل رف  خنظري  اللببي  الماللم    ترتبر -(3)

تم ل خقط اللبب الماللا لادوم الضرر والمشك   رف خف تقيا تمييزا بين برضهف البرض، ختلتبقى من بينهف ت ا الروامل التف 
مافول  إيالفد مريفر منفلب ل تمييز بين اقلبفب الماللم  واقلبفب الاير ماللم  ، ول وصول إلى رشا المريفر خمن ينصفر نظري  

فن رشا الل وا ينطوي ع ى اللببي  الماللم  يتط بون نظر  مالرد  إلى ل وا مادم الضرر  ا النظر إليء والتلفؤل عمف إشا ك
ا مكفنيفت الموضوعي  لتاق  الضرر بالب الوضع الم لو  بمرنى ين يكون اللبب ماللمف يو منتالف يو خرف  خيمف ادم من 

 . 313عفدل البري مامد ابيب ،مرالع لفب ، ص: لببف عفرضف   يهتا بء القفنون ، ينظر ضرر يو انء   يرد إ 
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تمفد الملتندي خمن رشا النشفط البنكف بطبيرتء مال موفطر وتبرف وخف إطفر عم ي  ا ع     
لتداول عوامل مفلي  واقتصفدي  وشوصي  يالرل من الصروب  لدرال  ا لتافل  تاديد مقدار مف 
يلفرا بء كل لبب خف تاقي  الضرر الالا  بفلرميل يو الدالنين ، خضال عن ين إدوفل اقلبفب 

ر عالق  اللببي  يؤدي إلى مصفعب خف عدا إمكفني  وضع اد اللفبق  خف وقوع الضرر خف إطف
 .لل ل   اقلبفب غير المتنفري  دون إمكفني  تاديد نطف  الملؤولي  المصرخي  بشكل ماللا 

لشالا  بد من التاري عن اللبب المنتج الشي يدى بصور  موضوعي  وخقف ل مالرى الطبيرف      
ممف ياتا اقوش بنظري  اللبب المنتج كمريفر لتقدير  ،الضفر والمنطقف لقمور إلى تاقي  النتيال  

ن قنفعتء عن طري  إالراح  عالق  اللببي  مع إعطفح الدور اقلفلف ل قفضف الشي يمكن ين يدَكوِّ
 . 1ا وتيفر الموضوعف بين اقلبفب وتقدير يي مهف كفن لبب منتج خف إادام الضرر
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 . 214ي ، مرالع لفب ، ص لبنى عمر ملقفو  -(1)
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 المبحث الثاني

 انــــقطاع العـــالقة الســـببية 

 
برض اقلبفب  600يقرت مدون  اقعرا  واقصول المواد  ل عتمفدات الملتندي  نشر        

خهشع اقلبفب ترخع عن البنا  32المفد   35و 34المر ي  ل بنوا من الملؤولي  بموالب المفد  
التزامف مرينف ومنهف مف يلتبرد ملؤولي  البنا عن ضرر مرين ، قنء غير م زا بفتوفش ا الراح 

لشي منع وقوعء، ورشع اقلبفب   ترتب آ فررف إ  بفلنلب  ل بنوا الم وض  من البداي  خف تن يش ا
ا عتمفد يمف البنوا التف تتدول من ت قفح ن لهف خف تن يش ا عتمفد ختوضع ل قواعد الرفم  خف 

 .    1الملؤولي  و  يمكنهف التملا ب ي من النصوص الوفص  بف ع فح من الملؤولي 
شا كفن اقصل خف إ بفت الرالق  اللببي  بين وط  البنا والضرر الالا  بفلرميل اآلمر يو       واب

الدالنين رو اقوش بفلقواعد الرفم  خف الملؤولي  المدني  خمن ا شكفل يطرح بشكل متزايد عند قيفا 
بين وط  البنا ، وشالا بم بفت انقطفع الص     اللببي  لدخع ملؤوليتء المدني البنا بن ف عالق

والضرر الالا  بفلرميل اآلمر يو الدالنين بم بفت القو  القفرر  ليكون شالا ياد يرا عدا ملؤولي  
 . البنا خفتا ا عتمفد 

   
لشالا ندرس الموضوع من والل مط بين نتنفول خف المط ب اقول تاديد اقلبفب القفنوني       

  ، وبردرف خف المط ب ال فنف نركز ع ى انقطفع الرالق   ع فح البنا خفتا ا عتمفد من الملؤولي
 .اللببي  بلبب القو  القفرر  ونطف  تطبيقهف 
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 .241ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب ، ص -(1) 
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 المطلب األول

 األسباب القانونية إلعفاء البنك فاتح اإلعتماد من المسؤولية 

 
وردت اقلبفب المر ي  ل بنوا من الملؤولي  مرظمهف خف التنظيا القفنونف ل عتمفد        

بموالب  600الملتندي وفص  مدون  اقعرا  واقصول المواد  ل عتمفدات الملتندي  النشر  
 ، وكشا القواعد المواد  ل تاطي 500من النشر   18 16، 15المقفب   ل مواد  32والمفد   34المفد  

من م ا   12، والمفد   14الب المفد   525بين المصفر  خف ا عتمفدات الملتندي  النشر  
1اقصول واقعرا  المواد  خف ا عتمفدات الملتندي  ل تقديا ا لكترونف 

(eUCP). 
وبموالب رشع المواد خمن اقلبفب المر ي  ل بنوا من الملؤولي  ، منهف يلبفب ترخع التزامف     

ن البنا خفتا ا عتمفد نتنفولء بفلدرال  خف ال رع اقول ، ويلبفب يورى وفرالي  تلتبرد قفنونيف ع
 .ملؤولي  البنا عن الضرر رغا  بوت وطلء التف ندرلهف خف ال رع ال فنف 

 الفرع األول

 اإلعفاء من المسؤولية بسبب رفع االلتزام عن البنك فاتح اإلعتماد 

 
لتزاا مرين ع ى البنا خفتا ا عتمفد ولكن القفنون ير يء من خف رشا الصدد ي ترض والود ا      

 .2ع فح البنا من ملؤولي  الضرر الشي وقعإملؤولي  التراوف يو ا رمفل خف تن يشع خيتقرر 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)- eUCP ل تقديا ا لكترونف600صول واقعرا  المواد  لالعتمفدات الملتندي  نشر  م ا  اقUniform Customs and 

 Practice for documentary credits رف مالموع  القواعد التف تكمل اقصول واقعرا  المواد   1الب نص المفد  ي
 .لوادرف يو مع الملتندات الورقي  لتاللا مع تقديا اللالالت ا لكتروني  600لالعتمفدات الملتندي  نشر  
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  تتامل البنوا يي :" بنصهف ع ى  600من النشر   34وبهشا الوصوص شكرت المفد       
و الك في  يو الدق  يو الصا  يو التزوير يو اق ر القفنونف قي يالتزاا يو ملؤولي  عن الشكل 

 ،يو الوفص  التف تشترط خف الملتندات يو تكون مضفخ  ع يهف/يو عن الشروط الرفم  وملتندات 
و  تتامل يي التزاا يو ملؤولي  عن الوص  يو الكمي  يو الوزن يو الالود  يو الافل  يو التربل  يو 
التل يا يو القيم  يو والود البضفلع التف تم  هف يي  ملتندات يو عن الن الني  يو لالم  

يو اللهو يو يلفر يو تن يش التزامفت يو لمر  المرلل يو النفق ين يو المؤمنين ع ى /صر  والت
 . 1"البضفع  يو يي شوص آور ييف كفن 

من والل رشع المفد  تظهر ين البنوا   تتامل يي  تبر  يو ملؤولي  تتر   ب وصف     
لشكل والمظهر خكل مف يوص الملتندات قنهف تتالفور التزاا البنا بفل اص الشي ينصب ع ى ا

عدا الك في  يو الصا  يو اق ر القفنونف ل ملتند يو التزوير خهف تور  عن نطف  التزاا البنا 
 .ال اص الظفرري ل ملتندات

و اتى والودرف وكشالا بفلنلب  ل بضفع  ن لهف من ايم اقوصف  يو الكمي  يو النوعي  ي     
، وييضف   يل ل البنا عن الن ني  المترفم ين   البضفع  قن التزامفت البنا تتر   بفلملتندات

مرء و  يلفررا و  عن تصرخفتها قنهف بريد  تمفمف عن الملتندات التف يالب ع ى البنا التركيز 
 .ع يهف 
الملتندات من ايم  ويلتنتج من رشع المفد  ييضف ينهف ترد ماددا لنطف  التزاا البنا ب اص     

دون شالا خهو غير ملؤول عنهف   مف يتر   بفلملتندات ن لهف يو مف يتر   ، و الشكل والمظهر
يور  تمفا عن نطف  اوتصفص البنا خفتا ا عتمفد  36منهف بفلبضفع ، قن مف يوردتء المفد  

 . الملتندي  وواالبفتء
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .241الطفرر ، مرالع لفب ، ص ب ريلفوي مامد -(1) 



203 

 

 الفرع الثاني 

 اإلعفاء من المسؤولية ألسباب خارجة عن التزامات البنك فاتح اإلعتماد 

 
  يتامل البنا يي التزاا يو ملؤولي  خيمف :" ع ى ينء  600من النشر   35نصت المفد      

و ملتندات ي نفح نق هف، و  عن يتر   بفلنتفلج المترتب  عن ت وير يو خقدان يي  رلفلل يو وطفبفت ي
ت وير يو تشويء يو اقوطفح اقورى النفشل  عن البرقيفت والت كلفت كمف ين البنا   يتامل تبر  
يو ملؤولي  نتيال  اصول اقوطفح خف الترالم  يو ت لير الشروط ال ني  ويمكن لء ين ينقل شروط 

 .1"ا عتمفد دون ين يترالمهف
تتر   بفلت وير يو   د  يظهر ينء إع فح اقيقف ل بنا من يي  ملؤولي ومن والل رشع المف      

خقدان الملتندات ولكن بشرط ين يكون قد قفا بواالبفتء المهني  يي يكون الن الني  ، و  تترتب 
وطف البنا ضرر ل رميل اآلمر كمف لو كفنت الموفل   مالرد يلبب ملؤولي  ع ى البنا إشا لا 

 .  البنا   مص ا  الرميل اآلمرورو  عن شرط وضع لمص ا
ايم تت وص الوقفلع خف ين شوصف اشترى آل  من  13/05/1154وم فلء اكا ديالون خف     

تفالر يمريكف برقد بيع لي  ويوط  البنا ودخع ملتندات خوب وال ر  بين نوعف الملتندات ينء 
ا يالر  النقل تدول خف بوال  افل  البيع لي  إش ،طبقف ل ملتندات خوب ي زا بدخع يالر  النقل

ومع شالا رخضت الماكم  ملفحل  البنا مع اقراررف بفرتكفب وط  قن المشتري  ،ال من ا المفلف
الت فد من الرم   قن  من البيع قوب مضفخف إليء يالر  النقل كفن يقل من ال من المت   ع يء خف 

.   2ل    عالق  لهف بوط  البناالبيع لي  كمف قررت ين الريوب الو ي  التف كش هف المشتري خف اآل
    

المرتكب  من وير ى البنا من الملؤولي  خف افل  تنفزل الرميل اآلمر عن التملا بفلموفل       
، ويالب خف رشع الافل  ي  يكون البنا قد ارتكب غشف بفتوفشع إالراح يقنع بء البنا خفتا ا عتمفد

فل   البنا ع ى يلفس عدا يو التنفزل عن تملكء بموالرميل بلالم  الملتندات ليدخرء إلى قبولهف 
  .خف اين ين الموفل   اقيقي  والورري   يرميتهف
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ن تصر  البنا بهشا الشكل   يارا الرميل من ملفحلتء ولو ين الرميل قبل الملتندات إ  يو     
قبولء كفن نتيال  لوح ني  البنا وغشء ، قن الاش ي لد قبول الرميل ل ملتندات الموفل   وتكون 

 .شالا يلفلف لقيفا الملؤولي  المدني  ل بنا
قن إع فح البنا من الملؤولي  مع  إشا ارتكب وطف اللياو  ير ى البنا من الملؤولي  ييضف     

والود ت ا الرعون  خف الل وا يؤدي إلى دخع البنا إلى الالمبف   خف تن يش التزامفتء الرقدي  
 .     1وتشالريء ع ى تادي القو  الم زم  لالت فقفت

تف يمف البنوا التف م وض  من البداي  خف تن يش ا عتمفد توضع لقواعد ا ع فح يمف البنوا ال   
تتدول من ت قفح ن لهف خف تن يش ا عتمفد ختوضع ل قواعد الرفم  ل ملؤولي  و  يمكنهف التملا 

بردا ملؤولي  البنا عن  600من النشر   32بنصوص ا ع فح المنصوص ع يهف خف المفد  
البنوا التف تلترين : " يلبفب مرين  ل ضرر قنهف يلبفب تكون من خرل البنوا المتداو   خنصت 

ودمفت بنا وبنوا يورى من يالل تن يش تر يمفت ط ب ختا ا عتمفد إنمف تقوا بشالا لالفب ب
 ".وع ى ملؤولي  رشا اقوير

 
ممف لب  نلتنتج ينء   مالفل لملفحل  البنا إش لا يرتب الوط  المرتكب منء ضررا       

يلتوالب الترويض ، ومن بفب يولى ين   يكون البنا ملؤو  إش ن ش ا عتمفد من غير وط  منء 
بنفحا ع ى ملتندات صايا  خف الظفرر ولكنهف مزور ، إش يتامل المشتري الضرر ويكون ع يء 

الن اوتيفر عماللء شالا ين التزوير المتقن يصرب كش ء لمالرد النظر إلى الملتندات ملتقبال 
 .      2والتاق  من مطفبقتهف الظفرري  لمف اشترط خف وطفب ا عتمفد

إشا كفنت رشع اقلبفب القفنوني  المر ي  ل بنا من الملؤولي  المدني  ، خمن رنفا يلبفب       
ب القواعد الرفم  وطبقف ل قواعد المنظم  ل عتمفدات الملتندي  يورى منصوص ع يهف قفنونف ال

ورف افل  إنقطفع عالق  اللببي  بين وطف البنا وضرر الالا  بفلرميل اآلمر يو الدالنين بلبب 
 .القو  القفرر  
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 المطلب الثاني 

 ونطاق تطبيقهاانقطاع العالقة السببية بسبب القوة القاهرة  

 
الب القواعد الرفم  خف الملؤولي  المدني  خمن ع ـى المـدعف إ بـفت عالقـ  اللـببي  بـين وطـ       

 بــفت مالمــدعى ع يــء والضــرر الــشي لاــ  بفلمــدعف ، ويمكــن إ بــفت الركــس مــن قبــل المــدعف ع يــء ب
مـن القـفنون المـدنف الالزالـري التـف  122المدنيـ  الـب نـص المـفد   اللبب اقالنبف لدخع الملؤولي 

يوضــات طريقــ  قطــع الرالقــ  اللــببي  بــين الوطــ  والضــرر بوالــود اللــبب اقالنبــف الــشي قــد يكــون 
شا كــفن اللــبب اقالنبــف رــو  افد ــف م فاللــف ، يو القــو  القــفرر ، يو خرــل المضــرور ، يو وطــ  الايــر واب

 .1ر خمن المدعف ع يء   يكون ملؤو اللبب الوايد خف إادام الضر 
عـــرا  وخــف المالــفل التطبيقــف خـــف الملــؤولي  المدنيــ  خــف ا عتمـــفد الملــتندي خــمن القواعــد واق    

عتبفررـــف لـــببف مر يـــف مـــن الملـــؤولي  المنيـــ  فلـــا تـــنص إ  ع ـــى القـــو  القـــفرر  ب 600المواـــد  النشـــر  
تبرـ  يو ملـؤولي  خيمـف يتر ـ  بفلنتـفلج المترتبـ     يتامـل البنـا ييـ :"  36ل بنوا الب نص المفد  

ضـــطرابفت يو الرصـــيفن الملـــ ا يو بب القـــو  القـــفرر  يو ال ـــتن يو ا ع ـــى انقطـــفع لـــير يعمفلـــء بلـــ
شا كـفن رنـفا  الاروب يو يي  يلـبفب يوـرى وفرالـ  عـن لـيطرتء يو بلـبب إغـال  ماـالت الرمـل واب

البنــا   ي تــزا عنــد الــتلنف  نشــفطء بفلــدخع يو يي اعتمــفد ينتهــف يال ــء وــالل مــد  لــير الرمــل خــمن 
 ".لتاقف  طفلمف انتهت مدتء والل رشا ا نقطفعرهد بفلدخع خف تفريا ا الت

الق   وة ليتبـــين ين اللـــبب اقالنبـــف الـــشي يقطـــع عالقـــ  اللـــببي  خـــف ا عتمـــفدات الملـــتندي  رـــو     
فل ا عتمــــفدات الملــــتندي  وع يــــء لتقتصــــر الدرالــــ  ع ــــى ترريــــ  القــــو  القــــفرر  خــــف مالــــ الق    اه ة

، وبرــدرف تطبيقفتهــف ع ــى الملــؤولي  المدنيــ  التقصــيري  والرقديــ  ل بنــا ورــو مــف نتنفولــء ووصفلصــهف
 .تبفعف خف خرعين متتفليين  

 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .101الالزح ال فنف، مرالع لفب ، ص  ش ح القانون المدني الا ا   ردي، مامد صبري الل -(1) 
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 الفرع األول

 تعريف القوة القاهرة وخصائصها 

 
الــب القواعــد الرفمــ  خــمن اللــبب اقالنبــف تترــدد صــورع إلــى القــو  القــفرر  والاــفدم الم ــفالئ       

بفعتبفررـف منصـوص ع يـء خـف ، ورغا قصر الدرالـ  ع ـى القـو  القـفرر  الاير ووط  المضرور ووط 
كلـبب مر ـف لملـؤولي  البنـا، إ  ين ال قهـفح اوت  ـوا اـول م هـوا القــو   600مـن النشـر   36المـفد  

 .القفرر  وتميزع ع ى الافدم الم فالئ 
الاـدم :" ، وترـر  ييضـف ب نهـف 1"رف الافدم الشي يلـتايل دخرـء:" وترر  القو  القفرر  ب نهف     

توقرـــء يو ترقبـــء و  يلـــتطفع دخرـــء يو تالخيـــء، والـــشي ياصـــل دون ين يكـــون الـــشي لـــيس بف مكـــفن 
 .2"ل مدعف ع يء يد خيء خيكون مصدرع وفرالف عنء

واــفول برــض ال قهــفح التمييــز بــين القــو  القــفرر  وبــين الاــفدم الم ــفالئ واوت  ــوا خــف شالــا خقــفل    
 يــء، يمــف الاــفدم الم ــفالئ الــبرض ين القــو  القــفرر  رــف يمــر وــفر  غيــر متصــل بنشــفط المــدعف ع

 .خيادم من يمر داو ف متصل بنشفط المدعف ع يء 
وريي الــــبرض اآلوــــر ين القــــو  القــــفرر  يلــــتايل دخرهــــف الــــتافل  مط قــــ  يمــــف الاــــفدم الم ــــفالئ    

خيلتايل دخرء التافل  نلبي ، ورنفا ريي  فلم يشرب إلى ين القو  القفرر  رف التف يلتايل دخرهـف 
 .فالئ خيلتايل توقرءيمف الافدم الم 

وبـــشالا خـــمن التمييـــز بـــين القـــو  القـــفرر  والاـــفدم الم ـــفالئ   يقـــوا ع ـــى يي يلـــفس صـــايا ،      
لــشالا خــمن غفلبيــ  ال قــء الاــديم   يميــز بــين القــو  القــفرر  والاــفدم الم ــفالئ خكالرمــف شــفح وااــد 

 .3فل  دخرءيتميز بردا إمكفن نلبتء إلى المدعف ع يء وبردا إمكفن توقرء وبفلتا
والقضــــفح ال رنلــــف لــــا يقــــا بــــفلتمييز بــــين القــــو  القــــفرر  والاــــفدم الم ــــفالئ خهــــو يعتبــــر كــــال       

 122التربيـــرين شـــفح وااـــد ورـــشا الـــريي رـــو مـــف شربـــت إليـــء ا راد  التشـــريري  الالزالريـــ  خـــف المـــفد  
 .القفنون المدنف الالزالري قن لهمف ن س اق ر 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .114مد اللنهوري، مرالع لفب ، صعبد الرزا  يا -(1) 
 .212لبنى عمر اللقفوي ، مرالع لفب ، ص -(2)
  .111الالزح ال فنف، مرالع لفب ، ص  ش ح القانون المدني الا ا   مامد صبري اللردي،  -(3)
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خـــمن القـــو  القـــفرر  ترتبـــر مفنرــــف  600مـــن النشـــر   36وتطبيقـــف لمـــف تقـــدا وبالـــب نـــص المـــفد     
تـــ ور خـــف تن يـــش ا عتمـــفد إشا تقــدا الملـــت يد بفلملـــتندات المط وبـــ  ووالـــد البنـــا  لملــؤولي  البنـــا إشا

 . 36مرطال بلبب الاروب يو ا ضطرابفت وغيررف من اقلبفب المشكر  خف المفد  
كمف ير ى البنا مـن الملـؤولي  إشا تواصـ ت ختـر  الترطـل اتـى انقضـت مـد  صـالاي  ا عتمـفد     

 ملــؤولي  ع ــى البنــا خــف رخضــء تن يــش ا عتمــفد خــف رــشع الافلــ ، ولــبب و  تمتــد خــف الافلــ  رــشع و 
ن البنـا غيـر ملـؤول عـن يشالا رو ين تن يش ا عتمفد برد انتهـفح مدتـء يضـر بمصـ ا  البنـا وبمـف 

ـــىيترطـــل  ـــرع ع  ـــء خـــال يمكـــن ل ملـــت يد ين يالب لـــتالفب  لط ـــب التن يـــش واتـــى إشا يراد البنـــا ا  عمفل
 .1يع قن شالا قد يضر بمص ا  الرميل اآلمرالملت يد خمنء   يلتط

وتكون القو  القفرر  لببف مفنرف ل ملؤولي  المدني  الرقدي  والتقصيري  مرف خهف تشكل مفنرف      
 .     قي من الافلتين خف كل مر  تتاق  قفطر  الرالق  اللببي  بين الوط  والضرر

ي لاله  تاديد وصفلصء وموضوع القو  القفرر  يوش الك ير من ايز الالدل ال قهف وا التهفد   
 :ورشع الوصفلص رف هف ع ى ضوح وصوصي  الرمل البنكف ت ف  ع ى يرموالتف تا ا 

لكف يشكل الافدم قو  قفرر  يالب ين يكون نفتالف عن لبب :  الطا ع الجا اي لل ادث  - 
، يي ينء   يالب ين يكون الادم المتشرع بء كقو  وطلء يء بلبب خر ء يووفرالف   يد ل مدين خ

قفرر  غير منلوب إلى البنا خفتا ا عتمفد يي ين   يكون البنا قد لفرا ب ي شكل من اقشكفل 
 .  2خف تاققء

يالب ين تكون القو  القفرر  غير متوقر  الادوم يي غير ملتطفع التوقع :  دم إمران التوقع  -
من الفنب المدعف ع يء و  من يشد النفس يقظ  وبصرا بفقمور خفلمريفر رنف موضوعف     

شاتف ، بل رو مريفر   يكت ف خيء بفلشوص الرفدي ويتط ب ين يكون عدا ا مكفن مط قف   
 . 3نلبيف

 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .252يز الين ،مرالع لفب ، صبوتيفر صفبر بف -(1)
 . 211لبنى عمر ملقفوي ، مرالع لفب ، ص  -(2)
 .116عبد الرزا  يامد اللنهوري، مرالع لفب ، ص -(3)
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وعدا إمكفن التوقع يكون خف الملؤولي  الرقدي  وقت إبراا الرقد خمتى كفن الافدم غير متوقع     
رد إبراا الرقد وي نفح التن يش، يمف خف وقت إبراا الرقد كفن قو  قفرر  اتى ولو يمكن توقرء ب

 .   1مكفن التوقع وقت وقوع الافدم شاتءإالملؤولي  التقصيري  خيكون عدا 
وتطبيقف لشالا خف مالفل ا عتمفدات الملتندي  خمن المريفر المرتمد ع يء ورو مريفر البنا     

، ر لدى الشوص الرفديوالتف   تتوخالممتهن المتوصص قنء ي ترض خيء امتالا المر ومفت 
وكمف يمكنء امتالا الولفلل التف  تمكنء من ا لترالا والتوقع بصور  يخضل من يي شوص لشالا 
يلتبدل الرالل الرفدي بمريفر البنا المتبصر الموالود خف ن س الظرو ، ويرتبر بفلنلب  لء قو  

 .و  توقرءقفرر  شالا الافدم الشي   يمكن ل بنا المتبصر الموالود خف شات الظر 
  يك ف ين تكون الافدم الشي يشكل قو  قفرر  غير متوقع بل يالب ين   :انت الة الدفع -

يلتايل ع ى المدعف ع يء دخرء التافل  مط ق    نلبي  لواح مفدي  يو مرنوي  ، خمشا كفنت 
وعف ي مقصور  ع ى المدين خال ير ى من الملؤولي  والمريفر رنف مريفر موضيا لتافل  نلبي  

، ويالب ين يالرل الافدم تن يش ا لتزاا ل مدين ملتايال  2وليس شاتف ورو مريفر الشوص اليقظ
وليس مررقف ورنف تكمن والء الت رق  بين القو  القفرر  ونظري  الظرو  الطفرل  التف تالرل تن يش 

 .لتزاا مررقفا 
الرل تن يش ا لتزاا وينطب  رشا الاكا ع ى البنا الشي يكون خف ن س الظرو  التف ت     

ملتايال إلتافل  مط ق  مفديف ومرنويف، ويرتمد مريفر البنا الممتهن المتوصص الشي يكون خف 
 .ن س الظرو  ع ى ضوح الولفلل التف يمت كهف 

شا تاق  خف الافدم الرنفصر ال ال   يكون قو  قفرر  تقطع عالق  اللببي  وبفلتفلف مفنر  ل      واب
 .ك ف ك  ر مبفشر لهشع القو  القفرر ، و يقع ع ى عفت  البنا عبح إ بفتهفملؤولي  البنا بشكل 
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 الفرع الثاني

 القاهرة في مجال المسؤولية المدنية للبنكتطبيقات القوة 

 
ا ملؤولي  البنا كل لبب يالنبف تتواخر خيء وصفلص القو  القفرر  يشكل بشاتء داخرف لرد     

البنا والضرر الشي ي ا  بفلرميل يو دالنيء، لواحا   نت فح الرالق  اللببي  بين وطخفتا ا عتمفد  
اف ت متردد   600من النشر   36، وقد اددت المفد  تقصيري لؤولي  المدني  عقدي  يو كفنت الم

وكل لبب وفر   ضطرابفت الليفلي  يو ا قتصفدي ل قو  القفرر  نشكر منهف وفص  الاروب وا 
 .عن ليطر  البنا و  يمكن توقرء و  اتى دخرء وتؤدي خف مالم هف لوق  لير يعمفل البنا

لبنكف يمكن ين تطب  خف إطفر الملؤولي  الرقدي  اين والقو  القفرر  خف إطفر النشفط ا     
تتاق  برد إبراا عقد ختا ا عتمفد ، كمف تالد تطبيقف لهف خف إطفر الملؤولي  التقصيري  اينمف 

 .  1تتاق  خف المرا   التف تلب  الترفقد خف مرا   الت فوض
 :     تط يقاي القوة القاه ة في إطا  المنؤولية التقصي ية: أوال 
تبرف لتردد يلبفب القو  القفرر  تتردد صور عدا ملؤولي  التقصيري  ل بنا تالفع الرميل اآلمر     

يو الدالنين بلبب قطع الرالق  اللببي  بلبب القو  القفرر  ، ومن تطبيقفت القو  القفرر  خف مالفل 
فدات قي الملؤولي  التقصيري  صدور قرار من الل طفت الرفم  خف الدول  برخض منا ا عتم

لبب خمشا كفنت رنفا م فوضفت بين البنا والرميل اآلمر موضوعهف منا ا عتمفد خمن قرار 
وبفلتفلف يرد قو  قفرر  بفلنلب  ل بنا تن ف  ،الل ط  بمنع ا عتمفد يرد لبب وفر  عن ليطر  البنا

 .دبموالبء الملؤولي  المدني  التقصيري  والل مرا   الت فوض التف تلب  إبراا الرق
وكشالا قد يصدر قرار من الل ط  لمنع منا ا عتمفدات برم   مرين  تكون موضوع ط ب    

ا عتمفد المقدا من الرميل ايم تكون الم فوض  قفلم  بينء وبين البنا اول منا التمويل بهشع 
وض خف رشع الافل  يكون ع ى البنا طرح البدالل التف يمت كهف قبل اتوفش قرار وق  الت ف ،الرم  

 .قن المنع متر   برم   مرين 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 303لبنى عمر ملقفوي ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
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ويقع ع ى البنا طبقف لمقتضيفت الن الني  والتالفب  لدوع ا قتصفدي ضمن ا طفر البنكف ين  
خمشا رخض  ،يررض البدالل ل رميل بمنا ا عتمفد برم   يورى غير التف تقرر منع الترفمل بهف

 يمكن ين ت فر ملؤولي  البنا بلبب عدا منا ا عتمفد قن قرار الل ط  الرفم  يرد الرميل خهنف  
 .قو  قفرر  

 :تط يقاي القوة القاه ة في إطا  المنؤولية العقدية :  انيا 
وبرد إبراا عقد ختا ا عتمفد قد تلتالد ظرو  تالرل من تن يش ا عتمفد ملتايل إلتافل     

ر ويكون لهف ت  ير الشري وضريتء المفلي  ، م ل صدور قرار برخع مط ق  بفلنلب  ل رميل اآلم
شا كفن الرميل يمكنء من ايم المبدي إ فر  ملؤولي   مرد ت ال فلد  بدرال  كبير  خف رشع الافل  واب
 ،البنا ع ى يلفس ا متنفع عن تن يش موالب ا لترالا الشي ي ر خف تن يش موالب ا عالا والنصا

رخع ملؤولي  رشع الافل  إشا لا تكن رشع المر ومفت متفا  ل بنا عند الترفقد إ  ين البنا يمكنء 
ولا يكن بفمكفنء الر ا بهف بايم الفحت رشع الظرو  تشكل قو  قفرر  غير ممكن  التوقع وغير 

 .1قفب   ل دخع من قبل البنا ممف يدى إلى ت  ر الرميل لهف
تمفد بتالميد رد ي نفح تن يش عقد ا عوقد يادم ين يصدر قرار من الل طفت الموتص  ب   

، خهنف يكون ع ى البنا طبقف  لتزامء بموالب ا عالا والنصا ين يررض اقرصد  برم   مرين 
ع ى الرميل اآلمر تن يش الرقد برم   يورى خمشا رخض الرميل شالا خال يمكن لهشا اقوير ملفحل  

 .    ين وط  البنا وضرر الرميل اآلمر البنا لتاق  شروط القو  القفرر  التف تقطع الص   ب
قو  القفرر  ممف تقدا ولواح تر   اقمر بفلملؤولي  التقصيري  يو الرقدي  خمن تاق  شروط ال     

شالا ين والود البدالل يالرل من لتزامفت البنا فل  المط ق  ل تن يش التايالب ين يتزامن مع ا 
المفنر  لملؤولي  البنا المدني  خف إطفر ا عتمفدات قو  القفرر  فلبا لتافل  نلبي  خال تتاق  

 .الملتندي  
شا كفنت القو  القفرر  ياد يرا اقلبفب التف تقطع الرالق  اللببي  بين الوط  والضرر        واب

 .600من النشر   36المنصوص ع يهف خف المفد  
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يو وط  الاير ( الرميل اآلمر)خمنء طبقف ل قواعد الرفم  توالد يلبفب يورى م ل وط  المضرور   
، وبفلتفلف نت فح ملؤولي  البنا بصور  الزلي من دالنف الرميل اآلمر م ل الملت يد بمف يؤدي إلى ا

نمف برض الضرر و  يقع شالا إشا لفرا خف إادام عدا ملؤولي  البنا ع ى ترويض كل الضرر واب
 .الضرر يوطفح يورى بالب القواعد الرفم  ل ملؤولي  المدني 

لشالا يافول البنا ين ين ف عن ن لء الملؤولي  يو ع ى اققل يق ل من مب م الترويض عن      
الضرر المدعى بء وشالا بف دعفح ب ن يلبفب يورى يو يوطفح يورى لفرمت خف وقوع الضرر 

 .عيء الرميل  م ل وط  المضرورالشي يد
وطبقف ل قواعد الرفم  إشا التار  وط  المضرور وط  البنا انت ت ملؤولي  اقوير لردا توخر   

خمن البنا ي تزا  1الرالق  اللببي  بين الوط  والضرر إمف إشا التار  وط  البنا يوطفح المضرور
ن كفن نفدرا رشا ال رض خف مالفل ملؤولي  ا لبنا خف إطفر ا عتمفدات الملتندي  بفلترويض، واب

 .       لتبقى القو  القفرر  اللبب الوايد واقصيل خف قطع الرالق  اللببي  
 

ممف تقدا يتبـين ينـء  لقيـفا الملـؤولي  المدنيـ  ل بنـا خـفتا ا عتمـفد تالـفع الرميـل اقمـر  بـد          
فت المهنيـ  ل بنـا وا وـالل ب اـد عنفصـر من  بوت وط  البنا خفتا ا عتمفد بف والل ب اـد الواالبـ

مبــدي الايطــ  والاــشر ورــف التــزاا البنــا بــفلتاري وا لــترالا عــن الرميــل اآلمــر، والتزامــء بفلتا يــل 
والمالحمــ  لتمويــل المشــروع والتزامــء بــف عالا والنصــا والتقيــد بتر يمــفت الرميــل اآلمــر ويويــراأ التــزاا 

لتزاا  يرتبط يلفلف برالق  البنا بفلملت يد ورشع الرنفصـر مالتمرـ  البنا برقفب  تن يش الرم ي  ورشا ا 
 .تتشفبا وتتداول خيمف بينهف ي نفح التطبي  الرم ف ويصرب الت رق  بينهف يو ال صل  بينهف

ولقيفا الملؤولي  المدني  ل بنا يالـب ين ي اـ  الرميـل اآلمـر يو الايـر ضـرر مـفدي يو مرنـوي      
عتمــفد ، وي وــش الضــرر غفلبــف صــور  الضــرر المــفدي بتوقــ  الرميــل عــن لــبب وطــف البنــا خــفتا ا 

هر إخاللـء الـشي تتـدرور بـء الوضـري  المفليـ  ل رميـل اآلمـر وقـد يلـ ل البنـا شـالدخع وصو  بء إلى 
 . عن رشا التدرور المفلف تالفع دالنف الرميل اآلمر 

 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .182د الرزيز ،مرالع لفب ، صالمفل مامود عب -(1) 
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خت ور الملؤولي  المدني  الرقدي  ل بنا بلبب وطلء تالفع الرميل اآلمر ع ى يلـفس ا وـالل        
بفلتزامــــفت عقديــــ  يلفلــــهف عقــــد ا عتمــــفد الملــــتندي ، وت ــــور الملــــؤولي  المدنيــــ  التقصــــيري  ل بنــــا 

ر بلــبب الوضــع المــفلف الــشي يركلــء بفلنلــب  ل ايــر مــن دالنــف الرميــل اآلمــر الــشي ي اقهــا الضــر 
تمويل البنا ل رميل اآلمر المتر ر مفليف  بموالب ا عتمفد الملتندي الـشي يطيـل ختـر  توقـ  الرميـل 

 .اآلمر عن الدخع،  ويرد شالا من يرا الموفطر التف يتررض لهف البنا
دي ا لــترالا خــفلبنوا بصــدد مــنا ا عتمــفد تكــون عرضــ  لرــد  موــفطر لــشالا تظهــر يرميــ  مبــ    

عــن الرميــل اآلمــر وعــن وضــرء المــفلف وا قتصــفدي والشوصــف ييضــف وا اتيــفط خــف مــنا التمويــل 
بموالب ا عتمفد الملتندي، قنء إشا تا منا ا عتمفد لرميل متر ر مفليف لـيرتب شالـا ولـفر  البنـا 

ى ل قـتها خـف قموالء من الهـ  وملـفحل  البنـا مـن طـر  المفعـ  دالنـف الرميـل اآلمـر مـن الهـ  يوـر 
 .البنا وخف تزكيتء ل رميل اآلمر بمناء ا عتمفد 

وتواالــء البنــوا ييضــف بصــدد مــنا ا عتمــفد موــفطر عــد  يرمهــف موــفطر عــدا قــدر  الرميــل ع ــى    
الدخع يو عدا رغبتء خف الدخع مع القدر  ع ى شالا، وترد رشع اقويـر  مـن يوطـر مـف قـد يترـرض لـء 

ء بمـف قـد يالـر البنـا إلــى وطـر ا خـالس إشا يلـفح اوتيـفر عماللــء يو البنـا ويـؤدي إلـى ولـفر  يموالــ
كفن متوصصف خف منا ا عتمفدات قادى القطفع التالفري  يو ا قتصفدي  وتـدرور الوضـع المـفلف 
ل تالــفر خهنــف  بــد ع ــى البنــا مــن التنــوع خــف ترفمالتــء المفليــ  والتالفريــ  وبــشل الرنفيــ  القصــوى خــف 

 .إوتيفر زبفلنء
وتلتوالب قيفا الملؤولي  المدني  توخر ركن الرالق  اللببي  بين وطف البنا خفتا ا عتمفد         

والضرر الشي ي ا  بفلرميل اآلمر يو ياد دالنيء ، قن انقطفع الص   يؤدي إلى عدا ملفحل  
 .ي  البنا شالا ين موانع ملؤولي  البنا القفنوني  متردد  و توت   عن يلبفب قطع الرالق  اللبب

والتف ترد القو  القفرر  يرمهف قنهف تن ف ك يف الرالق  اللببي  بتاققهف، وبفلتفلف يكون ع ى       
البنا عبح إ بفت رشع القو  القفرر  لن ف ملؤوليتء الكفم   عن الوط  الترفقدي يو التقصيري  الشي 

دني  كوط  المضرور يو الاير قفا بء ، يمف بفقف اقلبفب التف ترود ل قواعد الرفم  ل ملؤولي  الم
، وت الف البنوا عفد  لن ف ملؤوليتهف عن اقوطفح التف لفرا خف عدا ملؤولي  البنا الزليفخهف ت

 .  ترتكبهف ولو الزليف بم بفت وط  الرميل يو وط  الاير
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 الباب الثالث 

 المسؤولية المدنية بصدد تنفيذ االعتـــماد المستندي

 
شا        ممف لب  عرخنف ين القواعد الرفم  ل ملؤولي  المدني  رف الوط  والضرر والرالق  اللببي  واب

ويكون  ،كفنت الرالق  بين البنا خفتا ا عتمفد الملتندي والرميل اآلمر يلفلهف عقد ختا ا عتمفد
الترفقدي  يشكل يلفلف وط  ترفقدي يرتب الملؤولي  المدني  الرقدي  ل بنا خفتا تزامفت بف ل ا والل

 .ا عتمفد ، ويكون وط  البنا تقصيري تالفع المفع  دالنين الرميل اآلمر 
خهل يمكن اعتبفر الملت يد من دالنف الرميل اآلمر وتكون يلفس ملؤولي  البنا تالفرء     

نا خفتا ا عتمفد يو البنوا المتداو   ياكمهف يلفس قفنونف تقصيري  يا ين عالق  الملت يد بفلب
 يور يرتب الملؤولي  المدني  ؟

جطا  اإل تماد وممف تقدا عرخنف ين يلفس الرالق  بين الملت يد والبنا خفتا ا عتمفد رو      
رالفعهف موبفعتبفر رشع الرم ي  ظفرر  قفنوني  ادي  ، خقد افول ال قء والقضفح تا ي هف ب المنتند 

، وولط الالدل ال قهف الوالع لتاديد الطبير  القفنوني  لهشع الرالق  إلى ياد ينظم  القفنون المدنف
التف توص نف إلى ين يلفلهف ا راد  المن رد  التف تكون مدخوع  بفلقو  الم زم  لرقد ختا ا عتمفد 

ي  المدني  الرقدي  يو الملتندي، خهل يكون الزاح ا والل بمف ورد خف الوطفب مرتب ل ملؤول
 التقصيري  ؟

عتمفد الملتندي تظهر الافال  الرم ي  إلى تدول بنوا وليط  لواح وخف صدد تن يش عقد ا      
مرال   يو مرزز  ل عتمفد خف بالد الملت يد يو بالد يالنبي ،  خهنف ي فر ا شكفل اول عالقتهف 

التف ترتكب ي نفح تن يش عم ي  ا عتمفد بفلبنا خفتا ا عتمفد ومدى ملؤوليتهف عن اقوطفح 
 .الملتندي 

ولدرال  رشا القلا المها والبفرز خف الملؤولي  المدني  خف ا عتمفد الملتندي ليتا تقليا رشا      
 .ش ا عتمفد الملتندي إلى خص ينالملؤولي  المدني  بصدد تن ي: البفب المرنون بـ
 .بموالب وطفب ا عتمفد الملتنديالملؤولي  المدني  ل بنا : ال صل اقول

 الملؤولي  المدني  ل بنوا المتدو   خف تن يش ا عتمفد الملتندي: ال صل ال فنف 
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 الفصل األول 

 المسؤولية المدنية للبنك تجاه المستفيد من اإلعتماد المستندي

 
منصوص وطفب ا عتمفد يرطف الملت يد اقف شوصيف خف صر  قيمتء طوال يال ء الإن         

، و  يمكن ل بنا رخض تن يش ا عتمفد لواح بفلدخع ال وري يو المؤالل يو 1ع يء خف وطفب ا عتمفد
بقبول الكمبيف ت الملتندي  وغيررف وتمكين الملت يد من مب م ا عتمفد طفلمف ين الملت يد قدا 

 .ا عتمفدالملتندات المطفبق  والمقبول  ظفرريف بالب الشروط الوارد  خف وطفب 
وع ى يلفس ين الرالق  بين البنا خفتا ا عتمفد والملت يد البفلع بموالب وطفب ا عتمفد    

يلفلهف القفنونف ا راد  المن رد  ، والتف اعتبررف المشرع الالزالري مصدرا ملتقال لاللتزاا خف 
المتما ل قفنون المردد و  05/10مكرر من القفنون  123ال صل ال فنف مكرر برد التادام المفد  

يالوز ين يتا التصر  بف راد  المن رد  ل متصر  مف لا ي زا :" المدنف الالزالري  ايم نصت 
 . 2"الاير ويلري ع ى التصر  بف راد  المن رد  مف يلري ع ى الرقد من اقاكفا بفلت نفح القبول

بالب رشع المفد  يتبين ين ا راد  المن رد  تتقفلا الرقد خف الميع ياكفمء وع يء خمن       
ا والل بهف يرتب الملؤولي  المدني  الرقدي  التف ترد يلفس ملفحل  البنا خفتا ا عتمفد  واللء 

 .بفلتزامء تالفع الملت يد البفلع
 بد من درال  ا لتزامفت القفنوني  التف تقع  ولمررخ  نطف  الملؤولي  الرقدي  ل بنا وادودرف   

ع ى عفت  البنا تالفع الملت يد بموالب وطفب ا عتمفد الملتندي برد ع ا الملت يد بء وتقديمء 
وبردرف نتنفول بفلدرال    ل ملتندات المطفبق  خف الوطفب والتف يرد ا والل بهف وط  ترفقدي ،

ل بنا تالفع الملت يد بالب القواعد الرفم  ل ملؤولي   لبفقف يركفن الملؤولي  المدني  الرقدي 
المدني ، وخف ظل وصوصي  الرالق  الترفقدي  بين البنا والملت يد خف نطف  تن يش عم ي  ا عتمفد 

 . الملتندي
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وطفب الضمفن البنكف ووطفب : ، الكتفب اقول  الضماناي ال نرية في التاا ة الدولية نالالح نصفر، -لرد نصفر -(1)

 . 100ون دار نشر، دون ب د النشر، دون لن  طبع، صا عتمفد الملتندي بفلضمفن خف التالفر  الدولي ، د
 .321، مرالع لفب  ، الواضح في ش ح القانون المدنيمامد صبري اللردي ،  -(2)
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بنا خفتا ا عتمفد وع يء نقلا رشا ال صل إلى  ال   مبفام ، ندرس خف المبام اقول وط  ال    
الملؤولي  المدني  ل بنا تالفع الملت يد من الضرر خف ، والمبام ال فنف ندرس تالفع الملت يد

ا عتمفد، يمف المبام اقوير نتنفول بفلدرال  الرالق  اللببي  خف الملؤولي  المدني  ل بنا تالفع 
 .الملت يد من ا عتمفد

 المبحث األول

 تجاه المستفيد فاتح االعتماد المستندي خطأ البنك  

 
المادد ل اقو  وا لتزامفت التف تاكا الرالق  بين  إن وطفب ا عتمفد اقلفس القفنونف      

البنا و البفلع الملت يد خهو الشي يادد مضمون رشا الا  ومداع وي تزا البنا وخقف لهشا الوطفب 
، و  يتمتع الملت يد ب ي اقو  خف 1بوص ء طرخف يصيال وليس نفلبف و  وكيال عن عمي ء اآلمر

شا الوطفب ووصولء إلى ع ا من والء لء ويرتبر وصول موااله  البنا إ  برد تمفا صدور ر
 .الوطفب قرين  ع ى الر ا بء وخقف ل قواعد الرفم  خف القفنون المدنف

وعرخنف خيمف لب  ينء رغا الالدل ال قهف الوالع اول الطبير  القفنونيـ   لتـزاا البنـا تالـفع البـفلع     
ع ـى ين طبيرـ  الرالقـ  بـين البنـا والملـت يد  -يونؤيد رشا الري-الملت يد إ  ين الريي التقر واالمع

 .تالد يلفلف لهف خف التصر  القفنونف ا ن رادي لت لير التزاا البنا تالفع الملت يد
شلا قن ياكفا التصر  ا ن رادي تواخقت مع المبديين اقلفليين لرالق  البنا بفلملت يد ورـو      

الشي كفن لببف خف نشولء وعقد البيـع اقلـفس ، وكـشلا مبدي التقالل التزاا البنا عن عقد ا عتمفد 
مبـــدي ت كـــد ا لتـــزاا المبفشـــر بمالـــرد وصـــول الر ـــا بمـــف ياتويـــء الوطـــفب إلـــى الملـــت يد دون الافالـــ  
ن كـــفن  لقبولـــء، ت لـــيرا لملـــ ل  عـــدا والـــود مقفبـــل قن قبولـــء لـــيس ضـــروري خـــال يتامـــل يي التـــزاا واب

 .ق  ظفرريف لمف ورد خيهفالوطفب مشروط بتل يا الملتندات المطفب
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 . 181الن ديفب ، مرالع لفب  ، ص -(1) 
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خوطفب ا عتمفد رو تصر  قفنونف بمراد  من رد  ورف إراد  البنا ويرتب الوطـفب التزامـف خـف      
قبـل الملـت يد ورـو تصـر  قـفنونف شـك ف ومـن  ـا يترـين ين يـرد خـف  -مصدر ا عتمفد–شم  البنا 

تصـر  قـفنونف شو طـفبع شوصـف غيـر  مارر مكتوب وخقف لمف يالري ع يء الرر  المصـرخف، ورـو
نمـف تبـين  قفبل ل تداول يو التاويل خهو ليس ورق  تالفري  ورو وطفب   يتضمن تـفريا ا لـتاقف  واب

 .  1خيء مد  صالايتء
تقريـر ين نظريــ  ا راد  المن ـرد  مصـدر يصــيل لاللتـزاا يتالــفوز كـل مـف والــء ل نظريـ  مــن  وكـشا     

 .نقد الشي   يمس الا  المبفشر والمالرد ل ملت يد بوال  مف خر ت بفقف النظريفت
خفلنقد الوايد الموالء لهشع النظري  ويرد يلفلف رـو ملـ ل  ين قيـفا البنـا بمرلـفل الوطـفب لـيس     

نمف رو مدخوع بفلقو  الم زم  لرقد ا عتمفد، الشي يمكن القـول عنـء ينـء يتر ـ  بـركن  بماض إرادتء واب
اللـــبب خـــف التصـــر  القـــفنونف ا ن ـــرادي بفعتبـــفر ين رـــشا اقويـــر يوضـــع لـــن س ياكـــفا التصـــر  

 .المال واللبب -الرضف: القفنونف الرقدي الشي يلتوالب انرقفدع صاياف تواخر يركفنء 
ا عتمـــفد الملـــتندي رـــو اللـــبب الـــشي دخـــع البنـــا بمرادتـــء المن ـــرد  إلـــى تامـــل  ليكـــون بـــشلا عقـــد   

 .ا لتزاا تالفع الملت يد 
ليتبين ين البنا م زا بمرادتء المن رد  وبفلقو  الم زم  لرقد ا عتمفد الملـتندي بموطـفر الملـت يد      

  .عقد ا عتمفد ب تا ا عتمفد لمص اتء بموالب وطفب ا عتمفد الملتندي المتضمن شروط 
شا كفنت التزامفت البنـا خـفتا ا عتمـفد يلفلـهف وطـفب ا عتمـفد الملـتندي خـمن ا وـالل بهـف       واب

يرــد وطــ  مــن البنــا يلــتوالب ملــؤوليتء المدنيــ  وشالــا خــف إطــفر يوــش البنــا بمبــدي الايطــ  والاــشر 
 .وفص  موالب تن يش ا عتمفد ومراقب  تن يشع 

نقلا المبام إلى مط بين نتنفول موضـوع التزامـفت البنـا خـفتا ا عتمـفد  وع يء لدرال  الموضوع   
تالــفع الملــت يد خــف المط ــب اقول، وبرــدرف موضــوع مظــفرر وطــ  البنــا خــف عالقتــء بفلملــت يد خــف 

 .المط ب ال فنف
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 . 438،ص 1113، الدار الالفمري ، دون ب د الطبع، قانون العملياي المص فية الدوليةعكفش  مامد عبد الرفل،  -(1) 
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 المطلب األول 

 التزامات البنك فاتح االعتماد المستندي 

 
يظهر قبـول البـفلع الملـت يد لوطـفب ا عتمـفد بمالـرد تقديمـء ل ملـتندات المم  ـ  ل بضـفع  ماـل     

عقـد البيـع الـدولف ومطفلبتـء بقيمـ  ا عتمـفد الملـتندي الـشي يم ـل  مـن البضـفع  التـف التـزا بشـانهف 
فد، ويكــون تن يــش البنــا خــفتا ا عتمــفد  لتزامــء بفلــدخع وبفلملــتندات المطفبقــ  لشــروط وطــفب ا عتمــ

تالفع البفلع ي وش عد  صور، ويمكن ل بنـا ييضـف بصـدد تن يـش التزامـء ين يرـفرض تن يـش ا عتمـفد إشا 
 .مف تبين لء والود غش يو وط  الليا من البفلع

مرفرضـ  البنـا وبشلا نـدرس الموضـوع بـفلوقو  ع ـى طـر  تن يـش ا عتمـفد الملـتندي ، وكي يـ      
 .تن يش ا عتمفد ع ى الرغا من نهفلي  ا  الملت يد خف خرعين متتفلين

 

 الفرع األول

 التزام البنك بتنفيذ االعتماد بالدفع للبائع المستفيد

 
لب  وعرخنف ين ا  الملت يد يقوا مبفشرا ومالردا تالفع البنا ورـشا مـف يم ـل يكبـر ضـمفن  لـء        

نمف بفعتبفر البنا مدينف لـء بـفلمب م وشلـا تبرـف  من ايم التي فح اقء من المب م ليس بوص ء  منف، واب
ب عقـــد  لـــتقالل عالقـــ  البنـــا بفلملـــت يد بموالـــب وطـــفب ا عتمـــفد عـــن عالقتـــء بفلمشـــتري بموالـــ

ا عتمفد، وكشلا تبرف ل تكيي  القفنونف لرالقتء بفلملت يد مـن ايـم ينهـف تصـر  ان ـرادي لـببء عقـد 
 .ا عتمفد 

وبفعتبفر ين وطفب ا عتمـفد المرلـل إلـى الملـت يد رـو الماـدد لمـدى وطبيرـ  رـشا الاـ  خهـو      
ن مف لكونء مادد لاللتزامـفت التـف المبين  طفر رشا الا  وادودع ليس بفعتبفرع خقط اقف ل ملت يد، واب

 .يتام هف البنا تالفع الملت يد تن يشا منء لرقد ا عتمفد الملتندي
وخــف لــبيل شلــا ي تــزا البنــا بــدخع قيمــ  ا عتمــفد برــد قبولــء ل ملــتندات المقدمــ  مــن الملــت يد      

 1وبفت مـن الملـت يدب اد الطر  إمف بدخع القيم  نقـدا بفلـدخع ال ـوري يو المؤالـل يو بقبـول قيمـ  اللـا
. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .101الزعبف، مرالع لفب ، ص يكرا إبراريا امدان  -(1)
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من مدون  اقصول واقعرا  المواد  لالعتمفدات الملتندي   02ورشا مف نصت ع يء المفد  
 :الوخفح يرنف  :"ع ى ين  600النشر  

 .الدخع بف طالع إشا كفن ا عتمفد متفافأ بفلدخع بف طالع   . ي

 .عتمفد متفافأ بفلدخع اآلالل الترهد بفلدخع اآلالل والدخع خف تفريا ا لتاقف  إشا كفن ا  . ب

قبول اللاب الملاوب من قبل الملت يد ودخرء خف تفريا ا لتاقف  إشا كفن ا عتمفد .   
 " .متفافأ بفلقبول

 ال  ت ام ال نك   الدفع الفو   أو المؤاع لقي   مة المن   تنداي: أوال
 600ت الملتندي  النشر  ي من مدون  اقصول واقعرا  المواد  لالعتمفدا/2نصت المفد     

يترهد المصر  المصدر بفلوخفح شريط  ين تقدا الملتندات المنصوص ع يهف  -ي:" ع ى ين
إلى المصر  الملمى يو إلى المصر  المصدر وين تشكل تقديمف مطفبقف ، إشا كفن ا عتمفد 

 : متفاف بـ

i. الدخع بف طالع يو بفلدخع اآلالل يو بفلقبول لدى المصر  المصدر. 
ii. الدخع بف طالع لدى مصر  ملمى ولا يقا شلا المصر  الملمى بفلدخع. 
iii.  الدخع المؤالل لدى مصر  ملمى ولا ي  شلا المصر  الملمى بترهدع بفلدخع اآلالل

 " .يو ينء يوخى بترهدع بفلدخع اآلالل ولكنء لا يقا بفلدخع خف ا لتاقف 

ر بشــكل غيــر قفبــل ل ــنقض بفلوخــفح ي تــزا المصــر  المصــد:" ب ختــنص ع ــى ين /2يمــف المــفد       
 ".منش وقت إصدارع لالعتمفد

بالــب رــشع المــفد  خــمن ا عتمــفد يالــب ين يبــين كي يــ  الــدخع التــف لــيتا بهــف تن يــش ا عتمــفد        
 .ويكون الدخع  دخرف خوريف يو دخرف مؤالال

مالــــرد تقــــديا خــــمشا نــــص وطــــفب ا عتمــــفد ع ــــى ين البنــــا م ــــزا بــــدخع قيمــــ  ا عتمــــفد نقــــدا ب       
لقيمــ  ا عتمــفد خــف المكــفن  1الملــتندات المطفبقــ  ويترــين ع ــى البنــا بفلــدخع ال ــوري ل بــفلع الملــت يد

 .المادد خف الوطفب نقدا 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لــت يد يو وكي ــء يو ينــء شــوص وع ـى المصــر  قبــل دخــع قيمــ  ا عتمـفد ين يتــيقن مــن شوصــي  مقــدا الملــتندات رـل رــو الم -(1) 

 .آور 
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وطريقـــ  الوخـــفح بموالـــب الـــدخع ال ـــوري   ت يـــر إشـــكفل طفلمـــف ين وطـــفب ا عتمـــفد نـــص ع يهـــف     
ويكــون الوخــفح نقــدا يو بشــيا يو بفلقيــد خــف الــفب الملــت يد البــفلع، إشا كــفن لــء الــفب لــدى البنــا 
شا قـــدمت الملـــتندات عـــن طريـــ  بنـــا آوـــر وك ـــء الملـــت يد نيفبـــ  عنـــء خـــف تقـــديا  المن ـــش لالعتمـــفد واب

 .تندات المل
ويالاــظ مــن نــص المــفد  ين تن يــش ا عتمــفد بفلــدخع   يقــوا بــء البنــا خــفتا يو مصــدر ا عتمــفد     

نمف قد تتـ ول بنـوا يوـرى  ن قلـمف مـن الرم يـفت التالفريـ  بموالـب ا عتمـفد الملـتندي يـتا دخقط، واب
يكبر مـن الرم يـفت  بين يطرا  مقيمين داول الب د الشي يوالد خيء مركز البنا وخروعء، إ  ين قلمف

ــــ  واتلــــفع اركــــ  ا لــــتيراد  يكــــون ياــــد طرخيــــء وــــفر  الــــبالد ونتيالــــ  لتطــــور اركــــ  التالــــفر  الدولي
والتصــدير، خــمن رــشا الوضــع تط ــب ين تقــوا البنــوا بفوتيــفر بنــا منفلــب لكــف تلــتطيع تن يــش رــشع 

 .الرم يفت الوفرالي 
ا الرم يـــفت التـــف يتـــدول خيهـــف البنـــا ويتوقـــ  عـــدد البنـــوا المرالـــ   خـــف الب ـــد الوااـــد ع ـــى االـــ    

الما ف خفتا ا عتمفد، وترتبر عم ي  اوتيفر البنا المرالل عم ي  دقيقـ  قن ا رمـفل وعـدا اقمفنـ  
لـفح  عالقتـء  من قبل البنا المرالل قد يك   البنا الما ـف ك يـرا، ويترتـب ع يـء ضـيفع مصـفلاء واب

 .ير مضمون برماللء ودوولء خف منفزعفت مك    شات نتفلج غ
ويلــبفب اوتيــفر البنــا المرالــل تتر ــ  بفلملــت يد بــفلرغا مــن ينــء مــن الممكــن ين يترفمــل البنــا      

مصدر ا عتمفد مع الملت يد مبفشر ، ويالب ع ى البنوا ااتراا رغب  الرميل بتاديد البنـا المرالـل 
الترفمل مع بنا مرين، كمـف  قن المشتري والبفلع لديهمف قدر  يك ر ع ى تقدير ال فلد  والمص ا  من

ين البفلع يط ـب تن يـش ا عتمـفد لـدى بنـا خـف ب ـدع وشلـا للـهول  الترفمـل مرـء واطملنفنـء إليـء نتيالـ  
 .1ترفمل لفب 

خفلـــدخع يـــتا بموالـــب مالموعـــ  مـــن القيـــود التـــف تـــتا بـــين البنكـــين تنتهـــف بقيـــد قيمـــ  الملـــتندات       
، خفلتلــوي  تــتا عــن طريــ  صــيا  مصــرخي  مــن 2ت يدلالــفب الملــت يد لــدى البنــا الــشي وك ــء الملــ

القيود الالفبي  بين المصفر  المتداو   خف الرم يـ  وتنتهـف بـ ن يقيـد البنـا المرالـل قيمـ  ا عتمـفد 
، وغفلبـف مـف تـتا الرم يـ  خـف غـر  المقفصـ  المنشـ   بـفلبنوا المركزيـ  خـف 3خف الفب الملت يد لديـء

 .  الميع الدول الموت   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .404الين شافد  الالين، مرالع لفب ، ص -(1) 
 .212مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، صخيصل مامود  -(2)
 .62عبفس مصط ى المصري ، مرالع لفب ، ص -(3)
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شا لــا تاــدد       ويكــون البنــا م ــزا بفلوخــفح ل بــفلع الملــت يد بفلرم ــ  الماــدد  الــوارد  خــف ا عتمــفد واب
بيـع، نوع الرم   خف وطـفب ا عتمـفد خـمن التن يـش بـدخع القيمـ  يكـون بفلرم ـ  الماـدد   منـف خـف عقـد ال

 .يمف إشا لا يتا تاديد الرم   خيالب ين يتا الوخفح بفلرم   التف ختا بهف ا عتمفد 
وخف الافل  التف يكـون بهـف الـدخع مـؤالال خـمن البنـا المك ـ  بفلتن يـش ي تـزا عنـد تقـديا الملـتندات     

تا لديــء بترهــد يصــدر منــء بــدخع قيمــ  رــشع الملــتندات خــف تــفريا ماــدد بالــب ا ت ــف  خــف عقــد خــ
ا عتمـــفد، خيمـــف يرـــر  بف عتمـــفدات الملـــتندي  ايـــم خيهـــف ي تـــزا البـــفلع الملـــت يد بتقـــديا الملـــتندات 
ل بنــا خــفتا ا عتمــفد يو ل بنــا المرالــل بالــب اقاــوال و  يــتا لــداد القيمــ  إ  خــف الميرــفد المت ــ  

 .ع يء خف عقد ا عتمفد
زمن الوخفح خمشا كفن البفلع الملت يد يلـت ا قيمـ  ليتبين ين الدخع ال وري والمؤالل يوت  فن خف        

ا عتمفد بمالرد تقديا الملتندات المطفبقـ  ل بنـا المرالـل وقبولـء لهـف ، خمنـء خـف الـدخع المؤالـل يبقـى 
 .ا  البفلع خف قيم  ا عتمفد مر قف با ول يالل الوخفح المادد خف ترهد البنا خفتا ا عتمفد

خـــف تلـــوي  قيمـــ  ا عتمـــفدات الملـــتندي  خـــف ينهـــف مـــن مصـــ ا   وتظهـــر يرميـــ  رـــشع الطريقـــ        
بدقـ   1المشتري طفلب ختا ا عتمفد إش يمكنء عن طريـ  شالـا ين ياتـنا ال رصـ  ل اـص الملـتندات

والت كد من لالمتهف ولالم  البضفع  التف تم  هف رمزيف رشع الملـتندات، وبفلتـفلف يمكنـء ين يضـمن 
لتزامفتــء قبــل الوخــفح لــء بقيمــ  ا عتمــفد واب  كــفن ل مشــتري ا لــتدراا الــن تن يــش البــفلع الملــت يد  

ووق  صر  رشع القيم  لاـين تقـديا ملـتندات لـ يم  وخقـف لشـروط خـتا ا عتمـفد والوطـفب الموالـء 
 . 2ل ملت يد بنفحا ع يء

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويالب ع ى المصر  ين   يؤور الدخع باال  خاص الملتندات قن الم روض ين يـتا رـشا ال اـص خـف يلـرع وقـت بايـم  -(1) 

، ووفصـ  ينـء ينظـر خـف 600ب مـن النشـر  /14  يتالـفوز وملـ  ييـفا عمـل مصـرخي  مـن يـوا تقـديا الملـتندات الـب نـص المـفد  
هف مع شروط عقد البيع التف ياله هف خـف الافلـب قن عقـد ا عتمـفد ملـتقل عنـء ، ظفرر الملتندات خقط و  يالوز لء ين يقوا بمقفرنت

واتى لو ع مهف خمن النظر خيهف من الفنبء ي تا البفب ل ت وير ويترفرض مع وظي   ا عتمفد الملتندي الشي يلتهد  بء البفلع ليس 
نمف تاصي ء ب لرع مف يمكن وخف يقرب يالل من شان ال  .بضفع خقط تاصيل المب م واب

 .   203بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص
 .63عبفس مصط ى المصري ، مرالع لفب ، ص -(2)
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وتبرز يرميتء ييضف خف افل  وقوع الاش خف البضفع  من قبل البـفلع الملـت يد وشلـا قن الـدخع     
اصــهف المؤالــل الماــدد بفلمــد  تكــون خيــء البضــفع  عــفد  قــد وصــ ت إلــى المشــتري الــشي لــء اــ  خ

         .لبفلع الب شروط عقد البيع الدولفوالت كد من ينهف مطفبق  ل رقد بينء وبين ا
إمــف إشا تبــين ين البضــفع  غيــر مطفبقــ  ل شــروط والمواصــ فت خهنــف   يرمــل بمبــدي ا لــتقالل،     

خهــشع ويلــتطيع المشــتري ين يمنــع البنــا مــن الوخــفح ل ملــت يد إشا ارتكــب اقويــر غشــف خــف البضــفع ، 
الافلـــ  الوايـــد  التـــف يمكـــن ل بنـــا ا متنـــفع عـــن الوخـــفح باالـــج ملـــتمد  مـــن عقـــد البيـــع بـــين البـــفلع 

 . 1والمشتري وياق  الدخع المؤالل رشع الافي 
ومف يرزز ا  المشتري خف ا عتراض ع ى تن يش ا عتمفد بموالـب الـدخع المؤالـل ين ا عتمـفد      

شا قــفا البنــا بفلــدخع قبــل التــفريا الماــدد يرــد ملــؤو  عــن   يرتبــر نفخــشا إلــى ا ــول يالــل الــدخع، و  اب
تصرخء الوفر  عن نطف  شـروط عقـد ا عتمـفد، قنـء بموالـب التن يـش الارخـف لرقـد ا عتمـفد خمنـء   
يالــوز ل بنــا ين يقــوا بفلوخــفح  ل بــفلع الملــت يد خــف ا عتمــفد المؤالــل إ  باــول يالــل ميرــفدع، وين يي 

 .2ا لواح ك يف يو الزليف يكون ع ى ملؤولي  البناوخفح يتا قبل رشا التفري
يمف إشا تـا الوخـفح إلـى البـفلع الملـت يد عنـد ا ـول يالـل الوخـفح دون اكتشـف  البنـا لاـش البـفلع       

يو لــا يقــا الرميــل اآلمــر بموبــفرع بف متنــفع عــن الــدخع خرندلــش يرتبــر وخــفح البنــا ل ملــت يد صــاياف، 
  الملــت يد ين يرــود ع يــء بموالــب عقــد البيــع ولــيس عقــد ا عتمــفد ويمكــن ل مشــتري إشا يراد مقفضــف

 .الملتندي قن رشا اقوير قد انتهى بمالرد الوخفح ل ملت يد
 .الت ام ال نك  الق وع للرم يالة المنتندية:  انيا
من مدون  اقصول واقعرا  المواد  لالعتمفدات الملتندي  النشر   ي/02المفد  الب نص   

 :"ع ى ين  600

i.   القبول لدى مصر  ملمى ولا يقا شلا المصر  الملمى بقبول اللاب الملاوب
 ".ع يء، يو قفا بقبول اللاب ولكنء لا يقا بفلدخع  خف ا لتاقف   

     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .218خيصل مامود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، ص -(1)
 .211خيصل مامود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، ص -(2)
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القبـــول خـــف الكمبيـــف ت يو اللـــ فتج رـــو ترهـــد الملـــاوب ع يـــء بوخـــفح مب ـــم الكمبيفلـــ  خـــف تـــفريا     
ورـشا القبـول ي تـرض ايـفز   ،ا لتاقف  وينتج رشا الترهد بوضع الملاوب ع يء توقيرـء ع ـى اللـند

نمــف يولــد ييضــف ع ــى عفتقــء  الملــاوب ع يــء لمقفبــل الوخــفح و  يم ــل اعتراخــف بــدين تالــفع اللــفاب واب
 . 1ترهدا صرخيف

خفلقبول رو ا لتزاا الصرخف الشي ي تزا بـء الملـاوب ع يـء والـشي يتضـمن الوخـفح بقيمـ  اللـ تال     
ع يــء التــزاا اللــفاب خقــط التزامــف صــرخيف يا الملــاوب  خــف تــفريا ا لــتاقف  خمنشــفح اللــ تال  يترتــب

 .   2ع يء خيظل يالنبيف ع ى الل تال  إلى ين يوقع ع يهف بفلقبول
بشلا يتبين ين القبول ترهد من الملاوب ع يـء ترهـدا ارخيـف بتن يـش ط ـب اللـفاب خـف دخـع قيمـ     

 .3الورق  التالفري  إلى الافمل خف ميرفد ا لتاقف  
قبــول الترهــد الــشي يضــرء البنــا خــفتا ا عتمــفد يو تندي  خيرنــف عتمــفدات الملــنطــف  ا يمــف خــف     

البنــوا الولـــيط  المتداو ــ  ع ـــى اللــاب الملـــتندي برــد ين يت كـــد مــن مطفبقـــ  الملــتندات لشـــروط 
 . 4ا عتمفد والتف ت زا رشا البنا بوخفح قيم  اللاب خف تفريا التاقفقهف

ع ـى  5ات المم    ل بضفع  بكمبيفل  ملتندي  إشا نص وطـفب ا عتمـفدخفلملت يد يرخ  الملتند     
شلـــا ويكـــون الملـــت يد خيهـــف اللـــفاب والملـــت يد خـــف شات الوقـــت ويكـــون البنـــا خـــفتا ا عتمـــفد رـــو 
شا ت كــــد البنــــا مــــن الملــــتندات برــــد خاصــــهف يقــــوا بوضــــع صــــيا  قبولــــء ع ــــى  الملـــاوب ع يــــء، واب

ـــ  الملـــتندي  بتوقيرـــء ع يهـــف ـــفريا الـــتاقف   الكمبيفل ورـــو مواخقـــ  مـــن قب ـــء تلـــديد قيمـــ  ا عتمـــفد بت
شا تبــين ل بنــا ين الملــتندات غيــر مطفبقــ  يمكنــء ا متنــفع عــن قبــول الكمبيفلــ  إلــى ين  الكمبيفلــ ، واب

 . يقدا الملت يد ملتندات مطفبق  
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديــوان المطبوعــفت الالفمريــ ،   األو اق التاا ي  ة االف  ا  والتن  وية القض  ا ية ف  ي الق  انون التا  ا   الا ا     راشــد راشــد،  -(1)

 .60،ص1111الالزالر طبر  
 . 84،ص 2008دار روم  ، الالزالر،  الواي  في ش ح األو اق التاا ية ب ريلفوي مامد الطفرر،  -(2)
 .   202بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص -(3)
 .211خيصل مامود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، ص -(4)
من يرا وصفلص وطفب ا عتمفد ينـء إلـمف ولـيس لقمـر يو ل افمـل وغيـر قفبـل ل تظهيـر بمرنـى ين وطـفب ا عتمـفد لـيس  -(5)

ورق  تالفري  المادد  ع ى لبيل الاصر خف القفنون التالفري خهو يوت   بشالا عن الكمبيفل  الملـتندي  كورقـ  تالفريـ  قفب ـ  ل تـداول 
  . 
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نظير القبول ل كمبيفل  الملتندي  يو اللاب الملتندي لدى البنا  ويرتبر تقديا الملتندات     
ولكن يالب ين يقدا خف تفريا التاقفقء ووالل ختر   ،المك   بشلا يرا ولي   لتن يش ا عتمفد

 .صالاي  ا عتمفد ن لء الشي يالب ين يواخ  تفريا ا لتاقف 
لتندي  وقبل البنا اللاب رنف يكون البنـا خمشا قدا الملت يد الملتندات المطفبق  نظير كمبيفل  م   

خفتا ا عتمفد قد ن ش التزامـء بموالـب وطـفب ا عتمـفد الملـتندي بتن يـشع بمالـرد قبـول البنـا اللـاب 
 .     الملتندي

يمف مل ل  اللاب ل من البضفع  تكون عم ي  مصرخي  عفدي  بين البنا والملت يد قن اللـاب     
لاــين ا ــول يال ــء يتقــدا بــء إلــى البنــا مــن يالــل وصــمء كــ ي ورقــ   الملــتندي يكــون بيــد الملــت يد

شا قبـــل اللـــاب مـــن البنـــا يبقـــى كـــ ي لـــاب آوـــر دون النظـــر إلـــى كونـــء لـــابف تن يـــشا  تالفريـــ  ، واب
 . 1 عتمفد ملتندي وع ى البنا القفبل دخع قيمتء بتفريا التاقفقء

تـداولهف بفعتبفررـف ورقـ  التمـفن خـمشا قـفا والكمبيفل  الملتندي  كـ ي ورقـ  تالفريـ  يمكـن تظهيررـف يو    
شا كفنــت ل افمــل مقفبــل اصــولء  الملــت يد بتظهيــر الكمبيفلــ  الملــتندي  يو لــ مهف ل ايــر لتــداولهف، واب

 .ع ى قيمتء من الاير خيكون ع ى البنا القفبل ين يدخع ل اير قيمتء بتفريا ا لتاقف 
قبــول ل بنــا خهنــف   ي ــر لــشلا ع ــى اللــاب ولــو اــدم وــال  بــين المشــتري والبــفلع خيمــف برــد ال   

طفلمــف ين القــفنون يامــف اــفم ف الكمبيفلــ  الملــتندي  الــنف النيــ ، والقبــول ل كمبيفلــ  الملــتندي  قــد 
يكون من قبل البنا خفتا ا عتمفد يو البنوا اقورى المتدو   خف الرم ي  إشا كـفن وطـفب ا عتمـفد 

 .الملتندي قد نص ع ى شلا
ـــم  طفلمـــف ين     دور البنـــا المب ـــم لالعتمـــفد مالـــرد تب يـــم ا عتمـــفد الملـــت يد إشا مـــف قـــفا البنـــا مب 

خـمن القبـول ي ـزا البنـا  ،ا عتمفد بقبول اللاب الملتندي دون ين ينص وطفب ا عتمفد ع ى شلـا
واــدع يمــفا الملــت يد التزامــف مصــرخيف ورنــف   يمكنــء ا عتــراض لقبولــء ورخــض الوخــفح بقيمــ  الكمبيفلــ  

 .الملتندي  إشا ال تفريا التاقفقهف
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 .220مود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، صخيصل ما -(1) 
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وبتلـــ يا الكمبيفلــــ  الملــــتندي  ل ملــــت يد وع يهــــف صــــيا  القبــــول يكــــون البنــــا قــــد يوخــــى بفلتزامــــء      
اقلفلـــف النفشـــئ عـــن عقـــد ا عتمـــفد مـــع قيفمـــء مقفبـــل شلـــا بفلـــتالا ملـــتندات البضـــفع  مطفبقـــ  

مـر وخقـف لشـروط والضـوابط القفنونيـ  وا ت فقيـ  ليتولى برد شلـا تلـ يمهف ل رميـل اآل ،لشروط ا عتمفد
 .الوارد  بف عتمفد الملتندي 

 الرم يالة المنتندية 1الت ام ال نك  جصم:  ال ا
بقبول البنا خمنء يكون موير بين ا نتظفر إلى   إشا اصل الملت يد ع ى الكمبيفل  مشمول      

ى قيمتهف، وقد ي ال  إلى ياد البنوا اقورى غفي  ا ول ميرفد التاقفقهف خيقدمهف ل بنا ل اصول ع 
 .ليتا وصمهف والاصول ع ى قيمتهف خورا مقفبل دخع مصفري  الوصا

خبرد ين يلاب الملت يد كمبيفل  ع ى البنا خفتا ا عتمفد يو البنا الوليط وبرد مهررف بقبول      
البنا يكون ل ملت يد ين ياصل ع ى قيمتهف بمالرد وصمهف ع ى البنا خفتا ا عتمفد يو البنا 

لكمبيفل  لء الوليط، خيقوا البنا بفلوخفح بقيمتهف ل ملت يد يو يي افمل آور الن الني  تا تظهير ا
شلا ين التزاا البنا خف رشا النوع من ينواع تلوي  القيم  المفلي  خف ا عتمفد الملتندي يرد التزامفأ 

 . 2مبفشراأ تالفع الافمل الن الني  ل كمبيفل  التف تا لابهف تن يشا لرقد ختا ا عتمفد وبلببء
و ع ى البنا خفتا ا عتمفد يو واللاب الشي يقدمء الملت يد قد يكون ملاوبف ع ى المشتري ي   

ع ى يي بنا آور يتضمنء ا عتمفد، ومن ايم ا لتاقف  قد يكون ملتاقف بمالرد ا طالع يو 
ملتاقف خف تفريا مرين مادد ب الل، والوصا قد يقوا بء البنا ال فتا لالعتمفد يو ياد البنوا 

 .   الوليط  بالب شروط ا عتمفد الملتندي ن لء
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ع مقدمف قيم  ورق  تالفري  يو يي ملتند آور قفبل ل تداول إلى الوصا رو عبفر  عن ات ف  يترهد المصر  بمقتضفع ب ن يدخ -(1)

الملت يد مقفبل نقل م كيتء إلى المصر  من التزاا الملت يد برد القيم  إلى المصر  إشا لا يدخرهف المدين اقص ف ويقتطع 
 .ط المصر  ممف يدخرء ل ملت يد من الوصا خفلد  عن مب م الورق  خضال عن الرمول  إشا كفنت مشرو 

 .   208بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص: ينظر
 .66عبفس مصط ى المصري، مرالع لفب ، ص -(2)
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التداول لدى مصر  :"   1خمنء الوخفح يكون بفلتداول 600ي من النشر  /2 والب نص المفد      
يترهد المصر  /   :" تنصيمف ال قر     " ملمى ولا يقا شلا المصر  الملمى بفلتداول

رلل الملتندات المصدر بتاطي  المصر  الملمى الشي قفا بفلوخفح يو بتداول تقديمفأ مطفبقفأ وي
تلتا  التاطي  بقيم  التقديا المطفب  ع ى ا عتمفد المتفح بفلقبول يو  إلى المصر  المصدر،

بفلشراح قبل تفريا بفلدخع اآلالل خف ا لتاقف  لواح قفا المصر  الملمى بفلدخع مقدمفأ يو 
ا لتاقف  يا  ، يرتبر ترهد المصر  المصدر بتاطي  المصر  الملمى ترهداأ ملتقالأ عن 

 " .ترهد المصدر ل ملت يد
إشا  2الملتندي  تكون قفب   ل تداول بفلطر  التالفري  وتتم ل خف التداول بفلتظهير خفلكمبيفل       

القفنون  316ت المفد  ضف افل  الل تال  لافم هف وقيو التل يا خ( لقمر)شنيء كفنت الل تال  إ
ن لا يشترط خيهف صراا  ك م  قمر تكون قفب   ل تداول بطري  :" التالفري الالزالري كل ل تال  واب

 " . التظهير
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرنف الشراح من قبل المصر  الملمى للاوبفت " التداوع   :"ع ى ترري  التداول ب ن 600من النشر   02نصت المفد   -(1) 
ملتندات بموالب تقديا مطفب  وشلا إمف بدخع قيمتهف مقدمفأ يو المواخق  يو /و( ملاوب  ع ى مصر  غير المصر  الملمى ) 

 " .ع ى دخع قيمتهف مقدمفأ إلى الملت يد خف يو قبل اليوا المصرخف الشي تكون خيء التاطي  قد التاقت ل مصر  الملمى
الو   الرفم  ورا ور   الافمل ايم يتا وقد تنتقل الل تال  إلى غير افم هف الشرعف بقو  القفنون وم فل شلا انتقفل الل تال  إلى 

انتقفل الورق   خف رشع الافل  بقو  القفنون ويال الور   مال مور ها خف م كي  الورق  وتنتقل إليها الورق  بكل الاقو  التف تام هف 
ن يراد الور   تظهير الل تال   برد شالا خوالب ين يتا وتوضع لكل الدخوع التف كفن بف مكفن ا اتالف  بهف خف موااله  المورم واب

 .التظهير بتوقيرها الميرف ع ى الورق  يو بتوقيع من وكل بهشا ا الراح
 .51مرالع لفب ، ص   الواي  في ش ح األو اق التاا ية ،ب ريلفوي مامد الطفرر: ينظر 

يا التاقفقهف خف مقفبل التظهير لء يرمي  عم ي  خف الاقل التالفري شلا ينء يمكن ل افمل ين يتاصل ع ى قيمتهف قبل تفر  -(2)
التنفزل عنهف وك مف زاد تظهير الل تال  ك مف زاد عدد الموقرين ع يهف وبفلتفلف زاد الضمفن المقرر لهف ايم يضمن كل مظهر 
الوخفح إشا امتنع الملاوب ع يء عن الوخفح، ويقصد بفلتظهير رو بيفن يكتب عفد  ع ى ظهر الل تال  بوالط  افم هف الشي يلمى 

من  02لمص ا  افمل الديد يلمى المظهر إليء ، وتتوش التظهير صور  التظهير النفقل ل م كي  ورو المقصود خف المفد  المظهر 
يقصد بء التنفزل الك ف عن الل تال  خينقل الا  ال فبت خف الل تال  من المظهر الافمل الشرعف إلى المظهر إليء  600النشر  

 .  ورو الملت يد الالديد
 .52مرالع لفب ، ص   الواي  في ش ح األو اق التاا ية ،ب ريلفوي مامد الطفرر :صيل ينظر لمزيد من الت ف
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وبشلا خف الميع اقاوال لواح كفن الملاوب ع يء البنا خفتا ا عتمفد يو البنا المتداول      
وعند قيفمء بتن يش عم ي  الوصا ليس لء ا  الرالوع ع ى اللفاب يو ع ى يي افمل آور الن 

نمف يكون لء ا  الرالوع ع ى المشتري الني   عند ا ول ميرفد التاقف  الكمبيفل  الموصوم ، واب
اآلمر بقيم  ا عتمفد الشي تتضمنء الكمبيفل ، ورشا والخف ل قفعد  الرفم  خف نطف  اقورا  
التالفري  التف تقضف با  الافمل ع ى الرالوع ع ى اللفاب يو المظهرين الالاقين، اتى لو 

 .اوب ع يء من الوخفح يو يخ س يو توق  عن الدخعامتنع المل
شا كــفن الوصــا ولــي   مــن ولــفلل التن يــش خــف ا عتمــفد الملــتندي خمنــء يالــب ين يكــون لقــفح        واب

ملــتندات مطفبقــ  لبنــود وشــروط ا عتمــفد الملــتندي، خــمشا لــا تكــن الملــتندات مطفبقــ  يكــون التن يــش 
بفلتن يش الرالوع ع ى البفلع بمف دخع لـء وطـ أ نتيالـ  عم يـ  بفلوصا مشوبف بريب يالوز ل بنا المك   

 .الوصا
ويـــــرى الـــــبرض ين البنـــــا المك ـــــ  بتن يـــــش ا عتمـــــفد الملـــــتندي بطريـــــ  الوصـــــا   ي اـــــص       

الملتندات ويقب هف ك مف تقدا إليء مـن الشـوص الـشي قـدا اللـاب، خـف اـين يـرى الـبرض اآلوـر ين 
ـــ  رـــو ولـــي   مـــن  الوصـــا خـــف رـــشع ولـــفلل التن يـــش لالعتمـــفد خـــمن التن يـــش   يكـــون إ  نظيـــر الافل

ملتندات مطفبق  وبفلتفلف واالب البنـا الت كـد مـن مطفبقـ  الملـتندات واب  عدـَد ملـؤو  عـن يي تن يـش 
 . 1نظير ملتندات غير مطفبق 

والالــدير بفلــشكر خــف رــشا الصــدد ين البنــا الولــيط الــشي يقــوا برم يــ  الوصــا يالــب ين يكــون      
موو  شلا خـف وطـفب ا عتمـفد قنـء إشا لـا يكـن موـول لهـشع الرم يـ  يكـون الوصـا ع ـى ملـؤوليتء 

 .  الوفص   بريدا عن ا عتمفد
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .223خيصل مامود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، ص -(1) 
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 الفرع الثاني 

 ضة تنفيذ االعتماد المستنديالتزام البنك بمعار

إن نهفلي  ا  الملت يد خف شم  البنا الر ت من تن يشع يبدو ينء يمر ماـتا   رالرـ  خيـء، إ  ين    
التنظـــيا القـــفنونف لالعتمـــفدات الملـــتندي  يلقـــى ع ـــى عـــفت  البنـــا واـــدع التـــزاا المرفرضـــ  خـــف تن يـــش  

واقصــول المواــد  لالعتمــفدات الملــتندي   إشا مــف تــواخرت شــروط يقرتهــف مدونــ  اقعــرا  ،ا عتمــفد
الـب نـص المـفد   الق وة الق اه ةوافلـ   34الـب نـص المـفد   ال   خف اـفلتين ورـف  600النشر 

، ليرــد شلــا وروالــف والــت نفحا عــن قفعــد  ا لــتقالل بــين الترتيبــفت الترفقديــ  600مــن النشــر    36
 . التف يقوا ع يهف ا عتمفد الملتندي

شلــا قن البنــا كممــول ل رم يــفت التالفريــ  رغــا إافطتــء بكــل ت فصــيل المر ومــفت اــول عماللــء     
خف عم ي  ا عتمفد الملتندي، إ  ينء يايفنف مف يكون ضاي  لرميل تفالر عديا الضمير بمـف يالر ـء 

فنونف، خــف موقــ  الولــط بــين تن يــش التزامفتــء القفنونيــ  بالــب عقــد ا عتمــفد الملــتندي ونظفمهــف القــ
وبـــين وقوعـــء ضـــاي  مـــؤامر  مفليـــ  يو غـــش خـــف الترـــفمالت التالفريـــ  والمفليـــ ، ممـــف الـــتوالب إقـــرار 
قواعد امفي  ل بنوا خف افلتف الاش والقـو  القـفرر  اتـى   تضـفر رـشع البنـوا ومـف يشـك ء شلـا مـن 

 .ملفس بقو  التمفنهف وضمفنهف لتن يش الص قفت التالفري  الدولي  
وضــوع التــزاا البنــا خــف مواالهــ  الملــت يد بــرخض تن يــش ا عتمــفد بلــبب اــفلتين ناــفول درالــ  م   

ورف الاش والقو  القفرر ، ونميزرف عن افلـ  كونهمـف لـبب لقطـع الرالقـ  اللـببي   600يقرتهف النشر  
 .خف الملؤولي  المدني  ل بنا وفص  مف يتر   بفلقو  القفرر 

 ال   رن   لمعا ضة تنفيذ اال تماد: أوال
عرخنف لـفبقف ين البنـا بمنفلـب  خاصـء ل ملـتندات المنصـوص ع يهـف خـف وطـفب ا عتمـفد يرتمـد    

مريــفر المطفبقــ  الظفرريــ  ل ملــتندات طبقــف لمريــفر التطــفب  الــدقي  يو التــفا تن يــشا  لتزامــء ب اــص 
 .الملتندات 

رفرضــ  خــف التن يــش ع ــى عــدا ملــؤولي  البنــا الــشي ي ــزا بفلم 600مــن النشــر   34خــ قرت المــفد     
ورــف افلــ  الاــش بمــف يم ــل الــت نفحا واضــا لمبــدي ا لــتقالل، وتنفولــت مدونــ  اقعــرا  واقصــول 

الاــش كلــبب  ع ــفح البنــا مــن الملــؤولي  إشا مــف بــشل  600الواــد  لالعتمــفدات الملــتندي  النشــر  
لشـــروط ا عتمـــفد عنفيـــ  المرقولـــ  خـــف خاـــص الملـــتندات وتبـــين خيمـــف برـــد عـــدا مطفبقتهـــف الظفرريـــ  

  تتامـل البنـوا يي التـزاا يو ملـؤولي  :"  600مـن النشـر   34بلبب التزوير م ال، خنصـت المـفد  
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ـــوني  المترتبــ   بفلنلــب  لشــكل الملــتندات يو ك فيتهــف يو دقتهــف يو يصــفلتهف يو تزويررــف يو اآل ــفر القفنــ
 . 1"ع يهف 

المصر  غير ملؤول عـن دقـ  :" بقولهف c/1/1.08خف مفدتهف ISP98ويكدت شلا ييضف ات فقي     
، يمــف عــن الاــش كلــبب مــن يلــبفب المرفرضــ  خــف التن يــش يكــدت ..."يو صــد  يو ك فيــ  يي ملــتند

:" بمافل  الموضوع إلى القفنون الواالـب التطبيـ  بقولهـف  ISP98من ات فقي  c/1/1.05ع يء  المفد  
لفح  ا لـترمفل يو يي يمـر ممف ـل غيـر وفضـر  قاكـفا ا ت فقيـ  ويتـرا  القواعد الوفص  بفلاش واب

 .2"يمر تنظيمهف ل قفنون الواالب التطبي  
اعتبـر الاـش لـبب لمرفرضـ  البنـا خـف تن يـش ا عتمـفد  UCCغير ين القفنون اقمريكف المواد    

ولــما ل مصــر  ا متنــفع عــن الوخــفح إشا كــفن رنــفا غــش ظــفرر خــف  5/114الــب نــص المــفد  
لما ل رميـل اآلمـر الاصـول ع ـى يمـر منـع قضـفلف يمنـع المصـر  مـن الوخـفح وييضف  ،الملتندات

 . 3بقيم  ا عتمفد افل والود غش من قبل الملت يد خف عقد اقلفس 
ويلــتند تقريــر ي ــر الاــش برــدا التن يــش ع ــى التــزاا البنــا بفلتن يــش مبــدي يصــيل خــف القــفنون الوـــفص    

رع ع ــى الرالقــ  بــين البــفلع والمشــتري بــل يمتــد إلــى خــال يقتصــر ي ــ" ين الاــش ي لــد كــل شــفح" ورــو 
الرالق  بين البفلع والبنا والمتم    بترهد اقوير لصفلا البفلع، وشلـا قن تن يـشا  لتزامـء عنـد تقـديا 
ملتندات تبدو ظفرر  خف صدقهف وصاتهف ي ترض ين يكون تن يش ا لتزامفت قد تـا و  ينطـوي ع ـى 

 .  4غش من البفلع
 
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1–rapport Vincent REPAY - Conseiller en commerce extérieur ( Agence wallonne à l’Exportation 

. Crédit documentaire : les Conseils pour l’exportateur)   et aux Investissements étrangers

obligations et responsabilités des banques  

Novembre 2009.p01. .france.quant aux mentions sur les documents 
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 225خيصل مامود مصط ى النريمفت، مرالع لفب ، ص -(4)



230 

 

قيـفا الملـت يد مترمـدا وبمرادتـء تقـديا ملـتندات تبـدو :" ب نـء في اال تم اد المن تند  ال  ويرـر    
ظفرريــف مطفبقــ  لشــروط ا عتمــفد لكــن خــف اقيقتهــف تاــوي عيبــف يو تزويــرا   يظهــر بمالــرد ال اــص 
الرـــفدي لهـــشع الملـــتندات وي اـــ  بـــء ع ـــا الملـــت يد بتقـــديا الملـــتندات المرينـــ  ولـــكوتء عنهـــف بايـــ  

 .1تفا ينهف   تم ل الاقيق  والواقع صر  قيم  ا عتمفد مع يقينء ال
وبـــشلا خـــمن الاـــش يوت ـــ  عـــن الوطـــ  الاللـــيا مـــن ايـــم عنصـــر القصـــد و الترمـــد يي لـــوح نيـــ    

الملــت يد بمــف يم ــل غــش، خــف اــين ين الوطــ  الاللــيا رــو مــف يرتكبــء الملــت يد مــن تهــفون و  مبــف   
 .ترمد خف التهفون تؤدي إلى وقوعء ورشا الل وا مف يدى إلى إلافقء بفلاش خهنف 

ويوت   الاش ييضف عن ا والل بفلتزاا ترفقدي بردا تن يش البفلع قاد الواالبفت التـف تضـمنهف     
وطــفب ا عتمــفد وكــشا شــروط عقــد ا عتمــفد وعقــد البيــع الــدولف مــع الــتقاللي  كــل وااــد مــنها عــن 

  الترفقديـ  بايـم يـؤدي اقور، خف اين ين الاش رو لوح ل وا الملت يد الوطر الدا ع ـى الرم يـ
إلى خلفدرف نتيال  الترمفل ولفلل ااتيفلي  متمف    بتقديا ملتندات تاـوي بيفنـفت غيـر صـايا  قـد 

 .   2تكون مزور  يو ااتيفلي  تاوي تاري ف خف البيفنفت
والاـش بهـشا الم هـوا اعتبـرع القــفنون والقضـفح اقمريكـف لـببف لمرفرضـ  البنــا خـف التن يـش بمـف يدَرــد    

ورقف لمبدي التقالل عقد ا عتمفد عن التصر  القـفنونف الـشي كـفن لـببف خـف نشـولء ورـو عقـد البيـع 
إن الاش شـرطف :" شلا بقولء   ير وبشلا ي ا  الاش برقد اقلفس الشي يتزامن مرء، ويؤكد ال قيء 

 . 3" الت نفليف قد يهدا مبدي ا لتقالل ويالب ين يقع من الملت يد إ ر موفل تء عقد اقلفس
وبــشلا خــمن الاــش المدرتــد بــء رــو مــف يقــع مــن البــفلع بموفل تــء لرقــد البيــع يو عنــد تن يــش ا عتمــفد،    

ويمكن ل بنا والرميل اآلمر خقـط المرفرضـ  خـف التن يـش بلـبب رـشا الاـش، غيـر ين الرميـل اآلمـر   
المـــفد  تقـــرر مرفرضـــتء إ  برـــد الاصـــول ع ـــى يمـــر قضـــفلف بمنـــع البنـــا مـــن الوخـــفح الـــب نـــص 

 .من القفنون اقمريكف التالفري المواد متى  بت غش الملت يد خف عقد اقلفس 5/114
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1 –rapport / Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers  Conseils pour 

l’exportateur. Op.Cit.p 02. 
 .144يكرا إبراريا امدان الزعبف ، مرالع لفب ، ص -(2)
 150.يكرا إبراريا امدان الزعبف، مرالع لفب  ، ص  -(3)
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  يكـون المصـر  مهمـال يو مقصـرا إشا قـفا بفلـدخع  600مـن النشـر   34بموالب نص المفد  و      
كفنـت رـشع الملـتندات مـن ايـم الشـكل تـواف قنهـف ملـتندات  ل ملت يد مقفبل ملتندات مـزور  متـى

ن بفلــتطفع  المصــر  اكتشــف  تزويررــف قن ، ولــا يكــصــايا  ومطفبقــ  لشــروط وبيفنــفت ا عتمــفد
المصــر  يقــ  عنــد اــد تاقيــ  التطــفب  الظــفرري ل ملــتندات المقدمــ  وبــين شــروط ا عتمــفد بشــ ن 

لظـفرري إلـى الباـم عـن اقيـ  الملـتندات يو اقيقـ  رشع الملتندات دون ين يتالـفوز رـشا التطـفب  ا
 .1البضفع 

واتى يرفرض البنا خف تن يش ا عتمفد بلبب الاش  بد ين يكـون رنـفا غـش مـن قبـل الملـت يد    
ن لء وع مء بء، قنـء إشا صـدر الاـش مـن وكيـل الملـت يد يو لملـفر لـء ولـا ير ـا البـفلع بـء خهنـف   

خـــف التن يـــش، خفلبنـــا يمكنـــء رخـــض الـــدخع إشا كفنـــت الملـــتندات  يمكـــن ا اتالـــف  بـــفلاش ل مرفرضـــ 
تشتمل ع ى تزوير واضا إشا تبينء ي نفح خاصء ل ملتندات ورو غير م زا بمراقب  البضفع  لمررخـ  

 .   2مدى تطفبقهف
ويالب  بوت قيفا الملت يد ن لء بفلاش بم بـفت والـود رـشع الملـتندات المـزور  بفاتوالهـف كشـط يو    

و طمس لتايير مف يـرد خيهـف مـن بيفنـفت يو والـود ملـتندات ااتيفليـ ، كتقـديا شـهفد  صـاي  تاشير ي
 .قديم  لنقل البضفع   ا  بت خيمف برد ين البضفع  مصفب  بداح مرين يو غير صفلا  لاللترمفل

وقـد يكـون الاـش متزامنـف مـع إبـراا عقـد البيـع كموفل ـ  الملـت يد قاـد بنـود الرقـد والـترمفل ولـفلل   
غير مشروع  لتاطيتهف، خمشا مف تبينهـف الرميـل اآلمـر الـفز لـء مرفرضـ  التن يـش وشلـا مـن وـالل رخـع 
دعـوى قبــل وخـفح البنــا بقيمـ  ا عتمــفد قن الــدعوى لـت قد مرنفرــف إشا مـف رخرــت برـد الــدخع، خفلرميــل 
 يلــرى ل اصــول ع ــى منــع قضــفلف يرــفرض بــء تن يــش البنــا لالعتمــفد إشا مــف تاققــت شــروط الاــش
شا مـــف تبينهـــف البنـــا خـــفتا ا عتمـــفد تامـــل التـــزاا المرفرضـــ  خـــف التن يـــش وشلـــا خيمـــف يوـــص  كفم ـــ  واب
القفنون اقمريكف خقط يمف بـفقف الـدول المترفم ـ  بف عتمـفد الملـتندي خـمن الاـش تنطبـ  ع يـء قواعـد 

 .القفنون الواالب التطبي  
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 .   218بوتيفز صفبر بفيز الين ، مرالع لفب ، ص -(1) 
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د يالـب بنا  لتزامـء بموالـب وطـفب ا عتمـفبين ين الاش كلبب لمرفرض  تن يش الممف لب  يت     
 :ين ياتوي عنفصر يلفلي  رف 

تردد طر  الايل وخـف مال هـف تتكـون مـن وقـفلع ايالفبيـ  وت كيـدات تكـون كفشبـ   :انتعماع ال يلة-1
يهفمــء وــال  الواقــع كفصــطنفع تلــفندرف طــر  ااتيفليــ  بقصــد او ــفح الاقيقــ  عــن المترفقــد  اآلوــر واب
                  .ملتندات مزور  بقصد امل المترفقد اآلور ع ى الترفقد

وتكـــون الاي ـــ  الملـــترم   خـــف التاريـــر  :ني   ة التض   ليع للوص   وع إل     ال       غي     المش    وت -2
مصـــاوب  بلـــوح نيـــ  بقصـــد الوصـــول إلـــى الاـــرض غيـــر المشـــروع، وينطبـــ  رـــشا ع ـــى الاـــش خـــف 

 عتمـــفد الملـــتندي باـــرض الاصـــول ع ـــى قيمـــ  ا عتمـــفد بولـــفلل غيـــر لـــ يم  ويكـــون ضـــايتهف ا
البنا، خفلاش يتزامن مع إراد  ولوح ني  المترفقد بمف يالر ء ينلـالا مـع م هـوا التاريـر، خـفلاش تبرـف 

 .لشلا من اقمور التف تنفصب الرداح لمبدي الن الني  قنء يامل مرنى الوداع
ا يكون الاش مبرر يلفلف خف مرفرض  البنا تن يش ا عتمفد وخـف غيـر رـشع الافلـ  وبهشا الم هو    

 .  يمكن مرفرض  البنا تن يش ا عتمفد بفلوخفح بقيم  ا عتمفد ل بفلع الملت يد 
ويرتب الاش لببف كفخيف لور  مبدي التقالل عقد ا عتمفد الملتندي عـن التصـر  القـفنونف الـشي   

يــع الــدولف، بايــم ين البنـــا من ــش ا عتمــفد يمتنــع عــن الوخــفح بقيمــ  ا عتمـــفد ورــو عقــد الب 1يوالــدع
المادد  خف وطفب ا عتمفد بلبب الاـش الـشي لاـ  الملـتندات المقدمـ  مـن البـفلع بلـبب تزويررـف 

 .تندي وموفل   لرقد البيع الدولفيو موفل تهف لمف نص ع يء عقد ا عتمفد المل
خـــفح بقيمـــ  ا عتمـــفد التزامــف مـــن قب ـــء خــف مواالهـــ  البـــفلع لمصـــ اتء ويكــون امتنـــفع البنـــا عــن الو    

 :بفلدرال  اقولى ومص ا  عمي ء اآلمر، قن الاش يضر بفلبنا من الهتين 
إن الاش الـشي ينصـب ع ـى والـود البضـفع  شاتهـف يو ع ـى وصـ هف يو كميتهـف يضـر بفلبنـا  -1

دات وبفلتــفلف البضــفع  ع ــى اعتبــفر ينــء ينصــب ع ــى الضــمفن  اقلفلــي  ل بنــا خــف الملــن
 .التف تم  هف رشع الملتندات 
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 .148يكرا إبراريا امدان الزعبف، مرالع لفب  ، ص -(1) 
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هد الشي يبشلء البنا خف خاص الملـتندات ورـشا بـدورع إن رشا الاش يؤدي إلى مضفع   الال -2
يــؤدي إلــى ارت ــفع الرمولــ  ع ــى إصــدار ا عتمــفدات وتب ياهــف وتن يــشرف بفلنهفيــ  يــؤدي إلــى 

 .  1ا ضرار بنظفا ا عتمفد الملتندي بلبب ارت فع تك  تء
، يكــون ع ــى وي بــت اــ  المرفرضــ  بتن يــش ا عتمــفد بوالــود الاــش لكــل مــن البنــا والرميــل اآلمــر 

البنا ين ي بت رشا الاش ي نفح خاص الملتندات بدليل قفطع بايم يبرز إلـى اقعـين بشاتـء ويمكـن 
 .  2الت كد منء
إ  ين الفنب من ال قء يرى ين مالـرد الشـا يرطـف الاـ  ل بنـا خـف ت اليـل الـدخع لاـين إ بـفت       

ا يـــتمكن البنـــا مـــن مررخـــ  اقيقـــ  رـــشا الشـــا يو ن يـــء، و  يلـــتطيع البنـــا ين يطيـــل الت اليـــل خـــمشا لـــ
 .الملتندات خف وقت قصير وكفنت الملتندات منتظم  خف ظفرررف كفن لزامف ع يء قبولهف

مـن القـفنون  5/114يمف ا  الرميل اآلمر خف مرفرض  تن يش ا عتمفد خقـد نصـت ع يـء المـفد       
 يــش عقــد ا عتمــفد إشا التالــفري اقمريكــف المواــد بشــرط ين ياصــل ع ــى يمــر قضــفلف يرــفرض بــء تن

 .ارتكب البفلع غش خف عقد البيع الدولف 
ويشــــترط لقبــــول مرفرضــــ  المشــــتري يو الرميــــل اآلمــــر خــــف تن يــــش ا عتمــــفد ين يقــــع الاــــش مــــن     

الملت يد ن لء، وين يتا إ بفت غش الملت يد من والل والـود ملـتندات مـزور  يو ملـتندات ااتيفليـ  
غفلبــف مــف يكــون الاــش خــف عقــد البيــع الــدولف، وا بــفت رــشع الاــف ت تاتــوي بيفنــفت موفل ــ  ل واقــع و 

يكون مشروط برخع دعـوى قضـفلي  قبـل الوخـفح بقيمـ  ا عتمـفد، طفلمـف ين الرميـل ياـفول وقـ  تن يـش 
 .ا عتمفد بردا الوخفح بقيمتء ل بفلع الملت يد الشي وقع اشتبفع باش خف الترفمالت القفلا بهف

ضـــد   Sztejnمريكـــف القصـــي  الرالـــد  خـــف رـــشا الوصـــوص ورـــف قضـــي  وخـــف القضـــفح اق       
shroder Banking Corporation  الصفدر  عن ماكم  نيويورا والتف تت وص وقفلرهف خف ينـء

الهنديـ  ع ـى بيـع برـض البضـفلع إلـى شـرك  يمريكيـ  ع ـى ين يـتا شـانهف خـف Sztejn ات قـت شـرك 
 الهند وان يكون دخع ال من عن طري  ا عتمفد الملتندي 
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، وقــفا البــفلع خقــفا المشــتري اقمريكــف ب ــتا ا عتمــفد لمصــ ا  البــفلع الهنــدي لــدى مصــر  يمريكــف
رلفل بضفع  غير ت ا المت   ع يهف خف عقد البيع وكفنت عبفر  عن قمفم  ومواد   خفلد  منهـف ، بم

 يد ب ن البضـفع  المرلـ   مـن إ  ينء قدا ل مصر  المرالل خف الهند ملتندات ل يم  خف ظفرررف ت
النوع المت   ع يء وعند اكتشف  المشتري الاش الافصل من البفلع عند وصول البضـفع  قـفا برخـع 
دعـــوى مـــن يالـــل الاصـــول ع ـــى يمـــر قضـــفلف يمنـــع المصـــر  مـــن دخـــع قيمـــ  الاوالـــ  المقدمـــ  مـــع 

ين الاـش الـشي ارتكبـء الملتندات من قبل البفلع الملـت يد ، خقب ـت الماكمـ  ط ـب المشـتري وقـررت 
البفلع قد يخلد كل شفح إ  ينء مع رشا القرار قـد يكـدت الماكمـ  مبـدي الـتقالل ا عتمـفد الملـتندي 

لكــن إشا ع ــا المصــر  بــفلاش الواقــع مــن البــفلع خــمن مبــدي الــتقالل التــزاا " عــن عقــد البيــع وشكــرت 
  .   1"المصر  خف الوطفب   ينطب  لامفي  ملت يد بال ضمير

يمف خف افل  مف قفا البنا بتن يش ا عتمفد وتبين خيمف برـد ين وقـوع البنـا ضـاي  غـش الملـت يد      
نمــــف ع يــــء الرالــــوع ع ــــى البــــفلع  -البنــــا-مــــن ا عتمــــفد ، خهنــــف   يكــــون البنــــا مقصــــرا يو مهمــــال واب

المدنيـ   الملت يد بف لترداد يو بفلترويض عن اقضرار التف تصيب البنا بموالب ياكفا الملـؤولي 
. 

ولكــن يالــب التنويــء إلــى ين البنــا الــشي تصــر  بالــن نيــ  وبــشل الرنفيــ  المرقولــ  خــف خاــص      
الملــتندات وقــفا بتن يــش ا عتمــفد دون ين يكتشــ  الاــش، خمنــء يلــتطيع الرــود  ع ــى عمي ــء بمــف دخــع 

 :قن البنا   يل ل عن التزوير خف الملتندات بشرطين
 .مرقول  ين يكون قد بشل الرنفي  ال -
ين يكــون قــد تصــر  بالــن نيــ  لكــن البنــا يلــتطيع الرالــوع ع ــى الملــت يد بــفلرغا مــن شلــا  -

 .  2امفي  لمص ا  عمي ء اآلمر الشي و   خف ولفط  البنا خف عم ي  ا عتمفد الملتندي
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 لمعا ضة تنفيذ اال تمادالقوة القاه ة رن    اني :  انيا
مــن النشــر   36إشا كــفن الاــش لــببف لمرفرضــ  البنــا تن يــش ا عتمــفد ووخــفح بقيمتــء خــمن المــفد        
  يتامـل البنـا ييـ  تبرـ  يو :" نصت ع ـى لـببف آوـر يرـفرض بـء البنـا تن يـش ا عتمـفد بقولهـف 600

بب القـــو  القـــفرر  يو ال ـــتن يو لـــء بلـــملـــؤولي  خيمـــف يتر ـــ  بفلنتـــفلج المترتبـــ  ع ـــى انقطـــفع لـــير يعمف
ضـطرابفت يو الرصــيفن الملـ ا يو الاــروب يو ييــ  يلـبفب يوــرى وفرالــ  عـن لــيطرتء يو بلــبب ا 

شا كــفن رنــفا يي اعتمــفد ينتهــف يال ــء وــالل مــد  لــير الرمــل خــمن البنــا    إغــال  ماــالت الرمــل واب
ا لـتاقف  طفلمـف انتهــت مدتـء وــالل  ي تـزا عنـد الــتلنف  نشـفطء بفلـدخع يو الترهــد بفلـدخع خـف تــفريا

 ".رشا ا نقطفع
ويتضــا مــن الــنص ينــء لكــف يرــفرض البنــا خــف تن يــش ا عتمــفد  بــد ين تكــون القــو  القــفرر  يو     

 :الافدم الم فالئ قد يوق ء تمفمف عن مزاول  يعمفلء ويشترط خيء 
 قـد يدت إلـى الـتافل ين تكون رنفا قو  قفرر  بمرنى ين ت ا الظرو  التـف يافطـت بفلبنـا  -1
 .ن يش البنا  لتزامء التافل  مط ق  وليس مالرد إررفقء خف تن يش ا لتزاات

ليظهــر ال ــر  بــين الاــفدم الم ــفالئ والقــو  القــفرر  خهمــف إشا كفنــف يشــتركفن خــف ين كــل منهمــف       
ا لتـزاا ملـتايال، يمكن توقرء و  يلتطفع دخرء إ  ينهمـف يوت  ـفن خـف ين القـو  القـفرر  تالرـل تن يـش 

يمف الافدم الطفرئ يو الم فالئ خيالرل التن يـش مررقـف خالـب، ويترتـب ع ـى رـشا ال ـر  خـف الشـروط 
 . 1خر  خف اق ر إش القو  القفرر  تالرل ا لتزاا ينقضف خال يتامل المدين نتيال  عدا التن يش 

ر  بـين الـدالن والمـدين، خفلبنـا   يمف الافدم الم فالئ خمنء يدَرد إلى الاـد المرقـول بتوزيـع الولـف    
يمكنـــء ا لـــتنفد ل اـــفدم الم ـــفالئ لالاتالـــف  برـــدا التن يـــش إشا مـــف كـــفن خـــف ولـــرء توقرـــء يو ت ـــفدي 

برـض يشـكفل القـو  القـفرر  ال ـتن يو ا ضـطرابفت يو  600من النشـر  36نتفلالء، وقد عددت المفد  
لبفب خـف اـد شاتهـف تـؤدي إلـى عـدا تن يـش وغيررف، ليس قن رشع اق...الرصيفن المل ا يو الاروب

نمف لطفبرهف ا لت نفلف وغير المتوقع كمف   يمكن دخع مف يرتبء من آ فر   .ا عتمفد واب
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القــفرر  مـــد  صــالاي  ا عتمــفد، ويتبــين شلــا بترطيــل القـــو   ين تلــتار  ال تــر  الزمنيــ  ل قــو  -2
القــفرر  قعمــفل البنــا بشــكل تــفا وامتــداد رــشا الترطيــل إلــى ختــر  الــتارا  مــد  صــالاي  ا عتمــفد، 
ورشا الشرط الورري ل مرفرض  خـف التن يـش وفصـ  إشا كفنـت مـد  ا عتمـفد ماـدد  ويقصـد بهـف ال تـر  

 .لهفالتف يالب تقديا الملتندات وال

خ ــو خرضــنف ين ب ــد البنــا وقــع خــف قــو   قــفرر  كنشــوب اــرب مــ ال يو عصــيفن مــدنف يدى إلــى     
وكفنـت ختـر  صـالاي  2005/06/02إلى غفي  2005/01/02توق  البنا عن الرمل خف ال تر  بين 

خ ــــــو قـــــــدا الملــــــت يد الملــــــتندات خـــــــف ، 2005/04/25إلـــــــى غفيــــــ  2004/12/20ا عتمــــــفد بــــــين 
شا انقضـت خه 2005/01/03 نف تكون الارب ختر  القو  القـفرر  الـتارقت ختـر  صـالاي  ا عتمـفد، واب

القــــو  القــــفرر  ومفزالــــت ختــــر  صــــالاي  ا عتمــــفد لــــفري  لــــيس ل بنــــا عندلــــش الترــــشر بــــفلقو  القــــفرر  
 .لالاتالف  بردا التن يش 

ض مــن الرميــل ي  يكــون البنــا م وضــف بفلــدخع برــد انتهــفح القــو  القــفرر  خــمشا كــفن رنــفا ت ــوي -3
اآلمــر يقضــف ب نــء إشا اــد ت قــو  قــفرر  ي نــفح لــريفن مــد  ا عتمــفد، خــمن ا عتمــفد يمتــد إلــى ختــر  
مرينــ  كــ ن يمتــد ختــر  الصــالاي  إلــى مــد  ترــفدل ختــر  ا نقطــفع، خــال يمكــن ل بنــا ين ياــتج بــفلقو  

مـفد يو قـد يـ تف  اقـف القفرر  ل مرفرض  خف التن يش وفص  إشا  كفن الت ويض واضاف خف عقـد ا عت
 .ل قو  القفرر  خهو بم فب  ترديل ي تزا البنا اقوش بء 

خــــفلاش والقـــــو  القـــــفرر  بتـــــوخر شـــــروطهمف كفم ـــــ  تلــــت زا ع ـــــى البنـــــا عـــــدا تن يـــــش ا عتمـــــفد يو     
المرفرض  خف التن يش الت نفحا عن القفعد  الرفم  التف تقضف بفلتزامء بفلدخع مقفبل الملـتندات وكـشا 

 .  الت ويض بفلدخع اتى برد القو  القفرر  افل
 
 
 
 
 
 
 

 
 



232 

 

 المطلب الثاني

 مظاهر خطأ البنك في عالقته بالمستفيد بصدد تنفيذ االعتماد المستندي

 
يرد وطفب ا عتمفد المرالع الوايد خف بيفن اقو  والتزامفت البنا تالفع الملت يد وينشئ اقف     

الا  المبفشر ايف  قفنوني  وفص  وملتق   تلير وادرف مبفشرا ل ملت يد قبل البنا ويصبا لهشا 
، خفلملت يد بموالب وطفب ا عتمفد يمكنء ين يقفضف البنا خفتا  1غير مت  ر  ب ي  رابط  يورى

ا عتمفد إشا كفن من شا لالعتمفد بدعوى الملؤولي  المدني  إشا رخض قبول اللاوبفت يو رخض 
للندات المطفبق  لشروط ا عتمفد ويلتند خف شالا لوطفب وصا الكمبيف ت الملتندي  برد قبول ا

 .    ا عتمفد الملتندي ن لء المادد لاقو  والتزامفت البنا والملت يد
وقد ي ير الد  والرف بش ن ممفرل  البنا لاقء خف رخض تن يش ا عتمفد ويعتبر وط  مهنيف      
ت فظء باري  تايير برض شروط الترفقدي  يو ، قن البنا بفابء البنا يرتب الملؤولي  المدني يرتك

اريتء بفتوفش التدابير يو ا الراحات الالزم  التف تم يهف ضرورات المتايرات ا قتصفدي  يو امفي  
ا عتبفرات القفنوني  التف تاكا الرمل المصرخف وكشا امفي  الرم ي  ا لتمفني  ن لهف، يكون خف 

ء بفلرخض يو إنهفح ا عتمفد، ومع كل رشا إشا مف افد البنا يايفنف ك ير  مترل ف خف الترمفلء اق
 .   عن رشع ا عتبفرات كفن تصرخء يشكل وط  يلتوالب ملفحلتء مدنيف إشا مف تواخرت بفقف يركفنهف

ومن  ا خمشا يوق  البنا يو ينهى ا عتمفد خمنء ي تزا ع ى اققل بف وطفر قبل القطع قن       
م فالل  يمكن ين يشكل وط  من الفنب البنا يلتوالب الملؤولي  إشا تواخرت إنهفح ا عتمفد بصور  

 . 2بقي  شروطهف
مظفرر وط  البنا خف عالقتء بفلملت يد بموالب : وبشالا ندرس خف رشا المط ب المرنون بـ    

وطف البنا خف رخض تن يش ا عتمفد ، ووط  البنا : وطفب ا عتمفد بافلتين يلفليتين ورمف
 .العتمفد الملتندي القطرف غير القفبل ل لافح خف خرعين متتفليين بمنهفلء ل
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 الفرع األول

 خطأ البنك في حالة رفض تنفيذ االعتماد 

 
الت امه  م اق ة من الرنفصر اقلفلي  لمبدي الايط  والاشر الشي ي تزا البنا بفلتقيد بء رو   

ل وقو  ع ى المتايرات والملتالدات التف قد ت فر،  رتبفط عم ي  التمويل   ملية تنفيذ اال تماد
بفلمتايرات ا قتصفدي  والمفلي ، وتنصب مراقب  البنا لكي ي  الترمفل الرميل اآلمر ل تمويل ودم  

 .لنشفطء ا لت مفري
 ي  القفلم  ع ى ظفرر الافل خف تن يش والتزاا البنا بفلمراقب  ينصب يلفلف ع ى الرقفب  الشك     

ا عتمفد بفلطر  الل يم  التف   يشوبهف يي ريب، خادود التزاا البنا بفلمراقب  يكمن من ايم 
المبدي خف الصا  الظفرر  ل رم ي  ول ظرو  المايط  بهف ، وين نطف  الرقفب  يتلع بمالرد والود 

يتوالب عندرف ع ى البنا ين يشدد رقفبتء ويولع و ل مفديف يو مرنويف يشوب تن يش الرم ي ، بايم 
 .من إطفررف، تاريف عن الاقيق  وامفي  لمصفلا يطرا  الرم ي  بشكل عفا

يمف إشا والدت المبررات القفنوني  وا قتصفدي  التف تاول دون منا ا عتمفد خهنف يمكن ل بنا       
بدي ل طفن ا راد  واري  الترفقد التف ين يرخض ا عتمفد، وتالد خف شالا يو  يلفلف قفنونيف خف م

تلما بمبراا الرقد يو رخض ختا ا عتمفد بموالب عقد ا عتمفد، و فنيف يلفلف اقتصفديف يرتبط 
بطبير  الرمل المصرخف الشي يتفالر خف ودالع الالمهور ومف يايط برم ي  التمويل من موفطر قد 

 .تزعزع المركز المفلف ل بنا
يمف بفلنلب  لرالق  البنا بفلملت يد خهف ترتكز ع ى وطفب ا عتمفد الشي يالد يلفلف لء خف     

الب الريي - 1إراد  البنا المن رد  دون مشفرك  يي إراد  يورى   الرميل اآلمر و  الملت يد
 ورنف يتملا البنا باري  رخض صر  قيم  ا عتمفد تبرف لل طتء التقديري  خف رشا -الراالا
 .المالفل

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 102لرد نصفر، مرالع لفب  ، ص -(1) 



231 

 

ولكن يالب ي  يكون رشا الا  مط قف بل رو مقيد بفلمصفلا ا قتصفدي  وا التمفعي  ورف     
التف يقصد البنا تاقيقهف، وبفلتفلف   يالوز ل بنا ين يرخض منا ا عتمفد يو ا لتمفن ل ملت يد 
 مفداا يمفرس ا  الرخض خف ظل القواعد واقعرا  المقيد  لهشا الا ، خمن تالفوز رشع القواعد
وت ا اقعرا  عند رخضء منا ا عتمفد يضاى مرتكبف وط  يلتوالب الملؤولي  إشا تواخرت بقي  

 .   1شروطهف
شا كفن رخض البنا صر  قيم  ا عتمفد ل ملت يد برد تن يش رشا اقوير  لتزامء بتقديا      واب

نا تموي ء خهنف الو فل  المطفبق  لشروط وطفب ا عتمفد خف مدتء القفنوني ، ومع شالا رخض الب
يالب ين تقوا المبررات القوي  لم ل رشا التصر  من البنا تات طفل   ملؤوليتء المدني ، ولمف 
كفنت عالق  البنا بفلملت يد بموالب وطفب ا عتمفد يلفلهف ا راد  المن رد  خهنف الملؤولي  

المؤر   05/10نون رقامكرر من القف 123المدني  تكون عقدي  تطبيقف ل قواعد الرفم  وفص  المفد  
 .المتضمن القفنون المدنف المردل والمتما 20/06/2005خف 
ورغا ين مبدي التقاللي  الترتيبفت الترفقدي  خف نظفا ا عتمفد الملتندي بين عقد البيع اقلفس    

وعقد ختا ا عتمفد ووطفب ا عتمفد، إ  ين قيفا عقد ختا ا عتمفد ع ى ا عتبفر الشوصف من 
ترفقد البنا بفلرميل الشي   يشوب مركزع المفلف وا قتصفدي يي  شفلب  وكشا عنصر ال ق  ايم 

خف الترفمالت المصرخي  والتالفري ، قد يكون لببف يلفلف لرخض منا ا عتمفد خف ي نفح ختر  
الم فوضفت من االل الترفقد ع ى ختا ا عتمفد لقيفا عنصر ال ق  ع ى عد  مرفيير تتر   بشوص 

 .يل من يمفن  ولمر  طيب  والن تصر  خف الممفرلفت التالفري الرم
شا مف تايرت رشع المرطيفت قد تكون لببف لرخض تمويل الرميل اآلمر وفص  إشا لفحت     واب

وضري  المفلي  يو التالفري  و  يمكن القول بملؤولي  البنا قن رشا التصر  يدول يلفلف  خف 
 .فلايط  والاشر بكل عنفصررف اللفبق  الشكرالواالبفت المهني  ل بنا والتزامء ب
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ورشا ك ء ت فديف لتموي ء لرميل متر ر الشي يطيل من ايفتء التالفري  والمفلي  المترلر  التف قد      
بمف يؤدي بفلضرر لالمفع  الدالنين تات طفل   ملؤولي  التقصيري   ،تطيل من ختر  إعالن إخاللء

الملت يد الشي يرتبر المتضرر اقلفلف من رشا التصر  ب تا ل بنا خفتا ا عتمفد خف موااله  
ا عتمفد، إشا يدى شالا بفلبنا برخض منا ا عتمفد وتن يش وطفب ا عتمفد بصر  قيمتء ل ملت يد 
الشي يمكنء ين يتفبرء بدعوى الملؤولي  التقصيري  وكشا الرقدي  بموالب وطفب ا عتمفد، ورنفا 

إنهفح عقد ا عتمفد بلبب تاير ا عتبفر الشوصف ل رميل اآلمر  افل  يورى تؤدي بفلبنا إلى
 .  ورشا مف لنوضاء خيمف ي ف

 

 الفرع الثاني 

 خطأ البنك في حالة إنهاء االعتماد المحدد المدة 

 
ـــى تنقلـــا       ـــزاا البنـــا يمـــفا الملـــت يد إل اعتمـــفدات :"ا عتمـــفدات الملـــتندي  مـــن ايـــم نهفليـــ  الت

مـن النشـر   3، نصـت ع يهمـف المـفد  1"ل لافح واعتمفدات ملتندي  غير قفب   ل لافح ملتندي  قفب   
600 : 
 " .تكون ا عتمفدات الملتندي  إمف قفب   لاللافح يو غير قفب   لاللافح  -ي" 
ويقصد بف عتمفد الملتندي القفبل ل لافح ينء يمكن قي طر  من يطراخء القيفا بملافلء يو    

تردي ء شروطء خف يي وقت وبدون مواخق  ملبق  من بقي  اقطرا  اقورى الب نص المفد  
ر  المصدر   يردل يو ي اى اعتمفد مف دون مواخق  كل من المص:"  600ي من النشر  /10

وخف رشا النوع غفلبف مف يتملا بء البنا ليات ظ لن س ، "والملت يد  زز إن والدوالمصر  المر
 .با  ا لافح دون ين يتامل يي  ملؤولي 

قن رشا ا عتمفد   يشكل ترهـدا مـن النفايـ  القفنونيـ  خهـو غيـر م ـزا ل بنـا يو البنـوا اقوـرى     
 .الملت يد من الرميل اآلمر لمص ا تالفع الملت يد ودورع مالرد ا بال  ب تا ا عتمفد 
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وبفلرغا من ا عتمفد غير م ـزا ل بنـا إ  ين رـشا اقويـر يظـل م تزمـف تالـفع عمي ـء بتن يـش ياكـفا     
الوكفلــ  خــال يالــوز لــء ين يصــل بفلــترمفل اقــء إلــى درالــ  الترلــ  بــل ع يــء ين ير ــا عمي ــء ضــمن 

   . 1المه   المرقول  ب نء يريد ا لافح 
ـــء دون إبالغـــء غيـــر ين الرـــر        ـــتا إلاـــفح البنـــا لالعتمـــفد يو يردل يمـــف بفلنلـــب  ل ملـــت يد خقـــد ي

 .المصرخف الرى ع ى إبال  البنوا مرال يهف خف ب د الملت يد بفلترديل يو ا لافح 
رتبـر خف عتمفد الملتندي بهشع الصور    ينشئ يي  عالق  قفنوني  بين البنـا والملـت يد، لـشلا ي     

ن لـا يكـن ينـدررف بـل ين الـبرض ينكـر ت لـمي  رـشا النـوع بف عتمـفدات يقل ينواع ا عتمفدات تـداو  واب
نمف يقتصر مهمتء ع ى تلهيل تاويل القيم  يصال  .2، خفلمصر    يرزز رشا النوع واب
وغيررـف،  وقد يرتكز ا لافح ع ى عد  يلبفب يرمهف الوخف  يو خقد ير ي  الرميل يو إعالن إخاللـء    

ولكــن تنباــف ا شــفر  رنــف ينـــء إشا مــف تــا ا لاــفح يو الترــديل بالـــب الشــروط الــوارد  خــف الرقــد مـــن 
طــر  البنــا وقبــل وصــول ا وطــفر بف لاــفح يو الترــديل خــف اقطــرا  وقــفا ياــدرا بتن يــش التزامفتــء 

لبــفلع، خهنــف ع ــى وترهداتــء م ــل قبــول البنــا المرالــل خــف ب ــد الملــت يد كمبيفلــ  ملــاوب  ع يــء مــن ا
بــفقف اقطــرا  ين تــ  بترهــداتهف والتزامفتهــف التــف نشــ ت بموالــب عقــد ا عتمــفد ورــف ترتبــر الــت نفح 

 .ل قفعد  الرفم  خف ا لافح 
وتبرــف قن رــشا الرقــد غيــر ماــدد المــد  خهــو يظــل قــفبال ل لاــفح خــف ييــ  مرا ــ  ولكــن يلــتوالب      

د برغبتــء خــف ال لــا ووالــوب إعطــفح مه ــ  مرقولــ  ل رميــل ع ــى البنــا إعــالا الرميــل اآلمــر والملــت ي
يلــري برــدرف ا ق ــفل، وشلــا مــن يالــل إخلــفح المالــفل لهــشا اقويــر ل باــم عــن مصــفدر تمويــل مــن 

ربــفا وضــريتء المفليــ  ، ورــشا تاــت طفل ــ   1مصــفر  يوــرى بايــم   يــؤدي ا نهــفح إلــى م فال تــء واب
يـــل اآلمـــر بلـــبب ترلـــ  البنـــا بمنهـــفح ا عتمـــفد دون ملـــؤولي  البنـــا المدنيـــ  الرقديـــ  بفلنلـــب  ل رم

وملؤوليتء التقصـيري  تالـفع الملـت يد لرـدا    المرقول  لتدبر يمورع المفلي إوطفر الرميل يو مناء مه 
 .   تن يش البنا ترهدع تالفرء بصر  قيم  ا عتمفد
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يمـــف ا عتمـــفد الملـــتندي الايـــر قفبـــل ل لاـــفح يو ا عتمـــفد القطرـــف  خهـــو ترهـــد مـــن البنـــا خـــفتا     
و الملــتندات ا عتمــفد ي تــزا بمقتضــفع يمــفا الملــت يد والاــفم ين الــن النيــ  ل كمبيــف ت الملــاوب  ي

التف يتا تقديمهف خف رشا ا عتمفد ب ن اشترطت الوخفح يو الوصـا يو القبـول التـف تضـمنهف ا عتمـفد 
 . 1لتن ش شريط  ااتراا الميع الشروط التف نص ع يهف

يكـون بصـريا الربـفر  خـف وطـفب ا عتمـفد الموالـء إليـء بـ ن ( البفلع)خفلتزاا البنا تالفع الملت يد     
لــاب كمبيــف ت ملــتندي  ملــاوب  ع يــء مــن البــفلع، إشا قــدا رــشا اقويــر الملــتندات  يــدخع يو يقبــل

المم  ــ  ل بضــفع  وخقــف لشــروط عقــد البيــع الــدولف، خهــو بــشلا يشــكل التزامــف وترهــدا قطريــف   يمكــن 
الرالــوع خيــء و  إلافلــء يو تردي ــء إ  بمواخقــ  بــفقف اقطــرا  وفصــ  الملــت يد ومــن لــء مصــ ا  خيــء، 

رــشا ا عتمــفد التزامــف نهفليــف ع ــى عــفت  البنــا   يمكنــء التا ــل منــء قبــل الملــت يد مهمــف طــري  ويرتــب
، ورـشا مـف يضـمن ل بـفلع الرم يـ  التالفريـ  ليبـدي  2ع ى شوصي  مرطف اقمر يو ع ى افلتء المفلي  

 . خف تن يش الرقد 
المصــر  لرقــد اعتمــفد ماــدد المــد  يي وتبرـف لمبــدي القــو  الم زمــ  لرقــد ل ــتا ا عتمــفد خــمن إنهــفح     

قطرــف بمرادتــء المن ــرد  يشــكل وطــ  عقــدي مــن قبــل البنــا، خــفلتطبي  الصــايا لرقــد خــتا  ا عتمــفد 
يلـتوالب ع ـى البنـا إبقــفح الرقـد قفلمـف ويقـوا بتن يــشع لافيـ  انتهـفح مدتـء الــب شـروط عقـد ا عتمــفد 

 .الوارد  خف وطفب ا عتمفد
بقــى قفلمــف طفلمــف بقــف ا عتبــفر الشوصــف ل رميــل اآلمــر مــن  قــ  البنــا خيــء ولكــن رــشا ا لتــزاا ي    

وخــف مركــزع المــفلف، ومــن  ــا خــمن اوــتالل الوضــع المــفلف وال قــ  خــف شــوص الرميــل اآلمــر قــد تالــد 
 .مبررا يلفليف ل بنا خف إنهفح ا عتمفد الملتندي المادد المد  والاير قفبل ل لافح

الرمــل المصــرخف بوصــوص توويــل البنــا اــ  ا نهــفح، إشا اوت ــت  ويكــفد ا التمــفع ينرقــد خــف    
اقلــس التــف بنــف ع يهــف قــرارع بشــ ن الـــدار  الرميــل اآلمــر لــواح مــن النفايــ  المتر قــ  بشوصـــء يو 
المتر قـــ  بمركـــزع المـــفلف، ويتاقـــ  شالـــا خـــف افلـــ  توقـــ  المشـــروع عـــن لـــداد ديونـــء يو إشا كـــفن لـــا 

شــديد م ضــف   مافلــ  إلــى افلــ  التوقــ  عــن الــدخع كمــف  يتوقــ  برــد ولكنــء يرــفنف مــن اضــطراب
 .  يتاق  ارتزاز ال ق  إشا كش  البنا تالعب الرميل يو اناراخء

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 .21وفلد رمزي لفلا البزاير  ، مرالع لفب ، ص -(1)
                         65.،صمرالع لفب ، القطات المص في وغنيع االمواعصالح الدين الن الليلف، -(2)
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مبرراأ  نهيفر اقلفس الشي قفا ع يء عقد  وتبرف لشالا يظهر ين إنهفح البنا لالعتمفد يكون     
ا عتمفد ورو ال ق  وا عتبفر الشوصف ل رميل اآلمر، ويرد رشا تطبيقف ل قواعد الرفم  بش ن الرقود 

 .القفلم  ع ى ا عتبفر الشوصف
شا كفن ل بنا ا  إنهفح ا عتمفد إشا مف تواخرت مبرراتء، خمن رشع الاري  يالب ين تبقى خف     واب

، شالا ين إنهفح ا عتمفد إشا مف لال    ترل  البنا خف ممفرل  رشا الا ادودرف و  تصل لدرال
را إليء البنا يكون لامفي  مصفلاء لت ريل دورع خف ا قراض، ولكن   يالوز لء الترمفلء إضرا

 .وترديف ع ى مصفلا الاير
 :خمشا  بت وط  البنا يو  بت ترل ء خف إنهفح ا عتمفد خمن ل دالنين الرالوع ع يء خف الافلتين    
 .إش يرتبر الوط  الرقدي خف موااله  الملت يد وط  تقصيري بفلنلب  ل اير -
يمف خف افل  الترل  خمننف نكون بصدد وطف تقصيري يالوز لكل من لاقء ضرر  -

 .       1الرالء المطفلب  بترويضءمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .661عبد الاميد الشواربف ، مرالع لفب ، ص  -(1) 
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ممف لب  يمكن القول ين التزاا البنا بمبدي الايط  والاشر بالميع عنفصرع التف تترابط      
وتتداول خيمف بينهف ممف صرب مل ل  الت ري  بينهف ووضع الادود ال فص   بينهف، شالا ين تن يش كل 

ورى، إ  ين عدا تن يش يي من عنفصر الايط  والاشر عنصر يلفلف لتن يش بفقف الرنفصر اق
يشكل ركن الوط  خف م هوا الملؤولي  المصرخي  ل بنوا التف ترد ت صيل اديم ل ملؤولي  المدني  

 .التطبيقي  خف مالفل الرمل المصرخف
ونظرا لتشفبا رشع الرنفصر خمن ملؤولي  البنا النفتال  عن ا والل ب اد رشع الرنفصر      

يؤدي إلى ا والل بفلضرور  ببفقف الرنفصر الشي يرد وط  يلتوالب الملؤولي  المدني  الرقدي  
 .، والتقصيري  بفلنلب  ل اير وفص  دالنف الرميل اآلمرفلملت يدبفلنلب  لرالق  البنا ب

 
وتالدر ا شفر  إلى ين ملؤولي  البنا عن عدا ا لتزاا بموالب الايط  والاشر   ي ور خقط    
الفع الرميل اآلمر، بل يمكن ل اير الشين ينركس ع يها ل بف آ فر الضرر الالا  بفلرميل م ل ت
واب فر  ملؤولي  البنا عن ا والل بهشا المبدي، ويك ر مف يبرز شلا عند عدا التزاا البنا  النيءد

الد ع ى الرم ي  بفلتزامء بفلتا يل والماللم  والتزامء بمراقب  طر  تن يش ا عتمفد لتدارا مف قد يلت
ككل، شالا ين إوالل البنا بهشين ا لتزامين قد يؤدي إلى انركفلفت ل بي  ع ى الوضري  المفلي  
ل رميل اآلمر بمف ينركس ل بف ع ى عالقتء بفآلورين بمف يؤدي إلى الملفس بمصفلاها بمف ي ير 

 .الملؤولي  المدني  التقصيري  ل بنا تالفع الاير
شا كفن الوط  ي     لفلف خف قيفا الملؤولي  المدني  ل بنا إ  ين رشا الوط  يالب ين يلبب واب

 .ضرر ل ملت يد ورشا مف ليكون مال بام ودرال  
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 المبحث الثاني 

 لبنك فاتح االعتماد المدنية العقدية لالضرر في المسؤولية 

 تجاه المستفيد من االعتماد

 
إن الملؤولي  المدني  تنش  عن ا والل بفلتزاا لفب  قد يكون مصـدرع ا راد  يو الرقـد وترتـب       

مــن  122عنهــف الملــؤولي  الرقديــ  نتيالــ  إوــالل المترفقــد بــفلتزاا ترفقــدي التــف نصــت ع يهــف المــفد  
ترويض الـب القـفنون المـدنف الالزالـري، وي ـر الملـؤولي  خـف ك تـف الاـفلتين رـف إصـالح الضـرر بـفل

من القفنون المدنف عن مف لا  المترفقـد يو الايـر مـن ضـرر ومـف خفتـء مـن كلـب  182نص المفد  
 .بلبب الوط  الترفقدي

ولقيــفا الملـــؤولي  الرقديـــ  ل بنـــا تالـــفع الملـــت يد يالــب ين يرتـــب وطـــ  البنـــا النـــفتج عـــن إواللـــء     
دي الايط  والاشر وفص  عنصـر مراقبـ  بفلتزاا ترفقدي الب مف تا توضياء يو إواللء بفلتزامء بمب

تن يش عم ي  ا عتمفد الملتندي، ويرتب شالا الوط  ضرر بفلملت يد قنء الطـر  اقك ـر تووخـف مـن 
 .ضيفع اقوقء بولفرتء قيم  ا عتمفد

الضـرر خـف الملـؤولي  المدنيــ  : ومـن رـشا المنط ـ  نـدرس الموضـوع خـف رــشا المباـم المرنـون بــ   
خـــفتا ا عتمـــفد تالـــفع الملـــت يد بـــرخض تن يـــش ا عتمـــفد يو إنهـــفح ا عتمـــفد الايـــر قفبـــل الرقديـــ  ل بنـــا 

 :ل لافح  وخقف ل قواعد الرفم  ل ملؤولي  المدني  الرقدي  ، من والل مط بين نتنفول خف
 .  ل بنا خفتا ا عتمفد الملتندي المط ب اقول م هوا الضرر خف الملؤولي  الرقدي -

 .البنا من غش الملت يد  والمط ب ال فنف موق  -
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 المطلب األول 

 مفهوم الضرر في المسؤولية العقدية للبنك فاتح اإلعتماد المستندي

 
مـن الـتي فح  -البفلع–إن الهد  من ا عتمفد الملتندي كمف يل  نف الشكر رو تمكين الملت يد       

والدالـــ  ع ـــى تن يـــش  لتزامفتـــء ،  اقـــء بمالـــرد قيفمـــء بشـــان البضـــفع  وتقديمـــء ل ملـــتندات المطفبقـــ 
بطريق  تؤمنء ضد عدا قدر  الرميل اآلمر ع ى الدخع يو عدا رغبتـء خـف شالـا للـوح نيتـء يو اـدوم 

 .يي ظرو  طفرل  قد تررقل الوخفح ب من البضفع 
وبموالب عم ي  ا عتمفد الملتندي ي تزا البنا شوصـيف خـف شمتـء بفلوخـفح ل ملـت يد بمالـرد تقـديا     

الملـتندات المط وبـ  ييـف كـفن موقـ  الرميـل ، خيصـدر البنـا وطـفب ا عتمـفد إلـى الملـت يد مترهــدا 
 .   عتمفد خيء شوصيف بفلدخع لمص اتء تن يشا  لتزاا تام ء رو يمفا عمي ء اآلمر بمقتضى عقد ا 

وبموالــب رــشا الوطــفب وتب ياــء ل ملــت يد ينشــ  خــف شمــ  البنــا التــزاا شوصــف يقفب ــء اــ  مبفشــر    
ورـــشع الرالقـــ  ياكمهـــف  1ل ملـــت يد تالـــفع البنـــا بايـــم يكـــون البنـــا مـــدينف شوصـــيف ومبفشـــرا ل ملـــت يد

 .  وطفب ا عتمفد الملتندي بدخع قيم  البضفع  ل ملت يد 
وع مـــن وـــالل الضـــرر الـــشي يصـــيب الملـــت يد خـــف ال ـــرع اقول ، وبرـــدرف لـــشالا نـــدرس موضـــ      

 .تقدير الضرر الشي يصيب الملت يد لتاديد الترويض خف ال رع ال فنف 
 

 الفرع األول

 الضرر الذي يصيب المستفيد

 
عرخنف خيمف لب  ين الضرر رو اقشى الشي يصيب الشوص نتيال  الملفس بمص ا        

والمص ا  المشروع  قد تكون مفدي  يو يدبي  ت ا  بفلمضرور  2مشروع  لء يو با  من اقوقء
نتيال  وطف الاير، والضرر المفدي رو مف ي ا  بفلشوص خف مفلء يو اللمء ، يمف الضرر اقدبف 

 .وص من ملفس بلمرتء يو شرخء يو عفط تء خهو مف يصيب الش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص بوتيفر -(1) 
 .25، مرالع لفب ، ص الواضح في ش ح القانون المدنيمامد صبري اللردي ، -(2)
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والتزاا البنا تالفع الملت يد الشي وص ء وطفب ا عتمفد الملتندي وقفا بتقديا الملتندات          
شا مف قفا البنا المط وب  مطفبق  لمف ورد خف الوطفب يي تن يش الملت يد ل لتزا ا من طرخء ، واب

برخض تن يش ا عتمفد يو قطع ا عتمفد الاير قفبل ل لافح يكون الوط  من الهتء ملتوالب 
ل ملؤولي  الرقدي  طبقف  واللء بوطفب ا عتمفد الشي يؤكد التقاللي  التزاا البنا تالفع الملت يد 

 .عن عقد ختا ا عتمفد وعن عقد البيع 
البنا ا عتمفد الشي مناء ل ملت يد وي بت وطؤع  ا ينالا عن رشا الوط  ضرر  خرندمف ينهف     

يصيب الملت يد خمنء يلتطيع الرالوع ع ى البنا بدعوى الملؤولي  الرقدي  لردا تن يش عقد ا عتمفد 
 .    1يو ا لافح غير القفنونف لء وشالا بهد  ترويض رشا الضرر

رلفل البضفع  وشالا ي ا  يضرار كبير  بفلملت      يد ومف يالقيء من ولفر  بلبب قيفمء بشان واب
ممف يكون نتيال  طبيري   2إلى المشتري واضطرارع إلى بيرهف خف ب د بريد يو الترالفعهف وغير شالا

 .  ل موق  الشي اتوشع البنا نتيال  رخضء تن يش ا عتمفد والشي يرد وط  ترفقديف
والولفر  قد تتردى يايفنف مب م ال فلد  عن قيم  ا عتمفد لتشمل مف يتام ء الملت يد بلبب خلا    

 .    3عقد البيع كرد خرل ل شل التلوي  عن طري  البنا
ممف لب  يتبين ين الضرر الشي يصيب الملت يد قد يكون ب ياف ويؤدي بء إلى التوق  عن         

، وخف رشا الصدد تظهر يرمي  إقفم  الرالق  اللببي  بين وط  البنا  الدخع بمف يالرع إلى ا خالس
خفتا ا عتمفد وتوق  الملت يد عن الدخع ، شالا ين تدرور الوضع المفلف ل ملت يد قد يالد مصدرع 

 .  خف يلبفب يورى   عالق  لهف بتصرخفت البنا يو يوطفلء بصدد عم ي  ا عتمفد الملتندي
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 .166المفل مامود عبد الرزيز، مرالع لفب ، ص -(1) 
 .336ع ف المفل الدين عوض،مرالع لفب  ، ص -(2)
 .213بوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص -(3)
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 الفرع الثاني 

 تقدير الضرر الذي يصيب المستفيد لتحديد التعويض 

 
بالب القواعد الرفم  خف ا لتزامفت خف افل  رخض يو عالز البنا ع ى الوخفح بفلمب م        

النقدي ل ملت يد ولبب شالا ضرر لء ، خمن البنا ي زا بفلترويض مادد بدخع المب م النقدي 
مضف  إليء ال والد الت ويري  خف الدول التف ت وش بنظفا ال والد ويكون بشالا الترويض مقتصر 

 .ل والد خقط قن المب م النقدي رو م زا قفنونف ل بنا ع ى ا
نمف رو م زا بتن يش التزاا        شالا قن التزاا البنا رنف ليس مالرد القيفا بدخع مب م نقدي واب

نفشفح عن عقد تالفري ينظا عم ي  مرقد  لهف آ فر ويبرفد يكبر من مالرد المديوني  النقدي  و  
 . 1ضرر الشي يصيب الملت يد رو مالرد ال والديمكن ين يكون مف يروض كل ال

وكشالا إن التزاا البنا خفتا ا عتمفد يمفا الرميل اآلمر رو التزاا ب داح عمل وليس التزاا بدخع     
مب م نقدي اتى ولو كفن ا عتمفد ين ش بتقديا مب م نقدي إن الترويض الشي ياكا بء ع يء   

 .2مل كل الضرر طبقف لقواعد الملؤولي  الرقدي يقتصر ع ى ال والد الت ويري  بل يش
خرم ي  ا عتمفد الملتندي يمر يوت   اكمهف عن ياكفا الوخفح خهو ت كيد وضمفن ل بفلع يت كد    

بموالبء الملت يد ب ن اقء خف قيم  البضفع  لن يولرع مهمف كفنت الظرو ، ويترتب عن شالا ين 
متوقر  وقت ختا ا عتمفد شالا ين الضرر الشي البنا يتامل الترويض عن كفخ  اقضرار ال

 .يصيب الملت يد ك يرا مف يتالفوز مب م ال فلد  عن قيم  ا عتمفد بلبب عدا تن يش ا عتمفد
خهو خضال عن شلا يشمل مف يتام ء البفعئ الملت يد نتيال  خلا عقد البيع بلبب عدا تن يش     

قيفمء بشان البضفع  وارلفلهف إلى المشتري  ا عتمفد ومف يالقيء الملت يد من ولفر  بلبب
واضطرارع إلى بيرهف خف ب د بريد يو الترالفعهف وغير شلا ممف يمكن ين تكون نتيال  طبيري  
ل موق  الشي يو قء المصر  برخضء لتن يش ا عتمفد، ورشا القول ي ترض بفلطبع ين يكون رخض 

 .البنا ل ملتندات نتيال  وط  وقع خيء المصر  
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .214بوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص -(1) 
 .332المفل الدين عوض،مرالع لفب  ، ص ع ف -(2)
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يمف إشا رخض المصر  تن يش ا عتمفد نتيال  والود موفل فت اقيقي  خف الملتندات وعدا       
مطفبقتهف لشروط ا عتمفد يو بلبب غش البفلع خال يكون المصر  ملؤو  رنف تالفع الملت يد و  

 .  ي تزا بدخع يي ترويض
الشي يالب الاكا بء لترويض الملت يد عن وط  البنا بردا تن يش  وممف تقدا خمن قدر الضرر     

 :ا عتمفد يو ا نهفح غير القفنونف ل عتمفد القطرف يالب ين تادد كمف ي ف 
يقدر الترويض بمقدار اقضرار التف كفنت متوقر  إشا يول البنا بتن يش التزامفتء مع مراعف   -

 .مف يصفب الملت يد خرال

يتم ل خف رخض الوخفح بقيم  اوال  يو قبول اوال  ملاوب  تن يشا  إشا كفن وط  البنا -
لالعتمفد كفن قدر الضرر رو مب م رشع الاوا ت خضال عن ال والد مبفلاهف منش تفريا 

 .1التاقف  كل منهف وكشالا المصفري  التف تام هف الملت يد بلبب الرخض

تا ا عتمفد خمن اقو  افمل رشع إشا كفن البفلع قد وصا كمبيفل  لابهف وقب هف البنا خف -
الورق  ياددرف قفنون ا ورا  التالفري  و  ي ور خف رشع الوصوص القواعد الوفص  
بف عتمفد، ولكن خف افل  رخض البنا قبول الكمبيفل  يالب ع ى الافمل ين يقيا دعواع 

 عتمفد ع ى يلفس وعد البنا خف ا عتمفد قبول كمبيف ت الملت يد التف يلابهف تن يش ل
وبفلمطفبق  لء ، ويكون لهشا الافمل المدعف ين يط ب ترويض الضرر النفشئ عن رخض 
القبول ورشا الضرر يقدر بريدا عن خكر  ا والل برقد البيع قن الافمل الكمبيفل  لا يشتر 
البضفع  ولا تاول إليء اقو  من عقد البيع ورو مالرد افمل ورق  تالفري  يناصر اقء 

  . 2خف إطفررف
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 .215صبوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ،  -(1)
 .338ع ف المفل الدين عوض،مرالع لفب  ، ص -(2)
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 المطلب الثاني 

 موقف البنك من غش المستفيد 

 
تنفولنف خيمف لب  اقلبفب القفنوني  لمرفرض  البنا تن يش ا عتمفد بلبب الاش المرتكب من     

قبل الملت يد، ولكن خف رشا الموضوع نركز ع ى مدى ملؤولي  البنا خف افل  غش الملت يد 
و بترمدع تقديا ملتندات تبدو خف ظفرررف مطفبق  لشروط ا عتمفد، ولكن خف اقيقتهف تاوي عيبف ي

 .تزويرا   يظهر بمالرد ال اص الرفدي لهشع الملتندات
ع  تفل   يولا يشان البضفع  كمف لو يرلل البفلع بضفع  غير المت   ع يهف يو يرلل بضف      
، ويقدا ملتندات مزور  ت يد بمرلفلهف يي ين الملت يد يقدا ملتندات مطفبق  ظفرريف لشروط يصال

يلفلهف ا لتزاا بفلدخع يو القبول ويتبين خيمف برد ين الملتندات وطفب ا عتمفد وين ش البنا ع ى 
مريب  خف موضوعهف ورو مف لنتطر  إليء خف ال رع اقول ، ويكون لشالا ي ر ل بف ع ى البنا 

 .بلبب مف ي اقء من ضرر بلبب غش الملت يد ورو مف لنتنفولء خف ال رع ال فنف
 

 الفرع األول

 لمستفيد أثناء تنفيذ اإلعتمادمسؤولية البنك في حالة غش ا

 
خ ف رشع الافل  يقدا الملت يد ملتندات مريب  من ايم الموضوع ولكن خف ظفرررف تبدو        

مطفبق  ظفرريف لوطفب ا عتمفد قنهف لو كفنت غير ل يم  لرخضهف البنا تن يش  لتزامفتء، ويرد 
يد مقفبل ملتندات مزور  متى كفنت رشع البنا  خف رشا ال رض الن الني  خمشا قفا بفلدخع ل ملت 

الملتندات من ايم الشكل تواف ب نهف ملتندات صايا  ومطفبق  لشروط وبيفنفت ا عتمفد، ولا 
يكن بفلتطفع  البنا اكتشف  تزويررف قن البنا يق  عند اد تاقي  التطفب  الظفرري بين 

ن اقيق  الملتندات يو اقيق  الملتندات دون ين يتالفوز رشا التطفب  الظفرري إلى البام ع
 .البضفع  

 
 

ي من القواعد واقعرا  الدولي  المواد  لالعتمفدات الملتندي  نشر  /14وشالا الب نص المفد  
يتوالب ع ى البنا المرين ل تن يش والبنا المرزز إشا والد والبنا المصدر يو يرفينوا التقديا :"  600
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إشا كفنت الملتندات   تبين خف ظفرررف ينهف تشكل ليقرروا ع ى يلفس الملتندات لوادرف مف 
 .  1"تقديمف ملتوخيف

من والل مف تقدا يتضا ين البنا م زا بفلتطفب  الظفرري لشروط وبيفنفت الملتندات لمف       
ورد خف ا عتمفد باض النظر عمف إشا كفنت الملتندات صايا  خف اقيقتهف يا مزور  مطفبق  

 . ل بضفع  يو غير مطفبق 
خفلبنا خف رشع الافل  إشا قبل الملتندات ودخع ل ملت يد   يرد ملؤو  قنء   ير ا بفلتزوير     

وليس خف التطفعتء اكتشفخء من ظفرر الملتندات المطفبق  ظفرريف لوطفب ا عتمفد ، ومتى دخع 
ا عتمفد  ل ملت يد قيم  ا عتمفد خ ء ا  ا لترالفع مف دخرء من عمي ء اآلمر ع ى يلفس عقد

المبرا بينهمف إش   ينلب إلى البنا يي وط  يو إرمفل اتى لو لا تكن البضفع  قد شانت يصال 
 .  2خ يس من واالبء ين يتارى عن اقيق  الملتندات ومدى صاتهف

:" ع ى ينء  600من القواعد واقعرا  الدولي  المواد  النشر   34ورشا مف نصت ع يء المفد      
  تتامل البنوا يي التزاا يو ملؤولي  عن الشكل يو الك في  يو الدق  يو الصا  يو التزوير يو 

ندات يو يو الوفص  التف تشترط خف الملت/اق ر القفنونف قي ملتندات يو عن الشروط الرفم  و
تكون مضفخ  ع يهف و  تتامل يي التزاا يو ملؤولي  عن الوص  يو الكمي  يو الوزن يو الالود  يو 
الافل  يو التربل  يو التل يا يو القيم  يو والود البضفلع التف تم  هف يي  ملتندات يو عن الن 

رلل يو النفق ين يو يو اللهو يو يلفر يو تن يش التزامفت يو لمر  الم/الني  يو لالم  التصر  و
 . 3"المؤمنين ع ى البضفع  يو يي شوص آور ييف كفن
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 .218بوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص -(1) 
 .211بوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص  -(2)
 .241ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب ، ص -(3)
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يتامل البفلع الضرر الشي لببء ل بنا الشي قدا رو إليء " الاش ي لد كل شفح" وتطبيقف لقفعد     
عمدا ملتندات   قيم  لهف بقصد غشء ، مرنى شالا ينء إشا انكش  الاش قبل تقديا الملتندات 

 .يو قبل تن يش ا عتمفد والب ع ى البنا عدا التن يش
شا بشل البنا الرنفي  المرقول   خمشا انكش  برد التن يش كفن لء     ين يرالع ع ى البفلع بمف دخرء، واب

لكن إشا يخ ا الملت يد خف وداع البنا  ،لكش  الاش انكش  والب ع ى البنا رخض الملتندات
كفن ل بنا رالوع ع ى الرميل اآلمر بمف دخرء مف دامت الملتندات خف ظفرررف ل يم  ولا ت  ا 

 .   600من النشر   34تطبيقف لنص المفد   1لبنا خف كش  غشهفالرنفي  المرقول  التف بشلهف ا
 الفرع الثاني

 الضرر الذي يلحق البنك من غش المستفيد 

 
إن الاش الشي يرتكبء الملت يد بتقديا ملتندات مطفبق  ظفرريف لوطفب ا عتمفد خف اين        

خع إلى الملت يد برد تقديمء ينهف مزور  يو غير صايا  اقيق  ت ا  الضرر بفلبنا وفص  برد الد
الملتندات بمف يالرل البنا خف عرض  ل ملؤولي  المدني  الرقدي  تالفع الرميل اآلمر بموالب عقد 

يكدت ع ى عدا ملؤولي  البنوا خف رشع الافل   600من النشر   34ختا ا عتمفد، ورغا ين المفد  
 :إ  ين الضرر الشي ي ا  البنا يترتب خف الهتين 

الاش ع ى والود البضفع  شاتهف يو ع ى كميتهف يو قيمتهف يو افلتهف خمن مف  إشا انصب -
ل بنا من ررن ع ى رشع البضفع  يت  ر إشا لا يلتطع البنا ين يلترد من اآلمر مف دخرء 
ل ملت يد ك ء يو برضء ، وبشالا يكون رالوع البنا ع ى اآلمر بفلقدر الشي ترشر ع يء 

يكون قد دخع مت  ر بفلا ط ولء ين يلترد مف دخرء ع ى يلفس التردادع من اآلمر قن البنا 
 .ينء دخع مف   ملتا  ع يء
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الملت يد ين يودع البنا تمفمف بمو فلء عيوب  يمف الضرر ال فنف خمنء اتى ولو لا يلتطع -
الملتندات خمن شالا يالرل خاصهف يك ر صروب  ع ى البنوا ويضفع  من موفطر 
الرم ي  ع يهف وفص  الربح الرم ي  ا لتمفني  مقرر لصفلا اآلمر وليس لصفلا الملت يد 

 . 1الشي ع يء ين يقدا الملتندات ل يم 

من والود الاش ي تزا برخض الوخفح بفعتبفرع التزاا يقع ع ى البنا،  وع يء إشا مف ت كد البنا    
ويالاظ ين البنا إشا امتنع عن تن يش ا عتمفد بلبب الاش   يمس بشالا امتنفع عن تن يش 

ترفقدي  وشالا طبقف لمبدي التقالل الرالقفت ال ،المشتري لرقد البيع الدولف يو الفح  خف التن يش
 .شالا ين البيع الدولف   يرنف البنا خف شفح قنء لا يكون طرخف خيء تنديبموالب ا عتمفد المل

صور الاش المرتكب من الملت يد منهف مف رو مرتبط  600من النشر   34وقد عددت المفد     
ياد الملتندات يو عدا دقتهف يو عدا صاتهف وغيررف ، ورنفا منهف مف بفلملتندات ن لهف كتزوير 

بفلبضفع  ن لهف م ل مواص فت البضفع  وكميتهف ووزنهف ونوعيتهف وافلتهف وتا ي هف رو مرتبط 
 .وقيمتهف ووالود البضفع  ن لهف

والشرط اقلفلف لتو ص البنا من الملؤولي  خف كل مف شكر ي  يكون رنفا وط  من الفنب    
 اص دون ين ينكش  البنا قنء ي ترض خيء ين يقوا بكل مف رو ي زا ع يء من عنفي  خف عم ي  ال

، ورشا ك ء تات طفل   الملؤولي  المدني  الرقدي  من  2لء التزوير يو الاش الشي قفا بء الملت يد
طر  الرميل اآلمر بف والل بفلتزامء خف خاص الملتندات ومطفبقتهف الظفرري  لتر يمفت الرميل 

 . اآلمر
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لب  يتبين ين البنا خف موااله  الملت يد تقوا ملؤوليتء ع ى يلفس ا والل بفلتزامفتء  ممف   
تالفرء بموالب وطفب ا عتمفد الملتندي وتكون ملؤوليتء عقدي ، ويلبب الوط  الترفقدي 

در عن البنا يضرار ب يا  بفلملت يد خهو يك  ء ولفر  الص ق  وضيفع يموالء بلبب مف تكبدع فالص
 .البضفع  ويرلفلهف إلى بالد بريد  من تالهيز 

ورشع الولفر  المفدي  يو الضرر التف تررض لء الملت يد   يك ف وادع لقيفا الملؤولي  بل      
يالب ين ي بت الملت يد ين الضرر الشي لاقء كفن بلبب وط  البنا خفتا ا عتمفد نتيال  إواللء 

 .بفلتزامفتء الترفقدي  تالفرء
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 المبحث الثالث 

 العالقة السببية في المسؤولية المدنية للبنك تجاه المستفيد من اإلعتماد 

   
خف الواقع انشال ال قء والقضفح خف المقفا اقول بفلوط  الشي يؤدي إلى الضرر ولكنء يرمل      

القول  خف ن س الوقت الضرر والرالق  اللببي  بين الوط  والضرر، لشالا شرب برض الشراح إلى
 . والرالق  اللببي  رف نتيال  اتمي   1ين كل ملؤولي  مؤلل  ع ى الوط  ت ترض ييضف الضرر

وتطرقنف خيمف لب  إلى اقاكفا الرفم  ل رالق  اللببي  والنظريفت التف يقررف ال قء واعتمدرف     
 .القضفح خف ربط الوط  بفلضرر بالب نظري  ترفدل اقلبفب ونظري  اللبب المنتج

موالء بلبب ضيفع الص ق  شالا ين الضرر الشي يدعيء الملت يد يتم ل خف ولفر  يو خقدان ي     
، ويرتمد تاديد قيم  الضرر ع ى عنفصر وفص  بفلملت يد ترتكز ع ى المرفيير التالفري 

الشوصي  وتكمن المشك   يلفلف خف مدى توخر الرالق  اللببي  بين الضرر الشي يدعيء الملت يد 
 .البنا الشي ي ترض ع يء إ بفتءووط  
قن إخالس الملت يد بفعتبفرع الاد اققصى ل ضرر الشي قد يصيبء من وط  البنا بردا تن يش     

ا عتمفد من والل عدا الدخع يو القبول الشي يؤدي إلى التوق  عن الدخع يو تدرور الوضع 
  البنا إادارف، خهنف تنقطع الرالق  المفلف ل ملت يد قد تتداول خيء الرديد من اقلبفب ويكون وط

 .اللببي  بين وط  البنا خفتا ا عتمفد والضرر الشي لا  بفلملت يد 
ونظرا للب  الدرال  خف موضوع الرالق  اللببي  من نفاي  اقاكفا الرفم  وتطبيقفتهف خف مالفل    

لببي  بين وط  البنا الملؤولي  المصرخي  نافول تركيز الدارل  خف رشا المبام ع ى الرالق  ال
وضرر الملت يد خف المط ب اقول ، وبردرف نتنفول ن ف الرالق  اللببي  خف افل  رخض تن يش 

 .ا عتمفد خف المط ب ال فنف 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .132المفل مامود عبد الرزيز، مرالع لفب ، ص -(1) 



256 

 

 المطلب األول

 أ البنك وضرر المستفيدالعالقة السببية بين خط 

 
إن الضرر النفتج عن وط  البنا يرطف الا  خف الترويض طبقف لقواعد الملؤولي  المدني        

شا كفن الرميل اآلمر قد يتمكن من  شالا إشا ي بت المضرور ين الوط  كفن لببف لضرر مادد ، واب
 .ي بء  إلى ا خالس إ بفت وط  البنا خفتا ا عتمفد خف الضرر الشي ي ا  بء والشي يؤد

خمن اقمر يصرب الدا ع ى الملت يد خف موااله  البنا خفتا ا عتمفد قن رشا اقوير      
ليلرى دالمف إلى ن ف الرالق  اللببي ، وكشالا قن الملت يد قد يتامل الالزح اقكبر من الملؤولي  

تامل البنا إ  الزحا من خف افل  إخاللء يي ين الملؤولي  تقلا بين البنا والملت يد بايم ي
 .الترويض 

خهنف يكون ع ى الملت يد إ بفت الرالق  اللببي  بين وط  البنا والضرر الشي لا  بء ، ومف     
 . يواالهء من صروبفت إ بفت الرالق  اللببي  ورو مف لنتطر  إليء خف خرعيين متتفليين

    
 الفرع األول

 إثبات العالقة السببية بين خطأ البنك وضرر المستفيد 

 
لدالن نتيال  الب القواعد الرفم  خمن الرالق  اللببي  رف ين يكون الضرر الشي يصفب ا      

ورشا مف يربر عنء برالق  ، ر ين يكون الوط  رو اللبب خف الضرر لوط  المدين وبمرنى آو
اللببي  بين وط  المدين والضرر ويلتطيع المدين إ بفت ين اللببي  ويقع ع ى الدالن إ بفت رابط  

 . 1الضرر وقع بلبب يالنبف يو بوط  الدالن
ونظرا لردا تنظيا ياكفا الملؤولي  المدني  خف مالفل ا عتمفدات الملتندي  بموالب القواعد   

 600شر  يو الن 500يو النشر   400واقعرا  الدولي  المواد  لالعتمفدات الملتندي  النشر  
 .اللفري  الم رول خمنء يتا تطبي  القواعد الرفم  
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وتطبيقف لشالا خمن الرالق  اللببي  بين وط  البنا خفتا ا عتمفد بفلضرر الشي ي ا  الملت يد     
 .الشي ي تزا بم بفت ين الوط  كفن لببف مبفشرا ومنتالف خف إادام الضرر

وع يء خمن نظري  اللبب المنتج رف اقك ر تاللمف خف موضوع الملؤولي  الرقدي  ل بنا تالفع       
الملت يد  ويتا تاديد رشع اقلبفب وخقف ل قواعد الرفم  التف تاكا تردد اقلبفب المنتال  ل ضرر 

لقفضف مع مراعف  ين التوالص الوط  الموالب ل ملؤولي  رو ممف يدول خف الل ط  التقديري  
 .1الموضوع

وتنط   رشع  اوهان  فون ر ي  و وملينورشع النظري  تنلب إلى ال قيهين اقلمفنيين      
النظري  من اعتبفرات قفنوني  خمشا كفنت نظري  تكفخؤ اقلبفب يو ترفدلهف تقرر الملفوا  بين عوامل 

ور رشع الروامل من ايم النتيال ، خمن نظري  اللبب المنتج يو الماللا تؤدي إلى التمييز بين د
الدور اللببف الشي يرتد بء القفنون شاا ين برض رشع الروامل خقط يتضمن خف شاتء اتالفرف إلى 

رشع النظري  :" يادام الضرر ورف وادرف التف يرتد بهف القفنون ورشا مف قفل بء ال قيء روم ين 
 .2"النتيال  خف إطفر الافضر تتط ب الرالوع إلى المفضف ل تكهن بفلنتيال  الملتقب   عندمف تدول

وتطبيقف لشالا خف مالفل الرالق  اللببي  خف الملؤولي  الرقدي  ل بنا تالفع الملت يد يالب ين       
ي بت الملت يد ين الضرر الشي لا  بء وي ر ع ى وضرء المفلف بفلتوق  عن الدخع يو إخاللء 

 .نهفلء غير القفنونف لالعتمفد القطرف كفن نتيال  مبفشر  عن وط  البنا بردا تن يش ا عتمفد يو إ
    

 الفرع الثاني

 صعوبة إثبات العالقة السببية بين خطأ البنك وضرر المستفيد 

 

شا كفن الملت يد يالد صروب  خف إ بفت وط  البنا خفتا ا عتمفد خمنء يصرب ع يء يك ر      واب
إ بفت ص   الضرر الشي لا  بء بوط  البنا، وفص  إشا كفنت الولفر  المفلي  ل ملت يد قد يدت 

نمف قد تتردد اقلبفب  ومن إلى توق ء عن دخع ديونء ليس لببهف الوايد رو عدا تن يش ا عتمفد واب
 :يرمهف
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يو قيفمء بمعمفل غير مشروع ، وقد يرتبر وطف  ص الملت يد ي نفح ممفرلتء ل نشفطعدا ار      
البنا ياد اقلبفب التف تلفرا خف وقوع الضرر بل ين تدرور مركز الملت يد المفلف قد يالد 
مصدرع خف يلبفب   عالق  بتصرخفت البنا ك وطفح ا دار  يو تو يض النشفط التالفري يو 

ف مالم هف قد تؤدي خف  النهفي  إلى انصرا  الرمالح عن التفالر ورشع الوقفلع يو اقلبفب خ
 .     1الصروبفت المفلي  التف يرفنف منهف الملت يد

ورنف تظهر صروب  إ بفت الرالق  اللببي  لهشا الضرر ويكون الال اقل ا خف رشا ا طفر    
تقليا الملؤولي  بين البنا والملت يد وخقف لنظري  اللبب القفنونف المنتج نتيال  مبفشر  ل ضرر، 

قدي  بم بفت ورشا لت فدي ن ف الرالق  اللببي  التف غفلبف مف ت الف إليهف البنوا لدخع الملؤولي  الر
 .اللبب اقالنبف 

 
 المطلب الثاني

 نفي العالقة السببية في حالة رفض البنك تنفيذ اإلعتماد 

 
يقع عبح إ بفت عالق  اللببي  ع ى المضرور وع ى المدعى ع يء إشا يراد التم ص من       

 .ر وطلءالملؤولي  ين ين ف عالق  اللببي  وشالا بمقفم  الدليل ع ى ين ل ضرر لببف آور غي
وخف مالفل ملؤولي  البنا عن وطلء خمن إ بفت الرالق  اللببي  من يد  الملفلل خيمف يتر        

بهشع الملؤولي  وفص  مع عدا والود نصوص قفنوني  خف مدون  القواعد واقعرا  الدولي  المواد  
 .ل عتمفدات الملتندي  منظم  لهشا الموضوع

  اللببي  نظرا لتردد يلبفب الضرر الشي ي ا  بفلملت يد ووفص  مع صروب  إ بفت الرالق     
ويكون وط  البنا يادرف وقد   يكون الوط  منتالف ل ضرر يلفلف وبفلتفلف تنت ف الرالق  اللببي  
لوط  البنا لواح لردا تن يش ا عتمفد يو  لافلء الاير قفنونف ل عتمفد القطرف، ويايفنف يارى 

 .   ع فح البنا من الملؤولي  يكون اللبب اقالنبف لببف 
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 .120و 161مامود عبد الرزيز، مرالع لفب ، ص المفل -(1) 
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 لفرع األولا

 نفي العالقة السببية في حالة إنهاء اإلعتماد القطعي 

 
إن يول من يت  ر بف نهفح الترل ف لالعتمفد رو الملت يد الشي يكون قدا الملتندات المطفبق      

ظفرريف لمف ورد خف وطفب ا عتمفد ويقوا بالميع االراحات شان البضفع  ،  ا   ياصل 
 .الملت يد ع ى قيم  ا عتمفد الشي يشكل  من البضفع  التف تا إرلفلهف ل رميل اآلمر

ص  تصر  البنا ب نء وط  إشا كفن نتيال   لتزامء خف موااله  الملت يد بمراقب  تن يش و  يو    
ا عتمفد خيمف رو موصص لء الب عقد ختا ا عتمفد إشا تاق  البنا من مر ومفت ت يد ين 

 .الرميل يوالء ا عتمفد والتلهيالت ا لتمفني  إلى يغراض يرى غير المت   ع يهف
نمف رو تن يش لموالب المراقب  ا عتمفد خ ف رشع الافل           يقوا وط  من الفنب البنا واب

وا فظف ع ى يموالء من الضيفع خف افل  ين الرميل اآلمر يع ن إخاللء يو خف افل  توق  عن 
 .الدخع وغيررف من المبررات التف تاليز ل بنا إنهفح ا عتمفد

ر الملت يد بولفر  قيم  ا عتمفد وضر وبفلتفلف تقطع الص   بين الوط  المتم ل خف إنهفح      
يقرررف تن يش عقد  ، خف اين ين رشا اقوير قد يرود ع ى المشتري بموالب الدخوع التفا عتمفد

 .قن ا عتمفد خف اقصل مقرر لمص ا  المشتري الرميل اآلمر  البيع الدولف
    

 الفرع الثاني 

 اإلعفاء من المسؤولية بسبب السبب األجنبي 

 

إشا كفنت القواعد الرفم  بفلملؤولي  المدني  تقر ب ن انرداا الملؤولي  يكون بم بفت المدين      
، خمن القواعد المواد  رر  يو وط  المضرور يو وط  الايرل لبب اقالنبف لواح القو  القف

ورف  لالعتمفدات الملتندي  تنفولت القو  القفرر  بفعتبفررف لببف مر يف لملؤولي  البنا عن يوطفلء
 .تنطب  ع ى وطلء تالفع الملت يد

إشا كفن يترتب ع ى ن ف الرالق  اللببي  خف برض اقايفن انرداا ملؤولي  البنا خ ف يايفن    
يوري قد يؤدي ن ف الرالق  اللببي  بين وط  البنا وبين الضرر، إلى انت فح ملؤولي  البنا بصور  

نمف برض الضرر ويقع شالا إشا لفرا خف الزلي  وعدا ملؤولي  البنا عن ترويض كل الضرر و  اب
 .إادام الضرر يوطفح يورى ويرد شالا تطبيقف ل قواعد الرفم  ل ملؤولي  
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لشا يافول البنا ين ين ف عن ن لء الملؤولي  يو ع ى اققل يق ل من مب م الترويض عن     
خف وقوع  الضرر المدعى، وشالا بف دعفح ب ن رنفا يلبفبف يورى يو يوطفح يورى لفرمت

 .الضرر الشي يدعيء المدين بم بفت البنا وط  المضرور م ال
نا انت ت ملؤولي  وطبقف ل قواعد الرفم  خف الملؤولي  إشا التار  وط  المضرور وط  الب    
وير لردا توخر الرالق  اللببي  بين الوط  وبين الضرر، يمف إشا التار  وط  البنا يوطفح اآل

ن كفن رشا يرد يمرا نفدرا خف مالفل ملؤولي  المضرورين خمن البنا ي  تزا بترويض كل ضرر واب
 .البنا
اآلور يي  يمف إشا كفن الضرر نفالمف عن يوطفح المضرور والبنا مرف ولا يلتار  يادرمف     

، خال يتامل البنا كفمل الملؤولي  بل تقلا بينء وبين المضرور وخف رشع خف افل  الوط  المشترا
 .         1فضف نصيب منهمف خف الترويضالافل  يرين الق

ممف تقدا يتبين ين يركفن الملؤولي  المدني  الرقدي  ل بنا تقوا ع ى الوط  والضرر والرالق      
اللببي  التف يقع عبح إ بفتهف ع ى الملت يد، ورف ن لهف اقركفن الرفم  ل ملؤولي  المدني  مع 

الوط  المنلوب ل بنا والضرر الالا  بفلملت يد الشي وصوصي  الرمل البنكف والتدقي  يك ر خف 
رى ياد ت وتلرى البنوا دالمف   بفتء لن ف ملؤوليتهف عن الضرر وفص  إشا تدو ت عوامل ي

 .الضرر ل ملت يد بمف يقطع عالق  اللببي  
   

المدني   ممف لب  يتبين ين البنا خفتا ا عتمفد يل ل يمفا الملت يد بموالب ياكفا الملؤولي      
رتكب البنا وط  االرقدي  ع ى يلفس ين الرالق  بينهمف ياكمهف وطفب ا عتمفد الملتندي، خمشا 

عقدي إمف بمواللء بمادى واالبفتء تالفع الملت يد التف يقرتهف القواعد وياكفا الدولي  المواد  
 . 600لالعتمفدات الملتندي  بموالب النشر  

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .182المفل مامود عبد الرزيز، مرالع لفب ، ص -(1) 
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بفلدخع يو القبول برد تقديا الملت يد ل ملتندات المطفبق  لمف ورد خف  والتف ترتبط بتن يش التزامء   
 .وطفب ا عتمفد يو خف افل  عدا تن يشع لالعتمفد يو إنهفلء لالعتمفد القطرف بطريق  ترل ي 

ويبرز وط  البنا بصدد تن يش ا عتمفد خف عدا تقيدع بمبدي الايط  والاشر وفص  التزامء      
رم ي  ومدى تن يش كل طر   لتزامفتء، خمشا لبب وط  البنا وفص  بمنفلب  عدا بمراقب  تن يش ال

تن يش ا عتمفد يو إنهفلء وتلبب شالا بضرر ل ملت يد الشي يكون خف الافلب ضرر مفدي يتم ل 
رلفلهف إلى المشتري الرميل  خف الولفر  التف ت اقء من الراح الت مين ع ى البضفع  وتالهيزرف واب

 يش الملت يد  لتزامء بمرلفل الملتندات والبضفع  مطفبق  لمف ورد خف وطفب يي تن 1اآلمر
 .      ا عتمفد 

ورشا الضرر يلتوالب قيفا الملؤولي  الرقدي  ل بنا ولكن قد ير ى منهف البنا إشا  بت غش     
رضء الملت يد وع يء إشا تيقن البنا من غش الملت يد خف الملتندات خفلواالب القفنونف الشي ت 
 .ع يء الترفمل بف عتمفد الملتندي رو مرفرض  تن يش ا عتمفد خف افل  الاش والقو  القفرر  

ويالب ع ى الملت يد إ بفت ين مف لاقء من ضرر يدى بتوق ء عن الدخع يو اتى إخاللء      
المتلبب الرليلف خيء رو وط  البنا بردا تن يش ا عتمفد يو إنهفلء لالعتمفد القطرف وشالا بم بفت 
الرالق  اللببي  من والل اعتمفد نظري  اللبب المنتج ل ضرر، شالا ين الضرر الشي ي ا  

البنا إ  القدر الضليل الدا منهف ويايفنف  ط ملت يد دالمف تتداول خيء عوامل يورى قد   يكون لوال
 .  عالق  لوط  البنا نهفليف بضرر الملت يد 

كل مف لب  ينطب  ع ى الملت يد خف عالقتء المبفشر  مع البنا خفتا ا عتمفد بموالب وطفب    
د تدول بنوا يورى خف دول  الملت يد يو دول يالنبي  ا عتمفد وقد ت رض عم ي  تن يش ا عتمف

يورى تلفرا خف تن يش ا عتمفد، وشالا من والل ترزيز ا عتمفد يو ت ييدع يو مالرد بنوا مرال   
تتادد عالقتهف ل بنا خفتا ا عتمفد طبقف لرد  ياكفا قفنوني  تالرل رشا اقوير خف موااله  تامل 

 .التف ترتكبهف رشع البنوا ورشا مف ليكون مال درال    الملؤولي  المدني  بلبب اقوطفح
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .336ع ف المفل الدين عوض،مرالع لفب  ، ص-(1) 
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 الفصل الثاني

 مسؤولية البنوك المتدخلة في تنفيذ االعتماد المستندي

    
تتدول خف تن يش عم ي  ا عتمفد الملتندي الرديد من البنوا يوت   دوررف بالب المهفا       

المنوط  بهف، خقد يط ب الملت يد ين يكون تن يش ا عتمفد عن طري  بنا وليط خف ب دع لا خف 
شالا من لهول  خف الترفمل واطملنفنء إليء وقد تكون بينهمف ترفمالت لفبق  بايم تكون لء 

 .1 ا  مفلي  خف الترفمل مرءمص
وقد يكون دور البنا الوليط مالرد مب م يو مرالل ل ملت يد خيكون البنا رنف مب اف دون ين    

يتامل إي التزاا خيكون دورع كلفعف البريد يب م الملت يد بف عتمفد الم توح لمص اتء خيكون البنا 
ت ويض ، وقد يكون البنا الوليط مؤيدا الوليط م وضف بفلدخع ويالب ين يقبل البنا صراا  رشا ال

يو مرززا لالعتمفد وبشالا ي تزا البنا المؤيد لالعتمفد تالفع الملت يد التزامف شوصيف ومبفشرا خهو 
يترهد بقبول اللاوبفت يو دخع قيم  ا عتمفد مبفشر  بمالرد تقديا الملت يد ملتندات مطفبق  

 .ظفرريف لشروط ا عتمفد 
ا عتمفد ويط ب من بنا آور تن يشع ويلمى البنا المن ش يقوا بمهفا البنا خفتا وقد ي تا البنا    

ا عتمفد ي تزا ب اص الملتندات ودخع قيم  ا عتمفد افل مطفبق  الملتندات لشروط وطفب 
 .     ا عتمفد

ر وبفعتبفر ين عم ي  تن يش ا عتمفد قد تزامنهف موفل فت ويوطفح مهني  وتقصيري  ت ا  الضر    
، ونظرا لك ر  البنوا يركفن الملؤولي  المدني  ل بنوا بفلرميل اآلمر يو الاير تقوا ع ى يلفلهف

المتداو   خف تن يش ا عتمفد وتداول ا لتزامفت بين يطرا  ا عتمفد الملتندي بموالب عقد ختا 
عتمفد يمفا ا عتمفد ووطفب ا عتمفد الملتندي ي ور ا شكفل اول مدى ملؤولي  البنا خفتا ا 

 الرميل اآلمر والملت يد عن موفل فت رشع البنوا المتداو   ومدى ملؤولي  البنوا خيمف بينهف ؟    
لشالا ندرس الموضوع من والل تاديد ملؤولي  البنا خفتا ا عتمفد تالفع عمي ء اآلمر عن    

عتمفد عن يعمفل يعمفل البنوا المتداو   خف المبام اقول، وبردرف ملؤولي  البنا خفتا ا 
 .البنوا الوليط   بصدد تن يش عم ي  ا عتمفد الملتندي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .232بوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص -(1) 
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 المبحث األول 

 مسؤولية البنك فاتح اإلعتماد أمام عميله عن أعمال البنوك المتداخلة

 
غفلبف مف يط ب الرميل اآلمر ين ين ش عم ي  ا عتمفد يك ر من بنا تتو   وتتبفين المهفا      

المنوط  بكل بنا، خفلرميل يبدي بموفطب  البنا الشي يترفمل مرء ويط ب اليء عفد  ين ي تا اعتمفد 
عتمفد بمررخ  بنا يلت يد منء البفلع خف الب د اقالنبف ، والافلب ين يط ب البفلع ين يكون تن يش ا 

 . بلبب ال ق  بين البفلع وبنكء ولهول  الترفمل والمصفلا المفلي  بينهمف  1وليط  خف ب دع رو
عـ ى  600من القواعد واقعرا  المواد  لالعتمفدات الملتندي  النشر   32وقد نصت المفد       
ر ي  لتر يمفت الرميل إن البنوا التف تط ب ودمفت بنا آور يو بنوا يورى  عطفح خ/ ي:" ين

 . إنمف ت رل شالا لالفب وع ى ملؤولي  الرميل اآلمر
اتى (تاترا)  تتامل البنوا يي  تبري  يو ملؤولي  إشا كفنت التر يمفت التف تب اهف لا تتبع / ب

 .2."ولو كفنت رف ن لهف قد بفدرت إلى اوتيفر البنا يو البنوا اقورى
 يش عم ي  ا عتمفد الملتندي يتادد بالب دور رشا البنا، وع يء خمن تدول يي بنا خف تن    

وي تزا البنا خفتا ا عتمفد بالم   من ا لتزامفت تالفع البنا المب م يو المرزز تطبيقف لتر يمفت 
الرميل اآلمر، قن تاديد الملؤولي  مرتبط يلفلف ببيفن نطف  ا لتزامفت والواالبفت الم قف  ع ى 

 .الوليط  ي نفح تن يش ا عتمفد  عفت  كل بنا من البنوا
 

لشالا ندرس التزامفت البنا خفتا ا عتمفد تالفع البنا المب م خف المط ب اقول،  والتزامفتء      
 .تالفع البنا المرزز خف المط ب ال فنف 
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 .404ع ف المفل الدين عوض،مرالع لفب  ، ص-(1) 
 .233ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب ، ص -(2)
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 المطلب األول 

 التزامات البنك فاتح اإلعتماد تجاه البنك المبلغ 

     
ي ال  البنا خفتا ا عتمفد عفد  إلى ودمفت بنوا يورى إشا ط ب الرميل منء شالا من يالل      

الراحات التنقل ا عتمفد وتالنبف  تب يم يو ترزيز ا عتمفد خف ب د الملت يد تلهيال لء لتن يش 
 .والترافل

شا      والبنا المب م رو البنا الشي يقوا بتب يم ا عتمفد ل ملت يد و  ي تزا بدخع قيم  ا عتمفد واب
قبل البنا الوليط القيفا بفلتب يم خر يء بشل الرنفي  المرقول  خف خاص صا  ظفرر ا عتمفد الشي 

 .يقوا بتب ياء
ن لا يقا بشالا يكون     شا اوتفر عدا التب يم خر يء إبال  البنا خفتا ا عتمفد بدون ت وير واب واب

 .عرض  ل ملؤولي  تالفع البنا خفتا ا عتمفد
وينباف الت كيد ع ى ين البنا المب م غير ملؤول تالفع الملت يد عن قيم  ا عتمفد وي قى       

وتب ياء و  يمكن لؤالء ب ي افل من اقاوال من ع ى عفتقء خقط خاص صا  ظفرر ا عتمفد 
 . 1قبل البنا المصدر إ  عن مدى تن يش التزامء خف تب يم ا عتمفد

وي تزا البنا خفتا ا عتمفد تالفع البنا المب م بالم   من ا لتزامفت تن يشا لتر يمفت الرميل      
بنقل الترديالت التف تطري ع ى ا عتمفد اآلمر، ورف التزامء بنقل تر يمفت الرميل اآلمر، والتزامء 

 .ومف يترتب ا والل بهشع ا لتزامفت  من الزاح
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 الفرع األول 

 نقل تعليمات فتح االعتماد للبنك المبلغ وجزاء اإلخالل بهذا االلتزام

     
يمكن ين يب م ا عتمفد /a:" 600من القواعد والرفدات المواد  نشر   a/1نصت المفد       

بدون التزاا ع ى البنا المب م مف لا ياليز رشا البنا ين ( البنا المر ن المب م)بوالط  بنا آور 
د ويتوش الرنفي  المرقول  ل تاقي  من الو و  الظفرري خف ا عتمفد الشي ب اء خمشا يب م ا عتمف

 .اوتفر البنا ين يب م اعتمفد والب ع يء من دون ت وير ين يوطر البنا المنشفح
f/ إشا لا يتمكن البنا المب م من التاق  من اللالم  الظفرري  ل ملتندات والب ع يء ين يب م بدون

شا اوتفر  ت وير البنا الشي ت قى منء التر يمفت التف لا يلتطع التاق  من صا  ا عتمفد خيهف واب
رغا شالا ين يب م ا عتمفد والب ع يء ين يوطر الملت يد ب نء لا يتمكن من التاق  من صا  

 .1"ا عتمفد
 من والل رشع المفد  يترين ع ى البنا خفتا ا عتمفد ين ينقل ل بنا المب م  كل التر يمفت     

التف ت قفرف من الرميل اآلمر كمب م ا عتمفد ومد  صالايتء والملتندات الواالب تقديمهف من 
طر  الملت يد، وع ى البنا مراعف  الدق  والاشر خف نقل المر ومفت التف يالب ين تكون مطفبق  

 .لتر يمفت الرميل اآلمر
شا يول البنا خفتا ا عتمفد خف تن يش رشا ا لتزاا ك ن        ينقل مر ومفت مبهم  وغير واضا  واب

خمن ل بنا المب م ين يمتنع عن تب يم ا عتمفد شريط  إشرفر البنا خفتا ا عتمفد بشالا ، ولء ين 
يقوا بفلتب يم شريط  ين ير ا الملت يد بشالا إمف إشا لا يتمكن البنا من اكتشف  النقص يو 

لبنا خفتا ا عتمفد ومف نق ء اقوير إليء خمن التنفقض بين مف تا ا ت ف  ع يء بين الرميل اآلمر وا
 .2الملؤولي  تقع كفم   ع ى البنا خفتا ا عتمفد
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 الفرع الثاني

 نقل التعديالت التي تطرأ على االعتماد وجزاء اإلخالل بهذا االلتزام

 
يادم يايفنف ين تطري ع ى عقد ختا ا عتمفد برض الترديالت والل ختر  لريفنء بالب       

ل ملت يد من يمكن تب يم اعتمفد مف يو يي ترديل :" بنصهف  600ي و ب من النشر  /1نص المفد 
والل مصر  مب م يقوا المصر  المب م غير المرزز بتب يم ا عتمفد يو يي ترديل دون يي ترهد 
من بفلوخفح يو التداول، بتب يم ا عتمفد يو الترديل يرتبر المصر  المب م مقتنع بفلصا  الظفرري  

 ".الترديل المل م   لالعتمفد يو الترديل وين شالا يركس بشكل دقي  شروط ويزمن  ا عتمفد يو
شا يول البنا خفتا ا عتمفد بهشا ا لتزاا خمنء   يمكن ين يل ل البنا المب م عن رشا الوط ،     واب

ع ى البنا يمف إشا الت ا البنا المب م تر يمفت غير واضا  يو غير كفم   عن ترديل ا عتمفد خمن 
، ون يي  ملؤولي  ع ى البنا المب مالترديل د مبدليف ل ملت يد ل ر ا خقط بهشا المب م ين يرلل اشرفرا

ويالب ع ى البنا خفتا ا عتمفد ين يزود البنا المب م بفلمر ومفت الضروري  خف يلرع وقت 
 .ممكن
إشا لا يتمكن البنا الشي ط ب منء تب يم اعتمفد يو ترديل من :" و/1ورشا الب نص المفد        

الترديل يو ا شرفر خيالب ع يء دون ت وير ين ير ا البنا الت كد من الصا  الظفرري  لالعتمفد يو 
الشي يبدو ين التر يمفت وردت منء إمف إشا يوتفر المصر  المب م بفلرغا من شالا تب يم ا عتمفد 
يو الترديل خيالب ع يء ين ير ا الملت يد ب نء لا يقتنع ن لء من الصا  الظفرري  لالعتمفد يو 

 ".الترديل 
ويتامل البنا خفتا ا عتمفد خف موااله  البنا المب م بفلمصفري  التف دخرهف من يالل تب يم      

الملت يد بوطفب ا عتمفد مضف  إليهف الرمول  المت   ع يهف ، ويلتا  البنا المب م رشع المبفلم 
 .بمالرد تب ياء ا عتمفد صاياف 

بتب يم ا عتمفد بوالط  البريد بد  من ولفلل يمف إشا يول البنا المب م بفلتزامء ك ن يقوا     
ا تصفل اللرير  خمن البنا المب م قد ي قد اقء خف الرمول  والمصفري  التف تام هف إشا نالا عن 

 .شالا ت وير يلا  بفلبنا المصدر ضررا يكبر من ايم القيم 
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 المطلب الثاني 

 التزامات البنك فاتح اإلعتماد تجاه البنك المعزز

 
يمف البنا المرزز خهو البنا الشي يترهد بتن يش ا عتمفد بفلقبول يو الدخع برد تقديا الملتندات      
، والترزيز   يمكن ين ينصب إ  ع ى ا عتمفد القطرف قنء فبق  ظفرريف لمف ورد خف ا عتمفدالمط

  ا عتمفد طي   يترفرض مع طبير  ا عتمفد الاير قطرف، ويبقى البنا المرزز ملؤو  عن قيم
 .مد  صالاي  وطفب الترزيز و  يمكن التراالع عنء إ  برد مواخق  الميع اقطرا 

البنا المرزز إشا لا يكن ملتردا لترزيز ا عتمفد ين يب م البنا خفتا ا عتمفد ويترين ع ى    
كفا الملؤولي  بشالا قنء إشا لا يقا بشالا يكون ملؤول خف موااله  البنا خفتا ا عتمفد بموالب يا

ت ييد ا عتمفد غير  القفبل لاللافح بوالط  :"  600من النشر   b-a/8التقصيري ، تقضف المفد  
بنفح ع ى إشن من يو بط ب من البنا المنشئ يشكل ترهدا نهفليف من البنا ( البنا المؤيد)بنا 

  مقدم  إلى مقدم  المؤيد بف ضفخ  إلى ترهد البنا المنشئ بشرط ين تكون الملتندات المشترط
ن تكون نصوص وشروط ا عتمفد قد روعيت  .1"إلى بنا المؤيد يو بنا مرين آور واب

الوخفح إشا كفن ا عتمفد متفاف عن  -1/ يترهد المصر  المرزز بـ:" ع ى ين  8وتنص المفد     
 .   الدخع بف طالع يو بفلدخع اآلالل يو بفلقبول لدى المصر  المرزز -ي: طري 
 .خع بف طالع لدى مصر  ملمى آور ولا يقا شالا المصر  الملمى بفلد الد -ب
الدخع اآلالل من قبل مصر  ملمى آور ولا ي  شالا المصر  الملمى بترهدع بفلدخع  - 

 .اآلالل يو ينء يوخى بفلدخع اآلالل ولكنء لا يقا بفلدخع خف ا لتاقف 
لمى بقبول اللاب الملاوب ع يء القبول لدى مصر  ملمى آور ولا يقا شالا المصر  الم -د

 .يو قفا بقبول اللاب ولكنء لا يقا بفلدخع خف ا لتاقف 
 .التداول من قبل مصر  ملمى آور ولا يقا شلا المصر  الملمى بفلتداول -رـ
 ".    التداول دون ا  الرالوع إشا كفن ا عتمفد متفاف بفلتداول لدى المصر  المرزز -2
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وي تزا البنا خفتا ا عتمفد بفلتزامين يلفلين تالفع البنا المرزز توت   عن التزامفتء تالفع     
 .البنا المب م نظرا ل طبير  الوفص   لتزاا البنا المرزز 

نقل تر يمفت ختا ا عتمفد ل بنا المرزز ونقل الترديالت ويترتب ي تزا البنا خفتا ا عتمفد ب    
 .ا لتزامين ندرس الموضوع خف خرعين متتفلين  الزاح عن ا والل بهشين

 
 الفرع األول 

 نقل تعليمات فتح االعتماد للبنك المعزز وجزاء اإلخالل بهذا االلتزام

     
ت ييدع من والل مرال   ياد البنوا  غفلبف مف تقضف تر يمفت الرميل اآلمر بترزيز ا عتمفد يو    

 لتزامء بقبول ت ييد ا عتمفد الشي قبل التدول خيء ويرد التزامف قطريف خف ب د الملت يد ويقوا وخفحأا 
ايم  بء بدخع قيم  ا عتمفد الملتندي،   رالر  خيء ي تزا البنا المؤيد يو المرزز تن يشا لمف ترهد

يكون التزامء خف رشا اقمر كمف رف القفعد  خف ا لتزامفت التالفري  التزامف تضفمنيف خهو مدين 
ن مع البنا المنشئ بقيم  ا عتمفد ويترتب ع ى شلا ينء يمكن ل ملت يد ين يبدي بمطفلبتء متضفم

قبل البنا المنشئ وين يطفلبء بقيم  ا عتمفد ك هف دون ين يلتطيع البنا المؤيد ين يط ب تقليا 
 .  1الدين بينء وبين البنا المنشئ 

البنا خفتا ا عتمفد ولكن بفعتبفر ين  خفلتزاا البنا المرزز رو خف اقصل التزاا يتام ء    
تر يمفت الرميل اآلمر تقضف بترزيز ا عتمفد يتامل رو بدورع كل ا لتزامفت التف يتام هف البنا 

 .   خفتا ا عتمفد
ز وي تزا البنا خفتا ا عتمفد بنقل التر يمفت التف نص ع يهف عقد ختا ا عتمفد إلى البنا المرز    

، وتكون المر ومفت صايا  مطفبق  لرقد ختا ا عتمفد تالنبف يز ا عتمفدالشي يواخ  ع ى ترز 
 .  2ل بس ولوح ال ها وين تنص بدق  ع ى الملتندات التف ليتا مقفب هف الدخع يو القبول 
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شا يول البنا خفتا ا عتمفد بفلتزاا نقل التر يمفت إلى البنا المرزز ك ن ينقل مر ومفت        واب
غير صايا  توفل  ا ت ف  مع الرميل اآلمر، وقبل البنا المرزز ترزيز ا عتمفد بنفحا ع ى ت ا 

قيفا المر ومفت بموالب وطفب الترزيز ، خمن شالا يرد وط  من قبل البنا خفتا ا عتمفد يلتوالب 
الملؤولي  المدني  الرقدي  باقء، وتبرف لشالا يمتنع ع ى رشا اقوير ين يرخض الملتندات المقدم  
طفلمف ينهف مطفبق  لوطفب ترزيز ا عتمفد، و  يمكنء ين ياتج ب نهف غير مطفبق  لرقد ختا 

 .ا عتمفد قن وط  نقل المر ومفت رو المتلبب خيء
 لتزامــء بفلــدخع وبتلــ مء الملــتندات مــن الملــت يد برــد خاصــهف ي تــزا وبرــد تن يــش البنــا المرــزز      

قن تــ ورع يرتــب ملــلوليتء عــن الوطــ  ق بــل رــشا ، ف وقــت مرقــول ل بنــا خــفتا ا عتمــفد خــ بمرلــفلهف
نظرأا لمف يم  ـء مـن ضـمفن لاقـء  ،اقوير ويمكن ل بنا المرزز ممفرل  ا  الابس ع ى الملتندات

 .التف تا نق هف برأا يو بارأا يو الوأا بفعتبفررف تم ل البضفع 
ن كفن شلـا نـفدرا خـف الترـفمالت المصـرخي  نظـرا ل  قـ  الكبيـر  التـف تـتا بهـف الرم يـفت التالفريـ       واب

ويويرأا ل بنا ين يرالع ع ى البنا المنشئ بمـف يداع إلـى  ،وغفلبف مف يكون بين البنوا الفبفت الفري  
 .1الملت يد من قيم  ا عتمفد 

 
 لفرع الثانيا

 نقل التعديالت التي تطرأ على االعتماد للبنك المعزز

    
بفلنلب  ل بنا المرزز يالب قبل ترديل ا عتمفد ين ياصل البنا خفتا ا عتمفد ع ى مواخقتء    
، شالا قن عم ي  ترديل ا عتمفد الملتندي من نفاي  ملبق  ع ى ترديل ا عتمفد القطرفال

ممف    لرم ي  إصدارع ويترين ع ى  البنا خفتا ا عتمفد الاصول ع ى مواخق  الموفطر ا لتمفني  
قد يؤ ر ع ى قرارع ا لتمفنف الشي  2البنا المرزز الملبق  خف افل إالراح يي ترديل ع ى ا عتمفد

شا اوتفر  تا اتوفشع عند إضفخ  الترزيز، و  ي زا البنا المرزز خف تمديد ترزيزع ليشمل الترديل واب
نا المرزز شالا يترين ع يء ين يب م الملت يد بفلترديل دون ين يشمل ترزيزع لء وين يشرر البنا الب

 ـ.المصدر بشالا 
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مف إشا واخ  البنا المرزز ع ى الترديل خمنء عندلش يصبا م زمف بء بشكل غير قفبل ل نقض ي    
 .   اعتبفرا من وقت قيفمء بتب يم الترديل

  يردل ين ي اى اعتمفد مف دون مواخق  المصر  :"ي ب بنصهف /10ورشا الب نص المفد      
المصدر بشكل قطرف بفلترديل من  المصدر والمصر  المرزز إن والد والملت يد، ي تزا المصر 

وقت اصدارع لشالا الترديل، يمكن ل مصر  المرزز ين يشمل الترديل ترزيزع وع يء يصبا م تزمف 
بشكل غير قفبل ل نقض من وقت تب ياء ل ترديل بفلرغا من شالا يلتطيع المصر  المرزز ين 

ين ير ا دون ت وير المصر   يوتفر تب يم الترديل دون ين شمولء الترزيز خف رشع الافل  ع يء
 ". المصدر والملت يد خف إشرفر تب يم الترديل

وقد يرخض البنا المرزز الترزيز إشا وقع الترديل ع ى رخع لق  ا عتمفد يو مد مد       
شا وقع رخض الترزيز  صالايتء وخف غير رفتين الافلتين   يرخض البنا ترزيز ا عتمفد ، واب

يو عدا مد مد  صالاي  ا عتمفد يرتبر الترزيز اقول منتهيف من بلبب رخع لق  ا عتمفد 
 .النفاي  الواقري  

شا يول البنا خفتا ا عتمفد بتن يش رشا ا لتزاا خمن اقو  البنا المرزز تبقى  فبت  وليس      واب
تمديد ل بنا خفتا ا عتمفد ا اتالف  ع ى البنا المرزز بفلترديل طفلمف ينء لا ير ا بء يو لا يرض 

 . ترزيزع ليشمل الترديل
وي تزا البنا ختا ا عتمفد بدخع المصفري  ل بنا المرزز بشرط التزاا رشا اقوير بشروط      

ا عتمفد شالا ين مركز البنا المرزز يشبء مركز الملت يد تالفع البنا المصدر بمرنى ين البنا 
غير م زا البنا مصدر ا عتمفد المرزز متى قبل ملتندات غير مطفبق  لشروط ا عتمفد خمن 

، يمف إشا كفنت الملتندات مطفبق  لشروط ا عتمفد خمن البنا المصدر بدخع قيم  الملتندات لء
 .  1م زا بدخع قيم  ا عتمفد والرمول  المت   ع يهف
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ودورع خف عم ي   البنوا الوليط  ترتمد ع ى مركز البنا الوليطممف لب  يتبين ين ملؤولي        
، خمشا كفن البنا مب اف لالعتمفد خمن دورع يقتصر ع ى التب يم ل ملت يد من ا عتمفد ا عتمفد

وتتادد ملؤوليتء ع ى ضوح شالا ، ون س اقمر بفلنلب  ل بنا المرزز متى بشل الرنفي  المرقول  
لؤولي  ع يء و  يل ل عن كي ي  تن يش ا عتمفد ، خفلمصر  الوليط لواح خف القيفا بمهفمء خال م

كفن مب اف يو مرززا يقوا برمل دال خف مهم  البنا المصدر ويظل دالمف رشا اقوير رو الملؤول 
عن تن يش ا عتمفد و  عالق  عقدي  بين البنا الوليط والرميل اآلمر خيل ل البنا خفتا ا عتمفد 

، وع يء تكون الملؤولي  خف مرظا الاف ت  1مراقبتء واشراخء ع ى تن يش ا عتمفد متى يرمل خف
 .   رف ملؤولي  البنا خفتا ا عتمفد وليس ملؤولي  البنا الوليط
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 المبحث الثاني 

 االعتماد عن أعمال البنوك الوسيطةمسؤولية البنك فاتح 

 
  ت ير الرالق  بين البنا خفتا ا عتمفد والبنا المب م يي  صروبفت خمشا كفن كل مف ط بء      

البنا المصدر من البنا المب م رو إرلفل وطفب ا عتمفد إلى الملت يد خيقوا بتوصيل الوطفب 
وشالا برد التاق  من صاتء  ،"فتا ا عتمفدإلى الملت يد بالب يوامر الصفدر  إليء من البنا خ

ومن ينء خرال صفدر من البنا المصدر وشالا بفلتاق  من صا  التوقيرفت يو نمفش   الش ر  
شا اوتفر رشا البنا عدا إبال  ا عتمفد ع يء ين يوطر  البرقي  خف ا عتمفد الشي يقوا بمبالغء واب

 .  1البنا مصدر ا عتمفد بلرع  دون يي إبطفح
يمف الرالق  بين البنا خفتا ا عتمفد والبنا المرزز خهف اقك ر ترقيدا قن البنا المرزز      

يضي  ترهدع رو إلى الفنب ترهد البنا المصدر وينء يترفقد بفلمء الوفص وليس بفلا البنا خفتا 
الشي  ا عتمفد ويواالء ن س الموفطر ويصبا م تزمف مبفشرا ويص يف تالفع الملت يد ، قن البنا
 .يواخ  ع ى ترزيز ا عتمفد وفص  إشا كفن ا عتمفد غير قفبل لاللافح ورو غفلبي  الاف ت 

وقد  فر الدل بين ال قهفح اول طبير  الرالق  القفنوني  بين البنا خفتا ا عتمفد و البنا المب م    
نوا خيمف بينهف ورو مف والبنا خفتا ا عتمفد والبنا المرزز ، والشي ع ى يلفلء تتادد التزامفت الب

 .   نتطر  إليء خف المط ب اقول، يمف المط ب ال فنف  تتادد ملؤوليفت رشع البنوا
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 المطلب األول 

 قة البنك فاتح االعتماد بالبنوك الوسيطةالطبيعة القانونية لعال 

 
إشا قــفا البنــا خــفتا ا عتمــفد بتريــين ياــد البنــوا التــف توالــد خــف ب ــد الملــت يد خــمن رــشا البنــا        

المب م لالعتمفد تلتوالب طبير  الترفمل تاديد دورع بدق  ل تب يم والمرال   وخقف لرابط  قفنوني  تالمـع 
 .بينهمف ورو مف لنتنفولء خف ال رع اقول 

ا يو مؤيدا لالعتمفد خمن الترزيز يو الت ييـد يتضـمن ترهـدا بفتـف ي تـزا خيـء يمف إشا كفن البنا مرزز      
المرالل اقالنبف من تفريا إضفخ  ترزيزع يو ت ييدع ويرتبر المصر  اقالنبـف خـف رـشع الافلـ  وكـيال 

 .ورو مف لنوضاء خف ال رع ال فنف  1ل مصر  الما ف وليس مالرد وليط
 

 الفرع األول

 الطبيعة القانونية لعالقة البنك فاتح االعتماد بالبنك الُمبلِّغ

 
ي نفح تن يش ا عتمفد الملتندي بتب يم  وطفب ا عتمفد إلى الملت يد غفلبف مف يتا شالا        

بوالط  البنا المدب م الشي يناصر دورع خف تب يم ا عتمفد خقط دون ين يتامل عبح دخع قيم  
لمب م ي تزا خف تب ياء بشل الرنفي  المرقول  ي نفح خاصء لظفرر وطفب ا عتمفد ا عتمفد، والبنا ا

يمكن /a:" 600من القواعد والرفدات المواد  نشر   a/1ل مفد  الشي ليب اء ل ملت يد وشلا طبقف 
بدون التزاا ع ى البنا المب م مف لا ياليز ( البنا المر ن المب م)ين يب م ا عتمفد بوالط  بنا آور 

رشا البنا ين يب م ا عتمفد ويتوش الرنفي  المرقول  ل تاقي  من الو و  الظفرري خف ا عتمفد الشي 
 ."ب اء خمشا اوتفر البنا ين يب م اعتمفد والب ع يء من دون ت وير ين يوطر البنا المنشفح
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f/ إشا لا يتمكن البنا المب م من التاق  من اللالم  الظفرري  ل ملتندات والب ع يء ين يب م بدون
شا اوتفر  ت وير البنا الشي ت قى منء التر يمفت التف لا يلتطع التاق  من صا  ا عتمفد خيهف واب

لا يتمكن من التاق  من صا  رغا شالا ين يب م ا عتمفد والب ع يء ين يوطر الملت يد ب نء 
 .1"ا عتمفد

خـــمشا كـــفن دور البنـــا الولـــيط مالـــرد تب يـــم ا عتمـــفد إلـــى الملـــت يد خمنـــء خـــف البدايـــ  غيـــر م ـــزا    
 :بف لتالفب  لط ب البنا المصدر والقيفا بتب يم  عتمفد بل يكون لء الويفرين 

الافلـ  يالـب ع يـء ين ير ـا رخض ط ب البنا المصدر وعدا القيفا بتب يم ا عتمفد وخـف رـشع  -
 .البنا المصدر لالعتمفد بهشا الرخض دون ت وير

شا اوتـــفر شالـــا ع يـــء ين يبـــشل الرنفيـــ  المرقولـــ  لمررخـــ  صــــا   - ين يقـــوا بتب يـــم ا عتمـــفد واب
شا لا يتمكن من الت كد خف صـا  ا عتمـفد مـن عدمـء يالـب ع يـء ومـن   ا عتمفد من عدمء واب

يبــدو ين التر يمــفت قــد وردت منــء ب نــء لــا يــتمكن مــن الت كــد  دون تــ وير ين ير ــا البنــا الــشي
ولء ين يقوا بتب يـم ا عتمـفد رغـا عـدا الت كـد مـن صـاتء ولكـن كـف يو ـص ن لـء  ،من شالا

من الملؤولي  تالفع الملت يد يالب ع يء ين ير مء ييضف ب نء لا يـتمكن مـن الت كـد خـف صـا  
 . 2رشا ا عتمفد الشي ب اء بء 
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ورــشع المهــفا التــف يضــط ع بهــف البنــا المب ــم يــتا تاديــدرف بف لــتنفد إلــى تقــفرير ومرالــالت مــن      
التــف تضــع وتاــدد خيهــف القــفنون   ق  د الورال  ةالبنــا خــفتا ا عتمــفد وتــنظا الرالقــ  بينهمــف بموالــب 

 . 1الواالب التطبي 
من رالفل ال قء والقضفح رـشا التكييـ  ل رالقـ  ع ـى يلـفس ينهـف تصـ ا لت لـير  ويؤيد الفنب كبير   

عــدد كبيــر مــن ا لتزامــفت والاقــو  التــف تنشــ  بــين البنــا خــفتا ا عتمــفد والبنــا المب ــم  والملــت يد 
 . 2بصدد تن يش ا عتمفد

من موك ـء  من القفنون المدنف خفلوكيل بموالب عقد الوكفل  يكون م وضف571الب نص المفد     
، ورـــشا يتواخــ  مـــع قيـــفا البنـــا 3بفلقيــفا بتصـــر  مرـــين مر ــوا كـــفن مـــن الم ـــروض ين يبفشــرع بن لـــء

المب م بتب يم وطفب ا عتمفد ل ملـت يد خـف اـين ين رـشا ا لتـزاا مدك ـ  بـء البنـا خـفتا ا عتمـفد خـف 
 .اقصل 

دودع بالــب نــص المـــفد  ت بــت ل وكيــل اــ  التصـــر  خيمــف يتنفولــء التوكيــل دون ين يتالـــفوز اــ    
من القفنون المدنف، ورشا   يوت   مع طبير  الرالق  بين البنـا خـفتا ا عتمـفد والبنـا المب ـم، 575

شلا ين رشا اقوير م زا بفاتراا التر يمـفت الصـفدر  إليـء مـن البنـا المصـدر ولـيس لـء ين يتالفوزرـف 
ن خرل شلا ويلا  ضررا بفلبنا خمن لقوير  الا  بمقفضفت  .4ء واب
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اـول طبيرـ  الرالقـ   15/12/1162بتـفريا  1548التالفريـ  قـرار رقـا  وقدر صدر اكا قضفلف عن ماكم  الـتلنف  بيـروت -(1)

  وـال  ع ـى ين الرابطـ  القفنونيـ  التـف تـربط :" بين البنا خفتا ا عتمفد والبنا المرالـل ب نـء عقـد وكفلـ  خالـفح خـف منطـو  الاكـا 
ر  قيم  ا عتمـفد ل بـفلع، والوكيـل الـشي ينيـب اآلمر رف رابط  الوكفل  خفلبنا انمف رو وكيل عن الشفري بفلتالا و فل  الص ق  وص

عنء آور لتن يش الوكفل  يظل رغا كون ا نفبـ  ياليـزت لـء ملـؤو  تالـفع الموكـل عـن يعمـفل الشـوص الملـتنفب إشا يلـفح اوتيـفر رـشا 
فتا ا عتمفد مراقب  اقوير يو مع الن اقوتيفر اصدر تر يمفت لببت الضرر يو يغ ل اللهر ع يء عند الضرور  ، خفلتزاا البنا خ

إشا الـت ا وقبـل مـن  -ملـؤولي  عقديـ –عمل البنا المرالل وبفلتفلف الن تن يش الرم ي  يالرل البنا اقص ف مرتكـب وطـ  شوصـف 
المرالل الملتنفب و فل  مافير  لشروط ا عتمفد دون ابداح يي تا ظ بش نهف، يالب ع ى البنـا صـفر  ا عتمـفد ين يتقيـد بتر يمـفت 

 ــتا ا عتمــفد وكـل مــف يط ــب منــء ين يتاقـ  ين الو ــفل  المرروضــ  ع يـء تنطبــ  مفديــف ع ــى تر يمـفت اآلمــر ولــيس ع يــء ين اآلمـر ب
 .يدق  قيم  رشع الو فل 

 .   52اي ف خؤاد ظفرر وقلطنطين خؤاد ظفرر ، قضفيف مصرخي  ، دون دار نشر ، دون لن  طبع، لبنفن ،ص: ينظر
.De Boeck  Le droit du commerce International. ungin Grégoire Bakandeja Wa Mp-(2)
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مــن القــفنون المــدنف خــمن ع ــى الوكيــل بــشل عنفيــ  الرالــل الرــفدي خــف 576وبالــب نــص المــفد      
تن يـش تر يمــفت موك ـء ، ورــشا يتواخـ  مــع طبيرـ  التــزاا البنـا المب ــم مـن ايــم خاصـء برنفيــ  مرقولــ  

ا عتمـــفد، وع ـــى الوكيـــل ين يب ـــم موك ـــء بتطـــورات تن يـــش الرمـــل قبـــل التب يـــم لصـــا  ظـــفرر وطـــفب 
 .الموكل بء وفص  مف تر   بمصير تب يم وطفب ا عتمفد ل ملت يد 

وي تزا الموكل البنـا خـفتا ا عتمـفد بـدخع مصـفري  وعمولـ  تب يـم الوكيـل البنـا الممب ـم لالعتمـفد     
 .ف إشا كفنت الوكفل  ب الر ورو الافلب خف الرمل البنك

ويرـا مــف يؤوـش ع ــى رـشا التكييــ  لطبيرـ  الرالقــ  التـف تــربط البنـا خــفتا ا عتمـفد بفلبنــا المب ــم     
ينء يمكن ا اتالف  خف موااله  الايـر بريـوب ا راد  التـف ت اـ  بـء ، ورـشا اقمـر   قد الورالةب نء 

ي نــفح تب ياــء لالعتمــفد   ينلــالا مــع مبــدي ا لــتقالل الــشي يؤكــد ينــء إشا وقــع البنــا المب ــم خــف غ ــط 
يلــ  دو ر، خهنــف   90يلــ  دو ر خــف اــين ين قيمــ  ا عتمــفد رــف 100كــ ن يصــدر التب يــم بمب ــم 

يمكـــن ل بنـــا المب ـــم و  البنـــا خـــفتا ا عتمـــفد ا اتالـــف  بهـــشا الا ـــط طفلمـــف ين الملـــتندات المقدمـــ  
 .مطفبق  ظفرريف ل وطفب

فل  ينهف ك يرا مـف تـرد ع ـى يعمـفل وتصـرخفت قفنونيـ  ومن اله  يورى يظهر من ياكفا عقد الوك    
بين الوكيل والاير، خف اين ين تب يم وطفب ا عتمـفد يقـوا خيـء البنـا المب ـم ب عمـفل مفديـ  تضـمن 

 .ت يدرشا التب يم من ايم التولط بين البنا خفتا ا عتمفد والمل
 قد النمن ة يصبم   مدان ال   ي أر م ا  اهيمويمفا رشع ا نتقفدات والد رييأف ادي ف يؤيدع    

ع ى عالق  البنا المب م بفلبنا خفتا ا عتمفد، وشلا بف لتنفد إلى عد  يلبفب يرمهف ين البنا 
المب م يتولط خف الرم ي  التف بين البنا اقص ف والملت يد من والل التوخي  بين طرخف وطفب 

 .دا بين البنكينا عتمفد ونقل واله  نظر اقطرا  دون ين يكون رنفا عق
ورشا متواخقف مع المقصود بفللملر  ورو الولفط  بين مترفقدين  براا ص ق  مرين  نظير      

الاصول ع ى نلب  ملوي  من قيم  الص ق  مقفبل الهودع خف التقريب بين واله  نظر المترفقدين 
لملفر يي ويقتصر عمل اللملفر ع ى رشع الالهود وينتهف عند انرقفد الرقد و  يتامل ال

 .1مصروخفت يو التزاا و  يضمن اصول التن يش من المترفقدين يو يادرمف 
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ورشا ينطب  تمفمف مع الدور الشي يضط ع بء البنا المب م الشي يتولط بين البنا المصدر     
والملت يد لرقد الص ق  بينهمف مم    برقد ا عتمفد وخف افل ين انتهى البنا المب م من التب يم ور  

، وبشلا تنقطع كل ص   بين البنا 1  لء إبراا عقد يو التوقيع نيفب  عن البنا المصدر ايم   يا
المب م والرميل اآلمر يو الملت يد ايم   يمكن ا اتالف  ع ى البنا المب م ب ي دخع لردا والود 

 .رابط  قفنوني  بينها 
ف وقضفحا رو ين الرالق  وع ى الرغا من والفر  رشا الريي خف برض الوانبء إ  ين ال فبت خقه    

 .بين البنا المب م والبنا خفتا ا عتمفد تنظا بموالب ياكفا عقد الوكفل  
 

 الفرع الثاني

ز  الطبيعة القانونية لعالقة البنك فاتح االعتماد بالبنك الُمعزِّ

     

إن البنــا خــفتا ا عتمــفد خــف لــبيل تن يــشع لرقــد ا عتمــفد الملــتندي وبموالــب تر يمــفت الرميــل      
اآلمــر خمنــء يت ــ  مــع بنــا ولــيط لتب يــم الملــت يد يمــف إشا كفنــت التر يمــفت واضــا  بترزيــز ا عتمــفد 

شا مف واخ   نًرا البنا يصـبا  خمنء يب م البنا الوليط خف ب د الملت يد بمضفخ  ترزيزع لهشا ا عتمفد واب
 . مع ً ا
، 2ورنــف ي تــزا البنــا المرــزز تالــفع الملــت يد بــفلتزاا مبفشــر ويكــون التزامــء كــفلتزاا البنــا المصــدر     

بــشلا يصــبا البنــا المرــزز م تزمــف بفلــدخع يو القبــول ل ملــت يد عنــد تقــديا الملــتندات المط وبــ  برــد 
ـــقواعد  8وشلــا طبقــف لــنص المــفد   ،3مراالرتهــف والت كــد مــن الــتي فلهف لشــروط ا عتمــفد ـــدون الـ مــن مـ

 . 600واقعرا  الدولي  النشر  رقا 
والتزاا البنا المرزز يرتبر التزامف قطريف ومبفشرا تالفع الملت يد ولو يخ س البنا خفتا ا عتمـفد       

ن البنـــا يو تــا الاالــز ع يــء يو ر ــا ريس مفلـــء ك ــء يو يغ بــء، ورــشا مــف يؤكـــد الــتقاللي  الرالقــ  بــي
 .المرزز والبنا اقص ف عن وطفب ا عتمفد
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وتالــدر ا شـــفر  ين مالـــرد قيـــفا البنـــا المرـــزز بموطـــفر الملـــت يد ب ـــتا ا عتمـــفد لصـــفلاء مـــن       
اد شاتء لنشوح التزاا خـف شمـ  رـشا البنـا المرـزز لصـفلا الملـت يد  طر  البنا اقص ف   يك ف خف

نمف يالب ين يتضمن رشا ا وطفر التزامف صرياف من رشا البنـا بـدخع قيمـ  ا عتمـفد وخقـف لشـروط  واب
 .1ا عتمفد
يمـــف إشا لـــا يقبـــل البنـــا المرـــزز ت ييـــد ا عتمـــفد خهنـــف ع يـــء إوطـــفر البنـــا خـــفتا ا عتمـــفد دون       
شا يول خمنء يكون ملؤو  خف موااله  البنا المصدر ع ى يلفس المللولي  التقصيري  قنـء ت وير  واب

  يوالــد ييــ  عالقــ  عقديــ  ، ايــم ينــء خــف رــشع الافلــ  إشا لــا يرلــل البنــا المك ــ  بــفلترزيز إشــرفرا 
يفن ل بنا المصدر بردا مواخقتء ع ى الترزيز ويرتب شالا ضرر بفلبنا خفتا ا عتمفد من والل لـر 

مــد  ا عتمــفد دون ترزيــز بمــف يم ــل موفل ــ  لتر يمــفت الرميــل اآلمــر يرــد شالــا وطــ  تقصــيري مــن 
 .البنا المك   بفلترزيز يمكن ل بنا خفتا ا عتمفد ع ى يلفلء المطفلب  بفلترويض

وبــشلا خــمن البنــا المرــزز إش قبــل الترزيــز قــد يظهــر كطــر  رابــع ورليلــف خــف عم يــ  ا عتمــفد     
ي وفصــ  إشا كفنــت شــروط الترفقــد بــين البــفلع والمشــتري تتط ــب ترزيــز ا عتمــفد وخــف ظــل الملــتند

 .رشع الظرو  خمن عقد ا عتمفد لو  يتضمن رشا الشرط صراا 
ورنف تظهر عالق  قفنوني  يورى تضف  إلى كـل الرالقـفت اللـفبق  خـف ا عتمـفد الملـتندي ،        

القــــ  بـــين البنــــا خــــفتا ا عتمــــفد والبنــــا المرــــزز خــــ قر وظهـــر الوــــال  اــــول التكييــــ  القــــفنونف ل ر
يخضــل تكييــ  ل رالقــ  بــين المصــرخين تكــون ع ــى يلــفس اعتبــفر :" ين  مي    اهو  ا  وت د ال قيهــفن 

 ".المصر  المرزز وكيال عن المصر  المصدر 
ل مصـــر  المرـــزز عنـــد تن يـــش عقـــد الوكفلـــ  كـــفمال الاـــ  خـــف الاصـــول ع ـــى :" ويقـــو ن ييضـــف      

 ".  ت ا  نتيال  تن يش عقد الوكفل مبفلم التف قفا بدخرهف ويالب ين يروض عن يي ولفر ال
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 32.عبفس مصط ى المصري ، مرالع لفب  ،  ص  -(1) 
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ـــــ    ـــــر مـــــن ال ق ـــــب كبي ـــــد الفن ـــــف ت كي ـــــف قضـــــي  ويظهـــــر ال ي ـــــريي خ  ـــــد مـــــن القضـــــفح لهـــــشا ال ء وبت يي
J.H.Rayner et Co.Ltd (vs) Hambro's Bank Ltd.  نؤيـد صـا  :" يقـرت الماكمـ  مـفي ف

خف مؤل ء ا عتمفدات الملتندي  خف ين بين المصر  المصـدر والمصـر   اوت د مف قررع اقلتفش 
 .1"المرزز تكون الرالق  عالق  يصــيل بوكيل

تكيي  ي لر عقد  الوانب قفنوني  لرالق  البنـا المرـزز بفلبنـا خـفتا ا عتمـفد، ووفصـ  ورشا ال      
 .مف يتر   بفلتمييز بين ا عتمفد القفبل ل لافح والاير قفبل ل لافح

وشلا من منط   ين الترزيز كت كيد ل  ق  وا طملنفن ل بفلع يرد خقط ع ى ا عتمـفد القطرـف و       
ا وليط خف ب د البـفلع  عتمـفد يكـون البنـا خـفتا ا عتمـفد لـء اريـ  خـف إلافلـء يمكن تصور ت ييد بن

وتردي ء خف يي وقت، ورشا يتواخ  مع ياكفا عقد الوكفل  ايم ينـء   يمكـن ل وكيـل ين ي تـزا بشـفح 
لــا ي تــزا بــء موك ــء شلــا قن البنــا المرــزز مالــرد وكيــل عــن البنــا خــفتا ا عتمــفد خــف الــدخع والوخــفح 

 .يف ت الملتندي  الملاوب  ع يءبفلكمب
خف رشا الصدد يصرب ت ييد رشا الريي قن البنا المرزز بقبولء ترزيز ا عتمفد يضي  ترهـدع      

إلى الفنب ترهد البنا خفتا ا عتمفد ويترفقد بفلـمء الوـفص ولـيس بفلـا البنـا المصـدر لالعتمـفد ، 
شـرا ويصـ يف تالـفع الملـت يد ولـيس كوكيـل عـن ويواالء رشع المافمر  ع ى موفطررف ويصبا م تزمف مبف

 .2البنا المصدر
الــشي يرــفرض ت لــير الرالقــ  وخقــف لقواعــد عقــد   ني  امينوع يــء ظهــر ريي موــفل  مــنها ال قيــء     

إن الرالقــــ  بـــين المصــــر  المرــــزز والمصــــر  المصـــدر تاــــوي عــــددا مــــن :" الوكفلـــ  ايــــم يقــــول 
لكفمل قن المصر  المرـزز يلـ ل مبفشـر  خـف مواالهـ  عنفصر الوكفل  لكنهف ليلت وكفل  بفلمرنى ا

 .3"البفلع 
قن التــزاا البنــا المرــزز تالــفع الملــت يد يكــون بفتــف ونهفليــف خهــو يرمــل بفلــمء ولالــفبء الشوصــف    

 .وليس بفلا ولالفب موك ء
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را إبــراريا امــدان الزعبــف ، مرالــع يكــ: لمزيــد مــن الت فصــيل اــول قــرارات القضــفح ا مريكــف والبريطــفنف خــف الموضــوع ينظــر  -(1) 

 .ومف بردرف 181لفب ، ص 
 .244بوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لفب ، ص -(2)
 .184يكرا إبراريا امدان الزعبف ، مرالع لفب  ، ص -(3)
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نو ص ممف لب  ين البنا المرزز لالعتمفد برد قبولـء الترزيـز ي تـزا تالـفع الملـت يد بموالـب         

  بـــدخع قيمـــ  ا عتمـــفد،  ورغـــا ا نتقـــفد الـــشي والـــء لتكييـــ  يـــلصـــ   مبفشـــر  ونهفبوطـــفب ا عتمـــفد 
الرالقــ  بــين البنكــين بموالــب ياكــفا عقــد الوكفلــ  إ  يننــف نؤيــد رــشا التكييــ  القــفنونف طفلمــف ين عقــد 
الوكفلـــ  لـــن يـــنقص مـــن التـــزاا البنـــا الولـــيط إشا يدوطـــر بـــفلترزيز وواخـــ  ع يـــء ويالـــب ين يبـــين خـــف 

 . ملت يد ين التزامء مبفشرا ومالردا تالفرء بص   ملتق   عن التزاا  البنا خفتا ا عتمفدمرال تء ل
ورــشا مــف الــرى الترفمــل بــء بــين البنــوا ت كيــدأا لمبــدي الــتقالل الرالقــفت خــف ا عتمــفد الملــتندي      

المرـزز  بفعتمفد عقد الوكفل  ك لفس ل رالقـ  ولكـن بترـديل خـف  شـرط ا لتـزاا القطرـف والبـفت ل بنـا
 . تالفع الملت يد ليتالحا مع الطبير  الوفص  بف عتمفد الملتندي 
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 المطلب الثاني

 يطةوسـوك النـؤولية البــسم 

 
إن قبول البنوا الوليط  التدول خف تن يش عم ي  ا عتمفد الملتندي لواح بفلتب يم يو        

الترزيز لالعتمفد تنتج عنء الرديد من ا لتزامفت يتادد ت ليررف طبقف قاكفا عقد الوكفل  وتكون 
 .الملؤولي  تبرف لشالا عقدي  

بشل عنفي  الرالل المرتفد ورو مريفر قن الوكفل  خف الافلب م الور  ويالب ع ى الوكيل     
، وينطب  ن س اقمر ع ى البنوا الوليط  المتدو   خف تن يش ا عتمفد مع ت وت 1موضوعف

 . الملؤوليفت بالب مف إشا كفن البنا مب اف يو مرززا لالعتمفد
تالفع وتطرقنف لملؤولي  البنوا الوليط  تالفع الرمالح وتوت   ملؤولي  البنا خفتا ا عتمفد    

، وشالا تبرف ل رالقفت رميل اآلمر ي نفح تن يش ا عتمفدالبنوا الوليط  عن ملؤوليتء تالفع ال
 .الوفص  بين البنوا خف إطفر التالفر  الدولي  

وع ى شلا لنافول بيفن ملؤولي  البنا المب م خف ال رع اقول ، وبردرف ملؤولي  البنا      
 .المرزز

           
 الفرع األول

 لية البنك المبلغمسؤو

 
يمكن ين /a:"خمن  600من القواعد واقعرا  الدولي  المواد  النشر   a/1الب نصف المفد       

بدون التزاا ع ى البنا المب م مف لا ياليز ( البنا المر ن المب م)يب م ا عتمفد بوالط  بنا آور 
الو و  الظفرري خف ا عتمفد الشي  رشا البنا ين يب م ا عتمفد ويتوش الرنفي  المرقول  ل تاقي  من

 .ب اء خمشا اوتفر البنا ين يب م اعتمفد والب ع يء من دون ت وير ين يوطر البنا المنشفح
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .101بوعبد اهلل رمضفن ،مرالع لفب ، ص -(1) 
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f/ إشا لا يتمكن البنا المب م من التاق  من اللالم  الظفرري  ل ملتندات والب ع يء ين يب م بدون
شا اوتفر ت وير البنا الشي ت قى منء التر يمفت التف لا يلتطع التاق   من صا  ا عتمفد خيهف واب

رغا شالا ين يب م ا عتمفد والب ع يء ين يوطر الملت يد ب نء لا يتمكن من التاق  من صا  
 .1"ا عتمفد

إشا تمت مرال   البنا خفتا ا عتمفد لبنا وليط خف ب د الملت يد وتوكل لء مهم  تب يم     
 .ا عتمفد خمن رشا البنا ع يء إوطفر البنا خفتا ا عتمفد بفلمواخق  يو الرخض دون ت وير 

شا قبل التب يم ع يء الت كد من الصا  الظفرري  لوطفب ا عتمفد من ايم التواقيع وتا يل      واب
لش ر  اللري  ويبدي مالاظفتء ل بنا خفتا ا عتمفد ، ولء ييضف ين يب م ا عتمفد ل ملت يد ويوطرع ا

 .بردا تمكنء من التاق  من صا  ا عتمفد
خفلبنا المب م مالرد رلول بين البنا خفتا ا عتمفد والملت يد وتناصر ملؤوليتء خف بشل      

ل ت كد من اللالم  الظفرري  لالعتمفد الشي ليتا تب ياء الرنفي  الالزم  والمرقول  الب نص المفد  
 .ل ملت يد دون يدنى ملؤولي  

يمف إشا كفنت المر ومفت مبهم  وغير واضا  يو تنفقض خيهف ونقصهف وقفا الملت يد بتب ياهف      
وطفرع بشالا خمن الملؤولي  تقع كفم   ع ى عفت  البنا المصدر خف رشع الافل  قن ء ل ملت يد واب

 . 2رو الشي يعطى إلى البنا المب م تر يمفت غير كفم   ومتنفقض 
وقد يكدت ماكم  النقض ال رنلي  ادود ملؤولي  البنا المب م خف اكمهف الصفدر بتفري       

ايم قضت ب ن البنا المب م   ي زا إ  بمراالر  الصا  الظفرري  لالعتمفد مع  02/04/1112
مقدم  من الملت يد خفلدور المنوط بفلبنا المب م   ينشئ يي عالق  التبرفد مراالر  الملتندات ال

قفنوني  بين البنا المب م والملت يد ، و  يكون لهشا اقوير ا  قب ء إ  إشا يرمل البنا المب م خف 
 .بشل الرنفي  المرقول  ل تاق  من لالم  وصا  ا عتمفد

 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .235ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب  ، ص  -(1)

 .245ب ، صبوتيفر صفبر بفيز الين ،مرالع لف -(2)
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لكن يل ل البنا عن ت ورع خف إبال  ا عتمفد تالفع البنا المصدر شلا ين ع يء ين يوطر خف   

افل  عدا رغبتء خف تب يم ا عتمفد ومن غير ت وير البنا المصدر  ويمكن ملفحل  البنا من 
در والبنا طر  الملت يد التنفدا لقواعد الملؤولي  التقصيري  ايم ين الرالق  بين البنا المص

 .  1المب م رف عقد وكفل  و  يمكن ين تلت نف ياكفمهف خف ميدان ا عتمفد الملتندي 
 

 الف ت ال اني
 منؤولية ال نك المع   

 
الوخفح إشا كفن ا عتمفد متفاف  -1/ يترهد المصر  المرزز بـ:" ع ى ين  8الب نص المفد      

 .   الدخع بف طالع يو بفلدخع اآلالل يو بفلقبول لدى المصر  المرزز -ي: عن طري 
 .عالدخع بف طالع لدى مصر  ملمى آور ولا يقا شالا المصر  الملمى بفلدخ -ب
ي  شالا المصر  الملمى بترهدع بفلدخع الدخع اآلالل من قبل مصر  ملمى آور ولا  - 

 .اآلالل يو ينء يوخى بفلدخع اآلالل ولكنء لا يقا بفلدخع خف ا لتاقف 
القبول لدى مصر  ملمى آور ولا يقا شالا المصر  الملمى بقبول اللاب الملاوب ع يء  -د

 .يو قفا بقبول اللاب ولكنء لا يقا بفلدخع خف ا لتاقف 
 .  ملمى آور ولا يقا شلا المصر  الملمى بفلتداولالتداول من قبل مصر  -رـ
 ".    التداول دون ا  الرالوع إشا كفن ا عتمفد متفاف بفلتداول لدى المصر  المرزز -2
يتضا من رشع المفد  إلى عم ي  ترزيز ا عتمفد خاللتزاا البنا المرزز ترهد مضف  إلى التزاا    

لت يد بقيم  ا عتمفد خف مقفبل الملتندات المشترط  خف البنا خفتا ا عتمفد بفلدخع والقبول ل م
ا عتمفد برد بشل الرنفي  المرقول  المادد  ع ى يلفس الملتوى الدولف ل ممفرلفت المصرخي  خف 

 .خاصهف والت كد من مطفبقتهف لمف ط ب
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .236ب ريلفوي مامد الطفرر ، مرالع لفب  ، ص  -(1) 
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وع ى شلا تكون ملؤولي  البنا المؤيد لالعتمفد رف ن س ملؤولي  البنا خفتا ا عتمفد خيكون     
ملؤو  خف افل  امتنفعء عن لداد قيم  ا عتمفد ل ملت يد بفلرغا من مطفبق  الملتندات لشروط 

 .1ا عتمفد
ز لالعتمفد بلبب والرميل اآلمر   يمكنء ين يقيا دعوى الملؤولي  الرقدي  ضد  البنا المرز    

اقوطفح التف يرتكبهف لردا والود عالق  بينهمف ، ويبقى التلفؤل اول مدى ملؤولي  البنا خفتا 
 ا عتمفد عن يوطفح البنا المرزز تالفع الرميل اآلمر ؟

عـ ى  600من القواعد واقعرا  المواد  لالعتمفدات الملتندي  النشر   a/32تطبيقف ل مفد     
ر  الشي ي ال  إلى ودمفت مصر  آور بارض تن يش تر يمفت طفلب ا صدار، إن المص/ ي:" ين

 ".يقوا بشالا لالفب وع ى ملؤولي  طفلب ا صدار
خفلبنا خفتا ا عتمفد   يمكن ين يل ل عن اقوطفح التف يرتكبهف البنا المرزز اعتمفدا ع ى     

مفد ووطفب ا عتمفد الملتندي رشا مبدي التقاللي  عقود ا عتمفد الملتندي وفص  عقد ختا ا عت
 .من اله   

ومن اله  يورى يكون البنا خفتا ا عتمفد ملؤول عن وط  البنا المرزز بلبب ين البنا     
خفتا ا عتمفد م تزا قفنونف بمبدي مراقب  تن يش ا عتمفد وم زا تالفع عمي ء اآلمر بضمفن قيفا البنا 

ترتب عن شلا إشا ارتكب البنا المرزز وط  خف تن يش المرزز لتن يش التزامء بطريق  صايا  وي
ا عتمفد ، يمتنع البنا خفتا ا عتمفد عن التالا الملتندات ورخض دخع المصفري  والرمو ت 

 .المت   ع يهف
و ع ى يلفس وط  البنا المرزز يمكن ل رميل اآلمر ين يمتنع عن قبول الملتندات من البنا     

غير مطفبق  لمف ورد خف عقد ختا ا عتمفد، ويتامل البنا المصدر خفتا ا عتمفد إشا كفنت 
 .الملؤولي  عن شلا لوط  
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ن ملؤولي  البنوا تتادد طبقف ل رالق  التف تربط البنا خفتا ووالص  مف تقدا يمكن القول ي       
ا عتمفد والرميل اآلمر وبفقف البنوا المتدو   ل تب يم يو الترزيز ، وع ى شالا يكون بصور  عفم  
البنا المصدر لالعتمفد ملؤو  تالفع عمي ء اآلمر عن وطلء الشوصف ووط  البنوا اقورى 

 .كل بالب الرمل المنوط بء المتدو   خف تن يش ا عتمفد 
كمف يل ل البنا خفتا ا عتمفد يمفا الرميل عن التاقي  الوفطئ لالعتمفد يي التن يش غير      

الصايا لاللتزامفت النفشل  عن ا عتمفد الملتندي شلا ينء م زا تالفرء بضمفن التاقي  يو التن يش 
 1ياد البنوا التف يررض ع يهف القيفا بشلاالصايا لالعتمفد لواح تا التن يش من الفنبء يو بوالط  

خف والل بف لتزامفت يؤدي إلى البنا خفتا ا عتمفد والرميل اآلمر رخع دعفوى الملؤولي  المدني  
 .الرقدي  يو التقصيري  كل الب الافل  
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 الجاتمة 
  

وفتمـــ  با نـــف اـــول الملـــؤولي  المدنيـــ  خـــف ا عتمـــفد الملـــتندي افولنـــف ين وصـــو  منـــف إلـــى        
الشي بنـفع ويرلـى دعفلمـء ال قـء والقضـفح  ،نضي  ولو لبن  خف البنفح القفنونف لالعتمفدات الملتندي 

خف ظل القواعد الدولي  النفظم  لالعتمفدات الملتندي  المتالدد  والمالاق  لكـل الملـتالدات الادي ـ  
 .الودمفت المصرخي  عفم  وخف عم ي  ا عتمفد الملتندي وفص   خف مالفل

وتوصـــ نف مـــن رـــشع  الدرالـــ  ين ا عتمـــفد الملـــتندي يرـــد خرـــال يرـــا الرم يـــفت ا لتمفنيـــ  التـــف      
تــف ياققهــف خــف تــوخير تبفشــررف المصــفر  واقك ــر انتشــفرا خــف نطــف  التالــفر  الدوليــ  نظــرا ل مزايــف ال

ء البــفلع والمشــتري بولــفط  البنــا خــفتا ا عتمــفد والبنــوا الولــيط  المرــزز  لــدى يطراخــعنصــر ال قــ  
 .والمن ش  لالعتمفد

مدون ة ويرد ملرى غرخ  التالفر  الدولي  لتوايد اقاكفا النفظم   عتمفدات الملتندي  بموالب     
و ــت التــف ترــد ياــدم ترــديل د 055والنش   ة  األص  وع واأل    ا  المو   دة لا تم  اداي المن  تندية

عـــزز يك ـــر مـــن اعتمفدرـــف ك لـــفس قـــفنونف لتشـــريرفت الداو يـــ  ل ـــدول خـــف  2002ايـــز التن يـــش خـــف 
ويبقــى الــدور اقكبــر ل رــر  التالــفري والمصــرخف الــشي ترــفر  بــين  ،موضــوع ا عتمــفدات الملــتندي 

 .الكتفب والقضفح ينء يرا من التقنين للرع  التالفبتء ومواكبتء ل تطورات المتلفرع  الوطى 
ـــفنونف     ـــى اوـــتال  آرالهـــا وتوالهـــفتها اـــول التكييـــ  الق ويرـــد يلـــفس ا وـــتال  بـــين ال قهـــفح ع 

لموت ــ  عالقــفت عم يــ  ا عتمــفد الملــتندي كــفن نتيالــ  اقلــفس الوــفطئ الــشي وقرــوا خيــء، وشلــا 
بلبب ماـفولتها اصـر تكييـ  الرالقـ  ع ـى يلـفس التصـر  القـفنونف الرقـدي خـف القـفنون المـدنف، 

 .ن التصر  القفنونف ا ن رادي كفن اقلفس الل يا لتكيي  برض الرالقفتخف اين ي
ويالاظ خف تشريرفت الدول التف قننت ا عتمفدات الملـتندي  خـف نظفمهـف الـداو ف لـا تواالـء        

م ــل رــشا ا شــكفليفت القفنونيــ  ، مــن منط ــ  ين وطــفب ا عتمــفد يالــد يلفلــء ومصــدرع خــف القفعــد  
يلزمـــت البنـــا تالـــفد الملـــت يد بـــفلتزاا نهـــفلف وبـــفت وملـــتقل عـــن عقـــد ا عتمـــفد وعقـــد القفنونيـــ  التـــف 

 .البيع
غيـــر ين التشـــريرفت التـــف لـــا تقـــنن ا عتمـــفد الملـــتندي خـــف نظفمهـــف الـــداو ف واعتمـــدت القواعـــد     

الدولي  خـف رـشا المالـفل ي ـفر شالـا إشـكفليفت التكييـ  القـفنونف لرالقـفت ا عتمـفد الملـتندي وفصـ  
طفب ا عتمفد الملـتندي الـشي  يمكـن القـول ين التصـر  القـفنونف ا ن ـرادي يك ـف واـدع ك لـفس و
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لت لــير التــزاا البنــا المبفشــر والمالــرد تالــفع الملــت يد  -الــب ريينــف وت ييــدا ل نظريــ –صــايا ولــ يا 
 . ب بمالرد وصول الر ا لديء بمف ياتويء الوطفب والمشروط بتل يا الملتندات المط وب  خف الوطف

مل ل  تكيي  عقد اقلفس وعقد ا عتمفد الملـتندي وكـشا وطـفب ا عتمـفد الملـتندي ع ـى -و     
يلــفس التصــر  القــفنونف الرقــدي وا ن ــرادي ، الــمت الوــال  اــول الملــؤولي  المدنيــ  لقطــرا  

  ا عتمـفد المترفقد  خف ا عتمفد الملـتندي كالـزاح ل وـالل بف لتزامـفت القفنونيـ  المترـدد  خـف عم يـ
الملتندي خف ظل ازدوا  المركز القفنونف قطـرا  ا عتمـفد الملـتندي خكـل طـر  دالـن خـف عالقـ  

 .  قفنوني  ومدين خف عالق  يورى
ورـــشا خـــف ظـــل مبـــدي ا لـــتقاللي  ل رالقـــفت القفنونيـــ  لالعتمـــفد الملـــتندي التـــف ترـــد ضـــمفن         

ات الملــــتندي  ، والتــــف بــــرزت يك ــــر خــــف مالــــفل مدعمــــ  لاللتمــــفن خــــف مالــــفل الترــــفمالت بف عتمــــفد
 .الملؤولي  المدني  بردا ا اتالف  بفلدخوع الملتمد  من الرالقفت القفنوني  لالعتمفد الملتندي

وظهرت الملؤولي  المدني  خف ا عتمفد الملتندي بم هوا الديد ورف الملؤولي  المصرخي        
مالفل ا لتمفن المصرخف بف عتمفد الملتندي ،  بفعتبفررف من تطبيقفت الملؤولي  المدني  خف

وو صنف ين الملؤولي  المصرخي  خف ا عتمفد الملتندي رف ملؤولي  شوصي  قفلم  يلفلف ع ى 
خكر  الوط ، وين يركفنهف الموضوعي  رف شاتهف اقركفن التق يدي  ل ملؤولي ، إش  بد ل قول بوالودرف 

بفلرميل ومن إقفم  ص   لببي  بين الوط  والضرر  من تواخر وط  البنا ومن والود ضرر لا 
 .وتوت   الملؤولي  تبرف لمرا تين مرا   ختا ا عتمفد وكشا مرا   تن يشع

والملؤولي  المصرخي  خف إطفر ا لتمفن المصرخف بشكل عفا وخف إطفر ا عتمفد الملتندي     
تن يش التزامفت ترفقدي  و  بشكل وفص يقوا ع ى يلفس الوط  المصرخف، الشي يتوش صور  عدا

ا والل بتن يشرف يو نتيال  الترل  خف الترمفل الا  من قبل البنا، وتا تركيز الدرال  ع ى 
الوط  المصرخف النفتج عن عدا تن يش التزامفت ترفقدي  يو ا والل بتن يشرف يو ا والل بفلتزاا عدا 

ل الا  تبرف لقرمي  البفلا  والالفل  ا ضرار بفلاير دون الوط  النفتج عن الترل  خف الترمف
 .لمل ل  عدا تن يش ا لتزامفت خف ظل وصوصيتهف خف عم ي  ا عتمفد الملتندي 

و يتا تقدير رشا الوط  بصور  موضوعي  وخقف لمرطيفت وظرو  التف يايط بممفرلـ  الاـ  لكـل   
 . افل  ع ى ادا

وتقــوا الرمــل المصــرخف خــف مالــفل ا عتمــفد الملــتندي ع ــى واالبــفت مهنيــ  تتقيــد بهــف المصــفر     
ويرد ا والل بهف مريفر تقدير الوط  خف الملؤولي  المدني ، ورف الب ال قهفح تكمـن خـف عنفصـر 
الايطـــــ  والاـــــشر ورـــــف التاـــــري وا لـــــترالا عـــــن الرميـــــل اآلمـــــر والتا يـــــل والماللمـــــ  ل مر ومـــــفت 
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رطيفت المتوخر  وعنصر ا عالا والنصا ل رميـل اآلمـر بفلنصـيا  اقنلـب لم  ـء التمـوي ف، يمـف والم
بفلنلــــب  ل ملــــت يد يو البــــفلع يكــــون  لتــــزاا البنــــا بمراقبــــ  تن يــــش عم يــــ  ا عتمــــفد الملــــتندي يلــــفس 

 .  ملؤولي  البنا  تالفرء
رابط وتتـداول خيمـف بينهـف ممـف صـرب خفلتزاا البنا بمبـدي الايطـ  والاـشر بالميـع عنفصـرع التـف تتـ    

ملـــ ل  الت ريـــ  بينهـــف ووضـــع الاـــدود ال فصـــ   بينهـــف، ويرـــد تن يـــش كـــل عنصـــر يلفلـــف لتن يـــش بـــفقف 
الرنفصر اقورى، إ  ين عدا تن يـش يي مـن عنفصـر الايطـ  والاـشر يشـكل ركـن الوطـ  خـف م هـوا 

لمدنيــ  التطبيقيــ  خــف مالــفل الرمــل الملــؤولي  المصــرخي  ل بنــوا التــف ترــد ت صــيل اــديم ل ملــؤولي  ا
 .المصرخف

ونظـــرا لتشـــفبا رـــشع الرنفصـــر خـــمن ملـــؤولي  البنـــا النفتالـــ  عـــن ا وـــالل ب اـــد رـــشع الرنفصـــر      
يــؤدي إلــى ا وــالل بفلضــرور  ببــفقف الرنفصــر الــشي يرــد وطــ  يلــتوالب الملــؤولي  المدنيــ  الرقديــ  

ع ـى يلـفس ا وـالل برقـد ا عتمـفد الملـتندي وعقـد بفلنلب  لرالق  البنا بفلرميل اآلمـر والملـت يد  
البيع الدولف ، وتكون الملؤولي  التقصيري  بفلنلب  ل اير وفص  دالنف الرميل اآلمر بلبب الضـرر 
الشي ي ا  بها نتيال  الوضع المفلف الـشي يركلـء تمويـل البنـا ل رميـل اآلمـر بموالـب ا عتمـفد بمـف 

 . يطيل من ختر  توق  الرميل عن الدخع
وتقــوا الملــؤولي  المدنيــ  ل بنــا تالــفع الرميــل اآلمــر إشا  بــت الوطــ  المصــرخف ولاــ  الضــرر        

المـــفدي  والمرنـــوي بفلرميـــل اآلمـــر ، ويوطـــر مـــف يترـــرض لـــء الرميـــل اآلمـــر بلـــبب وطـــ  البنـــا رـــو 
 .ولفر  الص ق  التالفري  التف قد تؤدي بء إلى التوق  عن الدخع وتالرع إلى وطر ا خالس

والبنوا مفنا  ا عتمفدات الملتندي    تكون خـف منـ ى عـن وطـر ا خـالس بلـبب مـف يـزامن       
عم يــ  التمويــل مــن موــفطر عــدا قــدر  الرميــل ع ـــى الــدخع يو عــدا رغبتــء خــف الــدخع ، خهنــف تظهـــر 
 ملؤولي  البنوا خف تن يش واالبهف المهنف بف لترالا عن الرميل اآلمر وعن وضرء المـفلف والتالـفري
، اتــى   تكــون البنــوا خــف عرضــ  ل ملــفحل  يمــفا المفعــ  دالنــف الرميــل اآلمــر ل قــتها خــف البنــا 

 .وتزكيتء ل رميل اآلمر بمناء ا عتمفد 
ولقيفا الملؤولي  المدني   بد من توخر ركن الرالق  اللببي  بين وطف البنا خفتا ا عتمفد      

يء ، قن انقطفع الص   يؤدي إلى عدا ملفحل  والضرر الشي ي ا  بفلرميل اآلمر يو ياد دالن
البنا لقيفا مفنع من موانع ملؤولي  البنا والتف ترد القو  القفرر  يرمهف قنهف تن ف ك يف الرالق  
اللببي  بتاققهف، وبفلتفلف يكون ع ى البنا عبح إ بفت رشع القو  القفرر  لن ف ملؤوليتء الكفم   
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  الشي قفا بء ، يمف بفقف يلبفب قطع عالق  اللببي  طبقف ل قواعد عن الوط  الترفقدي يو التقصيري
 .الرفم  ل ملؤولي  المدني  كوط  المضرور يو الاير خهف تلفرا خف عدا ملؤولي  البنا الزليف 

شا كفنت الملؤولي  المدني  الرقدي  ل بنا تالفع الرميل اآلمر يلفلهف ا والل بف لتزامفت     واب
اددع الواالبفت المهني  بموالب عنفصر الايط  والاشر ، خمن ملؤولي  البنا الترفقدي  وخ  مف ت

خفتا ا عتمفد تالفع الملت يد يكون يلفلهف ا والل بفلتزامفت بموالب وطفب ا عتمفد وعدا تقيد 
 .البنا بفلتزامء تالفع الملت يد بمراقب  تن يش ا عتمفد الملتندي 

لي  ترفقدي  بفعتبفر ين التصر  القفنونف ا ن رادي وتكون ملؤوليتء خف رشا الصدد ملؤو      
يوضع لن س القواعد التصر  القفنونف الرقدي، مع اقوش برين ا عتبفر ا وتال  الالورري 
بينهمف خف مل ل  كون ا راد  المن رد  كفخي  وادرف كمصدر لاللتزاا رغا انهف مدخوع  بفلقو  الم زم  

 .لرقد ا عتمفد الملتندي 
ط  البنا تالفع الملت يد يكمن خف افل  رخض البنا الترل ف لتن يش ا عتمفد يو قطرء وو   

لالعتمفد الملتندي القطرف الاير قفبل لاللافح بفلشكل الم فالفح الشي ي ا  الضرر ال فدح 
بفلملت يد بلبب قيفمء بفلتن يش لوطفب ا عتمفد وارلفل الملتندات المطفبق  وشان البضفع  إلى 

واضطرارع إلى بيرهف خف ب د بريد يو الترالفعهف ومف يتام ء من تكفلي  الشان والتوزين  المشتري
بمف يرد ولفر  مفلي  كبير  نتيال  وط  البنا برخض تن يش ا عتمفد يو قطرء الاير مبرر، الافل  

ن يش التف تلتوالب قيفا ملؤولي  البنا الرقدي  إ  إشا ي بت قطع الرالق  اللببي  كمبرر لردا الت
 .   بلبب غش الملت يد يو تواخر اللبب اقالنبف 

يمف ملؤولي  البنوا المتداو   خف تن يش ا عتمفد الملتندي خمننف و صنف إلى ين ملؤولي         
البنا المرزز والبنا المن ش يكون يلفلهف الرالق  التف تربط رشع البنوا بفلبنا خفتا ا عتمفد، 

ا لالعتمفد ويكون رشا اقوير ملؤو  خف موااله  عمي ء اآلمر ع ى الن التن يش والتاقي  الصاي
، قن تن يش ا عتمفد رو ملؤولي  البنا خفتا ا عتمفد الشي يوش ع ى عفتقء رشا ا لتزاا يمف 

 .    مشفرك  بفقف البنوا اقالنبي  ل تبي م يو الترزيز خيكون تات ملؤولي  البنا خفتا ا عتمفد 
  

ـــى النتيالـــ  اقلفلـــي  خـــف ين الملـــؤولي  المصـــرخي  خـــف ا عتمـــف    د الملـــتندي بفعتبفررـــف لنصـــل إل
تطبيقفت الملؤولي  المدني  خـف مالـفل ا لتمـفن المصـرخف بموالـب ا عتمـفد الملـتندي ترـد الضـمفن  

المشـتري والبـفلع والبنـا خـفتا ا عتمـفد والبنـوا -اقولى واقرا لامفي  اقطرا  المترفقـد  المترـدد   
نالــفح عم يــفت ا عتمــفد الملــتندي خــف ظــ -المتدو ــ  ل عــدا تــالؤا المرفلالــ  الالنفليــ  لم ــل لتن يــش واب
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رــشع الترــفمالت التالفريــ  القفلمــ  ع ــى ال قــ  المتبفدلــ  لقطــرا  المترفقــد  خــف افلــ  إو ــف  التاكــيا 
 .الدولف خف ال النزاع
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 :الرلماي المفتا ية 
عقد البيع الدولف، عقد ختا ا عتمفد ووطفب   عم ي  مصرخي  تتقوا ع ى  ال   ترفقدات: ن ام اال تماد المنتند  .1

 .ا عتمفد 

 .عقد لتلوي  ال من خف إطفر عم يفت التبفدل التالفري الدولف : قد فتح اال تماد المنتند  .2

  .ا لتمفن:  اإل تماد .3

 .المشتري يو ملتورد البضفع   الشي يترفقد مع البنا ل تا ا عتمفد:  العميع اآلم  .4

 .مصرخي  من تطبيقفت الملؤولي  المدني  خف المالفل المصرخف ورف الزاح ا والل بف لتزامفت ال:  المنؤولية المص فية .5

        .مبدي يقرع القضفح يرتبط بفلواالبفت المهني  ل بنوا: م دأ ال يطة وال ذ  .6

 :الملج   الع  ية 
ترتبـــر عم يـــ  ا عتمـــفد الملـــتندي مـــن يرـــا الوـــدمفت المصـــرخي  التـــف تقـــوا بتمويـــل صـــفدرات       

بـراا عقـد وواردات التالفر  الدولي ، التف تتا من والل ترفقد المشتري مع بفلع ع ى  إلتراد بضـفع  واب
البيـع الــدولف لـي  يو خــوب،  وبمنفلـب  تن يــش المشـتري  لتزامــء بفلوخـفح بــفل من عـن طريــ  ا عتمــفد 

 .الملتندي طبقف لشروط عقد البيع الدولف 
ونظــرا  وــتال  ا لتزامــفت القفنونيــ  لقطــرا  المترفقــد  خــف ا عتمــفد الملــتندي اوت ــ  الــزاح      

ا لتزامـــفت، لتظهـــر ياكـــفا الملـــؤولي  المصـــرخي  ل بنـــوا بصـــدد ا عتمـــفد الملـــتندي ا وـــالل بهـــشع 
 .  بوص هف ياد يرا التطبيقفت الملؤولي  المدني  خف المالفل المصرخف

رال  الملؤولي  المدني  خف ا عتمفد الملتندي تدور يلفلف اول ملؤولي  البنا تالفع الرميل ود      
فد وملؤولي  البنا تالفع الملت يد بموالب وطفب ا عتمفد الملتندي اآلمر بموالب عقد ختا ا عتم

 .، وكشا الملؤولي  المدني  ل بنوا الوليط  المتدو   خف تن يش ا عتمفد الملتندي
 :الملج   الف ننية

 
Le processus de crédit documentaire de services bancaires les plus importants, qui finance les 

exportations et les importations du commerce international, qui se fait à travers un contrat, 

l'acheteur avec le vendeur sur les biens importes et concluent un contrat pour la vente international  

CIF ou FOB, et à l'occasion de la mise en œuvre de l'acheteur pour son engagement à respecter les 

prix à travers le crédit documentaire en conformité avec les termes du contrat de vente 

internationale . 

      En raison des différentes obligations juridiques des Parties contractantes au crédit documentaire 

différé peine de violation de ces obligations, pour montrer les dispositions sur la responsabilité des 

banques dans le cadre de la lettre de la banque de crédit comme l'une des applications les plus 

importantes de la responsabilité civile dans le domaine bancaire. 

       Et l'étude de la responsabilité civique dans le crédit documentaire s'articule principalement 

autour de la responsabilité du commandant de la banque au client sous contrat pour ouvrir 

autonomie et la responsabilité de la banque du bénéficiaire d'une lettre de crédit documentaire, ainsi 

que la responsabilité civile des banques intermédiaires intervenant dans la mise en œuvre du crédit 

documentaire. 


