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 ملخص البحث
يتناول البحث ظاهرة الغش يف االعتامدات املستندية كعملية مرصفية      

أنشأت لضامن لبيوع الدولية ، قوامها تعهد مستقل يف طبيعته وجمرد عن 

سببه يكون صادرًا من املرصف ، ومن ثم فال تؤثر الوقائع االستثنائية 

استقاللية االلتزام البنكي.  التي حيتمل حدوثها يف البيوع الدولية عىل

وقد اتفقت القواعد الدولية واالجتهادات الفقهية والقضائية عىل اعتبار 

الغش هو االستثناء األوحد عىل مبدأ استقاللية االلتزامات يف 

االعتامدات املستندية، ومن هنا تناولت بيان ماهية الغش يف االعتامدات 

تداد هبذا الغش كمعيار لرفض املستندية، وبيان الرشوط الالزمة لالع

الوفاء، وبيان طبيعة التزام البنك يف االعتامد املستندي، واآلثار القانونية 

التي ترتتب عىل الغش،  وأساليب احلامية من الغش يف االعتامدات 

املستندية، والتي من أمهها االهتامم بصياغة رشوط االعتامد، والتدابري 

مستعجلة وتوقيع احلجز عىل مبلغ  القضائية املتمثلة يف رفع دعوى

االعتامد لدى املرصف. وذلك من خالل دراسة مقارنة بني القانون 

املرصي واإلمارايت والفقه اإلسالمي. وتتمثل الكلامت املفتاحية يف 

البحث، يف : االعتامد املستندي، الغش، الفقه اإلسالمي، قانون 

 دات املستندية.األونسيرتال، القواعد واألعراف املوحدة لالعتام
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Abstract:  

 
Letter of Credit Frauds and Means of Prevention  

(A Comparative Study) 
 The present research paper addresses the 
phenomenon of letter of credit frauds. Letters of 
credit (LCs) are bank transactions created to 
guarantee international sales via bank-issued 
independent and cause-irrelevant undertakings. 
Accordingly, extraordinary potential incidents of 
international sales do not affect the independence 
of the bank-based obligations. International rules 
as well as juristic and judicial opinions and 
practices agree that fraud serve as the only 
exception to LC-related principle of independent 
obligations. This paper defines LC fraud, the 
prerequisites to hold any such fraud as a 
ground/cause of non-payment, as well as the 
means of LC fraud prevention; key among which 
are well-drafted LC terms and judicial 
proceedings in terms of summary legal actions 
and seizure of the bank-based LC amount. This 
paper addresses its topic through a comparative 
study of the Egyptian Law, UAE Law and Islamic 
Jurisprudence (Fiqh). Key words: Letter of credit 
(LC), fraud, Islamic Jurisprudence (Fiqh), 
UNCITRAL Model Law, universally LC 
applicable rules and norms.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة:

احلمد اهلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال ااهلل وحده ال رشيك له،     

وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صىل ااهلل عليه وعىل آله وأصحابه خري 

 صحب وخري آل، صالة دائمة بالغدو واألصال. أما بعد.

املعامالت املالية بني فإن التطورات التي شهدها العامل يف        

األشخاص، ال سيام عمليات التجارة الدولية التي تقوم عىل تبادل السلع 

واخلدمات بني الدول وعقود البيع الدويل، دعت إىل تنظيم وسائل 

حديثة توفر االئتامن وتتالئم مع تطورات البيوع الدولية، التي يتباعد 

زمنيا، فضال عن اختالف  فيها األطراف مكانيا، ويمتد تنفيذ التزاماهتم

اللغات والعمالت قيميا وشكليا، كان سببًا جوهريًا يف ظهور االعتامد 

املستندي؛ ليؤدي دورًا هامًا يف عمليات التجارة الدولية باعتباره وسيلة 

فعالة لتسوية املدفوعات الناجتة عن املبادالت الدولية، وحيقق التعارص 

شرتي الثمن إال إذا تأكد من قيام البائع يف تنفيذ االلتزامات، فال يدفع امل

بشحن البضاعة وتقديم املستندات التي تثبت ذلك، وباملقابل ال يقوم 

البائع بتسليم املستندات التي متثل البضاعة إال بعد تسلمه الثمن. مما 

دعت معه احلاجة إىل وجود طرف ثالث وهو البنك، كطرف حمايد يف 

 تدعيام للثقة بني املتعاملني الدوليني. العالقة بني البائع واملشرتي،

هذا وقد نشأ االعتامد املستندي يف كنِف مجلٍة من املبادئ الدولية، توفر      

احلامية ألطرافه وكان أبرزها، مبدأ استقالل االلتزام املرصيف، ومفاده 
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فحص تطابق مستندات العقد الدويل مع الرشوط الواردة باالعتامد 

لتزام بفحص مدى تطابقها مع البضاعة أو العقود املستندي، دون اال

املرتبطة هبا. ومن هنا قام بعض األشخاص باستعامل الوسائل االحتيالية 

أو الغش، هبدف احلصول عىل قيمة االعتامد دون وجه حق مما أرض 

باملستوردين والبنوك، ومن هنا كانت فكرة هذا البحث ببيان ماهية 

 رشوطه وأساليب احلامية منه.الغش يف االعتامد املستندي و

 أهمية البحث:
تظهر أمهية البحث يف انتشار ظاهرة الغش يف االعتامدات املستندية؛          

بسبب التطور املشهود يف وسائل الطباعة والتصوير والتي تيرس اصطناع 

وتزوير املستندات بدرجة متنقة، يصعب يف الكثري من األحوال 

حدود املطابقة الظاهرة للمستندات، وهو  اكتشافها؛ ألن الغش يتعدى

 .()ما ال يدخل يف عمل البنوك

                                                           

 17املرصي رقم  من قانون التجارة 348حيث نص املرشع املرصي يف املادة ( 1)

ال مسؤلية عىل البنك إذا كانت املستندات يف  -1"عىل أنه: 1999لسنة 

وال يتحمل البنك أي  -2ظاهرها مطابقة للتعليامت التي تلقاها من اآلمر.

. وكذلك نص املرشع "التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح االعتامد بسببها

لسنة  18تجارية االحتادي رقم من قانون املعامالت ال 436اإلمارايت يف املادة 

ال يلتزم املرصف إال بفحص املستندات للتحقق من أهنا  "عىل أنه:1993

بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات املطلوبة يف خطاب االعتامد. أما التحقق 
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وتزداد هذه األمهية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، كدولة من        

الدول التي ترتكز جتارهتا اخلارجية عىل االسترياد أكثر منها عىل 

التصدير، ومن ثم أغلب جتارها مستوردون يتعاملون باالعتامد 

ستندي، مما دعت معه احلاجة إىل التوعية بظاهرة الغش وانعكاساهتا امل

 السلبية عىل التجارة الدولية، وما هي أساليب القضاء عىل هذه املشكلة.

 منهج البحث:
تقتيض طبيعة هذا البحث االلتزام باملنهج الوصفي والتحلييل،        

رصي واإلمارايت، وذلك بدراسة الغش يف االعتامد املستندي يف القانون امل

من خالل النصوص القانونية قراءة وحتليال، مع املقارنة ببعض 

الترشيعات املحلية والدولية والفقه اإلسالمي، مع حتليل األراء الفقهية 

واألحكام القضائية يف هذا الصدد. وتتمثل الكلامت املفتاحية يف هذا 

ملرصي، قانون البحث يف: االعتامد املستندي، الغش، قانون التجارة ا

 ()املعامالت التجارية اإلمارايت، الفقه اإلسالمي، قانون األونسيرتال

 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس. ()600والنرشة 

                                                                                                                                          

من مطابقة البضاعة ذاهتا للمستندات التي متثلها فيخرج عن نطاق التزام 

 ."املرصف

هي هيئة قانونية رئيسية تابعة ملنظمة األمم (: UNCITRL)األونسيرتال( 1)

املتحدة يف جمال القانون التجاري، وهي متخصصة يف جمال إصالح القانون 

التجاري عىل النطاق العاملي، والتي تنظم االعتامد املستندي املعد لالستعامل، 

. 1995ديسمرب 11وقد تم إقرارها من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
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 خطة البحث:
سوف أقسم هذا البحث يف ضوء املعطيات التي بني يدي إىل ثالثة        

 مباحث. 

 املستندي، ومعيار رفض الوفاء.املبحث األول: ماهية الغش يف االعتماد 

 وذلك من خالل مطلبني:       

املطلب األول: بيان ماهية الغش يف االعتامد املستندي وصوره. ويشتمل 

 عىل فرعني: 

 الفرع األول: بيان ماهية الغش يف االعتامد املستندي.            

 الفرع الثاين: صور الغش يف االعتامد املستندي.            

 طلب الثاين: املعيار الذي يربر رفض الوفاء. ويشتمل عىل فرعني: امل

 الفرع األول: رشوط الغش املانع من وفاء االعتامد املستندي.            

 الفرع الثاين: االعتامد املستندي يف الفقه اإلسالمي.            

                                                                                                                                          

وافقت عليها تسع دول وتم التصديق عليها بواسطة ثامنية  2009وحتى أبريل 

 . 2000من هذه الدول، وأصبحت نافذة املفعول يف يناير لسنة 

نظرًا ألمهية الدور الذي يلعبه االعتامد املستندي عىل املستوى الدويل، فقد  1))

لعام  600ة رقم تعددت القواعد واالتفاقيات الدولية املنظمة له، منها النرش

 500، التي جاءت لتكمل وتفرس وتعدل أو تلغي بعض مواد النرشة 2007

األصول واألعراف  "الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس حتت مسمى

م، وأحدثها 1993والتي دخلت حيز التنفيذ عام  "املوحدة لالعتامد املستندي

 م. 1999والتي دخلت حيز التنفيز عام  ISP98)اتفاقية )
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 .املبحث الثاني: أثر الغش على التزام البنك يف االعتماد املستندي
 وذلك من خالل مطلبني:       

املطلب األول : طبيعة التزام البنك يف االعتامد املستندي. ويشتمل عىل 

 فرعني: 

 الفرع األول: مضمون مبدأ االستقاللية يف االعتامد املستندي.             

 الفرع الثاين: مظاهر مبدأ االستقاللية يف االعتامد املستندي.           

ثاين: أثر الغش عىل التزام البنك يف االعتامد املستندي. ويشتمل املطلب ال 

 عىل فرعني:

الفرع األول: أثر الغش عىل التزام البنك يف االعتامد املستندي يف            

 القانون الوضعي.                

الفرع الثاين: أثر الغش عىل التزام البنك يف االعتامد املستندي يف            

 قه اإلسالمي.الف

 املبحث الثالث: أساليب احلماية من الغش يف االعتماد املستندي. 
 وذلك من خالل مطلبني:       

مراعاة الدقة يف صياغة رشوط االعتامد. ويشتمل عىل  املطلب األول:

 فرعني: 

مراعاة الدقة يف صياغة االعتامد املستندي القابل  الفرع األول:         

 للتحويل.

مراعاة الدقة يف صياغة االعتامد املستندي القابل  الفرع الثاين:        

 للتداول واملؤجل الدفع. 
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املطلب الثاين: اآلليات القضائية للحد من الغش يف االعتامد املستندي. 

 ويشتمل عىل فرعني: 

الفرع األول: اآلليات القضائية للحد من الغش يف االعتامد         

 الوضعي. املستندي يف القانون 

الفرع الثاين: اآلليات القضائية للحد من الغش يف االعتامد املستندي         

 يف الفقه اإلسالمي.
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 املبحث األول
 ماهية الغش يف االعتماد املستندي ومعيار رفض الوفاء

سوف أتناول هذا املبحث من خالل مطلبني: أتناول يف املطلب      

الغش يف االعتامد املستندي وصوره. وأتناول يف األول: بيان ماهية 

 املطلب الثاين: املعيار الذي يربر رفض الوفاء.

 املطلب األول: ماهية الغش يف االعتماد املستندي وصوره.
سوف أتناول هذا املطلب من خالل فرعني: أتناول يف الفرع األول:       

الفرع الثاين: صور  بيان ماهية الغش يف االعتامد املستندي. وأتناول يف

 الغش يف االعتامد املستندي.

 الفرع األول: بيان ماهية الغش يف االعتماد املستندي
قبل بيان ماهية الغش يف االعتامد املستندي، ُأنوه بصورٍة موجزٍة عن         

 .(Document Credit)تعريف االعتامد املستندي  

 أواًل: تعريف االعتماد املستندي:
عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح "بأنه: املرشع املرصي عرفه       

اعتامد بناء عىل طلب أحد عمالئه )ويسمى اآلمر( لصالح شخص آخر 

)ويسمى املستفيد( بضامن مستندات متثل بضاعة منقولة أو معدة 

عقد بمقتضاه يفتح املرصف "بأنه: . وعرفه املرشع اإلمارايت"للنقل

                                                           

 .1999لسنة  17من قانون التجارة املرصي رقم  341/1املادة رقم  (1)

 18من قانون املعامالت التجارية االحتادي اإلمارايت رقم  428/1املادة رقم ( 2)

 .1993لسنة 



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (276)

عميله )اآلمر بفتح االعتامد( يف حدود مبلغ معني اعتامدًا بناًء عىل طلب 

وملدة معينة لصالح شخص آخر )املستفيد( بضامن مستندات متثل 

 ."بضاعة مشحونة أو معدة للشحن

وُيعرف االعتامد املستندي يف املادة الثانية من األصول والقواعد       

يف  (1)لية املوحدة لالعتامدات املستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدو

أي ترتيب مهام كان اسمه أو  ": عىل أنه 2007لعام  600نرشهتا رقم 

                                                           

من اجلدير بالذكر أن تلك األصول واألعراف لالعتامدات املستندية هي  1)) 

يتم االتفاق عىل اتباعها يف العقد التجاري ليست قوانني جتارية، وإنام أعراف 

واالعتامد املستندي، وعندئٍذ تصبح ملزمة جلميع األطراف. وقد تم وضع مواد 

 األعراف املوحدة من قبل اللجنة املرصفية التابعة لغرفة التجارة الدولية

(ICC)  بحيث ال يتعارض مضمون أي مادة مع مضمون أي قانون جتاري

هي  2006حتى عام  1993والنرشة السارية منذ عام يف بلدان العامل. 

UCP500 فقد دخلت نرشة  2007. أما منذ مطلع عامUCP600  حيز

 600. وقد جاءت النرشة 2007/ يوليو/1العمل، ويعمل هبا بدءًا من 

. ومن املالحظ أن هذه 500لتكمل وتفرس وتعدل أو تلغي بعض مواد النرشة 

ع اإللزام، بل تستمد قوهتا من اتفاق األصول واألعراف ال تتمتع بطاب

املتعاقدين عىل الرجوع إليها يف عالقاهتم التعاقدية. ونظرًا ألمهية أحكامها عىل 

من قانون التجارة  341/3املستوى الدويل نص املرشع املرصي يف املادة رقم 

ترسي فيام مل يرد يف شأنه نص خاص "عىل أنه:  1999لسنة  17املرصي رقم 

فرع القواعد الواردة  باألعراف املوحدة لالعتامدات املستندية الصادرة يف هذا ال

 ."من غرفة التجارة الدولية
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وصفه، وبحيث يكون غري قابل للنقض، ويشكل تعهد قطعي من البنك 

 ."مصدر االعتامد للوفاء بالتزامه مقابل تقديم مطابق

ويالحظ من التعريفات السابقة أهنا تتباين يف صياغتها، إال أهنا متفقة       

مضموهنا؛ حيث تشري إىل االئتامن املقدم من املرصف للعميل، إىل  يف

جانب حرص أطرافه يف ثالثة أطراف يرتبطون ببعضهم بثالث عالقات 

خمتلفة ومستقلة عن بعضها. فالطرف األول العميل اآلمر )املشرتي أو 

املستورد( يرتبط بالطرف الثاين وهو املرصف بعقد فتح االعتامد. 

املرصف املنيشء لالعتامد يرتبط بالطرف الثالث وهو  والطرف الثاين

املستفيد من االعتامد )البائع أوامُلصِدر( بخطاب االعتامد. بينام الطرفني 

 األول والثالث جيمعهام عقد األساس )البيع(.

 ثانيًا: ماهية الغش يف االعتماد املستندي:
ذا زين له يقال:غش صاحبه إ ()الغش يف اللغة: هو نقيض النصح      

ووفقا للقواعد العامة يعرف بأنه:  غري احلقيقة، أو أظهر له غري ما أضمر.

كل تضليل أو خديعة حُتدث إرضارًا بحٍق مكتسب، يقع أثناء تنفيذ 

. وقد يأيت الغش بمعنى: سوء النية ()العقد أو خارج دائرة التعاقد

إىل والقصد اخلبيث، وذلك باستخدام املدين وسائل بقصد الوصول 

                                                           

 . 198( حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، دار اجليل بريوت لبنان، ص 1)

د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد، اجلزء ( 2)

 .321، ص 1983لعربية،      القاهرة، األول، دار النهضة ا
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غرض غري مرشوع؛ إليقاع الدائن يف غلط يدفعه إىل قبول التنفيذ 

 .()بالكيفية املعيبة التي تم هبا

ويعد الغش أوسع نطاقًا من التدليس؛ باعتبار أن الغش جماله العقد      

وغريه من سائر الترصفات القانونية، أما التدليس فمجاله العقد؛ 

اعد الدين والقانون واألخالق التي ولذلك مها يتفقان يف خمالفتهام لقو

توجب التعامل بحسن نية، والوفاء باحلقوق، وعدم اإلرضار بالغري. كام 

  abus du droitأن لكليهام صلة وثيقة بنظرية التعسف يف استعامل احلق 

؛ ألن املدلس أو الغاش يقصد من ترصفه حتقيق إرضاًء لشهوة يف نفسه 

غري مرشوعة، خمالفة ملا يستهدفه ويكون مدفوعًا إىل ذلك بعوامل 

الشارع احلكيم أو القانون. فهو يعتمد أمرًا ظاهره اجلواز لتحقيق 

مصلحة غري مرشوعة، بتحليل حمرم، أو إسقاط واجب، ويف هذا 

مناقضة وهدم للقصد الرشعي، بالقصد غري الرشعي يف الغش 

 .()والتدليس

                                                           

( د/ حممد حممد الرسوري، الغش يف املعامالت املدنية، رسالة مقدمة لنيل 1)

 . 47، ص 2004درجة الدكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، عام 

( د/ أبو الوفا حممد أبو الوفا إبراهيم، جريمة الغش يف تداول األسهم يف 2)

لفقه اإلسالمي، املكتب اجلامعي احلديث، مرص، الطبعة القانون املقارن وا

 .7، ص 2016األوىل، 
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تامد املستندي فقد عرفه أما بالنسبة لتعريف الغش يف نطاق االع        

بأنه: كل عمل من جانب املستفيد يقصد به احلصول عىل  ()بعض الفقه

مزية االعتامد بطريق الغش، وجيب أن يقترص الغش يف عمل املستفيد 

نفسه فال يشمل الغش الصادر من الغري؛ حيث يعترب املستفيد بريئا منه. 

ستفيد لالعتامد بقصد بأنه: استخدام امل ()وعرفه جانب أخر من الفقه

اإلرضار بالعميل املتعاقد استخداما يؤدي إىل االنحراف بآلية تلك 

الضامنات املرصفية عن الغاية التي وجدت من أجلها، وبام يتناىف مع 

مبدأ حسن النية. ويعرف الغش التجاري عموما بأنه: كل فعل أو قول 

نه القانون، ويقع يتم بوسائل احتيالية وينصب عىل سلعة أو خدمة مما يعي

باملخالفة للقواعد املقررة هلا يف الترشيع أو أصول الصناعة أو اخلدمة، 

متى كان من شأن هذا الفعل أن ينال من خواص السلعة أو اخلدمة أو 

 . ()ينقص من فائدهتا أو ثمنها حتى لو كان املتعاقد اآلخر عىل علم به

                                                           

( د/ عيل مجال الدين عوض، االعتامدات املرصفية وضامناهتا، دار النهضة 1)

 . 142، ص 1994العربية، القاهرة، 

( د/ محدي حممد مصطفى، الغش من املستفيد يف خطابات الضامن املرصفية 2)

، بحث منشور يف جملة 1995بنك طبقا التفاقية اليونسرتال وأثره عىل التزام ال

( 50الرشيعة والقانون، جامعة اإلمارات، اإلمارات العربية املتحدة، العدد)

 . 38، ص 2012أبريل 

( بطي أمحد بن خادم، ظاهرة الغش التجاري ووسائل مكافحتها بدولة 3)

اري وأثرها عىل اإلمارات العربية املتحدة، ندوة حول  ظاهرة الغش التج

 . 79، ص 1994االقتصاد الوطني، غرفة جتارة وصناعة ديب، 



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (280)

ري مرشوع هبدف خرق نخلص من ذلك إىل: أن الغش هو احتيال غ       

القوانني، والتحايل عىل قواعد السلوك امللزم سعيًا وراء هدف خمالف 

 للقانون.

 الفرع الثاني: صور الغش يف االعتماد املستندي

إن الغش يف االعتامد املستندي يمكن أن يكون صادرًا من املستفيد       

 ملشرتي.من االعتامد، ويمكن أن يكون نتيجة للتواطؤ بني البائع وا

  أوال: الغش الصادر من املستفيد )البائع(:

يشكل االعتامد املستندي ضامنًا قويًا للمستفيد )البائع( برشط أن        

، فإذا ما أخل بذلك وقدم ()يقوم بواجبه عىل أكمل وجه وعن حسن نية

إىل املرصف مستندات سليمة يف ظاهرها ومطابقة لرشوط خطاب 

عن سوء نيٍة واضح ؛ لعلمه أن املستندات ال تطابق االعتامد، ولكنها تنم 

الواقع يف حقيقتها الصحيحة، وهدفه من ذلك إهيام املرصف وخداعه 

                                                           

جيب  -1"من القانون املدين املرصي؛ حيث نصت عىل أن: 148انظر املادة 1) )

وال  -2تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

لكن يتناول أيضا ما هو من يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه، و

. وأيضا "مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام

حيث  1985لسنة  5من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  246املادة 

جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع  -1 "نصت عىل أن:

يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه، ولكن وال  -2  ما يوجبه حسن النية

 ."يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف وطبيعة الترصف
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للحصول عىل مبلغ االعتامد. ففي هذه احلالة جيوز للمرصف االمتناع 

. ()عن دفع مبلغ االعتامد تطبيقا للقاعدة القائلة: )الغش يفسد كل يشء(

رتي اآلمر للمرصف بام ال يدع جماالً للشك غش وكذلك إذا أثبت املش

املستفيد، فيجب عىل املرصف االمتناع عن الوفاء للمستفيد بمبلغ 

االعتامد؛ ألن الغش من جانب املستفيد يرض بمصلحة كل من املشرتي 

اآلمر واملرصف، فضال عن إخالله بالثقة التي تقوم عليها األعامل 

 رصفية بصفة خاصة.التجارية بصفة عامة واألعامل امل

ومن ثم فإن حالة الغش املثبتة وليس جمرد االدعاء هبا، هي التي توفر       

التوازن املطلوب بني عدم إفادة املستفيد من غشه بحجة املحافظة عىل 

مبدأ االستقاللية، وبني تعطيل الوفاء للمستفيد بمبلغ االعتامد ملجرد 

بغري ذلك ال يرض بمبدأ  ادعاء املشرتي اآلمر وجود غش؛ ألن القول

استقاللية عالقات االعتامد املستندي فحسب، بل بالتعامل باالعتامدات 

املستندية عمومًا، وهلذا يتعني أن يظل االعتامد املستندي ضامنة وليس 

 .()مظلة

                                                           

( مازن عبد العزيز ناعور، االعتامد املستندي والتجارة االلكرتونية، منشورات 1)

 . 215، ص 2006احللبي، بريوت، 

طبيعة االعتامد املستندي وأثر الغش عىل  د/ عبد اهلادي حممد سفر الغامدي، 2))

التزام املرصف جتاه املستفيد، جملة جامعة امللك سعود )احلقوق والعلوم 

  .164، ص 2012عام  2عدد  24السياسية( اململكة العربية السعودية، جملد 
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واالجتاه السائد هو وجوب أن يكون الغش صادرًا من املستفيد، أو        

ا إذا كان الغــش صادرا من شخص أن يثبت أنه عىل علم به، أم

 United Bankآخـرغريه فيكون غري مؤثر، وظهر ذلك جليـًا يف قضية 

Ltd. v. Cambridge Sporting Goods.1976 ؛ حيث خالف البائع))

االتفاق وشحن بضاعة ال تطابق املواصفات وقام بخصم الكمبيالة لدى 

باعتباره حامال حسن بنك، ثم طالب هذا البنك بالدفع لقيمة الكمبيالة 

النية لورقة مستحقة األداء، فقالت املحكمة: إنه بناء عىل إثبات كاف 

 .()يكون البنك ذا حق يف قبض القيمة

كذلك من حق املرصف رفض املستندات يف حالة التناقض، فمثاًل إذا         

ظهر من سند الشحن أن البضاعة شحنت من ميناء معني، يف حني أن 

أ تشري إىل أهنا شحنت من ميناء آخر، فإن مثل هذه الوقائع شهادة املنش

وهذا هو مسلك األصول  ()تقتيض رفض هذه املستندات لعدم تطابقتها

 /أ(.16. يف املادة (2007لعام  600واألعراف املوحدة النرشة 

                                                           

( د/ عباس عيسى هالل، مسؤولية البنك يف عقود االئتامن، رسالة دكتوراه، 1)

؛ ود/ حاتم حممد عبد الرمحن،العمليات 199، ص 1993ة، جامعة القاهر

، 2003املرصفية املستقلة واملشكالت املرتبطة بتنفيذها، دار النهضة العربية، 

 .264ص 

: ص 1983د/ أمحد حسني، البيوع البحرية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  2))

389.  
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 ثانيا: الغش الصادر بالتواطؤ بني البائع واملشرتي:
جهًا ضد املصارف، عن طريق يف هذه الصورة مو الغش يكون       

حتالف بني املشرتي )اآلمر( والبائع )املستفيد(، إما البتزاز املرصف 

واقتسام مبلغ االعتامد، أو الستعامل نظام اعتامد مستندي من قبل 

عصابات إجرامية منظمة للتحايل عىل قوانني غسيل األموال؛ حيث 

أن بضائع غري يتآمر الطرفان عىل تقديم مستندات تنطوي عىل غش بش

موجودة، ومن ثم يقوم املرصف بفحص املستندات ودفع القيمة دون أي 

شكوى من األطراف، ونادرًا ما يعرف املرصف أنه استخدم يف عملية 

 غسيل األموال. 

وبناًء عليه فإن موقف املرصف من املستندات املقدمة سيكون صعبا      

له، لذا فإن موقف البنك لو تم حتديده بناء عىل اتصال ومشاورة مع عمي

جيب حتديده بناء عىل ما يراه، وال يمكن االرتكان إىل موقف عميله، 

خصوصًا إذا مل يكن العميل قد قدم تغطية كاملة لالعتامد. وقد يقوم 

طالب فتح االعتامد بتزوير وثائقه وتقديم الوثائق للمرصف الدافع 

ض فيه أنه قد لقبض القيمة، وعند إرساهلا إىل املرصف الذي يفرت

. فاالعتامد يف هذه ()نظمها، تظهر احلقيقة وهي أنه ال يوجد اعتامد أصالً 

الصورة كان بمقتىض غش وتضليل من بدايته من قبل العميل اآلمر، 

                                                           

دمشق، العدد الرابع د/ جمدي حبيب، الغش البحري، جملة الرائد العريب، 1) )

 .28، ص 1986عرش، السنة الرابعة، 
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فإذا كان البائع )املستفيد( طرفا يف هذا الغش فيجوز للمرصف االمتناع 

 عن دفع مبلغ االعتامد للتواطؤ بينهام عىل الغش.

ومن املالحظ أن األصول واألعراف املوحدة لالعتامدات املستندية قد      

اختذت موقفًا سلبيًا من هذا املوضوع، ومل تتعرض للغش كمبدأ عىل 

استقاللية االعتامد املستندي، رغم أن الغش يف االعتامدات املستندية يف 

 ازدياد مطرد، بسبب التطور التكنلولوجي واستعانة املحتالني بأحدث

الوسائل لتنفيذ جرمهم. نخلص من ذلك إىل أن الصورة األكثر شيوعًا 

بخصوص الغش يف االعتامدات املستندية هي الغش املنصب عىل 

البضاعة حمل التعاقد، حيث يتفاجئ املشرتي ببضاعٍة غري تلك املتفق 

عليها أو بضاعة غري مطابقة للمواصفات املتفق عليها يف خطاب 

لك ال يمنع من وجود صور أخرى للغش ترتب االعتامد، وإن كان ذ

نفس اآلثار، وهو الغش املتعلق باملستندات ال بالبضاعة حمل عقد 

األساس. وسواء تعلق الغش بعقد األساس أو باملستندات فإنه يرتب 

آثاره طبقا للقانون، متى توافرت رشوطه شكال وموضوعًا، وهو حمل 

 دراستنا يف املطلب التايل. 

 ني: املعيار الذي يربر رفض الوفاءاملطلب الثا
سوف أتناول هذا املطلب من خالل فرعني: أتناول يف الفرع األول:      

رشوط الغش املانع من وفاء االعتامد املستندي. وأتناول يف الفرع الثاين: 

 االعتامد املستندي يف الفقه اإلسالمي.
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 تنديالفرع األول: شروط الغش املانع من وفاء االعتماد املس
انتهينا فيام سبق إىل أن الغش يعد مربرًا قانونيًا لتعطيل عملية تنفيذ      

االعتامد املستندي، ومن ثم يكون للمشرتي اآلمر االعرتاض عىل دفع 

قيمة االعتامد إذا كان هناك غشًا من قبل املستفيد البائع. ولكن اخلالف 

تربير تعطيل عملية مازال قائام حول طبيعة الغش الذي يعتد به قانونا ل

االعتامد املستندي واملحل الذي جيب أن تنصب عليه واقعة الغش؛ ألنه 

يف بعض األحيان قد ال  يرقى الغش إىل السبب املرشوع واملربر القانوين 

الكفيل بتعطيل تنفيذ االعتامد املستندي، واحلد من إطالق استقالل 

 املؤسسة املرصفية فاحتة االعتامد.

قيل: إن الغش ال يعدو أن جمرد استثناء وارد عىل الضوابط ولذلك       

القانونية املنظمة لعالقة أطراف العالقة الرتكيبة الثالثية يف عملية 

االعتامد املستندي وهم )املشرتي اآلمر، والبائع املستفيد، واملرصف فاتح 

االعتامد(، وهي تركيبة تقيض يف جوهرها باستقالل التزام املرصف عن 

البيع وعن التزامات باقي األطراف. ولذلك تم االستقرار عىل عقد 

وجوب عدم االعتداد بالغش يف االعتامد املستندي إال إذا كان ثابتًا قطعيًا 

، (1)ال احتامليًا، وظاهرًا معامله للعيان بشكل ال غموض فيه وال خفاء

                                                           

 ( أ/ يوسف بنبارص، القضاء املغريب ومربرات اللجوء لدعوى التعرض1)

الرصيف يف االعتامد املستندي: غش املستفيد وإخالل املؤسسة املرصفية 
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حتى يكون مربرا لرفض الوفاء. وهو ما أتناوله بيشء من التفصيل من 

 الل بيان رشوط الغش املانع من وفاء االعتامد املستندي:.خ

 الشرط األول: أن يكون الغش ظاهرًا ثابتًا بدليل فوري ال يقبل املناقشة:
؛ ()بدليل فوري ال يقبل املناقشة جيب أن يكون الغش ظاهرًا وثابتاً      

ومن ثم جيب أن يكون الغش واضحًا متامًا ال  ()ألن الغش ال يفرتض

تمل جمرد التحقيق فيه من قبل القايض، فال يكف أن يكون جمرد وهم حي

أو اعتقاد من املشرتي اآلمر. فيجب أن يكون الغش املانع من الوفاء عىل 

بأن الغش ال يمكنه أن يرتب أي آثار قانونية  Vasseurحد تعبري الفقيه 

                                                                                                                                          

كنموذج: قراءة نقدية حتليلية يف ضوء العمل القضائي املغريب. اجلزء األول. 

 .214و 213، ص 2004سبتمرب  4مللف، العدد جملة ا

( د/ عيل مجال الدين عوض، خطابات الضامن املرصفية يف القضاء املرصي 1)

: ص 2000وقانون التجارة اجلديد والقواعد الدولية، دار النهضة العربية، 

361 . 

يعد  -1"من القانون املدين املرصي عىل أنه: 965( حيث نص املرشع يف املادة 2)

النية من حيوز احلق وهو جيهل أنه يعتدي عىل حق الغري، إال إذا كان هذا  حسن

فإذا كان احلائز شخصًا معنويًا فالعربة بنية من  -2احلق ناشئًا عن خطأ جسيم. 

.  وكذلك "وحسن النية يفرتض دائاًم ما مل يقم الدليل عىل العكس -3يمثله. 

املعامالت املدنية االحتادي عىل من قانون  1312نص املرشع اإلماريت يف املادة 

يعد حسن النية من حيوز احلق وهو جيهل أنه يعتدي عىل حق الغري  "أنه:

 ."ويفرتض حسن النية ما مل يقم الدليل عىل غريه
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ما مل يبلغ حدا يفقأ العني؛ حيث جيب حتاًم أن تكون مظاهر الغش 

حتج به ثابة بشكل جيل ال غموض فيها. واشرتاط وضوح الغش هبذه امل

 . ()الدرجة هو ما يميز الدفع واالحتجاج به يف جمال االعتامدات املستندية

ولكن اثبات الغش يف االعتامد املستندي ليس أمرا سهال، ال سيام فيام       

ملستندي يتعلق بدرجة الغش التي تكون سببا لتعطيل عملية االعتامد ا

عىل النحو السابق اإلشارة إليه. وإزاء صمت معظم الترشيعات العربية 

عن تنظيم درجة الغش املانع، مل يتعرض هلذه املسألة سوى قانون 

؛ حيث عالج الغش يف خطابات الضامن 1995لعام  األونسيرتال

حيث ألزمت املادة  20و19و15وخطابات االعتامد الضامنة يف املواد 

فيد يف خطاب الضامن أو االعتامد بأن يشهد أن طلبه غري املست 15/3

مقرتن بسوء نية وعدم توافر أي حالة من من احلاالت املنصوص عليها 

 . 19/1يف البنود )أ( و )ب( و )جـ( من املادة 

نجد أهنا قد بينت احلاالت التي جيوز  19/2وبالنظر يف نص املادة      

قيمة االعتامد للمستفيد، وذلك إذا فيها للمرصف االمتناع عن الوفاء ب

كانت مطالبة املستفيد مقرتنة بتقديم مستندات مزيفة أو وجود تعسف 

احلق للمشرتي اآلمر يف اختاذ تدابري قضائية  20منه، كام أعطت املادة 

مستعجلة ملنع أو وقف الوفاء للمستفيد إذا توافرت إحدى احلاالت 

 السابقة.

                                                           

  .361( د/ عيل مجال الدين عوض، مرجع سابق، ص 1)
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ظاهر عن طريق تزوير املستندات كمربٍر كام أن رشط الغش ال        

لرفض الوفاء، ال جيوز األخذ به عىل إطالقه من حيث األثر املرتتب 

عليه، سواء أكان هذا التزوير بفعل املستفيد أوبأمره أوحتى دون علمه، 

فإذا مل ينتج عن هذا التزوير رضرًا جسياًم بحيث جيمع أحد طريف االعتامد 

االعتامد والبضاعة حمل العقد األسايس يف يده، مبلغ  -نتيجة للتزوير  -

فال يقتيض األمر وقف التنفيذ، فإذا كان الرضر بسيطا ً جاز للمشــرتي 

الذي يدعي التزوير اللجوء للطرق القانونية األخرى واملتاحة له ملالحقة 

من قام بالتزوير، لتفادي املساس بمبدأ استقرار املعامالت التجارية 

املستندي كأداة وفاء وضامن، وهذا ال يعني التغايض عن  وسمعة االعتامد

جرم التزوير وتشجيعه، بل كل ما يف األمر هوحماولة خلق نوع من 

التوازن بني املصالح املتعارضة يف هذه العالقة، فمن باب أوىل وما دام 

بإمكان العميل املترضر استعامل وسائل قانونية أخرى لتأسيس دعوى 

 .()جلاين، فال يتم وقف رصف قيمة االعتامد املستنديالتزوير ومالحقة ا

 الشرط الثاني: أن يكون الغش صادرًا ممن حيتج به عليه:
جيب أن يكون الغش صادرًا ممن حيتج به عليه وهو املستفيد )البائع(      

نفسه، وإن كانت األحكام التي تناولت الغش يف االعتامد املستندي مل 

ر من املستفيد نفسه دون غريه؛ ولعل ذلك مرده ترش إال إىل الغش الصاد

إىل ندرة صدور الغش من غري املستفيد يف جمال االعتامدات املستندية، 

                                                           
 A. TINAYRE, « La fraude maritime et le 

connaissement », DM F, 1983, p. 365-375      (1 ) 
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لكن إذا كانت القواعد قد أكدت عىل امتناع البنك عن الوفاء يف حالة 

صدور الغش من املستفيد، فلو افرتضنا نظريًا صدور غش من غري 

ًا جليًا فهل يمتنع البنك أيضًا عن املستفيد وكان هذا الغش واضح

 الوفاء؟.

أقول: إن القواعد العامة يف جمال العقود عمومًا، تقرر أن للطرف        

الذي وقع عليه الغش احلق يف إبطال الترصف حتى لو كان الغش 

صادرًا من الغري، نظرًا لفساد إرادة املتعاقد املخدوع بسبب الغش، ولكن 

اآلخر عىل علم هبذا الغش وقت وقوعه أو كان  برشط أن يكون املتعاقد

 .()من املفروض عليه أن يعلم به

هذا وجيوز إثبات الغش يف االعتامد املستندي بجميع طرق اإلثبات،         

. وحرية اإلثبات هي ()وفقا ملبدأ حرية اإلثبات يف املعامالت التجارية

                                                           

د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد، اجلزء  (1)

. وذلك وفقا لنص 321، ص 1983األول، دار النهضة العربية،      القاهرة، 

 صدر إذا "من القانون املدين املرصي؛ حيث نصت عىل أنه: 126املادة 

إبطال  يطلب أن عليه املدلس للمتعاقد فليس ، املتعاقدين غري من التدليس

 هبذا يعلم أن املفروض حتام من اآلخر كان املتعاقد أن يثبت مل ما العقد،

 .التدليس

 -1"من القانون التجاري عىل أنه:69( حيث نص املرشع املرصي يف املادة 2)

 مل ما اإلثبات طرق بكافة قيمتها كانت أيا التجارية االلتزامات إثبات جيوز

 القانون فيها يوجب التى احلاالت عدا فيام -2ذلك.  غري عىل القانون ينص
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ية؛ ألن الرسعة من أهم الدعائم التي تقوم عليها املعامالت التجار

واالئتامن عنرصان ال يستغنى عنهام يف التجارة، وجواز اإلثبات بكل 

طرق اإلثبات بام فيها الشهادة والقرائن من شأهنا تسهيل وتيسري إبرام 

العمليات التجارية دون مضيعة للوقت ودون اخلوض يف التعقيدات 

 الشكلية.

 املستندات أن يثبته هذا وجيوز للمشرتي اآلمر الذي يدعي الغش يف     

مثاًل من خالل حمرض إثبات حالة أومعاينة أوخربة إلثبات عدم صدق 

املستند وعدم صحته ،غري أنه جيب إثبات ذلك قبل تنفيذ االعتامد، أما 

بخصوص الغش يف البضاعة بعد وصوهلا، يمكن إثباته بواسطة خربة 

ل، وقرب حلول قضائية واستثناًء بواسطة خربة عادية يف حالة االستعجا

موعد الوفاء بقيمة االعتامد، وبالنتيجة فإنه بغض النظر عن الوسيلة 

املتاحة إلثبات الغش فاملهم هوإثبات وجوده بصورة قاطعة وأكيدة ال 

تدع جماالً للشك أوالتخمني كام أرشنا سابقًا. وكنتيجة ملا تقدم فإن 

كفيان لوقف أواخلشية من الغش ال ي "جمرد التخمني"الغش االحتاميل 

تنفيذ االعتامد املستندي، بل جيب أن يكون الغش ثابتًا بدليل ال حيتاج إىل 

 .()برهان وغري قابل للمناقشة

                                                                                                                                          

 اشتمل ما عكس إثبات املواد هذه ىف جيوز التجارية املواد ىف بالكتابة اإلثبات

 ."الطرق بكافة الدليل هذا جياوز ما إثبات أو كتايب دليل عليه

 عرض( أ/ يوسف بنبارص، القضاء املغريب ومربرات اللجوء لدعوى الت1)

الرصيف يف االعتامد املستندي: غش املستفيد وإخالل املؤسسة املرصفية 
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كذلك البد أن يكون الغش مؤكدًا ألن سوء النية ال يفرتض بل جيب      

أن يقدم للمحكمة الدليل جاهزًا قاطعًا عىل غش املستفيد. وعليه فال 

أن تطلب إجراء حتقيق أوسامع شهود –صدد الغش ب –جيوز للمحكمة 

أوفحص مستندات أوإعطاء مهلة إلقامة دعوى واحلصول عىل حكم 

 ضد املستفيد، بمعنى أنه ال يكفي جمرد االدعاء بغش املستفيد.

 الشرط الثالث: تعلق الغش باعتماد مستندي صحيح وساري املفعول:
االعتداد بالغش كمربر ويعد ذلك رشطا بدهييًا؛ حيث ال يمكن        

لتعطيل عملية الوفاء يف االعتامد املستندي، إال إذا كنا بصدد اعتامد 

مستندي صحيح وساري املفعول مستوٍف أركانه ورشوطه. ومن ثم 

يمكن النظر يف غش املستفيد هل يكون مانعًا من الوفاء أم ال؟ وبالتايل 

عن الوفاء مبنيًا عىل خيرج عن نطاق الغش حالة ما إذا كان امتناع البنك 

أسباب موضوعية غري الغش، كاالعتامد الباطل لعيب فيه أو خمالفته 

؛ حيث ال يكون احلق موجودًا أصاًل، أو أن ()للنظام العام داخل الدولة 

االعتامد قد انتهت مدته أو مل يبدأ رسيانه بعد. ففي هذه احلاالت ال 

حق املطالبة بالوفاء يمكن وصف طلب املستفيد بالغش؛ ألنه ليس له 

                                                                                                                                          

كنموذج: قراءة نقدية حتليلية يف ضوء العمل القضائي املغريب. اجلزء األول. 

 .  213، ص 2004سبتمرب  4جملة امللف، العدد 

( د/عيل مجال الدين عوض، خطابات الضامن املرصفية يف القضاء املرصي 1)

: ص 2000لتجارة اجلديد والقواعد الدولية، دار النهضة العربية، وقانون ا

353 . 
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حتى يقال أنه تعسف يف طلبه أو ارتكب غشًا بشأنه،  ألن احلق يف أساسه 

 غري موجود.

ال  "وهذا ما استقر عليه القضاء املرصي الذي جاء يف أحد أحكامه :      

يكون دفع البنك إىل املستفيد صحيحًا كام ال يكون له أن يرجع بام دفعه 

وفاء قد تم تنفيذًا خلطاب ضامن صدر صحيحًا عىل عميله إال إذا كان ال

ومطابقًا لتعليامت العميل ( كام هي يف خطاب الضامن )، وإال حتمل 

. وكذلك ما جاء بقرار حمكمة النقض املرصية ()"البنك مسؤولية الوفاء

ومن حق املستفيد أن يطالب بقيمة خطاب الضامن ما دام  "بقوهلا: 

الضامن خالل مدة معينة، أن املرصف  ومعنى رسيان) )"ساري املفعول

يلتزم بالدفع فورًا إذا ُطولَِب بالوفاء خالهلا. وهي نفس األحكام بالنسبة 

 لالعتامد املستندي.

 

 

                                                           

ق، الصادر يف ديســمرب  30لســنة  1013( نقض مصــري، الطعن رقم 1)

.مشــار إليه يف املرجع   الســابق ) د.عيل مجال الدين عوض( ص 1985

288 . 

 20، جمموعة املكتب الفني، لسنة 1969/ 27/5( نقض مرصي جلسة 2)

 . 811قضائية، ص 



 

(293)  ايــــــــــةرالد 

 

 الفرع الثاني: االعتماد املستندي يف الفقه اإلسالمي
 أواًل: تكييف االعتماد املستندي يف الفقه اإلسالمي:

لغراء بأحكام هتدف إىل حتقيق مصالح جاءت الرشيعة اإلسالمية ا     

العباد؛ وذلك بإباحة املعامالت التي تعود بالنفع عىل العباد، وحتريم 

تلك التي تؤدي للغرر أو الظلم بني الناس، وذلك يف إطاٍر من القواعد 

الكلية التي مُتَكِن املجتهد من إبراز حكم الرشيعة اإلسالمية يف كل ما 

يرث اهلل األرض ومن عليها. ومما هو ثابت  يستجد من معامالت إىل أن

ومشهود أن فقهاء الرشيعة اإلسالمية قد بذلوا جهدًا مشكورًا يف 

التطبيق والقياس والتخريج والتأصيل والتفريع، مما كفل ألحكام 

الرشيعة اإلسالمية أن تلبي حاجات املجتمع املتجددة واملتغرية يف كل 

 .()زمان

معاملة مرصفية مستحدثة  -كام سبق بيانه  -ستندي االعتامد امل يعدو      

وهي وسيلة من وسائل تسهيل البيوع يف التجارة الدولية، ومل تكن هناك 

معاملة قديام حتمل هذا االسم، ولكن باعتبارها عقدًا بني املشرتي اآلمر 

والبنك فاتح االعتامد، جيب أن ختضع للقواعد العامة يف العقود، من 

حته وتوافر سبب صحيح ومرشوع لاللتزام، فضاًل حيث الرتايض وص

                                                           

( د/السيد عطية عبد الواحد، محاية املستهلك، بحث مقدم إىل مؤمتر محاية 1)

إىل  15مايو ومن  30إىل  29املستهلك يف القانون والرشيعة خالل الفرتة من 

 ‘بمدينة بور سعيد برعاية كلية احلقوق جامعة عني شمس1995يوليو  18

 . 299ص 
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. أما عن ختريج هذا العقد ()عن مرشوعية املحل ووجوده وإمكانه

وتكييفه من الناحية الفقهية الرشعية ، فقد تم تكييفه عىل ثالثة أنواع من 

 . ()عقود املعامالت اإلسالمية وهي الوكالة، واحلوالة، والضامن

تفاصيل أرى أن املتأمل يف حقيقته من الناحية ودون اخلوض يف ال       

أوىل وأظهر؛ حيث تظهر  ()القانونية جيد أن تكييفه عىل أساس الضامن

بوضوح عالقة الضامن يف االعتامد املستندي فيام يقدمه املرصف من 

ضامنات بفعل يساره ومالءته لكل من املشرتي اآلمر والبائع املستفيد، 

حلصول عىل مايرتبه عقد البيع السابق فاملرصف يكفل للمستفيد ا

                                                           

االعتامدات املستندية، املعهد العاملي م الدين، ( د/ حمي الدين إسامعيل عل1)

 .92م، ص 1996هـ/ 1417للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل: 

( د/عيسى عبده إبراهيم، العقود الرشعية احلاكمة للمعامالت املالية املعارصة، 2)

 268م، ص  1977هـ/ 1397دار االعتصام، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 .272و

واألصل يف جوازه  "ضامن جائز وثابت  قال ابن قدامة يف املغني :( وال3)

:) وملن جاء به محل الكتاب، والسنة، واإلمجاع؛ وأما الكتاب فقول اهلل تعاىل

، وقال ابن عباس:  -سورة يوسف 72من اآلية رقم  -بعري وأنا به زعيم( 

أنه  -وسلم صىل اهلل عليه -الزعيم الكفيل، وأما السنة: فام روي عن النبي 

رواه أبو داود والرتمزي، وقال: حديث حسن ...  "الزعيم غارم "قال: 

. عبد اهلل بن قدامة املقديس، "وأمجع املسلمون عىل جواز الضامن يف اجلملة

 .71،72ص  7املغني، دار عامل الكتب، الرياض، جـ 
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لالعتامد من ديون جتاه املرشي، كام يكفل للمشرتي احلصول عىل 

البضاعة حمل العقد كاملة ومطابقة، ويكفل التعويض عند حصول 

 التلف أو حتقق العيب فيها.

ومعلوم أن الضامن يقوم عىل أثاث بعث الثقة بني املتعاملني،          

م؛ ملا حيققه التزام الضامن من ثقة وطمأنينة يف استيفاء وتقوية التزاماهت

احلقوق. وهذا عني ما تؤديه البنوك يف عملية االعتامد املستندي، 

فالبنك بذمته املالية املعروفة بيسارها، يضمن طريف العملية ويضفي "

الثقة والطمأنينة يف اقتضاء كل طرف حقه، وهذه الكفالة من البنك 

واملستفيد البائع هي القناة املوصلة بني الطرفني، فينعقد للعميل املشرتي 

 .()"العقد وتتم الصفقة اعتامدًا عىل ضامن البنك

وبذلك يكون االعتامد املستندي جائز رشعًا؛ لكونه حيقق املقاصد         

طاملا  ()الرشعية للعقود من تيسري التعامل وتلبية احتياجات األفراد

ها الرشعية ومل خترج عن هدفها املقصود املتالئم كانت املعاملة يف حدود

مع الضوابط الرشعية. وهكذا تثبت الرشيعة اإلسالمية بقواعدها العامة 

ونصوصها اخلالدة أهنا صاحلة لكل زمان ومكان، قابلة للحكم عىل كل 

                                                           

النهضة  ( د/ حممد الشحات اجلندي، فقه التعامل املايل واملرصيف احلديث، دار1)

 . 146، ص 1992العربية، 

وما بعدها؛ د/ حممد الشحات  268د/ عيسى عبده، مرجع سابق، ص  (2)

 .141اجلندي، مرجع سابق، ص 
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نظام مهام تطورت املعامالت واستجدت األساليب، لتؤكد أسبقيتها 

 القوانني الوضعية. عىل كل األنظمة البرشية و

 ثانيًا: حكم الغش يف االعتماد املستندي:

إن حتصيل املنافع للعباد ودرء املفاسد عنهم، ومراعاة جانب التيسري      

فيام ُيمّكن هلم ويصلح حياهتم، مقصد من مقاصد الدين، وقاعدة 

أساسية من قواعد الفقه اإلسالمي، ولذلك حرم اإلسالم الغش بجميع 

فيه من استغالل الناس وأكل أمواهلم بالباطل. وألجل ذلك صوره؛ ملا 

فقد أخضع الشارع احلكيم  كل املعامالت املالية ألصلني عظيمني يف 

، فإذا كان كل أصول "العدل ومراعاة مصلحة الطرفني"اإلسالم مها: 

املعامالت املالية عىل اإلباحة فتحريم بعضها ال بد أن يرجع إىل انتهاك 

 بظلم أحد الطرفني وعدم حتقيق العدالة يف جانبه.  هذه القاعدة 

والغش حرام رشعا عىل سبيل العموم سواًء كان قوال أو فعال،        

 "تعاىل:واألدلة عىل ذلك كثرية من الكتاب والسنة واإلمجاع. منها: قوله 

َا الَِّذيَن آَمنُوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلبَ  اَرًة َيا َأهيه اطِِل إاِلَّ َأْن َتُكوَن جِتَ

. وجه (1)"َعْن َتَراٍض ِمنُْكْم َوال َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم إِنَّ اهللََّ َكاَن بُِكْم َرِحيامً 

الداللة من اآلية: حتريم كل ما يؤدي إىل الغش والتدليس عىل 

املستهلك، وأنه يعترب من أكل أموال الناس بالباطل، كام أرشد القرآن 

                                                           

 سورة النساء. 29(   اآلية رقم 1)
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ريم إىل الكسب املرشوع من خالل التجارة املبنية عىل الصدق الك

 واألمانة.

ِفنَي  "وأيضا قوله تعاىل:     الَِّذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل النَّاِس  (1)َوْيٌل لِْلُمَطفِّ

ونَ  (2)َيْسَتْوُفونَ  ُ  (3)َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم خُيْرِسُ ْم َأال َيُظنه ُأوَلئَِك َأهنَّ

. واملطفف هو الذي يريد أن حيصل عىل حقه كامال دون (1)"َمْبُعوُثوَن 

إيفاء الغري حقه، بمعنى أنه حينام يكون له حقا لدى الغري يستوفيه كامال 

غري منقوص، ولكن عندما يؤدي حق الغري فال يوفيه إال منقوصا، وهذه 

 هي نية الغش لدى املطفف وقصده بخس الغري حقه. 

أنَّ  ": -ريض اهلل عنه  -من السنة النبــوية: ما رواه أبو هريــرة و        

َم مرَّ عىل ُصربِة طعاٍم . فأدخَل يَدُه فيها .  رسوَل اهللَِّ صىلَّ اهللَُّ عليِه وسلَّ

فنالت أصابُعُه بلاًل . فقاَل: ما هذا يا صاحَب الطَّعاِم ؟ قاَل: أصاَبتُه 

امُء. يا رسوَل اهللَِّ ! قا َل: أفال جعلَتُه فوَق الطَّعاِم كي يراُه النَّاُس؟ من السَّ

. ففي هذا (2)"منا فليس غشنا من :لفظ ويف، َغشَّ فليَس منِّي 

                                                           

 سورة املطففني.  3إىل  1(  اآليات من 1)

  :لموس عليه اهلل صىل النبي قول) باب ،)اإليامن( كتاب  يف مسلم (  أخرجه2)

، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، )امن فليس من غشنا

عيسى البايب  -املحقق:حممد فؤاد عبدالباقي النارش: دار إحياء الكتب العربية 

 1، جـ 101هـ حديث رقم 1374احللبي ورشكاه الطبعة: األوىل سنة الطبع: 

 .99ص 
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صىل  -احلديث:داللة واضحة عىل حتريم الغش؛ حيث شدد رسول اهلل 

يف حتريم الغش والنهي عنه؛ ألنه يتناىف مع مبادئ   -اهلل عليه وسلم 

 امية التي حتض عىل الصدق واألمانة. اإلسالم ومقاصده الس

وأيضا ما روي عن عقبة بن عامر رىض اهلل عنه قال سمعت رسول       

املسلُم أخو املسلِم والَ حيله ملسلٍم باَع  ":اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول

. وما روي عن قيس بن سعد بن ()"من أخيِه بيًعا فيِه عيٌب إالَّ بيَّنَُه َله

اخلديعُة يف  "سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول:عبادة قال: 

. وعن حكيم بن حزام ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل ()"النارِ 

قا ، فإْن صدقا وبيَّنا ُبوِرك هلام  "اهلل عليه وسلم: البيِّعاِن باخلياِر ما مل يتفرَّ

قت بركُة بيِعهام  .()" يف بيِعهام ، وإن َكذبا وَكتام حُمِ

وجه الداللة من األحاديث: بينت هذه األحاديث وغريها حرمة      

الغش واخلديعة والتدليس وكتامن العيب، وأن فاعلها متوعد بالنار 

                                                           

أبو عبد اهلل القزويني، سنن ابن ( أخرجه ابن ماجة يف سننه، حممد بن يزيد 1)

 2( جـ2246ماجة، دار الفكر بريوت،  يف التجارات باب من باع بيعا فليبينه )

 .755ص 

( أخرجه البخاري يف صحيحه، من كتاب البيوع،  أبو عبد اهلل حممد بن 2)

إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، ضبط مصطفى ديب البغا، دار الياممة 

 .753ص  2م، جـ1987هـ/ 1407الثة: للنرش، الطبعة الث

 أخرجه البخاري يف صحيحه، من كتاب البيوع، صحيح البخاري، ( 3)

 .732ص2جـ
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وخارج من دائرة اإليامن، ولو كان ذلك  جمرد سكوت أو كتامن عيب لو 

علمه الطرف اآلخر ما ريض به. كام أمجع الفقهاء عىل حتريم الغش قوال 

أوفعال، وسواء كان بكتامن عيب يف حمل العقد ثمنا أو مثمنا، أو كان 

. وهو من األمور املعلومة من ()بالكذب واخلديعة يف املعامالت أو غريها

 الدين بالرضورة.

وبناًء عىل ما سبق يمكن القول: إن الغش يف االعتامدات املستندية      

فاء بمبلغ االعتامد، وهو يكون مربرًا رشعيًا لفسخ العقد، ومانعًا من الو

ما انتهينا إليه سابقًا يف اجلانب القانوين؛ حيث إنه من املحظورات  

الرشعية يف املعامالت املالية ، وقد هنى عنه الشارع احلكيم حفظا ألموال 

 الناس من أكلها بالباطل.

                                                           

( د/ عباس أمحد حممد الباز، أحكام أكل املال احلرام وضوابط االنتفاع 1)

والترصف به يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس للنرش والتوزيع، األردن، الطبعة 

 وما بعدها.   60م ، ص 1998/ هـ 1418األوىل: 
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 املبحث الثاني
 أثر الغش على التزام البنك يف االعتماد املستندي 

ثل النتيجة النهائية لعقد فتح االعتامد املستندي يف صدور تتم        

خطاب االعتامد الذي حيرره البنك ويرسله إيل املستفيد، ومها عمليتان 

منفصلتان عن بعضهام البعض، فاملرحلة األولـي: تتمثل يف اتفاق 

العميل مع البنك لفتح االعتمــاد ملصلحة املستــفيد ، وهي تستقل متامــا 

حلة الثانية: املتمثلة  يف صدور خطاب االعتامد وإخطار املستفيد عن املر

به. حيث ينشأ للمستفيد حقًا مبارشًا ومستقاًل قبل املرصف عن عقد 

فتح االعتامد. وبناًء عىل هذه املعطيات أقسم هذا  املبحث إىل مطلبني: 

أتناول يف املطلب األول : طبيعة التزام البنك يف االعتامد املستندي، 

وأتناول يف املطلب الثاين : أثر الغش عىل التزام البنك يف االعتامد 

 املستندي.

 املطلب األول: طبيعة التزام البنك يف االعتماد املستندي.
سوف أتناول هذا املطلب من خالل فرعني: أتناول يف الفرع األول:       

ع الثاين: مضمون مبدأ االستقاللية يف االعتامد املستندي. وأتناول يف الفر

 مظاهر مبدأ االستقاللية يف االعتامد املستندي.

 الفرع األول: مضمون مبدأ االستقاللية يف االعتماد املستندي
 أواًل: مبدأ االستقالل  قانونًا وفقهًا:

يصدر البنك االعتامد املستندي بناًء عىل أمر املشرتي اآلمر الذي        

قانونية ما هي ( عقد األساس)،  يرتبط مع املستفيد من االعتامد بعالقة

إال أن التزام البنك جتاه املستفيد التزام مستقل عن عالقة البنك باملشرتي 
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، كام أنه مستقل عن عالقة املشرتي (عقد فتح االعتامد املستندي)اآلمر 

اآلمر باملستفيد، ومن ثم فال يستطيع البنك أن حيتج يف مواجهة املستفيد 

قة البائع املستفيد باملشرتي اآلمر وال بالدفوع بالدفوع الناشئة عن عال

الناشئة عن عالقة املشرتي اآلمر بالبنك.

فاملقصود إذًا من استقالل التزام البنك يف االعتامد املستندي، أن يكون 

التزام البنك بمنأى عن العالقات األخرى التي حتيط به. سواًء ما ورد 

عقد فتح االعتامد . فهو التزام قطعي منها يف عقد األساس أو ما ورد يف 

وأصيل وال يكون يف مقدور البنك أن يمتنع عن الوفاء فيه مستندًا إىل 

 دفع يف عالقة من العالقات القانونية املحيطة به. 

ويرتتب عىل هذه االستقاللية: أنه ال يمكن للبنك فاتح االعتامد أو       

ن العالقة األصلية )عقد البيع املعزز أن يدفع يف مواجهة املستفيد ببطال

أو عقد التوريد( مثاًل، أو أن إرادة العميل كانت مشوبة بعيب من 

عيوب اإلرادة، أو مل يقدم العميل للبنك الغطاء النقدي املتفق عليه 

إلصدار االعتامد. فال أثر لكل ذلك عىل التزام البنك جتاه املستفيد، نظرًا 

ته ألي عالقة من العالقات األخرى الستقالل هذا االلتزام وعدم تبعي

 ( ).املرتبطة به

                                                           

 االعتامد يف واملصالح املتعارضة البنك أبواخلري، كامل ( د/ نجوى حممد1)

 .243ص  ،1993القاهرة، املقارن، والفقه للقضاء دراسة املستندي
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ولذلك يعد مبدأ االستقاللية ركيزة أساسية يف االعتامد املستندي         

واألساس الذي تقوم عليه العالقات التعاقدية بني أطرافه؛ حيث نص 

عقد االعتامد املستندي مستقل عن العقد  "عىل أن: (1)املرشع املرصي

. كام نص "امد بسببه، ويبقى البنك أجنبيًا عن هذا العقدالذي فتح االعت

ويعترب عقد االعتامد املستندي مستقاًل عن  "عىل أنه: (2)املرشع اإلمارايت

 ."العقد الذي فتح االعتامد بسببه، ويبقى البنك أجنبيًا عن هذا العقد

ومعنى ذلك أن العالقات القانونية التي تنشأ بني كل طرف وغريه       

أطراف االعتامد تكون مستقلة عن األخرى، ومن ثم فال جيوز  من

للمستفيد )البائع( أن يستغل العالقة بني العميل اآلمر واملرصف فاتح 

االعتامد. كام ال جيوز للمرصف أن يستغل العالقة القائمة بني العميل 

 األمر واملستفيد البائع واملتمثلة يف عقد البيع أو التوريد والذي كان سبباً 

يف فتح االعتامد. وعليه فاملستفيد ليس بحاجة إىل إثبات قيامه بوفاء 

التزاماته قبل املشرتي والواردة يف عقد األساس حتى يتم الدفع له، 

                                                           

 م.  1999لسنة  17من قانون التجارة املرصي رقم  341/2( املادة 1)

لسنة  18تجارية االحتادي رقم من قانون املعامالت ال 428/2( املادة 2)

 م. 1993
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ولكن يدرك هذه الغاية عندما يقدم املستندات الصحيحة الواردة يف عقد 

 .()االعتامد

 ثانيًا: مبدأ االستقالل يف القضاء:
ضاء املرصي يف العديد من أحكامه عيل مبدأ االستقالل يف أكد الق       

العالقات القانونية التي تنشأ عن عقد فتح االعتامد املستندي وعقد 

األساس؛ حيث نصت حمكمة النقض املرصية عىل هذا املبدأ يف العديد 

البنك الذي يقوم بتثبيت اعتامد مرصيف  "بأن: () من أحكامها وقضت

ت بني تاجرين ال يعترب وكياًل عن املشرتي يف الوفاء لوفاء ثمن صفقة مت

للبائع بقيمة االعتامد كام ال يعترب ضامنًا أو كفياًل يتبع التزام عمليه 

املشرتي، بل يعترب التزامه يف هذه احلالة التزامًا مستقاًل عن العقد القائم 

نت بني البائع واملشرتي، يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة االعتامد متي كا

املستندات املقدمة اليه من البائع املفتوح ملصلحته االعتامد مطابقه متاما 

لرشوط االعتامد. ملا كان ذلك، وكان يبني من مدونات احلكم املطعون 

فيه أنه أقام قضاءه عيل أنه وإن كانت املستندات التي قدمتها الطاعنة إيل 

عتامد إال أنه ال البنك املطعون ضده األول مطابقه متاما لرشوط فتح اال

                                                           

(1)  Robert Luis, the autonomy principle of letters of  

  credit, Mexican law review, vol.III, No l, 2008, p. 
69.                                                                                        

/  2/  20ق جلسة  44لسنة  402نقض، الطعن رقم ( جمموعة أحكام ال2)

 .533ص  104ق  1ج  29مكتب فني  1978
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يسوغ هلا املطالبة بقيمة االعتامد طاملا قد اسرتدت البضائع املبيوعة 

وأعادت شحنها إيل مرص؛ ملا يرتتب عيل ذلك من تعذر تسليم البنك 

مستندات الشحن، وهذا احلكم أخطأ يف تطبيق القانون، ذلك أنه وقد 

دات املطابقة نشأ للطاعنة حق يف رصف قيمة االعتامد بتقديمها املستن

لرشوط فتح االعتامد، فان هذا احلق ال يتأثر بام حدث بعد ذلك من إلزام 

السلطات الربيطانية للطاعنة أيا كان السبب بإعادة شحن البضاعة 

املبيوعة إيل مرص، إذ أن عالقة البنك املطعون ضده األول بالطاعنة 

شرتي، كام أهنا املفتوح ملصلحتها االعتامد منفصلة عن عالقته بعميله امل

منفصلة عن عالقة هذا العميل بالطاعنة البائعة  فهو وشأنه يف الرجوع 

عليها بام عسى أن يكون له من حقوق ناجتة عن عقد البيع، ملا كان ذلك، 

وكان احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ يف 

 ."تطبيق القانون

عام ()ية هذا املبدأ يف حكم آخركام أكدت حمكمة النقض املرص      

إن التزام البنك بالوفاء بقيمة االعتامد املستندي هو  "جاء فيه:1984

التزام مستقل عن العقد القائم بني البائع واملشرتي، فال يلزم البنك 

 . "بالوفاء بقيمته إال إذا نفذ املستفيد رشوط فتح االعتامد

                                                           

. 1984/  27/2ق ، جلسة  45لسنة  433 ( نقض مرصي، الطعن رقم1)

 .391سعيد أمحد شعلة، قضاء النقض يف املواد التجارية، ص 



 

(305)  ايــــــــــةرالد 

 

ال جيوز للعميل اآلمر أو  "بأنه: ()كام قضت حمكمة استئناف القاهرة      

البنك أن يعطل رصف قيمة خطاب الضامن عن طريق توقيع احلجز عىل 

                                                           

وأيضا . 405( مشار إليه لدى د/ عيل مجال الدين عوض، مرجع سابق، ص 1)

حيث قضت 1990أحكام حمكمة النقض املرصية يف هذا الصدد عام  من

 فاتح البنك من صادر .بالوفاء مرشوط مرصيف تعهد املستندي االعتامد "بأن:

 حيددها التي والرشائط لتعليامته باملطابقة اآلمر املشرتي طلب عيل بناء االعتامد

 خالل املشرتاه السلع أو السلعة بقيمة الوفاء مستهدفاً  .املستفيد للبائع ويسلم

 يف التعامل وجيري مشرتكة مستندات نظري معني، مبلغ حدود يف حمددة فرتة

 كل وبني  -وجد إن - له املعزز أو املؤيد والبنك االعتامد فاتح البنك بني ظله

 جمموعها يف وتطابقها وسالمتها وحدها املستندات عيل واملستفيد اآلمر من

 اخلاصة العالقة أو البضاعة إيل نظر دون الطلب يف الواردة للرشوط ومطابقتها

 ونفاده صلته ومدي هبا، عالقته حكم الذي العقد حول واملشرتي البائع بني

 جتارياً  عمالً  وطبيعته االعتامد فتح باعتبار عليه، تطرأ التي واملؤثرات بينهام

 الو  إليها يستند التي األخرى والعقود والرشاء البيع عمليات عن مستقالً 

 ال كام بأحكامها، ملتزماً  أو هبا عالقة له املعزز أو االعتامد فاتح البنك يعترب

 التي هي وإذ االعتامد، فتح طلب يف الواردة للرشوط أساساً  التعامل هذا خيضع

 واملستفيد اآلمر من كل وواجبات وحقوق االعتامد فاتح البنك التزامات حتدد

 املوحدة األعراف طبقت تنفيذه، أثناء ةأنزع من يثور ما جماهبة عن قرصت فان

التي صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس واعتمدهتا  املستندية لالعتامدات

، مع 1984سنة   أكتوبر يف تعديلها قبل 3/12/1974جلنتها التنفيذية يف 

 كانا وإذ .النزاع لقايض الداخيل القانون ومبادئ بنصوص تكملتهاجواز 



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (306)

تلك القيمة أو املنازعة يف رصفها؛ ألن إباحة يشء من ذلك من شأنه أن 

خيل بمبدأ القوة امللزمة لعقد األساس الذي ألزم العميل بتقديم خطاب 

القطعي واملبارش بالوفاء بقيمة  الضامن، كام يتعارض مع التزام البنك

اخلطاب للمستفيد، فضاًل عن أنه يتناقض مع مبدأ استقالل خطاب 

الضامن عن عقد األساس، ذلك املبدأ الذي يمنع العميل اآلمر من 

 ."التمسك برشوط العقد املذكور لتعطيل أحكام الوفاء بقيمة اخلطاب 

الضامن إال أن مبدأ  وهذا احلكم وإن كان متعلقًا بعملية خطاب       

االستقاللية يف التزام البنك يف خطاب الضامن هو نفسه يف عملية االعتامد 

املستندي. كذلك أكد القضاء الفرنيس مبدأ االستقاللية يف الكثري من 

 .(1)أحكامه

                                                                                                                                          

 فهم يف املوضوع حمكمة لسلطة ختضع تطبيقها يف رشوطال وكانت هذه ذلك،

 واالتفاقات اإلقرارات وتفسري فيها األدلة تقديرو الدعوي يف الواقع

 الشأن أصحاب أو عاقدهيا نية إيل أويف تراه بام املحررات وسائر واملشارطات

 مجلتها يف العبارات تفيده وما وظروفها الدعوي بوقائع ذلك يف مستهدية فيها

 ملحكمة رقابة دون عباراهتا باقي عن مستقلة فيها معينة عبارة تفيده كام ال

 عبارات حتتمله الذي املعني عن تفسريها يف خترج مل دامت ما عليها، النقض

. الطعن رقم "باألوراق الثابت أصله وله سائغاً  اليه انتهت ما دام ما املحرر

     .409، ص 2ع41، س7/9/1990ق جلسة  54لسنة  1225

( د/ محدي حممد مصطفى، الغش من املستفيد يف خطابات الضامن املرصفية 1)

، دراسة مقارنة، جملة 1995وأثره يف التزام البنك طبقا التفاقية األونسيرتال 



 

(307)  ايــــــــــةرالد 

 

ومل يقترص التأكيد عىل مبدأ االستقاللية عىل الترشيعات املحلية      

إلشارة إليها فقط، بل أكدت ذلك أيضا واألحكام القضائية السابق ا

( حيث  600األصول واألعراف املوحدة لالعتامد املستندي )نرشة 

االعتامد بطبيعته عملية مستقلة عن عقد البيع  "/أ عىل أن:4نصت املادة 

أو غريه من العقود التي قد يستند إليها. واملصارف بأي حال غري معنية 

تضمن االعتامد أي إشارة بأي شكل  أو ملزمة بمثل ذلك العقد حتى لو

إىل ذلك العقد. وبناًء عليه فإن تعهد املرصف بالوفاء أو بالتداول أو 

بأداء أي التزام آخر بموجب االعتامد ال يكون خاضعًا ألي ادعاءات أو 

حجج من طالب اإلصدار ناجتة عن عالقاته باملرصف املصدر أو 

األحوال أن ينتفع من باملستفيد. ال حيق للمستفيد بأي حال من 

العالقات التعاقدية القائمة بني املصارف أو بني طالب اإلصدار 

 ()."واملرصف املصدر

                                                                                                                                          

الرشيعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات، السنة السادسة والعرشون، 

  .102، ص 2012العدد اخلمسون، أبريل 

، غرفة 600صول واألعراف املوحدة لالعتامدات املستندية، النرشة رقم ( األ1)

األردن، ترمجة مكتب  -باريس وغرفة التجارة الدولية  -التجارة الدولية 

عيسى دلل للمحاماه. طبعة مجعية عامل املطابع التعاونية، ُعامن األردن، ص 

29.  



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (308)

 الفرع الثاني: مظاهر مبدأ االستقاللية يف االعتماد املستندي

كام أسلفت سابًقا من خالل بيان مبدأ االستقالل أن أساس العالقة      

الستقالل، ذلك أن البنك يف عالقته بني أطراف االعتامد املستندي هو ا

مع املشرتي اآلمر مستقل عن عالقته مع املستفيد، وكذلك مستقل عن 

عالقة اآلمر بالبائع املستفيد، واالستقالل ميزة أساسها العقد املربم بني 

كل طرف عن اآلخر، فاآلمر والبنك يرتبطان يف عالقتهم العملية 

وذلك بخالف العالقة بني اآلمر والقانونية بعقد االعتامد املستندي 

واملستفيد تنشأ بسبب عقد البيع املربم بينهام، ومن هنا كان من الالزم  

 بيان أهم مظاهر مبدأ االستقاللية ومن أمهها.

 أواًل: استقالل التزام املصرف بالوفاء عن عقد فتح االعتماد:
نه وبني العميل يعد التزام املرصف بالوفاء غري تابع لاللتزام القائم بي     

. كام ال جيوز ()اآلمر يف عقد فتح االعتامد؛ ألنه التزام هنائي وجمرد

للمرصف رفض الوفاء لبطالن عقد االعتامد؛ حيث إن تعهد املرصف 

يعد هنائيًا وأصياًل ال يتأثر بغريه من العقود، ونتيجة لذلك يكون 

تنادًا إىل أن املستفيد يف مأمن من رفض املرصف تنفيذ خطاب االعتامد اس

العقد الذي بينه وبني املشرتي قد ُفِسخ، أو أن املرصف قد أهنى عالقته 

                                                           

األوراق التجارية ( د/ ثروت عبد الرحيم، املطول يف القانون التجاري 1)

؛ د/ سميحة 970وعمليات البنوك، دار النهضة العربية، اجلزء الثاين، ص 

القليويب، األسس القانونية لعمليات البنوك، مكتبة عني شمس، القاهرة، 

 . 155بدون تاريخ نرش، ص 



 

(309)  ايــــــــــةرالد 

 

بالعميل أو أن حقوق املرصف جتاه العميل مهددة بالضياع بسبب 

إفالس األخري مثاًل أو وفاته؛ فكل هذه األسباب تعد خارجة عن 

اب خطاب االعتامد وال متس حق البائع يف تعهد املرصف املتمثل يف خط

. وباملقابل ال جيوز للبائع أن يتمسك بام ورد يف عقد فتح ()االعتامد

االعتامد املستندي بني املشرتي واملرصف، فمن الطبيعي أن يستقل 

؛ لكون البائع أجنبيًا عن عقد فتح االعتامد، وهذا ()مركزه عن هذا العقد

سابق ال 600/أ من األصول واألعراف املوحدة نرشة 4ما أكدته املادة 

 اإلشارة إليها.

 استقالل التزام املصرف بالوفاء عن عقد األساس: ثانيًا:

حيكم العالقة بني العميل واملستفيد عقد األساس الذي كان سببًا يف      

االعتامد املستندي، ومع ذلك فإن هذا العقد يعد مستقاًل متامًا عن  فتح

التزام البنك يف االعتامد  وبالتايل وطبقًا ملبدأ استقالل االعتامد املستندي.

يستطيع أن حيتج يف مواجهة املستفيد بالدفوع  املستندي، فإن البنك ال

عن الوفاء؛ ألن البنك غريب عن  الناشئة عن هذا العقد بغية االمتناع

شخيص ومستقل عن  هذا العقد والتزامه يف االعتامد املستندي التزام

هي  امد املستندي وحدهاعالقة العميل باملستفيد. فنصوص عقد االعت

                                                           

 االعتامد يف واملصالح املتعارضة البنك أبواخلري، كامل د/ نجوى حممد (1)

 . 243 ص القاهرة، املقارن، والفقه للقضاء دراسة املستندي

 . 95( د/ عيل مجال الدين عوض، مرجع سابق، ص 2)



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (310)

التي حتكم العالقة بني البنك واملستفيد. ومن ثم فليس للبنك أن يدفع يف 

 . ()املستفيد باملقاصة بني مبلغ االعتامد ودين له عىل العميل اآلمر مواجهة

ومن خالل هذه االستقاللية حيصل البائع عىل تعهد قطعي بالوفاء      

د(، ويكون ذلك التعهد منقطع الصلة فاتح االعتام)من املرصف املصدر 

عن عقد البيع، بحيث يطمئن لتنفيذ عقد البيع دون احتامل رجوع 

املشرتي عنه، وبذلك يكون يف مأمن من خماطر عدم دفع املشرتي لقيمة 

. وهو غري مطالب بالتحقق ()الصفقة، فاملرصف أجنبي عن عقد البيع

يمة االعتامد للمستفيد إذا من تنفيذ العقد األسايس بل هو ملزم بدفع ق

قدم األخري كافة الوثائق املطلوبة واملطابقة لرشوط االعتامد. وباملقابل ال 

حيق للبائع التمسك بام ورد يف عقد البيع جتاه املرصف، فاملرصف ال 

يلتزم إال بالصيغة التي أرسلها يف خطاب االعتامد، فالعربة بخطاب 

  املرصف والبائع املستفيد.االعتامد وحده يف حتديد العالقة بني

ثالثًا: استقالل العالقات بني املصارف املنفذة لالعتماد عن العالقات 
 التعاقدية الناشئة عن    االعتماد:

السابق  600/أ من األصول واألعراف املوحدة نرشة 4إن املادة        

اإلشارة إليها، قد أكدت استقاللية العالقات بني املصارف عن 

التعاقدية بني املشرتي والبائع وتلك التي بني املشرتي  العالقات

                                                           

( د/ سميحة القليويب، األسس القانونية لعمليات البنوك، مكتبة عني شمس، 1)

 155القاهرة، بدون تاريخ نرش، ص 

 .95(  د/ عيل مجال الدين عوض، مرجع سابق، ص 2)



 

(311)  ايــــــــــةرالد 

 

واملرصف، فليس للبائع املستفيد أن ينتفع من العالقات التعاقدية 

القائمة بني املصارف باإلضافة إىل أنه أجنبي عن تلك العقود، فمن 

 7،8الطبيعي أن يكون بمعزل عن تلك العالقات، وهوما أكدته املادة 

 .600من النرشة 

 استقاللية الصحة الظاهرية للمستندات عن الصحة الواقعية:عًا:راب
تقترص التزامات املرصف يف عقد االعتامد املستندي عىل فحص         

املستندات املقدمة من املستفيد وحدها لتحديد ما إذا كانت تشكل يف 

ظاهرها مستندات مطابقة لرشوط االعتامد أم ال. ويقصد بالصحة 

ندات أن يتحقق املرصف من سالمة املستندات نوعًا الظاهرية للمست

وصنفًا وعددًا. ومن ثم فال مسؤولية عىل املرصف إذا مل يتحقق من 

سالمة املستندات مع الواقع، وهو ما يعرب عنه بمضمون املستندات أو 

فعاليتها، وعليه فال يطالب البنك بالتحقق من صدق املستند يف الواقع. 

تند صادقًا يف ظاهره كي حيصل املستفيد عىل بل يكفي أن يكون املس

 مبلغ االعتامد. 

ال  -1"حيث نص عىل أنه: ()وهو ما نص عليه املرشع املرصي       

مسئولية عىل البنك إذا كانت املستندات يف ظاهرها مطابقة للتعليامت 

وال يتحمل البنك أي التزام يتعلق بالبضاعة  -2التي تلقاها من اآلمر.

                                                           

 .1999لسنة  17نون التجارة املرصي رقم من قا 348املادة رقم ( 1)



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (312)

ال  "عىل أنه: (). كام نص املرشع اإلمارايت"االعتامد بسببهاالتي فتح 

يلتزم املرصف إال بفحص املستندات للتحقق من أهنا بحسب ظاهرها 

مطابقة للمستندات املطلوبة يف خطاب االعتامد. أما التحقق من مطابقة 

البضاعة ذاهتا للمستندات التي متثلها فيخرج عن نطاق التزام 

 34كدته األصول واألعراف املوحدة يف املادة . وهو ما أ"املرصف

ال يتحمل املرصف أي التزام أو مسؤولية عن  "حيث نصت عىل أنه:

الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو الزيف أو األثر القانوين ألي 

مستند، أو عن الرشوط العامة أو اخلاصة املنصوص عليها يف املستند أو 

ل املرصف أي التزام أو مسؤولية عن الوصف املضافة إليه. كام ال يتحم

أو الكمية أو الوزن أو النوعية أو احلالة أو التغليف أو التسليم أو القيمة 

أو وجود البضائع أو اخلدمات أو أي أداء آخر يمثله أي مستند، أو عن 

حسن النية أو األفعال أو اإلغفاالت أو املالءة أو األداء أو مكانة 

أو وسيط الشحن أو املرسل إليه أو مؤمن البضائع أو املرسل أو الناقل 

 .()"أي شخص آخر

                                                           

لسنة  18من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت رقم  436املادة رقم ( 1)

1993 . 

، غرفة 600األصول واألعراف املوحدة لالعتامدات املستندية، النرشة رقم ( 2)

األردن، ترمجة مكتب  -باريس وغرفة التجارة الدولية  -التجارة الدولية 



 

(313)  ايــــــــــةرالد 

 

املقرر أن مجيع  "وهو ما قضت به حمكمة متييز ديب حيث قضت بأنه:      

اطراف االعتامد املستندي تتعامل باملستندات وال تتعامل ببضائع أو 

خدمات أو غري ذلك من أوجه التنفيذ التي تتعلق هبا هذه املستندات 

أنه جيب أن تكون تعليامت إصدار االعتامد املستندي وخطاب االعتامد و

املستندي مكتملة ودقيقة جتنبًا للبس وسوء الفهم وأن تنص بكل دقه 

عىل املستندات التي سيتم تقديمها للدفع أو القبول . أو للتداول وأن 

يكون التزام املرصف قطعيًا وغري قابل لإللغاء ومبارشًا قبل املستفيد 

وقبل كل حامل حسن النية وال جيوز إلغاء أو تعديل االعتامد إال باتفاق 

مجيع األطراف ذوي الشأن فيه رشيطة أن تقدم املستندات املطلوبة وأن 

يتم التنفيذ برشط االعتامد وجيب عىل البنك مصدر خطاب االعتامد أو 

البنك املعزز خلطاب االعتامد ـ حسب األحوال ـ أن يقرر لدى تقديم 

املستندات إليه ـ وباالستناد هلذه املستندات وحدها ـ ما إذا كانت هذه 

املستندات تبدو يف ظاهرها مطابقة لرشوط خطاب االعتامد أم غري 

مطابقة فإن رأي يف ظاهرها غري مطابقة لتلك الرشوط فإنه جيوز له أن 

يرفضها كام جيوز له وبمحض اختياره أن يتصل بعميله فاتح خطاب 

ويطلب منه التنازل عن حقه يف االعرتاض عىل ما يف هذه  االعتامد

املستندات من اختالفات كام جيب عىل البنك املذكور أن يبادر اىل 

                                                                                                                                          

دلل للمحاماه. طبعة مجعية عامل املطابع التعاونية، ُعامن األردن، ص عيسى 

77.   



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (314)

إخطار املستفيد أو البنك الذي تسلم منه هذه املستندات بمضمون 

املخالفات التي وجدها والتي بناًء عليها رفض قبوهلا بحيث يمتنع عىل 

ؤالء برفض املستندات للمخالفات التي أوضحها البنك إذا ما أخطر ه

يف إخطاره أن يعود بعد قيام املستفيد بتصحيح االختالفات أن يرفض 

املستندات مره ثانية استنادًا إىل خمالفات أخرى مل يتضمنها إخطاره 

األول كام جيب عىل البنك أن يفحص املستندات املقدمة إليه وأن يتخذ 

حيث إذا رفضها تعني عليه إخطار من تسلمها قراره بقبوهلا أو رفضها ب

منه خالل سبعة أيام عمل مرصيف تىل يوم استالمه هلا بام ظهر له من 

اختالفات كام جيب عليه أن يقف موقف املحايد بني العميل األمر 

واملستفيد وأال يضحى بمصلحة أحدها عىل حساب األخر وأال يربط 

لب به منه بعالقة املستفيد بالعميل وفاءه بقيمة االعتامد أو باجلزء املطا

اآلمر بل عليه أن يعتمد فقط عىل مدى مطابقة املستندات املقدمة له من 

حيث الظاهر لرشوط خطاب االعتامد وأن يفحصها بمعيار الرجل 

 .()"املرصيف األمني امُللم بالقواعد املرصفية الدولية

فحص  وكام هو واضح من احلكم جيب أن يبذل املرصف يف     

املستندات ومدى مطابقتها العناية املعقولة، منظورًا إليها من منظور 

الشخص احلريص أو البنك احلريص وليس العادي وفقًا للمستوى 

                                                           

/  2012يف الطعن رقم  2013/ 3/4ديب بتاريخ  -حكم حمكمة التمييز (  1)

 طعن جتاري.  319



 

(315)  ايــــــــــةرالد 

 

الدويل للمامرسة املرصفية. مدفوعًا يف ذلك بمصلحته اخلاصة من زيادة 

ه الثقة به وبقدراته وإمكانياته، وبمصلحة عميله املشرتي، مما يستلزم من

فحص املستندات املقدمة بكل دقة وعناية للتأكد قبل قيامه بالدفع من 

 . ()سالمتها ومطابقتها تطابقًا تامًا لكافة رشوط وتفاصيل عقد االعتامد

 املطلب الثاني: أثر الغش على التزام البنك يف االعتماد املستندي
األول: سوف أتناول هذا املطلب من خالل فرعني: أتناول يف الفرع       

أثر الغش عىل التزام البنك يف االعتامد املستندي يف القانون الوضعي. 

وأتناول يف الفرع الثاين: أثر الغش عىل التزام البنك يف االعتامد املستندي 

 يف الفقه اإلسالمي.

الفرع األول: أثر الغش على التزام البنك يف االعتماد املستندي يف القانون 
 الوضعي

نا  مما سبق أن التزام البنك يف االعتامد املستندي هو التزام اتضح ل        

مستقل عن جمموع الروابط العقدية األخرى املرتبطة بعقد االعتامد 

املستندي، وأنه يرتتب عىل هذه االستقاللية فورية الدفع وبمجرد 

الطلب من املستفيد، وأن البنك ليس له االمتناع عن الوفاء باالستناد 

تمدة من عقد األساس، لكن هل يعني  ذلك االستقالل أن إىل دفوع مس

                                                           

(  د/ عيل األمري إبراهيم، كيفية فحص املستندات يف االعتامد املستندي 1)

طبقاً ألحكام قانون التجارة املرصي رقم واملراحل التي متر هبا عملية الفحص 

، دار النهضة 1993والقواعد واألعراف املوحدة لعام  1999لسنة  17

 .34، 33، ص 2005العربية، القاهرة، 



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (316)

يغمض البنك عينيه عن غش املستفيد عند طلب تسييل االعتامد؟ أم أن 

استقالل التزام البنك كضامن مقرر لصالح املستفيد يفسد بسبب غشه، 

فيصبح من حق البنك أن يدفع يف مواجهة املستفيد بالغش ليمتنع عن 

 له يف السطور التالية.الوفاء؟. هذا ما أتناو

 أواًل: أثر الغش على التزام البنك يف االعتماد املستندي:
ذكرت آنفا أن االعتامد املستندي يقوم بشكل رئييس عىل مبدأ        

استقالل االلتزامات؛  فالتزام املرصف مستقل عن كل من عقد 

 األساس بني البائع واملشرتي، وعقد االعتامد املستندي بني املرصف

واملشرتي، وال شك أن تطبيق هذا املبدأ يؤدي الستقرار نظام االعتامد 

املستندي كأحد أهم وسائل تسوية الصفقات التجارية الدولية، ولكن 

وهوأيضا مبدأ مطبق يف معظم قوانني دول  "الغش ُيفسد كل يشء"

 العامل.

تندي وهبدف إعادة التوازن يف العالقات الناجتة عن االعتامد املس        

استقرت خمتلف التصورات الفقهية واالجتهادات القضائية يف جمموعها 

عىل االعتداد بالغش لتعطيل مبدأ استقالل االلتزامات ، فإذا كان الغش 

واضحًا وعىل درجة من اجلسامة، كان من شأنه تعطيل مبدأ استقالل 

قد االلتزامات ويرتتب عليه أن ُيصبح التزام املرصف بالدفع مرتبطًا بع

. (األساس بسبب الغش وبالتايل أمكن تعطيل تنفيذ االعتامد املستندي

                                                           

 ( أ/ يوسف بنبارص، القضاء املغريب ومربرات اللجوء لدعوى التعرض1)

فية الرصيف يف االعتامد املستندي: غش املستفيد وإخالل املؤسسة املرص



 

(317)  ايــــــــــةرالد 

 

فمبدأ استقالل االلتزامات ُوِضَع ملعاجلة أوضاع تتفق مع مبدأ حسن 

النية بينام يف حالة الغش األمر خمتلف؛ فالقانون ال يمتد ليحمي بائع 

تطرق مل ت 600، كام أن األصول واألعراف املوحدة نرشة () يسء النية

حلالة الغش وبالتايل البد من حل تلك املشكلة وفقًا للقانون واجب 

التطبيق الذي يعالج الغش سواًء يف املعامالت املدنية أم يف املعامالت 

التجارية، فالغش ال ُيعترب حمرم مدين فقط بل ُيعترب من األفعال املعاقب 

 عليها جنائيا أيضا.

حول االعتداد بالغش كمربر لتعطيل هذا وقد تضاربت آراء الفقه         

 الوفاء بمبلغ االعتامد عىل رأيني: 

                                                                                                                                          

كنموذج: قراءة نقدية حتليلية يف ضوء العمل القضائي املغريب. اجلزء األول. 

 . 213، ص 2004سبتمرب  4جملة امللف، العدد 

جيب  -1"من القانون املدين املرصي؛ حيث نصت عىل أنه: 148(  انظر املادة 1)

وال  -2تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من 

. وأيضا "مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام

حيث  1985لسنة  5من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم  246املادة 

مل عليه وبطريقة تتفق مع جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشت -1 "نصت عىل أن:

وال يقترص العقد عىل إلزام املتعاقد بام ورد فيه، ولكن  -2  ما يوجبه حسن النية

 ."يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف وطبيعة الترصف



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (318)

إىل القول: بتأكيد مبدأ االستقاللية يف  ()الرأي األول: ذهب معظم الفقه

االعتامد املستندي، إال أهنم مع تأكيدهم هلذا املبدأ مل يرتددوا يف االعرتاف 

كون للمرصف أن برتاجع هذا املبدأ يف حالة غش املستفيد، ومن ثم ي

 يمتنع عن الوفاء للمستفيد يف حالة ثبوت غشه.

إىل القول بأن: السمة البارزة يف  ()الرأي الثاين: ذهب بعض الفقه

االعتامد املستندي هي استقالل التزام املرصف قبل املستفيد؛ حيث يتميز 

ن التزام املرصف قبل املستفيد بكونه التزامًا مبارشًا وجمردًا ومبارشًا؛ أل

البنك يلتزم بصفته أصياًل، ومن ثم اليرقى الغش كمربر لتعطيل الوفاء 

 بقيمة االعتامد.

ومن وجهة نظري أري وجاهة الرأي األول القائل: بأن الغش يعد        

الغش يفسد  "مربرًا لتعطيل الوفاء بمبلغ االعتامد، استنادًا إىل قاعدة: 

ربر قانوين لتعطيل ولكن ادعاء الغش واالحتجاج به كم "كل يشء

الوفاء، ال يمكن االعتداد به وإعامل آثاره إال بعد إقامة الدليل القاطع 

                                                           

 والفقه للقضاء دراسة املستندية االعتامدات الدين عوض، مجال عيل/( د1)

؛ د/ محدي حممد مصطفى، 83، ص 1993لعربية، املقارن، دار النهضة ا

واملصالح  البنك أبواخلري، كامل ، د/ نجوى حممد78مرجع سابق، ص 

 ،1993القاهرة،  املقارن، والفقه للقضاء دراسة املستندي االعتامد يف املتعارضة

 .213؛ أ/ يوسف بنبارص، مرجع سابق. ص 269ص 

 التجارية األوراق الثاين، اجلزء ي،التجار القانون رشح العكييل، د/ عزيز ( 2)

 .436، ص 2005عامن، الطبعة األوىل:  الثقافة، دار وعمليات البنوك،



 

(319)  ايــــــــــةرالد 

 

عىل حقيقة وجوده، تفاديا ألي مطالبات كيدية من لدن بعض املشرتين 

سيئي النية، للتحلل دون موجب من تنفيذ التزاماهتم، وعليه جيب أن 

لنحو السابق اإلشارة يثبت الغش بدليل قطعي ال يرقى إليه الشك. عىل ا

 إليه عند التعرض لرشوط الغش املانع من الوفاء.

ثانيًا: موقف الفقه والقضاء املصري واإلماراتي من الغش يف االعتماد 
 املستندي:

 أ: موقف الفقه املصري:
يتفق الفقه املرصي عىل أن الغش الواضح واملؤكد يف جانب املستفيد       

قائم بني عقد األساس واالعتامد يؤدي إىل سقوط االستقالل ال

املستندي، ومن ثم يكون سببًا لتعطيل تسييل قيمة االعتامد املستندي. 

ومن صور الغش املانع هذه أن تكون املستندات املقدمة من املستفيد 

مزورة، كأن تكون منسوبة إىل سلطة معينة ولكن واقع األمر أهنا مل 

دات بيانات ال تتفق إطالقا تصدر من هذه اجلهة، أو أن تتضمن املستن

مع احلقيقة، كأن يكون سند الشحن املقدم يتضمن وجود نوع من 

 ).)البضاعة خمتلف متاما عن البضاعة املشحونة فعال

                                                           

 والفقه للقضاء دراسة املستندية االعتامدات الدين عوض، مجال عيل/( د1)

؛ د/ محدي حممد مصطفى، 83، ص 1993املقارن، دار النهضة العربية، 

بريري، قانون املعامالت التجارية، دار  ؛ د/ حممود خمتار78مرجع سابق، ص 

 البنك أبواخلري، كامل ؛ د/ نجوى حممد160، ص 2001النهضة العربية، 

 املقارن، والفقه للقضاء دراسة املستندي االعتامد يف واملصالح املتعارضة



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (320)

 ب: موقف القضاء املصري:
عند التعرض ألحكام القضاء يف هذه املسألة، فإننا مل نتحصل عىل أي       

ات املستندية، لكن ومن باب حكم يتعلق بموضوع الغش يف االعتامد

القياس فإنه يمكن التعرض لبعض األحكام التي تناولت الغش يف 

خطاب الضامن بحكم أن خطاب الضامن يقوم تقريبًا عىل نفس املبادئ 

التي حتكم االعتامد املستندي السيام مبدأ االستقالل، فضال عن أنه 

املوحدة النرشة خيضع لنفس القواعد القانونية يف )القواعد واألعراف 

(. وعليه سوف نعرض للحكم التايل الذي وضح موقف القضاء 600

 املرصي يف الغش كمربر لتعطيل الوفاء يف خطابات الضامن.

 .1996ديسمرب  12الصادر جبلسة ()حكم حمكمة النقض

تتمثل يف أن الرشكة املطعون ضدها تقدمت للسيد رئيس الوقائع: 

قاضيا لألمور الوقتية بطلب إصدار أمر حمكمة استئناف القاهرة بصفته 

عىل عريضة بصفة أصلية لوقف رصف قيمة خطايب الضامن الصادرين 

بناء عىل طلبها من البنك املطعون ضده لصالح الرشكة الطاعنة وذلك 

                                                                                                                                          

؛ د/ حاتم حممد عبد الرمحن، العمليات املرصفية 269ص  ،1993القاهرة، 

 .126، ص 2003رتبطة بتنفيذها،دار النهضة العربية، املستقلة واملشكالت امل

 1975، الطعن رقم 1996ديسمرب  12حمكمة النقض الصادر بجلسة  ( حكم1)

د/ حاتم حممد عبد الرمحن، مرجع سابق، قضائية. مشار إليه لدى  66لسنة 

  وما بعدها. 122ص 



 

(321)  ايــــــــــةرالد 

 

حلني الفصل يف النزاع بينهام واملعروض عىل التحكيم طبقا للقانون رقم 

 .1994سنة 27

ملطعون ضدها أن الطاعنة أسندت إليها القيام وقد قالت الرشكة ا      

بأعامل بناء أحد الفنادق وأهنا قدمت اخلطابات املشار إليها مقابل 

التأمني النهائي وضامن للدفعات املقدمة، وإذ رشعت يف التنفيذ فوجئت 

باجلهة اإلدارية تكلفها بوقف األعامل ملخالفة الرشكة الطاعنة 

الرشكة الطاعنة بذلك، إال أهنا حاولت االشرتاطات املقررة، فأخطرت 

أصدر  1995مايو  23تسييل خطابات الضامن بطريقة الغش، وبتاريخ 

لسنة  8السيد املستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة األمر رقم 

بوضع قيمة الضامن أمانة لدى البنك املطعون ضده بعد تسييلهام  1995

كيم بني الرشكة الطاعنة وذلك حلني الفصل يف النزاع موضوع التح

 والرشكة املطعون ضدها األوىل.

 1990لسنة  12تظلمت الطاعنة من هذا األمر باالستئناف رقم       

ديسمرب  25حتكيم أمام حمكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 

بتأييد األمر املتظلم منه، ويف النهاية تم الطعن أمام حمكمة النقض  1995

 من قبل الطاعنة.

 :موقف احملكمة

أن املقرر يف قضاء املحكمة أن األوامر "وقد جاء يف حكم املحكمة:        

عىل العرائض وعىل ما يبني من نصوص الباب العارش من الكتاب األول 



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (322)

لقانون املرافعات هي األوامر التي يصدرها قضاة األمور الوقتية بامهلم 

ة إليهم من ذوي الشأن من سلطة والئية وذلك بناء عىل الطلبات املقدم

عىل العرائض، وهي عىل خالف القاعدة يف األحكام القضائية تصدر يف 

غيبة اخلصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أوحتفظي يف احلاالت التي 

تقتيض الرسعة أواملباغتة، وملا كان ذلك وكان األصل أن القايض ال 

ل احلرص ومتاشيا يبارش عماًل والئيًا إال يف األحوال التي وردت عىل سبي

مع هذا األصل وحرصا من املرشع عىل عدم اخلروج هبذه السلطة 

من قانون املرافعات  194الوقتية إىل غري ما يستهدف منها قىض يف املادة 

بتقييد سلطة القايض يف  1992لسنة  23بعد تعديلها بالقانون رقم 

إصدار األمر عىل عريضة بحيث ال يكون له وعىل ما أفصحت عنه 

املذكرة اإليضاحية أن يصدر هذا األمر يف غري احلاالت التي يرد فيها 

نص خاص جييز له إصداره، وإذا كان ال يوجد نص يف القانون جييز 

انتهاج طريق األوامر عىل عرائض لوقف تسييل خطابات الضامن، فإن 

احلكم املطعون فيه إذا قىض بتأييد األمر عىل عريضة الصادر بوقف 

ت الضامن حمل النزاع لصالح اجلهة املستفيدة )الطاعنة( تسييل خطابا

وبإيداع قيمتها لدى البنك املطعون ضده الثاين، يكون قد خالف القانون 

 ."بام يوجب نقضه

ال ينال من ذلك االعتصام بام نصت  "كام أضاف حكم النفض:      

 (1994من قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية ) 14عليه املادة 



 

(323)  ايــــــــــةرالد 

 

منه بناًء عىل طلب أحد  9جيوز للمحكمة املشار إليها يف املادة  "من أنه:

طريف التحكيم أن تأمر باختاذ تدابري مؤقتة أوحتفظية سواًء قبل البدء يف 

. إذ أن سلطة املحكمة يف هذا الشأن "إجراءات التحكيم أوأثناء سريها

عريضة فيام تتدخل بوجود نص جييز للخصم احلق يف استصدار أمر عىل 

يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اختاذ أي من هذه التدابري، وذلك 

إعامال لألصل العام فيام خيص األوامر عىل العرائض بحسبه استثناء ال 

يعمل به إال بوجود نص خاص، وبام أنه مل يرد يف القانون نص خاص 

ال يبيح وفق تنفيذ خطاب االعتامد عن طريق األمر عىل عريضة فإنه 

من قانون التحكيم  14يكون للحكم املطعون فيه االعتامد عىل نص املادة 

 ."املشار إليه سندا لقضائه

 ويالحظ على احلكم السابق اآلتي:

يف ) )يثري هذا احلكم مسألة كيفية استصدار التدابري املؤقتة والتحفظية -1

سياق نزاع معروض عىل التحكيم وهناك طريقان الستصدار مثل هذه 

 لتدابري:ا

أجاز القانون للقضاء أن يتخذ التدابري املؤقتة والتحفظية حتى ومل  -أ 

 يكن قد تم إقامة دعوى التحكيم.

يمكن هليئة التحكيم اختاذ تدابري مؤقتة وذلك يف حالة النص  -ب 

 ).)رصاحة يف اتفاق التحكيم

                                                           

 وما بعدها. 125د/ حاتم حممد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص  ( 1)



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (324)

أنه يثري قضية مدى جواز استصدار أمر أوحكم بوقف تنفيذ  -2

ات املستندية أوخطابات الضامن املرصفية يف حالة الغش؟. االعتامد

حيث يذهب الفقه إىل أن الغش الواضح واملؤكد الصادر من املستفيد 

يؤدي إىل سقوط االستقالل القائم بني عقد األساس وعقد االعتامد، فإن 

متكن العميل اآلمر من إثبات الغش من جانب املستفيد، فعندها يستطيع 

بتجميد قيمة االعتامد وعدم دفعها للمستفيد ولكن فيام مطالبة البنك 

يتعلق باجلهة التي ختتص باختاذ مثل هذا اإلجراء، فقد تضاربت اآلراء 

 ).)بشأن ذلك، واألرجح هواللجوء إىل القضاء االستعجايل

 ج: موقف القضاء اإلماراتي من الغش يف االعتماد املستندي:
)إذا( وقع غش من جانب  "بأنه: ()ياقضت املحكمة االحتادية العل      

املستفيد من ... االعتامد بأن قدم )للمرصف( مستندات تبدو يف ظاهرها 

أهنا صحيحة ولكن من واقع احلال قد ثبت إهنا غري ذلك فإن سعي 

                                                                                                                                          

( د/ رضا السيد عبد احلميد، تدخل القضاء يف التحكيم باملساعدة والرقابة، 1)

د/ حاتم حممد عبد الرمحن، مرجع  ؛68، ص 1997دار النهضة العربية، 

    وما بعدها. 125سابق، ص 

 .126، 125( د/ حاتم حممد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص 2)

. مشار إليه يف 1990/ 2/ 25نقض مدين جلسة  20لسنة  250( الطعن رقم 3)

د/ عبد اهلل حسن حممد، العمليات املرصفية يف قانون وقضاء دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، الطبعة األوىل: مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

 . 374، 373م ، ص 2001هـ/1422(، 60)



 

(325)  ايــــــــــةرالد 

 

املستفيد لتطبيق رشوط تنفيذ االعتامد بطريق الغش بتقديمه مستندًا 

مل تشحن بعد، فإنه ال يكون له كاذبًا يفيد شحن البضاعة يف حني أهنا 

حقًا فيام قبضه من قيمة االعتامد هبذا األسلوب اخلادع، وللمرصف أن 

يسرتد املبلغ الذي دفعه من املستفيد وال سبيل له للرجوع عىل عميله؛ 

ألن الغش يف هذه احلالة قد وقع عىل املرصف بمخادعته لدفع قيمة 

 .   "االعتامد...

ضاء اإلمارايت عىل أن غش البائع املستفيد يؤثر عىل وبذلك استقر الق      

ستقالل التزام املرصف، وعليه يمكن للمرصف االمتناع عن الوفاء 

يف عدة  ()للمستفيد؛ حيث أجاز قانون املعامالت التجارية اإلمارايت

حاالت عىل سبيل االستثناء، احلجز عىل مبلغ الضامن بناًء عىل طلب 

إذا ثار نزاع  "ت حمكمة استئناف أبو ظبي بأنه:العميل اآلمر. وعليه قض

بني العميل واملستفيد حول مدى تنفيذ عقد األساس، وخيش العميل أن 

يطالب املستفيد املرصف بقيمة خطاب الضامن، فليس له أن يطلب 

توقيع احلجز التحفظي عىل خطاب الضامن أو إيداعه خزينة املحكمة أو 

                                                           

للمرصف  ال جيوز -1 "عىل أن: 417حيث نص املرشع اإلمارايت يف املادة ( 1)

أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إىل عالقة املرصف باآلمر أو عالقة 

ويف حاالت استثنائية جيوز للمحكمة بناء عىل طلب اآلمر  -2اآلمر باملستفيد. 

احلجز عىل مبلغ الضامن لدى املرصف رشيطة أن يستند اآلمر ادعائه عىل 

 . "أسباب جدية وأكيدة



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (326)

نزاع بينه وبني املستفيد؛ ملا ينطوي إيقاف رصف قيمته حتى يفصل يف ال

عليه ذلك من تعطيل لوظيفة خطاب الضامن، وهي حلوهلا حمل النقود 

وإهدارًا للطمأنينة املستفيدة منها كوسيلة من وسائل االئتامن. ال تستثنى 

من ذلك سوى حالة واحدة قد تتأذى فيها العدالة، وهي أن يتبني 

أن للعميل حقًا مؤكدًا قبل  للمحكمة بام ال يتطرق إليه أدنى شك

املستفيد. وهو استثناء ال جيوز التوسع فيه، ويتعني أن يقوم عىل أسباب 

 . ()"جدية

وبناء عىل ما سبق يرتب الغش يف االعتامد املستندي حقا لآلمر       

بإيقاف تنفيذ االعتامد أو احلجز عليه يف حال تنفيذه وقبل قبضه؛ ألن 

سًا للتعويض فال بد من دفع الرضر عن الغش بحد ذاته يصلح أسا

املشرتي وذلك بمنع املرصف من تنفيذ التزامه جتاه البائع يسء النية، 

وذلك عن طريق احلجز من قبل املشرتي عىل حق البائع لدى املرصف، 

وبالتايل ووفقًا للمرحلة التي وصل إليها تنفيذ االعتامد نكون أمام ثالث 

اف الغش قبل تنفيذ االعتامد وعندها حاالت، األوىل: هي حالة اكتش

يمكن للمترضر أن يطلب إيقاف تنفيذ االعتامد، أما احلالة الثانية: وهي 

                                                           

، مشار إليه يف د/ 29/2/1994بتاريخ  1994ة لسن 659( استئناف رقم 1)

عبد اهلل حسن حممد، العمليات املرصفية يف قانون وقضاء دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، الطبعة األوىل: مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

 .218إىل  216م ، من ص 2001هـ/1422(، 60)



 

(327)  ايــــــــــةرالد 

 

حالة اكتشاف الغش بعد قبول املستندات وقبل تنفيذ املرصف التزامه 

وهنا ُيمكن للمترضر أن حيجز عىل قيمة االعتامد هبدف التعويض عن 

الثالثة :هي اكتشاف الغش بعد  الرضر احلاصل نتيجة الغش، واحلالة

تنفيذ االعتامد وانتقال احلق إىل الغري حسن النية، هنا يمكن للمترضر 

، ()الرجوع عىل مسبب الرضر بالتعويض وفقا ألحكام املسؤولية املدنية

 أو حتى سلوك دعوى جزائية بالغش أو االحتيال إذا توافرت رشوطها. 

البنك يف االعتماد املستندي يف الفقه الفرع الثاني: أثر الغش على التزام 
 اإلسالمي

 أواًل: استقاللية التزام املصرف ونتائجه يف الفقه اإلسالمي:
يف االعتامد املستندي من الناحية الرشعية، أود أن  قبل بيان أثر الغش      

أنوه يف عجالة عن رأي الفقه اإلسالمي من استقاللية التزام املرصف يف 

باملعنى السابق  -دي ونتائجه. وأقول: إن هذه االستقاللية االعتامد املستن

ال ختالف أصال من أصول الرشيعة، وال تصطدم بقاعدة  -اإلشارة إليه 

من القواعد الفقهية الثابتة، بل إن نصوص الرشيعة توجب الوفاء 

ا الَِّذيَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلعُ  "بااللتزامات والعقود. قال تعاىل: َ ُقوِد َيا َأهيه

ْيِد َوَأْنُتْم ُحُرٌم  يلِّ الصَّ
ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األَْنَعاِم إاِلَّ َما ُيْتىَل َعَلْيُكْم َغرْيَ حُمِ

                                                           

 االعتامد يف واملصالح املتعارضة نكالب أبواخلري، كامل انظرد/ نجوى حممد( 1)

وما  358 ص ،1993القاهرة، املقارن، والفقه للقضاء دراسة املستندي

 بعدها.



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (328)

ُكُم َما ُيِريُد  . وعليه يكون حق البائع املستفيد يف االعتامد ()" إِنَّ اهللََّ حَيْ

، بناًء عىل ما املستندي واجب األداء وال جيوز للبنك أن يمتنع عن وفائه

التزم به بموجب عقد االعتامد؛ ألنه من حقوق العباد التي ال هتاون 

 و جيب أداؤها دون تباطؤ أو تأخري. ()فيها

هذا وقد أطلق الفقهاء لفظ الغش عىل كل ترصف صدر بسوء نية     

هبدف إحلاق الرضر بالطرف اآلخر. سواًء كان ذلك باستخدام طرق 

ولية أو فعلية أو كانت بطريق كتامن العيب أو احتيالية )التدليس( ق

احلقيقة. أو كان الترصف قد استكمل رشوطه لكن قام به املتعاقد هبدف 

. ويسمى النوع األول الغش بالتدليس: وذلك ()اإلرضار بالطرف اآلخر

بكتامن عيب يف السلعة املبيعة، أو حماولة إخفاء هذا العيب بفعل إجيايب. 

                                                           

 سورة املائدة.  1( من اآلية رقم 1)

( د/ سليامن رمضان، النظام القانوين خلطابات الضامن املرصفية، دراسة 2)

  .244: ص 2009مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 

( ومن أمثلته من استغرق الدين ماله فترصف يف ماله ترصفا حيرم به الدائنني 3)

من احلصول عىل حقوقهم، فهو غري نافز يف مواجهة الدائنني. جاء يف حاشية 

إن الشيخ إسامعيل احلائك سُئل عن رجل عليه دين وله دار  "ابن عابدين:

، فوقف ملنع صاحب الدين. ملك ال يفي ثمنها بقدر دينه، وليس له ما يفي دينه

. حممد أمني املعروف بابن عابدين، "فأجابه ليس للقايض أن ينفذ هذا الوقف

حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، املشهورة بحاشية ابن عابدين، الطبعة 

  . 12، ص 1هـ. جـ 1399الثالثة: دار الفكر، بريوت،



 

(329)  ايــــــــــةرالد 

 

لعاقد وخديعته ليقدم عىل العقد ظانًا أنه يف إغراء ا "وقيل هو:

 ()أو قوليا ()وهو أنواع فقد يكون فعليا.()"مصلحته، والواقع خالف ذلك

                                                           

ار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ( د/ وهبة الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، د1)

 . 218، ص 4جـ  -م 1985هـ 1405

( التدليس الفعيل: هو إحداث فعل يف املعقود عليه ليظهر بصورة غري ما هو 2)

عليه يف الواقع، أي هو تزوير الوصف يف املعقود عليه أو تغيريه بقصد اإلهيام، 

 وطالء األثاث كتوجيه البضاعة املعروضة للبيع، بوضع اجليد يف األعىل

واملفروشات القديمة لتظهر أهنا حديثة، والتالعب بعداد السيارة لتظهر بأهنا 

قليلة االستعامل، ومن أشهر أمثلته الشاة املرصاة وهي التي حيبس اللبن يف 

رضعها بربط الثدي مدة يومني أو ثالثة ليجتمع لبنها ويمتلئ إهيامًا للمشرتي 

ترصية "كبري عىل متن املقنع بأن من التدليس: بكرب رضعها. جاء يف الرشح ال

. عبد اهلل بن "اللبن يف الرضع وحتمري وجه اجلارية وتسويد شعرها وجتعيده

،  4قدامة املقديس، املغني والرشح الكبري ، بدون طبعة، دار الفكر، بريوت،ج 

  . 250ص 

مل حلسابه ( التدليس القويل: هو الكذب الصــادر من أحد العاقدين أو ممن يع3)

حتى حيمل العاقد اآلخر عىل التعاقد ولو بغبن، كأن يقول البائع أو املؤجر 

للمشرتي أو للمستأجر: هذا اليشء يساوي أكثر وال مثيل له يف السوق، أو 

دفع ملا فيه سعر كذا فلم أقبل، ونحو ذلك من املغريات الكاذبة. يقول 

المي منطقة حرامًا يفرض حدد الفقه اإلس"الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري:

فيها عىل النـــاس األمانة يف التعامل إىل أبعد مدي، وال يسمح فيها بأي غش، 



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (330)

 أو احلقيقة. ()أو بكتامن العيب

                                                                                                                                          

حتى ليجعل جمرد الكذب فيها خيانة وتدليسًا، وهذه ما تسمي ببياعات 

األمانة، فيفسح فيها الفقه اإلسالمي السبيل ملن قلت خربته يف التعامل: أو 

يتوقي غش الناس إياه، بأن يتبايع معهم عىل  رضب يقدم عليه من رضوبه، أن

حدود مرسومة، فتعترب جتاوز هذه احلدود خديعة وتغريرًا، وهكذا يتقدم 

الفقـــه اإلســـــالمي ملعونة من هو يف حاجة إىل احلمــــاية، يدفع عنه األذي، 

. د/عبد الرزاق السنهوري، مصادر احلق يف الفقه "ويرفـــع عنه الغبن

، ص 2هـ، مطبعة البايب، احللبي، القاهرة.جـ  1412، الطبعة الثانية: اإلسالمي

154 ،155. 

التدليس بكتامن العيب أو احلقيقة: وهو الصورة املشهورة يف الفقه، فهو  (1)

إخفاء عيب يف أحد العوضني كأن يكتم البائع عيباً يف املبيع، كتصدٍع يف 

يف حمرك السيارة ومرض يف  جدران الدار وطالئها بالدهان أو اجلبص، وكرس

الدابة املبيعة، أو يكتم املشرتي عيبًا يف النقود تكون الورقة النقدية باطلة 

التعامل، أو زائلة الرقم النقدي املسجل عليها أو ذهب أكثر من مخسها. د. 

.  وجاء يف القوانني 3451، ص 4وهبة الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج 

لغش يف الرابحة وال غريها ومنه يكتم من أمر سلعته ما وال جيوز ا"الفقهية: 

يكرهه املشرتي أو ما يقلل رغبته فيها وإن مل يكن عيبًا كطول بقائها عنده أو 

تغيري سوقها أو إدخاهلا يف تركة ليس منها، فإن فعل ذلك فاملشرتي خمري بني أن 
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 : ثانيًا: أثر الغش يف االعتماد املستندي يف الفقه اإلسالمي

عد غشًا، ولكنهم اتفق فقهاء الرشيعة عىل أن كتامن العيب يف املبيع ي      

أي غش يف  -اختلفوا يف حكم البيع إذا كتم البائع عيبًا يف سلعته أو دلسه

 هل يبطل البيع أم يصح؟ وذلك عىل قولني.  –بيعه 

يرجع سبب اخلالف حول  اختالفهم يف أدلة النهي عن سبب اخلالف: 

أكل مال الغري بالباطل؛ حيث محل أصحاب الرأي الثاين النهي عىل 

واإلثم األخروي وعدم فساد العقد، بينام محل أصحاب الرأي  احلرمة

 األول النهي عىل فساد العقد وبطالنه.
إىل  ()وابن حزم ()وأبو بكر من احلنابلة( )ذهب احلنفية القول األول:

 القول : إن البيع باطل.

                                                                                                                                          

الفقهية، دار . حممد بن أمحد بن ُجزي الغرناطي، القوانني "يمسكها أو يردها

 .225الفكر، بريوت، بدون طبعة، ص 

إبراهيم بن حممد بن نجيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، دار املعرفة،  (1)

 .38، ص 6بريوت، جـ 

املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، حتقيق:  سليامن بن ( عيل2)

 . 404، ص 4جـ حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  

( عيل بن أمحد بن حزم الظاهري، املحىل، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث، دار 3)

 .65ص  9اجليل، بريوت، جـ
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 ()واحلنابلة ()والشافعية  ()ذهب مجهور الفقهاء من املالكية القول الثاني:

 إىل القول: إن البيع صحيح مع اإلثم.

  األدلــة: أدلة أصحاب القول األول: واستدلوا مبا يأتي:
ا إىَِل  ":قوله تعاىل أوال: َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا هِبَ

اِم لَِتْأُكُلوا َفِريقًا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإِلْثِم وَ  كَّ . وجه ()" َأْنُتْم َتْعَلُمونَ احْلُ

الداللة: إن من أخذ مال غريه ال عىل وجه إذن الرشع فقد أكله بالباطل 

فال حيل له ذلك، ومن ثم يكون البيع باطاًل مع كتامن العيب ملا فيه من 

 .()أكل أموال الناس بالباطل

ليه َمن عِمل عَماًل ليس ع "قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ثانيًا:

. وجه الداللة: إن ما ليس عليه العمل فهو باطل،()" أمُرنا فهو رد  

 .()وليس من أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم وال فعله كتامن العيب

                                                           

حممد بن يوسف العبدري الشهري باملواق ، التاج واإلكليل ملخترص خليل،  (1)

 .344، ص 4هـ، جـ  1398 بريوت، الطبعة الثانية: دار الفكر،

بن عيل بن يوسف الشريازي ، املهذب يف فقه اإلمــام ( أبو اسحاق إبراهيم 2)

 .224، ص 1الشــافعي، دار الفكر، بريوت، جـ 

 .404، ص 4( املرداوي، اإلنصاف، جـ 3)

  سورة البقرة. 188(  األية رقم 4)

( حممد بن أمحد القرطبي ، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: أمحد الربدوين، دار 5)

 .338، ص 2هـ ، جـ  1372الشعب، القاهرة، 

( أخرجه مسلم، صحيح مسلم، حتقيق: ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  6)

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات 

 .1343، ص 3األمور، جـ 

أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب ابن دقيق العيد تقي الدين ، إحكام األحكام ( 7)

 . 16ص  4األحكام، دار الكتب العلمية، بريوت، جـ رشح عمدة 
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 .()إن كتامن العيب منهي عنه والنهي يقتيض الفساد ثالثًا:

  أدلة أصحاب القول الثاني: واستدلوا مبا يأتي:

وا اإلبَل وال الغنَم  "اهلل عليه وسلم: قول رسول اهلل صىل       ال َترُصه

فمن ابتاعها فهو بخرِي النَّظَريِن بعد أن حيلَبها ثالًثا إن رِضَيها أمسَكها 

ها وردَّ معها صاًعا من مترٍ  . وجه الداللة: إن قول ()" وإن سِخطها ردَّ

يقتيض صحة  " إن رِضَيها أمسَكها "رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

 .()بيع املرصاة وإثبات اخليار للمشرتي

  الرأي الراجح:

هو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من القول: بصحة البيع مع اإلثم،     

من قبل البائع صحيح مع  -تدليسا وغشًا  -فالبيع مع كتامن العيب 

اإلثم، وذلك لسببني: األول: إن أدلة أصحاب القول األول هي أدلة 

املسألة. الثاين: إن دليل أصحاب القول الثاين  عامة وليست يف صلب

يصب يف صلب املسألة، فترصية اإلبل والغنم هي عيب من العيوب 

                                                           

( إبراهيم بن حممد بن مفلح، املبدع يف رشح املقنع، املكتب اإلسالمي، بريوت، 1)

 .84، ص 4جـ 

حممد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، حتقيق: مصطفى البغا، دار ( 2)

حيفل اإلبل والبقر  ابن كثري، بريوت، الطبعة الثالثة: باب النهي للبائع أن ال

 .755، ص 2جـ 2041والغنم، حديث رقم: 

( أمحد بن حجر العسقالين، فتح الباري برشح صحيح البخاري، حتقيق: حممد 3)

   . 26، ص 3هـ، جـ  1379فؤاد عبد الباقي وغريه، دار املعرفة، بريوت، 
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وتعد تدليسًا وغشًا، ومع ذلك حكم  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

بصحة هذا البيع؛ حيث أثبت اخليار للمشرتي ومن ثم يكون البائع 

 اإلثم. ضامنًا هلذا العيب. فالبيع صحيح مع

إىل أن عموم أدلة الرشيعة اإلسالمية حترم الغش خنلص من ذلك:       

بجميع صوره، كام أن  غش البائع املستفيد يف االعتامد املستندي أمر حمرم 

رشعًا وهو آثم بذلك، ويكون سببًا ومربرًا لتعطيل الوفاء بقيمة االعتامد، 

 .()عقد لغش البائعبحق فسخ ال ()نظرا لثبوت اخليار للمشرتي اآلمر

                                                           

 .220، ص 4(  د/ وهبة الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، جـ 1)

إن كتامن عيب السلعة حرام، وإن مل يبني يفسق  "( جاء جاء يف البحر الرائق:2)

ابن نجيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، املطبعة العلمية،  "وترد شهادته

التغرير الفعيل: " ". وجاء يف مواهب اجلليل:103، ص 8جـ  1314مرص، 

امالً، أي أن يفعل البائع فعالً هو أن يفعل البائع يف املبيع فعاًل يظن املشرتي ك

يسرت به عيبه فيظهر يف صورة السامل. ومنه صبغ الثوب القديم ليظهر أنه 

جديد، أو من ابتاع ثيابًا فرقم عليها أكثر ما ابتاعها به وباعها برقمها، ومل يقل 

. حممد بن عبد الرمحن "قامت عىل بكذا، فإن وقع يف ذلك ُخري فيه مبتاعه

اب(، مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، دار إحياء الرتاث املغريب )احلط

من ملك ".  وجاء يف املهذب: 437، ص 4اإلسالمي، قطر، بدون طبعة، جـ 

عينًا، وعلم هبا عيبًا، مل جيز أن يبعها حتى يبني عيبها، ملا روي عقبة بن عامر 

املسلم أخو "ريض اهلل عنه قال سمعت النبي صيل اهلل عليه وسلم يقول: 

فإن باع ومل  "املسلم فال حيل ملسلم باع من أخيه بيعًا يعلم فيه عيبًا إال بينه له
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 املبحث الثالث
 أساليب احلماية من الغش يف االعتماد املستندي 

يعد الغش التجاري من اآلفات التي يمكن أن تعرتي مهمة االعتامد       

املستندي والغاية املرجوة منه، بل يعد الغش التجاري من الظواهر 

ية سواء كانت اخلطرية التي تعرقل بل وتفسد كثري من العالقات التجار

عالقات تقليدية )عقود تقليدية( أم كانت عالقات الكرتونية )عقود 

التجارة االلكرتونية(. لذلك كان من الرضوري البحث عن عدة وسائل 

وأساليب يمكن من خالهلا القضاء عىل هذه الظاهرة وتوفري احلامية 

 للمشرتي اآلمر. 

ملبحث من خالل سوف أتناول هذا ا وبناء عىل هذه املعطيات     

مطلبني: أتناول يف املطلب األول: مراعاة الدقة يف صياغة رشوط 

االعتامد. وأتناول يف املطلب الثاين: اآلليات القضائية للحد من الغش يف 

 االعتامد املستندي.

                                                                                                                                          

يبني العيب صح البيع، ألن النبي صيل اهلل عليه وسلم صحح البيع يف املرصاة 

أبو  "مع التدليس بالترصية أي يثبت للمشرتي حينئذ خيار الرد للتدليس

هذب يف فقه اإلمام الشافعي، اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، امل

،. ويقول ابن قدامة  224،  223، ص 1دار الفكر، بريوت، بدون طبعة: جـ 

خيار التدليس بام يزيد الثمن، كترصية اللبن "يف الرشح الكبري عىل متن املقنع:

يف الرضع وحتمري وجه اجلارية وتسويد شعرها وجتعيده، فهذا يثبت للمشرتي 

املغني ابن قدامة، ."ل تدليس خيتلف الثمن ألجله...خيار الرد... وكذلك ك

 . 24، ص 4والرشح الكبري عىل متن املقنع، ج 
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 املطلب األول: مراعاة الدقة يف صياغة شروط االعتماد 
ول بعض أنواع االعتامدات تقتيض طبيعة الدراسة يف هذا املطلب تنا      

املستندية ورصد ظاهرة الغش فيها. لذلك سوف أتناول هذا املطلب من 

خالل فرعني: أتناول يف الفرع األول: مراعاة الدقة يف صياغة االعتامد 

املستندي القابل للتحويل. وأتناول يف الفرع الثاين: مراعاة الدقة يف 

 ، واملؤجل الدفع.صياغة االعتامد املستندي القابل للتداول

 الفرع األول: مراعاة الدقة يف صياغة االعتماد املستندي القابل للتحويل
ال شك أن االهتامم بصياغة رشوط االعتامد بصورة جيدة يكون له       

بالغ األثر يف منع الغش املحتمل إىل حد بعيد، ومن ثم جيب عدم االعتامد 

رف واملعدة سلفا بصورة عىل النامذج املطبوعة املوجودة لدى املصا

 نمطية. 

وُيَعّرف االعتامد املستندي القابل للتحويل بأنه: االعتامد الذي يكون     

من حق املستفيد فيه حتويل مبلغ االعتامد لشخص آخر أو أكثر وال تتم 

/أ من األصول 38. وقد نصت املادة ()هذه العملية إال مرة واحدة فقط

ال يكون  "( عىل أنه:2007لسنة  600والقواعد املوحدة )النرشة 

املرصف ملزمًا بتحويل االعتامد إال إىل املدى وبالكيفية املقبولة رصاحًة 

 .()"من ذلك املرصف

                                                           

( د/ آالء يعقوب النعيمي، رشح قانون املعامالت التجارية االحتادي، 1)

، ص 2010العمليات املرصفية، اآلفاق املرشقة نارشون َعاّمن: الطبعة األوىل 

284.  

ال جيوز  "القانون التجاري املرصي حيث نصت عىل أنه:من  349( انظر املادة 2)

حتويل االعتامد املستندى وال جتزئته إال إذا كان البنك الذى فتحه مأذونا ىف 
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ويشرتط لقابلية االعتامد للتحويل أن يتم النص رصاحة يف عقد       

االعتامد عىل قابليته للتحويل، كام ال يتم التحويل إال مرة واحدة، وعليه 

جيوز للمستفيد الثاين أن يعيد حتويل االعتامد املستندي ملستفيد ثالث؛  فال

ألنه استثناء من األصل وهو عدم قابلية االعتامد للتحويل. ويتم ذلك 

يف حتويل مبلغ االعتامد  -إذا كان وسيطا -عادة حينام يرغب املستفيد 

 للشخص الذي اشرتى منه البضاعة مبارشة، بدال من استيفاء املبلغ

 .()بنفسه ثم إعطاءه للمورد أو املنتج مرة أخرى

ومن هنا فإذا كان املستفيد الثاين حمددًا يف االعتامد ومعروفًا سلفًا فال     

مشكلة. إال أن حتويل االعتامد ألي مستفيد دون تعيني أمر ينطوي عىل 

                                                                                                                                          

حتويله كله أو بعضه إىل شخص أو إىل مجلة أشخاص غرياملستفيد األول بناء 

يه عىل تعليامت صادرة من هذا املستفيد. وال يتم التحويل إال إذا وافق عل

. واملادة "البنك وال جيوز التحويل إال مرة واحدة ما مل يتفق عىل غري ذلك

. ال 1 "من قانون املعامالت التجارية اإلمارايت حيث نصت عىل أنه: 438

جيوز للمستفيد أن ينقل االعتامد كله أو جزءًا منه إىل شخص أو أشخاص 

عليه رصاحة يف آخرين إال إذا كان مرصحًا له بذلك من املرصف ومنصوصًا 

. ال جيوز للمرصف أن جيزئ تنفيذ االعتامد إال إذا رصح له 2خطاب االعتامد. 

. كام ال جيوز أن يتم النقل إال مرة واحدة ما مل ينص يف عقد فتح 3اآلمر بذلك. 

. ويكون النقل بتظهري خطاب االعتامد إذا كان إذنيًا 4االعتامد عىل غري ذلك. 

 ."أما إذا كان اسميًا فيجب اتباع إجراءات احلوالة أو بتسلمه إن كان حلامله

  .248(  د/ آالء يعقوب النعيمي، مرجع سابق، ص 1)
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قدر من اخلطورة؛ ألن املشرتي قد جيهل الشخص املحول إليه والذي قد 

شًا أو تزويرًا ويستويل عىل اجلزء األكرب من االعتامد، لذا جيب يرتكب غ

أن يتم حتويل االعتامد إىل شخص أو رشكة معروفة بالنسبة للمشرتي 

. كام جيب التقيد بالصيغ القانونية والرشوط التي تم النص عليها ()اآلمر

 يف عقد االعتامد عند حتويله. 

االعتامد والتي حتقق مصلحة  وعىل الرغم من مزايا هذا النوع من    

املستفيد األصيل، إال أنه ال خيلو من املخاطر والتي قد تكون ذريعة 

للغش، خصوصًا يف حالة عدم حتديد شخص املحول إليه )املستفيد 

الثاين(. وهنا يثار تساؤل: هل يكون للمرصف االمتناع عن تنفيذ 

 االعتامد إذا ُطولب بالوفاء من مستفيد ال يعرفه؟

وبصدد اإلجابة عىل هذا السؤال أقول: إن البنك يتعامل باملستندات      

ال بالبضاعة وطاملا نفذ  املستفيد التزامه بتقديم مستندات مطابقة خلطاب 

االعتامد، فإن البنك ملزم بالدفع للمستفيد الذي قدم املستندات املطابقة، 

وأمانته. وهذا  وال شأن له بحسن أو سوء سمعة املستفيد الثاين التجارية

من قانون التجارة حيث نص  349ما نص عليه املرشع املرصي يف املادة 

ال جيوز حتويل االعتامد املستندى وال جتزئته إال إذا كان البنك  "عىل أنه:

                                                           

( د/ حسني شحادة احلسني، الغش يف االعتامدات املستندية، بحث منشور 1)

بمجلة احلقوق، جملة علمية تصدرها جامعة الكويت، العدد الثاين، السنة 

 .332م، ص 2007هـ/ يونيو 1428رة احلادية والثالثون مجادى اآلخ



 

(339)  ايــــــــــةرالد 

 

الذى فتحه مأذونًا ىف حتويله كله أو بعضه إىل شخص أو إىل مجلة 

من هذا املستفيد. أشخاص غرياملستفيد األول بناء عىل تعليامت صادرة 

وال يتم التحويل إال إذا وافق عليه البنك وال جيوز التحويل إال مرة 

 . "واحدة ما مل يتفق عىل غري ذلك

من قانون املعامالت التجارية  438وأيضا املرشع اإلمارايت يف املادة        

. ال جيوز للمستفيد أن ينقل االعتامد كله أو 1 "حيث نص عىل أنه:

إىل شخص أو أشخاص آخرين إال إذا كان مرصحًا له بذلك  جزءًا منه

. ال جيوز 2من املرصف ومنصوصًا عليه رصاحة يف خطاب االعتامد. 

. كام ال 3للمرصف أن جيزئ تنفيذ االعتامد إال إذا رصح له اآلمر بذلك. 

جيوز أن يتم النقل إال مرة واحدة ما مل ينص يف عقد فتح االعتامد عىل غري 

يكون النقل بتظهري خطاب االعتامد إذا كان إذنيًا أو بتسلمه . و4ذلك. 

 . "إن كان حلامله أما إذا كان اسميًا فيجب اتباع إجراءات احلوالة

إن النص يف عقد "بقوهلا:  ()وهذا ما أكدته حمكمة النقض املرصية       

االعتامد عىل قابليته للتحويل جيعل من حق املستفيد نقله كله أو بعضه 

 املستفيد الثاين وإن البنك ملزم بالوفاء بقيمة االعتامد إىل املستفيد عىل إىل

. ويالحظ عىل هذا احلكم أن املحكمة "ضوء كتاب خطاب االعتامد

                                                           

، جمموعة أحكام 1985/ 28/2ق جلسة  48لسنة  372( طعن رقم 1)

 . 64، ص 1985النقض، اجلزء الثاين، السنة السادسة والثالثون،



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (340)

سمحت للمستفيد األول حتويل مبلع االعتامد بشكل كامل أو جزئي إىل 

 مستفيد آخر وهو حتويل ملزم للمرصف إذا كانت املستندات مطابقة.

ولكن ماذا لو قدم املستفيد الثاين إىل املرصف مستندات ختالف     

املستندات املقدمة من املستفيد األول، هل تقع املسؤولية عىل املستفيد 

 األول أم الثاين؟

/ط( من األصول واألعراف املوحدة )النرشة 38نصت املادة )     

رته وسحوباته إذا ُطلب من املستفيد األول تقديم فاتو "( عىل أنه:600

ولكنه مل يقم بذلك عند أول طلب، أو يف حال أن الفواتري املقدمة من 

املستفيد األول أنشأت خمالفات مل تكن موجودة يف مستندات املستفيد 

الثاين ومل يقم املستفيد األول بتصحيح هذه املخالفات عند أول طلب، 

ستالمها من فإنه حيق للمرصف املحول له أن يقدم املستندات كام تم ا

املستفيد الثاين إىل املرصف املصدر بدون أي مسؤولية إضافية جتاه 

 . (). وبذلك تكون املسؤولية عىل عاتق املستفيد الثاين"املستفيد األول

                                                           

/ح( من األصول واألعراف املوحدة حيث نصت عىل 38(  انظر أيضا املادة )1)

وسحوباته، إن وجدت، حيق للمستفيد األول أن يستبدل فاتورته  "أنه:

بفاتورة وسحوبات املستفيد الثاين وذلك يف حدود مبالغ ال تتجاوز املبلغ 

األصيل املنصوص عليه يف االعتامد. هبذا االستبدال، يمكن للمستفيد األول أن 

يسحب بموجب االعتامد بالفرق، إن وجد، بني فاتورته وفاتورة املستفيد 

 . "الثاين



 

(341)  ايــــــــــةرالد 

 

نخلص من ذلك إىل أن مراعاة الدقة يف صياغة رشوط االعتامد،      

للتحويل، إذا تكون وسيلة لسد ذريعة الغش يف االعتامد املستندي القابل 

تم حتويله ملستفيد غري معلوم للعميل اآلمر؛ ملا ينطوي عليه ذلك من 

 خطورة الغش لالستيالء عىل قيمة االعتامد.

ومن اجلدير بالذكر أن االهتامم باالعتبار الشخيص ألطراف االعتامد     

املستندي ليس قارصًا فقط عىل شخصية املستفيد؛ بل تفوقها أمهية 

ي اآلمر؛ حيث جيب عىل املرصف التثبت من شخصيته شخصية املشرت

ومدى أهليته، باعتبار أن االعتامد املستندي ترصفًا قانونيًا يرتب روابط 

لذا يكون لكل طرف احلق يف  ()قانونية مبارشة بني العميل واملرصف

 التعرف بصورة جدية عىل حقيقة الطرف املقابل.

كزه املايل جيب أن يكون حمل اهتامم اآلمر ومر ()بل إن سمعة العميل       

خاص من املرصف، ومن ثم جيب عىل املصارف االبتعاد عن ذوي 

السمعة السيئة. حتى ال يتخذ االعتامد املستندي وسيلة لغسل األموال يف 

                                                           

يل علم الدين، موسوعة أعامل البنوك من الناحيتني د/ حمي الدين إسامع( 1)

، ص 2001القانونية والعملية، اجلزء الثاين، دار النهضة العربية، القاهرة، 

570 . 

( تعرف السمعة من وجهة النظر االئتامنية بأهنا: جمموعة الصفات التي إذا 2)

لب احتدت تكون لدى الشخص الشعور باملسؤولية قبل ديونه. د/ عبد املط

عبد احلميد، البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتا، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، 

  .129، ص 2000



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (342)

نطاق التجارة الدولية؛ نظرًا لسهولة إجراءاته وطبيعته الدولية وإمكانية 

، فإن كل هذه املزايا التي متيز إضافة أطراف أخرى يف عملية تنفيذه

االعتامد املستندي عن بقية الوسائل املرصفية األخرى، متثل يف الواقع 

ألصحاب اجلريمة املنظمة وخاصة غاسيل األموال، فرصة كبرية وفعالة 

 لتمرير صفقاهتم املشبوهة ونقلها من دولة ألخرى. 

رة االستعالم وبناًء عىل ذلك أويص بوضع نص يلزم املصارف برضو     

عن كل عميل يتقدم للمطالبة بفتح اعتامد مستندي؛ حتقيقًا لالعتبار 

الشخيص الذي تقوم عليه هذه العملية املرصفية اهلامة، وللتحقق من 

شخصية العميل وسمعته ومركزه املايل وهدفه من فتح االعتامد؛ حتى ال 

ًا أو تتخذ هذه العملية وسيلة لغسل األموال، فاملرصف ليس مضارب

مقامرًا يف هذه العملية وال يسعى لتحقيق الربح دون االعتداد برشعية 

اهلدف الذي يشارك بأمواله يف حتقيقه؛ حتى ال يقع حتت املسؤولية املدنية 

أو اجلنائية، حيث إن انتفاء عنرص املضاربة من أساسيات االعتامد 

ن خدمات املستندي، باعتبار أنه يأخذ عمولة تتنــاسب مع ما يقدمه م

 . ()وفقا لألعــراف املصــرفية وتعليامت املصــرف املركزي

وبناًء عىل ماسبق فإن االهتامم باالعتامد املستندي منُذ إبرام عقده،       

يكون أسلوبًا ناجحًا يف احلامية من الغش ليس من جانب املستفيد فقط 

اق بل ومن جانب العميل اآلمر أيضًا، فضاًل عن أنه يوسع من نط

 احلامية، ليس فقط من حيث املسؤولية املدنية بل واجلنائية أيضًا.

                                                           

(  د/ عباس عيسى هالل، مسؤولية البنوك يف عقود االئتامن، رسالة دكتوراه، 1)

 . 332، ص 1993كلية احلقوق جامعة القاهرة، 



 

(343)  ايــــــــــةرالد 

 

الفرع الثاني: مراعاة الدقة يف صياغة االعتماد املستندي القابل للتداول 
 واملؤجل الدفع

 أواًل: مراعاة الدقة يف صياغة االعتماد املستندي القابل للتداول:
ر خالف البنك ويقصد بالتداول: رشاء املستندات من بنك آخ     

مصدر االعتامد أو معززه، فيتم دفع قيمة املستندات إذا قدمت يف املوعد 

املحدد وكانت مطابقة لرشوط االعتامد. وهو نوعان األول: أن يكون 

 حق التداول مطلقًا. والثاين: أن يكون حق التداول مقيدًا ملرصف معني.

ف لتحصيل ويف النوع األول جيوز تقديم املستندات ألي مرص      

قيمتها. ويف النوع الثاين ال جيوز تداول املستندات إال عن طريق هذا 

املرصف. وبناًء عليه فإذا قام مرصف آخر برشاء املستندات فإنه يتحمل 

. فإذا كانت هناك إجارة ()مسؤولية عمله بكل ما يرتتب عليه من آثار

حيث إن بعض مطلقة بالتداول فإن هذا يؤدي باإلرضار بالعميل اآلمر؛ 

املصارف ال هتتم إال بالربح فقط فتقوم برشاء مستندات مع عدم االهتامم 

بفحصها، وقد تقبلها بتواطؤ مع املستفيد عندما تكون خمالفة أو متناقضة 

. ومن ثم فإن تقييد التداول للمستفيد يكون ()أو مقدمة بعد املواعيد

                                                           

 . 333حسني شحادة احلسني، مرجع سابق، ص  (  د/1)

ملستشار/ أمحد منري فهمي، الدليل السعودي ملكافحة القرصنة والغش ( ا2)

التجاري الدويل، اجلزء الثالث، جملس الغرف التجارية الصناعية السعودية، 

  .206، ص 1996
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ر يف االعتامد أدعى لسد ذريعة الغش وتوفري احلامية للعميل اآلم

 املستندي.

 ثانيًا: مراعاة الدقة يف صياغة االعتماد املستندي املؤجل الدفع:
يقصد باالعتامد مؤجل الدفع: أن يقوم املرصف بالتأكد من الصحة      

الظاهرية للمستندات، ثم يسلم املستفيد إقرارًا يفيد تسلمه وقبوله 

االعتامد. وهكذا يتمتع املستندات، ويتم حتديد تاريخ الحق لدفع قيمة 

العميل اآلمر بفرتة من الزمن حلني حلول موعد االستحقاق. وتقبل 

بعض املصارف األجنبية بدفع قيمة هذا االعتامد للمستفيد عند تقديم 

املستندات، وذلك بعد خصم معدل الفائدة الساري خالل الفرتة من 

  تاريخ الدفع للبائع املستفيد وحتى حلول أجل االستحقاق.

ولكن تظهر املشكلة هنا بخروج املستفيد عن ساحة االعتامد،      

فالعميل اآلمر الذي استفاد من األجل املمنوح له لتنفيذ الدفع، قد 

يكتشف فيام بعد أن املستفيد البائع أرسل بضاعة معيبة أو غري مطابقة 

 لرشوط االعتامد، وبناًء عليه ال يمكن للعميل اآلمر اللجوء إىل القضاء

لتنفيذ احلجز لدى املرصف املكلف بالدفع ملنع هذا الدفع؛ ألن املستفيد 

قد استوىف مبلغ االعتامد ثم اختفى. وقد يكون ذلك نتيجة لغش صادر 

من املستفيد البائع، أو نتيجة لغش صادر من قبل جمهز البضاعة أو 

ئه الناقل البحري الذي يقوم أحيانًا بإغراق السفينة عمدًا ألخفاء استيال

عىل البضاعة. ففي حالة غش الناقل قد خيتفي املستفيد البائع عىل الرغم 



 

(345)  ايــــــــــةرالد 

 

من أنه طرف بريء؛ ألن العميل اآلمر سوف ينفذ احلجز قبل موعد 

 .()االستحقاق

 املطلب الثاني: اآلليات القضائية للحد من الغش يف االعتماد املستندي
ول يف الفرع األول: سوف أتناول هذا املطلب من خالل فرعني: أتنا      

اآلليات القضائية للحد من الغش يف االعتامد املستندي يف القانون 

الوضعي. وأتناول يف الفرع الثاين: اآلليات القضائية للحد من الغش يف 

 االعتامد املستندي يف الفقه اإلسالمي.

الفرع األول: اآلليات القضائية للحد من الغش يف االعتماد املستندي يف 
 ون الوضعيالقان

عملت السلطة القضائية عرب مجيع دول العامل، وأقرت من خالل      

اجتهاداهتا املتالحقة، أساليب وآليات جديدة أسهمت يف إعادة نوع من 

التوازن يف املصالح وااللتزامات بني أطراف االعتامد املستندي؛ لغلق كل 

رصفية، عىل ثغرة وسد كل زريعة أمام عمليات الغش يف هذه العملية امل

أساس أن حماكم العدالة ال يمكن أن تسمح بحدوث إثراٍء غري عادٍل 

لطرٍف غاٍش يسء النية. فام هي تلك األساليب التي أنتجتها اآللية 

 القضائية حلامية عمالء املصارف من الغش التجاري؟

يف الظروف  "عىل أنه:()من قانون األونسيرتال 19/3نصت املادة       

[ من هذه 1 الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج( من الفقرة  املذكورة يف

                                                           

 .334، 333حسني شحادة احلسني، مرجع سابق، ص  د/ ( 1)



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (346)

املادة، يكون لألصيل/ الطالب احلق يف اختاذ تدابري قضائية مؤقتة عمال 

 ."[20باملادة  

ويستفاد من هذا النص أنه ال جيوز اللجوء إىل اختاذ التدابري القضائية       

فيد لدفع قيمة إال إذا كان طلب املست 20املنصوص عليها يف املادة 

االعتامد منطويًا عىل سوء نية، سواًء كان ذلك بغشه عن طريق تزوير 

بعض املستندات املطلوبة للوفاء، أو كان متعسفًا يف طلبه كام ورد يف 

من قانون األونسيرتال.  19/2املنصوص عليها يف املادة  ()احلاالت

                                                                                                                                          

ت االعتامد الضامنة (  اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالكفاالت املستقلة وخطابا1)

  (. 1995)نيويورك 

من  1ألغراض الفقرة )ج( من الفقرة  "عىل أنه: 19/2( حيث نصت املادة 2)

هذه املادة، ترد فيام ييل أنواع احلاالت التي ال يتصور أن يكون فيها أساس 

للمطالبة: )أ( حيث ال يكون هناك شك يف عدم وقوع احلدث أو اخلطر 

بالتعهد أن يؤمن املستفيد وقوعه. )ب( حيث يكون االحتاميل الذي أريد 

االلتزام األصيل الواقع عىل األصيل/ الطالب قدأعلنت بطالنه حمكمة أو هيئة 

حتكيم، ما مل يبني التعهد أن هذا احلدث االحتاميل يندرج ضمن املخاطر التي 

 يغطيها التعهد. )ج( حيث ال يكون هناك شك يف أن االلتزام قد تم أداؤه عىل

نحو يريض املستفيد. )د( حيث يكون من الواضح أن الذي حال دون أداء 

االلتزام األصيل هو ترصف معيب متعمد من املستفيد. )هـ( يف حالة مطالبة 

بمقتىض كفالة مقابلة، حيث يكون املستفيد من الكفالة املقابلة قد قام بالسداد 

  . "به الكفالة املقابلة بسوء نية باعتباره الكفيل/ املصدر للتعهد الذي تتعلق



 

(347)  ايــــــــــةرالد 

 

االت املشار يف غري تلك احل -وبناًء عىل ذلك ال جيوز للمشرتي اآلمر

أن يتخذ تدابري قضائية ملنع الوفاء بقيمة االعتامد املستندي، كام  -إليها 

لو أبطل عقد األساس بغري سبب صحيح من جانب املستفيد، أو إذا 

أصبح تنفيذه مستحياًل بسبب ال يرجع إلرادة الطرفني، أو لكونه أصبح 

؛ حيث تم ()دائنًا للمستفيد بسبب أعامل أداها أو بسبب عقود أخرى

النص عىل هذه احلاالت عىل سبيل احلرص، ضامنًا الستقاللية االلتزامات 

 يف االعتامد املستندي.

ولكن ما هي األساليب القضائية التي من خالهلا يستطيع العميل     

اآلمر أن يتقدم إىل القضاء طالبًا منه تعطيل رصف مبلغ االعتامد 

 املستندي؟ 

هذا السؤال أقول: إن من أهم األساليب  يف صدد اإلجابة عىل     

القضائية ملنع تسييل االعتامد املستندي اللجوء إىل القضاء املستعجل 

بدعوى مستعجلة، وتوقيع احلجز عىل مبلغ االعتامد لدى البنك من قبل 

 العميل اآلمر باعتباره دائنا للمستفيد.

 أواًل: اللجوء إىل القضاء املستعجل بدعوى مستعجلة:
األمر عىل عريضة هو أحد األشكال املعتمدة يف قانون املرافعات      

للحصول عىل احلامية القضائية، وخصوصًا يف حالة عدم قيام خصومة، 

هبدف احلصول عىل إذن القايض بإجراء عمل قانوين معني؛ وسعيًا وراء 

حتقيق اعتبارات معينة مثل مفاجئة اخلصم بإجراء وقتي حتفظي؛ حيث 

                                                           

 . 105(  د/ محدي مصطفى، مرجع سابق، ص 1)



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (348)

سبًا يف هذه احلاالت انتهاج الدعوى ولكن األمثل هو األمر ال يكون منا

عىل عريضة. وذلك فضاًل عن أنه يوفر نوعًا آخر من أنواع احلامية 

القضائية وهو احلامية القضائية الوالئية، حيث تقرص إرادة األطراف عىل 

إنشاء مركز معني وال يمكن إنشاء هذا املركز إال بتدخل القضاء يف 

 . () عريضةصورة أمر عىل

إذا  "( من قانون األونسيرتال عىل أنه:20/1هذا وقد نصت املادة )     

ورد يف التامس من األصيل/الطالب أو الطرف اآلمر ما يدل عىل قيام 

احتامل قوي بوجود ظرف من الظروف املشار إليها يف الفقرات الفرعية 

يتعلق بمطالبة ( فيام 19[ من املادة )1)أ( أو )ب( أو )ج( من الفقرة  

قدمها املستفيد أو يتوقع أن يقدمها، جاز للمحكمة، استنادًا إىل ما يتاح 

فورًا من أدلة قوية: )أ( أن تصدر أمرًا مؤقتًا بأال حيصل املستفيد عىل 

املبلغ املطالب به، بام يف ذلك األمر بأن حيتفظ الكفيل/املصدر بمبلغ 

ميد عائدات التعهد التي التعهد، أو )ب( أن تصدر أمرًا مؤقتًا بتج

دفعت للمستفيد، واضعة يف االعتبار ما إذا كان من املحتمل أن يعاين 

األصيل/الطالب من رضر جسيم يف حال عدم إصدار مثل هذا 

 .()"األمر

                                                           

( د/ وجدي راغب ود/ أمحد ماهر زغلول، مذكرات يف قانون املرافعات 1)

 . 346، ص 1993/1994املدنية والتجارية، بدون نارش وطبعة، 

ال جيوز للمحكمة أن  ":من قانون األونسيرتال عىل أنه 20/3( نصت املادة 2)

من هذه املادة بناًء عىل أي  1ر أمرًا مؤقتًا من النوع املشار إليه يف الفقرة تصد

اعرتاض عىل السداد غري االعرتاضات املشار إليها يف الفقرات الفرعية )أ( أو 



 

(349)  ايــــــــــةرالد 

 

من قانون األونسيرتال فإن التقدم للحصول  20وبناًء عىل نص املادة      

عد من األمور املستعجلة التي عىل أمر بعدم الدفع لالعتامد املستندي، ي

خيشى عليها من فوات الوقت؛ حيث إن عدم احلصول عليه يؤدي إىل 

عدم إمكانية الرجوع عىل املرصف ومنعه من الوفاء نتيجة وجود الغش، 

خاصة إذا ما علمنا إن هناك رسعة ليست بالقليلة يف الوفاء بقيمة 

رد قبول املرصف االعتامد، حيث يستحق املستفيد مبلغ االعتامد بمج

للمستندات ويستطيع سحب قيمة االعتامد يف أي وقت شاء. ومن ثم 

يكون عىل العميل اآلمر للجوء إىل قايض األمور الوقتية املختص وفقا 

لقواعد االختصاص املوضوعي واملحيل لقانون املرافعات، بتقديم أمر 

 . ()عىل عريضة من أجل تعطيل رصف قيمة االعتامد املستندي

هذا ومل يكتِف املرشع املرصي بإقرار اللجوء إىل القضاء العادي فقط      

واتباع إجراءاته، التي قد تكون غري منتجة يف بعض احلاالت التي 

يستلزم فيها الرسعة وخيشى عليها من فوات الوقت، بل أنشأ إىل جانب 

القضاء العادي القضاء املستعجل، الختاذ إجراءات وقتية رسيعة صيانة 

 صالح اخلصوم. مل

                                                                                                                                          

، أو عىل استعامل التعهد لغرض 19من املادة  1)ب( أو )ج( من الفقرة 

 . "إجرامي

 . 372سابق، ص (  د/ حاتم حممد عبد الرمحن، مرجع 1)



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (350)

من قانون املرافعات املدنية والتجارية  194وقبل تعديل املادة      

يف األحوال التي  "والتي تنص عىل أنه: 1994لسنة  23بالقانون رقم 

نص فيها القانون عىل أن يكون للخصم وجه يف استصدار أمر، يقدم 

إىل رئيس  عريضة بطلبه إىل قايض األمور الوقتية باملحكمة املختصة ، أو

. كان متاحًا اللجوء لقايض األمور ()"اهليئة التي تنظر الدعوى ...

الوقتية بأمر عىل عريضة لوقف رصف قيمة االعتامد املستندي، أما بعد 

هذا التعديل أصبح من غري املمكن ذلك؛ حيث حدد النص اجلديد 

حاالت استصدار األوامر عىل العرائض عىل سبيل احلرص وليس منها 

إىل القول: إن البديل أمام  ()احلالة، ولذلك ذهب بعض الفقه هذه

 العميل اآلمر هو رفع دعوى مستعجلة بدال من األمر عىل عريضة.   

 ثانيًا: توقيع احلجز على قيمة االعتماد املستندي لدى املصرف:
من قانون املرافعات املدنية والتجارية عىل  325نص املرشع يف املادة     

ز لكل دائن بدين حمقق الوجود حال األداء أن حيجز ما يكون جيو "أنه:

ملدينه لدى الغري من املنقوالت أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة 

                                                           

مايو  7والصادر يف  1986لسنة  13(  قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم 1)

1986  . 

( د/ رضا السيد عبد احلميد، التحكيم يف منازعات الكفالة املرصفية 2)

؛ د/ حاتم حممد عبد الرمحن، مرجع 92وخطابات الضامن املرصفية، ص 

 . 114رجع سابق، ص ؛ د/ محدي حممد مصطفى، م375سابق، ص 



 

(351)  ايــــــــــةرالد 

 

عىل رشط. ويتناول احلجز كل دين ينشأ للمدين يف ذمة املحجوز لديه 

 ."إىل وقت التقرير بام يف ذمته ما مل يكن موقعًا عىل دين بذاته

مى بحجز ما للمدين لدى الغري، وهو عبارة عن حجز وهذا ما يس    

يوقعه الدائن عىل ما يكون ملدينه من حقوق يف ذمة الغري أو منقوالت يف 

حيازة الغري بقصد منع هذا الغري من الوفاء للمدين أو تسليمه ما يف 

حيازته من منقوالت متهيدًا القتضاء حق احلاجز من املال املحجوز أو 

 ه. من ثمنه بعد بيع

وال يثري هذا احلجز جدالً لو وقع بناء عىل طلب أحد دائني البائع    

املستفيد، ولكن اجلدل يثور إذا كان طلب احلجز مقدمًا من العميل اآلمر 

عىل مبلغ االعتامد؛ حيث انقسم الفقه يف مدى جواز هذا احلجز من 

م إىل القول: بعد ()عدمه عىل رأيني: الرأي األول: ذهب بعض الفقه

جواز هذا  احلجز ؛ نظرًا الستقاللية التزام املرصف. بينام ذهب أصحاب 

: إىل القول: بجواز هذا احلجز كإجراء حتفظي يف حالة ()الرأي الثاين

 الغش، حتى يتم الفصل يف النزاع من الناحية املوضوعية. 

                                                           

د/ سميحة القليويب، النظام القانوين خلطابات الضامن املرصفية، يف ضوء   (1)

مرشوع قانون التجارة  لدولة اإلمارات العربية املتحدة، جملة األمن والقانون، 

؛ د/ رضا عبيد، القانون التجاري، بدون 110، ص 1993، يوليو 2، ع  1س

 .646ص ، 1984نارش، الطبعة اخلامسة: 

د/ حممود سمري الرشقاوي، القانون التجاري، اجلزء الثاين، دار النهضة   (2)

؛ د/ عيل مجال الدين عوض، مرجع 572، ص 1989العربية، القاهرة، 

 .392سابق، ص 



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (352)

وأمام هذا االختالف الفقهي حول إمكانية حجز املشرتي لقيمة      

حتت يد املرصف يمكن القول: إنه بالرغم من سكوت األصول االعتامد 

واألعراف املوحدة لالعتامدات املستندية عن معاجلة هذه املسألة، يكون 

احلجز جائزًا؛ وذلك لعدم وجود مبدأ قانوين رصيح يمنع من مبارشة 

 احلجز.

وهذا ما أيده القضاء املرصي يف بعض أحكامه بخصوص طلب     

األمر عىل مبلغ خطاب الضامن؛ حيث قضت حمكمة  احلجز من العميل

وال جيوز للعميل اآلمر أو البنك أن يعطل  "؛ بأنه:()استئناف القاهرة

رصف قيمة خطاب الضامن يف غري حالة الغش عن طريق توقيع احلجز 

عىل تلك القيمة أو املنازعة يف رصفها ألن إباحة يشء من ذلك خيل بمبدأ 

ساس الذي ألزم العميل بتقديم خطاب الضامن، القوة امللزمة لعقد األ

كام يتعارض مع التزام البنك القطعي واملبارش بالوفاء بقيمة اخلطاب 

للمستفيد، فضال عن أنه يناقض مبدأ استقالل خطاب الضامن عن عقد 

األساس ذلك املبدأ الذي يمنع اآلمر من التمسك برشوط العقد 

اخلطاب كذلك فإن إباحة احلجز املذكورة لتعطيل أحكام الوفاء بقيمة 

عىل خطاب الضامن أو املنازعة يف رصف قيمته عند الطلب من جانب 

العميل اآلمر يفقد خطابات الضامن أمهيتها العملية إذ من شأنه إزالة 

                                                           

. 19/11/1997( حمكمة استئناف القاهرة، الدائرة السادسة جتاري بتاريخ 1)

 . 376ن، مرجع سابق، ص مشــار إليه لدى د/ حاتم حممد عبد الرمح



 

(353)  ايــــــــــةرالد 

 

الطمأنينة التي يستهدفها نظام خطابات الضامن يف التعامل مما يؤدي إىل 

بيان أن احلكم خيتلف إذا كان شل حركة املعامالت التجارية. غني عن ال

دائن املستفيد من الغري إذ جيوز له احلجز عند توافر رشوطه عىل خطاب 

الضامن وذلك النتفاء العلة التي اقتضت عدم إباحة احلجز بالنسبة 

 . "لآلمر

وبإمعان النظر يف هذا احلكم وقياسًا لالعتامد املستندي عىل خطاب      

تائج منها: إن القاعدة هي عدم جواز الضامن، يمكن استخالص عدة ن

احلجز عىل مبلغ االعتامد من قبل العميل اآلمر؛ وذلك العتبارات تتعلق 

بطبيعة التزام املرصف ومبدأ االستقالل، ويف توقيع احلجز تعارض مع 

مبدأ عدم قابلية االعتامد القطعي لإللغاء الذي يمثل جوهر االعتامد 

جز يتفق أيضًا مع القواعد األساسية نفسه، فضاًل عن أن عدم جواز احل

 لالعتامد املستندي. 

ولكن يرد استثناء عىل القاعدة السابقة وهو حالة الغش من املستفيد،       

وهذه هى املرة األوىل التي يسلم فيها القضاء املرصي بإمكانية تعطيل 

 . ()رصف قيمة االعتامد بسبب الغش

ره من الناحية العملية؛ حيث إنه خيفف واألخذ هبذا االجتاه له ما يرب     

من جدة ورصامة قواعد االعتامد املستندي بالنسبة للمشرتي اآلمر، يف 

                                                           

؛ د/ محدي مصطفى، 377( د/ حاتم حممد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص 1)

   .114ص  240مرجع سابق، هامش رقم 



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (354)

احلاالت التي يقيم فيها الدليل عىل خطأ البائع قبل تنفيذ االعتامد، مما 

يربر للقايض الرتخيص بمبارشة احلجز حتت يد املرصف قبل تقديم 

ب أن يصل تطبيق مبدأ االستقالل إىل املستندات، فضاًل عن ذلك ال جي

حد إهدار مبدأ متعلق بالنظام العام، أال وهوحق الدائن يف مبارشته 

. وال يعد ذلك إخالالً بمبدأ استقالل حق ()احلجز عىل الذمة املالية ملدينه

املستفيد قبل املرصف؛ ألنه ال يعترب إلغاًء لالعتامد املستندي، بل هيدف 

الصارمة التي تصيب العميل اآلمر من مبدأ  إىل تصحيح النتائج

االستقالل املطلق حلق املستفيد قبل املرصف. وبذلك يكون أسلوبًا 

ناجحًا من أساليب احلامية من الغش يف االعتامدات املستندية. وقد 

وفرت اجلهات القضائية يف الدول املقارنة آلية يمكن من خالهلا إيقاف 

ىل الغش وهى ما يسمى: )التجميد رصف قيمة االعتامد املنطوية ع

القانوين أو احلجز التوقيفي لالعتامد املستندي(. ويقصد به: إجراء خيول 

الدائن منع الغري من أن يدفع ملدينه الثمن حمل الدين عند حلول أجل 

 . ()استحقاقه

                                                           

زينب السيد سالمة، دور البنوك يف االعتامدات املستندية من الوجهة ( د/ 1)

، ص 1967القانونية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، كلية احلقوق سنة 

346. 

(2       )Trari  Tani  Mostepha – Pissoort  William  et   Saerens 

 Patrick,   « Droit  Commercial  International» 
(Conforme  aux  Convention  internationales  



 

(355)  ايــــــــــةرالد 

 

الفرع الثاني: اآلليات القضائية للحد من الغش يف االعتماد املستندي يف 
 ميالفقه اإلسال

ال شك أن التدابري القضائية عىل النحو السابق اإلشارة إليه يف       

اجلانب القانوين من هذه الدراسة، كأساليب ملنع استفادة البائع املستفيد 

من غشه باحلصول عىل قيمة االعتامد املستندي دون وجه حق، أمر تقره 

أكل الرشيعة اإلسالمية بنصوصها وقواعدها، التي نصت عىل حتريم 

وقد ورد يف حرمة أموال الناس بالباطل، وحتريم الغش بجميع صوره.

أكل أموال الناس بالباطل  أدلة كثرية وهي من األمور املعلومة من الدين 

 بالرضورة.

اِم  ":قال تعاىل       كَّ ا إىَِل احْلُ َوال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا هِبَ

. ومعنى أكله ()"ُكُلوا َفِريقًا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإِلْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ لَِتأْ 

بالباطل: أي أكله من غري الوجه الذي أباحه اهلل آلكليه. وقال القايض 

والباطل عىل وجهني:أحدمها: أن يأخذه من غري طيب نفسه "أبويعىل: 

ين: أن يأخذه بطيب نفسه من مالكه كالرّسقة والغصب واخليانة. الثا

اخلطاب هبذه اآلية يتضمن ". وقال القرطبّي رمحه اهلل:()"كالقامر ...

                                                                                                                                          
Ratifiees  par  L’algerie), Berti  Editions,  Alger, 

2007, P 199     
  رة. سورة البق 188(  األية 1)

هـ ، 597أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي املتوىف  (2)

زاد املسري يف علم التفسري، املكتب اإلسالمي دار ابن حزم، الطبعة األوىل: 

 .109ص  1م جـ 2002هـ / 1423
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واملعنى: ال يأكل بعضكم مال  -صىل اهلل عليه وسلم  -مجيع أمة حممد 

بعض بغري حق فيدخل يف هذا: القامر واخلداع واملغصوب وجحد 

وإن طابت به احلقوق وماال تطيب به نفس مالكه أو حرمته الرشيعة 

 .()"نفس مالكه كمهر البغي وحلوان الكاهن ...

اخلديعة يف  "وما روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:     

. وهذا يعم مجيع األمة ومجيع األموال ال خيرج عن ذلك إال ما ()"النار

ورد دليل الرشع بأنه جيوز أخذه، فإنه مأخوذ باحلق ال بالباطل ومأكول 

احلل ال باإلثم. واحلاصل أن ما مل يبح الرشع أخذه من مالكه فهو ب

 مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه. 

وبناًء عىل هذه األدلة السابقة وغريها الكثري من نصوص الرشيعة      

اإلسالمية، التي حترم أكل أموال الناس بالباطل، فإنه جيوز للمشرتي 

ائل ما يدفع به غش البائع املستفيد عن اآلمر رشعًا، أن يتخذ من الوس

نفسه وماله، ويتوقي به الرضر قبل حدوثه، انطالقًا من قول رسول اهلل 

                                                           

 . 338ص  2(  القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، جـ 1)

من كتاب البيوع، أبو عبد اهلل حممد بن (  أخرجه البخاري يف صحيحه، 2)

إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، ضبط مصطفى ديب البغا، دار الياممة 

 .  753ص 2م، جـ1987هـ/ 1407للنرش، الطبعة الثالثة: 



 

(357)  ايــــــــــةرالد 

 

 "وتطبيقًا للقاعدة الفقهية (1)"ال رضر وال رضار "صىل اهلل عليه وسلم:

. وإال فامذا يعني التحريم والنهي عن الفعل الضار (2)"الرضر يزال

ة، إذا مل تدل النصوص بمعانيها واخلديعة يف النصوص السابق

ومنهم املشرتي اآلمر يف االعتامد  -ومقاصدها عىل منح كل ذي حق 

احلق يف أن يتخذ من الوسائل والتدابري ما يدفع به غش  -املستندي 

 البائع؛ صيانة حلقه  ودفعًا لرضر قد ال يمكن تداركه.  

عى عليه من وطلب املدعي إيقاف يد املد "جاء يف تبرصة احلكام:    

الترصف يف املال ترصفًا يفوت حقه، كان ببيع أو هبة أو نحوه، أو خيرجه 

. وجاء يف حاشية (3)"عن حاله كبناء وهدم أو نحوه، فإنه جياب لطلبه...

إن الشيح إسامعيل احلائك ُسئِل عن رجٍل عليه دين وله  "ابن عابدين:

                                                           

(  أخرجه ابن ماجه ، سنن ابن ماجه، دار إحياء الرتاث العريب، كتاب 1)

حديث رقم  784ص  2، جـ األحكام: باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره

؛ وأخرجه اإلمام أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد، املطبعة امليمنية، 2340

 . 326ص  5هـ، جـ 1313مرص 

( جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه 2)

هـ/ 1403الشافعية، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 

  .86م، ص 1983

(  ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم بن حممد بن فرحون 3)

املالكي، تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، طبعة احللبي، جـ 

 . 211ص  1



 

 الغش يف االعتمادات املستندية وأساليب احلماية منه (358)

ينه، فوقف ملنع دار ملك ال يفي ثمنها بقدر دينه، وليس له ما يفي د

 .(1)"صاحب الدين، فأجابه ليس للقايض أن ينفذ هذا الوقف...

نخلص من ذلك إىل أن الرشيعة اإلسالمية قد حرمت مجيع أنواع      

الغش واستغالل الناس وأكل أمواهلم بالباطل، فتحصيل املنافع للعباد 

 ودرء املفاسد عنهم ومراعاة جانب التيسري فيام ُيمّكن هلم ويصلح

حياهتم مقصد من مقاصد الدين وقاعدة أساسية من قواعد الفقه 

اإلسالمي، وألجل ذلك فقد أخضع الشارع احلكيم  كل املعامالت 

العدل، ومراعاة مصلحة "املالية ألصلني عظيمني يف اإلسالم مها: 

، فإذا كان كل أصول املعامالت املالية عىل اإلباحة فتحريم "الطرفني

ع إىل انتهاك هذه القاعدة بظلم أحد الطرفني وعدم بعضها ال بد أن يرج

حتقيق العدالة يف جانبه. ومن ثم فإن ما نصت عليه القوانني الدولية 

والترشيعات الداخلية من تدابري قضائية، تعطل رصف قيمة االعتامد 

 املستندي يف حالة الغش، أمر تقره الرشيعة اإلسالمية.

 

 

 

 

                                                           

، رد املحتار عىل الدر املختار، دار الفكر ( حممد أمني املعروف بابن عابدين1)

 .12ص  1هـ، جـ 1399الثة: بريوت، الطبعة الث



 

(359)  ايــــــــــةرالد 

 

 اخلــامتــة:
ن تكون خالصة ملا سبق، وإنام يطيب يل أن أعرض من ال أريدها أ     

خالهلا ملا متخض عنه البحث من نتائج، وما أقرتحه من توصيات، 

بصدد أثر الغش يف االعتامد املستندي وأساليب احلامية منه، لدعم 

القانون املرصي واإلمارايت، يف ضوء االجتاهات القانونية والقضائية 

 احلديثة.

 النتـــائـج:
إن االعتامد املستندي جائز رشعا؛ لكونه حيقق املقاصد الرشعية  :أواًل

للعقود من تيسري التعامل وتلبية احتياجات األفراد؛ طاملا كانت 

املعاملة يف حدودها الرشعية ومل خترج عن هدفها املقصود املتالئم مع 

الضوابط الرشعية. وبذلك تثبت الرشيعة اإلسالمية بقواعدها العامة 

اخلالدة أهنا صاحلة لكل زمان ومكان، قابلة للحكم عىل  ونصوصها

كل نظام مهام تطورت املعامالت واستجدت األساليب، لتؤكد 

 أسبقيتها عىل كل األنظمة البرشية والقوانني الوضعية. 

إن الغش يف االعتامد املستندي بقصد اإلرضار بالعميل املتعاقد  ثانيــًا:

لية تلك الضامنات املرصفية عن استخدامًا يؤدي إىل االنحراف بآ

الغاية التي وجدت من أجلها، وبام يتناىف مع مبدأ حسن النية، هو 

احتيال غري مرشوع هبدف خرق القوانني، والتحايل عىل قواعد 

السلوك امللزم سعيا وراء هدف خمالف للقانون. وهو بذلك يكون 

خ العقد؛ حيث جمرم قانونيًا وحمرم رشعيًا، كام يكون مربرًا رشعيًا لفس
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إن القواعد العامة يف جمال العقود عمومًا، تقرر أن للطرف الذي وقع 

عليه الغش احلق يف إبطال الترصف حتى لو كان الغش صادرًا من 

الغري، نظرًا لفساد إرادة املتعاقد املخدوع بسبب الغش، ولكن برشط 

ن أن يكون املتعاقد اآلخر عىل علم هبذا الغش وقت وقوعه أو كان م

 املفروض عليه أن يعلم به.

يعد الغش مربرًا لتعطيل الوفاء بمبلغ االعتامد، استنادًا إىل  ثالثــًا:

ولكن ادعاء الغش واالحتجاج  "أن الغش يفسد كل يشء"قاعدة: 

به كمربر قانوين لتعطيل الوفاء، ال يمكن االعتداد به وإعامل آثاره إال 

ده، تفاديًا ألي مطالبات بعد إقامة الدليل القاطع عىل حقيقة وجو

كيدية من لدن بعض املشرتين سيئي النية، للتحلل دون موجب من 

تنفيذ التزاماهتم، وعليه جيب أن يثبت الغش بدليل قطعي ال يرقى إليه 

 الشك؛ حتى يكون مربرًا ومانعًا من الوفاء بمبلغ االعتامد.

يف أثر الغش  اتفق القانون الوضعي مع الفقه اإلسالمي إمجاالً  رابعــًا:

عىل االعتامد املستندي وأساليب احلامية منه وخاصة، منح كل ذي حق 

احلق يف أن يتخذ من  -ومنهم املشرتي اآلمر يف االعتامد املستندي  -

الوسائل والتدابري ما يدفع به غش البائع؛ صيانة حلقه  ودفعًا لرضر قد 

 ال يمكن تداركه. 
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 التــوصيــات:
ورة مراعاة الدقة يف صياغة رشوط االعتامد؛ حيث أويص برضأواًل:

تكون وسيلة لسد ذريعة الغش يف االعتامد املستندي القابل للتحويل، 

إذا تم حتويله ملستفيد غري معلوم للعميل اآلمر؛ ملا ينطوي عليه ذلك 

 من خطورة الغش لالستيالء عىل قيمة االعتامد.

ف برضورة االستعالم أويص برضورة وضع نص يلزم املصار ثانيــًا:

عن كل عميل يتقدم للمطالبة بفتح اعتامد مستندي؛ حتقيقًا لالعتبار 

الشخيص الذي تقوم عليه هذه العملية املرصفية اهلامة، وللتحقق من 

شخصية العميل وسمعته ومركزه املايل وهدفه من فتح االعتامد؛ حتى 

مضاربًا  ال تتخذ هذه العملية وسيلة لغسل األموال، فاملرصف ليس

أو مقامرًا يف هذه العملية وال يسعى لتحقيق الربح دون االعتداد 

برشعية اهلدف الذي يشارك بأمواله يف حتقيقه؛ حتى ال يقع حتت 

املسؤولية املدنية أو اجلنائية؛ حيث إن انتفاء عنرص املضاربة من 

أساسيات االعتامد املستندي، باعتبار أنه يأخذ عمولة تتنــاسب مع ما 

قدمه من خدمات وفقا لألعــراف املصــرفية وتعليامت املصــرف ي

املركزي. وبذلك يكون أسلوبًا ناجحًا يف احلامية من الغش يف االعتامد 

 املستندي.

أويص برضوة النص قانونًا عىل جواز توقيع احلجز عىل مبلغ  ثالثــًا:

 االعتامد املستندي من قبل العميل اآلمر، حيث إنه خيفف من حدة

ورصامة قواعد االعتامد املستندي بالنسبة للمشرتي اآلمر، يف احلاالت 
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التي يقيم فيها الدليل عىل خطأ البائع قبل تنفيذ االعتامد، مما يربر 

للقايض الرتخيص بمبارشة احلجز حتت يد املرصف قبل تقديم 

املستندات، فضال عن ذلك ال جيب أن يصل تطبيق مبدأ االستقالل 

مبدأ متعلق بالنظام العام أال وهوحق الدائن يف إىل حد إهدار 

مبارشته احلجز عىل الذمة املالية ملدينه. وال يعد ذلك إخالالً بمبدأ 

استقالل حق املستفيد قبل املرصف؛ ألنه ال يعترب إلغاًء لالعتامد 

املستندي، بل هيدف إىل تصحيح النتائج الصارمة التي تصيب العميل 

ل املطلق حلق املستفيد قبل املرصف. وبذلك اآلمر من مبدأ االستقال

يكون أسلوبًا ناجحًا من أساليب احلامية من الغش يف االعتامدات 

 املستندية.

أويص بوضع نظرية كاملة للغش املصاحب أو املنصب عىل  رابعــًا:

االعتامد املستندي يف كٍل من القانونني)قانون املعامالت التجارية( 

تبار أن ما هو متاح من بدائل يف القواعد العامة املرصي واإلمارايت؛ باع

قد ال تراعي خصوصية االعتامد املستندي، مما يؤدي إىل اختالف 

االجتهادات الفقهية واألحكام القضائية، وما يرتتب عليه من زخم 

قانوين يؤدي إىل هدم املسعى الذي وضعت االعتامدت املستندية 

 لتحقيقه.

 ب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هلل ر
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 املراجع:
 أواًل: القرآن الكريم وعلومه:

أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي، زاد  -1

املسري يف علم التفسري، املكتب اإلسالمي دار ابن حزم، الطبعة 

 هـ.597م. املتوىف سنة 2002هـ / 1423األوىل: 

ام القرآن، حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي ، اجلامع ألحك -2

حتقيق: أمحد الربدوين، دار الشعب، القاهرة الطبعة الثانية: 

 هـ.671هـ. املتويف سنة 1372

 ثانيًا: احلديث الشريف وعلومه: 
أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب ابن دقيق العيد تقي الدين ،  -1

إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، دار الكتب العلمية، 

 ـ.ه702بريوت. املتويف سنة 

أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، ضبط  -2

هـ/ 1407مصطفى ديب البغا، دار الياممة للنرش، الطبعة الثالثة: 

 هـ. 256املتوىف سنة  م.1987

أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، فتح الباري برشح صحيح  -3

البخاري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي وغريه، دار املعرفة، 

 هـ.852هـ. املتوىف سنة  1379وت، بري

اإلمام أمحد بن حنبل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املطبعة  -4

 هـ.241املتويف سنة  هـ.1313امليمنية، مرص 
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حممد بن يزيد أبو عبد اهلل القزويني، سنن ابن ماجة، دار الفكر  -5

 هـ.702املتويف سنة  بريوت.

وري، صحيح مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيساب -6

مسلم، املحقق:حممد فؤاد عبدالباقي النارش: دار إحياء الكتب 

هـ. 1374عيسى البايب احللبي ورشكاه الطبعة: األوىل:  -العربية 

 هـ.261املتوىف سنة 

 ثالثًا: الفقه احلنفي:
إبراهيم بن حممد بن نجيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائق، دار  -1

 هـ.970املتويف سنة  املعرفة، بريوت.

حممد أمني املعروف بابن عابدين، حاشية رد املحتار عىل الدر  -2

املختار، املشهورة بحاشية ابن عابدين، الطبعة الثالثة: دار الفكر، 

 هـ.1252املتوىف سنة  هـ.1399بريوت،

 رابعًا: الفقه املالكي:
برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم بن حممد بن فرحون  -1

احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام،  املالكي، تبرصة

 هـ.799املتوىف سنة  طبعة احللبي.

حممد بن عبد الرمحن املغريب )احلطاب(، مواهب اجلليل رشح  -2

خمترص خليل، دار إحياء الرتاث اإلسالمي، قطر، بدون طبعة. 

 هـ. 954املتوىف سنة 



 

(365)  ايــــــــــةرالد 

 

حممد بن يوسف العبدري الشهري باملواق ، التاج واإلكليل  -3

هـ.  1398خترص خليل، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية: مل

 هـ. 897املتوىف سنة 

 خامسًا: الفقه الشافعي:
أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي ، املهذب يف  -1

 هـ. 467. املتوىف سنة  فقه اإلمــام الشــافعي، دار الفكر، بريوت.

 سادسًا: الفقه احلنبلي:
مفلح، املبدع يف رشح املقنع، املكتب  إبراهيم بن حممد بن -1

 هـ. 884املتوىف سنة  اإلسالمي، بريوت.

عبد اهلل بن قدامة املقديس، املغني، دار عامل الكتب، الرياض،  -2

 هـ.620م. املتوىف سنة 1997هـ/ 1417الطبعة الثالثة، 

عيل بن سليامن املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من  -3

د الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، اخلالف، حتقيق: حممد حام

 هـ. 885بريوت. املتوىف سنة 

 سابعًا: الفقه الظاهري:
عيل بن أمحد بن حزم الظاهري، املحىل، حتقيق: جلنة إحياء  -1

 هـ.456املتوىف سنة  الرتاث، دار اجليل، بريوت.

 ثامنًا: القواعد الفقهية:
 قواعد جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،األشباه والنظائر يف -1

وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،الطبعة 

 هـ.1098املتوىف سنة  م.1983هـ/ 1403األوىل، 
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حممد بن أمحد بن ُجزي الغرناطي، القوانني الفقهية، دار الفكر،  -2

 هـ.741املتوىف سنة  بريوت، بدون طبعة.

 تاسعًا: مراجع حديثة مقارنة:
م القانوين خلطابات الضامن املرصفية، د/ سليامن رمضان، النظا -1

 .2009دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 

د/ عباس أمحد حممد الباز، أحكام أكل املال احلرام وضوابط  -2

االنتفاع والترصف به يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس للنرش 

 م.1998هـ / 1418والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل: 

رزاق السنهوري، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، د/عبد ال -3

 هـ، مطبعة البايب، احللبي، القاهرة.  1412الطبعة الثانية: 

د/عيسى عبده إبراهيم، العقود الرشعية احلاكمة للمعامالت  -4

املالية املعارصة، دار االعتصام، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 م.1977هـ/ 1397

تعامل املايل واملرصيف احلديث، د/ حممد الشحات اجلندي، فقه ال -5

 .1992دار النهضة العربية، 

د/ حمي الدين إسامعيل علم الدين، االعتامدات املستندية، املعهد  -6

هـ/ 1417العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، الطبعة األوىل: 

 م.1996

د/ وهبة الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق،  -7

 م.1985هـ 1405الطبعة الثانية، 
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 عاشرًا: مراجع قانونية:
د/ آالء يعقوب النعيمي، رشح قانون املعامالت التجارية  -1

االحتادي، العمليات املرصفية، اآلفاق املرشقة نارشون َعاّمن: 

 .2010الطبعة األوىل 

د/ أبو الوفا حممد أبو الوفا إبراهيم، جريمة الغش يف تداول  -2

إلسالمي، املكتب اجلامعي األسهم يف القانون املقارن والفقه ا

 .2016احلديث، مرص، الطبعة األوىل، 

د/ أمحد حسني، البيوع البحرية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -3

1983. 

املستشار/ أمحد منري فهمي، الدليل السعودي ملكافحة القرصنة  -4

والغش التجاري الدويل، اجلزء الثالث، جملس الغرف التجارية 

 .1996الصناعية السعودية، 

د/ ثروت عبد الرحيم، املطول يف القانون التجاري األوراق  -5

 التجارية وعمليات البنوك، دار النهضة العربية، اجلزء الثاين.

د/ رضا السيد عبد احلميد، تدخل القضاء يف التحكيم باملساعدة  -6

 .1997والرقابة، دار النهضة العربية، 

ة اخلامسة: د/ رضا عبيد، القانون التجاري، بدون نارش، الطبع -7

1984. 

د/ سميحة القليويب، األسس القانونية لعمليات البنوك، مكتبة  -8

 عني شمس، القاهرة، بدون تاريخ نرش.
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د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين  -9

 .1983اجلديد، اجلزء األول، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ة عملياهتا د/ عبد املطلب عبد احلميد، البنوك الشامل -10

 .2000وإدارهتا، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، 

د/ عبد اهلل حسن حممد، العمليات املرصفية يف قانون  -11

وقضاء دولة اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل: مطبوعات 

 م.2001هـ/1422(، 60جامعة اإلمارات العربية املتحدة )

زء الثاين، د/ عزيز العكييل، رشح القانون التجاري، اجل -12

األوراق التجارية وعمليات البنوك، دار الثقافة، عامن، الطبعة 

 .2005األوىل: 

د/ عيل األمري إبراهيم، كيفية فحص املستندات يف  -13

االعتامد املستندي واملراحل التي متر هبا عملية الفحص طبقًا 

والقواعد  1999لسنة  17ألحكام قانون التجارة املرصي رقم 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993حدة لعام واألعراف املو

2005. 

د/ عيل مجال الدين عوض، االعتامدات املرصفية  -14

 .1994وضامناهتا، دار النهضة العربية، القاهرة، 

د/عيل مجال الدين عوض، االعتامدات املستندية دراسة  -15

 .1993للقضاء والفقه املقارن، دار النهضة العربية، 
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وض، خطابات الضامن املرصفية يف د/ عيل مجال الدين ع -16

القضاء املرصي وقانون التجارة اجلديد والقواعد الدولية، دار 

 .2000النهضة العربية، 

مازن عبد العزيز ناعور، االعتامد املستندي والتجارة  -17

 . 2006االلكرتونية، منشورات احللبي، بريوت، 

د/ حممود سمري الرشقاوي، القانون التجاري، اجلزء  -18

 .1989، دار النهضة العربية، القاهرة، الثاين

د/ حممود خمتار بريري، قانون املعامالت التجارية، دار  -19

 .2001النهضة العربية، 

د/ حمي الدين إسامعيل علم الدين، موسوعة أعامل  -20

البنوك من الناحيتني القانونية والعملية، اجلزء الثاين، دار النهضة 

 .2001العربية، القاهرة، 

ب ود/ أمحد ماهر زغلول، مذكرات يف د/ وجدي راغ -21

قانون املرافعات املدنية والتجارية، بدون نارش وطبعة، 

1993/1994. 

 حادي عشر: رسائل دكتوراه:
د/ حاتم حممد عبد الرمحن، العمليات املرصفية املستقلة  -1

 .2003واملشكالت املرتبطة بتنفيذها، دار النهضة العربية، 
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نوك يف االعتامدات املستندية من د/ زينب السيد سالمة، دور الب -2

الوجهة القانونية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلسكندرية، كلية 

 .1967احلقوق سنة 

د/ عباس عيسى هالل، مسؤولية البنك يف عقود االئتامن، رسالة  -3

؛ ود/ حاتم حممد 199، ص 1993دكتوراه، جامعة القاهرة، 

الت املرتبطة عبد الرمحن،العمليات املرصفية املستقلة واملشك

 .2003بتنفيذها، دار النهضة العربية، 

د/ حممد حممد الرسوري، الغش يف املعامالت املدنية، رسالة  -4

مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، 

 .2004عام 

د/ نجوى حممد كامل أبواخلري، البنك واملصالح املتعارضة يف  -5

والفقه املقارن،  االعتامد املستندي دراسة للقضاء

 .1993القاهرة،

 ثاني عشر: كتب اللغة العربية:
حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، دار اجليل، بريوت،  -1

 .لبنان
 ثالث عشر: حبوث ودوريات وقوانني:

األصول واألعراف املوحدة لالعتامدات املستندية، النرشة رقم  -1

 -ارة الدولية باريس وغرفة التج -، غرفة التجارة الدولية 600
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األردن، ترمجة مكتب عيسى دلل للمحاماه. طبعة مجعية عامل 

 املطابع التعاونية، ُعامن األردن.

د/ السيد عطية عبد الواحد، محاية املستهلك، بحث مقدم إىل  -2

 29مؤمتر محاية املستهلك يف القانون والرشيعة خالل الفرتة من 

ة بور سعيد بمدين1995يوليو  18إىل  15مايو ومن  30إىل 

 برعاية كلية احلقوق جامعة عني شمس.

بطي أمحد بن خادم، ظاهرة الغش التجاري ووسائل مكافحتها  -3

بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ندوة حول  ظاهرة الغش 

التجاري وأثرها عىل االقتصاد الوطني، غرفة جتارة وصناعة ديب، 

1994. 

املستندية، بحث  د/ حسني شحادة احلسني، الغش يف االعتامدات -4

منشور بمجلة احلقوق، جملة علمية تصدرها جامعة الكويت، 

هـ/ 1428العدد الثاين، السنة احلادية والثالثون مجادى اآلخرة 

 م.2007يونيو 

د/ محدي حممد مصطفى، الغش من املستفيد يف خطابات الضامن  -5

 ،1995املرصفية وأثره عىل التزام البنك طبقا التفاقية اليونسرتال 

بحث منشور يف جملة الرشيعة والقانون، اإلمارات العربية 

 .2012( أبريل 50املتحدة، العدد)

د/ سميحة القليويب، النظام القانوين خلطابات الضامن املرصفية،  -6

يف ضوء مرشوع قانون التجارة  لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

، 2ع  ، 1جملة األمن والقانون، اإلمارات العربية املتحدة، س

 .1993يوليو 
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د/ عبد اهلادي حممد سفر الغامدي، طبيعة االعتامد املستندي  -7

وأثر الغش عىل التزام املرصف جتاه املستفيد، جملة جامعة امللك 

سعود )احلقوق والعلوم السياسية( اململكة العربية السعودية، 

 .2012عام  2عدد  24جملد 

ريب، دمشق، د/جمدي حبيب، الغش البحري، جملة الرائد الع -8

 .1986العدد الرابع عرش، السنة الرابعة، 

أ/ يوسف بنبارص، القضاء املغريب ومربرات اللجوء لدعوى  -9

التعرض الرصيف يف االعتامد املستندي: غش املستفيد وإخالل 

املؤسسة املرصفية كنموذج: قراءة نقدية حتليلية يف ضوء العمل 

سبتمرب  4العدد  القضائي املغريب. اجلزء األول. جملة امللف،

2004. 

 رابع عشر: مراجع أجنبية:
1- A. TINAYRE, « La fraude maritime et le 
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credit, Mexican     law review, vol.III, No l, 2008, p. 

69. 
Trari  Tani  Mostepha – Pissoort  William  et   Saerens  

Patrick,    « Droit  Commercial  International» 
(Conforme  aux  Convention  internationales  Ratifiees  
par  L’algerie), Berti  Editions,  Alger, 2007, P 199     

 


