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هذا البحث فحص المستتتتتندات في ااعتمام المستتتتتندكي  الترديز على مو  المصتتتترف في عملية الفحص  يتناول  الخالصةةةةة:

وقتد ن  انبتاا المن   النيتتتتفي والتحليلي في البحتثي من ايتث  .والمستتتتؤوليتة المترنبتة من النتاايتة العتا ن يتة على  تتا   الفحص

ومعيا  الفحص وما يترنب على الفحصي   يالمستتتندك وراراف  ااعتماملفتح    المطلن ةنعريف ااعتمام المستتتندك والمستتتندات 

(ي واستتعرا  ما جا  في الن ترات الستا عة 600)   منجب  صتن  اععراف واعيتنل المنادل لتعتمامات المستتندية   ترل

نحدمنا في المبحث اعول  هن  افذ. وقد ن  نعستتي  البحث ىلى مبحنين وتانمةي امتتتم  د  مبحث على متا مطالب   ومعا  ت ا  ما

ويعرف على ر   عملية مصترفية   يالتكييف العا ن ي(  - اعاراف  - التعريف- النظيفة    - عن ااعتمام المستتندك من ايث )اعهمية

البنك والم تترك والبا .. نحدمنا في المبحث النا ي عن التزا  المصترف    وهن ععد متمي اعارافي  ذات ابيعة قا ن ية تايتة.

والمستتتندات   والتي نعتبر رستتاع عملية ااعتمام المستتتندك ونعستت  ىلى  نعين هما المستتتندات اعيتتلية نداتي فحص المستتت 

دما روضتحنا في  ابيعة التزا  المصترف  فحص المستتنداتي ومعايير الفحص والمعيا  الذك نبنت  العناعد وااعراف   النا نيةي

وقد تلص البحث ىلى عدم من النتا   والتنييات من اهم اي رن فحص   المنادلي ومستؤولية المصترف عن المستندات المخالفة.

 اإلجرا ات التي و مت في المامل  ة التعدي  انخاذمطا ع عد ويجب على المصتترف في االة   المستتتندات يكنن من ايث الهاهري

 ( من العناعد واععراف المنادل.16)

 تنديةي فحص المستندات. المصرفي المستنداتي ااعتمامات المس :الكلمات المفتاحية 
 

Bank liability to examine documents according ICC Uniform Customs and 

Practice for Documentary Credits (UCP600) 
 

Mustafa I. A. Eribi 

Abdalkhalig S. A. Muzib 
 

Abstract: This research discusses mainly examination of documents in documentary 

credit focusing on bank obligation to examine documents and its responsibility of such 

examination. Researchers followed descriptive and analytical method to explain 

definition of Documentary Credit, Presented Documents, parties of documentary credit 

contract, standard of examination and results of examination according ICC Uniform 

Customs and Practice for Documentary Credits (UCP600) and compare them with ex 

provisions of ICC (UCPs). This research is divided into two chapters and conclusion; 

every chapter consists of three sections. We discussed in the first chapter of documentary 

credit in terms of (Importance, function, definition, and Legal Conditioning), It is defined 

as a bank operation of a particular legal nature and is a tripartite contract. Parties (bank, 

buyer, snd seller). In the second chapter, we discussed the bank commitment to inspect 

the documents that are the basis of the accreditation process, and they are divided into 

two types, the original and secondary documents. We also explained, the nature of the 

bank’s commitment to examining documents and examination standards, what is the 

standard adopted by the unified rules and customs, and the bank’s responsibility for the 

documents in violation. The research concluded with a number of findings and 

recommendations, the most important of which is that the examination of documents is 

done on the surface. The bank, should non-conformity, shall carry out the procedures set 

forth in article (16) of the uniform rules. 
Keywords: Documentary credits- documents- bank- examination of documents. 
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 مقدمة: 

من قدي  الزمان وىلى اآلن  جد رن التجا ل الخا جية نلعب مو اً م ماً ومؤمراً في ايال ال عنبي 

ف ي العنال التي ننتع  عبرها د  الضرو يات من مأد  وم رب وملبس ومعافات وعامات ونعاليدي 

ونزمهر الحضا اتي ونتكام  ايال اإل سان م. رتي  اإل ساني ىذ يجد المنت  سنقاً  ا جةً  وعبرها ننمن  

منفذاً   ويجد  ايان   من ضرو يات  ىلي   يتطل.  ما  للمست لك  يتنفر  دما  ااجت   عن  الفا ض  إل تاج  

 لتصريف ما زام عن ااتياجان  الداتلية.

 المعايضةي ولكن ا م. نطن  المجتمعات    وقديماً قب  النعنم دا ت هذه العملية نت  عبر ما يعرف

ريبحت عاجزل عن نلبية ااجيات اإل سان التي يا ت متعدمل ومتباينةي واين ا  درت المجتمعات 

في نبامل نجا ن ا الخا جية  النعنم وم. نطن  المجتمعات مع ا نطن ت التجا ل الخا جية ور ناع ا  

ا تمان  ين راراف عملية التجا ل الخا جية وهما  ورموان اي    ريبحت مععدل فكان ا د من عناير  

البا . والم ترك فكا ت البننك هي مصد  الضمان واا تمان التي ا نضاها ونناض. علي ا راراف  

ااعتمام   ب  يسمى  ما  ىيدا   الدو   منجب  هذا  نؤمك  البننك  وريبحت  الخا جيةي  التجا ل  ععد 

لعل  رهم ا على اإلاتق ويكتسب رهميت  من رهمية المستندك الذك يعد وااداَ من عمليات البننك و

التجا ل الخا جية ونأميرها على الدولي وىذا رمر ا ىلى هذه اعهمية فت د من  ها  يحك  ااعتمامات 

المستندية ويراعي الطبيعة الدولية ونعدم الدول ونباين الت ريعات الداتلية وتصنيية ععنم التجا ل  

عنا ين التي سنف ننعكس سلباً على هذا الن اا الحينك الم  ي وفي سبي   الخا جية ويعن ة ننازا ال

النينل ىلى قناعد متكاملة ننه  التجا ل الخا جية  ستسة ونجد الرضا والعبنل من جمي. راراف 

المستندية  مراا  متعدمل نحت ىمراف غرفة  الدول لتعتمامات  ننهي   فعد مر  الخا جيةي  التجا ل 

فأيد ت الغرفة اعينل واععراف المنادل لتعتمامات المستندية  ق   ( 3) ) ا يس(التجا ل الدولية  

(  600ورتيراً   رل  ق  )  1994( عا   500)    ق    ي والتي ن  نعديل ا  منجب   رل1984( في  400)

في  2007عا    النفاذ  ايز  متلت  والتي  اعينل   (ي4)  2007/ 1/7   هذه  رن  رن  نضح  وجدير  نا 

واععراف ليست ل ا يفة اإللزا  وى ما جا ت لتكم  ى امل المتعاقدين ولمناج ة النعص فيما ل  يتفعا  

لذا ف ي ا نسرك ىا ىذا انفق ريحاب ال أن يرااة على اعتذ   ا في الععنم التي يبرمن  ا  ي  علي 

ا انفاق اعاراف على ما يخالف ا رو  العبنل الجز ي  ويجنز  لنص على عد  الخضنا ل اي رو على 

 .(5)لبعض منامها مون  اقي المنام 

في هذا البحث  ريد رن  سلط الضن  على جنا ب محدمل في ااعتمام المستندك و عصد   ا الجنا ب  

ر نا  رى  العا ن ية م. ىم ادنا رن الناايتين العا ن ية وااقتصامية ا ننفصتن عن  عض ما البعضي ىاَّ  

رن الجا ب ااقتصامك في ااعتمام المستندك قد وجد اه  من الد اسة والبحث رما الجا ب العا ن ي  

فت  جد في  ىاَّ م اسات قليلة ومتباعدلي وسنف  ردز  حننا في ااعتمام المستندك على مو  البنك  

ك عن عملية الفحص؟ وما  في فحص المستندات المعدمة ىلي  في عملية ااعتمام ومدى مسؤولية البن

يترنب علي ا وما هي التزامات البنك في هذه العملية؟ وما هي م جة الفحص المطلن ة للمستندات؟ 

وما هي معايير الفحص؟ وه  البنك ملز   إتطا  اآلمر  ادتمال الفحص؟ وه  البنك ملز   إتطا  

وه  البنك مسؤول ىذا قا   الدف. المستفيد  عد  مطا عة المستندات؟ وما هي المدل المحدمل للفحص؟  

 
تدمة قطاا اععمال الدولي عن اريق نعزيز " . ونتمن  رهداف الغرفة في  1919نأسست غرفة التجا ل الدولية في " ا يس"  فر سا عا   (  3) 

تل لجا  ا وهيئان ا المختلفة  التجا ل وااستنما ي وفتح اعسناق للسل. والخدمات والتدفق الحر لرؤوع اعمنال". ونعم  الغرفة من ت

في مجاات ن م  التحكي ي والخدمات المصرفيةي والمنافسةي واععمال التجا ية اإلليكترو يةي والجما ك ونيسير التجا لي والخدمات 

رفة اع حااي ونض. المالية والتأميني والضرا بي والسياسات التجا يةي والنع ي والخدمات اللنجستية. وفي ىاا  هذه المجااتي نُعد الغ

 . مردات العطاا الخا  انل العال الدول والمعايير والمبامئ التنجي ية التي يمكن رن نُطبع ا 
(4The Uniform customs and practice for Documentary Credits were first published by ICC in 1933. ) 

1974, 1983, and 2007.Revised versions were issued in 1951, 1962,    
 . 600( من اعينل واععراف المنادل لتعتمامات المستندية   رل 2) ا هر المامل( 5) 
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للمستفيد على الرغ  من عد  مطا عة المستندات؟ وقب  ذلك  ريد رن  تعرف على الطبيعة العا ن ية 

 لتعتمام المستندك والتزامات راراف . 

 

 : أهمية الموضوع

دتسب يكتسب المنضنا رهميت  من الدو  المتعاظ  لتعتمام المستندك في التجا ل الخا جية ولعل  ا

هذه اعهمية من الد جة العالية من النعة لدى راراف ععد البي. الخا جي)ععنم التجا ل الخا جية( في  

رن يصبح البنك وسيط سدام وضمان إلنما  الصفعة التجا ية  ين الطرفيني وجدير  نا رن  عنل رن 

وسا   الدف. في التجا ل ااعتمام المستندك يمن  العمنم الفعرك للتجا ل الخا جيةي ىذ ا   يمن  ره   

الخا جيةي لذلك  ريد رن  بحث في مو  ومسؤولية البنك فانح ااعتمام في فحص المستندات المعدمة 

)البا .( والتعرف على اريعة الفحص وم جت ا وما يترنب علي ا من آما  على ععد البي.   من المستفيد 

 وراراف هذا الععد.

 

 : مشكلة البحث

 البحث في اآلني: نتمن  م كلة 

 ه  يعن  البنك  الفحص المنضنعي للمستندات ر  يكتفي  الفحص الهاهرك؟ -1

 ه  هنالك فترل محدمل لفحص المستندات  عد استتم ا  ناسطة البنك؟ -2

ما مدى ادوم مسؤولية البنك ىذا دا ت المستندات المعتمدل  ناسطت  غير مطا عة ودان قد قا   الدف.  -3

 للمستفيد؟ 

 البنك ملز   إتطا  اآلمر  عد  مطا عة المستندات ر  يكتفي  إتطا  المستفيد؟ ه  -4

 

 : أهداف البحث

 نتمن  رهداف البحث في اآلني:  

  - الخصا ص –اعاراف  –الطبيعة    -التعرف على ماهية ااعتمامات المستندية من ايث )التعريف .1

 النظا ف( –اع ناا 

 التكييف العا ن ي لتعتمامات المستندية  .2

متى    -الج ة المسؤولة عن الفحص   -المعصنم  فحص المستندات )المستندات المرام فحص ا  ما .3

 وما هي ضنا ط الفحص(  – يكنن الفحص 

التعرف على العنا ين واععراف الناجب نطبيع ا  ناسطة المصا ف عند ننفيذ عملية ااعتمامات  .4

 المستندية. 

 عتمام المستندك. التعرف على التزامات البنك ومسؤوليت   حن راراف اا  .5

 

 : منهج البحث

( 600انب. البحث المن   النيفي التحليلي للعناعد واععراف المنادل لتعتمامات المستندية   رل) 

 اإلضافة ىلى اآل ا  الفع ية والكتب والبحنا المتخصصةي واعاكا  العضا ية ذات الصلة  منضنا  

 البحث.

 

 (  التكييف القانوني -األطراف –التعريف -الوظيفة -)األهميةالمبحث األول: االعتماد المستندي 

 . المطلب األول: أهمية ووظيفة االعتماد المستندي

ا مك رن النما ق المستخدمة دطرق للدف. في عمليات المصا ف المختلفة متعدمل ىاَّ رن ااعتمامات 

عمليات التجا ية الضخمة في مجال  المستندية نعد ره  هذه النما ق على اإلاتقي ىذ ر  ا نستخد  في ال

التجا ل الخا جيةي والتي ريبحت نمن   سبة دبرى في الن اا ااقتصامك والتجا ك للدول المختلفة 
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ااقتصامية   العتقات  علي ا  نعن   الدولي     التجا ك  ين  الميزان  يتأ جح  رساس ا  على  والتي 

 والسياسية. 

اع متمية  المستندك عتقة  ااعتمام  البا .  يُن ئ  فالعتقة  ين  والبنكي  والم ترك  البا .  اراف  ين 

والم ترك نن ا  منجب ععد البي. المنق.  ين ما م  نن أ العتقة  ين الم ترك والبنك عند نعد  العمي  

 طلب ىلى البنك لفتح اعتمام لصالح البا .ي والذك يبدر عتقت   البنك  استت  ممن البضاعة المبيعة 

. ااعتمام المستندك  خصا ص نميزه عن وسا   الدف. اعترى المستخدمة في البننك للم تركي ويتمت 

وهي نتمن  في تايية الضمان للطرفين وتايية اا تماني لذا  رينا رن  سلط مزيداَ من الضن  علي  

رن  ىذ  ريد  قا ن ي.  المعا  ضن   هذا  الذك  عني  في  والضن   وااقتصامية  التجا ية  وذلك عهميت  

عرف على التكييف العا ن ي لتعتمام المستندك والمرادز العا ن ية لألاراف واعنق والتزامات د    ت

ارف من ا ومو  البنك في فحص المستندات المعدمة ىلي  وماذا يجب علي  رن يعن     في االة وجنم 

ي منضنا مستندات مخالفة لما هن مطلنبي وال دف من ى راز الجا ب العا ن ي عن معه  ما دتب ف

ااعتمام  يلعب   الذك  الم    للدو   وذلك  ااقتصامية  النهر  وج ة  من  دان  المستندية  ااعتمامات 

 المستندك في ننهي  الن اا ااقتصامك.  

يمن    والذك  ل   العا ن ي  التنهي   رهمية  يلغي  المستندك ا  لتعتمام  ااقتصامك  الدو   نعاظ   رن  ىاَّ 

الحع يرنب  الذك  اعساسي  ونسنية  المرنكز  اإلجرا ات  وينضح  ااعتمام  عاراف  والناجبات  نق 

 المنازعات في اال   ن  ا  ين اعاراف المختلفة لتعتمام المستندك من وج ة النهر العا ن ية. 

 المطلب الثاني: تعريف االعتماد المستندي

رن ااعتمام   والنا ت  البننك  المستندية ىادى عمليات  نعريفاً  نمن  ااعتمامات  ل   يكن  ل   المستندك 

محدماً ىذ ر   ل  يكن محت للتنهي  في معه  الت ريعات وى ما دا ت نحكم  اععراف والعامات وراكا   

العضا  في الدول المختلفة والذك ا عكس  دو ه على اتتتف نعريف  من مولة عترىي لذا  جد رن  

لعامات وىعطا  ا الصيغة الدولية وذلك اتى التجا  والمصا ف قد انج ا ىلى ننايد نلك اععراف وا

نكنن هنالك ييغة منادل رو متعا  ة في التعامتت التجا ية الدولية المختلفةي ودا ت رول محاولة  

عا    في  المستندية  لتعتمامات  العناعد واععراف  لتنايد  الدولية  التجا ل  ن   1933من غرفة  م     

ن  ننعيح ا في1951نعديل ا في عا    الن رل 1983وفي عا   1974و 1962عا       دما    ن  ىيدا  

  .2007/ 7/ 1( والتي متلت ايز النفاذ في 600  م  الن رل)1993( في عا   500( م  الن رل) 400)

 وقد رو م الفع  في مجال العم  المصرفي عدماً من التعريفات لتعتمام المستندك  ن م  عضا من ا: 

ر  : )نرنيب مصرفي    ن  نعريف  على  في   فعد  نعم   ردنر في مك  نع د مكتنبي  رو  ين مصرفين 

ل    العا لة  البننك  ونلتز   منجب   عمت  ا  نعليمات  على  المستندك  نا   ااعتمام  مصد ل  البننك 

محن رو مستندات نصدير رو رما  ن من هذه ااعتمامات معا   سند  والمتداتلة  الدف. ىلى المستفيدي

و ااعتمامات  ب  علي ا  منصن   نداول  تدمات  رو  دمبياات  قبنل  رو  ل روا اي  نماما  مطا عة 

 (.6)مستندات محن مطا عة ل روا ااعتمامات( 

روضح التعريف رعته رن ااعتمام يت  ىيدا ه  نا  على  غبة العمت  وفي ادوم ننجي ان   ويت   

ىذ يمن  نع د   عامل  ين مصرفين رو ردنر   را رن يكنن دتا ةي رك ا يجنز رن يكنن ااعتمام مفاهة

مكتنب  دف. مبلغ مالي معا   مستندات إلدمال يفعة نجا ية هذا وقد رما  التعريف ىلى  عض ين   

 المستندات وامترا في ا رن نكنن مطا عة لل روا التي يد    ا ااعتمام. 

 دما ن  نعريف ااعتمام  منجب اعينل واععراف المنادل داآلني: 

دكي ااعتمامات المستندية رو اعتمام الضماني ااعتمامات  ت ضمان  )ايطتاات ااعتمام المستن  -1

نعني رك نرنيبي م ما دا ت نسميت  رو ويف ي يعن   معتضاه المصرف مصد  ااعتمام الذك يتصرف  

 اعيالة عن  فس  رو  نا  على الب رو  منجب نعليمات عميل  االب فتح ااعتمام  أن يدف. ىلى رو  

 مستفيد( رو يعب  سحب رو سحن ات من المستفيد.عمر ارف مالث )ال

 
 .11 ي  2001البنك من المستندات المخالفة في ااعتمامات المستنديةي ابعة رولىي  فالحسين. منقاسين محامل ( 6) 
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 رن نفن  مصرف آتر  الدف. رو  عبنل ومف. من  هذا السحب.   -2

نكنن    -3 رن  رو مستندات منصن  علي ا مريطة  معا   مستند  آتر  التداول  يفن  مصرف  رو 

 (.7) المستندات مطا عة نماما ل روا ااعتمام( 

تعريف السا ق ىذ ل  يحدم ابيعة ااعتمام وروضح رن الدف. رما  رى رن هذا التعريف يعد رمم  عن ال

رن يكنن عن اريق البنك مصد  ااعتمام رو رك  نك آتر في  لد الم تركي وي ترا لعبنل المستندات 

 رن نكنن مطا عة لل روا النا مل في ااعتمام. 

 ( ن  نعريف ااعتمام داآلني: 600وفي نعريف آتر و م في الن رل )

نر من )رك  محدم  نع د  ي ك   و التالي  للنعض  قا    غير  ويكنن  ويف .  رو  اسم   دان  م ما  نيبي 

 (.8) المصرف المصد  للنفا   تعدي  مطا ق( 

لعد  دز هذا التعريف على  عطتين رواهما رن ااعتمام يكنن غير قا   للنعض رك  معنى ا   غير  

اماً   ا ياً قطعياً ا  جعة في  رما  اآلمر  فتح قا   لإللغا  وي ك  التزا  المصرف فانح ااعتمام التز

ااعتمام اتى ولن ل  يتضمن ااعتمام عبا ل او  صاً رو ىما ل على ا   غير قا   للنعضي رك ا   ادم  

 نعاً من ر ناا ااعتمام المستندك الذك سنف يت  عرض  فيما  عدي رما النعطة النا ية فكا ت انل 

وي المستنفي  التعدي   المطبعة ضمن  مف ن   والبننم  ااعتمام  وآجال  يطا ق مروا  الذك  التعدي   عني 

 (. 9)اععراف الدولية للمما سات المصرفية

 

 المطلب الثالث: أطراف االعتماد المستندي والتزاماتهم: 

يمن  ااعتمام المستندك ممرل لمجمنعة من التعاقدات في سبي  ىنما  يفعة نجا ية  ين ارفين نفص   

 ين ما مسافة مكا يةي ىذ نبدر العملية  إ را  ععد  ي.  ين م تر و ا . إلنما  يفعة على سلعة محدمل.  

ولكي يطمئن د  ارف من راراف ععد البي. على اصنل  على مستحعان ي فالم ترك يكنن اريصاً  

  الم ترك  على استتم  البضاعة منضنا الععد دما يكنن البا . اريصاً على استت  النمن لذا يعن

 ععد انفاق آتر م.  نك على فتح اعتمام لمصلحة البا .ي يدف. البنك  منجب  ممن البضاعة الم ترال  

لصالح البا . ويتضمن الععد د  الحعنق واالتزامات عاراف ي ومن م  يعن  البنك  إتطا  البا .  فتح  

والبنك ويكن البا .  االتزا   ين  ين أ  ذلك  البضاعة(  اعتمام لصالح  و منجب  المبلغ )ممن  ن نسلي  

للبا . مرهنن  تسلي  المستندات التي  ينت محن البضاعة. ويمن  هذا ال را جنهر عملية ااعتمام 

 المستندك. 

وفي اعي  رن عتقة راراف ااعتمام المستندك نت   النهر ىلى مرادز فحص المستندات وليس من  

وا يلتز  رما  الم ترك  أن يضمن ل  مطا عة البضاعة    البضاعة مح  الععد فت عتقة للبنك  البضاعة

لل روا المتفق علي اي دما ا يستطي. البا . استت  المعا   اتى يضمن محن البضاعة ومطا عت ا  

للمنايفات. ومما سبق يتضح لنا رن ااعتمام المستندك ما هن ىاَّ  تاج لمجمنعة من العمليات  ين  

 عتمام المستندك وه : راراف مختلفة نمن  راراف اا

: هن عمي  للبنك قا   فتح اعتمام مستندك لصالح البا .  ناسطة ععد  ين  و ين البنك المشتري (1)

يحدم في  جمي. ال روا والبيا ات المطلن ة من البا . والتي ن  اانفاق علي ا في ععد البي. المبر   

 لم حن ة.  ين البا . والم ترك معا   نسلي  البا . مستندات البضاعة ا

: هن الطرف الذك يلتز    حن البضاعة وفعا لل روا المتفق علي ا  ين  و ين الم ترك في  البائع (  2)

ععد البي.ي دما يلتز   تطبيق مروا ااعتمام تتل مدل يتايت  دما يجب علي  نسلي  المستندات 

 ن. عند ىتطا ه  فتح ااعتمام لصالح   ناسطة البنك اتى يستطي. رن يعبض النم 

 
  . 1994( 500ل لتعتمامات المستندية)( من اعينل واععراف الدولية المناد 2) المامل( 7) 
  . 2007(  600) ( اعينل واععراف المنادل لتعتمامات المستندية2ا هر المامل)( 8) 
 .29 ي  2008عبد جمعة منسى الر يعى.اعاكا  العا ن ية لتعتمامات المستندية والكفاات المصرفيةي  غدامي مطبعة الزمان ( 9) 
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: يمن  الطرف الذك يعن   فتح ااعتمام لصالح البا . ويتع د  الدف. رو العبنل رو التداول  البنك(  3)

يضمن   ىذ  والم ترك  للبا .  معة  يعتبر مصد   دما  المصد (.  )البنك  ويسمى  علي   للمسحن ات 

التأدد من ا عن  للم ترك عد  مف. قيمة البضاعة ىاَّ  عد التأدد من مطا عت ا للمنايفات والتي يت   

اريق البيا ات المنجنمل في المستندات ويعن  البنك  دو  النسيط للطرفين لضمان نما  العملية  

وذلك  فحص  للمستندات. غالبا ما ينجد  نك آتر في  لد البا . غير البنك المصد  فانح ااعتمام  

البا .  فت  يعتصر مو ه على ىتطا   البنك رما رن يكنن مجرم مراس   ح ااعتمام ويسمى  وهذا 

)البنك المبلغ( رو قد يكنن ىضافة لذلك  نك معزز آتر يضمن للبا . النفا   المبلغ ىضافة لبنك  

العمي  ويسمى )البنك المعزز( لذا يجب رن  فرق  ين البنك  اعتبا ه مجرم  نك مخطر رو  نك 

 (. 10)مؤيد للبنك فانح ااعتمام 

 

 : أطراف االعتماد المطلب الرابع: العالقة القانونية بين

دما روضحنا رن ااعتمام المستندك ععد متمي اعارافي راراف  ه  البنك والم ترك والبا .. فيا نرى  

ما هي ابيعة العتقة العا ن ية التي نر ط  ين اعاراف النتمة؟ هذا ما  ريد رن  نضح  في الفعرات 

 اآلنية: 

لبا . والم ترك هي عتقة نعاقدية مصد ها ععد البي. العتقة  ين ا  العالقة بين البائع والمشتري:  -1

والذك يتفعان  منجب  على رن نت  نسنية النمن ونسلي  المبي.  ناسطة    (ي11) المبر   ين الطرفين 

ااعتمامات المستندية وعلى البا . والم ترك التعيد  ال روا النا مل في ععد البي. والتي  منجب ا  

اير التزمة لفتح ااعتمام المستندك. فمنت من التزامات الم ترك نحدم التزامات د  من   والعن

ىذا ن  اانفاق على رن يفتح ااعتمام لدى  نك معين فت د رن يعن   فتح ااعتمام لدى ذات البنك  

  (. 12) المتفق علي  وا يجنز للم ترك اللجن  ىلى  نك آتر م ما دان منقف  المالي ىاَّ  منافعة البا .

الت يعن   ومن  المتفق علي اي دما  البضاعة اسب اعوياف  الم تركي نسلي   البا . نجاه  زامات 

يت  اانفاق  ين   فعندما  المتفق علي .  النقت  في  البنك  ىلى  المتعلعة  البضاعة  المستندات   تسلي  

اعاراف على جمي.  ننم ااعتمام فت يجنز  عد ذلك نغيير رك  ند من  ننمه ىاَّ  منافعة جمي. 

 (.  13)عارافا

نن أ العتقة  ين البنك والم ترك عندما يتعد  اعتير  طلب ىلى   العالقة بين البنك والمشتري:  -2

البنك  غر  فتح اعتمام مستندك لمصلحة البا .ي وفعا لما هن متفق علي  في ععد البي.  ين البا .  

ااعتمام سنا  دان مف.  عدك والم تركي وعامل ما يتفق اعاراف على اريعة وفا  البنك فانح  

ر   طريعة العبنل رو الخص  وعلى الم ترك رن يعن   فتح ااعتمام تتل المدل المحدمل على رن 

يكنن ذلك في البنك المتفق علي  رو في رك  نك اسن السمعة وعامل ما يعن  البنك قب  فتح ااعتمام  

مالي للعمي  )الم ترك( ومن قد ن   المستندك  عدل ىجرا ات الغر  من ا التأدد من النض. ال

المالية على النفا   مبلغ ااعتمام دما يعن   د اسة ابيعة البضاعة المرام استيرامها  حيث ا  

نكنن محهن ل رو ممننا التعام  في ا  حك  العا نن دما يتأدد من العنا ين التي ننه  اععمال  

نت البلد المصد  ومعدل ااستعرا  الذك  البنك  إتطا   التجا ية في  يعن   مت.    نلك البتم دما 

العمي   ال روا واعسس التي يت    ا ىيدا  تطاب ااعتمام المستندك. وعند ننقي. تطاب فتح  

ااعتمام نن أ التزامات متباملة  ين البنك والعمي . من ا رن يعن  الم ترك  دف. العمنلة المستحعة 

 ترك  دف. المصا يف التي قا  البنك  صرف ا دمصروفات للبنك معا   فتح ااعتمام دما يلتز  الم

ى سال تطاب ااعتمام المستندك. رما البنك فيلتز   فتح ااعتمام المستندك لمصلحة البا . وفعا  

 لتعليمات الم ترك. 

 
 .600واععراف المنادل لتعتمامات المستندية   رل  ( من العناعد2المامل)( 10) 
 .59ي  1953علي جمال الدين عن . ااعتمامات المستنديةي م اسة للعضا  والفع ( 11) 
 . 553ي  2004 ي الطبعة اعولى1999فا ز  عي   ضنان. العا نن التجا ك وراكا  الععنم التجا ية لممتلكات البننكي ابعا لعا نن ( 12) 
 .(600( من العناعد واععراف المنادل   رل)10ا هر المامل)( 13) 
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. نن أ العتقة  ين البنك والبا . )المستفيد( عند قيا  البنك  إتطا  البا    العالقة بين البنك والبائع:  -3

 تع ده  دف. قيمة ااعتمام المستندك  منجب تطاب ااعتمام والذك يكنن البا . على عل  مسبق  

البا .   نجاه  البنك  نع د  رساع  هن  ااعتمام  فخطاب  والم ترك  الذك  ين   اانفاق      منجب 

 )المستفيد(. 
 

 المطلب الخامس: الطبيعة القانونية لالعتماد المستندي: 

ماً من اآل ا  في نفسير الطبيعة العا ن ية لتعتمام المستندك غير العا   للنعض عرف الفع  العا ن ي عد 

والتي يرج. معهم ا ع همة العا نن المد ي اعتبا ه اعي ي وسنف  تناول هذه اآل ا  من ايث 

عر  النهرية وسبب اعتذ   ا والمتاهات التي و مت علي ا وننضيح الررك الراجح من  ين ا  

 ي: والنهريات ه

اامتراا لمصلحة الغير: نعد هذه النهرية تروج عن مبدر  سبة آما  الععد ايث ننصرف آما   -1

داآلني)يجنز   السنما ي  المد ية  المعامتت  قا نن  في  النهرية  نعريف  وجا   المتعاقدين  لغير  الععد 

االتزامات  لل خص رن يتعاقد  اسم  على التزامات ي ترا ا لمصلحة الغير ىذا دان ل  في ننفيذ هذه

وقد ااول البعض نفسير الطبيعة العا ن ية لتعتمام المستندك   (.14) مصلحة مخصية دا ت رو رم ية(  

على رساع اامتراا لمصلحة الغيري لنجنم عتقة متمية اعاراف  ين الم ترا والمتع د والمنتف.  

المصرف نجاه  المبامر  المستفيد  اق  في  الت ا    ين    وج ت   (.15)دذلك  التي  اا تعامات  من  لكن 

اامتراا لمصلحة الغير ين أ اق المنتف. نجاه المتع د  مجرم ا ععام ععد   عيحاب هذا الررك رن في

الم ا اة رما في ااعتمام المستندك فين أ اق المنتف. عند وينل تطاب ااعتمام للمستفيدين وليس 

المتع د   عند فتح ااعتمام  ين المصرف والعمي . دذلك يحق للم ترا  عض الم ا اة  ين  و ين 

ل المنتف. ل ي رما في ااعتمام المستندك فيكنن المصرف ملتز  للمستفيد منذ وينل    را عد  قبن

اعفرام  عتقات  في  ندات   هنالك  الغير.  لمصلحة  اامتراا  في  ريضا  المستندك.  ااعتمام  تطاب 

فيستطي. المتع د رن يتمسك  جمي. الدفنا نجاه الم ترا ايث يعن   التزام  للمستفيد. على تتف 

وذلك  تيجة  ااعتما للم تركي  التزام   مستع  عن  جديد  المصرف  التزا   يتع د  ايث  المستندك  م 

الم ترك   ير ط  الذك  الععد  عن  مستعتً  ععداً  يعتبر  الذك  المستندك  ااعتمام  لععد  العا ن ية  للطبيعة 

 )االب فتح ااعتمام(  البا . )المستفيد(. 

المستندك  حن راد الععنم المد ية المعروفة في   ععد من  نا تا :  سبة لصعن ة ننجي  ااعتمام   -2

العا نن المد ي نحديدا فعد انج  البعض ىلى اعتبا  رن ااعتمام المستندك يعد  نعاً تاياً غريباً عن  

 (.16) الععنم المد ية ول  راكا  تاية

مكلية   إلجرا ات  وفعاً  نت   مصرفية  عملية  المستندك  ااعتمام  عن  الراجح  الررك  هن  معينة وهذا 

ونحكم ا العناعد واععراف المنادل الصام ل من غرفة التجا ل الدولية ىذ يعرف  منجب ا على ر  :  

لذلك يتج  اعاراف ل ذا الننا من   (ي17)(  عبارة عن عملية مصرفية ذات طبيعة قانونية خاصة  )

تذت محكمة  عمليات المصا ف نلبية لحاجات التجا ل الدولية في سرعة المعامتت وغيرها وقد ر

النعض المصرية في نكييف ا التزا  المصرف للبا .  أن البنك يعن   تنبيت اعتمام مصرفي لنفا  ممن  

يفعة نمت  ين ناجرين ا يعتبر وديت عن الم ترك في النفا  للبا .  عيمة ااعتمام دما ا يعتبر  

لة التزاماً مستعتً عن الععد العا    ين  ضامنا رو دفيتً يتب. التزا  عملي ي    يعتبر التزام  في هذه الحا

البا . والم ترك يلتز   معتضاه  النفا   عيمة ااعتمام متى دا ت المستندات المعدمة الي  من البا .  

 (.18)المفتنح لمصلحت  ااعتمام مطا عة ل روا ااعتمام 
 

  .1984( من قا نن المعامتت المد ية السنما ي124) المامل( 14) 
 .450علي جمال الدين عن . مرج. سا قي  ( 15) 
 .449علي جما ل الدين عن ي مرج. سا قي  ( 16) 
 . 703ي  2003محمد السيد الفعيي العا نن التجا كي من ن ات الحلبيي ( 17) 
 .705المرج. السا قي  ( 18) 
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 )طبيعة( التزام البنك في مواجهة المستفيد  المطلب السادس: أساس

الفع  والعضا  على مسؤولية البنك في االة امتناع  عن مف. العيمة المالية لتعتمام المستندك  انفق  

ىلى الطرف المستفيد على الرغ  من قيام   تعدي  المستندات المطلن ة ىلى البنك المختصي ولكن دان  

لي ا ويف الطبيعة الختف انل التكييف العا ن ي للعتقة النامئة  ين البنك والمستفيد والتي يترنب ع

 العا ن ية لمسؤولية البنك نجاه المستفيد. 

يرى الفع  رن العتقة العا ن ية العا مة  ين البنك والمستفيد ما هي ىاَّ عتقة نعن  على نصرف قا ن ي  

 إ امل منفرمل وما يؤدد ذلكي في عتقة البنك  المستفيد  جد رن البنك يلتز   إ امن  المنفرمل للمستفيد 

ينبئ رن هذه العتقة مستنفي  ع دان   (ي19) رم وينل تطاب ااعتمام ىلى عل  المستفيد  مج الناق. 

التصرف العا ن ي  إ امل منفرمل من ايث ننافر اإل امل والمح  والسبب ىاَّ رن التسلي    ذا الررك 

مو  اإل امل    يصبح غير معبناً ىذا وضعنا في ااعتبا  ان الم را قد رو م على سبي  الحصر ااات 

الملز  في)اإليجاب  يااب ا  عانق  على  التزا   ى  ا   في  المؤسسات —المنفرمل  النعد  —ى  ا  

 الجا زل المنج ة للجم ن ( وا  جد االة التزا  البنك للمستفيد في ااعتمام المستندك من  ين ا وا  

 يجنز ىضافت ا لما هن محدم سلفا من قب  الم را. 

يف العتقة  ين البنك والمستفيد  أ  ا عتقة ععدية من ابيعة تايةي يعد  رما العضا  اا جليزك فك

رياب  ما  مراعال  م.  التزام   المصرف  تنفيذ  ىتتل  االة  في  المتنقعة  اعضرا   التعنيض  عد  

المستفيد من رضرا  ويكنن اساب التعنيض على رساع الفرق  ين ممن البضاعة وما سيحص  علي   

 (.20) تمام البا . من ننفيذ ااع 

 

 المبحث الثاني: التزام المصرف بفحص المستندات: 

 المطلب األول: تعريف المستندات وأنواعها: 

نعتبر المستندات هي رساع عملية ااعتمام المستندك والتي يعتمد علي ا    أوالَ: تعريف المستندات: 

والم ت البا .  مستعبت  ين  علي ا  اانفاق  ويت   للبا .  الدف.  معا    الم ترك المصرف  م   روا  رك 

والمصرفي ايث نكنن معا   لنمن البضاعة التي محنت  تلك المستندات. وميزن ا ر  ا نعطي مزيد 

م.   البضاعة  لتطا ق  نأديد  ف ي  منا ة  الخا جية  التجا ل  في  تايةً  ااعتمام  عاراف  النعة  من 

ستندك لما نلعب  من مو  م   المستنداتي دما نه ر رهمية المستندات في اقترا  ا  اس  ااعتمام الم

في هذا الننا من عمليات المصا ف. فالمصا ف نتعام   المستندات فعط ايث ا مت  ل ا  البضاعة  

وا معاينت ا رو ضمان وينل ا ونعتصر مسؤولية المصرف على المستندات فعط وقد  صت على  

)الر يسية( والمستندات   ات اعيلية . ونعس  المستندات ىلى  نعين هما المستند (21)ذلك العناعد المنادل

)المكملة(ي فاعيلية لدى رغلب المصا ف هي  نليصة محن البضاعة التي ننبت رن البضاعة    النا نية 

قد محنت ووميعة التأمين التي نضمن الحصنل على ممن البضاعة في االة هتد اي والفانن ل التجا ية  

رمنلة المستندات النا نية م امل المن أ وم امات النزن التي نحنك نفصي  مقيق للبضاعة و نع ا ومن  

والتعبئة والصحة وغيرها من المستندات التي قد يتطلب ا  نا البضاعة منضنا المستند. منت  عض 

الدول اإلستمية ن ترا في استيرام اللحن  رن يكنن المستند يبين رن الذ ح اتل. وفي هذا الصدم  

قد ريد   عض المن ن ات التي نلز  المستن مين  بعض ال  امات     جد رن  نك السنمان المردزك

في عمليات ااستيرام والتصدير. ويتضح الفرق  ين المستندات اعيلية والنا نية في رن المستندات 

اعيلية نعد  ما ما في د  اعتمام ولن ل  ينص علي ا  التفصي . على عكس المستندات النا نية ف ي  

وقد  صت   (.22)دا ت م تراة سلفاً في تطاب ااعتمام ىلى جا ب المستندات الر يسية ا نعد  ىاَّ ىذا  

 
 . 166ي  7تالص رمين  اف.. مسؤولية المصرف في مناج ة المستفيد  منجب ععد ااعتمام المستندك. مجلة الكنفةي العدم( 19) 
 .130المرج. السا قي  ( 20) 
 . 705محمد السيد الفعيي مرج. سا قي   ( 21) 
 . 151ي  1993والمصالح المتعا ضة في ااعتمام المستندكي العاهرلي  جنى محمد دمال ا ن الخيري البنك ( 22) 
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على ذلك العناعد المنادلي ايث ذدرت رن المستندات اإلضافية يجب نحديدها في تطاب ااعتمام. 

   

المستندات: أنواع  فانح   ثانياَ:  البنك  ىلى  المطلن ة  المستندات  يعن   تعدي   رن  المستفيد  على    يتعين 

ااعتمام متى ما ن  ىتطا ه  فتح ااعتمام لدي  سنا  دان ذلك مبامرل رو  ناسطة  نك آتر يكنن في 

 لد المستفيد وهن ما جرى علي  العم ي والمستندات المطلن ة هي المستندات التي ن  اانفاق علي ا في  

ك  إم اج ا في الب فتح  ععد البي. الذك ا ر   ين البا . والم ترك قب  فتح ااعتمام. ويعن  الم تر

ااعتمام المعد  ىلى البنك ىا ا   قد يحص  ىغفال ل ذه المستندات ول  يت  اانفاق علي ا ىما عند ى را   

ععد البي. رو عند ىيدا  اآلمر نعليمان  ىلى البنك  فتح ااعتمام رو عند ىيدا  المصرف لخطاب 

 تعدي  المستندات ىلى البنك؟ وما هي المستندات   ااعتمام. وهنا يبرز سؤال عن مدى التزا  المستفيد 

 التي يتعين علي  نعديم ا؟ 

 النهر ىلى اانفاقيات المتعلعة  البينا الدولية  جد ر  ا قد جا ت تالية من  ص يحدم ماهية المستندات 

صا رو التي يجب على البا . نعديم ا ىلى الم ترك عند ى را  ععد البي.ي و رى رن هذا الخلن ا يعد  ع

نعصيرا من جا ب الم را ولعل  لن فع  لكان قد ضيق واسعا. ىذ رن ر ناا الععنم الدولية متننعة 

ومتطن ل دما رن المستندات المطلن ة في د   نا من ر ناا البينا قد نختلف عن  هريت ا في البي.  

ة والتي قد نستجد اآلتري ويصبح من الصعن ة  مكان اصر د  المستندات المطلن ة في البينا المختلف

نبعاَ لتجدم ونننا الععنم. وارك  نا رن  ذدر رن عد  ذدرها  صاً في اانفاقيات الدولية ا يعني عد  

ىلزا  البا .  تعديم اي    رن البا . ملز  رن يعد  المستندات التي نكم  ععد البي. ونمكن الم ترك من  

 نفاق علي  في ععد البي..  استت  المبي. والتصرف في   عد مطا عت  لما ن  اا 

وفي ظ  غياب النصن   جد رن الفع  قد اتتلف في نحديد المستندات المطلن ة في غياب  ص واضح  

يحدمها في ععد البي. اعول رو تطاب ااعتمام المستندكي فيذهب  رك رول للفع  ىلى رن المستندات 

نكنن المستندات المطلن ة هي سند (  23)نختلف وفعا لننا البي. الدولي فمنت في االة البي. )سيف(  

الفع  رن المستندات المطلن ة نعس  ىلى   التأمين والفانن ل.  ينما يرى جا ب آتر من  ال حن ووميعة 

 نعين وهما: اعول مستندات   يسية )ريلية( وهي اعدنر رهمية وهي سند ال حن ووميعة التأمين  

هي مستندات مكملة )ما نية( للمستندات الر يسية من     والفانن ل. رما الننا النا ي وهي اعق  رهمية

 ال  امل الصحيةي م امل الننعيةي م امل المن ألي م امل العنصلية. 

ويرى ريحاب هذا الررك رن رهمية هذا التعسي  نتجلى في رن المستندات الر يسية يجب رن نعد  في 

  (ي24) ضافية فت نعد  ىاَّ ىذا  ص علي اد  اعتمام اتى وان ل  ينص علي ا نفصيتي رما المستندات اإل

ويذهب جا ب آتر من الفع  ىلى رن المستندات المطلن ةي هي التي يجب ننافرها إلنما  ننفيذ البي.  

الدولي ريًّاً دا ت ييغة الععدي وهي المستندات التي يعضي الععد رو العرف رو  صن  اانفاقيات  

البضا .ي ولع  الررك اعتير هن اع جح ىذ  جد ر   قد انس. الدولية رو العا نن  ضرو ل نسليم ا م. 

مون نفريط في ض  د  ما هن ضرو ك من المستندات التي نساعد في ننفيذ البي. الدولي. و خلص 

مما سبق ىلى رن المستندات التي يمكن نعديم ا من البا . ىلى الم ترك في ننفيذ البي. الدولي ا نخرج  

 المستندات اآلنية: على رن نكنن عدماً من 

ال حن   -1 محن   Bill of Ladingسند  واقعة  في   وينبت  الناق   يحر ه  مستند  عن  عبا ل  وهن 

البضاعة ويمن  سند ال حن البضاعةي ىذ يتضمن  نا البضاعة ووز  ا وعدم ارومها واريعة  

نغليف اي لذا ف ن يؤمك وظا ف متا هي واقعة نسلي  البضاعة ىلى الناق   الحالة المنينفة   ا  

 
( هن من  ينا العيا  البحرية ويتضمن  ي. لبضاعة في مينا  ال حني ايث يعن  البا .ي  هير ممن ىجماليي  إاضا  C.I.F ي. سيف )(  23) 

( هن اتتصا  C.I.Fالتأمين على البضاعةي ومصطلح )البضاعة من المصن. رو المخازن ىلى مينا  ال حن وا را  ععد النع  وععد  

( ومف. Insurance(ي والتأمين على البضاعة )Costلعناير عملية البي. التي يتضمن ا هذا الننا من البينا وهي: ممن البضاعة ) 

 .(Freightرجرل النع  )
ي  10.ي مجلة جامعة  ا  ي العلن  ااما ية والعا ن يةي المجلداسي   اقر جاس ي المطا عة المستنديةي م اسة في ععد البي. الدولي للبضا  ( 24) 

 . 1117 ي  2005ي 6العدم
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ونمني النع   ععد  وىمبات  ال حن  سند  قب   في  في ا اتى  التصرف  يتيح  مما  المنعنلة  البضاعة    

ويعتبر سند ال حن من ره  المستندات التي ننبت  ع  البضاعة ع   رمال ىمبات  النسبة    (.25) وينل ا

البضاعة دذلك يستطي.   المعا   ىا  عد محن  البا . لن يحص  على  رن  للم تركي دما يضمن 

 ية على البضاعة الم حن ة  ناسطة سند ال حن. وقد الم ترك رن يجرك جمي. التصرفات العا ن

( رمال إلمبات عملية  Bill of ladingرددت ذلك سا عة الباترل ها ن ادسبريس)يعتبر سند ال حن)

محن البضاعة ويتضمن  يا اَ  معدا  البضاعة الم حن ة واالت ا عند وضع ا على ظ ر السفينة  

 (.26) وهن  منا ة ىيصال من الناق   إنما  محن البضاعة المنينفة في  على السفينة( 

  (:Insurance Document and Coverage)  مستند التأمين والغطا  التأميني على البضاعة -2

مستتتند التأميني من   نليصتتة التأمين رو متت امل التأمين رو اإلقرا  الصتتام   منجب غطا  نأمين  

مفتنح التي نصتد ها متردة التأمين وهي ال تردة التي قامت  التأمين على البضتاعة والتي ننبت  

لبينا  رن البا . قد قا   التأمين على البضتاعة مح  ععد البي. الدولي وهي ذات رهمية تايتة في ا

الدولية وننص قناعد اعيتتتنل واععراف المنادل على ضتتترو ل يتتتدو  وميعة التأمين على  

البضتاعة قب  ال تحن على الستفينة رو  التزامن م. ال تحن اتى يت  التأديد على رن النميعة نعبر  

عن اال البضاعة الم حن ة ويجب رن ا يتجاوز نا يخ مستند التأمين نا يخ ال حني ىا ىذا  ين  

 (.27)مستند التأمين رن التغطية التأمينية فعالة من نا يخ ا يتجاوز نا يخ ال حن

 مستندات ما نية رو مكملة )مستندات نداول البضاعة(: -3

التجا ية  -ر في     Commercial Invoice  الفانن ل  ينضح  البا .  يحر ه  مستند  هي 

وال  والكمية  الننا  ايث  من  للبضاعة  اعساسية  والسمات  النادل الخصا ص  وسعر  نزن 

والسعر اإلجمالي للبضاعة الذك يتعين على الم ترك مفع  ويجب رن نبدو ر  ا ريد ت من 

(ي دما يجب رن 28المستفيد ىا في ااات استننا ية و مت على سبي  الحصر في المامل )

  نصد   اس  االب اإليدا  ىاَّ في  عض الحاات ااستننا ية التي و مت في الفعرل )ز( من 

(ي دما يجب رن نصد   نفس عملة ااعتمام وا ي ترا التنقي. علي اي ويجب رن 28المامل )

 (.28)يطا ق ويف البضا . رو الخدمات رو اعما  في الفانن ل التجا ية لنيف ا في ااعتمام 

هي مستند يصد  من الغرفة التجا ية رو الصناعية في الدولة   م امل المن أ رو المصد :-ب 

في ا ين. رو ا تاج البضاعة ونعن   التصديق علي ا قنصلية مولة الم ترك في مولة  التي يت   

 البا .. 

  رادهي مستند نصد ه ىادى مردات المعاينة  نا  على الب    م امل المعاينة رو المطا عة:  -ج

ارفي الععد رو دلي ما ننبت في  رن البضاعة مطا عة لل روا المتفق علي ا في ععد البي. وعامل  

 يت  الفحص في مولة البا ..ما 

ال  امل الصحية: هي مستند ينبت مدى مت مة البضاعة لل روا الصحية المعتمدلي دما   -م 

 نس   متنل البضاعة ىلى مولة الم ترك. 

هي م امل نصد  من مكانب فنية متخصصة ننضح الخصا ص الفنية    م امل التحالي :  -هت

 (.29) للبضاعة

 

 
من العناعد الخاية  ااعتمامات المستندية    24ي  23ي  22ي  21ي  20ي  19و م نفصي  راكام  نحت مسمى وميعة  ع   منجب المنام  (  25) 

ط المختلفة سنا  دان  ع   حرك رو  الطا رل رو  السكك الحديدية  ىذ او مت راكا  مفصلة عن وما ق النع  عبر النسا   600/2007  رل

 رو المياه الداتلية رو وميعة  ع  الم ا اة.
ريحاب الباترل ها ن ادسبريس ضد مؤسسة ما فنمين الخيريةي رو مهامحمد علي تليفة في دتاب ره  العضايا البحرية الصام ل من  (  26) 

 .302ي الطا عنن مطبعة هيئة المنا ئ البحريةي  2000المحاد  السنما يةي الطبعة اعولى
  . 600/2007( من اعينل واععراف المنادل لتعتمامات المستند ية 28المامل)( 27) 
  . 600/2007( من اعينل واععراف المنادل لتعتمامات المستند ية 18المامل )( 28) 
راق  ين الحعيعة والرؤى. مجلة دلية  غدام للعلن  ااقتصامية الجامعةي العدم  محمدي آمال  ن ك. اجرا ات ااعتمامات المستندية في الع( 29) 

 . 282ي  2012التاس. والع رون 
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 في فحص المستندات  التزام المصرفالمطلب الثاني: طبيعة 

قيا  المصرف  فحص المستندات يجب رن يت  وفعاً لما ن  اانفاق علي  في ععد ااعتمام وفي ا حة 

 - اععراف والعناعد المنادل. وما جرى علي  العم  في عملية الفحص يتمن  في ال روا اآلنية:

المستندات يكنن  نا  على نعليمات العمي  وهي ىما ىن فحص    :فحص المستندات بشكل معقول -1

رن نكنن واضحة ايث يعن  البنك  الفحص مون م عة رو يكنن   ا  عض الغمن  وهنا على  

ل ذه التفسيرات الغامضة ايث  صت   (ي30) المصرف التصرف  حسن  ية وفعا للتفسير المععنل

ععنلة في فحص المستندات المعدمة ىلي  من  على ىلزا  البنك  بذل العناية الم(  31) العناعد المنادل

ايث الهاهر وفعا ل روا تطاب ااعتمام. وعطفاً على ما سبق عن التزا  البنك ف   يمن  التزا   

 تحعيق  تيجة ر  التزا   بذل عناية؟ والفرق  ين ما ر   في الحالة اعولى يكنن المصرف مسؤواً  

النا ية  ىذا ل  نكن المستندات سليمة ولذلك يجب علي   التحرك عن يحت ا روا. رما في الحالة 

االتزا   بذل العنايةي فيكفي رن نكنن المستندات سليمة من ايث ال ك  الهاهرك  حيث ا ينن   

ومحكمة المنضنا هي التي نحدم مدى التزا  المصرف عند   ن   زاا وفعا    (.32)مك في جديت ا

ف المصرف الهاهرك  اعتبا ها قضية نختلف  لنهرية الرج  العامك الذك ينجد في من  ظرو

ويع. عب  اإلمبات على الطرف الذك يزع  وجنم المخالفة وعلي  رن ينبت   (.33) وفعا للهروف

وقد ادمت    (ي34) وجنمها ودذلك اافتعا  والنعص للعناية المععنلة من جا ب البنك العا    الفحص 

عم  مصرفي نلي ين  نعدي  المستندات   ريا   5مدل لفحص المستندات هي  (  35) العناعد المنادل

لتحديد ما ىذا دان التعدي  مطا عا ر  ا )والتعدي  يعني ىما نسلي  مستندات ااعتمام ىلى المصرف 

المصد  رو المصرف المعزز رو المستندات دما سلمت( وهذه المدل ا نتأمر في اال وقنع ا في  

تا جة عن اإل امل رو دان آتر ين  في فترل ىجازل رو ننقف المصرف عن العم  عك رسباب  

هذه المدل عطلة  سمية فيت  نمديدها ىلى ين  العم  التاليي ونختلف مدل الفحص في المصرف  

 ين المستندات العليلة التي ا يتجاوز فحص ا ين  رو ينمين والمستندات الكنيرل. و التالي يراعي  

ااعتما مبلغ  المستندات  فحص  مدل  نحديد  عند  واللغة  المصرف  المطلن ة  المستندات  وعدم  م 

 (.36) المستخدمة وقيمة الصفعة

البنك -2 لدى  المستندي  االعتماد  بالمقارنة مع شروط خطاب  الفحص  يتم  يعن  أن  رن  يكفي  : ا 

الم ترك  تسلي  البنك المستندات المطلن ةي ىذ رن واقعة نسلي  المستندات ىلى البنك هي واقعة 

قا ن ية اتى نجع  الم ترك في مردز قا ن ي سلي  وهن ر   قد روفى   ماميةي يجب اقترا  ا  ناقعة

 التزام  نجاه البنك  تسلي  المستندات ومن م  من اع  المطالبة  استت  مبلغ ااعتمام من البنك.  

والناقعة العا ن ية نتمن  في قيا  البنك  فحص المستندات المعدمة ىلي  من المستفيد ومطا عت ا م.  

البع المعد   ناسطة   عض ا  ااعتمام  فتح  الب  في  المد جة  المستندات  م.  ومراجعت ا  ض 

نطا ق   المستندية.  الخاية  ااعتمامات  العناعد  متطلبات  نلبيت ا  ودذلك  اآلمر)الم ترك( 

المستندات يمن  مرااً جنهرياً في ااعتمام المستندك ىذ رن المستندات غير المتطا عة ا نمن   

على ننفيذ ععد البي. الدوليي دما رن البنك ىذا قا   عبنل مستندات غير مطا عة البضاعة ونؤمر سلباً  

البعضي  م.  عض ا  متعا ضة  مستندات  رو  ااعتمام  تطاب  في  مستندات  من  مد ج  هن  لما 

و منجب ذلك قا   دف. مبلغ ااعتمام ىلى المستفيدي يصبح البنك مسئنا رما  اآلمر )الم ترك(  

ستندات ومن م  يرج. على البنك  تحم  مسؤوليت  عن المبلغ الذك مفع   الذك قد يرفض هذه الم

 
 .124اسين محامهي مرج. سا قي  ( 30) 
  . 600/2007/ر العناعد واععراف المنادل   رل 14المامل( 31) 
 . 108 جنى ر ن الخيري مرج. سا قي  ( 32) 
 . 127ي  1999ي 1المستنديةي التجا يةي ااسن ميابي ااعتمامات ( 33) 
 .124اسين محامهي مرج. سا قي  ( 34) 
 . 600 /ب من اععراف والعناعد المنادل   رل14المامل ( 35) 
 .130اسين محاملي مرج. سا قي  ( 36) 
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ومن م  التعنيض عن اعضرا  التي لحعت   ي من جرا  ىغفال عنصر المطا عة الذك يعد من 

ره  واجبات البنك في ااعتمام. رما ىذا قا  البنك  رفض النفا  للمستفيد  رغ  مطا عة المستندات 

يجعل  مسؤوا   ذلك  للمستندات فإن  الفعلية  المطا عة  الفحص عن اريق  يت   رك  المستفيد.  رما  

ىلى  نعديم   ن   الذك  ااعتمام  تطاب  في  المد جة  والمستندات  ال روا  م.  البنك  ىلى  المعدمة 

الم ترك سنا  دان من ايث عدم المستندات ورسما  ا. رو عد  نعا ض ا الهاهرك م.  عض ا 

يعن   (  37)  البعض. رن  المطالبة  أك  رك  مون  فعط  من   المطلن ة  المستندات  المصرف  فحص 

مستندات رترى غير متفق علي اي وقد  صت على ذلك العناعد المنادل ايث رلزمت اعاراف 

 التعام   المستندات والسبب في ذلك رن المصرف ليس تبير في مؤون التجا ل الدولية وديفية  

 (.38) ى را  يفعان ا وننفيذها

المصرف  التحرك والفحص والمطالبة  مستندات رترى  حجة ر   يعن   تلك اععمال  فإذا قا   

للمحافهة على مصلحت  الخاية فت يعب  ل  ذلك عن مصلحت  الخاية ا يمكن رن نكنن رساع  

ااعتمام  تطاب  عبا ات  على  قب    (ي39) للخروج  نعنيض  معنى  في  ف.  الحق  وللم ترك 

وقصر الفحص على المستندات نتعيد    جمي. المصا ف   (ي40)م المصرف الذك رسا  ننفيذ التزا

ريضاً  ناسطة   يت   المؤيد  والبنك  ااعتمام  فانح  البنك  فالتعام   ين  ااعتمام  فانح  البنك  وليس 

 (.41) المستندات وادها

على البنك رن يعن   الفحص الهاهرك للمستندات وغير    أن يتم الفحص الظاهري للمستندات: -3

عدى الفحص ىلى المنضنا. وهي رن يعتصر المصرف في فحص المستندات من  مطلنب رن يت

ايث الهاهري والفحص الهاهرك  عني    رن المستندات المطلن ة ا نتعا   فيما  ين ا ور  ا  

مستنفية لما هن مطلنب في تطاب ااعتمامي مون التدقيق في فحنى د  مرا رو الغر  من ا  

و ل رو مدى فا دن ا للم ترك وقد وجد هذا المبدر في دنير من  رو دن  ا مطا عة للبضاعة رو مز

فالتزا  المصرف هن التزا  الرج  الحريص فإذا قب    (ي42) صن  العناعد واعينل المنادل

المصرف مستند ليس علي  ننقي.ي رو علي  ننقي. غير مختن   خت  ال ردة التي ريد ن  رو دان  

ج ة التي ريد ن  نتعام  ما ما م. المصرف  أو اق  المستند منق. على و ق ر يض ودا ت ال

 مروسة ا يكنن البنك قد روفى  ما علي  من التزا  ايال فحص المستندات الهاهرك. 

 

 معايير فحص المستندات:  المطلب الثالث:

هنالك معايير لفحص المستندات نتبع ا المصا ف سنا  ىن دان  الفحص الدقيق للمستند دلمة  كلمة   

حرف وهن ما يعرف  التطا ق التا )الحرفي( رو عن اريق الفحص الدقيق للمستند وقبنل   رو ارف  

يمزج  ين   مالث  معيا   وهنالك  الععد  جنهر  على  نؤمر  ا  دا ت  االما  البسيطة  اعتطا   االة  في 

 المعيا ين وفيما يلي  تحدا  إيجاز عن د  وااد من هذه المعايير: 

يعصد    نطا ق فحص المستندات وفعا ل روا ععد ااعتمام نطا ق    )الحرفي(: معيار التطابق التام    أ/

 (ي43) ارفي رك دلمة  كلمة رو ارف  حرف دما نتطا ق الصن ل التي نعكس ا المرآل م. اعي 

والمحاد     (ي44) و التالي يستطي. المصرف  فض المستند عندما ا يتطا ق م.  ننم ومروا ااعتمام 

 
 . 600/ز/ح من اعينل والعناعد المنادل   رل 14ا هر المامل ( 37) 
 .171سا قي  علي جمال الدين عن ي مرج. ( 38) 
 170ي  12005فيص  محمنمي مسؤولية البنك في قبنل ااعتمام في  ها  ااعتمام المستندك ا( 39) 
 375 جنى ر ن الخيري مرج. سا قي  ( 40) 
 134اسين محامهي مرج. سا قي  ( 41) 
 .600/م من اعينل واععراف والعناعد المنادل 14ا هر المامل ( 42) 
 .34ي ما  الفكري  2005الغنيي الجديد في العناعد واععراف المنادل لتعتمامات المستنديةي اسا  الدين عبد ( 43) 
 . 63فيص  محمنم مرج. سا قي  ( 44) 
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التي سا ت في هذا اانجاه ل  نفرق  ين ااتتتفات البسيطة رو ااتتتفات الجنهرية فجميع ا  

 (. 45) نؤمك لرفض المستند  غض النهر عن م جة جسامت ا

للمستندات ايث قد  المستفيد م امل ننبت  (  46) ذت  التطا ق التا ومن رمنلة قضايا المحاد  التي رت

 ( ىلى ودي  جمردي.A-D( والتي رما  ىلي ا من )A-B-C-Dقيام   تسلي  المستندات)

 فض البنك النفا  اعتبا  رن المستند ا يه ر  أ   نسل  المستندات داملة ايث دان يجب النص 

(A-B-C-Dوقد رددت المحكمة  فض المس ) تندات على رساع المعنى اللغنك ول  نستند للعامل

المصرفية المتبعة في هذا ال أن لنيف المستندات. وعلى الرغ  من رن معيا  التطا ق التا  يعتبر  

في   يعن ة  قد  جد  لكن  ااعتمام  فتح  ومروا  المستندات  نطا ق  لضمان  المعايير  ريدق  من 

من استننا ات نسمح للبنك قبنل المستند  غ  وجنم    المطا عة الحرفية  ين المستندات لذا دان ا د 

 مخالفة  سيطة في .

 تيجة لصعن ة التطا ق الحرفي للمستند لنجنم مترامفات في دنير من   معيار التطابق المعقول:   ب/

التطا ق   جا  معيا   المستندك  ااعتمام  على مضمنن  نؤمر  رتطا   سيطة ا  وجنم  رو  الكلمات 

فحص المصرف المستندات فإذا وجد   ا اتتتف  سيط غير جنهرك فإ    المععنل و عني    رن ي 

ويجب لتطبيق هذا المعيا  رن نكنن المستندات في مجمل ا    (ي47) يعب  المستندات ويلز  العمي   عبنل ا

نحتنك على ويف دام  ومطا ق ل روا العمي ي فمنت ىذا جا  مستند ينص على رن البضاعة  

 بضاعة جيدل جدا هنا يجب  فض المستندات لنجنم ااتتتف الهاهر.جيدل وآتر ينص على رن ال

و جد رن العناعد المنادل قد امترات رن يكنن  الفانن ل التجا ية ويف دام  للبضاعة  عكس   

 المستندات اعترى التي ننيف البضاعة   ك  عا .  

ل ا مستند آتر وليس  والمعصنم  نعص المستندات النعص في  يا ات ىادى المستندات عما ا يكم 

 (.48) في االة وجنم تتفات  ين المستندات ومروا ااعتمام 

في    النتا    اتتتف  و التالي  اعترى  عن  قضية  د   اتتتف  يرج.  المعيا   نعدير  ويعن ة 

ريا  لفحص المستندات و التالي    5المصرف النااد وقد ادمت العناعد المدل المحدمل للمصا ف  ت  

العرا   عبنل رو  فض المستند والتي نتنافر في المطا عة الحرفية وليس في التعيي   السرعة في انخاذ  

لمجمنا البيا ات التي نحتاج لخبرا  مد  ين يتمتعنن  م ا ات عاليةي لذلك رعطت العناعد المنادل 

للمصا ف فرية إل جاا المستند للمستفيد لتصحيح  قب  ا ت ا  مدل ااعتمام مما يزيد من فرية 

 طا ق. الت

يمزج هذا المعيا   ين المعيا ين السا عين ف ن يطبق معيا  التطا ق التا     ج/ معيار التطابق المزدوج: 

في االة عتقة المصرف والمستفيد ويطبق معيا  التطا ق المععنل في عتقة المصرف والعمي ي 

فالغر  من هذا المعيا  هن منح المصرف سلطة نعديرية لرفض المستندات التي نحتنك على  

يحمي المصد ين من التعسف ومماالة المستن مين ىذا ن  اللجن     عض الختفات البسيطة ايث 

لمعيا  التطا ق الدقيق في عتقة البنك  العمي . نعر  المعيا  للرفض اعتبا ه ا يضيف معيا اً  

 ينما ذدر البعض رن المصرف عندما يطبق معيا  التطا ق التا  م. المستفيد فان اعتير    (.49)جديداً  

 تندات يحيحة من البداية.  التالي يعد  مس 

الموحدة   د/ واألعراف  القواعد  تبنته  الذي   Standard for Examination of:المعيار 

Document  :    نناولت العناعد اععراف المنادل المعيا  الذك روجبت على المصا ف اعتذ

في   عند فحص ا للمستنداتي ايث رلزمت ا  فحص المستندات من ايث الهاهر فعط مون التعمق

 
 .36اسا  الدين عبد الغنيي مرج. سا قي  ( 45) 
 .37اسا  الدين عبد الغنيي مرج. سا قي  ( 46) 
 .69فيص  محمنم مصطفىي مرج. سا قي  ( 47) 
 .500/ج من العناعد واععراف المنادل   رل 73المامل ( 48) 
 .206اسين محاملي مرج. سا قي   ( 49) 
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فحص  ويعصد     الدولية  المصرفية  اعينل  معيا   وهن  جديداَ  معيا اَ  ورضافت  النص  فحنى 

المستندات  عين الرج  المصرفي اعمين المل ِّ   العناعد المصرفية الدولية المتفعة غالباً م. اعاكا   

دمل ومختلفة  ىا رن العناعد واععراف المصرفية متع  (.50)المعر ل في العناعد واععراف المنادل

و التالي يصعب على المصرفي اإللما   جمي. اععراف والمصطلحات الخاية  ك  ر ناا التجا ل  

وععنمهاي لذلك انت العناعد واععراف المنادل العديد من اعينل والعبا ات المصرفية الدولية  

ا ق التا  دحنالي  التي ن  التعا ف على نداول اي منت استخدمت  عض المفرمات للحد من معيا  التط

ونعريباً لنيف مبلغ ااعتمام رو الكمية رو سعر النادل الم ا  ىلي ا. و جد رن معه  المصا ف قد  

انج ت لتلتزا    ا  حن ننايد اعينل المصرفية الدولية منلما ن ترا المصا ف السنما ية في  

المنادل   رل   واععراف  اعتذ  العناعد  مرا  ااعتمام  فتح  ادوا  زاا.  600استما ل  عند 

( من العناعد واععراف  14و ستطي. رن  لخص المعيا  الذك نبنت  العناعد من تتل مرانا للمامل ) 

 دما يلي:  600  رل 

يجب على المصا ف المختلفة المعنية  ااعتمام المستندك سنا  دا ت المصرف المسمى رو    -ر

التعدي  وذلك استناماً ىلى المستندات وادها  المصرف المعزز رو المصرف المصد  رن يفحصنا  

وذلك لتحديد ما ىذا دا ت المستندات ن ك  في ظاهرها نعديماً مطا عاً ر  ا. والتعدي  يعصد    ىما  

نسلي  مستندات ااعتمام رو المستندات التي سبق نسليم ا. رما التعدي  المطا ق فيعصد    التعدي  

اا رزمنة ومروا  م.  يتطا ق  المعيا   الذك  وم.  العناعد  من  المطبعة  النصن   وم.  عتمامي 

 الدولي لألينل المصرفية. 

وقد ن  نحديد فترل تمسة ريا  عم  نلي ين  التعدي  لتحديد ما ىذا دان التعدي  مطا عاَ ر  ا ويحب  -ب 

رن ا نختصر هذه المدل رك نصبح ر  عة  داً عن تمسة دما يجب راَّ نتأمر  نقنع ا في رو  عد 

 نا يخ التعدي   أك نا يخ ا ت ا  رو  آتر ين  للتعدي . 

من    -ج عك  نخض.  التي  اعيلية  النع   مستندات  من  ردنر  رو  وااد  على  يحتنك  الذك  التعدي  

( يجب رن يعد  من المستفيد رو من يننب عن  تتل مدل 25و 24و 23و22و21و20و19المنام)

د  اعانال  ما ا يتجاوز نا يخ ا ت ا  رقصاها وااد وع رون ينماً  عد نا يخ ال حني وفي  

 ااعتمام.

ا ي ترا رن نكنن المستندات المعدمة رو البيا ات التي نتضمن ا متماملة نماماً م.  عض ا البعض    -م 

 رك ر   يجب راَّ يكنن هنالك نعا ضاً واضحاً فيما  ين رك مستند مطلنب وآتر رو م. ااعتمام. 

ة رو الخدمة في رك مستند ماعدا الفانن ل التجا ية  صيغة عامة  يجنز رن يكنن ويف البضاع  -هت

   را راَّ يتعا   ذلك م. ويف ا في ااعتمام.

التجا يةي مون -و الفانن ل  رو  التأمين  رو مستند  النع   نعدي  مستند غير وما ق  ىذا نطلب ااعتمام 

ال يحتني ا  رن  يجب  التي  البيا ات  رو  للمستند  المصد ل  الج ة  المصا ف نحديد  ستعب   مستندي 

/م( 14المستند دما قد  ىذا نبين رن محتناه يفي  غر  المستند الذك الب ور   يطا ق  ص المامل)

 . 600من اعينل واععراف المنادل لتعتمامات المستندية   رل

ىلي ا  ىلي ا في ااعتمام سيت  نجاهل ا من المصرف وا ينهر    المستندات المعدمة مون رن ي ا -ز

يحدم  رن  مون  ااعتمام مرا  نضمن  وىذا  قا   تعديم ا.  من  ىلى  المصرف  إعامن ا  يعن   وقد 

المستند الذك ي ير ىلى مطا عة ال راي سنف نعتبر المصا ف ذلك ال را دأن ل  يكن وسنف  

 يت  نجاهل . 

ااق لتا يخ    يجنز رن يؤ خ المستند قب  نا يخ ىيدا  ااعتمامي ولكن  يجب راَّ يؤ خ  تا يخ  -ا

ىلماماً  نظيفت     التعدي . المصرفي هن اعدنر  للتطبيقي عن  المعيا  هن اع سب  و رى رن هذا 

وردنر تبرل واتى عند وجنم اتتتف يمكن  الرجنا للم ترك رواً قب  قبنل المستند للمنافعة 

 على نلك ااتتتفات رو  فض ا.

 
 . (600/ر( من اعينل واععراف المنادل لتعتمامات المستنديةي الن رل )14ا هر المامل )( 50) 
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 المطلب الرابع: المستندات المخالفة

البنك من عملية فحص المستندات ىذا انضح ل  رن المستندات  اقصة رو غير مطا عة ورن  ععب فراغ  

ااات عد  المطا عة متعدمل ومختلفةي فعد نكنن المستندات المعدمة غير المتفق علي ا في ااعتمام رو  

في   نكنن متعا ضة في مضمن  ا رو رن المبلغ النا م في وميعة التأمين مختلٌف عما هن متفق علي 

ااعتمام رو المخاار المؤمن ضدها مغايرل رو رن هناك مستند محدم غير منجنم رو  يان محدم غير  

ففي هذه الحالة يجنز للمصرف رن يعن   الرفض الن ا ي للمستندات غير المطا عة وذلك   (.51) منجنم 

لل المصرف  يتيح  رن  اعجدى  فمن  ذلك  عن  وعنضاً  ااعتمام.  ىضرا اً  أاراف  يسبب  مستفيد قد 

الفرية في استكمال رو نصحيح المستندات المخالفة. لذا ىن قر  المصرف المختص رن التعدي  غير  

ويجب على المصرف رن يرس  ىمعا اً وااداً  ذلك    (ي52) مطا ق فيمكن رن يرفض النفا  رو التداول

ويجب رن يتضمن اإلمعا  ما    (.53) ىلى المعد  ويعصد    مستفيداً رو مصرفاً رو ارفاً آتر يعن   التعدي 

 يلي: 

 رن المصرف يرفض النفا  رو التداول. .ر

 ننضيح جمي. المخالفات التي  نا  علي ا يرفض المصرف النفا  رو التداول. .ب 

 رن المصرف يحتفظ  المستندات  ا تها  نعليمات المعد . .ج

اإليدا   • االب  منافعة  على  اصنل   اين  ىلى  يحتفظ  المستندات  المصد   المصرف  رن 

وينافق على قبنل اي رو ىلى اين اصنل  على نعليمات ااعة من المعد  قب  منافعت  على  

 . قبنل المنافعة

 .رن المصرف يعيد المستندات  •

 (.54) رن المصرف يتصرف  ناً  على التعليمات المسبعة المستلمة من المعد  •

ك وسا   سريعةي يجب رن يرس  اإلمعا  المذدن   نسا   اانصال عن  عدي وىذا نعذ  ذلك  أ •

 (. 55) على راَّ يتجاوز ذلك اإل سال الين  المصرفي الخامس الذك يلي ين  التعدي 

يحق للمصرف رن يعيد المستندات ىلى معدم ا في رك وقت  عد نعدي  اإلمعا  المنصن  علي  في    -م 

 . 600ل  /ر/ب. من اعينل واععراف المنادل لتعتمامات المستندية   ر3/ج والفعرل  16الفعرل  

 خلص مما سبق ر   يجب على المصرف في االة رن التعدي  غير مطا ق رن يعن   اإلجرا ات 

وجن اً وىذا رتفق في ذلك فيتعذ  علي  رن يدعي  أن المستندات ا ن ك     16التي و مت في المامل  

ويحق للمصرف المختص سنا  دان المصد  رو المعزز في االة  فض  للنفا  رو  (.56) نعديما مطا عاً 

التداول رن يطالب  إعامل قيمة رية نغطية  فذت م. الفا دل وذلك   را رن يكنن قد قا   تعدي  ىمعا اً 

 (.57) ذلك

 

 النتائج:

ااعتمام المستندك ععد ذو اتتلفت اآل ا  انل نفسير ابيعة التزا  البنك نجاه البا . والراجح رن   -1

واععراف  العناعد  نحكم ا  محدمل  مكلية  إلجرا ات  وفعاً  نت   عملية  نكية  ف ن  تاية.  ابيعة 

 المنادل الخاية  ااعتمامات المستندية والصام ل عن غرفة التجا ل الدولية في  ا يس. 

 
عد  التزا  البنك  المطا عة للمستندات م. ماهن وا م في تطاب ااعتمام يعر  البنك ىلى المسؤوليةي فإذا دان سند ال حن يتضمن محن (  51) 

(Apple)  ينما  جد وميعة التأمين نغطي جناات من ما دة (Samsung).    وعلى الرغ  من عد  وجنم المطا عة الهاهرية للمستنداتي

 ااعتمام يصبح البنك مسؤواَ عن ذلك رما  اآلمر)المستفيد(   قا  البنك  دف. مبلغ
 .600/رمن العناعد واعينل المنادل لتعتمامات المستندية16ا هر المامل( 52) 
 .600من العناعد واععراف المنادل لتعتمامات المستندية  2ا هر المامل ( 53) 
 .600تمامات المستندية/ج من العناعد واععراف المنادل لتع16ا هر المامل( 54) 
 .600/م من العناعد واععراف المنادل لتعتمامات المستندية16ا هر المامل ( 55) 
 . 600/و من اععراف   رل 16ا هر المامل ( 56) 
 .600/ز   رل16ا هر المامل( 57) 
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البنك    -2 ي ترا ا  مستندات   يسية  اعول  الننا  ىلى  نعين.  المستندات  ال حن نعس   وهي سند 

 و نليصة التأمين والفانن ل التجا ية. والننا النا ي مستندات ما نية يتفق علي ا اعاراف.

يعتبر معيا  اعينل المصرفية هن اع سب في فحص المستندات ىذ ر   يجم.  ين تبرل الرج   -3

 المنادل. المصرفي المل   العناعد المصرفية الدولية والمتفعة غالباَ م. العناعد واععراف

يجب على المصرف في االة رن التعدي  غير مطا ق رن يعن   اإلجرا ات التي و مت في المامل  -4

 (.600من العناعد واععراف المنادل ) 16

روجبت على المصا ف اعتذ    عند فحص ا -نناولت العناعد اععراف المنادل المعيا  الذك    -5

 يث الهاهر فعط مون التعمق في فحنى النص. للمستنداتي ايث رلزمت ا  فحص المستندات من ا

 في االة وجنم مستندات مخالفة يجب ىتطا  المستفيد  ذلك. -6

رو  -7 ااعتمام  لما هن مد ج من مستندات في تطاب  البنك  عبنل مستندات غير مطا عة  قا   ىذا 

بح  مستندات متعا ضة م.  عض ا البعضي و منجب ذلك قا   دف. مبلغ ااعتمام ىلى المستفيدي يص

 البنك مسئنا رما  اآلمر. 

 ىذا قا  البنك  رفض النفا  للمستفيد  رغ  مطا عة المستندات يجعل  مسؤواً رما  المستفيد.  -8

 

 التوصيات:

المنادل  -1 واععراف  لألينل  الدو ية  مستجدات   لتعتمامات المراجعة  ضن   على  المستندية 

 التجا ل الدولية. 

واععراف -2 اعينل  م.  متسعة  نكنن  اتى  الداتلية  قنا ين ا  مراجعة  على  المختلفة  الدول  اث 

 المنادل.

 العم  على اعتذ  معيا  مناد لفحص المستندات.-3
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