العــدد الثامــن

املجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل

دور البنك االيجابي لحل إشكاالت االعتماد المستندي
بن عزة أمال

مقدمة :

134

ةتم االتفةاق
تتم البيو الدوليةة بةين طةرفين متواجةدين فةي دولتةين م تلفتةين ،األمةر الةذي يةدفع ألا ي ّ
فيهةةا علةةى أا يكةةوا تسةةليم البضةةاعة بموجةةب مسةةتندات ،والتةةي تثبةةا عمليةةة شةةحن البضةةاعة المتعاقةةد
عليها ،فيكوا تسليم المستندات و تسليم للبضاعة المتعاقد عليها ،و التالي يستحـ الثمن.135
وعلى ذا األسا

أضحى للقطا المصرفي النصيب األكبر في التعامةل واالسةتفادة مةن مميةزات

التجةةارة القائمةةة أساسة ةاً علةةى السةةرعة ف ةةي المعةةامالت واالتصةةاالت ،ويعتب ةةر االعتم ةةاد المسةةتندي م ةةن

األس ةةاليب األكث ةةر ض ةةماناً ف ةةي المب ةةادالت التجاري ةةة ،وق ةةد زادت أ ميت ةةه بع ةةد انفت ةةاح األسة ةواق التجاري ةةة

الدوليةةة علةةى بعضةةها الةةبع  ،حيةةك يتعهةةد البنةةك فةةي ةةذه العمليةةة بةةدفع مبلةةا معةةين بنةةا ً علةةى طلةةب
الشةةروا المتفةةـ عليهةةا والةواردة فةةي
عميلةةه م المشةةتري) مقابةةل تقةةديم المسةةتندات التةةي تبةةين التّوافةةـ مةةع ّ

االعتماد المستندي .136وعن طريـ ذه المستندات يتمكن المسةتفيد مةن اسةتالم مةن البضةاعة إما مةا

تقيد بشروا االعتماد المستندي.
ولةةذلك تعتبةةر المسةةتندات أساسةاً لالعتمةةادات المسةةتندية وعمليةةة تبادلهةةا بةةين البنةةوك المتداخلةةة فةةي

ةةذا األسةةلوب ،فهةةو وسةةيلة ضةةماا لطرفةةي البيةةع كمةةا أنةةه وسةةيلة وفةةا كةةل منهمةةا بالت ازمةةه .لةةذا تلجةةأ

البنوك و مجرد

137
تلقيها لهذه المستندات للقيام بفحصها وفقةاً لمبةادو وقواعةد أساسةية  ،والتةي تشةكل عنصة اًر مهمةاً

يتسةةبب فةةي خالفةةات ون ازعةةات فةةي العمةةل ،والتةةي ينشةةأ عةةن م الفتهةةا مسةةؤولية البنةةك فةةي التعةةوي

أا المسةتندات دليةل البةائع علةى تنفيةذ
أا مصلحة ذا األخيةر تتمثةل فةي ّ
وسقوا حقه تجاه اآلمر .إم ّ
الت زاماته الناشئة عن عقد البيع ،وأما مصلحة البنك التي يحةر عليهةا عنةد فحصةه للمسةتندات فهةي

تكمن في ّأنه ال يستطيع مطالبة المشتري بما دفعه و إلةى البةائع إال إما قةدم إلةى العميةل المسةتندات
المطابق ةةة لتعليم ةةات ةةذا العمي ةةل ،ف ةةإا ل ةةم تك ةةن المس ةةتندات مطابق ةةة تع ةةذر علي ةةه إلة ةزام عميل ةةه بقبوله ةةا
والمطالبة بما دفعه و للبائع ،بل وقد يفقد عمولته وقد يلزم و بتعوي

العميل.

 134أستانة مساعدة "أ" ب لية الحقوق المركز الجامعي بلحاج بوشعية-عين تموشن -
 135بوزيدي ليا  ،النظام القانوني لجعتماد المستندي ،دراسة مقارنة ،مذكرة ماجستير ،جامعة واؤران،2011 -2010 ،
ص.16
 136سؤؤماح ي وسؤؤف اسؤؤماعيل السؤؤعيد ،العجقؤؤة التعاقديؤؤة بؤؤين أ ؤؤرام عقؤؤد االعتمؤؤاد المسؤؤتندي ،رسؤؤالة ماجسؤؤتير ،فلسؤؤطين،
 ،2007ص.8
 137تختلؤؤف عمليؤؤة فحؤؤص االعتمؤؤاد المسؤؤتندي التقليؤؤدي عؤؤن االعتمؤؤاد المسؤؤتندي ارل ترونؤؤي الؤؤذي يعتمؤؤد علؤؤى الوسؤؤائل
الت نولوجية الحدي ة ،أنظر بن عزة أمال،
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يبدي البنك رأيه إما بقبول ذه المستندات وعتمام سير عملية االعتمةاد

المستندي ،أو يقوم برفضها .ولكن المتعارف عليه وحرصا من البنك على عمالئةه ،ومةن أجةل تفةادي
التعقيد في العمليات التجارية ،أا البنك ال يرف

المستندات بشكل فةوري ،و ّعنمةا يحةاول أا يجةد حةالً

للمستفيد ،فيطلب منه اصالح ال لةل وتقةديم الةوراق السةليمة قبةل نهايةة مةدة االعتمةاد .ويمكةن أا يةرى

أا الم الفةةة جو ريةةة فةةال يمكةةن للبنةةك الفةةاتل أو المشةةتري تجاوز ةا فهةةي غيةةر قابلةةة التصةةحيل.
البنةةك ّ
ولكةةن األمةةر الغالةةب فةةي الواقةةع العملةةي أا ةةذا الةرف يكةةوا معلةالً بوجةةود م الفةةات فةةي المسةةتندات
المقدمةةة ،ولكةةن البنةةك قةةد يلجةةأ وقبةةل رفضةةه للمسةةتندات لمجموعةةة مةةن االجة ة ار ات كوسةةيلة لمعالجةةة
الم الفات الموجودة في المستندات المقدمة ،فما ي أ م اآلليات المتبعة من قبل البنوك لحةل مشةكلة

المستندات الم الفة في االعتماد المستندي؟.

ذا ما سنحاول االجابة عنه من خالل التطرق لإلجة ار ات المباشةرة لحةل مشةكلة المسةتندات الم الفةة

والتي سنتناولها في المبحك األول ،واالج ار ات غير المباشةرة لحةل مشةكلة المسةتندات الم الفةة والتةي

سنتطرق لها في المبحك الثاني.

المبحث األول :االجراءات المباشرة لحل مشكلة المستندات المخالفة

حل مشكلة المستندات الم الفة في االعتماد المستندي ،لكن ونظ اًر لما تمتاز بةه
تعددت إج ار ات ّ
ةةذه العملي ةةة م ةةن صة ةرامة ودق ةةة فق ةةد يلج ةةأ البن ةةك إل ةةى اإلجة ة ار ات األولي ةةة أو م ةةا يع ةةرف بة ةاإلج ار ات

المباشة ةرة ،والت ةةي ال تمت ةةاز بكثي ةةر م ةةن التعقي ةةد ،فإم ةةا أا يقةةةوم البن ةةك بتص ةةحيل المس ةةتندات الم الف ةةة
مالمطلة ةةب األول) ،أو يقة ةةوم برفضة ةةها مالمطلة ةةب الثة ةةاني) مجنب ة ةاً نفسة ةةه المسة ةةؤولية الناجمة ةةة عة ةةن ة ةةذه
الم الفات.

المطلب األول :تصحيح المستندات المخالفة

المستندات غير المطابقة لشروا االعتماد المسةتندي ،وملةك لوجةود نقة

عادة برف
يقوم البنك
ً
في بياناتها أو لنق في أوصةاف البضةاعة ،أو لعةدم وجةود التصةديقات المطلو ةة وملةك وفقةاً لمعيةار
التطابـ الحرفي.138
ةذه المسةتندات وايجةاد حةل بةديل خخةر لمعالجةة

غير أا الواقع العملي قد يدفع بالبنك لعدم رف

ال لل في المستندات المقدمة ،وملك ليتجنب وقوعه في المسؤولية اما لم يقتنع القضا بدفاعه .لذا قد
يطلب البنك المكلف بالدفع من المستفيد تصحيل الم الفة الموجودة فةي المسةتندات المقدمةة ّةم اعةادة
الشةحن ،كمةا
تقديمها مرًة أخرى ضمن الفترة المحددة بصالحية االعتماد أو صةالحية تقةديم مسةتندات ّ
يمكةةن للبنةةك مطالبةةة المسةةتفيد ببيةةاا سةةبب الةةنق فةةي المسةةتندات ،وكيفيةةة اسةةتكمال ةةذا الةةنق  ،مةةع
 138حسين شحادة الحسين ،موقف البنك من المستندال المخالفة في االعتماد المستندي ،رسؤالة دكتؤوراه ،جامعؤة القؤاارة،
 ،2001 -2000ص .336
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ت ةةوخي الح ةةذر الحتم ةةال الغ ةةا ف ةةي عملي ةةة التص ةةحيل .139ويمك ةةن للبن ةةك اس ةةت دام وس ةةائل االتص ةةال
الم تلفة مع المستفيد ليعلمه باألمر ويقوم بتصحيل األخطا بأسر وقا ممكن.
ةةذا وحتةةى يعتبةةر التصةةحيل مقب ةوالً يجةةب عةةدم وجةةود تنةةاق بةةين المسةةتندات التةةي تة ّةم تصةةحيحها
الشحن المقةدم تحفظةات علةى حالةة البضةاعة أو تغليفهةا،
والمستندات المقدمة سابقاً ،كأا يحتوي سند ّ

ةم يقةةدم سةند شةةحن جديةد ال يحتةةوي علةى ةةذه التحفظةات ،140أو أا يةةرد فةي سةةند الشةحن بيةةاا معةةين

وكاا م الفاً لبياا في الفاتورة ورد سابقاً.141

أمةةا اما لةةم يقة ّةدم المسةةتفيد التّصةةحيل خةةالل الفت ةرة المحةةددة ،فةةال يحةةـ لةةه المطالبةةة بقيمةةة االعتمةةاد

المستندي ،وينحصر حقه بالمطالبة به قبل المشتري في عقد البيع.142

أمةةا اما قةةام المسةةتفيد بةةإج ار التّصةةحيل المطلةةوب ،فلةةيس للبنةةك االحتجةةا بوجةةود م الفةةات أخةةرى فةةي
المستندات ،وملك حتى ينتفي عنصر المفاجأة بالنسبة للمستفيد ،بعد نجاحه في عملية التصحيل قبةل

نهاية الفترة المحددة.
ام ال يسةةمل للبنةةك بإبةةدا الم الفةةات فةةي كةةل م ةرة ،و التةةالي علةةى ةةذا األخيةةر أا يقةةوم بةةالفح

خالل المدة الممنوحة لذلك ،وأا يستغلها على أكمل وجه ليقدم في األخير كشفاً بكل الم الفةات التةي

وجد ا ،143وملك لدعم دف وجود االعتمادات المستندية.

أما عن موقف الّلجنة المصرفية بغرفة التجارة الدوليةة مةن تصةحيل المسةتندات الم الفةة لالعتمةاد

المستندي ،فقد تباين إلى:144

أ -اما كانا المستندات صادرة من المستفيد فاا التّصحيل ال يحتا للتو يـ من المستفيد.
ب -أمةةا المسةةتندات الصةةادرة مةةن طةةرف خخةةر غيةةر المسةةتفيد فيجةةب تصةةحيحها مةةن قبةةل المصةةدر مةةع
بياا صةفة المصةحل وعالقتةه بالمصةدر ،ولةيس للبنةك التّأكةد مةن ةذه العالقةة أو مةن أحقيةة قيةام ةذا
بالتصحيل بالنيابة.
الش
المطلب الثاني :رفض المستندات المخالفة

إما فشل البنك في ايجاد حل للم الفات الموجودة في المستندات المقدمة في االعتمةاد المسةتندي فانةه

يق ةةوم برفضة ةةها ،وملة ةةك كحالة ةةة وجة ةةود خالفة ةةات تة ةةؤ ر عل ةةى وضة ةةع طالة ةةب فة ةةتل االعتمة ةةاد مثة ةةل زية ةةادة
المصاريف ،أو تلف البضاعة...

 139المواد  42حتى  46من الجئحة  500لألصول واألعرام الموحدة لجعتمادال المستندية ،وفم تعديجل .1983
 140علؤي جمؤال الؤدين عؤو  ،االعتمؤادال المسؤتندية ،دراسؤة للقضؤا والفقؤ المقؤارن وقواعؤد سؤنة  1983الدوليؤة ،دار
النهضة العربية ،1989 ،ص.315
 141اشام فرعون ،القانون التجاري البري ،الجز ال اني ،منشورال جامعة حلة ،1985 ،ص.268
 142وعليؤ اسؤؤترداد المسؤؤتندال مؤؤن البنؤؤك حتؤؤى ال يصؤؤب األمؤؤر وك نؤ وديعؤؤة ،أنظؤؤر أيضؤؤا علؤؤي جمؤؤال الؤؤدين عؤؤو ،
المرجع السابم ،ص.316
 143المادة  /14د 2 /من الجئحة  500المتعلقة باألصول واألعرام الموحدة لجعتمادال المستندية.
 144حسين شحادة الحسين ،المرجع السابم ،ص.341
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كةةل مسةةتند ال يطةةابـ المسةةتندات المشةةترطة فةةي عقةةد االعتمةةاد المسةةتندي علةةى

معيار التطابـ التام في المستندات المقدمة.

وعما رأى البنك وجوب رف

المستندات فاا عليه ارسةال إخطةار صةريل بهةذا الةرف

لكةل مةن البنةك

الوسةةيط أو المسةةتفيد بإحةةدى وسةةائل االتصةةال ،ويجةةب أا يةةتم ملةةك قبةةل نهايةةة يةةوم العمةةل المصةةرفي

السابع التالي ليوم تسلم المستندات ،على أا يذكر في اإلخطار كافة الم الفات التةي بنةى عليهةا ةذا
الرف
ّ

 ،وكذلك فيما إما كاا البنك يحتفل بالمستندات تحا تصرف مقدمها أو أنه سيعيد ا إليه.145

ةةذا و موجةةب المةةادة  /14ة فإنةةه ال يمكةةن للبنةةك مصةةدر االعتمةةاد أو البنةةك المعةةزز أا يةةدعي بعةةدم

مطابقة المستندات لشروا االعتماد إما لم يلتزم بمةا جةا فةي المةادة  /14د أو لةم يحةتفل بالمسةتندات

تحا تصرف مقدمها أو لم يقم بإعادتها إليه.
و قيام البنك برف

المستندات الم الفة وفقاً ألحكام المادة  14يمكن القول بانتها العالقة بين البنةك

والمستفيد وفقاً لالعتماد المستندي.

المبحث الثاني :االجراءات غير المباشرة لحل مشكلة المستندات المخالفة
قد يلجأ البنك في بع

األحياا لمجموعة إج ار ات انوية أو ما يسمى باإلج ار ات غير المباشرة

كسبيل لحل مشكلة المستندات الم الفة في االعتماد المستندي ،و ي علةى غةرار االجة ار ات المباشةرة

تتطلب تدخل عدة أطراف باإلضافة لتميز ةا بعةدة أسةاليب و ةي الّلجةو إلةى التّشةاور مالمطلةب األول)
أو قيام البنك باالحتفاظ بالمستندات تحا تصرف مقدمها أو إعادتهةا لةه م المطلةب الثةاني) أو إرسةال
المسةةتندات علةةى أسةةا

التحصةةيل م المطلةةب الثالةةك) أو الةةدفع مةةع الةةتحفل م المطلةةب ال اربةةع) وأخي ة اًر

يمكن الّلجو إلقراذ المستفيد مبلا االعتماد مالمطلب ال امس).
المطلب األول :التشاور للتنازل عن المخالفات

يحةدث أحيانةاً أا يكتشةف البنةك المكلةف بتنفيةذ االعتمةاد أا المسةتندات المقدمةة مةن قبةل المسةتفيد

غير مطابقة مم الفة لشروا االعتماد المستندي) فيلجأ البنك المنفةذ فةي ةذه الحالةة لالتصةال بالبنةك

مصدر االعتماد ألخذ رأيه فيمةا ي ة

ةذه الم الفةات ،ولكةن األمةر غالبةاً ال يتوقةف عنةد ةذا الحةد،

فيقوم البنك المنفذ بإرسال المستندات إلى البنك الفاتل الت ام قرار بشأنها بشكل يتحقةـ معةه مصةلحة
كةةل األطةراف المشةةاركة فةةي ةةذه العمليةةة .146لكةةن إما قةةام البنةةك المنفةةذ بةةالرف

ال ةةاطئ فهنةةا تترتةةب

مسؤوليته أمام البنك الفاتل أو أمام المستفيد.

الفرع األول :تشاور البنك المنفذ مع البنك مصدر االعتماد يحـ للبنك المنفذ إما رأى أا المستندات
غير مطابقة في ا ر ا لشروا االعتماد االتصةال مةع البنةك مصةدر االعتمةاد ضةمن الفتةرة المحةددة

145
146

حسين شحادة الحسين ،المرجع السابم ،ص .380
حسين شحادة الحسين ،المرجع السابم ،ص.342
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في المادة  13الفقرة ب ،و ي بما ال يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي التّالية ليوم استالم المسةتندات.
مع األخذ بعين االعتبار أنه على البنك المنفةذ اسةتعمال وسةائل االتصةال السةريعة فةي اتصةاله بالبنةك
مصدر االعتماد.

وفةةي حةةال قةةام البنةةك المنفةةذ بالتّشةةاور مةةع البن ةةك مصةةدر االعتمةةاد فانةةه سةةيحتفل بالمسةةتندات تحةةا

تصرف المستفيد لي لي مسؤوليته عنها م يبدأ بالتّشاور .فاما لم يقم البنةك بةذلك ع ّةد قةابالً للمسةتندات
كما قدما له ألنه احتفل بها أكثر من سبعة أيام.

أما اما احتفل بالمستندات تحا تصرف المستفيد وقام بإرسالها للبنةك الفةاتل فانةه غيةر ملةزم بةالرد
خالل مدة السبعة أيام ،وعنما يمكنه ابالد المستفيد بموقفه عندما يقوم البنك الفاتل و اآلخر بإبالغةه

بموقفه من المستندات الم الفة.

ذا وليس للبنك الفاتل الوفا للبنك المنفذ إما قام ذا األخيةر بالةدفع دوا التقيةد بشةروا االعتمةاد

مأي كانا المستندات م الفة).147
واما قةةام البن ةةك مصةةدر االعتم ةةاد بالتنةةازل ع ةةن الم الفةةات ف ةةاا ةةذا التّن ةةازل ينحصةةر نطاق ةةه ف ةةي
القضية الني يتعلـ بها وال يمتد للمستقبل.

الفرع الثاني :تشاور البنك مصدر االعتماد مع طالب فتح االعتماد

حرصاً من البنك على حسن سير عملية االعتماد المستندي ،ورغب ًة منةه فةي تفةادي المشةاكل الناجمةة
عن رف المستندات خاص ًة إما رغب طالب فتل االعتماد بقبولها ودفع قيمتها ،فانه قد يلجأ للتشاور

مع طالب فتل االعتماد ب صوصها.148

كما أا أ ر موافقة طالب فتل االعتماد علةى الم الفةات ينحصةر فقةط فةي االعتمةاد المسةتندي الحةالي

دوا أا يكوا له أ ر مستقبلي.

وفي ذا الصدد نصا المادة  14الفقرة " :إما قرر المصرف مصةدر االعتمةاد أا المسةتندات تبةدو
في ا ر ا غير مطابقةة لشةروا االعتمةاد يجةوز لةه بمحة

اختيةاره أا يتصةل بطالةب فةتل االعتمةاد

ويطلب منه التنازل عن حقه في االعتةراذ علةى الم الفةة أو الم الفةات و ةذا االجة ار ال يمةدد الفتةرة
المحددة بموجب الفقرة ب من المادة ."13

و التالي فقةد أجةازت ةذه المةادة للبنةك أا يتصةل بطالةب فةتل االعتمةاد بمحة
علةةى المشةةاكل التةةي يمكةةن أا تنةةت بسةةبب رفة

ارادتةه بهةدف القضةا

المسةةتندات الم الفةةة ،و التةةالي فةةاا الهةةدف مةةن ةةذه

المادة و در المسؤولية أو االلزام على البنك لالتصال مع طالب فتل االعتماد.

147
148

المادة  /14أ والمادة  /14ب من الجئحة  500لألصول واألعرام الموحدة لجعتمادال المستندية.
حسين شحادة الحسين ،المرجع السابم ،ص.346
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ةةذا وقةةد أكةةدت بع ة الد ارسةةات أنةةه ال يجةةوز للبنةةك أا يتمسةةك بمبةةدأ التّطةةابـ التةةام الحق ةاً إما كةةاا
ٍ
موقف سابـ له.149
موقفه ذا متعارذ مع

ويةرى األسةتام  Ligia MAURA COSTAأا تنةازل طالةب فةتل االعتمةاد عةن الم الفةات يجةب أا

يكوا مكتو اً لينت أ ره ،و و ما م ب اليه األستام حسين شحادة الحسين ،وملك خالفاً لبع
الذي يروا أا األمر يمكن أا يتم شفا ًة.150

الفقها

ةةذا وتجةةدر االشةةارة إلةةى أا الق ةرار الةةذي يت ةةذه طالةةب فةةتل االعتمةةاد فةةي عمليةةة االعتمةةاد المسةةتندي

يعتبر مستقالً عن العقد التجاري الذي أبرمه مع البنك.
كمةةا جةةا فةةي ن ة المةةادة  /13ب" :يكةةوا لةةدى كةةل مةةن المصةةرف مصةةدر االعتمةةاد أو المصةةرف

المعزز مإا وجةد) أو المصةرف المسةمى الةذي يتصةرف بالنيابةة عنهمةا وقةا معقةول ال يتجةاوز سةبعة
أيام عمل مصرفي تلي يوم تسلم المستندات لفحصها وأخذ القرار بشأا قبولها أو رفضها وتبلا الجهة

التي تسلم منها المستندات بق ارره".
ويالحةةل مةةن خةةالل ةةذه المةةادة أنهةةا منحةةا مهلةةة للبنةةك مصةةدر االعتمةةاد وقةةدر ا سةةبعة أيةةام وملةةك
لفح

المستندات وعبدا رأي بشأا قبولها أو رفضها ،غير أنها لم توضةل مةا ي المةدة المسةموح بهةا

لطالب فتل االعتماد لتوضيل موقفه من الم الفات الموجودة في المستندات.
والرأي الغالب في ذا األمر و أا يأخذ البنك يوماا ويضاف إليها  24سةاعة لمشةاورة طالةب فةتل
اال عتم ةةاد عل ةةى أا ت ةةتم العملي ةةة كاف ةةة م ةةن فحة ة

وتش ةةاور وعخط ةةار لمق ةةدم المس ةةتندات خ ةةالل الم ةةدة

فو اًر و است دام كل الوسائل الالزمة.151
ونحن نرى أا ذه المدة غير كافية للقيام بالفح

والتدقيـ في كافة الم الفةات واالبةالد عنهةا ،ولةذا

المعقولة ،أي بما ال يتجاوز سبعة أيام عمل مصرفي تالية ليوم استالم المستندات على أا يتم التبليا

نقتةةرح أا تضةةاعف ةةذه المةةدة إلةةى أر عةةة عشةةر يوم ةاً ليتسةةنى للبنةةك القيةةام بمهامةةه علةةى أكمةةل وجةةه
وليجنب نفسه كةل مسةؤولية يمكةن أا تحةدث لةو أنةه أغفةل بعة

لها.

الم الفةات فةي المسةتندات ولةم ينتبةه

المطلب الثاني :االحتفاظ بالمستندات تحت تصرف مقدمها أو إعادتها له عند اكتشاف البنك لوجود
م الفات في المستندات المقدمة ،فاا عليه إخطةار الطةرف الةذي قةام بتقةديمها بكافةة الم الفةات ،كمةا

 149نفس المرجع ،ص.349
Ligia MAURA COSTA, The applicant and the new uniform customs and practice for 150
documentary credits, at I B L J No.3, 1995, p365
 151حسين شحادة الحسين ،المرجع السابم ،ص.353
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عليةةه أا يوضةةل فةةي مات االخطةةار فيمةةا إما كةةاا يحةةتفل بالمسةةتندات تحةةا تصةةرف مقةةدمها أم أنةةه
سيعيد ا إليه.152
ة ةةذا وقة ةةد بينة ةةا المة ةةادة  /14د 3 /مة ةةن الالئحة ةةة  500المتعلقة ةةة باألصة ةةول واألع ة ةراف الموحة ةةدة

لالعتمةةادات المسةةتندية أا قيةةام البنةةك بإخطةةار الطةةرف المرسةةل بتمسةةكه بالمس ةتندات تحةةا تص ةرفه،
يمنل البنك مصدر االعتماد حـ مطالبة الطرف المرسل بإعادة المبلا الذي سدده اليه مع الفوائد.
وتج ةةدر المالحظ ةةة أن ةةه ال يج ةةوز للبن ةةك مص ةةدر االعتم ةةاد االدع ةةا بع ةةدم مطابق ةةة المس ةةتندات لش ةةروا
االعتمةةاد فةةي حةةال أخفةةـ العمةةل وفقةةا ألحكةةام المةةادة  /14د 3 /أو أخفةةـ فةةي االحتفةةاظ بالمسةةتندات

تحا تصرف مقدمها ،على أا تكوا كافة ذه االج ار ات واضحة وصريحة وغير مشروطة.

كما نصةا المةادة  /14د علةى أنةه يمكةن للبنةك إمةا أا يحةتفل بالمسةتندات تحةا تصةرف مقةدمها

أو أا يقوم بإعادتها اليةه و ةذا يحةدث اا تةم اسةتالمها بطريقةة مباشةرة .لكةن اإلشةكال يظهةر فةي حةال
تسةةلم البنةةك مصةةدر االعتمةةاد ةةذه المسةةتندات بطريقةةة غيةةر مباشةرة ،كمةةا لةةو حةةدث أا وجةةد شةةرا فةةي
االعتماد المستندي يقضي بإرسال أصل بوليصة الشحن مباشرًة للمشتري ،وعند تمام كافة المستندات
ووصولها للبنك يجد أنها م الفة فيلزم بإعادتها للمرسةل ناقصةة وغيةر تامةة .لكةن قةد يحةدث أا يسةتلم

المش ةةتري البض ةةاعة ويكتش ةةف الحق ةةا أا المس ةةتندات غي ةةر مطابق ةةة لالعتم ةةاد المس ةةتندي ،ف ةةإا عملي ةةة
االستالم ال تنفي عنه حقه في رف

المستندات بشرا بوت حسن نيته في ملك.153

أما إما احتفل المشتري بالبضاعة بعد وصول المستندات واطالعةه عليهةا ،فةإا ملةك يعتبةر بمثابةة

تنازل منه عن الم الفات بصورة نهائية.

المطلب الثالث :إرسال المستندات على أساس التحصيل

عرفةةا المةةادة الثانيةةة الفقةةرة ب مةةن القواعةةد الموح ةةدة للتحصةةيالت المسةةتندية

154

التحصةةيل بأنةةه:

"تداول البنوك بنا ً على تعليمات واردة لها من المستندات بغرذ:
أ -الحصول على الدفع أو القبول أو
ب -تسليم المستندات مقابل الدفع و /أو مقابل القبول
ل -تسليم المستندات بشروا وأحكام أخرى".

ويلجأ إلى ذا اإلج ار عندما تكوا الم الفات مات أ مية كبيرة كتلةك ال اصةة بمواصةفات البضةاعة،
أو الشةةحن بعةةد انتهةةا التةةاري المحةةدد ...ففةةي ةةذه الحةةاالت لةةن يقةةوم البنةةك بالةةدفع للمصةةدر وسةةوف
يحةةتفل بالمسةةتندات عل ةةى أسةةا

152
153
154

التحصةةيل م ةةن دوا أا يرغةةب بالةةدفع للمس ةةتفيد مقةةدماً ،وملةةك ك ةةأا

المادة  /14د من الجئحة  500لألصول واالعرام الموحدة لجعتمادال المستندية.
نا رفم البنك المستندال ي ون المشتري ملزما بالدفع بعد استجم للبضاعة استنادا لعقد البيع المبرم مع البائع.
النشرة رقم  522لعام .1995
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يعةةرذ البنةةك الفةةاتل المسةةتندات علةةى المشةةتري فةةاا قبلهةةا فإنةةه ملةةزم بةةدفع مبلةةا االعتمةةاد ،أمةةا إما قةةام
برفضها فإنها تعود للمستفيد وال تسلم للمشتري.
أما إما ن

االعتماد على المستندات مقابل القبول ،فإا تسليم المستندات للمشتري يكوا نظير قبوله

سفتجة مسحو ة بواسطة البائع.

ونحن نتفـ مةع مةا أخةذ بةه األسةتام حسةين شةحادة الحسةين فةي تفسةيره لمعنةى إرسةال المسةتندات علةى
أسا
أ-

التحصيل إم رأى أا ذا األمر يمكن أا يفهم منه:155
إرسال المستندات وتقديمها وفقاً لالعتماد من أجل التنازل عما ورد بها من م الفات و نةا البنةك

المنفةةذ ال يقةةوم بالةةدفع للمسةةتفيد حتةةى يعلةةم بموقةةف البنةةك مصةةدر االعتمةةاد ،وفةةي ةةذه الحالةةة تطبةةـ

األصول واألعراف الموحدة لالعتماد المستندي.

ب -إرسال المستندات من قبل البنك بصفته وكيالً عن المرسل من أجةل تحصةيلها مةن المشةتري إما

قةةام ةةذا األخيةةر بقبولهةةا علةةى أا يةةتم ةةذا اإلج ة ار بشةةكل مسةةتقل عةةن االعتمةةاد المسةةتندي ،وفةةي ةةذه

الحالة تطبـ القواعد الموحدة للتحصيالت المستندية.

المطلب الرابع :الدفع مع التحفظ أو نظير الضمان

و اتفاق بين البنك والمستفيد على أا يقوم األول بالوفا بقيمةة االعتمةاد للثةاني وفةا معلقةاً علةى
شةرا فاسة مفةةاده رفة المشةةتري للمسةتندات ،فةةاا تحقةـ الشةةرا ورفضةا المسةةتندات ،انفسة الوفةةا
وأصبل من حـ البنك استرداد ما وفى به.156

علةةى أا يكةةوا رف ة

المسةةتندات مبني ةاً علةةى وجةةود بع ة

الم الفةةات فةةي المسةةتندات المقدمةةة بحيةةك

يتعذر على المشتري قبولها .ويقع الدفع تحا التحفل إما كةاا البنةك مطمئنةاً إلةى المسةتفيد كةأا يكةوا
عميالً دائمةاً لةه ،أو شةركة مات سةمعة جيةدة ،علةى أا يأخةذ البنةك كافةة االحتياطةات ليرفةع عةن نفسةه
أية مسؤولية أو أضرار قد تنجم نتيجة لدفع قيمة المستندات التي تحتوي على م الفات.

أما إما كاا البنك ال يعرف المستفيد أو أا المبلا كبير جداً فإا الدفع في ذه الحالة يكوا مقابل

ضةةماا يقدمةةه المسةةتفيد بواسةةطة أحةةد البنةةوك مةةن أجةةل رد المبلةةا المةةدفو للمسةةتفيد فيمةةا لةةو تة ّةم رف ة
المستندات.157

على أا يتأكد البنك الضامن من تحديد تاري انتها الضماا ،وحسب رأي األستام حسين شحادة

الحسةةين فةةإا الضةةماا ينتهةةي بمةةرور سةةبعة أيةةام مةةن تةةاري اسةةتالم المسةةتندات مةةن قبةةل البنةةك مصةةدر
االعتماد وملك في حال لم يتم تحديد موعد النتها الضماا.158
155
156
157
158

حسين شحادة الحسين ،المرجع السابم ،ص.377 -376
نجود أبو الخير ،البنك والمصال المتعارضة في االعتماد المستندي ،دار النهضة العربية ،1993 ،ص.333
علي جمال الدين عو  ،المرجع السابم ،ص.324
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ةةذا ويقةةع علةةى البنةةك التةزام ببةةذل عنايةةة ،159ام يجةةب عليةةه أا يكةةوا دقيقةاً عنةةد القيةةام بالةةدفع مةةع

التحفل أو نظير الضماا حتى يتجنب تعرضه لتعوي

المستفيد إما رف

ذا األخير دفةع الضةماا

لثبوت صحة المستندات وعدم م الفتها لالعتماد.160

وللدفع تحا التحفل طريقتين أساسيتين ما:161
 -1التحفظ الداخلي:

و و الةتحفل الةذي ال يصةل إلةى علةم البنةك مصةدر االعتمةاد مةن خةالل البنةك مرسةل المسةتندات،

وي ةةتم ةةذا األم ةةر عن ةةد وج ةةود م الف ةةات بس ةةيطة ال ترق ةةى لح ةةد رفة ة
االعتمةةاد والمسةةتفيد قةةد يشةةدداا فةةي رف ة

المس ةةتندات .ألا البن ةةك مص ةةدر

المسةةتندات اما علمةةا بهةةذا الةةتحفل ،لةةذلك يتصةةرف البنةةك

المرسل وكأا االعتماد يسير بشكل طبيعي.

 -2التحفظ الخارجي:

و ةةو الةةتحفل الةةذي يةةتم تبليغةةه إلةةى البنةةك مرسةةل المسةةتندات وملةةك إما كانةةا الم الفةةات واضةةحة،

ولكةن البنةةك المرسةةل ال يةةرى فيهةةا سةةبباً كافيةاً لرفضةةها .فةةاما لةةم يةةرد البنةةك مصةدر االعتمةةاد بةةالقبول أو
الرف خالل
مةةدة ال تتجةةاوز سةةبعة أيةةام عمةةل مصةرفي تاليةةة لتةةاري اسةةتالم المسةةتندات عة ّةد قةةابالً ضةةمناً للمسةةتندات
الم الفة.
فإما أجرى البائع دفعاً تحا التحفل فانه سةيكوا ملزمةاً بالةدفع للبنةك عنةد رفة
الفةةاتل ،بغة النظةةر عةةن كةةوا المسةةتندات سةةليمة أو ال ،بحيةةك سيضةةطر لمقاضةةاة البنةةك لكةةي يقةةرر

المسةتندات مةن البنةك

سالمة المستندات من عدمه.162
ف ةةاما رفة ة

البن ةةك مص ةةدر االعتم ةةاد المس ةةتندات الم الف ةةة ف ةةإا المس ةةتفيد س ةةيرد المبل ةةا ال ةةذي قبض ةةه،

باإلضافة للفوائد ومصاريف البنك الذي نفذ الدفع له.
ةذا وتةةن

المةةادة /14

مةةن الالئحةةة  500علةةى ":إما لفةةا المصةةرف المرسةةل انتبةةاه المصةةرف

مصدر االعتماد و /أو المصرف المعزز ماا وجد) إلى أي م الفة /م الفات في المستندات أو أبلةا
المصارف المذكورة بأنه دفع أو تعهد بالدفع المؤجل أو قبل سحباً /سحو ات أو تداول بتحفل أو لقةا

ضةةماا فيمةةا يتعلةةـ بهةةذه الم الفةةة /الم الفةةات ،فةةإا ملةةك ال يعفةةي المصةةرف مصةةدر االعتمةةاد و /أو
المصرف المعزز مإا وجد) من أي من التزاماته بموجب أي حكم من أحكام ذه المادة .إا مثل ذا

159
160
161
162

اشام فرعون ،المرجع السابم ،ص.268
علي جمال الدين عو  ،المرجع السابم ،ص.329
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فقط العالقات بين المصرف المرسل والجهة التي صةدر الةتحفل إ از ةا أو

التي حصل منها أو نيابة عنها على الضماا".

و موجةةب ةةذه المةةادة نةةرى أنةةه ال إل ةزام علةةى البنةةك المرسةةل للفةةا انتبةةاه كةةل مةةن البنةةك مصةةدر

االعتماد أو البنك المعزز للم الفات في االعتمادات المستندية.

غير أا لجنة البنوك اعتبرت أا من واجب البنك المرسل تحديد الم الفات التي الحظهةا ومةن ت ّةم
اعالم كل من البنك مصدر االعتماد والمستفيد بها.163
كما أا البنك المرسل ليس ملزماً كذلك بلفا انتباه البنك مصدر االعتماد والبنك المعةزز بأنةه قةام

بال ةةدفع أو تعه ةةد بال ةةدفع المؤج ةةل أو قب ةةل سة ةحباً أو ت ةةداول ب ةةتحفل أو لق ةةا ض ةةماا فيم ةةا يتعل ةةـ به ةةذه

الم الفة.

وفةةي كةةل األحةوال فإنةةه ال يمكةةن إل ةزام البنةةك بقبةةول الضةةماا ،ألا الضةةماا قةةد ال يغطةةي ال سةةارة
الناتجةةة عةةن قبةةول المسةةتندات الم الفةةة ،164غيةةر أنةةه إما حةةدث وفعةةل ملةةك فإنةةه يقةةوم بةةاألمر بمح ة
إرادت ةةه وعل ةةى مس ةةؤوليته ،كم ةةا ال يمك ةةن أا يقب ةةل بال ةةدفع م ةةع ال ةةتحفل أو مقاب ةةل ض ةةماا عن ةةد انته ةةا

صالحية االعتماد أو فترة

تقةديم المسةتندات ،فقةد يصةةبل المشةتري غيةر ارغةةب فةي الحصةول علةى البضةةاعة وينتظةر انتهةا أجةةل
االعتماد للت ل

من الصفقة.

المشةةتري

أمةةا إما تة ّةم قبةةول المسةةتندات الم الفةةة نظيةةر ضةةماا وقةةام المشةةتري ببيعهةةا ،فةةاما رف ة
الثاني المستندات فليس للمشتري األول الرجو وفـ الضماا ،ما لم تتم االشارة أنه قبلهم مع التحفل.

كمةا ال يجةوز أا يقبةل البنةك الفةاتل المسةتندات المقدمةة إليةه مةن البنةك المنفةذ مةع الةتحفل فإمةةا أا
يقبل أو يرف

ذه المستندات.165

المطلب الخامس :إقراض المستفيد مبلغ االعتماد

يعتبر ذا االج ار من االج ار ات غير المباشرة التي يلجأ إليها البنك والتي تهةدف غالبةاً لمسةاعدة

العميةةل فةةي الحصةةول علةةى نقةةود ،و ةةذا فةةي الحالةةة التةةي ال يةةتمكن فيهةةا البنةةك مةةن اسةةتعادة المبلةةا مةةن

المشةتري فانةه يلجةأ إلةى ةذا اإلجة ار السةترداد مةا دفعةه إلةى العميةل .وتعتبةر ةذه العمليةة كحةل أيضةاً
للمستندات الم الفة في االعتماد المستندي ،وال يشترا للقيام بهةا أا يكةوا البنةك طرفةاً فةي االعتمةاد،
إم يمكن ألي بنك القيام بها.

 163نفس المرجع ،ص.337
 164مجلؤؤة مؤسسؤؤة البنؤؤوك فؤؤي جنؤؤوب فريقيؤؤا لعؤؤام  1950مشؤؤار ليهؤؤا لؤؤدد حسؤؤين شؤؤحادة الحسؤؤين ،المرجؤؤع السؤؤابم،
ص.369
 165علي جمال الدين عو  ،المرجع السابم ،ص.303
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إم يعتبةةر ةةذا االجة ار بمثابةةة إقةراذ بضةماا المسةةتندات وليسةةا عمليةةة خصةةم كمةةا يةةرى الةةدكتور
علي جمال الدين عوذ

166

بحيك يدفع البنك المنفذ للمستفيد الثمن مع خصم سةعر العمولةة ،بةالرغم

من وجود م الفات في المسةتندات مةع الةتحفل بشةرا اسةترداد المبلةا مةن البنةك الفةاتل ،فلةه أا يجةري
قيداً عكسياً بقيمة ما عجله ما دام الشرا الذي اشترطه لم يتحقـ.167

الخاتمـــة:

تبةةين لنةةا مةةن خةةالل د ارسةةتنا لموضةةو دور البنةةك االيجةةابي لحةةل اشةةكاالت االعتمةةاد المسةةتندي أنةةه

من حـ البنةك رفة

المسةتندات المقدمةة إليةه واالمتنةا عةن صةرف قيمتهةا فةي حةدود االعتمةاد الةذي

بين يديه إما وجد أا ناك تناقضاً واضحاً بين المستندات واالعتماد المستندي.

وترجع ذه الم الفات في الغالب األعم لعدم انتشار ذا النظام ،وصعو ة وصول مفا يمه للكافة

خاصة ما تعلـ منها بتوقيع المستندات وارسالها وتفادي عدم ضياعها.

كم ةةا لمس ةةنا قص ةةو اًر ف ةةي األص ةةول واألعة ةراف الموح ةةدة لالعتم ةةادات المس ةةتندية ب ةةالرغم م ةةن تع ةةديالتها
المتعاقبةةة فةةي إيجةةاد حةةل نةةاجع لمشةةكل المسةةتندات الم الفةةة ،وكةةذلك فةةي تحديةةد المةةدة التةةي يبقةةى فيهةةا

أا ةةذه القواعةةد وعا كانةةا تهةةدف إلةةى مواجهةةة مةةا
البنةةك مسةةؤوالً قبةةل عميلةةه عةةن ةةذه المسةةتندات ،إم ّ
اسةةتحدث فةةي ةةذا المجةةال ،والحةةد مةةن االشةةكاالت القانونيةةة الناشةةئة عةةن االعتمةةادات المسةةتندية نتيجةةة

لوجود م الفات في المستندات ،إال ّأنها امتازت بترجيل كفة المستفيد على حساب بقية األطراف.
أما عن االج ار ات التي يت ذ ا البنك في ذا المجةال ،فقةد رأينةا ّأنةه بإمكةاا البنةك أا يطلةب مةن

المستفيد تصحيل ةذه الم الفةات وتقةديمها مةرة أخةرى و ةذا كةإج ار مباشةر ،مةع التقيةد بالمةدة المحةددة
ضمن االعتماد المستندي على أا يحترم الشروا الموضوعية والشكلية لتقديم االعتماد.

كما يمكن للبنك أا يتوسط للمستفيد للتنازل عن الم الفات الموجودة في المسةتندات ،ويكةوا ملةك

بين البنك المنفذ والبنك مصدر االعتماد ،أو يكوا بين البنك مصدر االعتماد والمشتري.

أما عن االج ار ات األخرى التي يمكن للبنةك أا يعتمةد ا وملةك رغبةة منةه فةي رفةع مسةؤوليته عةن

تلةةك المس ةةتندات الم اف ةةة ،والتةةي تك ةةوا م ةةثالً فةةي حال ةةة ع ةةدم تمكةةن المس ةةتفيد م ةةن الةةدفع وتتمث ةةل ف ةةي

االحتفاظ بالمستندات تحا تصرف مقدمها وفي ذه الحالة ال يملةك حةـ التصةرف فيهةا إال بموافقتةه،
أو إعادتهةةا إليةةه مةةع امتناعةةه عةةن القيةةام بةةأي عمةةل مةةن شةةأنه االض ةرار بةةه حتةةى ولةةو كةةاا بحسةةن نيةةة
من الطرف المرسل.

حرصاً منه لعدم الحاق الضرر بالمستفيد و ذا طالما لم يحصل على تفوي
ةةذا وقةةد رأينةةا عةةدة حلةةول للمسةةتندات الم الفةةة مةةع أننةةا نةةرى ضةةرورة األخةةذ ب ةاإلج ار ات المباش ةرة
وملةةك لتضةةييـ نطةةاق قبةةول المسةةتندات الم الفةةة علةةى البنةةوك والعمةةال  ،و ةةذا حتةةى ال يفسةةل المجةةال
166
167

نفس المرجع ،ص.333
حسين شحادة الحسين ،المرجع السابم ،ص.373

77

العــدد الثامــن

املجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل

أمام كثةرة الم الفةات ويصةبل األمةر وكأنةه عةرف تجةاري ،إم ّأنةه و مجةرد عةدم تمكةن البنةك مةن ات ةام
أي من االج ار ات السابقة الذكر ،فيجب عليه رف المستندات وعلةى البةائع والمشةتري تسةوية اال ةار
الناجمة عن ملك خار اطار االعتماد المستندي.

كما نقترح تمديةد المهلةة الممنوحةة الكتشةاف الم الفةات المسةتندية وتصةحيحها مةن سةبعة أيةام الةى

أر عة عشر يوماً ،ليأخذ البنك وقتاً كافياً للتمحي

والتدقيـ فةي ةذه الم الفةات ويةتمكن المسةتفيد ةو

اآلخر من تصحيحها في الوقا المحدد.
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