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الوحدة التعميمية اﻷوﻟﻰ
االعتمادات المصرفية
الكممات المفتاحية:
اعتماد مصرفي – كفالة مصرفية – فتح االعتماد ائتمان – مستفيد معاوضة – وفاء – حمول األجل.
-

-

الممخص:
فتح ا العتماد ىو عقد يتعيد بو البنك بموجبو بأن يق رض شخص يًا في حدود مبمغ مع ين إذا مارغب في
االقتراض خبلل مدة معينة ،لبلعتماد المصرفي خصائص عديدة كما في أي عقد لو آثار عدة من جاني
المصرف ومن جانب عميل المصرف ومن جية التزامو برد أداة االئتمان ،لبلعتماد المصرفي صور
متعددة ،كاإلقراض ،واالعتماد بالضمان ،ويدخل في الضمان الذي يقدمو المصرف الكفالة ،واالعتماد
بالقبول ،وبطاقات اال عتماد ،ووكالة التسويق ،واإليجار التمويمي ،واالعتماد المستندي وخطاب الضمان.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
 تمييز أحكام القانون التجاري الخاصة باالعتماد المصرفي وتكوينو وصوره وانتياء االعتماد
 بيان القواعد التي تتصل بالكفاالت المصرفية .

1

من الصعب ان نضع تعريفًا جامعًا لدور البنك في خمق وتقديم االئتمان لعمبلئو الن صور تدخل البنك
في ىذا الميدان تتعدد وان كانت الغاية واحدة وىي تمكين العميل من الحصول عمى االئتمان الذي ينشده
بان يمكنو البنك من الوفاء بالتزامو لدى الغير أو الحصول عمى أجل وثقة من دائنيو بواسطة تدخل
البنك.
ولذ لك تتحصل عمميات االئتمان في أن يقدم البنك لمعميل أو لشخص يحدده العميل فو ًار أو في اجل
معين أدوات لموفاء أي نقودا أو أدوات أخرى يستخدميا العميل في وفاء ديونو وقد ال يقدم ىذه النقود فعبل
بل يكتفي أن يتعيد بتقديميا ويتعيد العميل بدفع عمولة أو فائدة لمبنك.

1

وي قوم االعتماد عمى عناصر أساسية وىي الزمن والثقة وتخمف نية المضاربة لدى فاتح االعتماد فبل يوجد
ائتمان إال إذا كان ىناك فاصل زمني بين ما يقدمو الدائن مانح االعتماد وما يسترده من المدين أو
المستفيد من االئتمان ووجود ىذا الفاصل الزم حيث يبرز ثقة مقدم االعتماد في المستفيد منو كما
تتضمن كل عممية اعتماد عنصر الخطر الذي يتعرض لو مانح االعتماد بسبب تغير الظروف ما بين
تقديم االعتماد وموعد استرداد ما قدم.
واليدف المميز لبلعتماد ىو تخمف نية المضاربة لدى فاتح االعتماد فالبنك ال يقبل فتح االعتماد إال متى
وثق من استرداد ما قدم لذلك عممية االعتماد تتعارض مع قصد المضاربة التي تقوم عمى الحظ
والظروف.
وسوف نبحث في االعتماد المصرفي وآثاره أوالً ،ومن ثم ننتقل لبيان بعض صور وأنواع ىذا االعتماد.
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االعتماد البسيط
أ -فتح االعتماد
إن دور المصرف في االئتمان ىو أىم أدواره ،وىو يعتمد في القيام بو ليس فقط عمى رأس مالو ،وانما
عمى موارده كميا ،وال يقتصر المصرف عمى توزيع االئتمان بل يتجاوز ذلك إلى خمقو ،ويعد عقد فتح
االعتماد من أىم عمميات االئتمان المصرفية وأكثر ذيوعا بين المصرف وعمبلئو من التجار.
تعريفه وخصائصه:
 -1تعريفه
فتح االعتماد ىو عقد يتعيد بو البنك بموجبو بأن يقرض شخصيًا في حدود مبمغ معين إذا مارغب في
االقتراض خبلل مدة معينة  ،2وقد عرفتو المادة  1/232قانون تجارة-1 (:فتح االعتماد عقد يمتزم فاتح
االعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بصورة مباشرة مبمغاً معيناً يجوز لممستفيد قبضه
منه دفعة واحدة أو عمى دفعات خالل فترة معينة ) ويختمف االعتماد عن القرض حيث يكون في
القرض تسميم فوري لكامل المبمغ عمى ان يرده المقترض في نياية المدة المتفق عمييا مع أو بدون الفوائد
حسب االتفاق ،أما في االعتماد فان المعتمد لو غير ممزم عمى استعمال االعتماد فيمكن لو اإلعراض
عن استعمالو وال يمزم إال بفوائد المبمغ الذي استعممو فعبل.
كذلك يختمف فتح االعتماد عن القرض في أن مبمغ القرض إذا رد انقضى العقد ،أما في فتح االعتماد فا
األصل ىو أن أي مبمغ يرده المعتمد لو أثناء نفاذ العقد من شانو أن يضاف إلى المتبقي من مبمغ
االعتماد بحيث يمكن سحبو ثانية و بإرادتو المنفردة ما لم يكن ىناك اتفاق مخالف.3
 -2خصائصه:
 فتح االعتماد عقد رضائي :حيث يتم بمجرد التراضي وقد يتم باتفاق شفوي بين طرفيو والغالب أنتحرر بينيما مراسبلت تحدد شروطو وأىميا قيمة االعتماد ومدتو وكيفية إفادة العميل منو .واذا كان
االعتماد مصحوبًا بتقرير تأمين وجب إتباع اإلجراءات البلزمة لصحة ىذا التأمين.
 عقد يقوم عمى االعتبار الشخصي :ومعنى ذلك أن اعتبارات متعمقة بشخص العميل ىي التي تدفعالبنك إلى التعاقد معو واعطائو االعتماد أي الثقة فيو وىي ال تقتصر عمى مجرد يساره بل تمتد إلى
أمانتو وحسن تصرفو وماضيو.
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 عقد معاوضة :بمعنى أن كبل الطرفين يعطي مقاببلً لما تمقاه فالبنك يعطي االئتمان بمعنى أنوبل
منذ نفاذ العقد يضع تحت تصرف العميل ما وعد بو من أدوات الوفاء ويتمقى نظير ذلك مقاب ً
يتمثل في عمولتو.
وقد ال يكون معاوضة فبل يشترط البنك عمى العميل دفع عمولة وانما يفتح لو االعتماد ببل مقابل
بل بعقود أخرى يبرميا مع العميل.
ومع ذلك ال يعد العمل تبرعًا ألنو يقوم بو أم ً
 عقد من العقود المستمرة :بمعنى أنو بحسب أصمو يستغرق تنفيذه فترة معينة ولمزمن دور ىامكما أن فسخو ال يرتب أثره إال بالنسبة لممستقبل فإذا طمب البنك فسخ العقد فبل يمكن أن يعتبر
ال عن اآلثار التي ترتبت لو في الماضي وال عن التأمينات التي تقررت لصالحو
ذلك منو تناز ً
ضمانًا لمعقد.
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 عقد تبادلي :فيو يرتب فور انعقاده التزامات متقابمة في ذمة طرفيو فالعميل يمزم فو ًار بدفعالعمولة ويمزم البنك أن يييئ لمعميل االئتمان المتفق عميو.أما إذا لم يكن عمى العميل أي التزام
حتى وال دفع عمولة إال متى طمب تنفيذ االعتماد فالعقد ممزم لجانب واحد ىو البنك.
 تجارية العقد :يعتبر عقد االعتماد بالنسبة لمعميل مدنيًا إال إذا أمكن اعتباره تجاريًا تطبيقا لنظريةالعمل التجاري بالتبعية إذا كان العميل تاج ًار أو فتح االعتماد بمناسبة تجارية أما بالنسبة لمطرف
اآلخر فإذا كان العمل صادر من بنك فيعتبر تجاريًا دائماً وأما إذا كان صادر من شخص آخر
فبل يعتبر تجارياً ابتداء بل يتحدد وصفو بحسب القواعد العامة في تجارية األعمال.
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تكوين العقد واثباته
 -1الرضا واألهمية :فتح االعتماد عقد يمزم لصحتو أن يصدر الرضا بو من طرفيو صحيحًا وذلك وفقا
لمقواعد العامة ،ولكن قيامو عمى االعتبار الشخصي يجعل العقد قابل لئلبطال إذا وقع البنك في غمط في
شخص المتعاقد أو صفة جوىرية فيو وال يقبل إبطال العقد ليذا السبب إال إذا كان وقوع البنك في الغمط
لو ما يبرره وليس نتيجة إىمال أو خطأ ميني.
 -2المـحل :محل العقد ىو إنشاء التزام عم ى البنك بتقديم االعتماد المبين بو ويغمب أن يحدد العقد
الوسائل التي يضعيا البنك في خدمة العميل فإذا لم يرد ىذا التحديد وجب الرجوع إلى العرف ونية
الطرفين .وينشئ العقد التزامًا عمى العميل بدفع العمولة والغالب أن يبين الشروط والقيود التي يتحمميا إذا
أراد االنتفاع باالعتماد المفتوح والمدة التي يبقى خبلليا التزام البنك قائماً.
 -3السبب :سبب التزام كل من الطرفين ىو تنفيذ اآلخر اللتزامو ،أما سبب العقد فيو الغاية التي
يستيدفيا الطرفان في إبرامو وتنفيذه والسبب يجب أن يكون مشروعًا ولذلك يبطل االعتماد المفتوح
لشخص بقصد تمكينو من إدارة محل القمار.
 -4إثبات العقد :يثبت العقد طبقًا لمقواعد العامة فإذا كان مدنيا بالنسبة لطرفيو وجب إتباع قواعد اإلثبات
في المواد المدنية أما إذا كان مدنيًا بالنسبة لطرف وتجاري بالنسبة لآلخر جاز إثباتو لؤلخير بكافة الطرق
أياً كانت قيمتو.

5

آثار عقد فتح االعتماد
 -1آثار العقد من جانب المصرف:
يمتزم المصرف بان يضع تحت تصرف عميمو االعتماد الذي وعد بو ،أي ينفذ ما وعد بو من إقراض أو
قبول أو خصم وبالشروط المتفق عمييا .ويتحدد التزام المصرف من ثبلث نواحي ،تتضمن المبمغ الذي
يعتبر حدا أقصى ،والكيفية التي ينفذ بيا ،واألجل الذي تنتيي عنده فرصة اإلفادة منو.
فمن حيث المبمغ يمتزم بتمبية طمبات عميمو ما دامت لم تتجاوز سقف االعتماد  ،فبل يجوز أن يتجاوز
االعتماد المبمغ المحدد إال إذا كان االعتماد مفتوحا في حساب جار ،إذ يجوز متى رده العميل لممصرف
7

أن يعود فيسحبو طبقا لقواعد الحساب الجاري.

وأما من حيث كيفية تنفيذه فيجب تنفيذ االعتماد بالكيفية المتفق عمييا أي بالخصم أو القبول مثبل ،فإذا لم
يتفق عمى ذلك كان المرجع إل ى العرف وارادة الطرفين وطبيعة تخصص فاتح اال عتماد.
ففي عقود االعتماد يمتزم فاتح االعتماد أن يضع بعض األموال تحت تصرف المعتمد لو فيحق لو أن
يتناوليا دفعة واحدة أو عمى دفعات متوالية بحسب احتياجو خبلل ميعاد.

8

وبالنسبة لممدة فان االعتماد يحدد بمدة معينة أو عممية معينة ال يكون لمعميل بعدىا أي طمب لدى
المصرف ،وا ذا أعطى المصرف العميل اعتمادا بعد انتياء المدة أو انقضاء العممية كان ىذا فتحا
العتماد جديد.
 -2آثار العقد من جانب عميل المصرف:
أ

-

استخدام االعتماد :يستخدم العميل االعتماد بحسب حاجتو إليو فيو مخير وغير مجبر عمى

االستخدام ،واذا كان المصرف قد جمد مبمغا لمواجية طمب العميل أو رفض فتح ا ال عتماد لشخ ص آخر
مراعاة منو لبلعتماد المفتوح ليذا العميل فبل يكون لو الرجوع بشيء عمى العميل الذي لم يستخدم
االعتماد .ويعتبر استخدام االعتماد حقا شخصيا لمعميل المستفيد منو  ،فبل يجوز لؤلخير أن يحيل حقو
إلى شخص آخر دون رضاء المصرف وال ينتقل حق العميل إلى الورثة وال يجوز لدائنيو المطالبة بتنفيذه
وال أن يحجزوا ىذا الحق تحت يد المصرف.
ب التزامه برد أداة االئتمان :فإذا كانت نقودا يجب عمى العميل ردىا ،واذا كان االعتماد بالقب ول وجب
-

عميو أن يزود المصرف بالوقت المناسب بمقابل وفاء الكمبيالة المقبولة ،واذا ا ضطر المصرف إل ى ال وفاء
لمغير كان عمى العميل أن يرد لو ما وفاه وان يعوضو عما أصابو.
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انتهاء االعتماد
ان عقد فتح االعتماد عقد مستمر ألن لمزمن فيو دو ار أساسيا في اعتبار طرفيو وتحديد مقدار التزاماتيما
واألصل أن ينتيي بحمول األجل المحدد لو أو انتياء العمل الذي فتح من أجمو ولكن ىناك أسباب أخرى
كثيرة أىميا ترجع إلى تأثير االعتبار الشخصي ألحد الطرفين.
أ -إذا كان العقد محدد المدة:
إذا كان لبلعتماد اجل فبل يسقط إال بما يؤدي لسقوطو وذلك وفقا لبلتفاق أو نص القانون:
 -1وفاء البنك بالتزامه :يقصد و يقصد بذلك وفاء البنك بما تعيد بو فإذا كان تعيده بتقديم نقود في
حساب جار لم ينتو التزام البنك بمجرد سحب العميل المبمغ ألن ذلك ال يعتبر وفاء من البنك وال ينتيي
التزامو إال بقفل الحساب.

9

ويب أر البنك بتعذر قيامو بالوفاء متى كان ذلك لسبب قيري تتوافر لو شروط القوة القاىرة ويكون
عادة بأمر من أوامر السمطة ،كما لو صدرت قوانين أو تعميمات نقدية أو ائتمانية تمنع وفاؤه بما تعيد
بو.
 -2حمول األجل :أي انتياء المدة المصرح لمعميل باإلفادة خبلليا من االعتماد الذي وعده البنك إذا كان
محددًا في العقد مدة.
وال يكون لمبنك أن ينيي العقد قبل األجل بإرادتو إال إذا وجد مبرر فمتى كان االعتماد محدد
المدة أو مرتبط بعممية ليا أجل فالبنك ممزم باحتراميا ويظل تعيده قائمًا واجب التنفيذ طالما لم تنقض،
حيث نصت المادة 233قانون تجاري فقرة  ( :1إذا فتح االعتماد لتنفيذ مشروع معين فبل يجوز فسخو
قبل انتياء تنفيذ المشروع أو في الحاالت التي تج يز الفسخ وفق القواعد العامة أو إذا كان ىناك اتفاق
مخالف).
 -3أسباب ترجع إلى االعتبار الشخصي :إن فتح االعتماد يقوم عمى اعتبارات معينة يراعييا البنك في
شخص العميل فإذا اىتز اعتبار منيا كان لمبنك أن يفسخ العقد أو ينييو .وأنو ال يكفي إلنياء العقد
استنادًا لبلع تبار الشخصي أن تكون الواقعة أو الحدث قد غيرت مركز العميل في نظر البنك وحده أي
أن المرجع الوحيد ليس ىو تقدير البنك بل يمزم أن يترتب عمى الحدث تغير واقعي وعميق في مركز

9
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العميل حيث نصت المادة  3 /233قانون تجارة ( لممصرف أن ينهي العمل باالعتماد قبل حمول أجمه
في الحاالت التالية:

10

وقوع حادثة تنال من أىمية المستفيد كالوفاة أو الحجز عميو.
فقد المبلءة بعد التعاقد أو حتى عند التعاقد إذا كان المصرف لم يعمم بذلك آنذاك.
ج-توقفو عن الدفع.
د-نقص التأمينات العينية أو الشخصية التي قدميا المستفيد وامتناعو عن تكممتيا مالم يؤثر المصرف
تخفيض قيمة االعتماد بسبب ىذا النقص).
ويبرر انياء االعتماد من جانب البنك كل مايؤثر في االعتبار الشخصي كوفاة المستفيد أو عدم
أىميتو وكذلك تغير نشاط المستفيد إن كان االعتماد مرتبطاً بو.
ويستثنى من األصل بالسماح لمبنك انياء االعتماد ليذه األسباب أن يكون االعتماد مشترطًا
لحساب الغير فبل يجوز لمبنك رفض التنفيذ وال طمب سقوط االجل استنادًا إلى عقد االعتماد الذي أبرمو
مع العميل إذ يفترض أن البنك عندئذ قد نزل مقدماً عن التمسك عمى ىذا الغير بكل سبب ناشئ في ىذا
العقد أو مترتب عمى سموك العميل .حيث نصت المادة  /235/قانون تجارة (:إذا خصص االعتماد
المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيتو إلى الغير الذي يستحقو فميس لممصرف نسخو أو تعديمو دون
رضا مستحقو ويصبح المصرف ممتزماً مباش اًر ونيائياً حول مستحقيو بدفع المبالغ وبقبول األسناد التي
يتناوليا االعتماد).
ب -إذا كان االعتماد غير محدد المدة:
األصل أن يكون لكل من طرفيو إنياؤه في كل وقت بصفتو عقداً مستم اًر ،فبل يمكن أن يرتب
التزامات مؤيدة لكن ىذا األصل يتصارعو تعارض مصالح الطرفين فالمستفيد ييمو أن يظل
االعتماد قائمًا فبل يفاجئو البنك بإلغائو ،والبنك ال يقبل أن يمتزم بحيث ال يستطيع التخمص من
عميمو أيًا كانت األسباب ،ونصت المادة  2/233من قانون التجارة (:أما إذا كان فتح االعتماد
غير محدد المدة وغير مرتبط بتنفيذ مشروع معين فيجوز لكبل الطرفين إنياء العمل بعد شير
عمى األقل من إخطار الفريق اآلخر ما لم يحدد االتفاق أو العرف ميمة ).
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انظر المادة  200تجارة سوري

8

ج -فسخ االعتماد ال يؤثر عمى ما نفذ منه:
واذا فسخ العقد فإن ىذا الفسخ أو اإلنياء إنما يرد عمى عقد االعتماد ذاتو المبرم بين البنك وعميمو أما
العمميات أو العقود التي تمت تنفيذاً لعقد االعتماد فيذه ال تتأثر في فسخ االعتماد أو انتيائو بل تظل
مستقمة عنو من حيث شروطيا وأثارىا .فإذا تحمل البنك نتيجة االعتماد التزاماً أمام شخص من الغير
ظل ممتزمًا أمامو ولو تحمل من التزامو الناشئ من االعتماد المفتوح لصالح العميل.

 11د -محمود الكٌالنً ،عملٌات البنوك ،دار الثقافة ،ص22
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صور فتح االعتماد
لبلعتماد المصرفي صور متعددة ،كاإلقراض ،واالعتماد بالضمان ،ويدخل في الضمان الذي يقدمو
المصرف الكفالة ،واالعتماد بالقبول ،وبطاقات االعتماد ،ووكالة التسويق ،واإليجار التمويمي ،واالعتماد
المستندي وخطاب الضمان.

الكفالة المصرفية
أ -مفهوم الكفالة المصرفية:
 -1تعريف الكفالة المصرفية.عرف القانون المدني الكفالة في المادة (( ))837منو حيث نص
عمى((:الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعيد لمدائن بأن يفي بيذا االلتزام إذا لم يفي بو
المدين نفسو)) وقد عرف الفقو الكفالة المصرفية عمى أنيا((:الكفالة المصرفية ىي العقد الذي بمقتضاه
يكفل البنك تنفيذ التزام معين عمى العميل بأن يتعيد لدائنو بأن يف بيذا االلتزام إذا لم يف بو المدين
نفسو أي العميل)) 12وبالتالي نجد أن األط ارف المعنيين بعقد الكفالة المصرفية ىم:
أ-الكفيل :ىو المصرف الذي يصدر كتاب الكفالة الذي يضمن بموجبو تنفيذ العميل اللتزاماتو لدى دائنو
المستفيد.
ب-المكفول :ىو العميل الذي يتقدم إلى المصرف طالبًا منو إصدار كتاب الكفالة بحدود مبمغ معين
ولمدة محددة والذي يكفمو فيو المصرف لدى دائنو.
ج-المستفيد:ىو الدائن الذي صدرت الكفالة لمصمحتو ويكون المصرف ممتزماً قبمو في حدود ما جاء
فييا.
 -2تمييز الكفالة المصرفية عن الكفالة المدنية :تتميز الكفالة المصرفية بالعديد من الخصائص تجعميا
مختمفة عن الكفالة في القانون المدني ،ومنيا:
ا -األصل أن الكفالة المدنية ىي عقد تبرعي أما الكفالة المصرفية فيي عقد بمقابل فالبنك يتقاضى عن
الكفالة التي يمنحيا عمولة ال تقل عن العمولة المستحقة في حالة القرض.

13

ب  -األصل أن الكفالة ال تثبت إال بالكتابة أما الكفالة المصرفية باعتبارىا عمبلً تجاريًا دوماً بالنسبة
لممصرف فإنيا تثبت بجميع طرق اإلثبات عمى الرغم من أنو في العمل يندر أن تبرم الكفالة في األعمال
المصرفية دون أن تكون مدونة في محرر مكتوب وخاصة لبيان مدى وشروط التزام الكفيل.

14
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ج  -األصل أن التزام الكفيل في الكفالة المدنية تابع اللتزام المكفول تجاه دائنو أما في الكفالة المصرفية
فإن التزام المصرف تجاه المستفيد ىو التزام مجرد ومستقل ناشئ عن توقيع المصرف عمى صك الكفالة
وىذه االستقبللية تبررىا ضرورة دعم الثقة واالئتمان المفروض أن الكفالة المصرفية تؤمنيا لممستفيد
د  -إن الكفالة المدنية قد تكون تضامنية أو غير تضامنية أما الكفالة المصرفية فمكونيا عمبلً تجاريا
فإنيا تكون دومًا تضامنية ألن التضامن مفترض في االلتزامات التجارية.
وبما أن الكفالة المصرفية قد تميزت ببعض قواعدىا عن الكفالة المدنية فإن ىذا التميز واالختبلف ال بد
وأن يمقي بظبللو وينتج بعض اآلثار الخاصة في عبلقات األطراف المعنيين بيذه الكفالة وىذا ما سنحاول
بيانو في المبحث الثاني.
المطمب الثاني  -أثار الكفالة المصرفية:
المبحث األول  -عالقة الكفيل بالمكفول:
إن العبلقة بين الكفيل "المصرف" والمكفول "العميل" ينظميا عقد الكفالة حيث يتقدم العميل إلى المصرف
بطمب إلصدار كفالة لو في حدود مبمغ معين ولمدة معينة ضمانًا لتنفيذ التزام ما " كما في حالة التقدم
لمناقصة عامة أو التزام أشغال عامة أو غير ذلك "
وبعد أن يدرس المصرف ىذا الطمب من جميع أوجيو وخاصة نوع التزام العميل المراد كفالتو وحجم
وطبيعة المخاطر المحتممة ومبلءة العميل وسمعتو المالية وحجم الخسارة التي قد يتحمميا المصرف وغير
ذلك من الجوانب يقرر المصرف منح الكفالة أو عدم منحيا،
فإذا قرر المصرف الموافقة عمى منح العميل كفالتو فإنو ال يقوم بوضع أي مبمغ تحت تصرف العميل
بالفعل وانما يقتصر دور المصرف عمى إقراض توقيعو لبث الثقة واالطمئنان في العميل وقد يتم ذلك
بتوقيع المصرف عمى سند االلتزام كضامن احتياطي أو بالتزام الضمان في عقد مستقل أو بكتاب يوجيو
المصرف إلى دائن العميل أو بأية طريقة أخرى تتبلءم مع العممية المنوي ضمانيا ويتقاضى المصرف
لقاء ذلك عمولة معينة غالباً ما تكون عبارة عن نسبة مئوية من مبمغ الكفالة تختمف ارتفاعاً وانخفاضًا
تبعاً لدرجة المخاطر المحتممة ومبلءة العميل وثقة المصرف بو.
أما االلتزامات التي تنشأ عن هذا العقد بين الكفيل والمكفول.
بالنسبة لممكفول :يمتزم المكفول بدفع العمولة المتفق عمييا لممصرف.
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ب -بالنسبة لمكفيل :يمتزم بمقتضى عقد الكفالة تجاه المستفيد وليس تجاه المكفول "وىذا يشبو إلى حد ما
نظام االشتراط لمصمحة الغير" بحيث أنو إذا لم ِ
يف المكفول بالتزاماتو تجاه دانو فينا يحق ليذا الدائن أن
يعود عمى المصرف ويطالبو بدفع مبمغ الكفالة وفق الشروط والحدود المنصوص عمييا في العقد وليس
ال ،وذلك ألن المصرف يعتبر
لممصرف في ىذه الحالة أن يدفع مطالبة المستفيد بطمب تجريد المدين أو ً
بل متضامنًا مع المدين ،ولكن لمكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك بو الكفيل غير المتضامن من
كفي ً
دفوع متعمقة بالدين ،كذلك ال ينطبق عمى الكفيل المتضامن النص الخاص بوجوب التنفيذ أوالً عمى ما
يوجد من تأمين عيني مخصص قانونًا أو اتفاقاً لمدين المكفول (م  891مدني ).

15

 فإذا دفع المصرف مبمغ الكفالة لممستفيد منيا كان في حكم من وفى دين غيره ذلك بأن الكفيل لم يكنفي األصل ممتزماً بالدين و إنما التزم بو بموجب عقد الكفالة وحكم من وفى دين غيره وفق القواعد العامة
ىو أن يرجع عمى المدين األصمي ويكون وجوعو بإحدى ىاتين الدعويين:
أ-إما الدعوى الشخصية
ب -أو الدعوى الحمول.
ويتمتع المصرف من أجل ذلك بجميع الضمانات التي كانت من حق الدائن إضافة إلى ضماناتو الخاصة
التي كان قد ا شترطيا في عقد الكفالة.
المبحث الثاني  -عالقة الكفيل بالمستفيد:
يمكننا أن نميز في عبلقة الكفيل بالمستفيد بين مرحمتين ىما:
المرحمة األولى :تمتد ىذه المرحمة من تاريخ إبرام عقد الكفالة إلى ما قبل استحقاق المستفيد لمبمغ الكفالة.
ففي ىذه المرحمة يجب أن نشير أوالً إلى أن المستفيد لم يكن طرفاً في عقد الكفالة ولكن ىذا العقد بالنسبة
إليو يعد من التصرفات النافعة نفعاً محضاً ألنو يضيف إليو ضماناً آخر إلى جانب الضمان المتمثل في
المدين نفسو وىذا الضمان الذي يقدمو المصرف لممستفيد عن طريق الكفالة المصرفية يعد من نوع عقود
الضمان الشخصي أي أن الكفيل (المصرف) ال يرىن ماالً مخصصاً من أموالو ضماناً لدين الدائن وانما
يرد حق الدائن فقط عمى الضمان العام ألموال الكفيل.
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وفي ىذه المرحمة ال وجود ألي التزامات بين الكفيل والمستفيد ألن حق المستفيد في الكفالة ىو مجرد أمل
أو ضمان مستقبمي معمق عمى شرط إخبلل المكفول بالتزامو تجاه دائنو ومن جية أخرى فالمصرف ال
يمتزم بشيء تجاه المستفيد بأن حق ىذا األخير تجاىو لم يصبح بعد مستحقًا.

المرحمة الثانية :تبدأ ىذه المرحمة من تاريخ استحقاق المستفيد لمبمغ الكفالة ،فإذا لم ِ
يف المدين "المكفول
" بالتزاماتو تجاه دائنو في الوقت المحدد وعمى الوجو المتفق عميو عندئذ يتأكد حق المستفيد تجاه

المصرف الكفيل.
ويتعين في ىذه المرحمة عمى المصرف أن يكون قد خصص مبمغًا من المال ورصده لتنفيذ التزامو
بموجب عقد الكفالة الذي أبرمو ويصبح حق المستفيد بيذا المبمغ حقًا مكتسبًا ثابتًا ومستحقًا ويدخل
كعنصر إيجابي في ذمتو مباشرة منتقبلً من ذمة المصرف إليو ودون المرور في ذمة المدين المكفول.
وفي ىذه المرحمة فقط يستطيع المستفيد أن يتخذ تجاه المصرف اإلجراءات الكفيمة باستيفاء حقو منو
حيث يطالبو بدفع مبمغ الكفالة وقد يقاضيو ليذا الغرض إذا اقتضى األمر.
وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أن التزام الكفيل نحو الدائن المستفيد ىو التزام مجرد ال يتأثر بالعبلقة
مابين الكفيل والمدين (العميل المكفول ) فبل يجوز لمكفيل أن يتمسك ضد الدائن المستفيد بالدفوع التي لو
بل بسداد العمولة المتفق عمييا بموجب عقد الكفالة
أن يتمسك بيا ضد المدين،فإذا لم يقم العميل مث ً
المصرفية فإن التزام الكفيل نحو المستفيد يبقى قائمًا وال يجوز لو أن يدفع دعوى المستفيد بأن العميل لم

ِ
يوف بما تعيد بو من عمولة ويقتصر حق المصرف عندىا بالرجوع عمى عميمو وفق أحكام المسؤولية
التعاقدية.
تمارين:
ما ىي آثار العقد من جانب المصرف ؟
المراجع
 -1القانون التجاري – تأليف الدكتور محمد السيد الفقي – منشورات دار الحمبي الحقوقية – الطبعة
األولى 2004م
 -2القانون التجاري – تأليف الدكتور مصطفى كمال طو والدكتور عمي البارودي – منشورات دار
الحمبي الحقوقية – الطبعة األولى 2001م
 -3عمميات البنوك من الوجية القانونية – تأليف الدكتور عمي جمال الدين عوض
 4د .محمود الكيبلني ،الموسوعة التجارية والمصرفية عمميات البنوك دراسة مقارنة،جامعة عمان
-
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الوحدة التعميمية الثانية
خطابات الضمان
الكممات المفتاحية:
البنؾ – العميؿ – المستفيد – قيمة الضماف.

الممخص:
خطاب الضماف ىو تعيد نيائي يصدر مف البنؾ بناء عمى طمب عممية (اآلمر) يدفع مبمغ نقدي معيف
أو قابؿ لمتعييف بمجرد أف يطمب المستفيد ذلؾ مف البنؾ خالؿ مدة محددة ودوف توقؼ عمى شرط آخر
لخطاب الضماف حاالت وأنواع متعددة ولو شروط تحكمو باإلضافة إلى أف لو آثار مف حيث عالقة
المصرؼ بالعميؿ وعالقة المصرؼ بالمستفيد وعوارض خطاب الضماف

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
 تمييز ماىية خطاب الضماف ووصفو القانوني وحاالتو وأنواعو وآثاره -بياف القواعد التي المتصمة بصمة كؿ مف المستفيد والعميؿ بالمصرؼ
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تتن ػػوع الخ ػػدمات االئتماني ػػة فمني ػػا ف ػػتي االعتم ػػادات المس ػػتندية أو إص ػػدار خطاب ػػات الض ػػماف أو تحص ػػيؿ
الكمبيػػاالت المسػػتندية وكػػذلؾ إتاحػػة اسػػتعماؿ رسػػائؿ االئتمػػاف المصػػرفي بكشػػكالو المتنوعػػة وسػػنركز فػػي
بحثنػػا ىػػذا عمػػى موضػػوع خطػػاب الضػػماف حيػػث أصػػبي خطػػاب الضػػماف يشػػكؿ واحػػدة مػػف أىػػـ الضػػمانات
البنكية والتي تقدـ فائدة لكافة األطراؼ فالمستفيد مف الضػماف البنكػي ىػو بالبػاً جيػة حكوميػة تضػمف عػدـ
التالعػػب مػػف جيػػة العميػػؿ أمػػا العميػػؿ فيػػو يضػػمف أف يقػػوـ بمشػػاريع كبػػرع حيػػث ال يقػػدـ إال نسػػبة معينػػة
مػػف المبمػػغ المطمػػوب وذلػػؾ بضػػماف البنػػؾ لػػو أمػػا البنػػؾ فيسػػتفيد مػػف العم ػوالت التػػي يحصػػؿ عمييػػا لقػػاء
الخدمات اإلدارية التي يقدميا لمعميؿ وازدادت أىمية خطابات الضػماف بزيػادة تكػاليؼ المشػاريع وضػخامة
بنيتيا التحتية األمر الذي دفع إلى محاولة لوضع قواعد موحدة لخطابات الضماف دوليًا.

1

ماىية خطاب الضمان
مفيوم خطاب الضمان
أ -تعريفو – طبيعتو – وحاالتو:
خطاب الضماف ىػو تعيػد نيػائي يصػدر مػف البنػؾ بنػاء عمػى طمػب عمميػة (اآلمػر) يػدفع مبمػغ نقػدي معػيف
أو قابؿ لمتعيػيف بمجػرد أف يطمػب المسػتفيد ذلػؾ مػف البنػؾ خػالؿ مػدة محػددة ودوف توقػؼ عمػى شػرط آخػر
وبالباً ما يكوف ذلؾ لقاء قياـ العميؿ بالدخوؿ فػي مناقصػة أو مشػروع بػكداء حسػف ليكػوف اسػتيفاء المسػتفيد
مف ىذا التعيد ( خطاب الضماف ) متى تكخر أو قصر العميؿ في تنفيذ ما التػزـ بػو لممسػتفيد فػي مناقصػة
أو مشروع ويرجع البنؾ بعد ذلؾ عمى العميؿ بما دفعو عنو المستفيد.
ويتضي مما سبؽ أف خطاب الضماف يقوـ عمى عدة أركاف ىي:
آ-

البنؾ :وىو الطرؼ الضامف.

ب-

العميؿ :الطرؼ المضموف عنو.

جػ-

المستفيد :وىو الطرؼ المضموف لو.

د-

قيمة الضماف :وىو المبمغ المضموف.

1
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ومػػف المالحػػظ أف العميػػؿ ( الشػػخص المضػػموف عنػػو ) مػػف الممكػػف أف يكػػوف شخص ػاً اعتباري ػاً كالشػػركة
وقد يكوف شخصًا طبيعيًا أمػا المسػتفيد فعػادة ال يكػوف إال شخصػية اعتباريػة كمؤسسػة أو شػركة معروفػة
ومف النادر أف يكوف شخصػاً طبيعيػاً .والبنػؾ إذ يصػدر خطػاب الضػماف لصػالي دائػف عميمػو ال يضػمف لػو
حسػػف تنفيػػذ العميػػؿ اللتزاماتػػو أمػػاـ دائنيػػو حيػػث أف ال ي ارقػػب ىػػذا التنفيػػذ وىػػو ال يتعيػػد أف يقػػوـ بػػدالً مػػف
العميػؿ المػػديف بتنفيػػذ ىػذا االلتػزاـ وال بسػػداد مػا يكػػوف عميػػو مػػف ديػف فواال كػػاف تػػدخؿ البنػؾ فػػي ىػػذه الحالػػة
كفال ػػة تخض ػػع ألحك ػػاـ الكفال ػػة المدين ػػة ب ػػؿ إف البن ػػؾ يطم ػػؽ تعي ػػد مج ػػرد ع ػػف ظ ػػروؼ التػ ػزاـ العمي ػػؿ أم ػػاـ
المسػػتفيد حي ػػث يمت ػػزـ بػػدفع المبم ػػغ المح ػػدد فػػي الخط ػػاب أيػ ػاً كػػاف مق ػػدار مديوني ػػة العميػػؿ ول ػػو ك ػػاف ى ػػذا
ال عػف ديػف العميػؿ
المقدار أكبر أو أقػؿ ممػا تعيػد بػو البنػؾ لممسػتفيد .وبػالربـ مػف كػوف تعيػد البنػؾ منفصػ ً
ومستقالً عنػو مػف الناحيػة القانونيػة إال أنػو مػرتبط بػو اقتصػادياً فيػو يصػدر خدمػة لعالقػة العميػؿ بدائنػو إذ
يستيدؼ بو العميؿ الحصوؿ عمى ثقػة ىػذا الػدائف الػذي قػد ال يرضػى بػكي ضػماف آخػر سػوع ىػذه الصػورة
مػػف صػػور الضػػماف فػػال ترضػػيو الكفالػػة بتنظيميػػا المػػدني ألف الكفيػػؿ ولػػو كػػاف متضػػامنًا ال يمػػزـ بالوفػػاء
لمػدائف إال متػى أثبػػت الػدائف مديونيػة مدينػػو واسػتحقاؽ ىػذه المديونيػػة وىػو إجػراء يريػػد الػدائف الػتخمص مػػف
مشقتو مقدما بحيث ي ضمف تحصيؿ ما يدعيو ويكوف عمى مدينو أف يبدأ ىو بالشكوع القضائية.
الخطاب ليس ورقة تجارية:

2

3

إف الخطػاب شخصػػي ال يجػػوز لممسػػتفيد تظييػره حيػػث أف البنػػؾ يتعيػػد بالوفػاء لشػػخص معػػيف ىػػو المتعاقػػد
مػػع عميػػؿ البنػػؾ الػػذي صػػدر الخطػػاب بنػػاء عمػػى طمبػػو والخطػػاب ذاتػػو يوضػػي بص ػريي العبػػارة إف البنػػؾ
يتعيػػد بالػػدفع إلػػى شػػخص أو جيػػة معينػػة ولػػدع أوؿ طمػػب منيػػا فوانػػو يتحػػرر تمقائي ػًا إذا لػػـ تصػػمو منيػػا فػػي
تاريخ معيف .وعمى ذلؾ ال يجوز لممستفيد أف يتنازؿ عف ىذا الخطػاب ألي شػخص آخػر بػكي طريقػة حتػى
وال بالتبعيػػة لتنازلػػو عػػف عقػػد المقاولػػة األصػػمي ألف شخصػػية المسػػتفيد مػػف الخطػػاب وأمانتػػو محػػؿ اعتبػػار
لدع عميؿ البنؾ .ومتى كاف الخطاب يقوـ عمػى االعتبػار الشخصػي ف نػو لػيس لػو اعتبػار وقيمػة فػي ذاتػو
فمج ػػرد حيازت ػػو ال يعط ػػي أي ح ػػؽ حي ػػث أف البن ػػؾ ال ي ػػدفع المبم ػػغ المض ػػموف إل ػػى الش ػػخص المس ػػتفيد أو
وكيمو القانوني.
ولكف يثور التساؤؿ في حالة ضياع الخطاب مف يد المستفيد؟
2

أخذت بيذا التكييؼ محكمة النقض المصرية في حكميا الصادر في  37أيار  6969مج  32ص.866

3

د .علي جمال الدين عوض – عمليات البنوك من الوجهة القانونية.
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فػػي ىػػذه الحالػػة وجػػب عمػػى البنػػؾ أف يعطػػي المسػػتفيد بػػدؿ فاقػػد أو أف يػػدفع لػػو بعػػد التككػػد مػػف البيانػػات
الشخصػػية وى ػػو أم ػػر مت ػػاح ول ػػيس لمبن ػػؾ أف ي ػػرفض بحجػػة ع ػػدـ تق ػػديـ الخط ػػاب م ػػا دام ػػت ش ػػروط ال ػػدفع
متوافرة وبالعكس فعمى البنؾ أف يمتنع عف الدفع ألي حامػؿ لمخطػاب إذا لػـ يكػف ىػو المسػتفيد .ولممسػتفيد
وحػػده حػػؽ طمػػب تنفيػػذ الخطػػاب وال يجػػوز لػػدائني المسػػتفيد أف يحجػػزوا عمػػى قيمتػػو تحػػت يػػد البن ػػؾ ألف
ال عنو أو يجبروه عمى استعمالو.
المطالبة بتنفيذه حؽ شخصي تقديري ال يجوز لدائنيو أف يستعمموه بد ً

4

ب -أنواع خطاب الضمان وشروطو:
الفرع األول  -أنواعـو:
()1

خطاب الضمان االبتدائي:
يكػػوف مقابػػؿ الػػدخوؿ فػػي مناقصػػات أو مشػػاريع و يكػػوف مبمػػغ الضػػماف مسػػاوياً لػ ػ ( )%1مػػف
قيمػػة المناقصػػة أو أكثػػر وسػػاري المفعػػوؿ لمػػدة معينػػة وعػػادة تكػػوف لػػثالث أشػػير وىػػذا التعيػػد
ال فيػو
البنكي ( خطاب الضماف ) يقدمو العميؿ لممستفيد ليسوغ لػو الػدخوؿ فػي المناقصػة مػث ً
بمثابػ ػػة تػ ػػكميف ابتػ ػػدائي يعطػ ػػي المسػ ػػتفيد االطمئنػ ػػاف عمػ ػػى قػ ػػدرة العميػ ػػؿ عمػ ػػى الػ ػػدخوؿ فػ ػػي
المناقصة.

()2

خطاب الضمان النيائي:
وىػػذا يكػػوف مقابػػؿ حسػػف التنفيػػذ وسػػالمة األداء فػػي عمميػػة المناقصػػة أو مشػػروع ونحػػو ذلػػؾ
يكػػوف مبم ػػو بنسػػبة ( )%5مػػف قيمػػة المشػػروع أو المناقصػػة وىػػو مقيػػد بمػػدة وىػػذه المػػدة قابمػػة
دائم ػًا لمزيػػادة .و اليػػدؼ منػػو أف العميػػؿ يقدمػػو ليسػػتطيع المسػػتفيد االسػػتيفاء منػػو عنػػد تخمػػؼ
العميؿ عف الوفاء بما التزـ بو فيو بمثابة تكميف نيائي عنػد الحاجػة إليػو وال يكػوف إل ػاؤه إال
بخطاب رسمي مف الطرؼ المستفيد.

4

أنظر أنور حبيب – محاضرة في معيد العموـ المصرفية بالقاىرة سنة  6966بعنواف ( حجز ما لممديف لدع ال ير ).
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()3

خطاب الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصـة:
ال لصػالي الطػرؼ المسػتفيد
أي مقابؿ سمفة يقدميا العميػؿ إلػى البنػؾ عمػى حسػاب المشػروع مػث ً
وال اية منو ىي ذاتيا باية الخطاب النيائي.

()4

خطاب الضمان ( ضمان المستندات ):
ويقػػدـ ىػػذا النػػوع مػػف الخطابػػات لصػػالي شػػركات الشػػحف أو وكػػاالت البػواخر فػػي حالػػة وصػػوؿ
البضػػاعة المسػػتوردة إلػػى المينػػاء المحػػدد وتػػكخر وصػػوؿ مسػػتندات الشػػحف الخاصػػة بالبضػػاعة
إلػػى ذلػػؾ البنػػؾ الػػذي جػػرع االسػػتيراد عػػف طريقػػو فخشػػية أف يمحػػؽ بالبضػػاعة أي تمػػؼ مػػف
جراء بقائيا في جمرؾ الميناء يكتي الضماف المذكور ليكوف تعيدًا مف البنػؾ بتسػميـ مسػتندات
الشػػحف الخاصػػة بالبضػػاعة إلػػى وكػػالء الب ػواخر فػػور وصػػوليا واسػػتناداً إلػػى ىػػذا الضػػماف يػػتـ
فسي البضاعة لممستورد.
وإلصػػدار مثػػؿ ىػػذا الضػػماف يقػػدـ العميػػؿ المسػػتورد طمبػًا بػػذلؾ إلػػى البنػػؾ ويسػػدد قيمػػة اعتمػػاد
االسػػتيراد بالكامػػؿ ( وىػػي قيمػػة البضػػاعة المسػػتوردة ) ومػػف ثػػـ يصػػدر البنػػؾ خطػػاب الضػػماف
ويسممو إلى العميؿ فيقوـ العميؿ بتسميمو إلى وكالء الباخرة.

الفرع الثاني  -شروط خطاب الضمان:
الشرط األول – استقالل التزام البنك:
-

5

والمقصػػود مػػف اسػػتقالؿ الت ػزاـ البنػػؾ عػػف الت ػزاـ المػػديف ىػػو اخػػتالؼ محػػؿ كػػؿ منيمػػا أي أف
يتعيػػد البنػػؾ بال ػدفع بػػالربـ مػػف معارضػػة المػػديف أو أي ػًا كػػاف مصػػير الت ػزاـ المػػديف ف ػ ف ىػػذه
ال عػػف الت ػزاـ المػػديف ال
العبػػارة تقطػػع الصػػمة بػػيف الت ػزاـ كػػؿ منيمػػا وتجعػػؿ الت ػزاـ البنػػؾ مسػػتق ً
بحكـ استقالؿ المحؿ ولكف ب رادة البنؾ وحدىا.
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ظير ىذا الشرط ألوؿ مرة في مقاؿ لألسػتاذيف جافمػدا وسػتوفميو فػي المجمػة الفصػمية لمقػانوف التجػاري والقػانوف االقتصػادي
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-

فتعيػد البنػػؾ كمػػا سػػبؽ وأسػػمفنا ىػػو تعيػػد مجػػرد ولػػيس مػػف قبيػػؿ الكفالػػة المدينػػة فيػػو ال يشػػرؼ
عمػػى حسػػف التنفيػػذ أو يتعيػػد بالقيػػاـ بػػكي الت ػزاـ بػػدؿ المػػديف عنػػد إخفاقػػو وىػػو تعيػػد منقطػػع
الصمة بكيفية تنفيذ العميؿ اللتزامو واالسػتقالؿ ىنػا معنػاه انفصػالو أو اسػتقاللو عػف كػؿ عالقػة
أخرع بير عالقة البنؾ بالمستفيد مف الخطاب.

-

وينكشػػؼ ىػػذا االسػػتقالؿ واالنفصػػاؿ ويتككػػد عػػادة بعبػػارة البنػػؾ الضػػامف فػػي الخطػػاب ومثاليػػا
أتعيد بالدفع فو اًر بالربـ مف معارضة المديف أو أياً كاف مصير التزاـ المديف.

-

ومػع ذلػؾ فػ ف ىنػاؾ صػػو اًر لمكفالػة تسػػمى عمػالً خطابػات ضػػماف ولكنيػا فػػي الواقػع كفالػػة ألف
تعيػد البنػػؾ فييػػا لػيس مجػػردًا عػػف العالقػػات األخػرع بيػػر عالقتػػو بالمسػػتفيد بػؿ ىػػو مػرتبط بػػو
وت ػػابع ل ػػو حي ػػث يص ػػرح البن ػػؾ أن ػػو يض ػػمف حس ػػف تنفي ػػذ عميم ػػو اللت ازم ػػو أو أن ػػو يض ػػمف دي ػػف
التعويض الذي يحكـ بو عمى المديف وال يدفع البنؾ المبمغ إال متى تثبت مف مديونية العميؿ.

الشرط الثاني  -شرط الكفاية الذاتية:
-

أي أف ال يتوقػػؼ مضػػموف االلت ػزاـ الثابػػت لػػو أو مقػػداره أو اسػػتحقاقو عمػػى عنصػػر خػػارج عػػف
الخطػاب أي أف يكػوف الخطػاب كافيػاً بذاتػو بحيػث يطمػئف المسػتفيد منػو عنػدما يتمقػاه إذ يعتبػػر
نفسو قد تمقى نقود وبذلؾ يمكػف لمخطػاب أف يػؤدي وظيفتػو بػكف يحػؿ محػؿ النقػود تمامػًا وىػذا
ما ذىب إلي و القضاء فػي مصػر حيػث رفػض إعطػاء صػفة خطػاب الضػماف إذا كػاف اسػتحقاؽ
المبم ػػغ المض ػػموف مربوطػ ػاً بواقع ػػة خارج ػػة ع ػػف الخط ػػاب كع ػػدـ تنفي ػػذ العق ػػد المش ػػار إلي ػػو ف ػػي
الخطاب.

الشرط الثالث – التعيد في خطاب الضمان مستحق فور صدور التعيد:
-

وىػػذه الفوريػػة خصيصػػة الزمػػة لوظيفػػة الخطػػاب ف ػ ف الػػدائف الػػذي يقبمػػو يرضػػى بػػو بػػدالً مػػف
قبضو نقودا فورية فمزـ مف ذلؾ أف يكوف مناصفة أف يطمب وفاء خطاب فػور صػدوره وليػذا
فػ ف خطػاب الضػماف ال يكػوف أبػػداً مسػتحقاً فػي تػاريخ الحػػؽ إلصػداره فواال فػ ف المسػتفيد الػػذي
كاف يطمب نقوداً فو اًر ال يقبؿ بدالً منيا نقوداً مؤجمة.
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-

وصػػحيي أف المسػػتفيد ال يطالػػب البنػػؾ بوفائػػو إال متػػى قػػدر ىػػو أف ظػػروؼ عالقتػػو بالمػػديف
تسػتدعي ذلػؾ فػ ف ىػذا التقػدير ىػػو مػف جممػة حقوقػو وحػؽ مطمػػؽ لػو فػ ذا مػا طالػب المسػػتفيد
بو بكي وقت فال مسؤولية عميو أماـ أحد ألنو كاف يمكنو رفضو والمطالبة بقيمة الخطػاب بػدالً
منو منذ البداية نقداً وقد يناقشو المػديف ( عميمػو ) فػي تسػرعو بطمػب الوفػاء ولكػف البنػؾ لػيس
لػػو أف ينػػاقش مالئمػػة ىػػذا الطمػػب بػػؿ عميػػو أف يػػدفع فػػو ًار ألف ىػػذا ىػػو تعيػػده ف ػ ذا مػػا صػػدر
التعيد مؤجالً ف نو ال يكوف ما يتضمنو الخطاب ضماف بالمعنى المستقر عمالً.

-

واألبمػػب مػػف الناحيػػة العمميػػة أف تحػػوي خطابػػات الضػػماف عبػػارات تفيػػد ىػػذه الفوريػػة وبالتػػالي
ال يتوقػػؼ الوفػػاء بػػو عمػػى تحقػػؽ شػػرط أو حمػػوؿ أجػػؿ فواال تعطػػؿ الخطػػاب عػػف القيػػاـ بوظيفتػػو
المقصودة.
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تكييف خطاب الضمان وتمييزه عن الكفالة
أ -التكييف القانوني والفقيي لخطاب الضمان:
الفرع األول – التكييف القانوني لخطاب الضمان:

اختمف عمماء القانون في تكييف خطاب الضمان إلى أربعة أقوال:
القول األول:

رأع الق ػػانونيوف أف خط ػػاب الض ػػماف ى ػػو ص ػػورة م ػػف ص ػػور الكفال ػػة وتنطب ػػؽ عمي ػػو أحك ػػاـ
الكفالة.

القول الثاني:

أروا أنو يمكف تكييفو عمى أساس اإلنابة القاصرة وىي تػتـ إذا حصػؿ المػديف عمػى رضػاء
ال ػػدائف بش ػػخص أجنب ػػي يمت ػػزـ بوف ػػاء ال ػػديف مك ػػاف الم ػػديف باإلض ػػافة إل ػػى الم ػػديف بحي ػػث
يصبي لمدائف مديناف بدالً مف مديف واحد.

القول الثالث:

أروا أف خطاب الضماف يمكػف تكييفػو عمػى أسػاس نظريػة االشػتراط لمصػمحة ال يػر حيػث
إف العمي ػػؿ يش ػػترط عم ػػى البن ػػؾ دف ػػع مبم ػػغ مع ػػيف م ػػف النق ػػود لممس ػػتفيد ف ػػكطراؼ خط ػػاب
الضػػماف ثالثػػة يػرتبط اثنػػاف منيمػػا بعقػػد ويشػػترط أحػػدىما لشػػخص ثالػػث أجنبػػي عػػف العقػػد
أف يكوف مستفيداً.

القول الرابع:

يػػػرع بعػػػض القػػػانونييف أف خطػ ػػاب الضػ ػػماف يمكػػػف تكييفػ ػػو عمػ ػػى أسػػػاس اإلرادة المنفػ ػػردة
المنشػػئة لاللت ػزاـ فػػااللتزاـ فػػي خطػػاب الضػػماف ال ينػػتج عػػف تالقػػي إرادتػػيف بػػؿ عػػف إرادة
ُمصػػدر الضػػماف الػػذي ال يسػػتطيع التػػذرع بػػكي سػػبب لمتحقػػؽ مػػف الت ازمػػو الػػذي أفربػػو فػػي

الخطػػاب الػػذي وجيػػو إلػػى المسػػتفيد وقػػد لػػوحظ عمػػى ىػػذا التكييػػؼ أف خطػػاب الضػػماف

يتضػػمف مػ ػدينًا ودائن ػًا وال ب ػػد مػػف وج ػػود إرادة لي ػػذا الػػدائف وى ػػذا توافػػؽ إرادت ػػيف كم ػػا أف
اآلثػػار القانونيػػة لمعقػػد ليسػػت مػػف تشػػكيؿ اإلرادات المكونػػة لػػو منفػػردة بػػؿ ىػػي أثػػر امت ػزاج
وتفاعؿ تمؾ اإلرادات عند إنشائو.
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الفرع الثاني  -التكييف الفقيي لخطاب الضمان:
اختمف الفقياء المعاصرون حول خطاب الضمان إلى أربعة آراء:
الرأي األول:

ذىػػب بعػػض العممػػاء المعاص ػريف إلػػى أف خطػػاب الضػػماف كفالػػة وممػػف ذىػػب إلػػى ذلػػؾ
الػػدكتور الص ػػديؽ الض ػرير وبك ػػر أبػػو زي ػػد واسػػتدلوا ل ػػذلؾ بػػكف تعري ػػؼ كػػؿ م ػػف خط ػػاب
ال
الضػػماف والكفالػػة فػػي الفقػػو اإلسػػالمي متفقػػاف مػػف حيػػث المعنػػى وىػػو التػزاـ الشػػخص مػػا ً
واجباً عمى بيره لشخص ثالث.

الرأي الثاني:

ذىب بعض الباحثيف إلى أف خطاب الضماف وكالة وممػف ذىػب إلػى ذلػؾ الػدكتور سػامي
حمود حيث قاؿ:
(( إن خطـاب الضــمان المصــرفي بعالقاتـو المتعــددة وغاياتــو المختمفـة يســتطيع أن يجــد
لــو مكان ـاً فــي إطــار الفقــو ايســالمي الخصــيبا وأن تكييــف خطــاب الضــمان المصــرفي
عمـى أنــو وكالــة ال يبــدو متباينـاً مــع نظــرة الفقــو ايسـالمي لمموضــوع فــي نطــاق الكفالــة
التــي يرجــع فييــا الكفيــل بمــا يــدفع عمــى مــن أمــره بــذلك تمام ـاًا كمــا يرجــع الوكيــل ألن
الكفالة باألمر ما ىي إال وكالة باألداء ))

الرأي الثالث :ذىب بعض الباحثيف إلى أف خطاب الضماف جعالة وممف ذىب إلى ذلػؾ السػيد محمػد بػاقر
الصدر حيػث قػاؿ :يعتبػر خطػاب الضػماف مػف البنػؾ تعيػدًا بوفػاء المقػاوؿ بالشػرط وينػتج
عػػف ىػػذا التعيػػد نفػػس مػػا ينػػتج عػػف تعيػػد طػػرؼ ثالػػث بوفػػاء المػػديف لمػػديف فكمػػا يرجػػع
ال ػػدائف عم ػػى ى ػػذا الثال ػػث إذا امتن ػػع الم ػػديف ع ػػف وف ػػاء دين ػػو ك ػػذلؾ يرج ػػع ص ػػاحب الح ػػؽ
بموجب الشرط إلى البنػؾ المتعيػد إذا امتنػع المشػروط عميػو مػف الوفػاء بالشػرط ولمػا كػاف
تعيد البنؾ وضمانو لمشرط ُيطمب مف الشػخص المقػاوؿ فيكػوف الشػخص المقػاوؿ ضػامناً

لمػػا يخس ػره البنػػؾ نتيجػػة لتعيػػده فيحػػؽ لمبنػػؾ أف يطالبػػو بقيمػػة مػػا دفعػػو إلػػى الجيػػة التػػي
وجػو خطػاب الضػماف لفائػدتيا ويصػي لمبنػؾ أف يكخػذ عمولػة عمػى خطػاب الضػماف ىػذا
ألف التعيد الذي يشتمؿ عميو ىذا الخطاب يعػزز قيمػة الت ازمػات الشػخص المقػاوؿ وبػذلؾ

يكوف عمالً محترماً يمكف فرض جعالة عميو أو عمولة مف قبؿ ذلؾ الشخص.
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الرأي الرابع :ذىب بعض الباحثيف إلػى أف خطػاب الضػماف وكالػة إذا كػاف خطػاب الضػماف م طػى ت طيػة
كاممة مف قبؿ العميؿ وكفالة إذا كاف بيػر م طػى وأمػا إذا كػاف الخطػاب ُم طػى ت طيػة

جزئية ف نو وكالة في الجزء الم طى وكفالة في الجزء بير الم طػى وممػف ذىػب إلػى ذلػؾ
الدكتور عمي السالوس.
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ب -تمييز خطاب الضمان عن الكفالة:
الكفالــة :عقػػد بمقتضػػاه يضػػمف شػػخص تنفيػػذ التػزاـ بػػكف يتعيػػد لمػػدائف أف يفػػي بيػػذا االلتػزاـ إذا لػػـ يػػؼ بػػو
المديف نفسو.
ال أو امتنػػاع عػػف عمػػؿ فػ ذا لػػـ
وىػذا االلتػزاـ المكفػػوؿ بالبػًا مػػا يكػػوف مبم ػًا مػػف النقػػود ولكػػف قػػد يكػػوف عمػ ً
يكف االلتػزاـ المكفػوؿ مبمػغ مػف النقػود فػ ف الكفيػؿ ال يتعيػد بالقيػاـ بػنفس العمػؿ إذا تخمػؼ المػديف عنػو بػؿ
يضمف أف يدفع التعويض الذي يمكف أف ُيحكـ بو عمى المديف لصالي الدائف.
ترتػػب الكفالػػة فػػي ذمػػة الكفيػػؿ الت ازم ػًا شخصػػيًا لػػيس ىػػو نفػػس الت ػزاـ المػػديف المكفػػوؿ بػػؿ ىػػو الت ػزاـ خػػاص
بالكفيػؿ يقػػوـ إلػػى جانػػب التػزاـ المػػديف ويكػوف تابعػاً لػػو بيػػر منفصػػؿ عنػػو فيػو مسػػتقؿ عنػػو بمعنػػى أنػػو قػػد
يختمؼ مصيره عف مصير االلتزاـ المكفوؿ بكف يكوف باطالً دوف أف يبطػؿ التػزاـ المػديف أو ينقضػي قبمػو
وىػو تػػابع لػو بمعنػػى أنػو مػػا ُوجػد إال لضػػماف ىػذا االلتػزاـ األصػمي المتبػػوع .ويػدور تنظػػيـ الكفالػة كمػػو حػػوؿ
ىذا االعتبار الجوىري :كوف التػزاـ الكفيػؿ تابعػاً اللتػزاـ المػديف يػدور معػو فػي وجػوده وصػحتو وفػي مقػداره
األقصى وفي استحقاقو وفي بقائو وانقضػائو .وبػالتطبيؽ ليػذا المبػدأ الجػوىري ال تكػوف الكفالػة صػحيحة إال
إذا كاف االلتزاـ المكفوؿ صحيحًا.
وال تجوز الكفالػة فػي مبمػغ أكبػر ممػا ىػو مسػتحؽ عمػى المػديف وال بشػروط أشػد مػف شػروط الػديف المكفػوؿ
فوانما تجػوز فػي مبمػغ أقػؿ وفػي شػروط أخػؼ فػ ف زاد مقػدار التػزاـ الكفيػؿ كػاف فػي الزيػادة التػزاـ ب يػر سػبب
ويجب تخفيضو إلى مقدار الديف المكفوؿ .ويب أر الكفيؿ بكؿ ما يبرئ المديف المكفػوؿ مػف الػديف وبمقػدار مػا
يب أر منو إذ ال يقوـ التزامو بعد أف ينقضي التزاـ األصيؿ
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ومػػف ىن ػػا كػػاف لمكفي ػػؿ أف يتمس ػػؾ عمػػى ال ػػدائف الػػذي يطالب ػػو بجمي ػػع الػػدفوع الت ػػي تجػػوز لمم ػػديف والمتعمق ػػة
بالػػديف ف ػ ذا كػػاف الػػديف قػػد انقضػػى ألي سػػبب كػػاف امتنعػػت مطالبػػة الكفيػػؿ بكدائػػو ولػػو لػػـ يتمسػػؾ المػػديف
بانقضاء الديف .وتػؤدي تبعيػة التػزاـ الكفيػؿ اللتػزاـ المػديف كػذلؾ إلػى أنػو ال يجػوز لمػدائف أف يطالػب الكفيػؿ
إال بعػػد رجوعػػو عمػػى المػػديف أو عمػػى األقػػؿ يجػػب أف يطالػػب الكفيػػؿ والمػػديف مع ػاً فػػي وقػػت واحػػد فوانمػػا ال
يطالػػب الكفيػػؿ قبػػؿ المػػديف والسػػبب فػػي ذلػػؾ أف الشػػرط إلل ػزاـ الكفيػػؿ ىػػو أف يثبػػت الػػديف المكفػػوؿ وجػػودًا
ػاء ومقػػدا اًر بطريػؽ القضػػاء فػ ذا بػدأ الػػدائف بمطالبػة الكفيػػؿ وحػده كػاف لمكفيػػؿ أف يطالػب الػػدائف
وصػحةً وبق ً
المشػػار إلييػػا وال يكػػوف
بتقػػديـ مػػا يثبػػت حقػػو فػػي مطالبتػػو أي حقػػو األصػػمي المضػػموف مػػف حيػػث العناصػػر ُ

ذلػػؾ إال بػػدليؿ ال يقبػػؿ المناقشػػة وىػػو حكػػـ قضػػائي نيػػائي يصػػدر ضػػد المػػديف .ل ػػذا يظػػؿ حػػؽ الػػدائف أي

عالقتو بالكفيؿ مرتبطة ومعرضة لكؿ ما يػؤثر فػي عالقػة ىػذا الػدائف بالمػديف ألف العالقػة األولػى ( عالقػة
الدائف بالكفيؿ ) مرتبطة وتابعة لمعالقة الثانية.
فواذا كانػػت الكفال ػػة ال تقنػػع ال ػػدائف طالػػب الض ػػماف فقػػد ابتك ػػر العمػػؿ المص ػػرفي الوسػػيمة المناس ػػبة وى ػػي (
خطػاب الضػػماف ) وسػػيمة تحقػػؽ اليػػدؼ االقتصػػادي مػػف تػػدخؿ البنػػؾ فالبنػػؾ ال يضػػمف العميػػؿ فػػي تنفيػػذ
التزامو قبؿ ال ير كما ىو شكف الكفيؿ العادي بؿ إف كفالة البنؾ ىنا ليا معنػى أبعػد ووظيفػة أىػـ تبػدو فػي
أف خطاب الضماف يحؿ محؿ النقود تمامًا والذي يطمػب إلػى مػف يتعاقػد معػو تقػديـ خطػاب ضػماف يطمػب
أوالً أف يعطيػػو تكمين ػاً نقػػدياً وال يقبػػؿ بػػدالً منػػو إال كفالػػة مصػػرفية فكػػكف مػػف يطمػػب خطػػاب ضػػماف مصػػرفي
إنما يريد أف يطمئف كما لو كانت لديو كفالػة نقديػة ولػذلؾ يجػب أف تتػوافر فػي التػزاـ البنػؾ عمػى ىػذا النحػو
العناصػػر التػػي تمكػػف مػػف أداء ىػػذه الوظيفػػة وىػػي حمػػوؿ الخطػػاب محػػؿ النقػػود تمام ػًا كمػػا يحػػؿ الش ػيؾ أو
الورقة التجارية محؿ النقود في الوفاء.
ووصوالً ليذه الغاية استقر العرف والقضاء عمى خصـائص أو شـروط جوىريـة ال تتحقـق ىـذه الغايـة إال
بتوافرىا في خطاب الضمان وىي:
أوالً  -أن التزام البنك في خطاب الضمان يجب أن يكون غير مرتبط بالتزام العميل المضمون:
فاستقالؿ التزاـ البنؾ معناه انفصالو عف كؿ عالقة أخرع بير عالقػة البنػؾ بالمسػتفيد مػف خطػاب
الضماف ويترتب عمى ذلؾ أنو ال يجوز لمبنػؾ أف يػرفض الوفػاء لممسػتفيد لسػبب يرجػع إلػى عالقػة
المصرؼ باآلمر أو إلػى عالقػة اآلمػر بالمسػتفيد ففػي خطػاب الضػماف ال يكػوف التػزاـ البنػؾ تابعػًا
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اللت ػزاـ المػػديف مػػف حيػػث صػػحتو وبطالنػػو ألف البنػػؾ يمتػػزـ دائم ػاً بخطػػاب الضػػماف أي ػاً كػػاف مركػػز
المضموف وأيًا كاف مصير العقد بيف البنؾ وبيف عميمو ومصير العالقػة بػيف العميػؿ والمسػتفيد مػف
الخطاب.
ثانياً  -أن تكــون لمخطــاب كفايتــو الذاتيــة بحيــث ال يــرتبط اســتحقاق الــدين الثابــت فــي خطــاب الضــمان
بعنصر خارجي:
بحيػػث يطمػػئف المسػػتفيد مػػف الخطػػاب عنػػدما يتمق ػػاه إذ يعتبػػر نفسػػو قػػد تمقػػى نقػػوداً وبػػذلؾ يمك ػػف
لخطاب الضماف أف يؤدي وظيفتو بكف يحؿ محؿ النقود تماماً.
ثالثاً  -أن يكـــون الـــدين الثابـــت بخطـــاب الضـــمان ومســـتحقاً فـــور إصـــدار الخطـــاب ووصـــولو إلـــى عمـــم
المستفيد منو:

وليذا ف ف خطاب الضػماف ال يكػوف أبػداً ُمسػتحقاً فػي تػاريخ الحػؽ إلصػداره ألف المسػتفيد ال يقبػؿ

ال لـ يكف ما يتضمنو خطاب ضػماف بػالمعنى المسػتقر عمميػًا
نقودًا مؤجمة ف ذا صدر التعيد مؤج ً

وال الب عممياً أف يتضمف خطػاب الضػماف عبػارات تفيػد ىػذه الفوريػة وىكػذا فػ ف خطػاب الضػماف
يجػب أف ال يتوقػؼ الوفػاء بػو ألعمػى واقعػة خارجػة عنػو وال عمػى تحقػؽ شػرط وال عمػى حمػوؿ أجػؿ
فواال تعطؿ الخطاب عف أداء وظيفتو المقصودة.
مما سبق ذكره يمكن مالحظة بعض االختالفات بين خطاب الضمان والكفالة كالتالي:


فػػي الكفالػػة بالب ػاً مػػا يكػػوف االلت ػزاـ المكفػػوؿ مبم ػاً مػػف النقػػود ولكنػػو قػػد يكػػوف القيػػاـ
بعمؿ أو االمتناع عمى القياـ بعمؿ بينما خطاب الضماف يحؿ محؿ النقود تمامًا.



في الكفالة التزاـ الكفيػؿ تػابع اللتػزاـ المػديف يػدور معػو فػي وجػوده وصػحتو وفػي بقائػو
وانقضػػائو بينمػػا فػػي خطػػاب الضػػماف ال يكػػوف الت ػزاـ البنػػؾ تابع ػاً اللت ػزاـ المػػديف مػػف
حيث صحتو وبطالنو.



في الكفالة عالقة الدائف بالكفيؿ مرتبطة ومعرضة لكؿ ما يؤثر في عالقػة ىػذا الػدائف
بالمديف بينما خطاب الضماف يقتصر عمى العالقة بيف البنؾ والمستفيد.
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أحكام خطاب الضمان
آثار خطاب الضمان
فبعد أف ينشك خطاب الضماف صحيحاً ويرتب حقوقاً ألطراؼ والتزامات فػي ذمػة أطػراؼ آخػريف ال بػد مػف
عػرض األحكػػاـ القانونيػة التػػي تطػػاؿ أطػراؼ خطػػاب الضػػماف وكيفيػة انشػ اؿ ذمػػتيـ الماليػة سػػمبًا أو إيجابػًا
بموجب ىذا الخطاب ونعرض تباعاً لعالقات أطراؼ خطاب الضماف.
أ -عالقة البنك بالعميل:
عنػػدما يقػػدـ البنػػؾ عمػػى إصػػدار خطػػاب ضػػماف ألحػػد عمالئػػو فػػال بػػد أنػػو سػػعى ابتػػداء وقبػػؿ إصػػدار ىػػذا
الخطػػاب لمحصػػوؿ عمػػى ضػػمانات مػػف عميمػػو يطمػػؽ عمييػػا عػػادة ( بطػػاء خطػػاب الضػػماف ) حيػػث يتفػػؽ
البنؾ مع عميمو عمى عقد فتي االعتماد بالضماف حماية مف البنؾ لموقفو فيما لو اضػطر ىػذا األخيػر إلػى
تنفيػذ تعيػده ودفػػع قيمػة الخطػػاب إلػى المسػػتفيد وليػذه الضػمانات صػػور متعػددة :فال الػػب أف يكػوف لمعميػػؿ
حسػػاب جػػار فػػي البنػػؾ – وبموافقػػة العميػػؿ – يجنػػب مبم ػاً منػػو مسػػاوياً لقيمػػة خطػػاب الضػػماف يفػػرج عنػػو
عندما يتحرر البنؾ مف التزامو الناشئ عف خطاب الضماف.
وفػػي الوا قػػع ف ػ ف احتب ػػاس البنػػؾ لمبمػػغ مس ػػاو لقيمػػة خطػػاب الض ػػماف ىػػو أفضػػؿ م ػػف تقػػديـ الضػػماف إل ػػى
المستفيد نقداً ألف العميؿ باستطاعتو استرداد ىذا المبمػغ فػو اًر بمجػرد انتيػاء ضػماف البنػؾ وىػذا لػيس بػذات
السػػيولة عنػػدما يكػػوف الضػػماف بيػػد المسػػتفيد نقػػداً وخاصػػة فيمػػا لػػو كانػػت الدولػػة ىػػي الجيػػة المسػػتفيدة مػػف
خطاب الضماف حتى لو كاف العميؿ قد نفذ التزامو أحسف تنفيذ.
وقد يتفؽ عمى تقرير رىف لمبنؾ عمى جزء مػف األوراؽ الماليػة لمعميػؿ إذا كانػت لػو أوراؽ مودعػة بالبنػؾ إال
أنػو قػد يحػدث أف يسػتكتب البنػػؾ العميػؿ إقػ ار اًر بقبولػو بيػع األوراؽ المرىونػػة مػف تمقػاء نفسػو دوف حاجػة إلػػى
موافقة مف العميؿ واقتضاء حقو مف ثمنيا.
ال انسػػجامًا مػػع أحكػػاـ القواعػػد العامػػة فػػي الػػرىف التجػػاري 7التػػي ال
وحقيقػػة األمػػر أف ىػػذا االتفػػاؽ يعػػد بػػاط ً
تتيي لمدائف المرتيف التنفيذ عمى الماؿ المرىوف الذي يحوزه دوف موافقة القضاء فواشرافو.
7
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وقد يشػترط البنػؾ عمػى العميػؿ أف يػرىف لػو حقوقػو الناشػئة عػف العقػد الػذي نشػك خطػاب الضػماف لصػالحو

8

مع توكيؿ البنػؾ وكالػة ال يجػوز الرجػوع فييػا فػي قػبض المكافػقت ومسػتحقاتو األخػرع لػدع المسػتفيد ولكػف
ىذه الوسيمة تعرض البنؾ لصعوبات ومخاطر متعددة لذلؾ يفضؿ في العمؿ أف يتنػازؿ العميػؿ لمبنػؾ عػف
حقػو لػػدع المسػػتفيد مػػف خطػػاب الضػػماف وذلػػؾ بوجػو خػػاص إذا فػػتي البنػػؾ اعتمػػاداً لمعميػػؿ ليسػػتخدمو فػػي
تنفيػذ العقػد ولػػذلؾ يتفػؽ عمػػى أف البنػؾ يشػػرؼ عمػى تنفيػذ العمميػػة ليطمػئف إلػػى اسػتخداـ االعتمػػاد فػي ىػػذا
التنفيػػذ كم ػػا يتف ػػؽ عمػػى إعط ػػاء البن ػػؾ حػػؽ ق ػػبض األج ػػور والمكافػػقت المس ػػتحقة ع ػػف تنفيػػذ العق ػػد لص ػػالي
المستفيد.
فواف البنػػؾ بعػػد تمقيػػو الضػػماف مػػف عميمػػو يصػػدر خطػػاب الضػػماف الػػذي ينشػػئ الت ازم ػًا فػػي ذمتػػو مقتضػػاه
الشػػروط المنصػػوص عنيػػا فػػي الخطػػاب ال الشػػروط المتفػػؽ عمييػػا بػػيف العميػػؿ والبنػػؾ ومػػؤدع ىػػذا المنطػػؽ
أف ضػػماف البنػػؾ لصػػالي المسػػتفيد ال يعتبػػر عقػػداً بينػػو وبػػيف اآلمػػر ( العميػػؿ ) والبنػػؾ إذ أف البنػػؾ يمتػػزـ
نيائي ػًا بمجػػرد إصػػداره الخطػػاب ووصػػولو إلػػى عمػػـ المسػػتفيد منػػو مػػا داـ لػػـ يرفضػػو وىػػذا مػػا يجعػػؿ مصػػدر
التزاـ البنؾ ىو إرادتو المنفردة 9وحدىا.
ولػػئف كػػاف البن ػػؾ عنػػدما يص ػػدر خطػػاب الض ػػماف فقػػد الت ػػزـ ب رادتػػو المنف ػػردة إال أف فػػي ذل ػػؾ خػػروج عم ػػى
القواعػد العامػة فػػي االلتػزاـ بػػاإلرادة المنفػردة والتػػي نصػت عمييػا المػػادة  /163/مػف القػػانوف المػدني السػػوري
التي أتاحت لمف ينفذ العمؿ الموعود بجائزة لو أف يحصؿ عمى الجائزة ولو لـ يعمـ بيذا الوعػد أصػالً حيػث
يشػترط فػي خطػاب الضػماف كػي يصػبي ممزمػاً لمبنػؾ أف يصػؿ عممػو إلػى المسػتفيد وىػو ب أريػي خػروج مبػػرر
عف القواعد العامة حيث ال تتصور التزاـ البنػؾ ودفعػو لمبمػغ خطػاب الضػماف دوف عمػـ مػف صػدر خطػاب
ابتداء.
الضماف لمصمحتو
ً
كما أف البنؾ ال يعتبر في التزامو بخطاب الضماف نائباً عف عميمو بؿ ىو يمتػزـ بصػفتو أصػيالً ألف النيابػة
ال تقوـ في الضماف بؿ يكوف العميؿ والبنؾ ممتزميف قبػؿ المسػتفيد ولكػف ديػف كػؿ منيمػا مسػتقؿ ومنفصػؿ
عػػف ديػػف اآلخػػر ويترتػػب عمػػى ىػػذا االسػػتقالؿ أف يخضػػع ديػػف كػػؿ منيمػػا لمعالقػػة التػػي نشػػك منيػػا وألحكػػاـ
8

 Daniel consardمقاؿ بعنواف ( رىف العقود ) في الرىف التجاري دراسات ب شراؼ ىامؿ باريس سػنة  6953صػفحة

 562وما بعدىا.
9
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ىذه العالقة وحدىا فػال يعتبػر البنػؾ والعميػؿ فػي مركػز الممتػزميف بػالتزاـ تضػامني ألف ىػذا المركػز يفتػرض
تعدد روابط الػدائف بالمػدينيف فػي التػزاـ واحػد فػي حػيف أف التػزاـ البنػؾ ىنػا محمػو ومصػدره بيػر محػؿ التػزاـ
المديف العميؿ ومصدره.
وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ ف ػ ف اسػػتقالؿ اسػػتمزاـ البنػػؾ عػػف الت ػزاـ عميمػػو يحػػرره مػػف الحاجػػة إلػػى إخطػػار ذلػػؾ
العميؿ قبؿ أف يدفع لممستفيد.
فواف التزاـ البنؾ بدفع قيمة خطاب الضماف إلى المستفيد يبقى سػارياً طػواؿ مػدة خطػاب الضػماف إال أنػو قػد
يعرض أف يطمب المستفيد مف البنػؾ تجديػد مػدة خطػاب الضػماف قبػؿ انتيػاء مدتػو وىنػا يكػوف الفيصػؿ ىػو
عبػػارات خطػػاب الضػػماف نفسػػو مػػف حيػػث سػػمطة البنػػؾ فػػي مػػد أجػػؿ الخطػػاب أو أف يػػرد فػػي االتفػػاؽ بػػيف
البنؾ والعميؿ تفػويض مػف العميػؿ إلػى البنػؾ فػي ذلػؾ ومتػى اسػتجاب البنػؾ لطػب مػد أجػؿ الخطػاب وجػب
عميػػو أف يخطػػر فػػو اًر عميمػػو بػػذلؾ ويسػػري ىنػػا الحكػػـ عمػػى جميػػع حػػاالت التجديػػد س ػواء أكػػاف بطمػػب مػػف
العميؿ أـ بطمب مف المستفيد موجو إلى البنؾ وقػاـ بػو البنػؾ تنفيػذًا لمشػرط الػوارد فػي االتفػاؽ مػا بينػو وبػيف
العميػػؿ والػػذي يكذنػػو فػػي ذلػػؾ والحكمػػة مػػف ضػػرورة ىػػذا اإلخطػػار 10ىػػي أف التجديػػد يزيػػد ويطيػػؿ فػػي مػػدة
التػزاـ العميػؿ فػي عمميػػة االعتمػاد فوجػب أف يحػػاط عممػاً بػذلؾ وقػػد يعتبػر تخمػؼ البنػػؾ عػف ىػذا اإلخطػػار
خطػك يرتػػب مسػػؤوليتو أمػاـ العميػػؿ ويكػػوف عميػو أف يجبػػر مػػا يترتػب عميػػو مػػف ضػرر لمعميػػؿ تكػػوف صػػورتو
بالباً تحممو فوائد مبمغ الخطاب أماـ البنػؾ وكػذلؾ العمولػة فػ ذا اسػتمر البنػؾ فػي تجديػد الخطػاب دوف أف
يخطػػر العميػػؿ بػػذلؾ ودوف أف يكػػوف العميػػؿ عالمػاً بػػذلؾ كػػاف بيػػر ممػػزـ بفوائػػد مبمػػغ الخطػػاب وال بالعمولػػة
عف المدة التي اسػتطاؿ فييػا الخطػاب دوف عممػو ولكنػو إذا طمػب المسػتفيد قيمتػو ودفعيػا البنػؾ إليػو تنفيػذًا
صحيحاً لمخطاب – كاف العميؿ ممزماً برد ما تحممو البنؾ ربـ جواز منازعتو في تحممو بالفوائد والعمولة.

10

الدكتور عمي جماؿ الديف عوض – المرجع السابؽ.

28

ب -عالقة البنك بالمستفيد:
فبعد أف يتمقى البنؾ بطاء الضماف مف عميمو ( اآلمر ) يعمؿ عمى إصدار خطػاب الضػماف والػذي يكػوف
تعيده منو مستحقاً فور صدوره

11

وىذه الفورية خصيصة الزمة لوظيفػة الخطػاب إذ أف الػدائف الػذي يقبمػو

يرضػػى بػػو بػػدالً مػػف قبضػػو نقػػوداً فوريػػة فمػػزـ مػػف ذلػػؾ أف يكػػوف مػػف حقػػو أف يطمػػب وفػػاء الخطػػاب فػػور
صدوره وليذا ف ف خطاب الضماف ال يكوف أبدًا مسػتحقًا فػي تػاريخ الحػؽ إلصػداره وىػو بػذلؾ يقتػرب مػف
وظيفػة الشػيؾ فػػي التشػريع السػوري الػػذي يعتبػر أداة وفػاء حكمػاً وكػؿ اتفػاؽ ييػػدؼ لتحويمػو إلػى أداة ائتمػػاف
يكػوف محمػػو الػػبطالف

12

وعػػادة ال يطالػب المسػػتفيد البنػػؾ بوفائػػو إال متػى قػػدر المسػػتفيد أف ظػػروؼ عالقتػػو

بالمػػديف ( العميػػؿ ) تسػػتدعي ذلػػؾ ولكػػف ىػػذا التقػػدير مػػف حقػػو المطمػػؽ وعميػػو ف ػ ف طمبػػو الوفػػاء فػػو ًار ال
يرتب أي مسؤولية في جانبو ( المسػتفيد ) تجػاه أحػد ألنػو كػاف يمكنػو رفضػو والمطالبػة بقيمػة الخطػاب بػدالً
منػػو منػػذ البداي ػػة نقػػداً فواذ ك ػػاف لمعميػػؿ مناقشػػة المس ػػتفيد فػػي تس ػػرعو بطمػػب الوفػػاء إال أف البن ػػؾ لػػيس ل ػػو
ال أف تتضػػمف
مناقشػػة مالئمػػة ىػػذا الطمػػب بػػؿ عميػػو أف يػػدفع فػػور الطمػػب تماشػػيًا مػػع تعيػػده وال الػػب عم ػ ً
الخطابات عبارات تفيد ىذه الفورية أما التعابير التي تدؿ بكف االعتمػاد لػيس قػابالً لمػدفع لػيس نافػذاً أو مػا
شابو فيي ال تؤثر عمى كونو بير قابؿ لمنقض وال عمى طبيعتو الممزمة في صدوره مف قبؿ المصدر.

13

وىكذا نجد أف طبيعة خطاب الضماف تتطمب أال يكوف التزاـ البنؾ بموجػب الخطػاب مرتبطػًا بػالتزاـ العميػؿ
المضموف حيث أف العميؿ قد يرسؿ إلى البنؾ معارضة في دفع قيمة خطاب الضماف لممستفيد.
وى ػػذا كم ػػو يفت ػػرض أال ي ػػؤثر ف ػػي تص ػػرؼ البن ػػؾ ال ػػذي يفت ػػرض من ػػو الوف ػػاء مباشػ ػرة بمج ػػرد طم ػػب المس ػػتفيد
انسػػجامًا مػػع طبيعػػة الت ازمػػو الػػذي أضػػحى بات ػًا بمجػػرد إصػػدار الخطػػاب فواذا لػػـ يكػػف لمبنػػؾ التمسػػؾ بتمػػؾ
الػػدفوع الناشػػئة عػػف عالقػػة عميمػػو ( اآلمػػر ) بالمسػػتفيد مػػف حيػػث حسػػف تنفيػػذ العمػػؿ الػػذي صػػدر خطػػاب
الض ػػماف لمص ػػمحتو أو تنفي ػػذه أصػ ػالً أو بيرى ػػا م ػػف ال ػػدفوع فػ ػ ف البن ػػؾ يبق ػػى ل ػػو الح ػػؽ ف ػػي التمس ػػؾ قب ػػؿ
المستفيد بعال قتو الشخصية بو والتي قد تكوف نشكت إمػا قبػؿ إصػدار خطػاب الضػماف أو بعػده حيػث يمكػف

11

عمي جماؿ الديف عوض – المرجع السابؽ ص.596

12

مادة  /268/مف قانوف التجارة رقـ  /22/لعاـ .3227

13

المؤلؼ محمد محمود حيش مف مؤلفو إدارة العمميات المصرفية الدولية ( تطبيقات عممية ) ص.385

29

لمبنؾ أف يدفع بالمقاصة تجاه المستفيد مف ديف قد يكوف ترتػب لػو فػي ذمػة ذلػؾ المسػتفيد شػريطة أف يكػوف
التزاـ المستفيد تجاه البنؾ مستحؽ األداء وحؽ البنؾ خاؿ مف النزاع وصالحًا لممطالبة أماـ القضاء.

14

وذلؾ في جميع العمميات المصرفية باستثناء الحساب الجاري الػذي لػـ يػتـ قفمػو بعػد كمػا نالحػظ إذ أنػو مػف
المقرر قانوناً أنو ال يمكف معرفة الدائف مف المديف في عالقة الحساب الجاري حتى يتـ قفمو.

15

وبيذا يكوف ديف البنؾ في ذمة المستفيد بير مستحقًا ومييئًا لألداء في ىػذه الحالػة ممػا يمنعػو مػف التمسػؾ
بيػػذا الػػدفع عنػػد طمػػب المسػػتفيد الوفػػاء بخطػػاب الضػػماف ويجب ػره عمػػى الوفػػاء بقيمتػػو فػػو اًر ومراجعػػة القضػػاء
الحقػاً لطمػب إجػراء المقاصػة أو المطالبػة بحقوقػو تجػاه المسػػتفيد تحػت طائمػة اعتبػار البنػؾ متوقفػاً عػف دفػػع
ديونو التجارية المستحقة ووضعو موضع الواجب شير إفالسو.

16

ويبقى التساؤل الذي يسترعي التوقف عنده ىو :ىل لمبنك أن يـرفض الوفـاء بسـبب غـش مـن المسـتفيد
؟

17

ولإلجابة عمى ىذا التسػاؤؿ عمينػا أف نعمػـ أنػو فػي االعتمػاد المسػتندي يقػؼ ىػذا ال ػش عقبػو أمػاـ المسػتفيد
في المطالبػة إذ ال يكػوف لػو حػؽ فيمػا يطمبػو والػرأي أف مبػدأ ( ال ػش يفسػد كػؿ شػيء ) مبػدأ عػاـ التطبيػؽ
ألف حسػػف النيػػة يجػػب أف يسػػود المعػػامالت وألف ال ػػش يجػػب أف يرتػػد إلػػى مرتكبػػو ال أف يكػػوف وسػػيمة إلػػى
منفعػػة وألف خطػػاب الضػػماف ال يمكػػف أف يكػػوف حمايػػة لم ػػش فمػػذلؾ يمػػزـ تحديػػد نطػػاؽ تطبيػػؽ ىػػذا المبػػدأ
بحػذر شػديد حتػى ال يكػوف الػدفع بػال ش وسػيمة مػف العميػؿ أو البنػؾ لإلفػالت مػف احتػراـ التعيػد الصػحيي
ولذا يقترح الفقياء أف يقتصر الػرفض عمػى حالػة كػوف ال ػش ماسػاً بشػروط تنفيػذ الضػماف ذاتيػا ومثالػو أف
يكػػوف المسػػتند المطمػػوب لمتنفيػػذ والمقػػدـ إلػػى البنػػؾ بيػػر صػػادؽ فيمػػا يدعيػػو ويكػػوف لػػدع البنػػؾ دليػػؿ عمػػى
كذب ػػو وك ػػذلؾ التككي ػػد الص ػػادر م ػػف المس ػػتفيد بع ػػدـ تنفي ػػذ الص ػػفقة مت ػػى ك ػػاف ى ػػذا التككي ػػد واض ػػي المخالف ػػة
لمحقيقة وكاف ذلؾ شػرطاً فػي الخطػاب لوفػاء البنػؾ بتعيػده وكػاف لػدع البنػؾ دليػؿ عمػى كػذب المسػتفيد ففػي
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أحكاـ المقاصة في القانوف المدني السوري المواد مف .267-262
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مثػؿ ىػػذه الظػروؼ يكػػوف مػف حػػؽ البنػؾ ومػػف واجبػػو رفػض وفػػاء الخطػاب فواال كػػاف مسػؤوالً أمػػاـ اآلمػػر (
العميؿ ).
وفػػي حالػػة كػػوف الخطػػاب مسػػتحقاً عنػػد أوؿ مطالبػػة دونمػػا شػػرط آخػػر فقػػد قيػػؿ أنػػو يكػػوف لمبنػػؾ أف يػػرفض
الوفا ء متى كاف لديو دليؿ عمى أف طمب التنفيذ ليس لو أسػاس ألف األسػباب التػي تبػرر رفضػو كمػا تكػوف
مف ذات عبارة الخطاب يمكف أف تكوف مستمدة مف روح التزاـ البنؾ.
وىكذا تتحدد فكرة ال ش المانع مف تنفيذ خطاب الضماف بكمريف:
-1

أف العمؿ تـ وليس محالً ألي منازعة.

-2

أف اإلق ػرار – وبالتػػالي اإلثبػػات – بتنفيػػذه قػػد صػػدر عػػف المسػػتفيد نفسػػو بكتابػػات صػػادرة مػػف
مقاوؿ تابع لو يعترؼ فييا بتماـ العمؿ الذي التزـ بو اآلمر ( العميؿ )

فواف التزاـ البنؾ تجاه المستفيد بدفع قيمة خطاب الضماف ينقضي ألحد سببيف:
األول:

مػػرور المػػدة المحػػددة فيػػو دوف أف تصػػمو مطالبػػة بالشػػروط المحػػددة بالخطػػاب أو مػػرور
م ػػدة التقػ ػػادـ المقػ ػػررة قانون ػ ػاً ل ػػذلؾ وىػ ػػي عشػ ػػر سػ ػػنوات م ػػف تػ ػػاريخ اسػ ػػتحقاؽ االلت ػ ػزاـ

18

ويستتبع ذلؾ براءة ذمة البنؾ تجاه المستفيد مف الخطاب.
ال مػف المسػتفيد عػف حقػو فيػو – قبػؿ
وأما السبب الثاني :لسقوط التزاـ البنؾ فيو إعادة الخطاب إليو – نػزو ً
انقض ػػاء الم ػػدة المق ػػررة في ػػو م ػػثالً ألف تعي ػػد العمي ػػؿ ال ػػذي ص ػػدر الخط ػػاب بمناس ػػبتو ق ػػد
حصػػؿ تنفيػػذه أو حصػػؿ تفػػاىـ بػػيف العميػػؿ والمسػػتفيد مػػف الخطػػاب عمػػى ذلػػؾ وفػػي ىػػذه
الص ػػورة يم ػػزـ – عم ػػى خ ػػالؼ الص ػػورة الس ػػابقة – إع ػػادة الخط ػػاب إل ػػى البن ػػؾ أو أف يق ػػدـ
المسػتفيد منػػو مػػا يفيػػد بشػكؿ قػػاطع نزولػػو عػف حقػػو الناشػػئ مػػف الخطػػاب ويعػػد ذلػػؾ سػػبباً
كافياً إلقناع البنؾ ما داـ االلتزاـ الثابت في الخطػاب مقػر اًر لصػالي المسػتفيد منػو شخصػياً
وال ينتقؿ إلى بيره.
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عوارض خطاب الضمان ونيج االجتياد القضائي
بعػػد أف رأينػػا نشػػوء خطػػاب الض ػػماف وااللت ازمػػات التػػي يرتبيػػا فػػي ذم ػػة أط ػراؼ العالقػػة التػػي نشػػك خط ػػاب
الضماف بسببيا يجب أف نبحث فيما قد يعرض عمى ىذا الخطاب مف مستجدات قانونية تػؤثر عمػى وجػوده
وكيانػػو وحػػري بنػػا فػػي النيايػػة أف نعػػرض لمػػا سػػار عميػػو نيػػج االجتيػػاد القضػػائي فػػي الػػدوؿ التػػي تتعامػػؿ
بخطاب الضماف وكيؼ عالج القضاء اإلشكاالت القانونية ليذا النوع مف الضمانات.
أ -الحجز والحراسة عمى خطاب الضمان.
الفرع األول :الحجز عمى خطاب الضمان:

19

ىنا يثور التساؤل التالي :ىل يجوز الحجز عمى خطاب الضمان ؟
ق ػػدمنا أف موض ػػوع خط ػػاب الض ػػماف ى ػػو ض ػػماف م ػػف البن ػػؾ أم ػػاـ المس ػػتفيد ف ػػي وف ػػاء مبم ػػغ مع ػػيف أو قاب ػػؿ
لمتعيػػيف ف ػ ذا نظرنػػا إلػػى خطػػاب الضػػماف مػػف حيػػث أف موضػػوعو ىػػو الحػػؽ فػػي مطالبػػة البنػػؾ فػػي الػػدفع
لتعذر الحجز ألنو ال يتصور عندئذ إال مف دائف المستفيد وقد رأينا أف حقو ىذا شخصي متروؾ لتقديره.
ومف ناحية أخرع ال يجػوز لػدائف العميػؿ المػديف المضػموف أف يحجػز عمػى الخطػاب ذاتػو لػدع البنػؾ ألف
الخطاب ال يمثؿ حقاً لممديف بؿ ديناً عمى البنؾ لصالي المستفيد ال لصالي العميؿ.
وال يجوز لدائف المستفيد الحجز عمى التكميف الذي قدمو العميؿ إلى البنؾ ضمانًا السػترداد مػا يدفعػو البنػؾ
لتنفيػػذ خطػػاب الضػػماف ولػػيس لممسػػتفيد إذا خػػالؼ الشػػروط المفروضػػة فػػي خطػػاب الضػػماف وتعػػذر عميػػو
بذلؾ استيفاء قيمتو أف يدعي حقاً عمى ىذا التكميف الذي يظؿ أمره خاصاً بعالقة البنؾ بعميمو.
كمػػا ال يجػػوز لػػدائف العميػػؿ أف يحجػػز لػػدع المسػػتفيد عمػػى حػػؽ العميػؿ فػػي خطػػاب الضػػماف الموجػػود لػػدع
المستفيد ألف الخطاب إنما يمثؿ ضماف البنؾ لمعميؿ وال يمثؿ حقًا لمعميؿ ضد المستفيد.
ولكف قػد يثػور نػزاع بػيف العميػؿ والمسػتفيد ويخشػى العميػؿ أف يطمػب المسػتفيد إلػى البنػؾ دفػع قيمػة خطػاب
الضماف وىو إف فعؿ فالبنؾ سيدفع لو حتمًا وقد يصعب عمى العميؿ بعد ذلؾ استرداد المبمػغ ألف ذلػؾ لػف
يكوف إال باتخاذ اإلجراءات القضائية فيؿ مف وسيمة أماـ العميؿ لمنع ىذه النتيجة يا ترع ؟.
19
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لو سممنا بحؽ العميؿ في الحجز قضائياً عمى حؽ المستفيد الناشئ لو مف الخطاب ضػد البنػؾ فككننػا مكنػا
العميػؿ مػف تعطيػؿ الميػزة الكبػرع التػػي ينشػئيا الخطػاب وىػي اطمئنػاف المسػػتفيد إلػى دفػع البنػؾ فػو ًار بمجػػرد
طمبو وألصبي نظاـ خطاب الضماف ضعيؼ األثػر ومػع ذلػؾ فػالقوؿ بمنػع الحجػز مطمقػاً قػد يػؤذي العدالػة
أحياناً إذا كاف المستفيد بير أميف.
ولػػذلؾ يقػػوؿ الػػبعض أنػػو بالنسػػبة لخطابػػات الضػػماف يجػػوز الحجػػز مػػف العميػػؿ تحػػت يػػد البنػػؾ عمػػى حػػؽ
المستفيد في قيمة الخطاب بشرط أف يتحقؽ القضاء مف أف لمعميؿ حقاً مؤكػداً فػي التعػويض ضػد المسػتفيد
ولو لـ يصدر بو حكـ بعد ويمكف لمعميؿ أيضاً أف يوقع الحجز تحت يد البنؾ عمى حؽ المستفيد.
الثابت بخطاب الضماف إذا كاف العميؿ دائنًا لممستفيد بػديف آخػر مؤكػد ناشػئ عػف عالقػة أخػرع بيػر التػي
نشك الخطاب بسببيا وعمى ىذا ف ف عمى القاضي أال يسمي بالحجز إال عمى سبيؿ االسػتثناء وبعػد فحػص
دقيؽ لجدية طالبو فواال تعطمت وظيفة خطابات الضماف.
أمػػا فػػي تش ػريعنا السػػوري ف نػػو مػػف المتعػػذر جػػدًا إيقػػاع الحجػػز عمػػى خطػػاب الضػػماف عمػػى فػػرض وجػػوده
أصالً في العمميات المصرفية في سػوريا وذلػؾ ألف المػادة الخامسػة مػف قػانوف السػرية المصػرفية فػي سػوريا
رق ػػـ  /34/لع ػػاـ  2005منع ػػت وخالفػ ػاً ألي ن ػػص ناف ػػذ إلق ػػاء أي حج ػػز عم ػػى األمػ ػواؿ والموج ػػودات ل ػػدع
المص ػػارؼ الس ػػورية إال بموج ػػب أحك ػػاـ قض ػػائية قطعي ػػة موض ػػوعية ول ػػيس مس ػػتعجمة أو بػ ػ ذف خط ػػي م ػػف
أصحاب العالقة.
وىذا الفرض األخيػر نػادر الوقػوع جػداً – وفػي حػاؿ وقوعػو ف نػو يتبػدع منػو نوايػا قػد ال تكػوف حسػنة وي مػب
عمييػػا طػػابع الصػػورية وتيػػدؼ إلػػى تيريػػب أم ػواؿ المسػػتفيديف مػػف الض ػماف العػػاـ فػػي حػػاؿ إفالسػػيـ أو مػػا
شابو.
وبالتالي ف ف ىذه األذوف الخطيػة التػي قػد يصػدرىا المسػتفيديف بجػواز إلقػاء الحجػز عمػى أمػواليـ المصػرفية
مطعػوف بصػحتيا ومػف الممكػػف إثبػات صػوريتيا بكافػػة وسػائؿ اإلثبػات والتمسػػؾ بالسػبب الحقيقػي وراءىػػا أو
بالسبب الظاىري حسب مصمحة الدائف
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وفؽ ما جرت عميو أحكاـ القواعد العامة.

المادتاف  346-345قانوف مدني سوري.
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الفرع الثاني – الحراسة القضائية عمى خطاب الضمان:

21

ف ػ ذا حصػػؿ ن ػزاع ب ػػيف عميػػؿ البنػػؾ والمس ػػتفيد مػػف الخطػػاب عم ػػى حػػؽ المسػػتفيد ف ػػي قػػبض قيمػػة خط ػػاب
الضماف وكاف البنؾ قد تمقى مقدماً مف عممية قيمة الخطاب فيؿ لمبنؾ الطمب إلػى القاضػي بتعيػيف حػارس
عمى المبمغ ؟
ال محؿ نزاع وفػي ىػذا الفػرض ال يقػوـ
الراجي أف ىذا الحؿ بير سميـ ألف محؿ الحراسة يجب أف يكوف ما ً
الن ػزاع عمػػى المبمػػغ الػػذي دفعػػو العميػػؿ إلػػى بنكػػو مقػػدماً فيػػذا المبمػػغ مرىػػوف تحػػت يػػد البنػػؾ ولصػػالحو وال
يػدعي المسػػتفيد مػف الخطػػاب أي حػؽ عميػػو بػؿ ىػػو يطالػب البنػػؾ بحقػو الشخصػػي المباشػر والمسػػتقؿ عػػف
عالقػػة البنػػؾ بالعميػػؿ أي أف النػزاع بػػيف البنػػؾ والعميػػؿ قػػائـ عمػػى المػػاؿ المرىػػوف فػػي حػػيف أف النػزاع بػػيف
البنػػؾ والمسػػتفيد مػػف الخطػػاب محمػػو مػػاؿ آخػػر ىػػو الحػػؽ الناشػػئ مػػف الخطػػاب كمػػا أف موضػػوع الح ارسػػة
يجب أف يكػوف محتاجػاً إلػى إدارة يتوالىػا الحػارس وىػو أمػر بيػر متػوافر فػي الػديوف وىػذا الحػؽ فػي طمػب
الوفاء الناشئ لممستفيد مف الخطاب ال يجػوز وضػعو تحػت الح ارسػة وكػذلؾ ال يجػوز وضػع الخطػاب ذاتػو
تحت الحراسة لما قدمناه مف أنو ليست لو قيمة ذاتية بؿ ىو مجرد دليؿ إثبات اللتػزاـ البنػؾ ووسػيمة لتحديػد
مضموف ىذا االلتزاـ.
ىذا وال يجوز لمبنؾ أف يتخذ مرك ًاز سمبيًا تيريبًا بكف يػودع قيمػة الخطػاب خ ازنػة المحكمػة لحسػاب مػف يثبػت
لو الحؽ فيو بؿ عميو أف يدفع قيمتو لممستفيد فو اًر عند طمبيا ألف ىذا ىو محؿ التزامو الثابت بالخطاب.
ب -نيج االجتياد القضائي في معالجة خطاب الضمان:
عمػػى الػػربـ مػػف عػػدـ وجػػود خطػػاب الضػػماف فػػي سػػوريا ال قانوني ػًا وال عممي ػًا وبالتػػالي عػػدـ وجػػود اجتيػػاد
قضػػائي يعػػالج حاالتػػو أو وجػػود قواعػػد أرسػػاىا العػػرؼ المصػػرفي فػػي سػػوريا بيػػذا الصػػدد إال أنػػو لخطػػاب
الضػػماف أىميػػة عمميػػة وخاصػػة فػػي العمميػػات المصػػرفية الدوليػػة تحػػتـ البحػػث عػػف االجتيػػاد القضػػائي بيػػذا
ال لمكشؼ عف حاالتو وأحكامو وشروطو.
السياؽ وما جرع عميو القضاء واالجتياد المقارف توص ً
وقػػد نجػػد ضػػالتنا لػػذلؾ فيمػػا أرسػػاه القضػػاء الفرنسػػي ومػػف بعػػده القضػػاء المصػػري مػػف قواعػػد تحكػػـ خطػػاب
الضماف.
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حيث تناوؿ االجتياد القضائي موضػوع شػروط خطػاب الضػماف بشػكؿ عػاـ وفصػؿ فػي موضػوع مػدة التػزاـ
البنػػؾ تجػػاه المسػػتفيد فػػي حكػػـ شػػيير لمحكمػػة الػػنقض المصػرية جػػاء فيػػو (( :مــن المقــرر فــي قضــاء ىــذه
المحكمـــة أن خطـــاب الضـــمان فوان صـــدر تنفيـــذاً لمعقـــد المبـــرم بـــين البنـــك وعميمـــو إال أن عالقـــة البنـــك
بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحو ىي عالقة منفصـمة عـن عالقتـو بالعميـل يحكميـا خطـاب
الضمان وحده وعباراتـو ىـي التـي تحـدد التـزام البنـك والشـروط التـي يـدفع بمقتضـاىا حتـى إذا مـا طولـب
بالوفاء في أثناء سـريان أجـل الضـمان وتحققـت الشـروط وقـدمت إليـو المسـتندات المحـددة فـي الخطـاب
وجب عميو الدفع فوراً بحيث ال يمتزم إال في حدود تمك الشروط أو يعتد بغيـر ىـذه المسـتنداتا وال يكـون
دفع البنك إلى المستفيد صحيحاً كما ال يكون لـو أن يرجـع بمـا دفعـو عمـى عميمـو إال إذا كـان الوفـاء قـد
تم تنفيذاً لخطاب ضمان صدر صحيحاً ومطابقاً لتعميمات العميل فواال تحمل البنك مسـؤولية الوفـاءا فـ ذا
لــم تتحقــق الشــروط أو لــم تقــدم المســتندات المحــددة فــي الخطــاب انتيــى ضــمان البنــك وكــان لعميمــو أن
يسترد منو غطاء خطاب الضـمان فـي اليـوم التـالي النتيـاء الضـمان )) ( .الطعػف رقػـ  1013لسػنة 50
ؽ جمسة ) 1985/12/30
وقػػد قػػدر اجتيػػاد محكمػػة الػػنقض المص ػرية أيض ػاً إلزاميػػة خطػػاب الضػػماف وصػػيرورتو بات ػاً بمجػػرد وصػػولو
إلػػى عمػػـ المسػػتفيد وعػػدـ ج ػواز الرجػػوع عنػػو حتػػى ولػػو عػػارض العميػػؿ بػػدفع قيمػػة خط ػػاب الضػػماف حيػػث
حكمت بما يمي (( :إن خطاب الضمان فوان صـدر تنفيـذاً لمعقـد المبـرم بـين البنـك والمـدين المتعامـل معـو
إال أن عالقــة البنــك بالمســتفيد الــذي صــدر خطــاب الضــمان لصــالحو ىــي عالقــة منفصــمة عــن عالقتــو
بالعميـل إذ يمتـزم البنـك بمقتضـى خطـاب الضـمان وبمجـرد إصـداره ووصـولو إلـى المسـتفيد بوفـاء المبمـ
الذي يطالب بو ىذا األخير باعتباره حقاً لو يحكمو خطاب الضمان ما دام في حـدود التـزام البنـك المبـين
بو ويكون عمى المدين عميل البنك أن يبدأ ىو بالشكوى إلـى القضـاء إذا قـدر أنـو غيـر مـدين لممسـتفيد
أو أن مديونيتو ال تبرر ما حصـل عميـو المسـتفيد )) ( .نقػض  27مػايو  1969مػج  20ص14 811
مارس  1972المحاماة  55ص) 84
كم ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػػرض القض ػ ػ ػػاء الفرنس ػ ػ ػػي لمس ػ ػ ػػكلة ال ػ ػ ػػش الص ػ ػ ػػادر ن ػ ػ ػػـ المس ػ ػ ػػتفيد عم ػ ػ ػػى م ارح ػ ػ ػػؿ وق ػ ػ ػػد عالجي ػ ػ ػػا
وفؽ ما يمػي (( :إذا كان خطاب الضمان مستقالً بالنظر إلى عقـد األسـاسا فـ ن امتنـاع التمسـك بالـدفوع
المستمدة من عدم تنفيذ عقد األساس يتراجع أمام حاالت الغش الواضح )).
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(( ومتى اتضح أن الشركة المستفيدة من الخطاب لم تسر لمشـركة اممـرة (فـي خطـاب الضـمان) المبـال
المســتحقة عمييــا بمقتضــى شــيادات انتيــاء األعمــال بنســبة  % 111الصــادرة منيــا وشــيادات الوفــاء
المصــدق عمييــا مــن المينــدس المشــرف فوادارة الحســاباتا فوان الشــركة المســتفيدة طمبــت مــن الشــركة
اممـــرة أعمـــاالً إضـــافية صـــدرت عنيـــا فـــواتير لـــم تـــدفع مـــن جانـــب المســـتفيد ولـــم تنـــازع فييـــا الشـــركة
ال
المســتفيدةا فـ ن ذلــك يعنــي فــي نظــر المحكمــة – وبحــق – أن طمــب الوفــاء بخطــاب الضــمان يعــد عمـ ً
منطوياً عمى غش ( طرق احتيالية ) ( .نقض تجاري  10يونيو  1986مجمة بنؾ  1986ص)611
بق ػػي أف نع ػػرض تص ػػدي محكم ػػة اس ػػتئناؼ الق ػػاىرة بوص ػػفيا قض ػػاء مس ػػتعجؿ إجػ ػراءات الح ارس ػػة القض ػػائية
وكيػػؼ رفضػػيا ىػػذا القضػػاء واعتبػػر أف ال محػػؿ ليػػا حيػػث جػػاء فػػي ق ػرار ليػػا(( :الحراســة بحســب األصــل
إجراء تحفظي استثنائي القصد منو حماية الممكية والحقوق العينية المتفرعـة عمييـا فـال يجـوز االلتجـاء
إلييــا لضــمان الوفــاء بــالحقوق وااللتزامــات كمــا ال يجــوز أن يكــون محميــا دينـاً أو التزام ـاً شخصــياً ألن
طبيعة الحراسـة تقتضـي أن يكـون محميـا شـيئاً ماديـاً خاصـة وأنـو بحسـب الـدائن بـااللتزام الشخصـي أن
يمجأ في سبيل المحافظة عمى حقو لدى مدينو إلى الطريقة التي رسميا القـانون فـي ذلـك كسـموك طـرق
التنفيــذ المقــررة متــى ت ـوافر حقــو عمــى الشــروط الالزمــة لمباشــرتيا )) ( .القػػاىرة المسػػتعجمة  15فب اريػػر
 – 1960المجموعة الرسمية السنة  61ص) 459
تمارين:

ما ىي شروط خطاب الضماف؟
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الوحدة التعميمية الثالثة
الحواالت المصرفية
الكممات المفتاحية:
عممية محاسبية – التحويل – حساب المستفيد – النقل الحسابي – نقود – إصدار الحوالة – المصرف
المحول – المصرف الدافع – المصرف المغطي.

الممخص:
عرف قانون التجارة السوري ،رقم  33لعام  ، 2007في المادة  203الحوالة المصرفية بأنيا( :عممية
محاسبية يقيد بموجبيا ،بناء عمى طمب طالب التحويل ،مبمغ من النقود في حسابين مختمفين مفتوحين
لشخص واحد أو لشخصين مختمفين لد ى مصرف واحد أو مصرفين مختمفين وذلك عمى حساب طالب
التحويل و لحساب المستفيد) .وتم بيان أطراف الحوالة وطبيعتيا القانونية وأنواعيا وتنفيذىا ووقف التنفيذ
وتاريخ اتمام النقل المصرفي وآثار الحوالة المصرفية.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 تمييز ماىية الحوالة المصرفية وأطرافيا ووصفيا القانوني وتنفيذىا وآثارىا
 بيان القواعد التي تتعمق بوقف تنفيذ الحوالة.
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تتميز الحواالت المصرفية عن غيرىا من أساليب الدفع لكونيا غير مكمفة وسريعة التنفيذ وسيمة
االستخدام من قبل المتعاممين ،باإلضافة إلى ما تتم تع بو من أمان نتيجة إجراءات المراقبة المتطورة لدى
البنوك عند التنفيذ.
ومننن ىنننا تننأتي أىميننة الخننوض فنني تفاصننيل الحوالننة مننن خننبلل د ارسننة ماىيتيننا والبحننث فنني آليننة تنفيننذىا
وآثارىا وفقاً لما يمي:

مفهوم الحوالة المصرفية
لتحديد مفيوم الحوالة المصرفية ال بد لنا من تعريفيا و معرفة أطرافيا و من ثم نتناول التكييف
القانوني ليا.
أ -تعريف الحوالة المصرفية وأطرافها.
الفرع األول -تعريفها:
عننرف قننانون التجننارة السننوري ،رقننم  33لعننام  ، 2007فنني المننادة 203الحوالننة المصننرفية بأنيننا:
(عمميننة محاسننبية يقينند بموجبيننا ،بننناء عمننى طمننب طالننب التحويننل ،مبمننغ مننن النقننود فنني حسننابين مختمفننين
مفت ننوحين لش ننخص واح نند أو لشخص ننين مختمف ننين ل نندى مص ننرف واح نند أو مص ننرفين مختمف ننين و ذل ننك عم ننى
حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد).
و تتم عممية التحوينل المصنرفي بصنور متعنددة أبسنطيا أن تنتم بواسنطة مصنرف واحند ،و يفتنرض فني ىنذه
الصورة وجود حسابين لؤلمنر بالتحوينل و المسنتفيد فني بننك واحند ،و بنذلك تنتم العممينة بنأن يقيند ىنذا المبمنغ
فنني حسنناب المسننتفيد زيننادة فنني ذمتننو .و ىننذا ينطبننق عمننى أن يكننون لؤلمننر بالتحويننل حسننابان و يطمننب أن
يحول من أحدىما لمثاني مبمغاً معيناً ،و ىنو منا جنرى عمينو العنرف المصنرفي و التعامنل منع العمنبلء النذين
يتعاممون بأكثر من حساب يخصص أحدىا ألغراض خاصة.
و تتم عممية التحويل المصرفي أيضًا بواسطة بنكين وبيذه الصنورة يكنون حسناب ا منر و حسناب المسنتفيد
فنني مصننرفين مختمفننين غالب ناً مننا تربطيمننا عبلقننة تعنناون مباش نرة ،وعننند ذلننك يننتم تحويننل المبننالغ التنني أمننر
العميل بتحويميا بإحدى وسيمتين ،ىما :المقاصة والقيد الحسابي ،وعممية القيد الحسابي بنين بنكنين تنتم عنن
طريق قيام مصرف ا مر بالتحويل بالقيد في الجانب المدين من حساب ا مر والجاننب الندا ن منن حسناب
المصرف الذي بنو حسناب المسنتفيد ،ويخطنر بنذلك مصنرف المسنتفيد النذي يجنري فينو قيند المبمنغ المطمنوب
تحويمو في الجانب الدا ن من حساب المستفيد والجانب المندين منن حسناب مصنرف ا منر بالتحوينل ،وبعند
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إتمننام عمميننة التحويننل تسننوى العبلقننة بننين المصننرفين ألنننو يفت نرض وجننود حسنناب ومعننامبلت بينيمننا وبغيننر
ذلك تتم التسوية عن طريق مصرف ثالث يكون لكل منيما حساب لديو عن طريق غرف المقاصة.
أم ننا الص ننورة الثالث ننة لعممي ننة التحوي ننل المص ننرفي فت ننتم بواس ننطة مص ننرف ثال ننث ،وبي ننا ال تك ننون ىن نناك عبلق ننة
مباشرة بين مصرف ا مر بالتحويل ومصنرف المسنتفيد ،ممنا يعنين معنو تندخل مصنرف ثالنث يقنوم بتنفينذىا
عمى النحو الذي ذكرناه سابقًا بالمقاصة أو القيد الحسابي.
األصل أن يرد النقل عمى نقود وىو المألوف ،لكن لنيس ىنناك منا يمننع منن أن ينصنب عمنى مثمينات أخنرى
كاألوراق المالية ،متى كانت غير معينة بذاتيا او كانت لحامميا.
أما القانون السوري فقد قرر أن التحويل المصرفي ال يرد إال عمى مبمغ من النقود.
الفرع الثاني :الرضا في الحوالة المصرفية
يننرى الننبعض أن عمميننة التحويننل المصننرفي رضننا ية بحتننة ،تننتم بمجننرد ت ارضنني أطرافيننا الثبلثننة ( البنننك –
المسنتفيد – ا مننر ) دون الحاجنة إلننى إجنراء منادي معننين ،ومننا القيند فنني الحسنناب إال تنفينذ لعمميننة التحويننل
المصرفي.
الرأي الراجح أن الرضا إلزاماً عمى جميع األطراف ،فرضا ا مر بالنقل من حسنابو إلنى حسناب آخنر يظينر
بمجننرد صنندور أمننر النقننل عنننو ،ولننو لننم يكننن قنند وصننل إلننى عمننم البنننك ،دون أن يشننترط شننكبل معننين ليننذا
األمر فقد يكون شفويا وقد يتم إفراغو في محرر إذني آو سند اسمي أو قابل لمتداول.
أما بالنسنبة لممسنتفيد ،فناألمر يختمنف نوعنا منا ،الن عممينة النقنل قند تنتم دون عممنو ،كنان يرسنل ا منر أمنر
التحوينل إلننى المصنرف ،فيقننوم المصنرف بقينند األمنر فنني الجانننب المندين لحسنناب ا منر ،ومننن ثنم يقيننده فنني
الجانننب النندا ن لحسنناب المسننتفيد ،وبعنند ذلننك يرسننل إشننعا ار لممسننتفيد بحصننول عمميننة التحويننل ،وىنننا تظيننر
إرادة المستفيد ،فإذا رفض المستفيد عممينة التحوينل ،اعتبنرت كأنينا لنم تكنن ،أمنا إذا وافنق عميينا صنراحة أو
ضمنًا ،تمت العممية من تاريخ القيد في الجانب الدا ن لحساب المستفيد.
ويختمنف األمننر فيمننا لننو كننان ا مننر قنند سننمم طمنب التحويننل لممسننتفيد نفسننو ،ليقننوم ىننذا األخيننر بطمننب تنفيننذه
من المصرف ،فموافقة المستفيد تكون مفترضة حتما في ىذه الحالة من طمب تنفيذ الحوالة.
أما البنك فرضاه يكون بتنفيذ األمر ىو أمر الزم ،يستفاد من تنفينذه عممينة الحوالنة ،ولكنن يثنور فيمنا يتعمنق
برضنا البننك أن الرضنا ىننا لنيس حنرا ،فالبننك لنيس حن ار حرينة كاممنة توانمنا ممنزم بتنفينذ األوامنر الصنادرة إلينو
من ا مر بمقتضى العقد المبرم بينيما ،والنذي يحندد شنروط تنفينذ ىنذه األوامنر ،ومنينا منثبل كفاينة الرصنيد،
مقدار مبمغ التحويل ،شكل أمر التحويل وغيرىا.
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عم ننى أن الق ننانون الس ننوري ق نند اعتبرى ننا عممي ننة ش ننكمية وذل ننك يس ننتفاد م ننن الوق ننت ال ننذي ح نندده المش ننرع لتم ننام
العممية.
الفرع الثالث -أطراف الحوالة المصرفية:
أوالً -طالب إصدار الحوالة : Applicant
وىو الشخص أو الجية التي تأمر بنقل مبمغ معين من المال إلى المستفيد ويكون عادة عميل
لمبنك ويحتفظ بحساب لدى ىذا البنك وقد يكون العميل مديناً لممستفيد وقد ال يكون كذلك ويتم ذلك إما
حسماً من حسابو لدى البنك أو بإيداع مبمغ مباشرة ويسمى طالب التحويل آم ًار.
وىذا الطمب ىو بمثابة العقد بين طالب التحويل والبنك المحول وىو الذي يحدد مسؤولياتيما حيال ىذه
الحوالة .و يوضح الطالب طريقة التحويل سواء أكانت بريدية أم برقية أم ىاتفية مع بيان واف عن الحوالة
من حيث مقدارىا و نوع العممة واسم المحول إليو وعنوانو ،ويقوم طالب التحويل عادة بتوفير مقابل
الحوالة سواء بدفعو مبمغ ُا نقديًا يقدمو إلى البنك المحول أو بالطمب إلى البنك بقيدىا عمى حسابو الجاري/
مدين أو في حسابو الجاري /الطمب.
ثانيًا -البنك المحول .Remitting Bank
وىو الذي يتمقى أمر الحوالة ،فيقبض المبمغ المطموب تحويمو من عميمة ثم يقوم بتسميم ذلك
بل عن طالب إصدار الحوالة و
مباشرة لممستفيد أومن خبلل بنك آخر مراسل لو يأمره بالسداد ويعتبر وكي ً
ال في حال تأخير الحوالة أو عدم إرساليا إذا تم ذلك بسبب إىمال
مسؤوالً عن تنفيذ تعميماتو ويعتبر مسؤو ً
ال في حال التأخير إذا تم ذلك وفق اإلجراءات المتبعة حسب العرف
واضح.ولكنو ال يعتبر مسؤو ً
المصرفي.
ثالثًا -البنك الدافع Paying Bank.
إذا كان حساب كل من طالب التحويل والمستفيد في ذات البنك فإن عممية التحويل تتم بواسطة
بنك واحد ويكون البنك ا مر ىو البنك الدافع أما إذا كان كل منيما لو حساب في بنك مختمف فإن البنك
بناء عمى طمب البنك ا خر.ويوجد عبلقات متبادلة بين
الدافع ىو الذي يقوم بتسميم مبمغ الحوالة لممستفيد ً
البنك المحول والبنك الدافع مصرفية وترتيبات ضرورية وىو وجود مفتاح أرقام سرية متبادلة بينيما

وبواسطة ىذا المفتاح يتم التأكد من التمكسات المتبادلة بينيما .ويوجد كذلك تبادل لشروط التعامل بينيما
وىذه الشروط تحدد العموالت بينيما والفوا د التي تستوفييا حسب الشروط الموضحة.
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رابعًا -البنك المغطي Covering Bank.
يوجد بنك مغطي في الحواالت الصادرة الموجية إلى بنك لدفع الحوالة وال يوجد حساب لمبنك
المحول لدى البنك الدافع.لذلك يصدر البنك المحول أمر دفع إلى البنك المغطي بدفع قيمة الحوالة إلى
البنك الدافع ،وعادة يحتفظ البنك المحول بحساب يتم الدفع من خبلليا.
وتعتبر مسؤوليات البنك المغطي اتجاه البنك المحول كمسؤوليات البنك المحول اتجاه طالب الحوالة .وال
يوجد التزامات عمى البنك المغطي اتجاه البنك الدافع توانما البنك المحول يمتزم تجاه البنك الدافع بدفع
بناء عمى تعميمات البنك المحول إلى المستفيد .
قيمة الحوالة التي دفعيا ً

خامسًا -المستفيد Beneficiary

وىو الطرف الذي سوف يستمم القيمة من البنك الدافع وتعتبر العبلقة بين طالب التحويل والمستفيد
مستقمة عن تنفيذ الحوالة وقد يكون المستفيد ىو نفس طالب الحوالة أو شخص ثالث وقد تكون الحوالة
بنفس البمد الذي يقيم فيو كل من طالب الحوالة والمستفيد فيتسمميا المستفيد بنفس العممة كما يمكن أن
يتسمميا بعممة أخرى أجنبية إذا كان مقيمًا في بمد أجنبي.
ب -الطبيعة القانونية لمحوالة المصرفية:
اختمنف الفقيناء فني تحدينند الطبيعنة القانونينة لينذه العمميننة بناختبلف األسنس التني اسننتندوا ،عميينا فمننيم مننن
اسننتند فنني تبيننان الطبيعننة القانونيننة إلننى نظريننات القننانون المنندني ،ومنننيم مننن اسننتند فنني ذلننك إلننى أصننول
العرف المصرفي.
وفيما يمي أىم النظريات التي استند إلييا الفقياء في تحديد الطبيعة القانونية لمحوالة المصرفية
الفرع األول :نظرية حوالة الحق
يج ننوز لم نندا ن أن يح ننول حق ننو إل ننى ش ننخص آخ ننر ،إال إذا ح ننال دون ذل ننك ن ننص الق ننانون ،أو اتف نناق
المتعاقدين ،أو طبيعة االلتزام ،وتتم الحوالة دون الحاجة إلى إرضاء المدين،
وفييا يتفق الدا ن مع أجنبي عمى أن يحول لو حقو الذي فني ذمنة المندين ،فيحنل األجنبني محنل الندا ن فني
ىذا الحق نفسو بجميع مقوماتو وخصا صو،ويسمى الدا ن محيبل ألننو يحينل األجنبني بنالحق النذي لنو عمنى
المدين ،ويسمى األجنبي وىو الدا ن الجديد محاال لنو الن الندا ن أحالنو الحنق ،ويسنمى المندين محناال عمينو
الن الدا ن األصمي أحال عميو الدا ن الجديد.
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ويقننول الفقينناء الننذين يفسننرون الحوالننة المصننرفية بحوالننة حننق ،إن ا مننر يأخننذ وضننع المحيننل ،بينمننا يمع نب
البنك دور المحال عميو ،و يكون المستفيد بمثابة المحال لو.
ويؤخننذ عمننى ىننذه النظريننة أنيننا تسننتمزم إلتمننام التحويننل ،اتخنناذ إج نراءات حوالننة الحننق المنصننوص عمييننا فنني
القانون المدني ،وىذا يتنناقض منع التبسنيط النذي تسنتمزمو الحوالنة المصنرفية ،كمنا أنينا تسنمح لممصنرف أن
يتمسك حيال المستفيد بالدفوع التي كاننت لنو قبنل ا منر فيمنا لنو اعتبرناىنا حوالنة حنق .وىنذا منا يجعنل ىنذه
النظرية غير صالحة لتفسير الطبيعة القانونية لمحوالة المصرفية مما أدى إلى ىجرىا.1
الفرع الثاني :نظرية اإلنابة الكاممة
ت ننتم اإلناب ننة إذا حص ننل الم نندين عم ننى رض نناء ال نندا ن بش ننخص أجنب نني يمت ننزم بوف نناء ال نندين مك ننان الم نندين ،وال
تقتضنني اإلناب ننة أن تك ننون ىن نناك مديوني ننة س ننابقة م ننا بننين الم نندين و األجنب نني ،2ف ننإذا اتف ننق المتعاق نندون ف نني
اإلنابننة عم ننى أن يسننتبدلوا ب ننالتزام سننابق الت ازم ننا جدي نندا ،كانننت ى ننذه اإلنابننة تجدي نندا لبللت نزام بتغيي ننر الم نندين،
ويترتننب عمييننا أن تب ن ار ذمننة المنيننب قبننل المننناب لديننو ،عمننى أن يكننون االلتنزام الجدينند الننذي ارتضنناه المننناب
صحيحا ،تواال يكون المناب معسر وقت اإلنابة.
فاإلنابة تفترض اشتراك ثبلثة أشخاص:
المنيب وىو المدين الذي ينيب شخص أجنبي ليفي الدين إلى الدا ن
المناب وىو الشخص األجنبي الذي ينيبو المدين ليفي الدين إلى الدا ن
المناب لديو وىو الدا ن الذي ينيب المدين الشخص األجنبي لديو ليفي لو الدين.
فيمث ننل ا م ننر تبع ننا لي ننذه النظري ننة دور المني ننب ،والمس ننتفيد ى ننو المن نناب لدي ننو ،أم ننا المص ننرف في ننو
المناب ،واعتبروا أن ىذه اإلنابة إنابة كاممة ،فيي إذ تجدد الندين ،فنبل يكنون لممنناب (البننك) التمسنك حينال
المناب لديو (المستفيد) بأي دفوع سابقة ،وفني ىنذه الحالنة يبن أر المنينب (ا منر) منن ديننو حينال المنناب لدينو
المستفيد ويحل البنك محمو ويصبح مدينا لممستفيد.
لكن اختبلف مركز البنك في عممية التحويل المصرفي عنن مركنز المنناب ،يقندح فني صنحة ىنذه النظرينة،
فالبنننك ىنننا ال يمتننزم الت ازمننا إضننافيا كمننا فنني ىننو وضننع المننناب ،توانمننا يقتصننر دوره فنني نقننل المبمننغ موضننوع
العممية من حساب إلنى آخنر ،دون أن يطن أر أي تغيينر عمنى وضنعو المنالي ،خبلفنا لمنا ىنو األمنر عمينو فني
اإلنابننة ،كمننا أن ىننذه الفك نرة تعجننز عننن تبريننر خضننوع حننق المسننتفيد الناش ن عننن النقننل المصننرفي لقواعنند
 1عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني -دار النهضة ص 443
 -2علي جمال الدين عوض -عمليات البنوك من الوجهة القانونية  -ص 203
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الوديعة المصرفية ،و تعجز عن تبرير الطبيعة القانونينة فني حالنة الحوالنة بنين حسنابين لشخصنين مختمفنين
ف نني مص ننرفين مختمف ننين ،حي ننث أن بن ننك ا م ننر ال يعتب ننر مناب ننا ،ألن ننو ال يمت ننزم بش نني حي ننال المس ننتفيد ،توانم ننا
يقتصننر دوره عمننى أن يطمننب مننن بنننك المسننتفيد أن يقينند مبمننغ الحوالننة فنني الجانننب النندا ن لحسنناب المسننتفيد
لديو ،أما بنك المستفيد فيو ليس منابا ،وذلك النتفاء العبلقة بينو وبين ا مر ،فيو ليس مدينا لو

الفرع الثالث :نظرية الوكالة
الوكالننة عقنند بمقتضنناه يمتننزم الوكيننل بننان يقننوم بعمننل قننانوني لحسنناب الموكننل 3ويكننون الوكيننل ممننزم بتنفيننذ
الحوالننة دون أن يجنناوز حنندودا المرسننومة 4ويفننرق أنصننار نظريننة الوكالننة فنني تفسننير الحوالننة المصننرفي بننين
حالة النقل بين حسابين لشخصين في مصرفين وبين حالة النقل الذي يتم بين حسابين لشخص واحد
أوال :بفرض أن العممية تتم بين حسابين لشخصين في مصرفين ،يأخذ النقل المصرفي احد شكمين:
فينو إمنا أن ينتم عبنر تسنوية مباشنرة بنين المصننرفين المعنينين ،أو أن ينتم عبنر حسنابين لكنل منن المصننرفين
لدى مصرف ثالث.
ذىب الفقو في ىذا الصدد إلى أن بنك ا مر ىنو الممتنزم األساسني فني ىنذه العممينة ،فينو يقندم المبمنغ لبننك
المستفيد ،ويعتبر ىنا مصرف المستفيد بمثابة وكيل عن مصرف ا مر في تمام العممية.
أمنا فنني حالننة كنون النقننل تننم عنن طريننق حسننابين لنندى مصنرف ثالننث ،يطمننب مصنرف األمننر مننن المصننرف
الوسننيط إجنراء تحويننل بننالمبمغ مننن حسننابو إلننى حسنناب مصننرف المسننتفيد ،وىنننا يقننع عمننى مصننرف المسننتفيد
أن يقننوم بقينند المبمننغ المنقننول فنني الجانننب النندا ن لحسنناب المسننتفيد لديننو ،أي أن بنننك المسننتفيد يعتبننر وكننيبل
عن المستفيد.
وقنند تعرضننت ىننذه النظريننة إلننى العدينند مننن االنتقننادات ،منيننا أن بنننك ا مننر ال يعتبننر وكننيبل عننن ا مننر،
توانم ننا ينف ننذ الت ازم ننا تجاى ننو ،يفرض ننو عمي ننو عق نند الحس نناب ،وك ننذلك األم ننر ف نني الحال ننة الثاني ننة ،حين نث إن بن ننك
المستفيد ينفذ التزاماتو تجاىو بمقتضى عقد الحساب أيضا.
ثانيا :بفرض أن النقل يتم بين حسابين لشخص واحد:
قد يكون ىذا النقل بين حسابين لشخص واحد لدى نفنس المصنرف ،وقند يكنون بنين حسنابين لشنخص واحند
لدى مصرفين مختمفين.

 -3م  665قانون مدني سوري
 -4م  666ف 1قانون مدني سوري

43

ففني الحالنة األولنى ال تثنور مشناكل ،حينث يقنوم المصنرف بنقنل المبمنغ منن احند الحسنابين لدينو إلنى حسنناب
آخنر لدينو أيضنا ،فننإذا كاننت ىنذه العممينة مسننموح بينا بمقتضنى العبلقنة بننين المصنرف وعميمنو ،فناألمر ىنننا
مبننرر ،والقصنند منننو تجدينند النندين ،ويقتصننر دور المصننرف فنني ىننذه الحالننة عمننى القيننام بنندور الوكيننل عننن
ا مر.
أمننا ف نني حالننة ك ننون ال حس ننابين لنندى مص ننرفين مختمفننين ،فق نند ذى ننب الننبعض إل ننى أن عمميننة النق ننل تتض ننمن
عمميتين ،األولى يقوم بمقتضاىا بنك ا منر بندور المنناب ،ويكنون ا منر منينب ،والبننك الثناني بمثابنة منناب
لديو ،والعممية الثانية يكون البنك الثناني بمثابنة منناب ،منن قبنل المنينب (النذي ىنو ا منر نفسنو) ،ولعنل ىنذا
الرأي يقوم عمى اإلفراط في المجوء إلى نظرية اإلنابنة لتبرينر الطبيعنة القانونينة لمحوالنة المصنرفية ،فني حنين
يمكننا اعتبار كل من البنكين بمثابة وكينل عنن صناحب الحسنابين ،فينفنذ البننك األول منا طمبنو ا منر مننو،
وينفننذ البنننك الثنناني مننا طمبننو منننو المسننتفيد (الننذي ىننو ا مننر نفسننو) دون الحاجننة إلننى النندخول فنني تعقينندات
نظرية اإلنابة.
الفرع الرابع :النظرية الشكمية
ذىب جانب منن الفقنو إلنى منا نؤينده ويؤينده القضناء الحنديث ،أن أينا منن نظرينات القنانون المندني ال تصنمح
لشننرح الطبيعننة القانونيننة لمحوالننة المصننرفية ،فينني عمميننة تخضننع تمامننا ألصننول وأع نراف الفننن المصننرفي،
حيث إن جوىر العممية ىنا ،ىو نقل مبمغ من حسناب خنر ،وىنذا النقنل ينتم بمجنرد القيند كمنا أسنمفنا ذكنره،
فنناألمر يتعمننق بكيفي ننة تننداول النقننود القيدي ننة ،والقواعنند المصننرفية الت نني تحكننم ىننذا الت ننداول ىنني التنني تحك ننم
العبلقة بين األطنراف ذوي الشنأن ،فعممينة التحوينل المصنرفي فني ىنذا المعننى ليسنت عممينة رضنا ية ،توانمنا
ىنني عمميننة شننكمية تننتم بننالقيود الكتابيننة التنني تعتب ننر أسنناس العمميننة كميننا ،حيننث شننبو الفقينناء ذلننك ب ننالنقود
الحقيقية ،فبل ينصرف حق أي من األطراف إال بالتسميم ،فالقيد ىو بمثابة التسميم.
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أحكام الحوالة المصرفية
دراسة أحكام الحوالة المصرفية يعني البحث في آلية تنفيذىا التي تختمف باختبلف نوعيا و
إمكانية وقف تنفيذ أمر التحويل و تحديد وقت إتمام عممية النقل المصرفي ،ومن ثم آثارىا و سنتناول
أيضًا الحوالة المصرفية في حالة اإلفبلس .و من ثم نتطرق بإيجاز لموقف المصارف اإلسبلمية من
الحوالة المصرفية.
أ -أنواع الحواالت المصرفية و تنفيذها:
الحواالت إما أن تكون صادرة أو واردة أو دورية  ،كما يمكن التحويل بأسموب الشيكات المصرفية.
الفرع األول -الحواالت الصادرة:
و ىي عبارة عن أمر دفع يصدر عن أحد البنوك بناء عمنى طمنب عميمنو إلنى أحند فروعنو أو أي بننك آخنر
داخنل الدولنة أو خارجينا و يسننمى البننك الندافع بحينث يقننوم األخينر بندفع مبمنغ مننن المنال إلنى شنخص آخننر
يسمى المستفيد.
أوالا -الحواالت الصادرة الداخمية:وىي أوامر الدفع أو التحويل التي يتمقاىا البنك المحمي منن عمبل نو لندفع
مبنالغ معينننة إلنى طننرف آخننر أي المسنتفيد فنني نفنس البمنند أي أن كننل منن ا منر والمسننتفيد يقننيم فني نفننس
البمد.ويتم دفع ىذه المبالغ بأحد أسموبين.
 -1عن طريق فرع آخر لنفس البنك.
 -2عن طريق فرع لبنك آخر يختمف عن بنك الفرع المحول.
 -1دفع الحواالت من خبلل فروع نفس البنك:
وقد يكون المستفيد يحتفظ بحساب لدى فرع البنك وقد ال يكون لديو حساب لدى أي من الفروع ولكنو
يتواجد في مكان فرع آخر لنفس البنك المحول.
وتتم تسوية ىذه الحواالت من خبلل المركز الر يسي لممدفوعات )  (DPCحيث تحتفظ جميع فروع البنك
بحسابات لديو .وتتم تسوية ىذه الحواالت من خبلل نظامين:
-النظام اليدوي:
يستعمل ىذا النظام في حال عدم ربط الفروع مع بعضيا البعض ) (Offlineحيث العممية تتم
ٍ
بشكل يدوي عمى أن يرسل الفرع المحول إشعا ار خطياً إلى المركز الر يسي لممدفوعات ) (DPCيتم من
خبللو قيد القيمة من قبل المركز الر يسي عمى حساب الفرع المحول( –) ولحساب الفرع الدافع ( )+كما

45

يرسل البنك المحول تعميمات مفصمة إلى البنك الدافع عن تنفيذ الحوالة.
- النظام ا لي:
نتيجة النتشار أساليب ربط الفروع مع بعضيا نتيجة التقدم التقني أصبح باإلمكان ربط الفروع
إلكترونيًا )  (On-Lineوبتكاليف أقل من النظام اليدوي .إن عدم ربط الفروع إلكترونيا يؤدي إلى البطء
الشديد في تنفيذ الحواالت وعدم إصدار البطاقات اإللكترونية )) ATMمما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من
العمبلء.
وبموجب ىذا النظام يستطيع أي فرع أن يقيد الحواالت عمى حساب(  )-أو لحساب( ) +أي عميل لدى
أي فرع آخر وذلك من خبلل مركز المدفوعات المحمي )  (DPCالذي يربط جميع الفروع بجياز
الكمبيوتر الر يسي.أن عدد مراكز المدفوعات المحمية يتحدد وفقاً لحجم عمميات الفروع مثبلً يمكن تقسيم
الفروع إلى عدة مراكز بحيث يرتبط عدد معين من الفروع بمركز واحد يربط بينيا جياز كمبيوتر ر يسي
وىذا الجياز يمكن ربطو مع بنوك أخرى أو مع البنك المركزي وذلك إلجراء المقاصة بين البنوك .
 -2الحواالت التي تدفع من خبلل فروع بنوك أخرى :
في ىذه الحالة يكون المستفيد متواجد في مكان آخر وال يوجد فرع لمبنك ا مر فيو أو أن المستفيد
لديو حساب لدى البنك ا خر .ويتم تنفيذ ىذه الحوالة إما بواسطة النظام اليدوي أو بواسطة النظام ا لي
كما يمي:


النظام اليدوي:
يعتمد ربط البنوك عمى مدى تطور نظام المدفوعات الوطني الذي تطبقو السمطات النقدية ( البنك
المركزي ) وقد أصبح تحديث ىذا النظام ضمن األولويات التي تطرحيا السمطات الوطنية لما ليا
من عبلقة وطيدة مع تطور أسواق المال وأسواق رأس المال.
وتتم تسوية قيمة ىذه الحواالت المحمية حسب ىذا النظام وفقاً لمعبلقة المصرفية بين بنك الفرع
ا مر وبنك الفرع الدافع وذلك بأحد األسموبين:

أ -وجود حساب ألحد البنكين لدى البنك ا خر:
وتتم بأن يرسل فرع البنك المحول إشعا ًار خطيًا إلى مركز مدفوعاتو الر يسي والذي بدوره يرسل
إشعا اًر خطياً إلى مركز المدفوعات الر يسي لمفرع الدافع يعممو بقيد المبمغ لحسابو وبعدىا يرسل
ىذا المركز التعميمات إلى فرعو بدفع الحوالة إلى المستفيد وأنو قيد الحوالة لحسابو بالمركز .
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ب -عدم وجود حساب بين البنكين :
وتتم تسوية الحواالت من قبل المراكز الر يسية لممدفوعات في ىذه الحالة بواسطة البنك
المركزي ( سمطة النقد) الذي يحتفظ جميع البنوك المحمية بحسابات لديو.
 النظام ا لي:
إن أحد التحديات التي تواجو الدول النامية ىي تحول نظام المدفوعات الوطني إلى نظام آلي يتبلءم
مع حاجات األسواق المالية المتطورة وتمبي حاجات العمبلء .وتعتمد المؤسسات المالية لتسوية
المدفوعات المالية أدوات مثل الشيكات – أوامر التحويل – عمميات البطاقات اإللكترونية.
وقد نشأت عدة أدوات لتسديد عمميات الدفع بسبب التطور في أجيزة الكمبيوتر بحيث أدخمت تطو ًار
في طرق تسديد عمميات الدفع وكذلك في أنظمة التسجيل وبث المعمومات
وأىم ىذه الطرق مايمي:
أ -استبلم أوامر خطية تواصدار إشعارات خطية نتيجة التنفيذ :
أن أساس ىذا األسموب ىو استعمال نموذج معد ليذه الغاية مثل نموذج التحويل والشيك حيث تسجل
المعمومات الواردة فيو إلكترونياً بواسطة ترميز  Codingىذه المعمومات تسجل في سطر واحد يطبع في
أسفل النموذج.وىذا النموذج يعتمد عمى تحويل المعمومات الواردة في المستندات إلى رموز يتم قراءتيا من
قبل األنظمة ا لية مثل نظام  (OVR ) Optical Voucher Readerويتم تنفيذىا آلياً.
ب -استبلم أوامر خطية وتنفيذ بواسطة التصوير اإللكتروني:
يعتمد ىذا األسموب عمى تصوير المستندات بواسطة أجيزة إلكترونية وتنفذ ىذه المعمومات المصورة في
وحدة مراقبة وتظير عمى شاشات الكمبيوتر ألغراض عمميات التصحيح .وىذا األسموب يعتمد عمى
التصوير وال يحتاج إلى عمميات الترميز أو استعمال برامج )  (OVRيعني Optical Voucher
Reader.
ج -استبلم األوامر إلكترونياً وتنفيذ الحوالة إلكترونيا:
يتم ىذا األسموب عن طريق بث أوامر الدفع إلكترونيًا إلى مراكز الدفع الر يسية لمبنوك وذلك من خبلل
غرفة المقاصة وتنفذىا برامج تدعى(DCE).Data Carrier Exchange.
د -استبلم أوامر الدفع بواسطة سوفيت:
يمكن استعمال نظام سوفيت كنظام مقاصة آلي ألوامر الدفع بين البنوك المحمية وقد استعمل نظام
السوفيت في بعض أنظمة المقاصة األوروبية.أي بين الدول األوروبية وليس فقط بين البنوك المحمية.
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ثاني ا  -الحواالت الصادرة الخارجية
بناء عمى طمب عميمو إلى
الحوالة الصادرة الخارجية ىي أمر دفع يصدر من قبل البنك المحمي ً

بنك مراسل في الخارج لدفع مبمغ معين إلى مستفيد محدد.ويبلحظ بأن ىذه الحوالة تختمف عن المحمية
بأنيا
تستعمل العمبلت األجنبية واألكثر شيوعًا ىي:الدوالر،اإلسترليني،اليورو،الفرنك السويسري ،ألينالياباني .
مكان المستفيد في الخارج.يتم دفعيا بواسطة بنك في الخارج.أساليب دفع الحوالة األجنبية( الخارجية)
أ -وجود حساب لمبنك المحمي مع البنك المراسل ( الدافع) بنفس العممة:

يدفع البنك المراسل قيمة الحوالة إلى المستفيد وبالمقابل يقيد نفس القيمة عمى حساب البنك المحمي ()-
طالب إصدار الحوالة .
ب -عدم وجود حساب لمبنك المحمي مع البنك المراسل:
في ىذه الحالة يصدر البنك المحمي الرسا ل التالية:
 -1أمر تحويل إلى البنك المراسل الموجود في بمد المستفيد لدفع الحوالة.
 -2أمر تحويل إلى البنك الذي يوجد لديو حساب لمبنك المحمي بعممة الحوالة لدفع القيمة إلى البنك
المراسل الذي وجيت إليو الحوالة .وىذا البنك الذي يحول القيمة إلى البنك الدافع ىو البنك المغطي
والرسالة التي وجيت إليو أي أمر التفويض بالدفع تسمى برسالة التغطية.
ج -وجود حساب لمبنك المحمي مع البنك الدافع بعممة مختمفة:
في ىذه الحالة يتم مايمي:
 -1أمر تحويل إلى البنك المراسل الموجود في بمد المستفيد لدفع الحوالة لممستفيد ،وبنفس الوقت تفويضو
بقيد القيمة المقابمة لقيمة الحوالة بعممة الحساب المفتوح لديو عمى حسابو( )-أي عمى حساب البنك
المحول.
 -2أمر تحويل إلى البنك الذي يوجد لديو حساب لمبنك المحمي بعممة الحوالة لدفع المبمغ إلى البنك
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المراسل الذي وجيت إليو الحوالة .وىذا البنك ىو البنك المغطي وىو الذي يدفع مبمغ الحوالة لمبنك
المراسل بموجب رسالة تغطية.
الفرع الثاني – الحواالت الواردة:
يكون فييا البنك الذي وردت إليو ىو البنك الدافع ،ذلك ألنو يقيد قيمتيا لحساب المستفيد .وبالتالي ىي
أوامر دفع مستممة من بنك أجنبي أو محمي لدفع مبمغ معين إلى مستفيد مبين اسمو وعنوانو ورقم حسابو
مع البنك الذي يتعامل معو وىي قسمان:
أو اال -الحواالت الواردة الداخمية .
وىي التي ترد إلى البنك من أحد الفروع داخل حدود الدولة أو من خارجيا.
لقد أنشأت البنوك مراكز مستقمة إلصدار الحواالت واستقباليا وتختمف البنوك فيما بينيا من حيث الربط
بين جميع الفروع من جية وبين البنوك المحمية المختمفة من جية أخرى بشكل آلي On Lineوىذا يعتمد
عمى مستوى التطور في نظام المدفوعات الوطني المطبق بإشراف السمطات النقدية ( البنك المركزي ).
وىناك عدة أساليب الستبلم وتنفيذ الحواالت كما يمي:
 استالم وتنفيذ الحوالة يدويا :
يستمم مركز الحواالت في البنك أوامر الدفع الواردة من فروع البنك أومن بنوك أخرى ويتم تنفيذىا كما
يمي:
 -1أوامر الدفع الواردة من الفروع:
إذا كان أمر الدفع سينفذ من خبلل الفرع عندىا يصدر المركز أم ًار خطيًا لمفرع إلجراء الدفع تواذا كان
أمر الدفع سينفذ من خبلل بنك آخر فإن المركز يصدر أم اًر خطيًا إلى مركز ىذا البنك إلجراء الدفع
من خبلل فرعو أو الفرع الذي يحتفظ المستفيد لديو بحساب.
 -2أوامر الدفع الواردة من البنوك:
يستمم مركز الحواالت في البنك الحواالت الواردة ويصدر مقابميا أوامر دفع إلى الفرع
المكمف لدفع القيمة لممستفيد.ويقوم ىذا الفرع بقيد القيمة لحساب المستفيد ( )+إذا كان لديو حساب في
ىذا الفرع أو يرسل لو إشعا ًار خطيًا إن لم يكن لديو حساب في ىذا البنك.
 استالم وتنفيذ الحوالة آلي ا:
إن تنفيذ الحوالة آليًا يعني أن تتم من خبلل الكمبيوتر الذي يعمل عمى ربط مركز البنوك والفروع
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المختمفة مع بعضيا البعض
-1استبلم الحواالت من الفرع ( :نفس البنك(.
ينفذ الفرع الحوالة كما طمب عميمو ويدخل ىذه المعمومات المتعمقة بالحوالة عمى برامج الكمبيوتر
وتنتقل ىذه المعمومات بشكل تمقا ي إلى مركز الحواالت لينفذىا الفرع لينفذىا إلى الفرع
ا خر.وبعدىا يتم قيدىا عمى حساب المستفيد وذلك من خبلل معرفة رقم حسابو .وفي حال عدم
وجود رقم حساب لدى الفرع المعني فإن القيمة تحول لو من خبلل الكمبيوتر وتوضع في حساب
مؤقت حواالت واردة معمقة.
 -2دفع الحواالت من خبلل بنوك محمية:
إذا كان المستفيد يحتفظ بحساب لدى بنك آخر أو متواجد في دا رة فرع بنك آخر فإن البنك الذي استمم
الحوالة سوف يدفعيا من خبلل مركز البنك ا خر وتتم ىذه العممية يدويًا في حال عدم الربط اإللكتروني
بين البنوك وفي حال وجود الربط تتم آليًا من خبلل غرفة المقاصة.
ثاني ا -الحواالت الواردة الخارجية أو األجنبية:
و ىي التي ترد من خارج حدود الدولة إلى البنك الدافع ،و ىي ذات عا د كبير لمعمبلت األجنبية
لتأثيرىا في ميزان المدفوعات.
تستمم البنوك المحمية الحواالت األجنبية بواسطة سويفت بالعممة األجنبية أو المحمية ويتم التأكد قبل تنفيذ
الحوالة مما يمي:
رسا ل سويفت مستممة بشكل صحيحصحة تفاصيل الحقول وخاص ًة الحقل المخصص لمبنك المستمم.وجود اسم وعنوان المستفيد ورقم حسابو.وجود رصيد ٍكاف لمبنك المرسل إذا كان يحتفظ بحساب لدى البنك الدافع.
تنفيذ الحوالة الواردة األجنبية:
ىذه الحواالت يتم دفعيا إما من خبلل فرع البنك مستمم الحوالة أومن خبلل بنك آخر ففي الحالة األولى
يقوم المركز بإصدار أمر خطي إلى الفرع إلجراء الدفع وفي الحالة الثانية يصدر المركز أم ًار خطيًا إلى
مركز ىذا البنك ا خر إلجراء الدفع من خبلل فرعو أومن خبلل مركز إصدار واستبلم الحواالت.
أما إذا كان ىناك ربط آلي ففي الحالة األولى ينتقل األمر عبر الكمبيوتر آليًا إلى مركز الحواالت لينفذىا
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إلى الفرع ا خر.ويتم قيدىا عمى حساب المستفيد إذا كان لو حساب توان لم يكن لو حساب يتم قيدىا في
حساب مؤقت حواالت واردة معمقة.
تواذا كان المستفيد لو حساب لدى بنك آخر فإن البنك الذي استمم الحوالة سوف يدفعيا من خبلل مركز
الفرع ا خر ويتم ذلك من خبلل الربط ا لي عن طريق المقاصة.
فإذا وردت بالعممة المحمية فإن البنك المحمي يطمب من البنك األجنبي قيد القيمة المقابمة بالعممة األجنبية
لحسابو.
الفرع الثالث -الحواالت الدورية:
يحتاج البعض إلى تحويل مبالغ شيرية أو بتواريخ محددة وفقاً لمتطمبات حاجاتو ،فيطمب من
البنك أن يقدم لو خدمة مصرفية في بند الحوالة تتضمن أن يحول مبالغ نقدية شيريًا أو في تاريخ معين
من كل شير بموجب تفويض موقع منو يبين فيو موعد التحويل و مقدار الحوالة و اسم المستفيد و عنوانو
و أية تفاصيل أخرى ،و تمثل ىذه الحواالت في الغالب من األحيان ،رواتب موظفي الشركات في
الخارج ،أو مخصصات الطبلب من أولياء أمورىم أو مخصصاتيم من الجية الموفدة ليم إذا كانوا في
بعثة عممية.
و ال تختمف إجراءات تنفيذ الحواالت الدورية الخارجية أو الداخمية الصادرة أو الواردة عن اإلجراءات التي
تحدثنا عنيا فيما سبق.
وىذه الحواالت تتم بأوامر مستديمة يصدرىا العميل عندما تنصب عمى عدة عمميات يحدد
مواعيدىا ،و قد يصدر العميل أم اًر واحداً يتضمن تفويض البنك بإجراء تحويبلت منتظمة في مواعيد
يحددىا و قد يصدر عدة أوامر ينفذ كل واحدة منيا بالموعد المحدد فيو.
و يمكن لمعميل االحتفاظ بحقو بوق ف تنفيذ األمر في أي وقت يشاء إال أن يكون في ذلك حق المستفيد
كأن يكون ا مر بالدفع أو البنك الدافع قد أخطر المستفيد بأمر التحويل ،و عندما يكون ىذا األمر
مكتوباً بو عدة المرات التي أمر العميل أن يجرييا ،فإنو بيذه الحالة ال يجوز لآلمر أن يرجع بأمره ،و إن
فعل و طمب من البنك المأمور بالدفع أال يدفع يتعين عمى ىذا األخير رفض الطمب.
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الفرع الرابع – التحويل بأسموب الشيكات المصرفية
إن تمبية طمبات عمبلء البنوك بدقة و سرعة تعد وسيمة من وسا ل تسويق الخدمات المصرفية ،و
تمبي البنوك طمبات عمبل يا عن طريق قسم الحواالت عندما تصدر ليم شيكات مصرفية تصرف من
فروع البنك أو من بنوك أخرى.
و البنك الذي يمبي رغبة عميمو و يصدر شيكًا عمى مؤسسة مصرفية أخرى داخل حدود الدولة أو خارجيا
يعد بمقتضى ىذا الشيك ساحباً و البنك الذي سيدفع ىو المسحوب عميو و المستفيد ىو الطرف الثالث
في ىذه العممية.
و يعرف الشيك المصرفي بأنو أمر دفع غير معمق عمى شرط يصدره البنك الساحب و يوجو ىذا األمر
إلى أحد فروعو في الداخل أو الخارج أو إلى أحد مراسميو و يأمره بأن يدفع مبمغاً من النقود عند
اإلطبلع.
ال من عممية التحويل ،ذلك ألن الشيكات المصرفية سيسيل
و يفضل العمبلء المجوء إلى ىذه الوسيمة بد ً
تداوليا و صرفيا عن طريق التظيير ،و تؤدي ذات الدور الذي تؤديو الحوالة ،و يجري العمل لغايات
إصدار الشيكات المصرفية بحسب ما إذا كان عميل البنك ىو الذي سيرسل ىذه الشيكات إلى المستفيد
أم البنك سيولى ذلك ،و الغالب أن تسمم الشيكات إلى ال مشتري (طالب التحويل ) ليقوم بدوره بإرساليا
لممستفيد.
و تحكم عبلقات األطراف في الشيكات المصرفية ذات القواعد القانونية كما وردت في قانون التجارة و
منيا التسطير و التظيير و التقادم.
و بخصوص اإلجراءات المتبعة إلصدار شيك مصرفي فبل تختمف عن إجراءات إصدار الحوالة
و التي تبدأ بتحرير نموذج طمب إصدار شيك يتضمن كافة التفاصيل مع تحديد إقامة المستفيد و بعد
ذلك إجراء القيود الدفترية لغايات محاسبية.
ثم ينظم الموظف إشعا ًار بسحب الشيك إلى البنك المسحوب عميو حسب نموذج معد ليذه الغاية يعممو
بسحب الشيك عميو ،و يسجل عممي ة إصدار الشيك في سجل خاص و بعد ذلك يتم توقيع الشيك من
المخولين بالتوقيع و يسمم إلى المشتري ( طالب اإلصدار ) الذي يرسمو بدوره إلى المستفيد إذا لم يكن ىو
المستفيد من الشيك.
و يختمف الشيك المصرفي عن الشيك المصدق في أن األول ورقة تجارية يعد الساحب فييا البنك ذاتو
في حين الساحب بالشيك المصدق ىو أحد عمبلء البنك ،و بناء عمى طمب المستفيد من الشيك يمجأ
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الساحب ( عميل البنك ) إلى البنك المسحوب عميو ليطمب منو ضمانًا لمشيك بأن رصيده محجوز لحين
تقديم الشيك لموفاء ،و بيذه الحالة يعمق البنك من حساب عميمو قيمة الشيك الذي صدقو عمى نحو يعتبر
البنك بذلك مدينًا أصمياً لممستفيد من الشيك.
كما يختمف الشيك المصرفي عن الحوالة في أن المستفيد من الشيك يستطيع صرفو من أي بنك يختاره
في حين ال تصرف الحوالة إال من البنك المرسمة إليو ( البنك الدافع ) أو ( البنك المغطي ) ىذا و إن
الشيك يمكن تظييره و نقل ممكية الحق الثابت بو إلى الغير ،في حين ال يمكن تظيير الحوالة و تصرف
لممستفيد فقط.
و الشيك ال يصرف بعد انتياء مدة تقديمو لموفاء إال بموافقة البنك المسحوب عميو في حين يمكن صرف
الحوالة في أي وقت ،و الشيك يتضمن بيانات إلزامية ورد النص بشأنيا في القانون ،أما الحوالة فبل توجد
ليا شكل محدد و تأتي بأي نص و ال يشترط أن يكون خطاباً مكتوبًا و بخصوص الشيك المصرفي فإن
إرسالو إلى المستفيد يتم بواسطة طالب اإلصدار ( المشتري ) أما الحوالة فترسل إلى المستفيد بواسطة
البنك الدافع.
ب -وقف التنفيذ و تاريخ إتمام النقل المصرفي
الفرع األول :وقف تنفيذ أمر التحويل:
يجوز لآلمر الرجوع عن أمر التحويل الذي وجيو لمبنك ،إذا لم يكن قد نفذ األمر بعد ،و في حال أفمس
ا مر ،فان ذلك ال يحول دون تنفيذ األمر إذا قدمو المستفيد لمبنك قبل صدور الحكم بشير اإلفبلس
أما في الحالة التي ال يكون فييا الرصيد في حساب ا مر غير كافي ،وكان أمر النقل موجيا مباشرة إلى
البنك ،جاز لمبنك عند ذ أن يرفض تنفيذ األمر عمى أن يخطر ا مر فو ار بيذا الرفض
أما إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جممة واحدة ،وكانت قيمة األوامر التي قدموىا تزيد عن رصيد
ا مر ،كان من حقيم أن يطمبوا توزيع ىذا الرصيد الناقص فيما بينيم بنسبة حقوقيم قسمة الغرماء ،وليس
لمبنك أن يقوم بيذا التوزيع إال في يوم العمل التالي ليوم تقديم ىذه األوامر
أما الحالة الثانية المتعمقة بحالة عدم كفاية رصيد األمر جراء تقديم عدة طمبات لمتحويل دفعة واحده فقد
أضافت عبارة ضرورة دعوة ا مر إلى تكممة رصيده في يوم تقديم الطمبات.
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الفرع الثاني :تاريخ تمام النقل المصرفي
لتحديد تاريخ إتمام عممية التحويل أىمية كبيرة ،تبدو حال إفبلس احد أطراف العممية ،األمر الذي قد
يؤثر في صحتيا أو في نفاذىا ،حيث انو ال ينفذ األمر الذي يكون قد أصدره آمر شير إفبلسو ،قبل أن
تتم عممية التحويل بتبلقي إرادات أصحاب الشأن في النقل ،وكذلك قد تنشا بين البنك وا مر عبلقات
قانونية تخول البنك أن يرفض إتمام تنفيذ التحويل ،كما لو أصبح دا نا لآلمر قبل إتمام التحويل و أراد
التمسك بالمقاصة.
وتعددت ا راء في مجال تحديد تاريخ تمام الحوالة ،حيث ذىب فريق إلى أن عممية التحويل تحتاج إلى
تراضي بين األطراف ،تواجراء قيود كتابية في الحسابين ،فا مر يبدي رغبة في النقل ثم يميو رضا البنك
وبعده رضا المستفيد ،لكن أحيانا يقدم رضا المستفيد عمى البن ك ،وذلك عندما يأخذ المستفيد أمر النقل
بنفسو إلى البنك ،لكن لو رفض المستفيد النقل عندىا ال يكون لمنقل أي اثر ،ويعتبر كأنو لم يكن ،حتى
لو كان الرفض بعد موافقة البنك.
والغالب ىنا أن القبول يعتمد عمى وقت إجراء القيد ،باعتبار البنك وكيبل عن المستفيد ،الن الحساب
المفتوح باسم العميل يقبل بطبيعتو دخول أي مبمغ فيو ،أما إذا تدخل في تنفيذ النقل مصرفان فإن العممية
تتم في وقت قبول البنك الثاني ،أي بنك المستفيد ،أي من وقت قيدىا في حساب المستفيد.
والبنك الثاني ال يقوم بإجراء ىذا القيد إال عندما يقبل أن يكون مديناً أمام المستفيد ،أي عندما يتمقى قيمة
القيد من البنك ا مر.
أما إذا حصمت العممية بين فرعين لبنك واحد ،اعتبرت قد تمت بمجرد قيدىا في الجانب المدين لحساب
ا مر ،وىذا يعود إلى أن البنك واحد ،وبالتالي فإن رضاه يتم بمجرد إج ار و القيد في حساب ا مر ،فبذلك
يخرج المبمغ من ذ مة ا مر ،أما القيد في حساب المستفيد فيو عممية داخمية بالنسبة لمبنك ويمزم إخطار
المستفيد بو.
وقد حسم المشرع السوري تضارب ا راء ىذا فاعتبر أن المبمغ المحول ينتقل إلى المستفيد عند قيده عمى
حساب طالب التحويل.5
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ج -الحوالة المصرفية واإلفالس:
الحوالننة المصننرفية عمميننة محاسننبية تننتم بتنندخل ثبلثننة أط نراف ،وكننل منننيم معننرض لئلفننبلس ،،و تتننأثر ىننذه
العممي ننة ب ننإفبلس اح نند ىن نؤالء األطن نراف ،ويختم ننف األم ننر فيم ننا إذا ك ننان المفم ننس ى ننو ا م ننر ،أو البن ننك ،أو
المستفيد ،كما يختمف إذا ما كان قد شير اإلفبلس قبل تمام عممية التحويل أم بعدىا.
الفرع األول :إفالس اآلمر
منن المعننروف انننو بمجننرد شننير إفنبلس التنناجر ترفننع يننده عننن إدارة أموالنو ،ويمتنننع عميننو القيننام بننأي
تصرف ،ويعتبر أمر التحويل المصرفي من األعمال التي يمتنع عمينو القينام بينا ،سنواء كنان التحوينل وفناءا
لدين مترتب في ذمتو ،أم كان مقصود بو التبرع.
فنإذا أصنندر ا منر لمبنننك أمن ار بتحويننل مبمنغ مننن النقنود مننن حسنابو لحسنناب المسنتفيد ،وشننير إفنبلس ا مننر
قبنل أن تننتم عمميننة النقننل ىننذه ،يتعننذر ىنننا تنفيننذ العممينة ،وال ينفننذ األمننر نتيجننة لئلفننبلس الواقننع بننين إصنندار
األمر من جية ،وتمام العممية بتبلقي إرادات األطراف أصحاب الشأن بالنقل من جية أخرى.
حيث أنو يترتب عمى المصنرف تنفينذ طمبنات التحوينل النواردة إلينو قبنل الينوم النذي يصندر فينو الحكنم بشنير
إفبلس ا مر طالب التحويل.
أما التحويل المصرفي الحاصل في أثناء إجراءات الصمح الواقي ،فتخضع لؤلحكنام العامنة لئلفنبلس ،حينث
ال تسننري بالنس ننبة لم نندا نين اليبننات وغيرى ننا م ننن التص ننرفات المفق نرة والكفال ننة الت نني يعقنندىا الم نندين ف نني أثن نناء
إجراءات الصمح الواقي.
أمننا النقننل المقصننود بننو الوفنناء بنندين حننال فيننو صننحيح الن النقننل المصننرفي فنني نظننر الفقننو الحننديث يعتبننر
وفاء حقيقيا.
تواذا كان التحويل بين حسنابين لشنخص واحند فني فتنرة الريبنة ،والحسناب الثناني مضنموناً ،كنان النقنل بمثابنة
تقرينر تننامين لنندين سننابق .ويكننون ىننذا النقننل بمثابننة وفنناء لندين لننم يحننل بعنند ،إذا كننان النقننل مننن حسنناب لننو
اجل إلى حساب برصيد يستحق عند الطمب وبالتالي ال ينفذ في مواجية الدا نين.
الفرع الثاني :إفالس البنك
أوال :حالة النقل بين حسابين في بنك واحد
عنندما ينفننذ البنننك حوالننة بننأمر مننن ا مننر ،فننان ذلننك يعتبننر وفنناءا مننن البنننك لنندين لآلمننر فنني ذمتننو ،فيمننا لننو
كننان منندينا لننو ،أو إقنراض مننن البنننك لآلمننر ،فيمننا لننو لننم يكننن ىننذا األخيننر دا نننا لمبنننك ،وبالتننالي ال يسننتطيع
البنك المفمس تنفيذ ىذا النقل.
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ويعتبر النقل الذي ينفذه البنك في فترة الريبة باطل ،إذا انطوى عمنى غنش ،و إال اعتبنر صنحيحا ألننو وفناء
بنقود لو تم بحسن نية.
ثانيا :حالة النقل بين حسابين لدى بنكين مختمفين
ال يؤثر إفبلس بنك ا مر عمى عممية التحويل إذا تمت بصورة نيا ية و تنم قيندىا فني حسناب بننك
المستفيد قبل شير إفبلس البنك ا مر ،حينث أن القيند النذي يجرينو األخينر فني حسناب بننك المسنتفيد لدينو،
يعتبر قيد في حساب وكيل المستفيد ،الذي يعتبر بالتالي انو تمقى المبمغ.
وعمننى العكننس يمتنننع إتمننام العمميننة فيمننا لننو شننير إفننبلس بنننك ا مننر قبننل قينندىا فنني حسنناب بنننك المسننتفيد،
حيث يعتبر بنك ا مر ىو الذي يجري العممية في الحقيقة.
وكذلك فان إفبلس بنك المستفيد يمنع تمام العميمة ،إذا شير اإلفبلس قبل قيند المبمنغ فني حسناب المسنتفيد،
وتنتم صننحيحة ومنجنزة إذا كنان شننير اإلفننبلس بعند ىننذا القينند ،منا لننم يننرفض المسنتفيد عمميننة التحويننل فيمننا
بعد ،األمر الذ ي ييدم عممية التحويل منن أساسنيا و كأنينا لنم تكنن ،ويعنود األطنراف إلنى الحالنة التني كنانوا
عمييا قبل أمر التحويل.
الفرع الثالث :إفالس المستفيد
بمجننرد إفننبلس المسننتفيد ترفننع يننده عننن إدارة أموالننو أيضننا ،ويسننتبدل بوكيننل التفميسننة ،الننذي يحننل محمننو فنني
قبول التحويل وتمقي الوفاء.
ويعتبر التحويل الحاصل فني فتنرة الريبنة صنحيح ،الن الوفناء الحاصنل فني ىنذه الفتنرة صنحيح قانوننا ،حينث
يبقى المدين قا ما بإدارة أموالو و يثابر عمى القيام بجميع األعمال العادينة والمختصنة بتجارتنو ،ومنينا قبنول
الوفاء أو التحويل المصرفي ،وذلك تحت إشراف المفوض توادارة القاضي المنيب.
د -آثار الحوالة المصرفية ومسؤولية البنك
وبعند د ارسننتنا ألننواع الحوالننة و لتنفينذ الحوالننة ،واخنتبلف آليننة تنفينذىا فيمننا إذا كنان التحويننل ينتم عننن طريننق
مصننرف واحنند أو مصننرفين ،فإننننا سننوف نتطننرق إلننى آثننار تنفيننذ الحوالننة وخاصننة فنني عبلقننة ا مننر بالبنننك
وعبلقة المستفيد بالبنك.
الفرع األول -آثار الحوالة المصرفية
أو اال :عالقة اآلمر بالبنك من ناحية أولى فإن لمتحوينل المنالي أثنر عمنى عبلقنة ا منر بالبننك ،حينث يعتبنر
التحويننل المننالي مننن قبننل البنننك بمثابننة وفنناء نقنندي لآلمننر ،وليننذا ينننقص الرصننيد النندا ن المقينند فنني حسنناب
ا مر ،بقدر المبمغ المن قنول النذي يقيند فني الجاننب المندين مننو ،أمنا فني حالنة عندم كفاينة رصنيد ا منر فنإن
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البنننك ىنننا يكننون بمثابننة مقننرض فيمننا لننو نفننذ النقننل دون اعت نراض ،ويكننون عمننى ا مننر أن ينندفع بنناقي قيمننة
التحويل الذي قام بتحويمو ،وال يجوز لمبنك أن يبطل التحويل إذا لم يكن قد اعترض.
ثاني ا :عالقة المستتفيد بالبنتك لممسنتفيد حنق ضند البننك بمجنرد القيند فني حسنابو ،كمنا لنو كنان المسنتفيد قند
تمقننى مننن البنننك مبمغنناً نقننداً  ،ثننم قننام بإيداعننو لديننو ،وعميننو فننإن حننق المسننتفيد ضنند البنننك مسننتقل عننن حننق
ا مر ،وبالتالي يمكننا القول بأن التحويل عممية مجرده ،ولذلك لنيس لمبننك التمسنك بنأي دفنع متعمنق بأصنل
الحق بين ا مر والمستفيد.
ىننذا يعننني أنننو لننيس لممصننرف الرجننوع عننن القينند الننذي قننام بننو ،متننى قننام بعمميننة النقننل ،وأجننرى القينند فنني
الجانب الدا ن لحساب المستفيد.
وفنني حالننة رفننض المسننتفيد لمحوالننة الجز يننة بالرصننيد المتننوفر فنني حسنناب األمننر لنندى البنننك فننبل يحننبس ىننذا
الرصيد لصالحو.
ثالث تا :عالقتتة اآلمتتر بالمستتتفيد أمننا فنني عبلقننة ا مننر بالمسننتفيد ،فننإن األمننر يننوفي دينننو لممسننتفيد إذا كننان
م ننديناً ل ننو ،وذل ننك عن نند قب ننول المس ننتفيد لمتحوي ننل ،أم ننا عن نندما يك ننون ى نندف ا م ننر م ننن التحوي ننل ى ننو التب ننرع
لممستفيد ،فإن القيد في حساب ا مر يعتبر تسميماً لميبة إليو.
رابعا :التحويل بين حسابين لشخص واحد لدى البنك تتم ىنذه الحالنة عنندما يكنون ىنناك حسنابين لشنخص
واحد لدى البنك نفسو ،ويتم النقنل بنين ىنذين الحسنابين ،حينث تعتبنر عممينة النقنل عممينة محاسنبية ال ترتنب
أث ارً قانونيا ،وىذا التكييف يكون صحيحاً عندما يكون الحسابين ىما قسمين لحساب واحد.
لكن ماذا لو قام البنك بعممية نقنل مصنرفي دون أن يتمقنى أمن ار بنذلك ،أو تنفينذا ألمنر صنادر عمنن ال يممنك
رصيدا كافيا في حسابو ،أو ممن ال يممك صبلحية إصداره.
الفرع الثاني :مسؤولية البنك عن التحويل المصرفي
قد تثور مسنؤولية البننك نتيجنة تنفينذه ألمنر نقنل عنن طرينق الخطنأ ،أو نتيجنة تنأخره فني تنفينذه ،أو قند تنعقند
مسؤوليتو أيضا بسبب إجراءه نقبل تنفيذا ألمر مزور.
أوالا :المسؤولية عن الغمط يظير الغمط إذا نفذ البنك تحويبل دون أن يتمقى أم ار بنذلك ،أو قند ينفنذ التحوينل
بناء عمى أمر تمقاه بمبمغ از د عما ورد فني األمنر ،ولمبننك أن يطمنب إبطنال القيند الحاصنل غمطنا لممسنتفيد،
وذلننك بننإجراء قينند عكسنني فنني الجانننب المنندين لحسنناب المسننتفيد بننالمبمغ الننذي قينند خطننا فنني الجانننب النندا ن
منننو ،ولننيس لممسننتفيد أن يعتننرض عمننى ذلننك ،إال إذا كننان قنند سننحب المبمننغ بالفعننل مننن حسننابو ،فينننا يجننوز
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لمبنننك مطالبتننو بننرده ،ألنننو يكننون فنني يننده بننبل سننبب ،ون نوال فننرق فيمننا إذا كننان المسننتفيد دا نننا لآلمننر أم غيننر
دا ن لو ،فالعبرة ىنا لمركز المستفيد من البنك وليس من ا مر.
كننذلك قنند يظيننر خطننا البنننك فنني تحويننل مبمننغ إلننى المسننتفيد بننناء عمننى أمننر تمقنناه مننن آمننر ال يممننك رصننيدا
كافينا ،فممبننك اسنترداد المبمنغ مننن المسنتفي د ،متنى اثبنت غمطننو فني تنفينذ األمنر عمننى ىنذا النحنو ،ألننو يجننوز
لممصرف االمتناع عن تنفيذ ىذه الحوالة ذات الرصيد غير الكافي عمى أن يبمغ األمر بذلك فورا.
وقند يرتكنب ا مننر خطنأ فنني ذكنر رقنم حسنناب يطمنب إلننى البننك أن ينفنذ تحننويبل إلينو ،فممبنننك أن يجنري قينندا
عكسننيا السننترداد المبمننغ ،توان تعننذر ذلننك كننان ا مننر مسننؤوالً عننن خطننأه أمننام البنننك ،وقنند يكننون ثمننة محننل
لممشاركة بين البنك و ا مر في المسؤولية ،إذا ثبت أن كبل منيما تسنبب فني وقنوع الضنرر ،كمنا لنو كاننت
تعميمات ا مر غير دقيقة ،ولم يحاول البنك استيضاحيا منو ،فطبقيا تطبيق غير صحيح.
ثاني ت ا :المستتؤولية عتتن التتتأخير عننندما يقننوم البنننك بفننتح حسنناب لعميمننو ،فانننو يتعينند ضننمناً أن ينفننذ أوامننر
النقل الصنادرة بشنان ىنذا الحسناب ،والتني تتنوافر فيينا الشنروط القانونينة و الشنروط التني يقضني بينا العنرف
المصرفي ،وعمى البنك أن ينفذ أمر النقل الصادر بدون تأخير ،وال يعني أن ينفنذ األمنر فنورا ،عمنى خنبلف
الشننيك ،بننل يمتننزم بننأال يتننأخر بنندون مبننرر ،فننإذا حصننل تننأخير ،وتسننبب بضننرر ،كننان البنننك مسننؤوال عننن
التعننويض ،ويعننود تحدينند فيمننا إذا كننان ىننناك تننأخير غيننر مبننرر أم ال لقاضنني الموضننوع فينني مسننألة مننن
مسا ل الواقع ،ينظر فييا قاضي الموضوع لكل قضية عمى حدا.
ثالثت ا :المستتؤولية عتتن تنفيتتذ أمتتر نقتتل متتزور تقننع تبعننة تنفيننذ أمننر نقننل مننزور عمننى عنناتق مننن يثبننت وقننوع
الخطأ من جانبو ،والذي أدى إلى ىذا التنفينذ ،والغالنب أن يحكنم القضناء فني مثنل ىنذه الحالنة بوقنوع الخطنأ
منن جاننب البنننك ،عمنى اعتبنار انننو محتنرف ،واعتنادت البنننوك عمنى تطبينق إجنراءات مشنددة لتأكيند التواقيننع
والتحقق منيا ،فيفترض ىنا تقصير البنك و إىمالو القيام بيذه اإلجنراءات ،لكنن قند يكنون الخطنأ منن جاننب
العميننل أيضننا ،كننان يعطنني دفتننر األوامننر إلننى احنند موظفيننو بعنند أن يوقعيننا عمننى بينناض ،ويقننوم الموظننف
بإساءة استخدامو وخيانة األمانة التي منحو إياىا العميل.
لكن ماذ ا لو لم يثبت وقوع الخطأ منن جينة البننك وال منن جينة العمينل ،فمنن يتحمنل نتيجنة النقنل المصنرفي
ىذا.
يطبنق بعننض الشن حنراح أحكننام الشننيك فنني ىننذه الحالننة ،بينمنا يننرى آخننرون انننو يتحمننل البنننك نتيجننة ىننذا النقننل،

وذلك ألنو مادام العميل لم يرتكب خطا ،ال يمكن أن يسال ،وذلنك الن الوفناء ولنو بندون خطنا ،ال يبن ار ذمنة
المدين ،إال إذا تم من الشخص ذي الصفة في اقتضا و أو أقره أو أفاد منو.
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الوحدة التعميمية الرابعة
الحساب الجاري
الكممات المفتاحية:
حساب جاري – دائن – مدين – رصيد – مقاصة – وفاء – وديعة

الممخص:
يفترض الحساب الجاري وجود عبلقة بين طرفين بمقتضى عقد يدوم فيما بينيم عمى نحو
تستمر ىذه العبلقة وتتشابك حيث يتم إرجاء استحقاق جميع الحقوق والديون بينيما إلى تاريخ
إقفال الحساب وتمييزه عن الوديعة وخصائص الحساب الجاري وأنواع الحساب الجاري ونطاقو
وشروط الحساب الجاري وعناصره وآثار الحساب الجاري وانتياؤه ووقف الحساب الجاري واقفال
الحساب الجاري وما ينجم عن ذلك من آثار.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
 تمييز مفيوم الحساب الجاري وأنواعو وشروطو وآثاره ووقفو واقفالو -بيان القواعد التي تتصل بآثار اقفال الحساب الجاري
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مفيوم الحساب الجاري وأنواعو
يفترض الحساب الجاري وجود عبلقة بين طرفين بمقتضى عقد يدوم فيما بينيم عمى نحو
تستمر ىذه العبلقة وتتشابك حيث يتم إرجاء استحقاق جميع الحقوق والديون بينيما إلى تاريخ
إقفال الحساب .ويعتبر الحساب الجاري وليد العرف التجاري عندما أتاح لشخصين فرصة
يتبادالن بمناسبتيا دفع مبالغ من المال بشكل منظم متفق عميو ،وتكون عم مية المحاسبة فيما
بينيما مؤجمة إلى وقت يحددان أجمو أو إقفال ىذا الحساب ،وتجري بين مدفوعات كل منيما
مقاصة تبين حقوق كل منيا في مواجية اآلخر ،ومع أنو ليس ىناك شكل معين لممحاسبة بين
طرفي الحساب إال أن إجراء المحاسبة يتم طبقًا لمقواعد العامة في مواجية اآلخر1.

1

د.محمود الكٌالنً ,الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة عملٌات البنوك دراسة مقارنة ,جامعة عمان االهلٌة ص119
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تعريف الحساب الجاري وتمييزه عن الوديعة
أ -تعريف الحساب الجاري:
 -1تعريف الحساب الجاري عند الفقو:
يرى البعض أن الحساب الجاري يعد أداة لتسوية العمميات المتبادلة بين طرفيو وىو ضمان
لحقوق كل منيما تجاه اآلخر باعتباره نوعًا خاصًا من الحسابات المصرفية وال يقتصر األمر
بل ماديًا .وبمقتضى ذلك عرفوه بأنو :عقد تعيد
فيو عمى مجرد تمثيل العمميات التي تفيد مث ً
بمقتضاه طرفان بتحويل كافة الحقوق االلتزامات التي تنشأ عن العمميات المتبادلة بينيما إلى
بنود في الحساب تتقاضى بينيما تباعًا بحيث ال يتحدد مركز أي منيما إال عند قفل الحساب
ومعرفة الرصيد النيائي الذي يعد ىو الدين المستحق ألحدىما عمى اآلخر2.
 -2موقف المشرع من تعريف الحساب الجاري:
أوضح المشرع السوري ما يعنيو الحساب الجاري بالنص عمى ذلك بالمادة  181من قانون
التجارة فقال ":يراد بعقد الحساب الجاري االتفاق الحاصل بين شخصين ع مى أن ما يسممو كل
منيما لآلخر بدفعات مختمفة متبادلة ومتداخمة من نقود وأسناد تجارية قابمة لمتمميك يسجل في
حساب واحد لمصمحة الدافع ودينًا عمى القابض دون أن يكون ألي منيما حق مطالبة اآلخر
بما يسممو لو بكل دفعة عمى حدة بحيث يصبح الرصيد النيائي وحده عند إقفال الحساب دينًا
مستحقًا ومييأ لؤلداء3.
ويدل توضيح المشرع لمحساب الجاري بأنو عقد تتوافر فيو كل أسباب إنشائو وأركان إبرامو
بل لكافة معامبلتيما
وأحكام آثاره عمى أساس أنو يتوقف عمى إرادة المتعاقدين بأن يجعبله شام ً
مال دائنًا لو بعد
أو يقصراه عمى نوع واحد معين ، 4حيث يعتبر من يسمم أحدىما لآلخر ً
قبضو إذا كان من النقود وبعد تحصيل قيمتو إذا كان أسنادًا تجارية5 .

 2د .هانً دوٌدار ،العقود التجارٌة العملٌات المصرفٌة ط 1992ص 221
3قانون التجارة السوري رقم  33لعام .2007
4انظر نص المادة (  )183من قانون التجارة السوري.
5د.محمود الكٌالنً ,الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة عملٌات البنوك دراسة مقارنة ,جامعة عمان االهلٌة ص121
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وبناء عمى ما تقدم يمكن القول أن الحساب الجاري ىو العقد الذي يتفق بمقتضاه طرفان ,
عمى أن يقيدا في حساب واحد الديون الناشئة عن العمميات الجارية بينيما  ,بمدفوعات متبادلة
ومتداخمة عمى سبيل التمميك  ,تكون حقوقا لمدافع وديونا عمى القابض دون أن يكون ألي
منيما مطالبة اآلخر إال عند إغبلق الحساب وذلك بإجراء تسوية شاممة الستخراج الرصيد
النيائي.
ب -تمييز الحساب الجاري عن الوديعة المصرفية:
يمكن القول أن كبلىما حساب يضم مفردات بين طرفين  ,إال إنيما يختمفان في أن الدفعات
التي تقيد في الحساب الجاري تفقد كيانيا الذاتي وتندمج في مجموعة واحدة ال تتج أز  ,بينما
تحافظ الدفعات عمى استقبلليتيا وذاتيتيا في حساب الودائع وعمى اآلثار المترتبة عمييا
والضمانات الخاصة بيا كما تقدم معنا سابقا.
وي نتج عن ذلك أن كل دفعة يمكن أن تكون موضوع نزاع مستقل ودعوى خاصة بيا  ,بعكس
الدفعات المقيدة في الحساب الجاري التي ال يمكن أن تكون منفردة موضوعا لدعوى مستقمة ,
فالحساب الجاري بين تجار أو بين تاجر ومصرف بينما الوديعة ىي بين مصرف وعميل .6
وقد يتضمن الحساب الجاري فتح اعتماد لمصمحة العميل تقيد فيو قيمة االعتماد  ,وعندئذ
يستطيع العميل عند إجراء مدفوعات في الحساب ان يستفيد من االعتماد المفتوح فيكون لو
حق إجراء سحوبات جديدة في حدود االعتماد  ,بينما ال يتضمن حساب الودائع بصورة عامة
فتح اعتماد من قبل المصرف لمصمحة العم يل الن الحساب بين المصرف والمودع عادة ما
يكون لو طابع االستيبلك وليس اإلنتاج.7

6د .علً جمال الدٌن عوض – عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة – ص257
7عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة – د.علً جمال الدٌن عوض – ص261
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خصائص الحساب الجاري
أتاح العرف المصرفي لمبنك وعميمو أن يتبادال دفع مبالغ من المال في شكل حساب جار
ال من
عندما تكون بينيما معامبلت مستمرة ،ويتم تصفية الحساب بينيما بمقاصة إجمالية بد ً
ال بأول.8
تجزئة المحاسبة واجراء المقاصة أو ً
والمقاصة اإلجمالية تعني تصفية الحساب بين مجموع مبالغ كل من الطرفين وقت إقفال
ال بأول ،وىو ما يعني اندماج حركات
ال من تجزئة المحاسبة بعمل المقاصة أو ً
الحساب بد ً
الحساب الدائنة والمدينة حيث تفقد كل حركة دائنييا بما ال يكون الدافع دائنًا والقابض مدينًا
طالما بقي ىذا الحساب مفتوحًا.
وىذا ويمتاز الحساب الجاري بخصائص ال تتوافر في عمميات البنوك األخرى وىي استمرار
عبلقات البنك والعميل طيمة فترة التعامل بيذا الحساب باإلضافة إلى ما يتوافر في ىذا
الحساب من شروط وع ناصر ال تتوافر في عمميات أخرى
وىكذا فإن خصائص الحساب الجاري يمكن إجماليا فيما يمي:
 .1يسيل تصفية العمميات التجارية بين طرفيو.
 .2ال يقتصر الحساب الجاري عمى العمميات المصرفية إذ من الممكن أن يتم فتح
الحساب الجاري بين تاجرين ال يكون أحدىما بنكًا.
 .3يتسع الحساب الجاري ليشمل كافة عمميات طرفيو ،ويضيق ليشمل نوعًا معينًا منيا.
 .4يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفًا لجية الفريقين أو لجية فريق واحد.
 .5تفقد المدفوعات في الحساب الجاري كيانيا واستقبلليا لتندمج في مجموعة واحد ال
تتجزأ.
 .6تشابك المدفوعات حيث يتخمل بعضيا بعضًا وتكون مدف وعات كل طرف مقرونة
بمدفوعات الطرف اآلخر.

8د جاك الحكٌم الحقوق التجارٌة الطبعة السادسة ص 340
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أنواع الحساب الجاري ونطاقو
أ -أنواع الحساب الجاري:
قد يكون الحساب الجاري مكشوفًا من جانب واحد أو مكشوفًا من جانبين ،ويكون مكشوفًا من
جانبين إذا كان من الجائز بحسب االتفاق أو العادة أن ينتيي ميزان الحساب بأي لحظة إلى
رصيد دائن بالنسبة ألحد طرفيو أو رصيد مدين بالنسبة لو أي احتمال مديونية لمطرفين .أما
المكشوف من جانب واحد فيو الذي يكشف في أي لحظة عن رصيد مدين ألحد الطرفين
بالذات دون األخر ،كالوديعة في حساب جار دون أن يعطي المصرف لممودع ائتمانًا،
فالمصرف مدين بمبمغ الوديع ة وال يجوز أن يسحب أكثر من الوديعة أي أن المديونية في
جانب المصرف دون العميل .9أما في حال فتح االعتماد في حساب جار يكون العميل مدينًا
لممصرف إال إذا دفع العميل في الحساب مبمغًا يفوق مبمغ االعتماد فيصبح المصرف مدينًا
لمعميل ويصير الحساب مكشوفًا من الجانبين.10
ب -نطاق الحساب الجاري:
يفتح الحساب الجاري لتسوية عمميات معينة تتم بين طرفين ،والقاعدة ىي عمومية الحساب
الجاري وشمولو كل العمميات التي يبرميا طرفاه فيما بينيما ،إال انو قد ال يتسع لكل العبلقات
القانونية الناشئة بينيما فيخرج منو بعضيا كما أن دخول األوراق التجارية الحساب الجاري
يخضعو ألحكام خاصة.
ووفقًا لقانون التجارة يتوقف شمول الحساب الجاري عمى إرادة المتعاقدين فميما أن يجعبله
بل لجميع معامبلتيما أو لنوع معين منيا فقط .كما يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين
شام ً
الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر عمى نوع معين من العمميات أو العمبلت.
فيمكن لمطرفين أن يحددا نطاقو بقصره عمى بعض الحقوق والديون التي تنشأ بينيما وفي ىذه
الحالة ال يشمل الحساب إال ما تم االتفاق عميو .أما إذا لم يحدد الطرفين نطاقو فالرأي
مستقر أنو عام يشكل ما يدخل في توقع الطرفين ويشمل كل الديون التي تنشأ بين طرفيو ،وال

9د حسٌن شحادة – عالء الدٌن الحسٌنً  -االسناد التجارٌة وعملٌات المصارف – مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة
– ص230
 10د .علً جمال الدٌن عوض ،عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة ،ص 262
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يكون ألحد طرفيو بإرادتو المنفردة أن يمنع دينًا من دخول الحساب ألن دخول الدين الحساب
قد يفيد المدين كما قد يضره فدخول الدين الحساب حق ألحد الطرفين وواجب عمى الطرف
اآلخر.11
وليس معنى عمومية الحساب وشمولو كل الديون بين الطرفين أن كل طرف ممزم أن يتعامل
مع الطرف اآلخر بل لكل منيما الحرية في أن يتعامل أو ال يتعامل مع عمميو وليذا األخير
بل أن يعطي المصرف أوراقًا تجارية لمخصم أو ال
أن يقبل أو يرفض التعامل .فممعميل مث ً
يعطيو ،لكن إذا أعطاه ونشأ بينيما حق يمكن إدخالو الحساب فإنو يدخل حتمًا ولكل طرف
إ جبار اآلخر عمى إدخالو الحساب.
وال يجوز لممصرف خصم مبمغ تم قيده بالخطأ في حساب عميل لديو إال بموافقة عمميو في
حال عدم ورود نص صريح في عقد فتح الحساب يتيح لممصرف اتخاذ ىذا اإلجراء.

12

وقد نص قانون التجارة أنو إذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمتو ،تم
إلغاء قيده أو تخفيضو بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعًا لذلك.
وىناك قيدان عمى مبدأ العمومية ىما اإلرادة الضمنية حيث إن الحساب الجاري نظام نشأ بين
التجار ولحاجات وىو استثناء يقوم عمى إرادة الطرفين الضمنية كذلك يمكن لمطرفين باإلرادة
الصريحة استبعاد أي دين من الحساب باتفاق سابق أو مرافق عند تسميم البضاعة أو تظيير
السند التجاري وكذلك بتاريخ الحق شرط أال يضر بمصالح الغير.13

11د.محمود الكٌالنً ,الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة عملٌات البنوك دراسة مقارنة ,جامعة عمان االهلٌة ص131
12د حسٌن شحادة – عالء الدٌن الحسٌنً  -األسناد التجارٌة وعملٌات المصارف – مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة
– ص232
13د .علً جمال الدٌن عوض – عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة – ص 314
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شروط الحساب الجاري وعناصره
أ -شروط الحساب الجاري:
عقد الحساب الجاري رضائي ينبرم بأركان ثبلثة الرضا والمحل والسبب ،عمى نحو يتم توثيقو
بين طرفيو بالتوقيع عميو ليكون وسيمة إثبات لمشروط التي اتفق عمييا والتي تمثل التزام كل
منيما في مواجية اآلخر ،وتسمى ىذه الشروط بالشروط العامة ،وىناك شروط أخرى يتعين
توافرىا وتخص الحساب الجاري لجية المدفوعات وطبيعتيا وكذلك فيما يتعمق بنظامو.
ونستعرض الشروط العامة في الحساب الجاري كعقد ذي طبيعة خاصة والشروط
المتعمقة بالمدفوعات فيو ونظامو باعتبارىا الشروط الخاصة في الفقرتين التاليتين:
أوالً :الشروط العامة :تشمل الشروط العامة في عقد الحساب الجاري رضاء طرفيو سواء أكانا
طبيعين أم حكميين ،ويكون ىذا الرضا صاد ًار عن شخص يتمتع باألىمية التجارية عمى نحو
ما نص عميو القانون المدني لغايات سن الرشد بالنسبة لمشخص الطبيعي وأال يكون ىذا
الشخص مصابًا بعارض من عوارض عدم األىمية كالجنون والعتو والسفو وال يشوب رضاه
عيب يجعمو غير حر في االختيار كعيب اإلكراه والغبن والغمط14.
وبالنسب ة لمشخص الحكمي فيصدر الرضا من ممثمو القانوني ويتعين أن يكون ليذا الممثل
سمطة في التوقيع عن الشخص الحكمي باإلضافة إلى وجوب توافر شروط الشخص الطبيعي
عند ممثل الشخص الحكمي لجية الشروط القانونية المتعمقة باألىمية.
عقد الحساب الجاري ينبرم بين شخصين أو أكثر ليكون وسيمة لتسوية العبلقات بين طرفيو،
ويكون كذلك عندما يكون العقد بين البنك من جانب وعدة أشخاص من جانب آخر 15ويكون
ىذا العقد برضا طرفيو عمى نحو قد يكون الرضاء صريحًا وقد يكون ضمنيًا ،وعندما يكون
الرضاء صريحًا فإنو يمنع كل اختبلف حول االتفاق ،ويمكن أن يستخمص القاضي وصف
العقد من مجمل ما يرد في اتفاق الطرفين ،ويقوم بالتكييف القانوني لمعبلقة بشكل صحيح وال
يقف عند الوصف الذي يطرحو الطرفان.

14د.محمود الكٌالنً ,الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة عملٌات البنوك دراسة مقارنة ,جامعة عمان االهلٌة ص129
15تسمى هذه الصورة من صور عقد الحساب الجاري ( الحساب الجماعً بالتضامن) انظر ،د .علً جمال الدٌن عوض،
المرجع السابق ص 281
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أما إذا كان رضاء طرفي الحساب ضمنيًا كأن يفتح البنك حسابًا جاريًا ألحد األشخاص وال
يعترض اآلخر ،فبل تتغير صفة ىذا الحساب إال إذا ظير بوضوح أن أحد طرفيو لم يكن
يقصد التعامل بالحساب الجاري ،او إذا ظير بأن كل طرف فيو يعتبر نفسو دائنًا أو مدينًا
بالنسبة لكل عممية مما يستنتج معو أن الحساب ليس جاريًا.
وىذا ويستتبع رضاء أطراف عقد الحساب الجاري إجراءات يقوم بيا البنك قبل فتح الحساب
يتأكد بم ناسبتيا من شخصية طالب فتح الحساب وسمعتو وأىميتو من جية أنو غير محجوز
بل لشخص حكمي.
عميو وسمطتو إذا كان ممث ً
ويكون لمبنك حق رفض فتح الحساب عندما يموح لو أن ما قد يفعمو ضار بالبنك أو بالغير
كما لو فتح حسابًا لشخص غير جدير بالثقة ،وتقدير ذلك يعود لمبنك الذي يبرم العقود
المصرفية وتكون شخصية العميل ممحوظة في العقد أي أن العقد يتصف بقيامو عمى االعتبار
الشخصي.16
ومن متطمبات رضاء طرفي الحساب الجاري شرط االلتزام بالمحافظة عمى السر المصرفي،
ويتضمن ىذا الشرط أن البنك ال يممك حق كشف حقيقة الحساب لمغير سواء باالستعبلم عن
وجود حساب أو مقدار الرصيد ،وال بد من رفض أي طمب بيذا الخصوص يمكن أن يتقدم بو
أي شخص من دائني العميل أو غيرىم ،وان ليؤالء حق مراجعة القضاء إلجبار البنك عمى
تقديم المعمومات.
أما شرط المحل والسبب كركنين في عقد الحساب الجاري فبلبد أن يكونا مشروعين ذلك ألن
بل وكذلك بالنسبة لسببو إذا كان غير مشروع.
محل العقد إذا كان غير مشروع يكون العقد باط ً
ثانيا :الشروط الخاصة بعقد الحساب الجاري :تمثل المدفوعات من أحد أطراف عقد الحساب
الجاري أىم شرط فيو باعتبار ىذه المدفوعات يتم إدخاليا في الحساب بقيدىا في الجانب
الدائن أو الجانب المدين لكمييما بغرض تسوية العمميات فيما بينيما ،ويكون الدافع في مركز

16علً جمال الدٌن عوض – عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة – ص 276
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الدائن في حين يكون القابض ىو المدين ،ويكون الدفع في الحساب بقيد المبمغ المدفوع في
الجانب الدائن لحساب الدافع ويعتبر في الجانب المدين لحساب القابض.

17

وتكون مدفوعات الطرفين مادية وتكون قانونية ،وىي مادية عندما يسمم الدافع القابض مبمغاً نقديًا
أو بضائع أو سندات يتم قي د قيمتيا في الحساب ،وىي قانونية إذا كانت حقاً كسبو الدافع في
مواجية القابض كأن يقوم أحد طرفي العقد بأعمال لمطرف اآلخر أو يتحقق لو فوائد لمبالغ
مودعة لدى البنك.
كما تكون المدفوعات مباشرة وتكون غير مباشرة وىي مباشرة يتمقى فييا القابض القيمة من الدافع
مباشرة ودون وساطة وتكون المدفوعات غير مباشرة عندما يتوسط شخص ثالث تمر من خبللو
القيمة من الدافع إلى القابض ،كأن يدفع أحد الطرفين دينًا عمى الطرف األخر لشخص ثالث،
وعموماً فإن المدفوعات التي تدخل في الحساب الجاري تشمل كافة العمميات ويتجدد ذلك بشرط
العقد حسب اتفاق طرفيو ويتحدد وقت دخول المدفوع في الحساب من يوم قيده فعبلً إذ بعد ذلك
يتحول المدفوع إلى مفرد في الحساب.18
وألن المدفوعات في الحساب الجاري يجب أن تكون متبادلة فإن ما يترتب عمى ذلك أنو إذا لم
يتبادل الطرفان مركز الدافع والقابض فبل يعتبر المدفوع مدفوعًا في حساب جار ألنو ال يكفي
لكي يعتبر الحساب جاريًا أن تنصرف إرادة طرفيو إلى إنشائو بل يجب أن تتوافر في الحساب
بل أثناء تشكيل خصائصو ،وأىم ىذه الخصائص تبادل المدفوعات بين طرفيو وحتى وان
فع ً
بل ،ألنو يكفي أن تكون الدفعات ممكنة ،وعميو فإن المدفوع
لم يتحقق وقوع ىذه الدفعات فع ً
الذي يدخل الحساب الجاري يتضمن نقل ممكيتو إليو ،وليس لمدافع استرداده في حالة إفبلس
القابض ،كما يتم إدخال المدفوع الحساب الجاري وقيده في الجانب الدائن من حساب الدافع
وقيده في الجانب المدين من حساب القابض ،ويشترط في ىذه المدفوعات تماسكيا ليسيل

17انظر د .علً جمال الدٌن عوض المرجع السابق ،ص  299وعرف المدفوعات بالقول :المدفوعات إذن هو حق الدافع
فً مواجهة القابض وقد ٌنشأ المدفوع عن نقل ملكٌة شًء من الدافع للقابض وٌمثل عندئذ حق الدافع فً الثمن ولكنه لٌس
نقالا لملكٌة وال نتٌجة له.
18د.محمود الكٌالنً ,الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة عملٌات البنوك دراسة مقارنة ,جامعة عمان االهلٌة ص131

69

اندماجيا في الحساب الجاري وأن تكون ىذه المدفوعات معينة المقدار ومحققة الوجود بما
يعني عدم المنازعة حوليا.19
ب -عناصر الحساب الجاري:
ىناك عنصران في الحساب الجاري أوليما عنصر النية ويعبر عنو بالعنصر القصدي
وثانييما عنصر يتعمق بتقديم المدفوعات في الحساب الجاري ويعبر عنو بالعنصر المادي.
أوالً -عنصر القصد في الحساب الجاري :إن التقاء نية الطرفين عمى وضع قاعدة مشتركة
تسوى بموجبيا الحقوق والديون الناشئة بينيما بطريق الحساب الجاري ىو العنصر القصدي،
وليذا العنصر طبيعة خاصة تكمن في أن العقد ليس عقدًا عاديًا يقتصر عمى تبادل الرضا
من الطرفين بالنسبة لبللتزامات فيما بينيما وانما يشمل األمر تكوين إرادتين متشابيتين اتجيتا
إلى وضع نفس القاعدة فيما بينيما بما يعني انصراف نية كل من الطرفين ألعمال الحساب
الجاري فيما بينو وبين الطرف اآلخر.
ويتميز ىذا العنصر بخاصية االستمرار التي جاءت متناسقة مع طبيعة الحساب الجاري ،وال
تتوافر ىذه الخاصية في عقود أخرى ،وىذه الخاصية ال تزول إلى بإقفال الحساب الجاري
بمعنى أن نية طرفيو اتجيتا إلى استمرار طوال مدة الحساب بالنسبة لمعبلقات القائمة بينيما،
وتستخمص النية من الواقع عندما ال تكون ظاىرة باتفاق من الطرفين صراحة ،والواقع الذي
يدل عمى وجود ىذه النية ىو طبيعة العمميات المسجمة بين الطرفين.
لذلك فإنو إذا كان المقصود ىو فتح حساب جار فإن الرضا ينصرف إلى فتح حساب لو ىذا
الوصف ،أي إلى األخذ بشروط الحساب الجاري وآثاره ،وأىميا التجديد وارجاء تسوية
العمميات ،أما إذا كان اتفاق الطرفي ن يظير بشكل جمي اتجاه النية إلى تسوية حقوق والتزامات
الطرفين من خبلل حساب تقيد فيو مدفوعاتيما ،فإن الوصف ليذا الحساب بأنو جار يأتي
عمى أساس االتفاق الصريح ،أما االتفاق الضمني فبلبد فيو من االستنتاج لغايات استخبلص
النية وىو ما تقوم عميو عممية االستدالل واال ستقراء واالستنباط عندما يتم تجميع وقائع العبلقة

19القانون التجاري – د.مصطفى كمال طه و د.علً البارودي –منشورات دار الحلبً الحقوقٌة – الطبعة األولى 2001م
الصفحة 652
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وتحري دوافع الطرفين واقامة رؤيتيما لمعبلقة التي أنشأىا وبعد ذلك نستنبط الوصف المناسب
ليذه العبلقة.
وىكذا فإن ما يقصده أطراف عقد الحساب الجاري بأن يفقد كل مدفوع خصائصو بمجرد قيده
في الحساب عندما يتحول إلى أحد عناصر الحساب الجاري يجعل ذلك من مميزات ىذا
الحساب ،ألن النية تستخمص من االتفاق ذاتو وتظير جمية بتوافر الشروط الخاصة الواجب
توافرىا بالحساب لكي يوصف بأنو الحساب الجاري ، 20أما إذا انصرفت نية طرفي الحساب
بأن اعتبر كل منيما نفسو دائنًا أو مدينًا بالنسبة لكل عممية فإن الحساب ال يعد حسابًا جاريًا.
ثانياً -العنصر المادي في الحساب الجاري :العنصر المادي ىو الشرط المتعمق بالمدفوعات
ذلك ألنو ال يكفي أن يتوافر عنصر القصد بتوافر النية عند الطرفين عمى التعامل بالحساب
الجاري ،بل ال بد أن تتجو ىذه النية إلى إمكان تقديم المد فوعات داخل الحساب الجاري من
جانب كبل الطرفين ،وكذلك فإنو ال يكفي أن يقدم الطرفان المدفوعات عمى وجو التبادل بل ال
أن تكون ىذه المدفوعات المتبادلة متشابكة يتخمل بعضيا البعض عمى نحو ال تبدأ مدفوعات
أحدىما بانتياء مدفوعات اآلخر ،واذا توافر وصف التشابك في المدفوعات صار وصف
الحساب بأنو جار .21ويعد العنصر المادي جوىرياً ألنو يتمثل بوجود المدفوعات كحقوق في
الحساب الجاري.

آثار الحساب الجاري وانتياءه
الحساب الجاري اتفاق بين طرفين ينشئ بعد انعقاده مجموعة من الحقوق وااللتزامات المتبادلة
بين طرف ي و ،او ذا كان يمثل م رك ًزا قانونيًا م وضوع ياً فبل يغير م ن طبيعة ى ذه العبلقة كعقد تمث ل
آثاره التزامات أطرافو.
وم يما كا ن الوصف ليذه العبلقة سواء أ كان ال وصف عق داً أم مرك اًز ق انون ي ًا فإ ن ا لح سا ب
الجاري يمثل عبلقة بين طرفيو تقوم عمى أساس اجتماع عناصر أساسية يتعين توافرىا اللتقاء
إرادتي الطرفين بما يحقق األثر الذي اتجيتا إلى تحقيقو.
20القانون التجاري – د .محمد السٌد الفقً -منشورات دار الحلبً الحقوقٌة – الطبعة األولى 2004م-الصفحة .427
21قانون سوري
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تشابك المدفوعات ومبدأ عدم التجزئة
أ -تشابك المدفوعات:
أوضحنا فيما سبق أن مدفوعات طرفي الحساب الجاري تكون متبادلة ،ومع ذلك ال تكفي ىذه
الخاصية في الحساب الجاري بل يجب أن تكون ىذه المدفوعات المتبادلة متشابكة ،بمعنى أنو
يجب أن يتخمل مدفوعات أحد الطرفين في فترة معينة مدفوعات من الطرف اآلخر ،22ونرى مع
ىذا التوجو أنو يشترط في الحساب ليكون جاريًا تشابك المدفوعات فيو حتى إذا استحال ىذا
التشابك في النتيجة فإنو يتعين أن يكون عند التعامل فيو ممكناً .23
وىو بيذه ا لخصائص وعندما يتعدد فيو السحب واإليداع بين الطرفين ،تكون النتيجة أن أحدىما
دائنًا تارة ومدينًا تارة أخرى ،وأن الوسيمة لبيان المركز المالي لكل طرف تجاه اآلخر ىي التسوية
فيما بينيما بإجراء المقاصة بين االلتزامات والحقوق لكل منيما

24

إذ المقاصة وسيمة شرعية

لتسوية مديونية البنك والعميل.
ب -مبدأ عدم التجزئة:
أما عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري وتماسك ىذه المدفوعات ،فيعني أن ىذه المفردات تتحول
إلى بنود في الحساب لكي تندمج في كل ال يتجزأ ،وال يق أر المفرد منفردًا عن باقي البنود التي
اندمج فييا طالما بقي الحساب مفتوحًا ،ألنو بيذه الحالة ليس بين طرفيو حق أو دين حتى يقفل
ىذا الحساب ويصفى عن طريق المقاصة ليظير الرصيد الدائن أو المدين لطرفي الحساب.

25

وبناء عمى ذلك فإنو ال يجوز ألي طرف في الحساب أن يطالب بإجراء مقاصة بمفرد واحد من
المفردات أو استرداد ما دفعو من الدفعات إال بإجراء مقاصة إجمالية لكافة المدفوعات من قبل
الطرفين وتحديد ناتج الحساب بالنسبة لطرفيو والذي يظير فيو الدائن والمدين منيما.26
وىكذا فإن الرصيد النيائي لمحساب الجاري يمثل دينًا مستحقًا عمى أحد الطرفين ،ذلك الن
الديون والحقوق التي تدخل الحساب الجاري تفقد صفاتيا الخاصة وكيانيا المستقل ،عمى أساس
أن كل دفعة تقيد في الحساب تندمج فيو مع باقي الدفعات ،وان من نتائج ذلك أن المقاصة تمتنع
 22عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة – د.علً جمال الدٌن عوض – ص315
23د جاك الحكٌم الحقوق التجارٌة الطبعة السادسة ص 348
 24عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة – د.علً جمال الدٌن عوض – ص 317
 25انظر د .علً البارودي ،المرجع السابق ،ص 228
26قانون التجارة السوري
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بين مفردين ألن المقاصة يجب أن تكون إجمالية ،كما ال يجوز ألحد الطرفين أن يطالب
بل عن
باسترداد مفرد بعينو أو بقبض مفرد بذاتو لزوال دائنيو ىذا المفرد وعدم قابميتو لمحيازة مستق ً
باقي المفردات.
وكذلك فإنو ال يسري مرور الزمن المسقط لحق اإلدعاء عمى المدفوعات في الحساب إال من
وقت ظيور الرصيد النيائي بإقفال الحسابات عن طريق إجراء المقاصة بين المدفوعات المقيدة
فيو.27
كما يتعين تحويل العمبلت المختمفة في الحساب الجاري إلى عممة واحدة عند إقفال الحساب ،أما
النتيجة األىم من إقرار فكرة عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري فيي عدم جواز الحجز عمى أي
مفردة من مفرداتو قبل استخرج الرصيد.

28

وبالتالي ال يحتج أحد طرفيو في مواجية اآلخر بمبدأ عدم تجزئة الحساب إال إذا كان ىذا
بل ومن أىم تطبيقات ىذا المبدأ:
الحساب مقف ً
 -1عدم جواز التمسك بالمقاصة بين مفردات الحساب الجاري أثناء سريانو ،بمعنى أنو ال
يجوز ألحد طرفي الحساب الجاري أن يدعي وقوع المقاصة بين مفرد دائن وآخر مدين
أثناء سريان الحساب لعدم قيام ىذا االدعاء عمى أساس قانوني سميم ،الن مصدر قاعدة
عدم جواز المقاصة القانونية بين مفردات الحساب الجاري أثناء سريانو ىو العرف
التجاري الذي درج عمى اعتبار المدفوع مجرد مفرد دائن يساىم مع غيره من المفردات
لتكوين كتمة واحدة تتقاص عند نياية الحساب بإقفالو أو بانقضائو.
 -2عدم جواز مطالبة أحد طرفي الحساب بأي مفرد من مفرداتو ،بمعنى أنو ال يجوز فصل
أحد مفردات الحساب الجاري أو النظر إلى أحد ىذه المفردات بذاتو إال باتفاق من
الطرفين ،ذلك ألن مبدأ عدم التجزئة يقضي باندماج جميع المفردات مع بعضيا البعض
في كل ال يتج أز.29
 -3عدم جواز سحب أوراق تجارية عمى مفردات الحساب الجاري وتأسيساً عمى ذلك فإنو إذا
حرر أحد طرفي الحساب لمغير أوراقًا تجارية تسحب عمى ىذا الحساب ،فإن المستفيد ال
 27د.محمود الكٌالنً ,الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة عملٌات البنوك دراسة مقارنة ,جامعة عمان االهلٌة ص143
28عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة – د.علً جمال الدٌن عوض – ص 392
 29د جاك الحكٌم – الحقوق التجارٌة – جامعة دمشق  - 1987ص 340
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يممك حقًا مانعاً عمى أحد مفردات الحساب الجاري ،ذلك ألن الساحب نفسو ال يممك حقًا
مانعًا من ىذا الحق عمى أحد مفردات الحساب الجاري ،ومن باب أولى ال يممك الحق
من يستمده من الساحب وىو المستفيد.30

 30عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة – د.علً جمال الدٌن عوض – ص 379
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العمولة والفوائد
أ -الفوائد:
نظ اًر ألن الحساب الجاري ينفرد بأحكام خاصة فإن المبالغ التي تدخل الحساب تستحق فوائد
لمصمحة المسمم عمى المستمم بمجرد دخوليا الحساب ،وقد أكد القانون التجارة ىذا المبدأ.
وتحسب الفوائد بالمعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.

31

ويجد ىذا المبدأ تفسيره في إرادة الطرفين فيما إذ يتنازالن عن االستحقاق الفوري لممدفوعات
المتبادلة فبل أقل من أن يتقاضيا عنيا عوائد وقد استقر ىذا لمعرف ولم يعد محبلً لممنازعة.
وقد طبق القضاء ىذا الحكم أوالً عمى الحساب المفتوح بين التجار ثم مده إلى كل
الحسابات الجارية ولو كانت مدينة عمى أساس أن الحساب الجاري نظام تجاري بحت و أن
األفراد يستخدمونو يقبمون الخضوع لكل أحكامو.
ومادام تطبيق ىذا الحكم مرتك ًاز عمى إرادة الطرفين المشروعة فإن ليما أن يستبعداه
باتفاقيما وقد يستبعده العرف بالنسبة لمطرفين أو بالنسبة ألحدىما

32

ووفق القواعد العامة تسري الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية مالم يحدد العرف أو
االتفاق أو نص خاص غير ذلك.
وتستحق الدفعات فوائد اعتبا اًر من تاريخ دخوليا الحساب ،أي من تاريخ قدرة القابض
عمى التصرف بما قبض.
وعمى ذلك فإن قيمة الكمبيالة المدفوعة في الحساب تعطي عوائد منذ دخوليا إذا كانت
مستحقة الدفع لدى اإلطبلع.
ويمكن في الحساب الجاري منح الفوائد المركبة عمى متجمد الفوائد بالنسبة لممبالغ
المستحقة داخل الحساب بخبلف المبدأ العام الذي يحكم الفوائد عامة ،وتفسير ذلك أن تجميد
الفوائد تطبق لتحصيل الفوائد عن المدفوع في الحساب الجاري ذلك أنو متى استحقت الفوائد عن
مدفوع معين وأصبحت – بمقتضى قطع مؤقت لمحساب -حقًا ألحد طرفيو ،فإنيا تدخل الحساب

 31راجع المادة  187ق .ت
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من جديد وتعتبر مدفوعا تستحق عميو بدورىا عائداً ،لذا فإن الق ضاء يشترط لمتجميد عمل ميزان
مؤقت وترحيل العائد نتيجة لو وقيدىا كمدفوع جديد.33
ب -العمولة:
ىي األجرة التي يتقاضاىا المصرف مقابل الخدمات التي يقدميا المصرف لفتح الحساب
وتشغيمو ،ويشترط أن يثبت وجود تشغيل فعمي لحساب جار بين الطرفين.
وخشية من اتخاذىا ستا ًار لمتحايل عمى سقف الفائدة ،فإن أي عمولة أو منفعة أيًا كان
نوعيا اشترط الدائن إذا زادت عن والفائدة المتفق عمييا عن الحد األقصى لمفوائد ،فإنيا تعتبر
فائدة مستترة يجب تخفيضيا.34

 33د .علً جمال الدٌن عوض ،عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة ص 427
 34المادة  217ق.م.س.
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وقف الحساب الجاري
المقصود بو إيقاف حركتو لحظة واحدة تكفي لعمل ميزان مؤقت يكشف عن مركز طرفو من
حيث الدائنية والمديونية ،وقد نص القانون أنو يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد
أو حسب العرف المحمي واال ففي نياية كل ستة أشير ،وتصفى الفوائد في اآلجال المذكورة
وتسجل في الحساب كدفعة تسري عمييا الفائدة.35
ويعتبر وقف الحساب شرطًا إلمكان ترحيل الفوائد إلى األصل وتجميدىا ولتقاضي المصرف
بل
عمولتو ،ويختمف القطع عن كشف الحساب الذي يرسمو المصرف إلى عميمو كل أسبوع مث ً
إذ يعد مجرد جدول حسابي عديم األثر قانونيًا ،كما يختمف عن القفل النيائي لمحساب ،إذ
يستمر الحساب بعد القطع في العمل بين أطرافو .36وىكذا ال بد أن يكون لقفل الحساب أسبابًا
يستند إلييا وىو ما يرتد إليو أساس تصرف أحد الطرفين عندما تتجو إرادتو إلى قفل الحساب
عمى أنو ال بد من أثر يتركو ىذا التصرف .ويستحق المصرف عمولتو عن الفترة الممتدة بين
وقفي حساب بحيث يصبح حقو أن يدرجو بدورىا في الحساب.
ال نيائيًا ال
كما يستطيع العميل التصرف برصيده الدائن الذي ظير ،ويعتبر القبول بالرصيد قبو ً
تجوز المناقشة بو ثانية.
يعني اإلقفال المؤقت لمحساب قطعو عمى نحو يستمر بعد انتياء الغرض الذي من أجمو تم
قطع الحساب ،ألن األصل أن يستمر الحساب مفتوحًا دون انقطاع ،ومع ذلك فإنو ق د يقطع
أو يوقف بغرض إجراء مراجعة تبين مركز كل طرف فيو ويتم ذلك من قبل البنك من تمقاء
نفسو أو بناء عمى طمب العميل أو حسب العرف والعادة.
وقطع الحساب فترة من الزمن يختمف عن كشف الحساب الذي يصدره البنك ويرسمو إلى
العميل ،ألن ىذا الكشف عبارة عن الموقف المالي ال متمثل بجدول حسابي يوضح مدفوعات
ومسحوبات طرفي الحساب ،ويقوم البنك بيذا اإلجراء عمى أساس أنو يدير الحساب ويستخرج
صورة عن أصمو ليرسميا إلى العميل إلطبلعو عمى الحركات المقيدة فيو ،ويسعى البنك
ال بأول عمى نتائج تمك الكشوفات ،السيما وأن
إلجراء ذلك كي يطمئن إلى أن عميمو يوافق أو ً
 35المادة  192ق.ت.س.
36د حسٌن شحادة – عالء الدٌن الحسٌنً  -االسناد التجارٌة وعملٌات المصارف – مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة
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البنك يكون قد ضمن عقد الحساب مع العميل شرطًا مفاده إذا لم يعترض عمى كشف الحساب
المرسل إليو خبلل مدة معينة يعتبر موافقًا عمى نتيجتو.
بل عمى أن الحساب صحيح وفي كل الحاالت ال
وعميو فإن إرسال كشف الحساب ليس دلي ً
ال لمحساب بالمعنى الحقيقي وحتى ولو ورد ذلك في العقد ،ويترتب
يعتبر كشف الحساب إقفا ً
عمى قطع الحساب بصورة مؤقتة أن عمميات الحساب الجاري تستمر بعد انقضاء فترة القطع،
وال تعد نتيجة الحساب المقطوع تسوية لو ،وال يترتب عمى القطع أي أثر قانوني عمى نحو
ليس لمدائن أن يطالب المدين وان كان لؤلول مطالبة الثاني بالفوائد أو العمولة.
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إقفال الحساب الجاري وآثاره
أ -إقفال الحساب الجاري:
يعني إقفال الحساب الجاري إنياء استمرار العبلقة التعاقدية بين البنك والعميل حيث يتوقف
تعامميما في ىذا الحساب ،وتصفى نتائج العمميات التي قاما بيا في وقت سابق وعندىا يكون
أحد طرفيو دائنًا واآلخر مدينًا ،وقد أكد قانون التجارة عمى أن إيقاف ىذا الحساب ىو وحده
الذي يحدد حالة العبلقة القانونية بين الطرفين وىو الذي تنشأ عنو حتمًا المقاصة اإلجمالية
لجميع بنود الحساب من تسميف واستبلف وىو الذي يعين الدائن والمدين.
فاإلقفال النيائي يؤدي ال نتياء العبلقة التعاقدية عمى نحو يمتنع عمى طرفي الحساب إدخال
أي مدفوعات جديدة ألن صفتو كحساب جار زالت عنو بمجرد إقفالو لتصبح الديون المقيدة
فيو بعد ىذا التاريخ خارجة عن نطاقو وال تسري عميو أحكامو.

37

أما األسباب التي ينقضي بيا العقد والخارجة عن إرادة طرفيو فيي عمى ما ورد النص عمييا
وفاة أحد الطرفين أو فقدان أىميتو أو إفبلسو ،ويترتب عمى البنك أن يقفل الحساب فو اًر إذا
توفي عمميو حيث يرد لورثتو ما ترصد في ىذا الحساب لصالحيم ،ولو مطالبة تركة العميل
بالرصيد المدين عمى العميل المتوفى ،وينطبق ىذا الحكم عمى فقدان ال عميل األىمية وكذلك
إفبلسو .وينقضي العقد بإفبلس البنك ووضعو تحت ال تصفية أو وقفو عن مزاولة نشاطو (إلغاء
ترخيصو) ويقفل الحساب في حال وفاة أحد الفريقين أو فقدانو األىمية أو إعساره أو إفبلسو38
ونص القانون أنو ينتيي العقد ويقفل الحساب في األجل المحدد في العقد أو باتفاق الفريقين
واال جاز لكل منيما إقفالو بعد إببلغ الفريق اآلخر ،مع مراعاة الميل المتفق عمييا أو التي
يقضي بيا العرف 39ويتحول الرصيد المؤقت بتاريخ إقفال الحساب إلى رصيد نيائي مستحق
األداء فو ًار مالم يتفق الفريقان عمى خبلفو كنقل رصيد الحساب إلى رصيد آخر 40وتسري

37د حسٌن شحادة – عالء الدٌن الحسٌنً  -االسناد التجارٌة وعملٌات المصارف – مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة
– ص238
38المادة  2/193ق.ت
39المادة  1/193ق.ت
 40المادة /193ق.ت
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عمى الرصيد النيائي الفائدة المتفق عمييا واال فالفائدة المتعارف عمييا عرفًا أو المنصوص
عمييا قانونًا.41
ووفقاً لما سبق يمكن رد أسباب قفل الحساب إلى أسباب إرادية وأسباب غير إرادية:
أوالً – األسباب اإلرادية:
 -1اتفاق الطرفين صراحة:
أ-

إذا كان لمحساب مدة محددة يجب احتراميا ومع ذلك يجوز لمطرفين االتفاق عمى
إنيائو ولو قبل انتياء المدة كما يجوز مد مدتو عن األجل المقرر لو أصبلً.

ب-

إذا لم يكن لو مدة معينة يكون لكل من طرفيو طمب إنياؤه بشرط أن يكون ذلك في
وقت مناسب ومتفق مع العرف التجاري ،بمعنى أال يؤدي لئلضرار باآلخر ،كما لو
كانت صفقة قيد اإلبرام بين الطرفين والمفروض أن تسوى بطريق القيد فيسارع الدائن
لقفل الحساب ليتفادى تسوية حقو بطريق القيد في الحساب ولكي يطالب بو نقداً.

وان من يريد إنياء ىذا العقد ال بد أن يأتي ق ارره في وقت مناسب يتفق مع أسموب
التعامل المصرفي وطبيعة العبلقات التعاقدية.
 -2اإلنياء الضمني:
أما اإلنياء الضمني فيمكن استنتاجو واستخبلصو من إرادة الطرفين كما لو كان الحساب
جامدًا فترة من الزمن لم تقيد بو أية مدفوعات في الجانبين الدائن والمدين.
وىو ما يحدث عند اإلحجام عن تعاطي المعامبلت المتبادلة ويمتنع المصرف عن إرسال
كشف جديد لعدم وجود دفعات جديدة تمت إرسال الكشف السابق ،وىي مسألة موضوعية
تحتاج لحذر شديد في االستنتاج ،وقد حكم أنو إذا فقد الحساب قدرتو عمى تمقي مدفوعات
ال من ىذه المحظة بوصفو حسابًا جاريًا42.
متبادلة من الطرفين اعتبر مقفو ً

41المادة  4/193ق.ت
42د .علً جمال الدٌن عوض ،عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة ص 442
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ثانياً -األسباب غير اإلرادية:
نظ اًر ألن الحساب الجاري عقد يقوم عمى الثقة المتبادلة ويقوم عمى االعتبار
الشخصي فيو ينحل كمما ط أر ما يؤثر في ىذا االعتبار الشخصي كاإلعسار والحجر عمى
أحد طرفيو.
فاإلفبلس يغل يد المفمس عن إدارة أموالو ويصبح الحساب عاج ًاز عن تمقي مدفوعات جديدة
تمييدًا لتصفية أموال المفمس ،وال يؤدي الصمح مع المدين إلى إعادة الحساب إلى الحياة بل
يستطيع المفمس فتح حساب جديد إذا توفرت شروطو .43والوفاة تقفل الحساب فو ًار وتمقائيًا
وعمى المصرف رد الرصيد إلى ورثة العميل.
وان الدعاوى التي تتناول تصحيح الحساب نتيجة خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من
التصحيحات يجب أن تقام في ميمة ستة أشير ،ويبدأ سريان ىذه الميمة بالنسبة لكل فريق من
تاريخ إببلغو الرصيد النيائي أ و عممو بو ،ويترتب عمى إلغاء إحدى الدفعات أو انقضائيا
بعد إقفال الحساب تعديل الرصيد المذكور.44
ب -أثار إقفال الحساب الجاري:
ينتيي الحساب الجاري بين طرفيو بإقفالو عمى الوجو الذي أسمفناه ،وتتحدد أثار ىذا اإلقفال
بحيث تتم المقاصة بين مفردات ىذا الحساب واستخراج الرصيد لتسوية العبلقة بين طرفيو
ليحل ىذا الرصيد محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجية األخر ،وىو ما يعني زوال
صفة الحساب الجاري ليصبح الرصيد دينًا عاديًا.
ومع إقفال الحساب الجاري يصبح الرصيد دينًا عمى عاتق أحد طرفيو ويستحق الدائن فوائد
قانونية بمعنى أن الفوائد االتفاقية التي كانت عمى الحساب الجاري والتي يتقاضاىا البنك وفق
أحكام قانون البنك المركزي باعتبارىا فوائد اتفاقية تتوقف لتحل محميا الفوائد بالمعدل القانوني
وىو ما تضمنو نص المادة  114من قانون التجارة.
تمارين:
ما ىي خصائص الحساب الجاري؟

43د .علً جمال الدٌن عوض ،عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة .445
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الوحدة التعميمية الخامسة
الوديعة المصرفية
الكممات المفتاحية:
النقود الكتابية – نقود الودائع – وديعة – ايداع – المودع – يد أمانة.

الممخص:
نص قانون التجارة في المادة ( )491عمى أن الوديعة المصرفية ىي مبمغ من النقود يتسممو المصرف
ويصبح مالكًا إياه ويمتزم برد مثمو دفعة واحدة أو عمى دفعات بمجرد طمب المودع أو وفق المواعيد
وشروط اإلخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة .وتم بيان مصادر الوديعة المصرفية وأنواع الودائع
المصرفية (الودائع تحت الطمب والودائع آلجل والودائع بشرط اإلخطار المسبق) والطبيعة القانونية
لموديعة المصرفية كما تم في ىذا الباب بيان ماىية عقد االيداع المصرفية واثباتو.

األىداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 تمييز ماىية الوديعة المصرفية ووصفيا القانوني ومصادرىا وأنواعيا واثبات عقد االيداع
المصرفي.
 بيان القواعد التي تتصل بالودائع تحت الطمب والودائع ألجل.
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إن بيان أحكام الوديعة المصرفية يستوجب الت عرف عمى ماىية الوديعة المصرفية ،ثم تكوين عقد اإليداع،
ثم نقوم بالتحدث عن صور خاصة بالوديعة المصرفية.

ماىية الوديعة المصرفية
تعريف الوديعة المصرفية ومصادرىا
أ -تعريف الوديعة المصرفية:
يعرف القانون المدني الوديعة بأنيا عقد يمتزم بو شخص أن يتسمم شيئًا من أخر عمى أن يتولى
حفظ ىذا الشيء وعمى أن يرده عيناً.
أما قانون التجارة في المادة ( ،)491فقد نص عمى أن الوديعة المصرفية ىي مبمغ من النقود يتسممو
المصرف ويصبح مالكًا إياه ويمتزم برد مثمو دفعة واحدة أو عمى دفعات بمجرد طمب المودع أو وفق
المواعيد وشروط اإلخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة.
وبالنظر إلى كل من التعريفين السابقين ،نستنج أن الوديعة المصرفية كما عرفيا قانون التجارة تمثل مبمغ
من النقود دائمًا ،كما أن المصرف يتممك ىذه الوديعة وال يمتزم سوى برد مبمغ مساو ليا بمجرد طمب
المودع أو وفق المواعيد وشروط اإلخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة ،بينما الوديعة بحسب القانون
المدني قد تكون نقود أو أي شيء أخر سواء كان مثميًا أو قيميًا ،كما إن المودع ال يتممك ىذه الوديعة
وانما عميو واجب حفظيا ويده عمى الوديعة يد أمين.
بالتالي فالوديعة المصرفية ىي وديعة نقدية وتعرف ىذه الوديعة بأنيا النقود التي يعيد بيا األفراد أو
الييئات إلى المصرف ،والتي يستخدميا في نشاطو ،عمى أن يمتزم ىذا األخير بردىا أو برد مبمغ مساو
ليا إلييم أو إلى شخص أخر معين ،لدى االطالع أو بالشروط المتفق عمييا .1والوديعة المصرفية النقدية
ال تقتصر عمى المبالغ التي يسمميا المودع لممصرف عند إبرام عقد اإليداع ،بل لموديعة مصادر متعددة
نتعرف عمييا في الجزء التالي.

 1د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،لعام  ،3771فقرة.36
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ب -مصادر الوديعة المصرفية:
نصت المادة ( )491من قانون التجارة عمى أن الوديعة المصرفية تشمل جميع البالغ التي
يقبضيا المصرف من الغير لحساب المودع بأي صورة كانت ،سواء تم ذالك عفوًا أو بناء عمى
طمب المودع مع إجازة المصرف الستعماليا لعممو الميني .بالتالي فممودائع المصرفية مصادر
النقدية التي يقوم العميل بتسميميا إلى المصرف تنفيذ
ّ
متعددة ،فيي ليست مقصورة عمى المبالغ ّ

لعقد إيداع أبرمو معو ،بل إن مفيوم الوديعة لدى المصارف أكثر اتساعًا ،فيي تشمل كل ما
يكون لمعميل من نقود في ذمة المصرف سواء استمميا ىذا األخير من العميل مباشرة عن طريق
عقد إيداع أم تمقاىا عن طريق عممية أخرى .إذ يجري العمل عمى أن يفتح المصرف حسابًا
عندما يدخل العميل في معامالت معو ،يسمى حساب وديعة أو حساب شيكات ،ويغذى ىذا
الحساب من مصادر متعددة ،إما باإليداع النقدي المباشر أو نتائج شيكات حصميا المصرف
لحساب عميمو أو أوامر تحويل نفذت لو أو اعتماد قيد في الحساب لصالحو ،وكل ما يكون
لمعميل في ىذا الحساب يأخذ حكم الوديعة النقدية.2

2د.علً جمال الدٌن عوض (عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة.36
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أنواع الوديعة المصرفية
تقسم الودائع المصرفية النقدية عدة تقسيمات ،وذلك تبعًا لموعد استردادىا ،أو تبعًا لحرية المصرف
بالتصرف بمبمغ الوديعة.
أ -تقسيم الودائع المصرفية النقدية بحسب موعد استردادىا
تقسم الودائع المصرفية النقدية وفق لمعيار موعد استردادىا لدى المصارف التقميدية إلى ثالثة أنواع
وىي:
أوال :الودائع تحت الطمب.
ثانيًا :الودائع آلجل.
ثالثًا :الودائع بشرط اإلخطار المسبق.
أوالً  -الودائع تحت الطمب:
ىي الودائع النقدية التي يمكن لممودع السحب منيا في أي وقت يشاء وبمجرد الطمب دون حاجة إلى
إشعار مسبق وبدون الحاجة إلى انتظار حمول أجل معين.
وىي تشكل القسم األىم من الودائع المصرفية ،وفييا يتممك المصرف المبالغ المودعة ،ويكون لممودع
استردادىا في أي وقت ،وال يغير من طبيعتيا أن يتفق المصرف والعميل عمى إعطاء ميمة لالستعداد
لمرد إذا جاوز طمب الرد مبمغاً معيناً وتسمى ىنا الودائع الجارية ،ويقصد بيا المودعون استعماليا كأداة
لتسوية التزاماتيم عن طريق الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي.3
وال تدفع المصارف عادة عمى ىذا النوع من الودائع إال فوائد ضئيمة أو ال تدفع أي فائدة عمييا لعدم ثبات
رصيدىا بحيث تضطر المصارف دومًا لالحتفاظ بكميات كبيرة من النقود لتمبية طمبات سحب النقود من
العمالء ،فيمكن في أي لحظة لمعميل طمب مبمغ الوديعة.
والودائع المصرفي ة ىي ودائع لدى الطمب إال إذا نص عقد اإليداع عمى موعد أخر وذلك وفق لممادة
( )491ق.ت ( بمجرد طمب المودع أو وفق المواعيد وشروط اإلخبار المسبق المعينة في عقد
الوديعة).

3د.حسٌن شحادة الحسٌن ،د.عالء الدٌن الحسٌنً(األسناد التجارٌة وعملٌات المصارف) ،ص.634
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ثانياً  -الودائع آلجل:
ىي الودائع التي ال يحق لممودع طمب استردادىا إال في التاريخ المتفق عميو بينو وبين المصرف ،بحيث
ال يمتزم المصرف بردىا إال عند حمول ىذا األجل.
وتكون الفوائد عمى ىذا النوع من الودائع أكبر من الودائع المستحقة لدى االطالع ،وذلك ألن المصرف
يتمتع بحرية كبيرة في استثمارىا الطمئنانو بعدم استرداد العميل ليا قبل حمول الموعد أو التاريخ المتفق
عميو.4
وتختمف قيمة الفوائد التي تدفعيا المصارف عمى ىذا النوع من الودائع باختالف اآلجال المحددة ليا.
وقد تجيز المصارف إلغاء الوديعة من قبل العميل واسترداد مبمغيا في أي وقت دون انتظار حمول
أجميا ،بشرط وجود مبررات تقبميا اإلدارة مقابل إسقاط الفوائد عن المدة التي تقع بين تاريخ اإللغاء وتاريخ
األجل المحدد ليا.5
ثالثاً  -الودائع بشرط اإلخطار المسبق:
ىي الودائع المصرفية التي ال يحدد موعد لسحبيا أو استردادىا عند اإليداع ،ويتفق فييا عمى التزام
المصرف بالرد بعد انقضاء مدة من إخطاره بطمب الرد ،وتعطي فائدة يرتفع سعرىا كمما طالت المدة
الالحقة عمى اإلخطار.6
وتكون قيمة الفوائد الممنوحة في ىذا النوع من الودائع أقل من الفوائد الممنوحة لمودائع ألجل وأكبر من
الفوائد الممنوحة عمى الودائع المستحقة لدى االطالع ،وذالك ألن المصرف يتمتع بحرية نسبية في
توظيفيا إذا ما قورنت بالودائع لدى الطمب ،لكنيا ال تصل إلى درجة الحرية التي يتمتع بيا المصرف في
توظيف الوديعة ألجل.
ب -تقسيم الودائع المصرفية النقدية بحسب حرية المصرف في التصرف بمبمغ الوديعة.
تقسم الودائع المصرفية النقدية وفق لمعيار حرية المصرف في التصرف بمبمغ الوديعة في المصارف
التقميدية إلى نوعين:
ال :الوديعة النقدية العادية.
أو ً
ثانيًا :الوديعة المخصصة لغرض معين.
 4د .محمود الكٌالنً ( الموسوعة التجارٌة والمصرفٌة ،المجلد الرابع ،عملٌات البنوك ) ،دار الثقافة ،عمان ،6006 ،ص66
5د .جدٌع فهد الفٌلة الرشٌدي( ،الودائع النقدٌة التقلٌدٌة واالستثمارٌة فً قانونً التجارة والبنوك اإلسالمٌة الكوٌتً دراسة مقارنة
بالفقه اإلسالمً) ،مجلة الحقوق ،المجلد الثانً ،العدد الثانً ،عام 6002م ،ص.375
 6د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة.60
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أوالً  -الوديعة النقدية العادية:
ىي الوديعة التي يتممك المصرف المبالغ المودعة لديو ،ولو أن يتصرف بيا ويستغميا في نشاطو
ال ،وىذ ه الودائع تمثل األموال التي يستخدميا المصرف في عممياتو
الخاص ،عمى أن يرد قد اًر مماث ً
كاإلقراض.
ثانياً  -الوديعة المخصصة لغرض معين:
يوكل بيا المصرف القيام بعمل لحساب العميل ،كشراء أوراق
وىي المبالغ المودعة لدى المصرف والتي ُ
مالية أو االكتتاب في أسيم أو سندات أو الوفاء بسند تجاري.
في ىذا النوع من الودائع يمتنع عمى المصرف أن يتصرف في الوديعة ،وعميو أن يحتفظ بيا لخدمة
الغرض المخصصة لو.
ولذلك فأن المصرف وان لم يمتزم باإلبقاء عمى ذات المبمغ المسمم إليو ،فإن عميو أن يحتفظ دائمًا في
خزائنو بمبمغ كاف لتحقيق الغرض المطموب.7
ج -الطبيعة القانونية لموديعة المصرفية:
تثير الوديعة المصرفية خالفًا حول طبيعتيا القانونية ،فيي تعد مزاجا من نظم قانونية متعددة ،وذلك ألنيا
تجمع صفات ال ترتد كميا إلى نظام واحد ،ويرجع ذالك إلى أن لألطراف أكبر حرية في وضع ما يناسبيم
من شروط ،ويتردد الفقو في فرنسا 8بين نظم ثالثة:
أوالً :الوديعة التامة.
ثانياً :الوديعة الشاذة (الناقصة).
ثالثاً :القرض.
أوالً  -الوديعة التامة:
ذىب جانب من الفقو لمقول بان الوديعة المصرفية ىي الوديعة التي ينطبق عمييا التعريف الوارد في
القانون المدني ،وبموجبيا يمتزم المصرف بحفظ ىذه الوديعة وبرد الشيء المودع بذاتو ،وال يجوز لو
استعمالو أو التصرف بو.
 7استئناف بارٌس  10ماٌو 3714دالور األسبوعً  3714ص 211مذكور لدى :د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من
الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،ص.16
 8د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة.66
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وال يجوز لموديع أن يدفع مطالبة المودع بالمقاصة بين التزامو بالرد وبين أي حق لو قبل المودع ،كما
يب أر لو ىمك الشيء المودع بقوة قاىرة ،الن يده عمى مبمغ الوديعة يد أمانة وليس يد ضمانة.
وىي صورة نادرة واذا طمب من المصرف ذلك فيو يتقاضى أج ًار عن الصندوق الذي يحتفظ فيو بذلك
المال.9
وفي الوديعة المصرفية التامة يرد المصرف النقود المودعة بأرقاميا المتسمسمة ذاتيا ،10إال أن ىذا
التكييف ال يتفق مع الوديعة المصرفية ،حيث أن المصرف يستعمل ىذه الوديعة في نشاطو ،وىو ال يرد
ىذه النقود ذاتيا بأرقاميا المتسمسمة وانما يرد مبمغ مساو ليا من حيث العدد فقط.
ثانياً  -الوديعة الشاذة (الناقصة):
وذىب جانب آخر من الفقو إلى تكييف الوديعة المصرفية عمى أنيا وديعة ناقصة ،وفييا يمتمك المصرف
مبمغ الوديعة وال يمتزم إال برد مبمغ مساو لو ،بالتالي تختمف عن الوديعة بالمعنى الدقيق والتي ال يتممك
فييا المصرف المال المودع.
وتختمف الوديعة الشاذة عن القرض ،بأن الوديع فييا وان تممك الوديعة وأذن لو في استعماليا ،يمتزم مع
ذلك أن يحتفظ دائمًا في خزائنو بمبمغ مساو لقيمة الوديعة.
ولكن طبيعة الوديعة الشاذة كانت محل خالف في فرنسا ،11حتى أنكر البعض تسميتيا بالوديعة عمى
أساس انو مادام الوديع مأذوناً في استعمال الوديعة سقط عنو التزام الحفظ ألن الوديعة تيمك باالستعمال.
ثالثاً  -القرض:
وذىب جانب من الفقو ،12إلى اعتبار الوديعة المصرفية قرض ،فال يمتزم المصرف إال برد شيء مماثل
لموديعة ،وال يمتزم بحفظ الوديعة.
بالتالي فيو يتممك مبمغ الوديعة ويتحمل تبعة ىالكيا بقوة قاىرة ويستطيع المصرف التمسك
بالمقاصة بمواجو العميل .وفي حال إفالس المصرف يدخل المودع في كتمة التفميسة ليتقاسم

9د.حسٌن شحادة الحسٌن ،د.عالء الدٌن الحسٌنً(األسناد التجارٌة وعملٌات المصارف)مرجع سابق ،ص.635
10د .هشام فرعون (القانون التجاري) ،جزء ،6منشورات جامعة حلب ،عام 3763م ،ص.346
 11د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة.62
12هامل ،بودري الكنترى ،وٌرون أن ال محل لالعتراض على أن الودٌعة المصرفٌة قرض ولو كانت واجبة لدى االطالع ،الن
وجود اآلجل لٌس شرطا ً فً القرض وال لالعتراض بأن الودٌعة قد ال ترتب فائدة إذ الفائدة ال تعد من خصائص القرض.
مذكور لدى :د.علً جمال الدٌن معوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،لعام  ،3771ص.23
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الموجودات قسمة غرماء بخالف الوديعة بالمعنى الدقيق التي يستردىا بذاتيا ألنيا ليست من
موجودات المصرف.13
وعمى ذلك فإن الوديعة النقدية تعتبر قرضاً في الحقيقة ،واذا كان العمل قد جرى عمى وصفيا
بالوديعة النقدية فذلك العتبارات تاريخية ترجع إلى القرون الوسطى لدرء الحظر الكنسي لمقرض
بالفائدة حينما كان ت المصارف تدفع فوائد لممودعين.14
ىذا وقد أعتبر المشرع السوري الوديعة المصرفية النقدية قرض وذلك بما نص عميو في قانون
التجارة والقانون المدني .فنص قانون التجارة في المادة  ( :491إن المصرف الذي يتمقى عمى
سبيل الوديعة مبمغاً من النقود يصبح مالكاً إياه ويمتزم برد مثمو دفعة واحدة أو عمى دفعات
بمجرد طمب المودع أو وفق المواعيد وشروط اإلخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة).
ونصت مادة ( ) 296من القانون المدني( :إذا كانت الوديعة مبمغاً من النقود ،أو أي شيء آخر
مما ييمك باالستعمال ،وكان الوديع مأذوناً لو في استعمالو ،اعتبر العقد قرضاً ).

13د.هشام فرعون (القانون التجاري البري) ،مرجع سابق ،ص.347
 14د.مصطفى كمال طه  +د.علً البارودي (القانون التجاري) ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،بٌروت عام6003م ،ص417
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عقد اإليداع المصرفي
إن عممية اإليداع المصرفي ىي عقد بين المصرف والعميل ،لذا يجب أن تتوفر في ىذا العقد جميع
األركان المطموبة بالعقود عامة ،مما يدعونا لمتعرف تكوين عقد اإليداع المصرفي ،ثم نتعرض ألثار عقد
اإليداع.

تكوين عقد اإليداع المصرفي
إن المشرع لم يتطمب شكل معين لعقد اإليداع المصرفي ،كما أنو لم ينظم أحكامو تنظيمًا تشريعيًا ،فكان
البد من معرفة أركان ىذا العقد ،قبل االنتقال لموضوع إثباتو ،ثم نعرض لحساب الوديعة.
أ -أركان عقد اإليداع:
إن عقد اإليداع كغيره من العقود يجب أن تتوافر فيو األركان األساسية في العقود:
أوالً  -األىمية :بالنظر إلى األىمية المطموبة بالنسبة لمعميل أو المودع فان األىمية المطموبة تختمف
باختالف تكييف الوديعة .فان الذين يرون فيو وديعة ناقصة أو وديعة عادية يعتبرونو عمالً من أعمال
حسن اإلدارة ال تمزم لو أىمية التصرف وانما تمزم أىمية الصبي المميز ،بينما من يعتبره قرض يستمزم
أىمية التصرف لدى المقرض .15أما بالنسبة إلى المودع لديو أو المصرف فيو شركة مساىمة مؤسسة
وفق االنظمة والقوانين الخاصة بيا فال محل لمناقشة أىميتو.
ثانياُ  -الرضا :إن عقد اإليداع المصرفي عقد من العقود الرضائية ،بالتالي من الضروري أن
يصدر الرضا من كال المتعاقدين ،وأن يكون غير مشوب بأحد عيوب الرضا (اإلكراه ،الغمط،
التدليس ،االستغالل) ،وبالتالي فارضا في عقد اإليداع يخضع لمقواعد العامة في االلتزام الواردة
في القانون المدني.
ثالثا  -المحل :إن محل عقد اإليداع المصرفي ىو مبمغ النقود المودعة.
رابعاً  -السبب :قد يكون سبب عقد اإليداع الحفظ أو االستثمار ،...واألصل في السبب المشروعية
حسب المادة ( )431ق.م }كل التزام لم يذكر لو سبب في العقد يفترض أن لو سبباً مشروعًا ،ما لم يقم
الدليل عمى غير ذلك{.

 15د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة.13
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ب -إثبات عقد اإليداع المصرفي:
لمبحث عفي إثبات عقد اإليداع البد من التعرض لتجارية العقد (أوالً) ،ثم نتحدث عن إثباتو (ثانيًا).
أوالً  -تجارية عقد اإليداع :إن اإليداع المصرفي من العمميات التي تقوم بيا المصارف ،بالتالي فعقد
اإليداع تجاري دائمًا بالنسبة لممصرف .16أما بالنسبة لمعميل ،فإن كان العميل تاج ًار ومارس ىذه العممية
لحاجات تجارتو ،فإن عقد اإليداع يكون تجاري استنادًا لنظرية اإلعمال التجارية التبعية .17أما إذ لم يكن
العميل تاج ًار فالعمميات تظل ذات طابع مدني بالنسبة لو.
ثانياً  -إثبات عقد اإليداع المصرفي :األصل أن لمعميل أن يثبت عممية اإليداع في مواجية المصرف
بكافة وسائل اإلثبات ألن العممية تعتبر تجارية دائمًا بالنسبة لممصرف .لكن المشرع وخروجًا عن األصل
اشترط إقا مة الدليل بوثائق خطية عمى جميع العمميات المتعمقة بالوديعة والسحب منيا إال إذا اتفق
األطراف عمى خالف ذلك .18وقد درج التعامل عمى أن يقوم المصرف بإعطاء العميل إيصاالت عند كل
عممية إيداع أو سحب وتسميمو أيضًا دفتر يوقع عميو الموظف المختص في المصرف.
اختمفت اآلراء حول مدى حجية ىذا الدفتر في اإلثبات ،فذىب البعض إلى أن ىذا الدفتر ليس لو أية
حجية في اإلثبات ألن المصرف يقوم بتسميم العميل ىذا الدفتر فقط ليتمكن من االطالع عمى حسابو،
وذىب البعض اآلخر إلى القول بأن حجية ىذا الدفتر ىي قوة الشيادة والذي يحدد مدى حجيتيا ىو
قاضي الموضوع.19
إال أن المشرع السوري نص عمى إمكانية فتح الحساب بموجب دفتر توفير تدون فيو المدفوعات
والمسحوبات ،ىذا وتعتبر البيانات الواردة في الدفتر الموقع من موظف المصرف المختص حجة في
اإلثبات وذلك بمواجية المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفقوا عمى خالف ذلك.20

16مادة ( )4ق.ت.س ( تعد بحكم ماهٌتها الذاتٌة اعمالً تجارٌة:
د-أعمال الصرافة والمبادلة المالٌة ومعامالت المصارف العامة والخاصة).
17مادة ( )6ق.ت.س ( جمٌع األعمال التً ٌقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارٌة أٌضا ً فً نظر القانون).
18مادة ( )372ق.ت.س فقرة .-6-
 19د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة.14
20مادة ( )603ق.ت.س.
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ج -حساب الوديعة:
متى وافق المصرف عمى قبول ودائع شخص لديو فانو يفتح لو ما يسمى حساب وديعة ،و يسمى في
عرف المصارف حساب الشيكات وذلك لكي يقيد فيو ما يودعو العميل.
لذا كان البد من التحدث عن حرية المصرف بفتح حساب الوديعة وذالك (بمطمب أول) ،ثم نتحدث عن
تشغيل الحساب (بمطمب ثاني)،
أوال -حرية المصرف بفتح الحساب :إن الوديعة المصرفية تقوم عمى االعتبار الشخصي أي ثقة
المصرف بعميمو ،واذا كانت عمميات المصرف تفترض رضا بالتعامل مع طالبيا فان فتح حساب لممودع
بما يستتبعو من اعتباره عميال لو ودخولو معو في عمميات وعالقة مستمرة والتزام بخدمة خزينتو ،يفترض
بالضرورة أن تكون لمصرف حرية أكبر في الموافقة عمى فتح الحساب أو عدم فتحو ،ففي بعض الحاالت
التي ال يكون العميل أىل بثقة المصرف فمو الحرية برفض فتح حساب ودائع ليذا العميل أو حتى
الدخول معو في أي تعامل ،كما لو كان لمعميل ماضي ائتماني سيء .ويعتبر رضا المصرف بفتح
ىذا الحساب ضروري لترتيب أثار عقد اإليداع كالقيام بالتزام خدمة صندوق العميل من استقبال
واستيفاء حقوقو لدى الغير ،ووفاء ديونو ،وغير ذلك مما قد يطمبو العميل ويجرى بو العرف ويدخل
في اتفاق الطرفين عمى قيام البنك الوديع بو من خدمات ،ويعتبر المصرف وكيال عن العميل فيما
يكمفو العميل القيام بو.
ثانياً  -تشغيل حساب الوديعة :بعد موافقة المصرف عمى فتح حساب وديعة لمعميل ىذا معناه
توافر ثقة المصرف بيذا العميل الذي يممك في ىذه الحالة سمطة تشغيل ىذا الحساب بنفسو أو
عن طريق شخص أخر متفق عمى سمطتو بتشغيل الحساب ،كوكيل العميل أو ممثمو القانوني.
ويجب عمى المصرف أن يقيد في الحساب لصالح المودع أو عميو جميع العمميات التي تتم بين
المصرف والمودع أو بين المصرف والغير لحساب المودع ،ىذا ويمكن إخراج إحدى الدفعات
لغاية معينة ،وذلك باتفاق الفريقين عمى إخراجيا منو ،وبذلك ال تدرج في الحساب  .21ويقدم
المصرف لمعميل كشفًا بحسابو مرة واحدة كل ستة أشير ما لم يتم االتفاق أو يقضي العرف بغير ذلك
ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.22

21مادة ( )374ق.ت.س.
22مادة ( )377ق.ت.س.
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أثار عقد اإليداع المصرفي
إن عقد اإليداع المصرفي من العقود الممزمة لجانبين بالتالي فيو ينتج كغيره من العقود أثار متبادلة من
حقوق والتزامات بين طرفي العقد .مما يدعونو لمتعرف عمى حقوق والتزامات المصرف ،والتعرف عمى
حقوق والتزامات العميل.

أ -حقوق والتزامات المصرف:
أوالً  -حقوق المصرف :رأينا سابقا أن المشرع السوري قد اعتبر أن الوديعة المصرفية النقدية قرضًا
وبالتالي فانو بمجرد دخول النقود خزينة المصرف يصبح ىذا األخير مالكًا ليا ،وليس مودعًا لديو،
ويترتب عمى ذلك إمكانية استعمالو ليا ،وذلك ألن العرف المصرفي افترض إذن العميل لممصرف في
استعمال الوديعة ،بالتالي لممصرف حرية التصرف في الوديعة دون أن يتعرض ألحكام إساءة االئتمان.23
أما إذا كانت الوديعة وديعة بالمعنى الدقيق ( وىو الحال في الوديعة المخصصة لغرض معين )أي كان
المصرف ممنوعًا بمقتضى شروط العقد من استعمال المال المودع فانو يعتبر خائنًا لألمانة إذا تصرف
فييا.
ثانيا  -التزامات المصرف :جرى العرف عمى أنو بمجرد فتح حساب الوديعة يترتب عمى المصرف
مجموعة من االلتزامات وىي التزام المصرف بقبول الوديعة ،والتزامو بردىا ،والتزامو بخدمة صندوق
العميل ،وكذلك التزامو بدفع الفوائد .24
 -1االلتزام بقبول الوديعة :يكون المصرف ممزم ًا بقبول أي مبمغ يود العميل إيداعو وتقييده في
الحساب الذي فتحو لفائدة العميل دون أن يكون مضطر إلى إبرام عقد جديد ،فطالما حساب العميل
مفتوح يحق لو إيداع أي مبمغ يريده في ىذا الحساب ،ويستوي أن يكون اإليداع من جانب العميل أم
من جانب شخص من الغير يقدم مبمغ من النقود ويضعو في حساب العميل ،والمصرف يخطر
عميمو بذالك ،فإذا اعترض يعاد المبمغ إلى من قدمو لممصرف ،واذا وافق أو سكت اعتبر سكوتو
بمثابة رضاً منو بصحة قبول المصرف ورتب الوفاء الحاصل من الغير أثاره في عالقتو بالعميل.

 23د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة15

 24د .محمود الكيالني ( الموسوعة التجارية والمصرفية ،المجلد الرابع ،عمليات البنوك ) ،دار الثقافة ،عمان،2118 ،
ص87
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 -2االلتزام برد الوديعة :المصرف ممتزم برد الوديعة أو قد اًر مماثالً ليا إلى العميل دون اعتبار
لمتغير الطارئ عمى قيمتيا في الفترة التي بين اإليداع والرد .أما إذا فقدت النقود المودعة كل قيمتيا
بسبب قانوني كإلغائيا مثالً ،فعمى المصرف أن يرد نقوداً جديدة وقت تنفيذ االلتزام ليا نفس قيمة
النقود المودعة ،والرد يكون بذات نوع العممة المودعة.25
ويكون الرد لمعميل نفسو أو من يعينو العميل أو نائبو المخول بذالك ،وعمى المصرف التأكد من
أىمية المستمم عند كل عممية استرداد ،وأنيا لم يط أر عمييا تغيير منذ اإليداع.
أما إذا كانت الوديعة من شخص اعتباري ،وجب التأكد من سمطة ممثمييا في االسترداد ،والمصرف يقوم عند
عممية اإليداع بأخذ نموذج من توقيع العميل أو وكيمو ليضاىيو عند كل عممية سحب أو عند استرداد .بالتالي
يكون المصرف مسئول عن رد الوديعة دون القيام بالتأكد من تطابق التواقيع باعتباره ممتين خبير .وبالنسبة
لموعد الرد ،فالموعد قد يكون محدد مسبقًا ،وقد يترك لمشيئة العميل وذلك حسب االتفاق .أما مكان الرد،
فإذا اتفق المصرف والعميل عمى مكان محدد فيجب احترام االتفاق ،واذ لم يتم االتفاق عمى مكان الرد
فالرد واجب في موطن المدين أي المصرف وبالتحديد ذات الفرع من المصرف الذي تم اإليداع فيو .وفي
حالة وفاة العميل تستمر الوديعة وفقاً لشروط العقد ما لم يطمب الورثة استردادىا قبل حمول اجميا.26
 -3االلتزام بخدمة صندوق العميل :جرت العادة عمى تعيد المصرف ضمنيًا بخدمة صندوق العميل في
ذات الوقت الذي يتفق عميو عمى فتح حساب الوديعة ،وتتكون ىذه الخدمة من عمميات متعددة،
كوفاء بالشيكات التي يسحبيا العميل عمى المصرف لمصمحتو أو لمصمحة الغير ،أو تحصيل
شيكات لمصمحة العميل أو تنفيذ أوامر تحويل مصرفية ،ويكون مركز المصرف في ىذه الحالة
مركز الوكيل عن العميل لمقيام بيذه العمميات.
 -4التزام بدفع الفوائد :يجب عمى المصرف دفع الفوائد عند حمول مواعيد استحقاقيا ،وتستحق الفوائد من
اليوم الذي يمي كل إيداع إن لم يكن يوم عطمة ولغاية اليوم الذي يسبق إعادة كل مبمغ ما لم يكن ىناك
اتفاق أو عرف عمى غير ذلك

27

ويكون مقدار الفائدة حسب االتفاق بين المصرف والعميل واال بحسب

العرف المصرفي.

 25د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة.20
26مادة ( )376ق.ت.س.
27مادة ( )606ق.ت.س.
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ب -حقوق والتزامات العميل:
أوالً  -حقوق العميل :األموال التي أودعيا العميل في المصرف لو الحق في استردادىا ،وذالك حسب
االتفاق وفي الزمان والمكان المتفق عميو.ومن حقو أن يخصص الوديعة لغرض معين ،وفي ىذه الحالة
يقيد حرية المصرف في استعماليا.
ثانياً  -التزامات العميل :يمتزم العميل بمجرد إبرام العقد بتسميم الوديعة النقدية إلى المصرف في الزمان
والمكان المتفق عميو وبأي وسيمة استقر العرف المصرفي عمييا.والتسميم يجب أن يكون فو ًار ،وأن ال
يكون معمقًا عمى شرط.
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صور خاصة لموديعة المصرفية
نعرض تحت ىذا العنوان لثالث أنواع من الودائع وىي ودائع التوفير ،وشيادات االستثمار ،وشيادات
اإليداع.
أ -ودائع التوفير:
نظام التوفير يتجو أساسا إلى صغار المدخرين ،فيقبل لإليداع مبمغا يكون عادة بسيطًا ،كما
يسمح ليم سحب ما يحتاجون من ودائعيم متى شاءوا ،مع قيود تتفق مع فكرة التوفير ،ويضع
كل مصرف عادة الئحة لنظام التوفير فيو.
وودائع التوفير تتمخص في فتح حساب يسمى حساب التوفير تقيد فيو المبالغ التي تودع من أصحاب ىذه
الدفاتر وكذلك تمك التي يسحبونيا منيا ،ووسيمة البنوك في ىذا االجتذاب ىي إعطاء فائدة لممودعين عن
المبالغ المودعة تتناسب مع مدة إبقاء ىذه األموال لدى البنك.
وودائع التوفير تعتبر قروضا من المودعين إلى البنك ،تخضع لألحكام التي يتفق عمييا البنك مع العمالء
والالئحة التي يضعيا ويقب مونيا وذلك باإلضافة إلى األحكام الواردة في القانون المدني بشأن القرض في
كل ما لم يرد باالتفاق أو بيذه الموائح.28
أما بالنسبة إلثبات اإليداع والسحب من حساب التوفير ،فتعرض الموائح المعدة لنظام التوفير سابقة الذكر
لكيفية أثبات اإليداع والسحب ،وتحدد مدى صحة ما يوجد في الدفتر من تصحيح أو تعديل في القيود
المدونة.29
ب -شيادات االستثمار:
شيادة االستثمار ىي الورقة التي تثبت الحق في المبمغ المودع لدى المصرف وديعة خاضعة
لنظام القرض والنظم التي تقررىا القوانين والق اررات الخاصة بشيادات االستثمار ،بينما ال تعتبر
ىذه الوديعة ادخارية ،الن عبارة االستثمار تفيد أن المودع يستيدف استثمار مالو وتستثمر في
تنفيذ خطة التنمية االقتصادية وبيذا ال تخرج العممية عن معنى القرض.30

28د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة.316
 29د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة313
 30د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة317
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أوالً  -الميزات التي تتميز بيا شيادات االستثمار:
 .4ارتفاع سعر الفائدة :يصل سعر الفائدة عمى شيادات االستثمار التي ال يضطر أصحابيا إلى
استرداد قيمتيا قبل حمول اجميا إلى أعمى سعر فائدة ،وتحتسب الفوائد المستحقة عمييا اعتبا ًار من
أول الشير الذي اشتريت فيو الشيادة ولو كان تاريخ شراىا في أخر يوم من الشير.
 .6السيولة الكاممة :إن مدة ال شيادة ىي عشر سنوات وبالرغم من ذلك فإن مالك الشيادة
يستطيع في أي وقت بعد مضي ستة أشير من تاريخ االكتتاب فييا ،أن يسترد قيمة الشيادة
ودون أي خسارة في رأسمالو ،بل يحصل فوق ذلك عمى الفوائد المستحقة لو عن المدة التي
احتفظ بالشيادة خالليا ،إال أن ىذه الفائدة تكون أقل مما لو أحتفظ بشيادتو لنياية مدتيا أي
بعد مضي عشر سنوات.
 .3شيادة أسمية :أي ال يمكن بيعيا أو تحويميا أو التنازل عنيا ،وذالك بيدف حماية مالك الشيادة
من احتماالت فقدىا أو سرقتيا
ثانياً  -أنواع شيادات االستثمار:
 .1شيادات استثمار مجموعة (أ):
في ىذا النوع ال تستحق الفوائد عن الشيادة دوري ًا وانما تضاف ىذه الفوائد إلى قيمة الشيادة،
ويربح مالك الشيادة في ىذه الحالة فوائد عمى قيمة الشيادة والفوائد التي تضاف إلييا
(فوائد مركبة) ،وذلك إلى أن تنتيي مدة الشيادة بمرور عشر سنوات أو استرداد قيمتيا
من قبل مالكيا قبل ذلك الموعد.
 .2شيادات استثمار مجموعة (ب):
يستحق مالك الشيادة في ىذا النوع من الشيادات الفائدة بشكل دوري وذلك كل ستة أشير،
مما يبقي قيمة الشيادة واحدة حتى نياية المدة دون زيادة أو نقصان.
 .3شيادات استثمار مجموعة (ج):
وتكون ىذه الشيادة موجية إلى صغار المدخرين ،فتصدر من فئات صغيرة مما يتيح ليم
االكتتاب عييا ،وال يصرف عن ىذا الشيادة أي فوائد ،وانما تجمع جميع الفوائد الناتجة
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عن الشيادات من ىذا النوع وتوزع جوائز عمى أصحاب ىذه الشيادات ،وذلك عن طريق
القرعة.
ج شيادات اإليداع:
-

شيادة اإليداع وثيقة استثمار ،قابمة لمتداول لكونيا تصدر لمحامل أو متضمنة شرط اإلذن،
تصدر عن مصرف بحيث يشيد فييا ىذا األخير ب أن مبمغًا من المال قد أودع لديو ويتعيد أن
يرده مع فوائد ه في موعد استحقاق مع ين في ال وث يقة وي مكن ا لقول بأني ا إي صال ا إليداع مندمج اً
31
فيو تعيد المصرف برد المبمغ  .وتعتب ر شيادة اإليداع قرضًا لصاحبيا عمى المصرف تمام اً

كشيادة االستثمار فيما صورتان لمودائع المصرفية  .32إن صدور شيادات اإليداع لمحامل أو
بصيغة ألمر ،ذلك يقربيا من األوراق التجارية إال أنيا تختمف عن األوراق التجارية ،بحيث قيمة
شيادات اإليداع غير معروفة وذلك ب سبب تغير سعر فوائدىا بتغير سعر السوق ،مما يخرجيا
من زمرة األوراق التجارية لعدم قبوليا مقام النقود في الوفاء .ولكن عدم اعتبارىا ورقة تجارية ال
يمنع إمكان تداوليا بالطرق التجارية كانت لمحامل أو كانت بصيغة آلمر.
كما وتختمف شيادات اإليداع عن الوديعة المصرفية النقدية (العادية)  ،وعن شيادات االستثمار
ودفتر التوفير ،بأنيا تصدر لمحامل أو بصيغة آلمر أي تكون قابمة لمتداول ،بعكس شيادات
االستثمار ودفتر التوفير التي تصدر اسمية بالتالي غير قابمة لمتداول ،كما وأن سعر الفائدة في
شيادات اإليداع غير ثابت أو محدد وانما يتوقف ع مى تطور السوق ،بينما في الوديعة المصرفية
النقدية (العادية) وشيادات االستثمار ودفتر التوفير تكون سعر الفائدة محدد .
تمارين:
اختر اإلجابة الصحيحة :الودائع النقدية التي يمكن لممودع السحب منيا في أي وقت يشاء وبمجرد
الطمب .ىي:
 . 4الودائع آلجل.
 .6الودائع بشرط اإلخطار المسبق.
 .3الودائع تحت الطمب.
اإلجابة الصحيحة رقم 3
 31د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة322
 32د.علً جمال الدٌن عوض(عملٌات البنوك من الواجهة القانونٌة) ،مرجع سابق ،فقرة323
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المراجع
د.مصطفى كمال طو  +د.عمي البارودي (القانون التجاري) ،منشورات الحمبي الحقوقية ،بيروت
عام6004م.
د.حسين شحادة الحسين ،د.عالء الدين الحسيني (األسناد التجارية وعمميات المصارف) منشورات
جامعة حمب ،عام6001م.
د.عمي جمال الدين عوض(عمميات البنوك من الواجية القانونية) ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،لعام
4993م.
د .محمود الكيالني ( الموسوعة التجارية والمصرفية ،المجمد الرابع ،عمميات البنوك ) ،دار الثقافة
لمنشر والتوزيع ،عمان.6001 ،
د .جديع فيد الفيمة الرشيدي( ،الودائع النقدية التقميدية واالستثمارية في قانوني التجارة والبنوك
اإلسالمية الكويتي دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي) ،مجمة الحقوق ،المجمد الثاني ،العدد الثاني ،عام
6001م.
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الوحدة التعميمية السادسة
االعتماد المستندي
الكممات المفتاحية:
اعتماد مستندي – األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات النشرة  – 600فتح االعتماد – طالب
فتح االعتماد – المستفيد – التعيد بالدفع – البائع المصدر – المشتري المستورد – االعتماد
القابل لمنقض – االعتماد القطعي.

الممخص:
إن األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية صدرت عن غرفة التجارة الدولية التي تم
تأسيسيا عام ( )1919ومقرىا الحالي في باريس .وقد بينت القواعد واألعراف الدولية الموحدة
لالعتمادات المستندية نشرة رقم  600لعام  2006تعريف االعتماد المستندي بأنو أي ترتيب
غير قابل لمنقض ،كيفما سمي أو وصف ويشكل بذلك تعيدًا أكيدًا عمى المصرف المصدر
بتشريف  Honorتقديم مطابق ،أي تقديم المستندات التي اشترط عمى تقديميا االعتماد وأن يتم
االلتزام بجميع شروط االعتماد كما تم بيان أن االعتماد المستندي ىو وسيمة لوفاء الثمن في
البيوع الدولية وأىميتو بالنسبة لمبائع المصدر والمشتري المستورد وبالنسبة لممصرف والتجارة
الدولية وأنوع االعتماد المستندي وأطراف االعتماد المستندي وطرق تنفيذه.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد ًار عمى:
 معرفة قواعد االعتماد المستندي وقواعد األصول واألعراف الموحدة التي تحكم االعتمادالمستندي وآخرىا القواعد الصادرة بالنشرة رقم  600الصادرة عام 2006
 -بيان القواعد التي تحكم االعتماد المستندي وشروطو وأنواعو وأطرافو وكيفية تنفيذه.
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األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية
إن األصوول واألعوراف الموحوودة لالعتمووادات المسووتندية قوود صوودرت عوون غرفووة التجووارة الدوليووة التووي
تووم تأسيسوويا عووام ( )1919ومقرىووا الحووالي فووي بوواريس ،وقوود ووووعت األصووول واألع وراف الموحوودة
لتتعامل بيا المصارف من أجل عدة أسباب أىميا:
 )1حماي و ووة المص و ووارف م و وون المس و ووؤوليات الناجم و ووة ع و وون تعاممي و ووا باالعتم و ووادات المس و ووتندية ،ك و ووون
المص ووارف تعم وول عم ووى خدم ووة أو تموي وول تم ووك العممي ووات وبالت ووالي تتوق ووع أن تك ووون بعي وودة ع وون أي
نزاعات أو خالفات قد تنشأ بين أطراف عقد البيع.
 )2إن المصارف مسؤولة عن المستندات ولويس عون البووائع .فيوي غيور معنيوة بعقود البيوع المبورم
بووين المشووتري والبووائع س وواء تووم تنفيووذه موون خووالل االعتموواد أم ال .كمووا أن المصووارف غيوور مسووؤولة
عوو وون كفايوو ووة المسوو ووتندات القانونيو و ووة أو تزويرىوو ووا .وموو وون المعو و ووروف أن تمو و ووك األصو و ووول واألع و و وراف
لالعتمادات المستندية ىوي ليسوت قووانين تجاريوة ،وانموا أعوراف يوتم االتفواق عموى إتباعيوا فوي العقود
التجواري واالعتمواد المسوتندي وعندئوذ تصوبح ممزموة لجميوع األطوراف ،وقود توم وووع موواد األعوراف
الموحو وودة مو وون قبو وول المجنو ووة المصو وورفية التابعو ووة ل رفو ووة التجو ووارة الدوليو ووة ( )ICCبحيو ووث ال يتعو ووارض
مووومون أي مووادة موون م وواد األع وراف الموحوودة مووع مووومون أي قووانون تجوواري فووي بموودان العووالم.
والنشرة السارية منذ عوام  1993و حتوى عوام  2006ىوي  UCP500أموا منوذ مطموع عوام 2007
فقوود دخمووت نش ورة  UCP600حيووز العموول ،ويعموول بيووا اعتبووا اًر موون  /1تموووز .2007 /وقوود جوواءت
النشو ورة  600لتكم وول وتفس وور وتع وودل أو تم ووي بع ووض مو وواد النشو ورة  .500وم وون المالح ووظ أن ى ووذه
األصول واألعراف ال تتمتع بطابع اإللزام بل تستمد قوتيا مون اتفواق المتعاقودين عموى الرجووع إلييوا
فووي عالقوواتيم مووع بعووض .والقووانون السوووري أحووال عمووى األصووول واألع وراف الموحوودة لالعتمووادات
المستندية والتزم بقواعدىا.

1

 1نصت المادة  142من قانون التجارة رقم  33لمعام  1007عمى أنو ((تخوع االعتمادات المستندية إلى القواعد واألعراف
الموحدة الصادرة بيذا الصدد عن غرفة التجارة الدولية))
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 تعريف االعتماد المستندي:االعتماد المستندي عقد بين المصرف وزبونو اآلمر بفوتح االعتمواد يتعيود بموجبوو المصورف بودفع
مبمووم موون النقووود لممسووتفيد أو بووأن يقبوول أو يخصووم لصووالحو سووندات سووحب مسووحوبة بقيمووة معينووة
مقابووول تسو ووميم ىو ووذا المسو ووتفيد لممصو وورف مسوووتندات معينوووة .ومو وون ىنوووا جو وواءت التسووومية ((االعتمو وواد
المسووتندي)) .وقوود عرفتووو المووادة الثانيووة موون النش ورة  500لعووام  1993بأنووو أي ترتيووب ميمووا كانووت
تسووميتو أو وو ووعو يمت ووزم بمقتو وواه المص وورف المص وودر لالعتم وواد ال ووذي يتص وورف بن وواء عم ووى طم ووب
وتعميمو ووات العميو وول (طالو ووب فو ووتح االعتمو وواد) أو باألصو ووالة عو وون نفسو ووو أن يو وودفع إلو ووى طو وورف ثالو ووث
(المس ووتفيد) أو يقب وول أو ي وودفع س ووحبًا أو س ووحوبات مس ووحوبة م وون المس ووتفيد أو يف وووض مص وورفًا آخ وور
بالدفع أو القبوول أو دفوع مثول ىوذا السوحب أو يفووض مصورفاً آخور بالتوداول مقابول تسوميم مسوتند أو
مس ووتندات منص وووص عميي ووا ومطابق ووة لش ووروط االعتم وواد .أم ووا القواع وود واألعو وراف الدولي ووة الموح وودة
لالعتمووادات المسووتندية نش ورة رقووم  600لعووام  2006فقوود نصووت عمووى تعريووف االعتموواد المسووتندي
بأنو أي ترتيب غير قابل لمنقض ،كيفما سمي أو وصوف ويشوكل بوذلك تعيوداً أكيوداً عموى المصورف
المصدر بتشريف  Honorتقديم مطوابق ،أي تقوديم المسوتندات التوي اشوترط عموى تقوديميا االعتمواد
وأن يو ووتم االلت و وزام بجميو ووع شو ووروط االعتمو وواد .2وقو وود أوو ووافت النش و ورة  UCP 600عبو ووارة التش و وريف
 Honorوفسرتيا بأنيا:
 – 1الدفع لدى التقديم أو االطالع إذا كان االعتماد متاحا بالدفع لدى االطالع.
 – 2التعيد بالدفع المؤجل إذا كان االعتماد متاحا بالدفع المؤجل.
 – 3قبول سند سحب من المستفيد ودفع قيمتو عند االستحقاق إذا كان االعتماد متاحا بالقبول.
وىكذا كان تعريف االعتماد المستندي الوارد في النشرة  600أكثور شوموالً ودقوة مون سوابقتيا النشورة
.500

2
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أهمية االعتماد المستندي
تتجمى أىمية االعتماد المستندي في التجارة الدولية وتنميتيا من الجوانب اآلتية:
أوالً – بالنسبة لمبائع المصدر:
عقوود البيووع الوودولي يووتم بووين أشووخاص موون دول مختمفووة ويخوووعون لوونظم قانونيووة مختمفووة ممووا يقموول
الثقة في مثل ىذا التبوادل .فقود يتوردد البوائع فوي إرسوال البوواعة لممشوتري وىوو ال يعرفوو وال يعورف
مالءتووو الماليووة قبوول أن يقووبض ثمنيووا وكووذلك بالنسووبة لممشووتري فقوود يتووردد فووي إرسووال الووثمن قبوول أن
يتسمم البواعة.
ولووذلك ظي وور ف ووي العم وول التج وواري طريقووة تق وووم عم ووى إدخ ووال مص وورف مووا ع وون طري ووق ف ووتح اعتم وواد
مسووتندي لديووو موون جانووب المشووتري ليحوول المصوورف محوول المشووتري فووي الوفوواء بقيمووة البووواعة إلووى
البائ ع .وىكذا يرتاح البائع بأنو سوف يستمم ثمن البواعة حال تقوديم المسوتندات دون أن يقموق مون
خداع المشتري أو إفالسو كما أنو قد يحصل عمى تسييالت مصرفية لتجييز الصفقة وشحنيا.
ثانياً – بالنسبة لممشتري المستورد:
تتب وودى أىمي ووة االعتم وواد المس ووتندي بالنسو ووبة إلي ووو ف ووي حص ووولو عمو ووى تعي وود المص وورف بوف وواء ثمو وون
البواعة لمبوائع فوال يكوون مووط اًر لودفع قيمتيوا عنود إبورام العقود أو قبول شوحنيا .وقود ال تكوون لديوو
القوودرة الماليووة الكافيووة لووذلك .كمووا أن المصوورف عنوود الوفوواء بووثمن البووواعة يسووتمم المسووتندات التووي
تمثميوووا وعمميوووة اسوووتالم المسوووتندات وفحصو وويا بحاجوووة إلو ووى دقوووة وخب و ورة عاليوووة قووود ال تت و ووافر لو وودى
المشتري .وىذا سيشكل عامل ثقة لممشتري عمى أن البواعة ستطابق الشروط المتفق عمييا.
ثالثاً – بالنسبة لممصارف:
تع وود عممي ووات ف ووتح االعتم وواد المس ووتندي م ووورد رئ وويس م وون مواردى ووا سو وواء بالنس ووبة لممص وورف ف وواتح
االعتموواد أو لممصوورف الووذي يبم ووو أو لممصوورف الووذي يؤديووو فووي بموود البووائع حيووث تتفوورع عوون ىووذه
العممية عمميات متعددة في مجال التسميف والقطع والخدمات .كوذلك يسوتفيد المصورف مون وومانة
ىامووة السووتيفاء حقووو بوورىن البووواعة بحيووازة مسووتنداتيا فمووو أن المشووتري لووم يوودفع مووا أداه المصوورف
لمبوائع موون ثمون لمبووواعة يمكون لممصوورف بموجووب المسوتندات أن يسووتمم البوواعة وأن يقوووم ببيعيووا
ب ووالمزاد العمن ووي .ك ووذلك ف ووأن وثيق ووة الت ووأمين المعق ووود عم ووى البو وواعة تمك وون المص وورف م وون مطالب ووة
الشركة المؤمنة بالتعويض المتفق عميو عند ىالك البواعة أو تمفيا.

103

رابعاُ  -بالنسبة لمتجارة الدولية:
يمعووب االعتموواد المسووتندي دو ًار ىامووا فووي التج وارة الدوليووة موون خووالل تشووجيع حركووة التجووارة وتسووييل
تحويميا ويساعد عمى انتشار وتطوير المبادالت التجارية بين األفراد والدول المختمفة.
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أنواع االعتماد المستندي
أوالً – االعتماد القابل لمنقض أو اإللغاء:)Revocable( :
نصووت نش ورة  UCP500عمووى وجووود ىووذا النوووع موون االعتمووادات وىووو االعتموواد الممكوون تعديمووو أو
إل واؤه مون قبوول طالوب فووتح االعتمواد أو المصوورف مصودر االعتموواد خوالل فتورة سوريانو دون تنسوويق
مسووبق أو موافقووة موون المسووتفيد ،إال أن المصوورف مصوودر االعتموواد يكووون ممزم واً بتسووديد قيمووة أي
دفعوووة لمسو ووتندات متقيو وودة بشوووروط وبنو ووود االعتمو وواد توووم اسو ووتالميا مو وون قبووول المصو وورف المسو وومى أو
المص وورف المع ووزز (إن وج وود) أو المص وورف مص وودر االعتم وواد وذل ووك قب وول اس ووتالم ذل ووك المص وورف
إلشووعار التعووديل أو اإلل وواء ،أو إذا اسووتمم المصوورف مصوودر االعتموواد المسووتندات المتقيوودة بشووروط
االعتماد مباشرة من المستفيد قبل القيام بأصدار إشعار التعديل أو اإلل واء ،والعمول بيوذا النووع مون
االعتمووادات نوواد ًار جوودًا يصوول لحوود العوودم ويووتم رفوووو موون قبوول المصوودرين كونووو يشووكل خط و ًار عمووى
معامالتيم التجارية.
ثانياً – االعتماد غير القابل لمنقض (أي القطعي):)Irrevocable( :
وىووذه ىووي الصووورة العاديووة لالعتموواد المسووتندي حيووث يتعيوود المصوورف الفوواتح لالعتموواد تعيوودًا بات وًا
وشخصووياً بووأداء ثموون البووواعة أو الصووفقة لمبووائع المسووتفيد ميمووا آلووت إليووو حووال المشووتري حتووى لووو
أفمو ووس أو تو وووفي .أو يتعيو وود بخصو ووم السو ووندات المسو ووحوبة لتسو وووية ثمو وون الصو ووفقة بشو وورط أن تكو ووون
المستندات المقدمة من البائع مطابقة ألحكام االعتماد وشروطو وكموا أسومفنا فتعيوده ىوذا قطعوي ال
رجعووة فيووو وال يجوووز إل وواء االعتموواد إال بموافقووة جميووع األط وراف 3.وقوود بينووت نش ورة  UCP600أن
االعتماد المستندي ىوو فقوط غيور القابول لمونقض ،بمعنوى أنوو لوم يعود وجوود لالعتمواد القابول لمونقض
نظ ًار لعدم الثقة بو.
ثالثاً – االعتماد المعزز أو المؤيد:
ويكووون ىووذا النوووع عنوودما ال يطمووئن البووائع أو المسووتفيد لممشووتري وال لممصوورف الووذي يتعاموول معووو
المشووتري فيطمووب توودخل مصوورف ثوواني وعووادة مووا يكووون المصوورف الووذي يتعاموول معووو ىووو فووي ىووذه
الصووفقة ويكووون دور المصوورف المتوودخل أمووا تبميووم االعتموواد وشووروطو لمبووائع ويسوومى بيووذه الحالووة
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بالمص وورف المراسللللل وال يمت ووزم تج وواه الب ووائع بش وويء بي ووذه الحال ووة .وام ووا أن يت وودخل إلعط وواء تأيي ووده
لالعتموواد المووذكور ويس وومى ىووذا االعتم وواد باالعتموواد المؤي وود أو المعلللزز ويص ووبح بموجبووو لممس ووتفيد
ومانتين تجاه المصرف الفاتح لالعتماد وتجاه المصرف المؤيد لو.

4

رابعاً – االعتماد القابل لمتحويل:
وفي ىذا النوع يجب الونص صوراحة عموى أنوو قابول لمتحويول وبموجبوو يسوتطيع المسوتفيد أن يطموب
من المصرف المفوض بالدفع أو القبول أو التداول تحويل االعتماد كميواً أو جزئيواً لمسوتفيد آخور أو
أكثر .و ال يمكن التحويل ألكثر من مرة إال إذا نص االعتماد بخالف ذلوك 5وعوادة موا يحودث ىوذا
ال لمشركات المنتجة لمبواعة.
النوع من االعتماد عندما يكون المستفيد وسيطًا أو وكي ً
خامساً – االعتماد المجزأ:
وفي ىذا النوع أيوًا يجب الونص صوراحة باالعتمواد عموى التجزئوة (م  48مون النشورة  )500حيوث
يسوومح بموجبووو شووحن البوووائع جزئي واً وسووحب سووندات السووحب بشووكل جزئووي ويووتم المجوووء لمثوول ىووذا
الن وووع عن وودما تك ووون البو ووائع مم ووا يمك وون تمف ووو حي ووث يس ووتمميا المش ووتري عم ووى دفع ووات لي ووتمكن م وون
تص وريفيا دون أن تتمووف أو بسووبب صووعوبة االسووتيراد والتصوودير وقوود نصووت النش ورة  500عمووى أنووو
بحوال تخمووف شووحن شووحنة جزئيوة أو عوودم سووحب سووند سوحب بتمووك الشووحنة يبطوول االعتموواد ،إال إذا
نص االعتماد عمى خالف ذلك.
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سادساً – االعتماد المتجدد أو الدوري:
ويفووتح ىووذا النوووع موون االعتموواد المسووتندي السووتيراد البوووائع المطموبووة عمووى موودار السوونة فيووتم فووتح
اعتمواد واحوود ليوا بوودل مون فووتح اعتمواد لكوول صووفقة عموى حووده بحيوث ي طووي االعتمواد المفتوووح كافووة
العمميات ويتجدد تمقائياً ب تقديم المستفيد مستندات جديدة ال يتجاوز الحد األعمى لقيمة االعتماد.
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انظر المادة /9ب من النشرة .500
انظر المادة  48من النشرة .500
انظر المادة  42من النشرة .500
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سابعاً – اعتماد الضمان:
وىو عادة ما يكون لصالح اآلمور بفوتح االعتمواد مون قبول المسوتفيد لت طيوة قيموة االعتمواد األصومي
ويكووون ذلووك بحووال عوودم تنفيووذ المسووتفيد نتيجووة العجووز أو ال ووش أو اخووتالف البووواعة المرسومة وىووو
صورة من صور خطاب الومان يستعمل كومان لتنفيذ االلتزام.
ثامناً – اعتماد الدفعات المقدمة ذات الشرط األحمر:
وىووذا النوووع يكووون عووادة غيوور قابوول لموونقض يتووومن شوورطاً يخووول المصوورف المصوودر بموجبووو البنووك
الم ارسوول بتقووديم سوومفة إلووى المصوودر المسووتفيد وذلووك عمووى مسووؤولية اآلموور بفووتح االعتموواد لتجييووز
الصفقة ثم يتم خصميا من قيمة االعتماد بعد تقوديم المسوتندات وقود اعتوادت المصوارف عموى إيوراد
ىذا الشرط بالمون األحمر.
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أطراف االعتماد المستندي
أو ًال – المشتري (المستورد):
ويطموق عميوو اآلموور بفوتح االعتمواد حيووث يطموب مون المصوورف الوذي يتعامول معووو فوتح اعتمواد وفقواً
لشروط يذكرىا في طمبو تتفق والشروط بينو وبين البائع فوأذا موا تموت الموافقوة مون المصورف ترتوب
في ذمتو بعض االلتزامات منيا إرسوال خطواب االعتمواد إلوى المصورف الم ارسول الوذي يتعامول معوو
وال ووذي يك ووون موج وووداً عم ووى ال الو ووب ف ووي م وووطن الب ووائع المسو ووتفيد م وون االعتم وواد .وتب وودأ صو ووالحية
االعتموواد موون وقووت إب ورام عقوود فووتح االعتموواد مووع المصوورف واخطووار المسووتفيد بووو ليسوورع فووي تنفيووذ
التزامو بتجييز البواعة وشحنيا خالل مدة سريانو.
ثانياً – المصرف فاتح االعتماد:
وى ووو المص وورف ال ووذي يب وورم مع ووو المش ووتري عق وود ف ووتح االعتم وواد ويتعي وود في ووو المص وورف ب وودفع قيم ووة
االعتم وواد لممس ووتفيد ل وودى تقديم ووو المس ووتندات الت ووي ت ووم ذكرى ووا ف ووي عق وود ف ووتح االعتم وواد واال تع وورض
لممسوؤولية .ويمكوون أن يكووون االعتموواد قووابالً للل وواء وبالتووالي يحووق لممصوورف فوواتح االعتموواد إل وواؤه
فو ووي أي وق و ووت شو و وريطة أن يكو ووون ىن و وواك س و ووبب ج و وووىري للل و وواء واال تع و وورض لمطالب و ووة المش و ووتري
بووالتعويض .ويمكوون أن يكووون المصوورف فوواتح االعتموواد مجوورد وكيوول عوون المشووتري اآلموور وبالتووالي
يمكن لممشتري أن يطمب من المصرف إل اء االعتماد.
ثالثاً – البائع المصدر (المستفيد):
وىووو موون فووتح االعتموواد لصووالحو ،حيووث يصوورف لووو قيمووة البووواعة المصوودرة متووى التووزم بالشووروط
الواردة في عقد فتح االعتماد وبعد تقديمو المستندات المطموبة.
رابعاً – المصرف المراسل:
وىووو المصوورف الووذي يسووتعين بووو المصوورف فوواتح االعتموواد فووي بموود البووائع المسووتفيد ليقوووم بأبالغووو
خطوواب االعتموواد الووذي يبووين فيووو حقوووق والت ازمووات المسووتفيد التووي يتوجووب عميووو تنفيووذىا ليووتمكن موون
استالم قيمة االعتماد.
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والمصوورف الم ارسوول لوويس ممزم واً بالوودفع فيووو وكيوول عوون المصوورف فوواتح االعتموواد بووالتبميم ،لكوون مووا
جرى عميو التعامول أن المصورف الم ارسول ىوو الوذي يقووم بالودفع وىوو مون يسودد القيموة إذ يكوون قود
تمقووى موون المصوورف مصوودر االعتموواد توووكيالً بووالتبميم وآخوور بالوودفع ،وفووي ىووذه الحالووة ىووو موون يقوووم
با سووتالم المسووتندات م وون المسووتفيد ويفحص وويا وفووي حووال وج وودىا مطابقووة لممس ووتندات المطموبووة ف ووي
خط وواب االعتم وواد فأنو ووو ،إم ووا أن ي وودفع قيمو ووة االعتم وواد وام ووا أن يعمو ووم المص وورف مص وودر االعتمو وواد
بمطابقووة المسووتندات المقدمووة موون المسووتفيد لمووا ىووو مطموووب وينتظوور أن يسووتمم منووو قيمووة االعتموواد
وليدفعو بدوره إلى المستفيد البائع بعد أن يرسل إليو المستندات بموافقة البائع.
خامساً – المصرف المعزز أو المؤيد:
م وون الممك وون أن يش ووترط الب ووائع ف ووي عق وود البي ووع ولمزي وود م وون الو وومان أن يق وووم المص وورف الم ارس وول
المكمووف بتبمي ووو خطوواب االعتموواد تأييوود أو تعزيووز ىووذا االعتموواد وبالتووالي يمووزم المشووتري بووأن يطمووب
موون مصوورفو فووتح االعتموواد بووأن يوكوول إلووى المصوورف الم ارسوول ميمتووي التبميووم والتعزيووز ومتووى عووزز
المصرف المبمم االعتماد فأنو يكون أمام المسوتفيد البوائع مصورفان ممتزموان بالودفع .وقود يحودث أن
يقوم مصورف آخور غيور المصورف الم ارسول بتعزيوز االعتمواد لكون ىوذه الحالوة تشوكل مصودر خطور
كبير بالنسوبة لممصورف المعوزز الوذي يمتوزم بالودفع دون أن يكوون قود تحقوق مون مطابقوة المسوتندات
بنفسو.
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طرق تنفيذ االعتماد المستندي
ىناك أربع طرق لتنفيذ االعتماد المستندي وىي:
أوالً – الدفع لدى االطالع:
وىووذه الحال ووة ىووي الش ووائعة فووي التعام وول حيووث يق وووم المصوورف المع ووزز بفحووص المس ووتندات بمج وورد
تقديميا مون البوائع والتأكود مون مطابقتيوا لموا ىوو مطمووب فوي خطواب االعتمواد بودفع قيموة االعتمواد
لممسووتفيد ويطمووب موون المصوورف المصوودر لالعتموواد تسووديد مووا كووان قوود دفعووو لممسووتفيد .أمووا إذا كووان
دور المصوورف الم ارسوول يقتصوور عمووى تبميووم االعتموواد إل وى المسووتفيد فأنووو لوودى اسووتالمو لممسووتندات
والتأكد من مطابقتيا يكون أمام خيارين:
 - 1أن يدفع قيمة االعتماد لممستفيد
 – 2أن يرس وول ى ووذه المس ووتندات إل ووى المص وورف مص وودر االعتم وواد وينتظ وور ورود قيمتي ووا لتس ووميميا
لممستفيد.
وفووي حووال كووان االتفوواق عمووى أن المصوورف المصوودر لالعتموواد ىووو الووذي سوويدفع قيمتووو مباشورة فينووا
عمووى المصوورف الم ارسوول إرسووال المسووتندات إلووى المصوورف المصوودر لالعتموواد كووي يفحصوويا ويوودفع
لممستفيد قيمة االعتماد في حال كانت المستندات مطابقة لما ذكر في خطاب االعتماد.
ثانياً – الدفع بالتداول:
أي أن يقوووم المصوورف بوودفع قيمووة السووندات المسووحوبة والمسووتندات المقدمووة موون البووائع فووو اًر وغالب واً
يكووون المصوورف مصوودر االعتموواد ىووو المصوورف المبمووم أيو واً ويكووون قوود تعيوود عنوود فووتح االعتموواد
بدفع قيمة السندات المسحوبة من المستفيد والمستندات المقدمة بموجب االعتمواد دون حوق الرجووع
عمى الساحبين أو الحاممين حسني النية.
ثالثاً – تنفيذ االعتماد عن طريق القبول:
وىنا تكون طريقة دفع قيموة االعتمواد ىوي الودفع المؤجول ولويس الودفع الفووري .فبمقابول تسوميم البوائع
المسووتندات المطموبووة فووي االعتموواد والمطابقووة فأنووو يسووتمم سووند سووحب مقبووول ومسووتحق الوفوواء فووي
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أجوول الح ووق والمصوورف مص وودر االعتم وواد يتعيوود عن وود ف ووتح االعتموواد ان ووو عن وودما يسووتمم م وون الب ووائع
مستندات مطابقة لالعتماد يقبل سوند سوحب مسوحوب عميوو مون البوائع بقيموة االعتمواد يمتوزم بودفعيا
فو ووي التو وواري المحو وودد بيو ووذا السو ووند واذا مو ووا كو ووان االعتمو وواد معو ووز اًز مو وون قبو وول المصو وورف المبمو ووم فأنو ووو
كالمصوورف مصوودر االعتموواد يقبوول دفووع سووند السووحب المسووحوب عمي وو موون البووائع بتوواري اسووتحقاقو.
ويشووار ىنووا إلووى أن البووائع وىووو يحوووز سووندًا مسووحوبًا عمووى مصوورف معووين ومقبووول منووو ال يجوود أيووة
صعوبة في حصولو عمى قيمة ىذا السند قبل استحقاقو وذلك بخصمو لدى أي مصورف بعود حسوم
مبمم الفائدة والعمولة المترتبة عمى عممية الخصم.
رابعاً – الدفع المؤجل:
ىنووا البووائع يقوودم إلووى المصوورف المسووتندات المطموبووة فووأن وجوودت مطابقووة يتعيوود المصوورف مصوودر
االعتموواد أو المصوورف المعووزز بحسووب الحووال بووأن يوودفع قيمووة االعتموواد فووي التوواري الالحووق المتفووق
عميو دون حاجة لسحب سند سحب عميو وتتم عممية التنفيذ في ىذه الحالة وفقاً لما يأتي:
 – 1إذا كوان المصوورف المبمووم لالعتمواد لوويس فقووط مفووواً باسووتالم المسووتندات بول كووذلك يفحصوويا
فأنو في ىذه الحالة إذا وجدىا مطابقة إما أن يتعيد بالدفع بالتاري المحودد واموا أن يعموم المصورف
المصدر لالعتماد بمطابقة المستندات كي يمتزم األخير بالدفع.
 – 2أمووا إذا كووان المصوورف المبمووم لالعتموواد قوود عووززه فأنووو بمجوورد اسووتالمو لممسووتندات ووجودىووا
مطابقة يوقع ممتزمًا بالدفع بالتاري الالحق المحدد.
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مستندات االعتماد المستندي
تعد المستندات جوىر عممية االعتمواد المسوتندي ألن المصورف المصودر لالعتمواد لون يودفع المبموم
المنصوص عميو في اال عتماد إلى المستفيد ما لم يتم تسميم المستندات المنصوص عمييا فيو.
وتنقسم المستندات المطموبة في االعتماد إلى قسمين:
أوالً  -المستندات الرئيسية :وىي:
أ – وثيقة الشحن أو سند الشحن:
وىووو السووند ال ووذي يعطيووو رب ووان السووفينة مبينو وًا فيووو البووواعة الموس وووقة عمووى الس ووفينة ،ويتعيوود في ووو
بتسووميم ىووذه البووواعة فووي مرفووأ الوصووول إلووى موون يبوورز لووو السووند األصوومي ويتووومن سووند الشووحن
البيان ووات الرئيس ووية التالي ووة :ن وووع البو وواعة وكميتي ووا وعالمتي ووا الفارق ووة وأس ووم وعنو ووان الش وواحن وأس ووم
وعنوان المرسل إليو وأسم الباخرة وجنسيتيا ومينواء الشواحن ومينواء الوصوول و المعموموات المتعمقوة
بأجور الشحن والت ميف وعدد الطرود وتاري إصدار السند.
ب – الفاتورة التجارية:
تنظم من قبل المصدر وتحمل عادة اسومو وعنوانوو واسوم المسوتورد وعنوانوو وتاريخيوا ورقميوا وبيوان
بالمواصووفات الخاص ووة لمبو ووائع (( االسووم الفن ووي أو التج وواري أو االثنووين معو واً ،ال وووزن أو الحج ووم أو
االثنووين معواً ،السووعر الفووردي لكوول صوونف ،القيمووة اإلجماليووة بالعممووة المتفووق عمييووا .))....ومووع ذلووك
فأن الفواتير التي يقوم البائع بتجييزىا ومصوادقتيا مون القنصومية العائودة لبمود المشوتري فأنيوا ال تعود
وووماناً صووادقاً وأكيووداً عمووى مووا ورد بيووا خاصووة لجيووة نوووع البووواعة .األموور الووذي يتطمووب إوووافة
شوويادة بالنوعيووة تصوودر عوون شووركات متخصصووة فووي فحووص النوعيووة وخصووائص البوووائع بحيووث
تعطي شيادة مطابقة بالبيانات المقدمة من المشتري وتسمى ىذه الشركات (شركات الرقابة).
ج– وثيقة التأمين:
وى ووي الت ووي تعط ووي الح ووق ب ووالتعويض لممش ووتري ف ووي ح ووال تع وورض البو وواعة لمخط وور كم ووا تو وومن
لممصوورف فوواتح االعتموواد سووالمة قيمووة البووواعة .ويجووب أن يشوومل التووأمين جميووع األخطووار التووي
يمكن أن تتعرض ليا البوواعة ازئود أخطوار الفقودان الكموي أو الجزئوي بموا فوي ذلوك أخطوار الحورب
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لت طية البواعة أو أي جزء منيا فوي حوال الفقودان .ويشوترط أن تتووافر فوي وثيقوة التوامين الشوروط
اآلتية:
 – 1يجب أن يكون تاري التأمين سابقاً عمى تاري عممية الشحن.
 – 2يجب أن يعقد التأمين بالعممة التي تم فييا فتح االعتماد المستندي.
 – 3يجب أن تكون قيمة الموؤمن عمييوا ىوي قيموة البوواعة ( )CIFواذا كانوت الوثوائق المقدموة ال
تسمح بتحديدىا فأنو من الواجب أن تكون القيمة المؤمن عمييا ىي قيموة البوواعة بحسوب الفواتورة
التجارية كل ذلك ما لم ينص خطاب االعتماد عمى خالف ذلك.
 – 4أن تكووون األخطووار المووؤمن عمييووا ىووي تمووك المبينووة فووي خطوواب االعتموواد وعمووى الخطوواب أن
يبينيا عموى وجوو الدقوة متجنبواً بوذلك العبوارات العاموة مثول األخطوار المعتوادة واذا اسوتخدمت تعوابير
كيذه فتقبل المصارف مستندات التوأمين كموا تقودم ليوا دون أن تتحمول مسوؤولية عون أي أخطوار لوم
تووتم ت طيتيووا .وتتووومن وثيقووة التووأمين المعمومووات التاليووة :توواري بوودء التووأمين .أسووم المووؤمن .اسووم
المووؤمن لووو – بيووان صوونف البووواعة وقيمتيووا – اسووم مينوواء الشووحن ومينوواء التفريووم – اسووم السووفينة
ناقمة البواعة – بيان األخطار المؤمن عمييا كالخطر البحري والحرب والحريوق – مودة التوأمين –
رقووم االعتموواد المسووتندي لمبووواعة موووووع التووامين – اسووم وعن ووان وكيوول شووركة التووامين المكمووف
بالكشوووف عمو ووى البوووواعة فو ووي حوووال حو وودوث تموووف أو عيو ووب فو ووي البوو وواعة – مكوووان وعممو ووة دفو ووع
التامين....إل .
ثانياً  -المستندات الثانوية :وىي:
 – 1شهادة المنشأ:
يقصوود بيووا تحديوود البموود الووذي أنووتي البووواعة وقوود يختمووف عوون بموود البووائع المصوودر .وتصوودر ىووذه
الشوويادة عووادة موون ال رفووة التجاريووة لبموود البووائع لمسوواعدة سوومطات البموود المسووتورد فووي تطبيووق ق ووانين
حظر استيراد البوائع من بعض البمدان المصدرة في بمد المستورد .وغالباً موا يطموب تصوديق ىوذه
الشيادة من القنصمية العائدة لبمد المشتري.
 – 2الشهادة الصحية:
تصودر ىووذه الشوويادة موون الجيوة الفنيووة المختصووة فووي بمود المصوودر (و ازرة الز ارعووة ،الصووحة ،البيئووة)
ويقتوي أن ينص فوي ىوذه الشويادة عموى خموو البووائع المصودرة مون بعوض األموراض واآلفوات أو
أنيا صالحة لالستيالك البشري أو عدم تمويثيا لمبيئة.
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 – 3شهادة فحص ومعاينة البضاعة:
ويمجأ إلييا في الشحنات والمواد التوي يجوب أن تتووافر فييوا مواصوفات فنيوة محوددة ودقيقوة ولمعرفوة
ذلك يطمب المشتري إلى البائع أن يعرض البواعة عموى شوركات أو مؤسسوات متخصصوة رسومية
وشبو رسمية يحدد اسوميا أحيانواً بالعقود .لوتفحص كول قطعوة وتقوارن مودى انطباقيوا موع قووائم وبنوود
البيع ثم تقدم بعد ذلك شيادة لتشكل إحدى وثائق االعتماد المستندي.
 – 4شهادة وزن:
تنظم لمصادرات التي تتشكل مون نوعيوات وفئوات متعوددة مثول قطوع غيوار اآلالت ووسوائط النقول أو
التجييوزات الزراعيوة وغيرىوا ويودرج فووي ىوذه الشويادة اسوم المصوودر وعنوانوو واسوم المسوتورد وعنوانووو
ورقم الطمبية .ىذا باإلوافة إلى أنواع ومواصفات كل فئة وعدد كل مناه.
 – 5الشهادة القنصمية:
وتصدرىا قنصمية بمد المشتري المسوتورد الموجوودة فوي بمود البوائع المصودر لتأكيود مصودر البوواعة
ومطابقة أسعارىا بسعر السوق السائد في بمد البائع.
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تعديل القواعد الناظمة لالعتمادات المستندية
إن أىم التعديالت التي وردت في النشرة  UCP 600خالفاً لمنشرة  500تكمن فيما يأتي:
أوالً  -قوت المادة األولى عمى إخواع أي اعتماد إلوى قواعود  UCP 600حتوى يعود االعتمواد
خاوعاً ليا ،خالفاً لما كان مطبق سابقاً بأن أي اعتماد صوادر بواسوطة نظوام السوويفت يعود تمقائيواً
خاوع لألصول واألعراف الموحدة.
ثانيواً – ورد فوي الموادة الثانيوة عبوارات ومصوطمحات لوم تورد سوابقاً ،حيوث توم اسوتخدام عبوارة (الوفوواء
أو التشوريف )Honor /كتعريوف لشووروط الوودفع (باإلطالع/الوودفع المؤجوول /القبووول) بمووا يشوومل تعيوود
المص وورف مص وودر االعتم وواد أو المص وورف المع ووزز ،و ت ووم تعري ووف االعتم وواد بأن ووو فق ووط غي وور القاب وول
لمنقض ،وىذا داللة عمى أنو لوم يعود ىنواك وجوود لالعتموادات القابموة لمونقض وذلوك لعودم الثقوة بيوا،
وج وواء ف ووي ى ووذه الم ووادة تفس ووير دقيو وق لش وورط ال وودفع بالت ووداول وى ووو شو وراء الس ووحب (المس ووحوب عم ووى
مصرف آخر) أو شوراء المسوتندات ،حيوث نصوت النشورة السوابقة عموى أن التوداول ىوو إعطواء قيموة
لمسحب أو المستندات .وىذا التعريوف لوم يكون واووحاً لودى المصوارف طيموة تموك الفتورة عموى الورغم
من صدور توويح عن غرفوة التجوارة الدوليوة عوام  1994بيوذا األمور ،إال أن المصوارف اسوتمرت
وقتيا بتحصيل قيمة المستندات ثم دفعيا لممستفيد وتسمية ذلك عمى أنو تداول.
ثالثًا  -أظيرت المادة الرابعة من النشرة استقاللية االعتماد المسوتندي عون العقود التجواري أو فواتورة
العوورض ،واإلوووافة فووي ىووذه النش ورة تكموون فووي أنووو يتوجووب عمووى المصووارف عوودم الخووووع لطمووب
العميوول بأرفوواق نسووخة موون العقوود أو فوواتورة العوورض مووع االعتموواد كجووزء ال يتج و أز منووو ،وذلووك حتووى
تكو ووون المصو ووارف بعيو وودة عو وون االتفو وواق بو ووين البو ووائع والمشو ووتري ولمتأكيو وود عمو ووى اسو ووتقاللية االعتمو وواد
المستندي.
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رابعو واً – ج وواء ف ووي الم ووادة الخامس ووة أن المص ووارف تس ووأل فق ووط ع وون المس ووتندات ول وويس لي ووا عالق ووة
بالبوواعة أو الصووفقة التووي قوود تسووتند إلييووا تمووك االعتمووادات ،فووي حووين كانووت النشورة السووابقة توونص
عم ووى أن أطو وراف االعتم وواد معني ووون فق ووط بالمس ووتندات ،كم ووا أن النشو ورة  600ق وود أدخم ووت عب ووارة (
المصارف) بدالً من (أطراف) وذلك ألن المصارف ىوي الطورف الوحيود فعميواً المعنوي بالمسوتندات،
ولكن البائع أو المشتري سوف يكونون فعميًا معنيون بالمستندات والبواعة أيوًا.
خامساً – المادة السادسة عدلت عمى تعريف اإلتاحوة لمتنفيوذ فوي االعتمواد المسوتندي ،حيوث نصوت
النش ورة  500عمووى وجووود مووا يسوومى باالعتموواد حوور التووداول ،وذلووك مفيوووم خوواط فووي تم وك النش ورة
لمعنى اإلتاحة كون التداول ىو أحود شوروط الودفع األربعوة ،أموا اإلتاحوة فيوي أحود شوروط االعتمواد
لتف ووويض مص وورف م ووا بالتصو وريف نياب ووة ع وون المص وورف مص وودر االعتم وواد ميم ووا ك ووان ش وورط ال وودفع
المنصوص عميو .وبذلك جاءت النشرة ( )UCP600لمعالجة ىذا األمور مون خوالل التووويح بوأن
االعتم وواد يمك وون أن يص وودر ح وور اإلتاح ووة وب ووذلك يك ووون أي مص وورف مفووو واً نياب ووة ع وون المص وورف
مصدر االعتماد لمتصرف بالمسوتندات .كموا توم أيوواً تووويح مكوان صوالحية االعتمواد وذلوك بوأن
أي مك ووان ص ووالحية منص وووص عمي ووو ف ووي االعتم وواد إنم ووا يك ووون إو ووافة لممك ووان ال ووذي يتواج وود في ووو
المصوورف مصوودر االعتموواد ،ذلووك ألن أي اعتموواد متوواح لمتنفيووذ مووع مصوورف مووا ىووو أيو واً متوواح
لمتنفيذ مع المصرف مصدر االعتماد ،موا يبوين بشوكل جموي ألطوراف االعتمواد بأنوو يجووز لممسوتفيد
تقديم مستنداتو مباشرة إلى المصرف مصدر االعتماد.
سادس واً  -بينووت المادتووان السووابعة والثامنووة موون النش ورة  600مفيوم واً جديووداً اللت ازمووات المص وورف
مصوودر االعتم وواد والمص وورف المع ووزز ،حي ووث كانووت النشو ورة  500ت وونص عم ووى أن التو وزام المص وورف
المصودر والمعوزز يكوون فقوط تجواه المسوتفيد ،مموا لوم يعطوي الحوق ألي مصورف آخور بخصوم قيمووة
مسووتندات تح ووت شوورط ال وودفع المؤج وول مووثالً ،إال أن النشو ورة  600نص ووت عمووى أن التو وزام المص وورف
مص وودر ا العتم وواد والمص وورف المع ووزز يك ووون لص ووالح المس ووتفيد والمص وورف المس وومى ف ووي االعتم وواد
أيواً ،مما يسمح اآلن لمصرف مسمى في االعتمواد القيوام بوأجراء خصوم أو أي ترتيوب موالي آخور
تج وواه المسو ووتفيد كو ووون المصو وورف المصو وودر أو المعو ووزز ق وود أصو ووبحا ممتو ووزمين تجاىو ووو أيو و واً إوو ووافة
اللتزاميما تجاه المستفيد.
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سابعاً  -أوافت المادة التاسعة لدور البنك المبمم في االعتماد ،حيوث أصوبح مطموبواً منوو أن يقووم
بعممية توثيق االعتماد وأن يتأكد من أن االعتماد أو التعوديل يعكوس بدقوة شوروط ذلوك االعتمواد أو
التعديل ،بينما نصت النشرة  500عمى أن دور البنوك المبموم يقتصور فقوط عموى التحقوق مون صوحة
توثي ووق االعتم وواد ،كم ووا أج ووازت ل ووو النشو ورة  600أن يس ووتخدم خ وودمات بن ووك مبم ووم ث وواني لي ووتم تبمي ووم
االعتماد إلى المستفيد بحيوث يترتوب عموى البنوك المبموم الثواني نفوس الواجبوات التوي تقوع عموى البنوك
المبمم األول.
ثامن وًا  -ووووعت المووادة العاش ورة موون النش ورة  600حوودًا لمووا تقوووم بووو بعووض المصووارف عنوود إج وراء
تعووديل عمووى االعتموواد ،حيووث كانووت توووع شوورطاً فووي مووتن التعووديل الصووادر عنيووا يفيوود سوريان ذلووك
التع ووديل واعتب وواره ممزمو واً م ووا ل ووم ي وورد رد برفو ووو خ ووالل فتو ورة معين ووة ،وق وود بين ووت النشو ورة  600ب ووأن
المصارف سوف تيمل مثل ىذه الشروط إذا تومنيا أي تعديل عموى االعتمواد ،بمعنوى أنوو إذا قوام
البنووك مصوودر االعتموواد بووووع مثوول ىووذا الشوورط عمووى أي تعووديل فووأن ذلووك الشوورط لوون يكووون ممزم واً
لبوواقي األطوراف بمووا فووي ذلووك المسووتفيد .كمووا عوودلت المووادة العاش ورة عمووى الفت ورة الممنوحووة لممصوورف
مصدر االعتماد أو المعزز أو المسمى لرفض المستندات ،حيث توم تقمويص تموك المودة إلوى خمسوة
أيام عمل مصورفي تموي يووم التقوديم موع اسوتثناء عبوارة (فتورة زمنيوة معقولوة) .فوي حوين كانوت النشورة
 500توونص عمووى وجوووب قيووام أي موون تمووك المصووارف بووالرد خووالل فت ورة زمنيووة معقولووة ال تتجوواوز
يوم العمل المصرفي السابع من اليوم التالي الستالم المستندات ،وىكذا تم وووع حود لعبوارة مبيموة
قوود يسوواء اسووتخداميا وىووي (فتورة زمنيووة معقولووة) فتقموويص فتورة الوورد إلووى خمسووة بوودالً موون سووبعة أيووام
وذلك لحث األطراف عمى سرعة اتخاذ القرار وعدم است الل طول تمك الفترة للساءة.
وجوواء فووي ىووذه المووادة أيوو وًا أنووو ال داعووي بووأن يكووون الش وواحن أو مسوومم البووواعة فووي أي مس ووتند
مطموووب ىووو نفووس المسووتفيد ،فووي حووين نصووت النش ورة  500بأنووو ال داعووي بووأن يكووون الشوواحن أو
مسوومم البووواعة فووي بوليصووة الشووحن ىووو نفووس المسووتفيد ،ممووا يتطمووب تعووديالً فووي الشوورط اإلوووافي
التي توعو المصارف في اعتماداتيا بحيث ال يتم السوماح بظيوور اسوم طورف آخور غيور المسوتفيد
كشوواحن أو مسوومم لمبووواعة فووي أي مسووتند يووتم تقديمووو ،بوودالً موون عوودم السووماح بظيووور اسووم طوورف
آخر غير المستفيد كشاحن أو مسمم لمبواعة في بوليصة الشحن.
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تاسووعاً  -أووووحت المووادة السادسووة عشوور موون النش ورة  600بيانووات إشووعار وفووض المسووتندات ،إذ
يجووب أن يتووومن اإلشووعار عمووى (نووص ص وريح عمووى رفووض الوفوواء أو التووداول ،وجميووع المخالفووات
الواردة في المستندات،و إذا كان المصورف يحوتفظ بالمسوتندات تحوت تصورف الطورف المرسول ليوا،
واذا كو ووان المصو وورف يحو ووتفظ بالمسو ووتندات لديو ووو بانتظو ووار قيو ووام طالو ووب اإلصو وودار بحو وول الخو ووالف أو
بانتظ ووار تعميم ووات جدي وودة م وون الط وورف المرس وول أو أن المص وورف س وويعيد المس ووتندات إل ووى الط وورف
المرسوول) .كمووا أووووحت المووادة أن فتورة الوورفض غيوور مرتبطووة بتوواري انتيوواء صووالحية االعتموواد أو
موودة تقووديم المسووتندات ،بمعنووى أن فت ورة الوورفض ىووذه يمكوون أن تمتوود إلووى مووا بعوود الصووالحية أو فت ورة
التقديم شريطة تقديم المستندات قبل انتياء الصالحية أو فترة التقديم المسموح بيا.
عاشو اًر  -كووذلك تعوودلت فووي النشورة  600الموواد موون  19إلووى  27المتعمقووة بوثووائق النقوول فووتم ووووع
ال موون وثيقووة النقوول البحووري ،وذلووك
وثيقووة الشووحن متعووددة الوسووائط ( )M.T.Dفووي بدايووة الوثووائق بوود ً
لشيوع استخداميا .وتم حذف مصطمح (وسطاء شوحن) و (مودير عمميوة النقول) مون صوفة مصودري
وثائق الشحن متعددة الوسوائط لكوون تموك األطوراف تقووم عمميواً بأصودار الوثوائق تحوت صوفة الناقول
أو وكيل النقل .وتم تعديل إصدار وثائق النقل البحوري ،بحيوث لوم يعود يشوترط إظيوار اسوم (الربوان)
فووي الوثيقووة الصووادرة عوون ممثوول عوون الربووان .وتووم السووماح لمسووتأجر السووفينة بأصوودار وثووائق شووحن
السفن المستأجرة.
حوادي عشوور -حووذفت الموادة الثالثووة والثالثووين مون النشورة  500والتووي تقووي أن المصووارف سووتقبل
وثائق الشحن التي تتومن دفع أجور نقل أخرى مون مسوتمم البوواعة فوي مينواء الوصوول حتوى لوو
كانت أجور النقل الرئيسية مدفوعة من قبل الشواحن ،وذلوك لعودم إقحوام المصوارف فوي أجوور النقول
التوي يووتم ترتيبيوا بووين والمشووتري والناقول .ثووان عشوور – فسورت المووادة الخامسووة والثالثوون موون النشورة
 600مس ووؤولية المص ووارف ع وون اإلرس ووال ،فتناول ووت م ووا ع وورف ل وودى غرف ووة التج ووارة الدولي ووة بحال ووة
سميت ( ،)Lost in Transitوقد بينت تمك الموادة بأنوو إذا قورر المصورف المسومى أن المسوتندات
المس ووتممة م وون المس ووتفيد متقي وودة بش ووروط االعتم وواد ث ووم أرس وومت إل ووى المص وورف مص وودر االعتم وواد أو
المصوورف المعووزز وفقوودت وصوووليا إليووو فووأن المصوورف المرسوول إليووو المسووتندات يبقووى ممزم واً بقيمووة
تمووك المسووتندات ،ويعوود ذلووك منطقي وًا كووون المصوورف المسوومى الووذي قووام بتوودقيق المسووتندات ووجوودىا
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مطابقة لشروط االعتماد قد تصرف بالنيابة عون المصورف مصودر االعتمواد أو المصورف المعوزز،
وبالتالي فأن المستفيد يكون قد أوفى بالتزامو فوي االعتمواد ،عمموًا بأنوو يحوق لممصورف الوذي سويقوم
بالدفع أن يطمب نس أو صور عن المستندات قبل الوفاء.
وفي الختام أقول أنني سمطت الووء في عجالة عموى أىوم أحكوام االعتمواد المسوتندي نظو اًر ألىميوة
تمك األحكام في الحياة التجارية والتجارة الدولية راجيًا من اهلل أن أكون قد أديت ال رض.
تمارين:
عدد طرق تنفيذ االعتماد المستندي.
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