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 االعتوادات هنازعات دعاوي يف القضائي االختصاص
 (السىداى حالة دراسة) املستنذية

    

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

الحمدددددددح   محدددددددنحء الحمدددددددح ماللىدددددددلعل مال ددددددد ة مالحددددددد م  مددددددد   دددددددلحب ال مدددددددم 
 ماال طفلعل حيحىل محمح م م  آله م حبه األ فيلع. 

زم بمقنضلهل البىك بأن يضع مبمغًل مدن ي نبر اال نملح المحنىحي المحيمة الني يمن
الملل نحت ن رف شخص آخر هم المحنفيح "الم حر" الذي يحدحح  ال ميدل "المحدنمرح" 

حدلززًا  مد  المحدنىحات المن مقدة بللبضدلزع مالملبندة ل  لنده بلل ميدل األمل  م  أن يكمن 
ماحددن م هددذ  اآلمددر تددلنع اال نمددلح مالنددي نفددرض  مدد  البىددك النزامددًل بددللنحقء مالفحددص 

 المحنىحات نىفيذًا اللنزامه.

ميقمحىددل ذلددك ل م حظددة مفلحهددل أن اال نمددلح المحددنىحي ي نبددر الركيددزة النددي نقددمم 
 ميهدددل النةدددلرة الحمليدددة مذلدددك ىحدددبة ل مدددل يقدددمم بددده اال نمدددلح المحدددنىحي مدددن حمر من دددلظم 

مخنمدددف ينملددل تدددي بحددط اللقدددة بددين المن دددلممين تددي مخنمدددف أمةدده الىشدددلط النةددلري تدددي 
الدحمل حيددث يراددب النةددلر مالمحددنلمرمن تددي نمحدديع ىطددلء أىشددطنهم النةلريددةل مالنمحدديع 
األملددل الددذي ي ددمح بللفلزددحة الكبيددرة يكددمن  ددن طريددء النةددلرة الخلرةيددةل ملمددل كددلن ذلددك 

 عبيدة الطيب سميمان الخميفة أبود. 
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الذي يملل  المحنىحيكذلك تإن الحبيل األملل لهم تي نحقيء نمك األهحاف هم اال نملح 
ممن ددلممين تددي مةددلل النةددلرة الحمليددة حيددث يقددمم اال نمددلح المحددنىحي الضددملىة األحلحددية ل

بحفظ حقمء أطراته تدي االلنزامدلت المنبلحلدة بيدىهم تدي لدبض لمدن البضدل ة مدن ال ميدل 
اآلمر بفنع اال نملح ماحن م البضل ة مالمحدنىحات الحالدة  ميهدل  دن طريدء البىدمك الندي 

 نقمم ب ممية تنع اال نملح.

ل  لدددددلت النةلريدددددة الحمليدددددة مىممهدددددل محدددددر نهل مضدددددرمرة نحدددددهيل كمدددددل إن نطدددددمر ا
الدددذي  المحدددنىحياىحددديلبهل ال يمكدددن أن يدددنم بمحددديمة ننددديع الحدددر ة ماألمدددلن إال بلال نمدددلح 

ي نبر أحاة مهمة من شأىهل نحمية الم لم ت المحىية مالنةلرية منحهيمهل منف يمهل الحيمل 
 المىقملة  بر البحلر.الني ننم خلرةيًل أم الني نرنبط بللبضلزع 

ميهددحف البلحددث مددن نىددلمل ممضددمع االخن ددلص القضددلزي تددي ح ددلمي مىلز ددلت 
اال نملح المحنىحي إل  نقحيم تكرة  دن محدؤمليلت البىدمك تدي ىطدلء اال نمدلح المحدنىحي 
ممىلز لت اال نملحات المحنىحية مالةهة القضلزية المخن ة بىظريلت مىلز لنه ممل نقمم 

 ددلش النةددلرة الحمليددة تددي ظددل المملرحددة ال مميددة لمم ددلرف مددن خدد ل بدده مددن حمر تددي إى
نىددددلمل ن ريفدددده مبيددددلن خ لز دددده ممحددددؤمليلت البىددددمك تددددي ىطددددلء اال نمددددلح المحددددنىحي 

 ممىلز لت اال نملحات المحنىحية مالةهة القضلزية المخن ة بىظريلت مىلز لنه.
 مشكمة البحث:أواًل: 

نحكدم مىلز دلت اال نمدلحات المحدنىحية  حم مةمح ىظرية ماضدحة ممحدححة الم دللم 
مالمىلز لت الىلشزة  ىهل تي ارملة المحلكم الخن ف الفقده القدلىمىي بشدأىهل م دحم مةدمح 

 لماىين مطىية ننملشي مع اال راف الحملية الىلظمة لهل.
 أهداف البحث:ثانيًا: 

ًل أهدددحف مدددن هدددذ  الحراحدددة إلددد  نأ ددديل لما دددح اال نمدددلحات المحدددنىحية مآللرهدددل متقددد
لمقما ح ماال راف الحملية الممححة ل  نملحات المحنىحية مدن خد ل الملدمف  مدي مفهدمم 
اال نمدددلحات المحدددنىحية مطبي دددة المىلز دددلت الىلشدددزة بشدددأىهل مالةهدددة القضدددلزية المخن دددة 
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بىظدددر مىلز لنهدددلل ماحنق دددلع مملدددف المشدددرع الحدددمحاىي ل محدددلماًل احدددنىبلط الحمدددمل الندددي 
لق دددمر حدددلل مةدددمح  بمدددل ينفدددء مدددع األهميدددة ال مميدددة لهددددذ  يمكدددن أن نغطدددي الدددىقص ما

 الحراحة.

 أهمية البحث:ثالثًا: 

نكمددن أهميددة هددذا البحددث تددي محلملندده ااحددهلم تددي حددح الددىقص مالق ددمر تددي هددذا 
مددددع االحددددنهحاع بللفقدددده القددددلىمىي مالنشددددري لت المقلرىددددة النددددي ىظمددددت  الممضددددمع المهددددمل

 محححة. اال نملحات المحنىحية بىظريلت ماضحة م 

 منهج البحث وتقسيمه:رابعًا: 

ينبدع البلحددث المددىهو الممضددم ي الددذي يةمدع بددين االحددنقراع ماالحددنىبلط لمم ددمل 
ننضددمن مشددكمة البحددث مأهميندده ل مهحتدده ل  لمحقددلزء ال مميددة مقحددمًل البحددث إلدد  مقحمددة

 لإليه ل  م  أهم الىنلزو الني نم  احنمتممىهو البحث ل مخطنه مبلحث ل لة مخلنمة 
  م  الىحم النللي: البلحث مالنم يلت الني يراهل

 دي وخصائصه.نالمبحث األول: مفهوم االعتماد المست

 طبيعة منازعات االعتمادات المستندية. المبحث الثاني:

 المبحث الثالث: االختصاص في دعاوى االعتماد المستندي

 الخاتمة.

 املبحـث األول

 هفهىم االعتواد املستنذي وخصائصه
 ل هذا المبحث ىنطدرء لملهيدة اال نمدلح المحدنىحي مذلدك تدي مطمدب أملل من خ

 متي المطمب الللىي ىنححث  ن خ لزص اال نملح المحنىحي. 
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 األول املطلـب
 هاهية االعتواد املستنذي

إن النطدددددمر الدددددحملي ممدددددل ينب ددددده مال ملمدددددة مألرهدددددل مضدددددرمرة إزالدددددة شدددددكمك البدددددلزع 
مبلزع الذي يملل لحي أن  إال من خ ل اال نملح المحنىمالمشنري مبحط اللقة بيىهمل ال ين

ن هحًا ي حر من لبل أحح البىمك بىلًع  م  طمب أحح ال م ع مالذي يمنزم بممةبه البىك 
ه ل ددللع شددخص أم طددرف يددمالحددماالت مالمحددنىحات المقحمددة إلبحددحاح ليمددة الكمبيددلالت 

لب اال نمدددلح المحدددنىحي آخددر هدددم المحددنفيح متقدددًل لشددرمط مضدددمابط م يىددة ينضدددمىهل خطدد
Letter of Documentary credit(1)  . 

( Applicantتللشددخص الددذي يقددمم بفددنع اال نمددلح يحددم  طللددب تددنع اال نمددلح )
( أمددل الطددرف الددذي ي ددحر خطددلب Importer( أم المحددنمرح )Buyerميملددل المشددنري )

كمددددل يحددددم  ( ل Seller( أم البددددلزع )Beneficiaryاال نمددددلح ل ددددللحه تهددددم المحددددنفيح )
( ل Issuing Bankerالبىدددك الدددذي يقدددمم بإ دددحار خطدددلب اال نمدددلح البىدددك الم دددحر )

تلال نمددلح المحددنىحي يملددل أحاة لمضددملن يقددحمهل البىددك خحمددة ل م زدده ل إذ يضددمن حددء 
مدددن  احدددن مهلالبدددلزع تدددي الح دددمل  مددد  ليمدددة مبي لنددده تدددي تندددرة الحقدددة لشدددحىهل ملبدددل 

الح مل  م  مشنريلنه متقًل لمل هدم منفدء  ميده ل  المشنري لمبللمقلبل يضمن لممشنري
 .(2)إذًا تهىلك مىف ة نقلبمهل مىف ة لمطرتين من خ ل اال نملح المحنىحي

المحدنىحي بأىده " اال نمدلح الدذي يفنحده البىدك بىدلًع  اال نملحمي رف ب ض الفقهلع 
يللددة أم  مد  طمدب شدخص يحدم  اآلمدرل أيدًل كلىددت طريقدة نىفيدذ ل حدماع كدلن بقبدمل كمب

                                                           

ل مةمة المحلملةل القرض تي  قح اال نملح المحنىدحيمحى محؤملية البىك تي ة لل أحمح خميلل  (1)
كمددللل الددمةيز تدددي القددلىمن النةددلريل المكندددب  م دددطف . مكددذلك طددهل 76مل ص1991ل 6ل 5ع

 .855ل ص2مل ج1971الم ري الححيثل االحكىحريةل 
م ل حار الىهضددددة طب ددددة 1983 مددددي ةمددددلل الددددحين  ددددمضل حراحددددة لمفقدددده مالقضددددلع ملما ددددح حددددىة (2)

 . 11مل  القلهرةل  اال نملح المحنىحيل ص1993
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بخ مهل أم بدحتع مبمدل ل دللع  ميدل لهدذا اآلمدرل ممضدممن بحيدلزة المحدنىحات المملمدة 
 .  (1)لبضل ة تي الطريء أم م ح لإلرحلل

اال نملح البحيط م ألىه يفرء بين اال نملح المحنىحي ؛ مي نبر هذا الن ريف ةلم ًل 
لمدل البىدك مدع ايدر ل الذي يرنب   للت مبلشرة بين كل مدن ال ميدل مالبىدك حمن أن ين 

إن كلن ال ميل يحن مل هذا اال نملح تي ححاح حيمىه منىفيذ  قمح  إال أن البىك ال شدأن 
 له بهذ  ال  للت مع اير  . 

أكلدددر تلزدددحة إذا مدددل كدددلن  ممينضدددع مدددن هدددذا الن ريدددف أن اال نمدددلح المحدددنىحي يبدددح
م ده( يقيمدلن تدي بمدحين  )ال ميل األمر بلال نملح ماير المن للدح أطراف ال  لة األ مية

مخنمفددين مهددي  مميددلت النةددلرة الخلرةيددة ل لددذلك تددإن المةددلل ال ممددي الحددنخحام محدديمة 
اال نمدلح المحدنىحي هددي تدي البيدمع الخل ددة ببضدل ة مىقملدة مددن بمدح ل آخدر مخ م ددًل 

 البضلزع المىقملة  ن طريء البحر . 

(  مدد  أىدده 341)م تددي ملحندده 1999كمددل  ددرف النشددريع النةددلري الم ددري لحددىة 
يحددم  اآلمددر م  " قددح ين هددح بمقنضددل  البىددك بفددنع ا نمددلح بىددلع  مدد  طمددب أحددح  م زدده

ل للع شدخص آخدر ميحدم  المحدنفيح بضدملن محدنىحات نملدل بضدل ة مىقملدة أم م دحة 
 .(2)لمىقل"

تيمدل ين مدء  إليدهمهذا الن ريف ينفء مع ن ريف الفقه أ   ل إال أن االىنقلح ينمةده 
لن محددددددنىحات" ألن هددددددذ  ال بددددددلرة ال نددددددؤحي لفهددددددم الم ىدددددد  المق ددددددمح ألن ب بددددددلرة "بضددددددم

المحدددنىحات ندددرح لمبىدددك ب دددح ليلمددده بفدددنع اال نمدددلح ت دددً  مال نقدددحم لددده  ىدددح تدددنع اال نمدددلح 
 كضملن ألةل ليلمه بذلك. 

                                                           

الم دددرتيةل حار الةلم دددة الةحيدددحة لمىشدددرل ( هدددلىي محمدددحل الدددمةيز تدددي ال قدددمح النةلريدددة مال مميدددلت 1)
 .313مل ص2113ااحكىحريةل 

الرشدديحاتل ممددحمح محمددحل النشددري لت الملليدددة مالم ددرتية تددي األرحنل حار مازددل لمىشددر مالنمزيدددعل  (2)
 .172مل ص2115ل  ملنل 2ط
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م م  ذات الىهو المنقحم حدلر القضدلع الحدمحاىي تدي ن ريدف اال نمدلح المحدنىحيل 
لطدددر  ب مدددل  ىحي  مددد  أىددده نكميدددف المحدددنمرح لم دددرته تددديحيدددث  دددرف اال نمدددلح المحدددن

نرنيبددلت ال نمددلح مبمددل م ددين لمم ددحر المحددنفيح نحددت ن ددرته مقلبددل نقحيمدده محددنىحات 
 .(1)شحن بضل ة منكلممة ممنفء  ميهل خ ل تنرة زمىية محححة

مى نقح أن هذا الن ريف أ دلب المالدع ال ممدي ل  نمدلح المحدنىحي ممدل يكحدبه لدمة 
اةددددب االنبددددلعل ألن هددددذا الن ريددددف بددددينت مفهددددمم اال نمددددلح المحددددنىحيل كمددددل بددددين نة مدددده م 

النرنيبددلت النددي يقددمم بدده الم ددرف انمددلم ال مميددلت النةلريددة مهددم الغددرض األحددلس مددن 
 ليلم ال ميل ب ممية تنع اال نملح المحنىحي.

 املطلب الثاني
 خصائص االعتواد املستنذي

ىدل إةمدلل خ دلزص اال نمدلح المحدنىحي تيمدل ممل نقحم تي الن ريفلت الحدلبقة يمكى
 يمي: 

اال نمددددلح المحددددنىحي ن هددددح مكنددددمب ل ممددددن شددددأن ذلددددك أن يضددددمن لةميددددع أطراتدددده  -1
 مال  لة بيىهم مطبي نهلل مالنزاملت هؤالع األطراف . 

ي نبددددر اال نمددددلح المحددددنىحي محدددديمة حتددددع مضددددممىة مقلبددددل محددددنىحات مأمراء رحددددمية  -2
نقدمم بفحدص المحدنىحات مالنأكدح مىهدل حفلظدًل  مدي  مالبىمك نقمم بحمر المحيط حيدث

 .(2)حقمء الطرتين

 مل اال نملحدددرف بفنع مبددًل من الم يددتنع اال نملح المحنىحي ينضمن ن هحًا شخ  -3

                                                           

( تضددً  أىظددر لضددية أ مددلل أمةددح الغددح ل ددلحبهل  بددح المطمددب محمددح أحمددح / ضددح/ بىددك تي ددل (1
 .187صم ل 2111اح مي الحمحاىي. مةمة األحكلم القضلزية الحمحاىية ا
 الللىيدددة الطب دددة -( اليدددلس ىل دددف ل الكلمدددل تدددي  مميدددلت النةدددلرة مالم دددلرف ل مىشدددمرات  ميدددحان(2

 .443صمل 1996
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 ل للع ال ميل مال يةمز النحميل أم النظهير أم النىلزل  ن تنع اال نملح. 

لمحمدي مدن إرحدلل نحدمي ت من خ لزص اال نملح المحنىحي أىه يمكن المحدنمرح ا -4
لمم دددحر األةىبدددي بقيمدددة البضدددلزع  ىدددح مدددل يدددنم طمبهدددلل م ميددده تدددإن المحدددنمرح يقدددمم 
بنةميح ةزع من رأحملله تي الفنرة بين إرحلل ليمة البضلزع ماحدن مهل مبي هدلل كمدل 

 (1)أىه لح نرنفع ليمة البضل ة ب ح م مل طمب المحنىح المحمي.

حر األةىبي ليمه البضدل ة تدي بمدح  بمةدرح نقحيمده اال نملح المحنىحي يضمن لمم  -5
لمحدددنىحات الشدددحن لمراحدددل البىدددك المحمدددي ببمدددح  مبدددذلك تإىددده لدددن يةمدددح ةدددزعًا مدددن 

 . (2)رأحملله كمل يححث تي حللة إرحلله المحنىحات لمنح يل تي بمح المحنمرح

ك تدلنع  قح تنع اال نملح المحنىحي من ال قمح الممزمدة لمةدلىبين إذ إن كدً  مدن البىد -6
اال نمدددلح مال ميدددل اآلمدددر ننرندددب لددده حقدددمء مننحمدددل النزامدددلت مدددن إبدددرام ملدددل هدددذ  
ال قددمحل كمددل أن تددنع اال نمددلح المحددنىحي مددن ال قددمح النةلريددة بللىحددبة لطرتيدده البىددك 
تددلنع اال نمددلح مال ميددل اآلمددر مهددذا ألىدده مددن ضددمن ال مميددلت الم ددرتية النددي يقددمم 

ةلريدددة بللىحدددبة لددده مأمدددل بللىحدددبة لم ميدددل اآلمدددر تهدددم بهدددل البىدددك مالندددي نكدددمن حازمدددًل ن
 .(3)نةلري ايضًل بللىحبة له ألىه يبرمه بمىلحبة  ممية نةلرية يقمم بهل

ي نبدددر اال نمدددلح المحدددنىحي محددديمة ازنمدددلن مذلدددك ألىددده يدددمتر الطمأىيىدددة لمبدددلزع الدددذي  -7
يدددع يضدددمن  دددحم نحدددميم المشدددنري لمبضدددل ة المرحدددمة إال إذا نحدددمم البىدددك الدددلمن مةم

الم لريف األخرىل كمل يطمزن المشنري من ةلىدب أخدر إلد  أن البضدل ة نحنمدل 
األم ددلف النددي حددححهل  قددح البيددع لبددل أن يقددمم بللمتددلع بددلللمن مكددذلك لمنأكددح مددن 
زالدددة شدددكمك البدددلزع مالمشدددنري يمكدددن أن ننحقدددء مدددن خددد ل  محدددنىحات البضدددل ةل ماش

 اال نملح المحنىحي. 

                                                           

 . 8ص مي ةملل الحين  مض ل مرةع حلبء ل  ((1
 . 66(  مضل  مي ةملل الحينل المرةع الحلبءل ص2)
 . 176شيحاتل ممحمح محمحل المرةع الحلبءل ص( الر 3)
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ل الددحتع المهمددة انمددلم الم ددلم ت المن مقددة بللنةددلرة اال نمددلح المحددنىحي أحددح محددلز -8
 –كمدل ذكرىدل  –مذلك ألن المشدنري تدي ىطدلء النبدلحل الدحملي ال يرادب ؛ الخلرةية 

تي حتع ليمة بضل ة لم يحنممهل مالبلزع ال يراب أن يقمم بشحن بضل ة لم يقبض 
ذا لبل المشنري بحتع ليمة البضل ة بشيك أم حماله مل ال ذي يضمن له أن لمىهلل ماش

شددحن البضددل ة حددمف يددنم تددي مم ددح  مأن البضددل ة ننفددء مددع شددرمط ال قددح المبددرم 
بددددين البددددلزع مالمشددددنري ل ممددددن ىلحيددددة أخددددرى إذا لبددددل البددددلزع شددددحن البضددددل ة إلدددد  
المشنري لبل احدن م ليمنهدل تمدن يضدمن الندزام المشدنري بحدحاح ليمنهدل تدي المما يدح 

 .(1) قح البيع المنفء  ميهل مبلل ممة المحححة تي

 ثانياملبحـث ال
 طبيعة هنازعات االعتوادات املستنذية

مدددن خددد ل هدددذا المبحدددث ىنىدددلمل ملهيدددة مىلز دددلت اال نمدددلح المحدددنىحي مذلدددك تدددي 
 المطمب الللىي ىنححث  ن نحمية مىلز لنه.تي مطمب أملل م 

 املطلـب األول
 هاهية هنازعات االعتواد املستنذي

 نمدددلح المحدددنىحي مدددل ننخدددذ  هدددذ  المىلز دددلت مدددن المق دددمح بطبي دددة مىلز دددلت اال 
ىمددددل نخنمددددف نب ددددًل   ددددمرل مهددددذ  المىلز ددددلت نخنمددددف تمدددديس كمهددددل  مدددد  طبي ددددة ماحددددحة ماش

أىدماع  اخدن فالخن ف الم لممة الني من أةمهل نم تنع اال نملح المحنىحي إضدلتة إلد  
 .(2)اال نملحات المحنىحية ىفحهل

                                                           

حممددي  لبددحينل مةمم ددة محلضددرات القيددت  مددي طدد ب الملةحددنير ل القحددم الخددلص ل   م ددطف  (1)
 م.2115ال لم الحراحي 

مل 1989الةىحيل محمح الشحلتل تقه الن لمل المللي مالم رتي الحدحيثل حار الىهضدة ال ربيدةل  (2)
 .144ص
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المىلز ددلت تددي  ننملددل المحددنىحيال نمددلح  مدد  ذلددك يمكىىددل القددمل بددأن مىلز ددلت ا
 األنية :

 : بلاللنزاملتأماًل :  ةز اآلمر  ن القيلم 

ين ددين  ميدده القيددلم بهددل  النزامددلتكمددل ذكرىددل بددأن لم ميددل )اآلمددر بفددنع اال نمددلح(  
م م  ذلك تإن  دحم إيفلزده هدذ  االلنزامدلت يشدكل ىم دًل مدن المىلز دلت م ده مالبىدك تدلنع 

الطدرف  أن يقدممتي  يأمل بلاللنزامحنفيح. ألن كل مىهمل تي مقلبل ليلمه اال نملح أم الم
اآلخر بأحاع مل نمنزم بهل تإذا  ةز اآلمر  ن القيدلم بمدل الندزم بده نةدل  البىدك تدإن البىدك 
ةبددلر   مد  القيددلم بنىفيددذ النزامده الددذي الندزم بدده مقلبدل ليددلم البىددك  حديقمم بمىلز ددة اآلمدر ماش

ذا لم يقدم اآلمدر بمتدلع االلنزامدلت بللنزاملنه نةل  هذا  كدلن  ميده القيدلم بهدل  النديال ميل ماش
تدددإن ذلدددك ي طدددي البىدددك الحدددء تدددي مقلضدددلة ال ميدددل اآلمدددر الحدددنخ ص  مملنددده كمدددل أن 
البىدك يحدنطيع حةدز محدنىحات البضدل ة مدن اآلمدر كمحديمة ضدغط يحدنطيع مدن خ لهدل 

 .(1)إةبلر اآلمر المتلع بللنزاملنه

 المحنىحات :تي  تلتاالخن للىيًل : 

لح يححث أن يةح البىك  ىح تح ه لمحنىحات شدحن البضدل ة أن هىللدك ب دض  
االخن تلت بين مل نمقل  البىك من شرمط من ال ميل مبين الشدرمط الممةدمحة بللبضدل ة 
تدددإذا نبدددين لمبىدددك تدددلنع اال نمدددلحات أن المحدددنىحات الندددي تح دددهل ال ننطدددلبء مدددع شدددرمط 

أن يدددرتض المحدددنىحات  مددد  أن يقدددمم بإخطدددلر مراحدددمه بأل ددد   اال نمدددلح تدددإن مدددن حقددده
ااخطدلر تدي  حر ة ممكىة مخد ل تندرة م قملدة مدن م دمل محدنىحات الشدحن مأن يشدير

إلدد  طبي ددة هددذ  االخن تددلتل مددع المطللبددة تددي ذات الملددت بإ ددلحة القيمددة الحددلبقة النددي 
 حات الشدحن ممةدمحةخ مهل مقلبدل هدذ  المحدنىحاتل كمدل أن  ميده أن يخطدر  بدأن محدنى

حيلزنه مممضم ة نحت ن رته تي اىنظدلر ن ميملنده بشدأن إمكلىيدة الن درف تيهدل ل تي 

                                                           

لغىدد  ال ددغير ل الةحيددح تددي القما ددح ماأل ددراف الممحددحة ل  نمددلحات المحددنىحية ححددلم الددحين  بددح ا (1)
 .284صل  2114( حار الفكر ااحكىحرية ل 511)
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كمدددل يةدددمز اخطدددلر  بدددأن البىدددك  مددد  ان دددلل ب مميدددة تدددنع اال نمدددلحات حنددد  يقدددمم البىدددك 
بددددللنحقء مددددن م رتددددة رأيدددده حددددمل إمكلىيددددة لبملدددده لممحددددنىحات  مدددد  الددددرام ممددددل بهددددل مددددن 

 .(1)اخن تلت

ذا القرار لح ال يحقء م محة  ميمده طللدب تدنع اال نمدلح إذ ربمدل يقدحر اير أن ه
ال ميدددل أن م دددمحنه النةدددلمز  دددن االخن تدددلت ملبدددمل المحدددنىحات رادددم مدددل نحنميددده مدددن 

نملم ال ممية  .(2) يمب المطلبقةل حن  ينمكن من احن م البضل ة ماش

المحدنىحات  مد  ملذلك تقح ا نلحت البىمك لبل أن نخطر الةهة الني نمقت مىهل  
رابة  م زهل تي لبمل المحدنىحات المخللفدة طللمدل أن  ميمده لدح أبدحى رابدة تدي النىدلزل 
 ن االخن تلت ملبمل المحنىحات المخللفدة مهدذا مدل نضدمىنه القما دح ماأل دراف الممحدحة 

( الندي ةدلعت خلليدة 511(  مد  خد ف ال زحدة رلدم )611المحنىحية رلم ) ل  نملحات
)ج( مددن القما ددح ماأل ددراف الممحددحة  14ل ددحة ل مهددم مددل ى ددت  ميدده المددلحة مددن هددذ  الق

ظلهرهدددل ايدددر تدددي  (  مددد  أىددده إذا لدددرر البىدددك تدددلنع اال نمدددلح أن المحدددنىحات نبدددحم611)
أن ين ددل بطللددب  –مطلبقددة ل بددلرات مشددرمط اال نمددلح يةددمز لدده بمحددض اخنيددلر  محددح  

ينرنب  مد  ذلدك مدح  الم  لالخن تلته تي اال نراض  م  المنىلزل  ن حق تنع اال نملح
 .(3)تقرة )ب( 13أةل المحة المشلر إليهل تي الفقرة 

                                                           

 .159صححلم الحين  بح الغى  ال غير ل المرةع ىفحهل  (1)
 .159صححلم الحين  بح الغى  ال غير ل المرةع ىفحهل  (2)
المحددنىحية  ل  نمددلحات الممحددحةمددن القما ددح ماال ددراف  611( الىشددرة رلددم 14/13أىظددر المددلحة ) (3)

المحدديمة ال مميددة النددي ال يمكددن لمبىددمك المشددنغمة  611ال ددلحرة بمىشددمر ارتددة النةددلرة الحمليددة رلددم 
النةددلرة الحمليددة االحددنغىلع  ىهددل تددي كلتددة  مميددلت البيددع مالىقددل مالنددأمين ل مينكددمن مىشددمر  ب مميددة

ن مددلحة مممحدء لمنقددحيم االكنرمىددي مكددمن مددن يمدة منمهيددح منحددع مل لددارتدة النةددلرة الحمليددة مددن مقح
مددلحة لملددح ةددلع تددي مقحمددة نمددك القما ددح أن األ ددمل ماأل ددراف الممحددحة ل  نمددلحات  ة شددر  الىنددي

المحنىحية نملل  مل مىظمة حملية خل ةل مليس هيزة حكمميدةل مىدذ بدحاينهل أ درت ارتدة النةدلرة 
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 م م  ذلك ينضع لىل من هذا الىص الم حظلت اآلنية :

النمحدك تدي  البىك تلنع اال نملحات بلل ميدل تيمدل ين مدء بحقده ان لل ممية  :أمالً 
يددةل تددإذا لددم ين ددل البىددك بلالخن تددلت النددي نظهددر  ىددح تحددص المحددنىحات محددألة نقحير 

 .(1)بلل ميل الحنط ع رأيه تي هذا الشأن ت  ينرنب  م  ذلك أحى  محؤملية  ميه

نقدع  مد   دلنء البىدك  الندي ممية تحدص المحدنىحات ن نبدر مدن االلنزامدلت  :للىيلً 
تلنع اال نملح مليس ال ميل ل م م  ذلك إذا ظهرت اخن تلت تي المحنىحات تإن البىدك 

طلر ال ميل بهذ  االخن تلت الحدنة ع لبملده مدن  حمده تدإذا لبدل تممبىدك الحدء يقمم بإخ
 تي لبمل هذ  المحنىحات أم رتضهل .

لبدددمل المحدددنىحات المخللفدددة الندددي أحدددفر  ىهدددل  تدددياحدددنط ع رابدددة ال ميدددل  :للللدددلً 
الفحدددص الدددذي لدددلم بددده البىدددك يةدددب أن ندددنم كنلبدددًه حات دددًل لمدددل لدددح يلدددمر مدددن ىدددزاع بشدددأىهل 

 . (2) كمحيمة لإللبلتمحنقب ً 

 نقحيم محنىحات ال يىص  ميهل اال نملح : :راب ل

 ىدحمل نقدحم المحدنىحات لمبىددك ليقدمم بفح دهل لدح نكددمن م هدل محدنىحات إضددلتية ال 
يدددىص  ميهدددل اال نمدددلحل تيلدددمر النحدددلؤل حدددمل الكيفيدددة الندددي ين لمدددل بهدددل البىدددك مدددع هدددذ  

ن ىدزاع مدن لبدل ال ميدل حدمل المحدنىحات المحنىحات ااضلتية مذلدك نفلحيدًل لمدل يحدحث مد
النددي يحددنممهل م ددحم ن مقدده بلال نمددلح ممددل أمددر بدده ال ميددل تددلنع اال نمددلح ممددل حددحح  مددن 

                                                                                                                                                      

 تي النىظديم الدذاني أل دمل المهىدةل هدذ  القما دح الندي  دلاهل بللكلمدلالحملية  م  الحمر المركزي 
 = مل ماأل راف الممححة ل  نملحاتخبراع تي القطلع الخلص ء ألبنت  حة الىهول منبق  األ

 المحنىحية مةمم ة من القما ح الخل ة األكلر ىةلحًل حن  اآلن الني نم نطميرهل لمنةلرة.  =
حمر البىدددمك تدددي اال نمدددلحات مالمحدددنىحات مدددن المةهدددة القلىمىيدددةل أطرمحدددة  ح مددددةل زيىدددب الحيددددحل (1)

 .259مل ص1981حكنمرا ل ةلم ة ااحكىحريةل ااحكىحريةل 
ال كيمددديل  زيدددزل شدددرح القدددلىمن النةدددلري )األمراء النةلريدددة م مميدددلت البىدددمك(ل حار اللقلتدددة لمىشدددر  (2)

 . 432ل 431ل ص2مل ج2115مالنمزيعل  ملنل 
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هدذ  المحدنىحات ااضدلتية  مد  اخن تدلت كمدل لدم  احندمتشرمط ممحنىحات إذ إىده ربمدل 
لمدذكمر نضمن محنىح لم يشنرط اال نملح نقحيمه م فًل لمبضدل ة ال ينفدء مدع الم دف ا

تي اال نملح تهل يرتض )البىك( المحنىح احنىلحًا  م  ذلك مالمالع أن القما دح ماأل دراف 
(  للةدددت هدددذ  المشدددكمة حيدددث ى دددت  مددد   دددحم إلزاميدددة البىدددك بفحدددص 611الممحدددحة)

المحنىحات الني ال يشنرط اال نملح نقحيمهلل تإذا نحدممت البىدمك محدنىحات ايدر مطممبدة 
 .(1)ن لحمهل أم حررهل حمن محؤملية  ميهلإل  م ت ميهل أن ن يحهل

 ن حيل شرمط اال نملح : :خلمحلً 

لددددح يحددددحث أن يقددددمم البىددددك م ددددحر اال نمددددلح تددددي اال نمددددلح القلبددددل لإللغددددلع أم  
هددذ  الحللددة ينمةددب  مدد  المحدددنفيح تددي اال نمددلح ايددر القلبددل لإللغددلع بن ددحيل شددرمطه م 

ذلدك أن البىدك م دحر اال نمدلح ال إرحلل أش لر بقبملده أم رتضده الن دحيلل مينضدع مدن 
يةمز له االكنفلع بأخطلر المحنفيح بللن حيل ما نبلر حكمنه لبماًل ضدمىيًل بدل يةدب  مد  
البىك الم حر أن يح ل  م  مماتقة  ريحة من المحنفيح  م  الن حيلل مي نبر نقحيم 

لممحددددحة متقددددًل لمددددل ةددددلع تددددي القما ددددح ماأل ددددراف ا ل  نمددددلحالمحددددنفيح لمحددددنىحات مطلبقددددة 
مةدددلل لمشدددك مخللفدددة ا نبدددلر حدددكمت  عال يدددحالمحدددنىحية مالندددي أكدددحت بمدددل  ل  نمدددلحات

 .(2)المحنفيح  ىح ااش لر بللن حيل حليً   م  رضلزه بنمك الن حي ت

                                                           

 .159صالحين  بح الغى  ال غير ل المرةع ىفحهل  ححلم (1)
 المحنىحية  م  : ل  نملحات الممححة( من القما ح ماال راف 9نىص الملحة ) (2)
  يمكددن نبميددل ا نمددلح أم أي ن ددحيل لممحددنفيح مددن خدد ل م ددرف مبمددل ل يقددمم الم ددرف المبمددل ايددر

 لمتلع أم النحامل.الم زز بنبميل اال نملح مأي ن حيل حمن أي ن هح من لبمه بل
 اال نملح أم الن حيل ي نبر الم رف المبمل مقنىع بلل حة الظلهرية ل  نملح أم الن حيل مان  بنبميل

 ذلك النبميل ي كس بشكل حليء شرمط مأزمىة اال نملح أم الن حيل المحنممة. 
  اال نمدلح يمكن لمم رف المبمل أن يحنخحم خحملت م رف آخر ) الم رف المبمل اللدلىي( لنبميدل

أم أي ن حيل ال  المحنفيح . مي نبر نبميل اال نملح أم أي ن دحيل حاللدة  مد  أن الم درف المبمدل 
اللدلىي مقنىددع بلل دحة الظلهريددة ل  نمدلح أم الن ددحيل مان ذلددك النبميدل ي كددس بشدكل حليددء شددرمط 
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 : بللنزاملنه  ةز المحنفيح  ن القيلم -حلححلً 

ن كلىددت النزاملندده محددحمحة إال أىدده إ ذا  ةددز المحددنفيح مددن اال نمددلح مهددم البددلزع ماش
 ددن أحازهددل تددإن ذلددك يخمددء مىلز ددة م دده مالبىددك تددلنع اال نمددلحات مال ميددل اآلمددر بفددنع 
اال نمددلح محازمددًل مددل نكددمن هددذ  المىلز ددة من مقددة بددللنزام المحددنفيح بنقددحيم المحددنىحات الحالددة 
 م  البضل ة مالنأكح من أن محة   حية اال نملح المحدنىحي نحدمع بنقدحيم المحدنىحات 

من لم الح مل  م  حقملهل تإذا أحى مل  ميده اىنهدت المىلز دة ملدبض حقده المطممبة م 
مالدة الحقدمء ي حح نحدحث تيده مىلز دة نن مدء بحقده تدبدهل إال أن هدذا الحدء لد ممل للنةل  

النددددي نح ددددل  ميهددددل مددددن اال نمددددلح المحددددنىحي لشددددخص آخددددر حيددددث ىةددددح أن القضددددلع 
" ضددح" أ مددلل  الحددمحاىي يااحدد مالحددمحاىي  ددللو هددذ  الحللددة تددي لضددية بىددك تي ددل 

 :(1)اآلنيأمةح الغح ل لحبهل  بح المطمب محمح أحمح الني أرحت المبحأ 

اال نملح المحنىحي هم نكميف المحنمرح لم درته تدي لطدر  ب مدل نرنيبدلت ال نمدلح  -1
مقلبدل نقحيمده محددنىحات شدحن بضددل ة  مبمدل م دين لمم ددحر المحدنفيح نحدت ن ددرته

 ة زمىية محححة.منكلممة ممنفء  ميهل خ ل تنر 

                                                                                                                                                      

مدل  مد  الم درف الدذي يحدنخحم خدحملت م درف مبمدل أم م درف مب مأزمىة أم الن دحيل محدنممة
 =              للن لنبميل ا نملح احنخحام ىفس الم رف لنبميل أي ن حيل  م  ذلك اال نملح. 

اذا اخنلر الم رف الذي طمب مىه نبميل ا نملح أم ن حيل  حم القيلم بذلك لتيةدب  ميده أن ي مدم  - =
 حمن نأخير الم رف الذي احنمم مىه اال نملح أم الن حيل أم االش لر. 

 كن الم ددرف الددذي طمددب مىدده نبميددل ا نمددلح أم ن ددحيل مددن النأكددح مددن ال ددحة الظلهريددة اذا لددم يددنم
ل  نمدددلح أم الن دددحيل أم االشددد لر ل تيةدددب  ميددده حمن ندددأخير أن ي مدددم الم دددرف الدددذي يبدددحم ان 

مرحت مىه ل أمل اذا اخنلر الم رف المبمل ام الم رف المبمدل اللدلىي بدللرام مدن ذلدك  الن ميملت
أم الن حيل تيةدب  ميده أن ي مدم المحدنفيح ام الم درف المبمدل اللدلىي بلىده لدم يقنىدع نبميل اال نملح 

 ىفحه من ال حة الظلهرية ل  نملح ام الن حيل أم االش لر.
 . 187صل 2111مةمة األحكلم القضلزية  (1)
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يةددددمز لممحددددنفيح البددددلزع أم الم ددددحر نحميددددل تلزحندددده لشددددخص آخددددر مأن يحيددددل لدددده  -2
الحقمء مالمىلتع الىلشزة بممةب اال نملح  م  أن يحمع بدذلك  دراحة تدي خطدلب 

 اال نملح .

األلدر القدلىمىي لهدذ  الحمالددة ينملدل تدي أن حدء نقددحيم المحدنىحات مقلبدل حتدع القيمددة  -3
إل  المنىلزل لهل بحيث ي بع المنىلزل له طرتًل من للحًا  أل ميايىنقل من المحنفيح 

 مع البىك تلنع اال نملح.

بيىلت محنىحية حيث إن البىدمك ال نن لمدل  هيالبيىلت المطممبة تي لضليل البىمك  -4
 مع  م زهل شفلهة.

احدددنقر األمدددر  مددد  نكييدددف طبي دددة ال  لدددة القلىمىيدددة الندددي نىشدددأ بممةدددب خطدددلب  -5
لممبلحئ ال لمة لقلىمن ال قمح مذلك ألن الحقمء مااللنزاملت محكممدة  اال نملح طبقلً 

 بشرمط االنفلء المكنمبة.

ى حدددظ أن المبدددحأ اللدددلىي الدددذي أرحدددنه هدددذ  الحدددلبقة لدددح بدددين أىددده يةدددمز لممحدددنفيح  
حمالة الحقدمء الىلنةدة  دن اال نمدلح المحدنىحي شدريطة أن يدىص  مد  ذلدك  دراحة تدي 

مدد  ذلددك الشددخص المحددلل إليدده ةميددع الحقددمء الىلشددزة  ددن خطددلب اال نمددلح مينرنددب  
 محل المحنفيح تي ةميع حقمله. إليهاال نملح ميحل المحلل 

 املطلـب الثاني
 تسىية هنازعات االعتواد املستنذي

إذا  حر اال نملح المحنىحي القط ي امنىدع  مد  البىدك الرةدمع  دن ن هدح  مالندزم 
يح لدح لدحم المحدنىحات المطممبدة خد ل تندرة اال نمدلح بللحتع إل  المحنفيح طللمل أن المحنف

لم يقمم البىك بنحمية اآلللر الىلشزة  ن اال نملح مع البىدك الدذي شدلرك تدي نىفيدذ  ممدع 
 ال ميل اآلمر بإ حار اال نملح.
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مب ددددفة  لمددددة ملبددددل نحددددمية االلنزامددددلت الملليددددة المنرنبددددة  مدددد  نىفيددددذ اال نمددددلح  
مراة دددة كلتدددة المحدددنىحات المقحمدددة مدددن لبدددل المحدددنفيح  المحدددنىحي بن يدددين بدددلحي ذي بدددحع

مالنأكح من أىهل ننفء مال نن لرض مع الشرمط المارحة بلال نملح المحنىحيل مب ح مطلبقة 
منماتء المحنىحات مع منطمبلت اال نمدلح المحدنىحي يدنم ب دح ذلدك نحدمية مىلز دلت مآلدلر 

 كىىل بيلن ذلك كمل يمي:ميم (1)المحتم لت ال زمة لنىفيذ اال نملح المحنىحي

  حم مطلبقة المحنىحات المقحمة لمنطمبلت مشرمط اال نملح المحنىحي : :أمالً 

إذا لددلم البددلزع مالمحددنفيح بنقددحيم ب ددض المحددنىحات النددي ال ننملشدد  مددع الشددرمط  
هذ  الحللة تإن البىك ي زز اال نملح أم البىك الم ين في المارحة تي اال نملح المحنىحي ت

القيلم إمل بإ لحة ةميع المحدنىحات إلد  مدن لدلم بنقدحيمهل لن دحيحهل أم إ لحنهدل  يحنطيع
ىطددلء المددلحة تددي  إلدد  البىددك خدد ل المددحة المحددممح بهددل أم تددي خدد ل المددحة المحددممح بهددل

(ل ماش دلحة المحدنىح الم يدب أم ايدر 611من إ حار الغرتة النةلرية رلم ) (2)لأ(43رلم )
مدع االحنفددلظ ببقيدة المحدنىحات ل دللع مقدحمهل أم مكيمدده ل المنماتدء مدع شدرمط اال نمدلح 

كمددل أىدده يمكددن لمبىددك الم ددزز أم البىددك الم ددين مبىددلع  مدد  نفددميض مددن مقددحم المحددنىحات 
مراة دددددة البىدددددك م دددددحر اال نمدددددلحات بشدددددأن المحدددددنىح الم يدددددب ألخدددددذ المماتقدددددة  ميددددده أم 

                                                           

عل اال نمدددلحات المحدددنىحية النةلريدددةل المؤححدددة الةلم يدددة لمحراحدددلت مالىشدددر مالنمزيددد حيدددلبل ححدددنل (1)
 .66مل ص1999بيرمتل 

بلاضلتة إل  الىص بلال نملح  مي نأريخ اىنهلع نقحيم المحنىحات تإىه ين ين أن نححح شرمط كدل  (2)
ين ددين خ لهددل نقددحيم المحددنىحات  يلفنددرة الزمىيددةل ب ددح نددأريخ الشددحنل النددا نمددلح بطمددب حددىح شددحن ا

لبىمك حمف لن نقبل المحنىحات المطلبقة لشرمط اال نملح مى م ه متي حللة ايلب الىص تإن ا
يممدددًل مدددن ندددأريخ الشدددحن متدددي كدددل األحدددمل ين دددين نقدددحيم المحدددنىحات لبدددل اىنهدددلع  21المقحمدددة ب دددح 

   حية اال نملح. 
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محدنىحات ال نطدلبء الحقيقيدة ملح يححث أحيلىًل أن يقمم المحنفيح البدلزع بنقدحيم  ل(1)رتضه
 .(2)تيلمر النحلؤل حمل ألر  حم هذا النطلبء  م  النزام البىك بللحتع إل  المحنفيح

مال ة كلن البلزع تيهدل ممنزمدًل تي  حبء أن طرح هذا الىزاع  م  القضلع الفرىحي 
ف ةيح تأرحل بحاًل مىهل  ىفًل أملم المشنري بإرحلل بضل ة  بلرة  ن حل لت من  ى

ًلل م ىددحمل م ددمت البضددل ة إلدد  المشددنري لبددل م ددمل المحددنىحاتل اكنشددف الغددش زدديحر 
مأبمل ةىلزيًل برتع ح مى بشأن رتدض البىدك الدحتعل مطمدب المشدنرى نأةيدل ىظدر الدح مى 
حن  يف ل تي الح مى الةىلزية الخل ةل ترتضت محكمة أمل حرةدة طمبده ل تأحدنأىف 

ذلددددك محكمددددة الددددىقض تددددي  ل مأيددددحنهلالحكددددم مت ددددمت محكمددددة االحددددنزىلف طمددددب النأةيدددد
ن كددلن  قددح  الفرىحديةل ماحددنىحت محكمدة االحددنزىلف تدي لبملهددل لطمددب النأةيدل إلدد  أىده ماش
اال نمددددلح محددددنقً   ددددن  قددددح البيددددعل إال أن الغددددش الحل ددددل لددددح أتحددددح  قددددح البيددددع م ىددددح 

أيددح  اال نمددلح ال ددلحر مىددهل مامنددح إلدد  رابطددة البىددك بللبددلزع المحددنفيح مددن اال نمددلح ل ملددح
هذا القضلع ةلىبًل من تقهدلع القدلىمن النةدلري إال أن الغللدب مدن الفقده ال نيىدي ال يدرمن 
ذلددك طللمددل أن المحددنىحات مطلبقددة تيظلهرهددلل مألىدده ال يمكددن لممشددنري حمليددة م ددللحه 
برتدددع ح دددمى أمدددلم القضدددلع المحدددن ةل ضدددح البىدددك مالمحدددنفيح طللبدددًل الدددنحفظ  مددد  ليمدددة 

م إيحا هل خزيىة المحكمة لحين الف ل تي الىزاع الممضدم ي بدين اال نملح لحى البىك أ
 .(3)البلزع مالمشنري مالبلزع المحنفيح من اال نملح

 االلنزام بللحتع خ ل تنرة اال نملح : :للىيلً 

يحدددنمر الندددزام البىدددك بللدددحتع ل المحدددنفيح للزمدددًل طدددمال تندددرة اال نمدددلحل م مددد  ذلدددك   
ال نمددلح المرحددل إلدد  المحددنفيح  مدد  نددأريخ محددحح ينمةددب أن يددىص اال نمددلح مخطددلب ا

الىنهلع   حية اال نملح بحيث نقدحم المحدنىحات إلد  البىدك لمدحتع أم القبدمل أم الخ دم 

                                                           

 .67حيلبل المرةع الحلبءل ص (1)
 .67حيلبل المرةع الحلبءل ص (2)
 .67حيلبل المرةع الحلبءل ص (3)
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تي أم لبل نأريخ اىنهلع ال د حيةل تدإذا حتدع المحدنفيح ب دح ذلدك الندأريخل أ دبع محدؤماًل 
 اآلمر بإ حار اال نملح.محؤملية شخ ية  مل حت ه مال يةمز له الرةمع  م  ال ميل 

ميحددحث أن يقددحم المحددنفيح المحددنىحات إلدد  البىددك ب ددح اىنهددلع  دد حية اال نمددلحل  
متدي هدذ  الحللدة ال الندزام  مدد  البىدك بقبملهدل محتدع ليمنهدل ميةددمز لده لبملهدل برحدم الحددء 

 .(1)ب ح مماتقة المشنرى

 ح المحنىحي:األشكلل المخنمفة لنحمية المحتم لت تي ىطلء اال نمل :لللللً 

ينضمن اال نملح المحنىحي  لحة الطريقة الني ينم بهل نحمية محتم لت ممىلز لت 
اال نمدددلح المحدددنىحيل إذ إىددده متقدددًل لشدددرمط اال نمدددلح المحدددنىحي يمكدددن النمييدددز بدددين ل لدددة 

 :(2)أشكلل لنحمية هذ  المحتم لت مالمىلز لت مهي

 ية بلآلني :النحمية من خ ل الحتع : ننحقء هذ  النحم  :أمالً 

نحميم المحنىحات الحالة  م  شحن البضل ة إل  البىك الذي يكمن اال نمدلح منلحدًل   -
 لحيه  ن طريء البلزع أم المحنفيح.

النأكدددح مدددن مطلبقدددة المحدددنىحات المطممبدددة لمدددل هدددم مارح تدددي شدددرمط اال نمدددلحل تدددإن   -
 البىك المحم  يقمم بللحتع لممحنفيح .

 رحلل منحميم المحنىحات إل  المشنري مالمحنمرح.يقمم البىك م حر اال نملح بإ  -
يقددمم المحددنفيح بللددحتع لمبىددك تددلنع اال نمددلح مبللطريقددة المنفددء  ميهددل بددين األطددراف   -

 مقحمًل.

 النحمية بللقبمل :: للىيلً 

 النحمية بللقبمل ننم من خ ل الخطمات اآلنية :

                                                           

 . 67حيلبل المرةع الحلبءل ص (1)
ححددينل ححددن شددحلحةل مملددف البىددك مددن المحددنىحات المخللفددة تددي اال نمددلح المحددنىحيل أطرمحددة ال (2)

 ممل ب حهل. 138مل ص2111حكنمرا ل ةلم ة القلهرةل القلهرةل 
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 لد  البىدك الدذى يكدمنيقمم المحنفيح بنقحيم المحنىحات المؤكحة لشحن البضدل ة لإ 
تيه اال نملح منلحًل  م  أن ي حب ذلدك . الحدحب المحدحمب  مد  البىدك . ب دح النأكدح 

 ل  نمددلحمددن مطلبقددة المحددنىحات لمنطمبددلت اال نمددلح المحددنىحي ل ميقددمم البىددك الم ددحر 
مب ح النأكح من مطلبقة المحنىحات لشرمط اال نمدلح بنحدحيح الدحين المحدنحء متقدًل لمدل ندم 

 فلء  ميه محبقًل.االن

 :(1)النحمية من خ ل النحامل :لللللً 

ننم النحمية لمدحتم لت اال نمدلح المحدنىحي ممىلز لنده مدن خد ل نبدلحل محدنىحات  
خ ل تنرة نحامل المحنىحات بين  المحنىحياال نملح المحنىحي بين أطراف  قح اال نملح 

 .المحنىحيأطراف اال نملح 

 املبحث الثـالث
 دعاوي االعتواد املستنذي االختصاص يف

ممددل  المحددنىحييحددحث أحيلىددًل أن يىشددب ىددزاع بددين طددرتين مددن أطددراف اال نمددلح  
مىحدبة لن دحح المحدلكم المحىيدة ماخدن ف ل  إل  القضلع لححم ذلك الىزاع يضطرهم لمةمع

المحكمدة يىبغدي أن ي رضدما ىدزا هم أمدلم  المحدنىحياخن ل لنهلل تإن أطراف اال نملح 
مالمق دمح بلالخن دلص هىدل هدم اخن دلص محدلكم أمل ل  ر لهدل االخن دلصالني يندمت
أ ددحرت الحكددم المط ددمن تيدده مالمحكمددة المخن ددة بىظددر أي ىددزاع يةددب أن  الندديحرةددة 

 ينماتر لهل االخن لص الىم ي مالقيمي مالمحمي. 

 املطلـب االول
 االختصاص النىعي والقيوي واحمللي

 ص الىم ي مالقيمي مالمحمي كمل هملممن خ ل هذا المطمب حىنىلمل االخن 
                                                           

 . 66ص مضل  مي ةملل الحينل المرةع الحلبءل  (1)
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م ل مذلدددك  مددد  ىحدددم ممدددل 1983مى دددمص  ميددده تدددي لدددلىمن االةدددراعات المحىيدددة لحدددىة 
 يأني:

 الىم ي :  االخن لص: أمالً 

المق مح بلالخن لص الىم ي لةهة من ةهلت القضلع من حمطة الىظر مالبت  
 ل مالح لمىددع القضليددنمزياألحلحي لل ددر ممضمع الح مى هم ال لمدددتي المىلز لت مي نب

 .(1) م  المحلكم المخنمفة

 :(2)مننكمن المحلكم المحىية تي الحمحان من

 المحكمة ال ميل . -1
 محلكم االحنزىلف . -2
 المحكمة ال لمة . -3
 الللللة( )المحلكم المنخ  ة(. –الللىية  –المحلكم الةززية )األمل   -4
 محلكم المحن ماألريلف. -5

م حدددددمطلت المحدددددلكم أ ددددد   1983المحىيدددددة لحدددددىة  ملدددددح بدددددين لدددددلىمن ااةدددددراعات 
ل ددددددحا المحددددددلكم المنخ  ددددددة مالنددددددي نحددددددحح حددددددمطلنهل ماخن ل ددددددلنهل  (3)م دددددد حيلنهل

 م  حيلنهل تي أمامر نأحيحهل.

مبدددددللرةمع لى دددددمص القدددددلىمن ينضدددددع لىدددددل أن المحكمدددددة المخن دددددة ىم يدددددًل بىظدددددر 
حنىحية هي المحكمة المحىية ال لمة ل حيدث ةدلع تدي المىلز لت المن مقة بلال نملحات الم

 م.1983( من للىمن ااةراعات المحىية لحىة 2118الملحة)

                                                           

ل  2114حدلب ةل محمح الشيخ  مر ل للىمن ااةدراعات المحىيدة )الدح مى( ل الخرطدمم ل الطب دة ال (1)
 . 48ص

 م. 1986( من للىمن الحمطة القضلزية لحىة 11الملحة ) (2)
 م. 1983من للىمن ااةراعات المحىية لحىة  21-16المماح  (3)
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الحكددم ابنددحازيًل تددي  :بدددة ال لمددة حمن ايرهددل مددن المحددلكم نخددنص المحكمددة المحىيدد
 المحلزل المن مقة بللشركلت مالم لم ت النةلرية مأحملع األ ملل.

 اقي :دعاوى اإلفالس والصمح الو 

 مة المحىيدة ال لمدةددد ة هدي المحكددددمخنمة الدددضع أن المحكددص المنقحم ينددمن الى 
 ل ملدددح نحدددمل هدددذا لم دددلم ت النةلريدددةحمن ايرهدددل تلال نمدددلحات المحدددنىحية ن نبدددر مدددن ا

 ء الممكية الفكريةل مذلك بللىحبةاالخن لص حلليًل لقيلم محكمة الخرطمم النةلرية محقم 

 رة حاخل مالية الخرطمم .ال لح ل  نملحات

 االخن لص القيمي: :للىيلً 

المق دددمح بلالخن دددلص القيمدددي القيمدددة الملليدددة أم المحدددححة لمحدددلكم أمل حرةدددةل  
ة يدددددلللندددددي نزيدددددح ليمنهدددددل  دددددن القيمدددددة المبحيدددددث ال يحدددددء ألي مىهدددددل أن نىظدددددر الدددددح مى ا

 .(1)المحححة

( بممةددب المىشددمرات الللللددة –ميددنم نححيددح هددذ  القيمددة لمحددلكم الددحرةلت )الللىيددة 
 الني ي حرهل من حين آلخر الحيح رزيس القضلع.

ميةحر النىبيه إل  أن المحلكم ن نمح تي نقحيرهل لقيمة الح مى  مد  النقدحير الدذي 
ُُ لمل يىبغي أن يكمن  ميه يأني به المح ي مللم ينضع أن هذا النقحير مغليُر
(2). 

لت اال نمددلح المحددنىحية هددي م مدد  مددل نقددحم تددإن المحكمددة المخن ددة بىظددر مىلز دد 
المحكمة الني يدحخل تدي ى دلبهل ليمدة الدح مى مليمدة الدح مى نقدحر متقدًل ألحدس ملما دح 
للىمن ااةراعات المحىيدة مالندي نحدلمى مبمدل اال نمدلح المفندمح لدحى البىدك تدلنع اال نمدلح 

م أمدلم ململ كلن اال نملح المحنىحي ي ح من الم لم ت النةلريدة تدإن ىظدر مىلز لنده حدين

                                                           

 .243صل م 1975تنحي مال  ل مبلحئ للىمن القضلع المحىي ل حار الىهضة ال ربية القلهرة ل (1)
 ددلص تدي المددماح المحىيددة مالنةلريدةل حار الفكددر الةددلم ي محمدح حددىل أبدم حدد ح ل الددحتع ب دحم االخن (2)
 هد.1424-م 2113ل
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م ميه ن دبع  –كمل حىرى تيمل ب ح  -محكمة الخرطمم النةلرية محقمء الممكية الفكرية 
أحدددس االخن دددلص القيمدددي مضدددمابطه ليحدددت ذات أهميدددة بللىحدددبة لمدددح لمى الندددي يكدددمن 
ممضم هل اال نمدلح المحدنىحل طللمدل أن الدح مى حدنىظر أمدلم محكمدة الخرطدمم النةلريدة 

 محقمء الممكية الفكرية.

 االخن لص المحمي:: للً للل

 حةددة الماحددمة من محلكم الحرةددل محكالمق مح بلالخن لص المحمي احنق ل ك

 .(1)بحازرة إلميمية نخنص بللف ل تي المىلز لت الني نىشأ بهل

ملح مضع للىمن ااةراعات المحىية كيفية نححيح المحكمة المخن ة محميًل م ميه  
بشدددأىهل ي قدددح لممحكمدددة الندددي يقدددع تدددي  االخن دددلصتدددإن تإىددده بللىحدددبة لمدددح لمى ال قلريدددة 

أمدل ح دلمى الن دميض  دن الضدرر المالدع  مد  الدىفس أم ل (2)حازرنهل ال قدلر أم ةدزع مىده
المللل أم اير المالع  م  الىفس أم المدلل تدإن المدح   لده الخيدلر تدي رتدع ح دمى أمدلم 

أمددل إذا كددلن  (3) ممدده المحكمددة النددي يقددع تددي حازرنهددل محددل إللمددة المددح    ميدده أم محددل
المددح    ميدده لدديس لدده محددل إللمددة أم مكددلن  مددل أم ن ددذر ن يددين المحكمددة المخن ددةل 

ذا  ملممح   الحء تي إللمة المحكمة الني يقع تي حازرنهل محل إللمنه أم مكلن  ممهل ماش
كلن المح   ىفحه ليس له محل إللمة أم  مل تإن االخن لص يى قح تدي محدلكم ماليدة 

  (.4)الخرطمم

متيمدددل ين مدددء بإللمدددة الدددح مى  مددد  األةىبدددي الدددذي لددده محدددل إللمدددة أم  مدددل تدددي  
ذا لم يكن كذلك تإن االخن لص  (5)الحمحانل تإن االخن لص يى قح لمحلكم الحمحان ماش

                                                           

 . 243صل ل ىفس المرةع  تنحي مالي  (1)
 م.1983للىمن ااةراعات المحىية لحىة  23الملحة (2)
 م.1983من للىمن ااةراعات المحىية لحىة  25/1ل 24الملحة (3)
 م.1983 ( من للىمن ااةراعات المحىية لحىة6الملحة )(4)
 م.1983( من للىمن ااةراعات المحىية لحىة 8الملحة )(5)
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يىشدددأ إال إذا كدددلن الىدددزاع من مقدددل ب قدددلر أم مىقدددمل أم ممةدددمح بللحدددمحانل أم إذا كلىدددت  ال
 قح أم كدلن ماةدب نىفيدذي تدي الحدمحانل أم كلىدت من مقدة الح مى من مقة بللنزام ىشأ أم 

 (.6)بلات س أشهر تي الحمحان أم أت لل مل ت تيه

 أمل محل إللمة الشركلت مالمؤححلت مالةم يلت تإىه ينححح بلآلني :
 المكلن الذي نملرس تيه الشركة أ مللهل.  -1
 المكلن الذي يقع تيه مقرهل الرزيحي . -2
 .(1)ح ترم هالمكلن الذي يقع تيه أح -3

م مدددد  ذلددددك تددددإن نححيددددح المحكمددددة المخن ددددة محميددددًل بىظددددر المىلز ددددلت المن مقددددة  
بلال نملحات المحنىحية ينححح بللحللة الني يكمن تيهل الم رف مح يًل مبين الحللدة الندي 

 : يمبيلن ذلك كمل يمل ل مذلك تيمل  حا مالية الخرطمميكمن تيهل مح    ميه

البىك ينمةب  ميه إللمة الدح مى تدي مكدلن إللمدة الدح مى إذا كلن البىك مح يًل تإن  -1
ذا لم يكن له مكلن إللمة أم  مل تإن البىك يقمم برتدع  تي مكلن إللمة المحنفيح ل ماش
الح مى تي المحكمة الني يقع تي حازرنهل مقر  الرزيحيل أم مقر تر ده الدذي أ دحر 

 ية الخرطمم.مال أم أن ينم رت هل لحى أي من محلكم المحنىحياال نملح 

أمل إذا كلن البىك مح ًل  ميهل تإن المدح ي )ال ميدل( ينمةدب  ميده رتدع ح دمى أمدلم  -2
المحكمددددة النددددي يقددددع تيهددددل المقددددر الرزيحددددي لمبىددددك أم الفددددرع الددددذي أ ددددحر اال نمددددلح 

 .المحنىحي
 ولاملطلـب األ

 احملاكن املتخصصة
 من أىماع نالمحلكم المنخ  ة هي المحلكم الني خ هل المشرع بىظر ىمع م ي

                                                           

 م.1983( من للىمن ااةراعات المحىية لحىة 9الملحة )(6)
 م.1983( من للىمن ااةراعات المحىية لحىة 25/2الملحة )(1)
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المىلز ددلت ال نىظرهددل ايرهددل مددن المحددلكمل إذ إن مةددمح هددذ  المحددلكم المنخ  ددة ينبددع 
 .(2)حمب بقية المحلكم المحىية حمطة الىظر تي نمك الح لمى الني كلىت نخنص بىظرهل

 محكمة الخرطوم التجارية وحقوق الممكية الفكرية :

 لم8/1/2112م النةلرية تينأحيس محكمة الخرطم أححت هذ  المحكمة بممةب أمر   
القماىين مضحهل  من القضليل المن مقة بمةمم ة من كمحكمة منخ  ة بىظر مةمم ة

مبللىظر إل  هذ  القدماىين ىةدح أن هدذ  القدماىين من مقدة بةميدع القضدليل  ل(1)يسأمر النأح
المحىيدددة مىهدددل مالةىلزيدددة بللم دددلم ت الىلشدددزة  دددن لدددلىمن نىظددديم ال مدددل الم دددرتي لحدددىة 

مل مالنددي نخددنص بىظرهددل محكمددة الخرطددمم النةلريددة محقددمء الممكيددة الفكريددة حمن 2113
 ايرهل من المحلكم.

( مددن أمددر نأحدديس 2مددع مددل ى ددت  ميدده المددلحة ) مبىددلع  مدد  مددل نقددحمل مقددرمعاً  
محكمة الخرطمم النةلرية محقدمء الممكيدة الفكريدة الندي ةدلع تدي حديللهل: )الدح لمى الندي 

لم ددلرف تيمددل  ددحا ح ددمى ال ددك المددرحمح المحكممددة بممةددب يكددمن أحددح طرتيهددل مددن ا
مل بم ى  أن أي ح مى يكمن أحح طرتيهدل 1991( من القلىمن الةىلزي لحىة179الملحة)

تإن االخن لص بشأىهل يى قح لممحكمدة  –تيمل  حا االحنلىلع المذكمر  –من الم لرف 
المىلز ددددلت المن مقددددة النةلريددددة إذًا تللمحكمددددة النةلريددددة هددددي المحكمددددة المخن ددددة بىظددددر 

محكمة أخرى أن نىظر أي ىزاع من مء بلال نملحات  أليةبلال نملحات المحنىحية ت حء 
 المحنىحية.

 لمحكمة الخرطوم التجارية وحقوق الممكية الفكرية: ياالختصاص المحم

مضع أمر نأحيس المحكمدة حدلبء الدذكر  مد  أىده )نخدنص المحكمدة بىظدر كدل  
إذًا تلخن دلص هدذ  المحكمدة  لأىفدًل حاخدل ماليدة الخرطدمم( إليهللر القضليل المن مقة المش

يقن ر تقط  م  ماليدة الخرطدممل ملكدن مدل هدم حكدم الىزا دلت الىلشدزة  دن اال نمدلحات 
                                                           

 .218صتنحي ماليل مرةع حلبء ل (2)
 كرية.أمر نأحيس محكمة الخرطمم النةلرية محقمء الممكية الف( 1)
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المحنىحية الني ن دحر مدن تدرمع البىدمك تدي بقيدة الماليدلتت تهدل يدنم ىظرهدل لدحى محدلكم 
إحللنهددددل إلدددد  محكمددددة الخرطددددمم الماليددددلت حيددددث المةددددمح لمحددددلكم منخ  ددددة ت أم نددددنم 

 النةلرية ت.

مىرى أىه ينم ىظدر الىزا دلت أم القضدليل الىلشدزة  دن تدنع اال نمدلحات المحدنىحية  
ال لحرة مدن تدرمع البىدمك بللماليدلتل لدحى محدلكم الماليدة ذانهدل الندي يقدع تيهدل تدرع البىدك 

حيدددًل الزححددددلم الدددذي أ دددحر اال نمدددلح المحددددنىحي مذلدددك نحدددهيً  اةددددراعات النقلضدددي منفل
محددلكم ب يىهددل ب ددحح كبيددر مددن القضددليلل مددع مرا ددلة لما ددح االخن ددلص الىددم ي مالقيمددي 

 مالمحمي المى مص  ميهل تي للىمن ااةراعات المحىية.

 محاكم ثاني درجة المختصة بنظر الطعون المتعمقة باالعتمادات المستندية:

أم أي محكمدة يى قدح لهدل ن نبر األحكلم ال لحرة مدن محكمدة الخرطدمم النةلريدةل  
االخن ددلص تددي الماليددلت األخددرى أحكلمددًل ابنحازيددة يةددمز الط ددن تيهددلل  مدد  ذلددك تددإن 
االحنزىلف يخنص بدللىظر تيده محكمدة االحدنزىلف بللماليدة الندي  دحر الحكدم مدن إحدحى 

إن كددلن الحكددم لدددح  ددحر مددن محكمدددة الخرطددمم النةلريددةل تدددإن تددد( 1)المحددلكم النلب ددة لهددل
ن كدلن الحكددم  دلحرًا مددن الط دن تيهدل  يكددمن أمدلم محكمددة االحدنزىلف بماليدة الخرطددممل ماش

أي محكمددة تددي الماليددلت األخددرى تددإن الط ددن تيهددل يكددمن أمددلم محكمددة احددنزىلف الماليددة 
 الني بهل مقر المحكمة الني أ حرت الحكم المط من تيه.

يدع الط دمن أمل الط ن بدللىقض تإىده ال يكدمن إال أمدلم المحكمدة ال ميدلل إذ إن ةم 
 . (2)تي األحكلم بللىقض نىظر أملمهل

                                                           

م 1986من الحدددددددمطة القضدددددددلزية مل لدددددددلى1983/أ لدددددددلىمن ااةدددددددراعات المحىيدددددددة لحدددددددىة 17( المدددددددلحة 1)
 (18/2)الملحة

م 1986من الحددددددمطة القضددددددلزية م ل لددددددلى1983/أ لددددددلىمن ااةددددددراعات المحىيددددددة لحددددددىة 16المددددددلحة ( 2)
 (.15)الملحة
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 خاتمــــة
 خنمت هذا البحث بمةمم ة من الىنلزو مالنم يلت كمل يمي : 

 النتـــائج: :أوالً 

 اال نملح المحنىحي محيمة من محلزل الضملن الم رتي بين الم رف مال ميل. -1

ث يمندددددزم األحدددددلس الدددددذي نقدددددمم  ميددددده اال نمدددددلحات المحدددددنىحية هدددددي المحدددددنىحات حيددددد -2
 الم رف ب ممية تح هل.

بىظددددر مىلز ددددلت اال نمددددلحات المحددددنىحية هددددي محكمددددة الخرطددددمم  ةالمخن ددددالةهددددة  -3
 النةلرية.

البيىلت المطممبة تي لضليل البىمك هدي بيىدلت محدنىحية حيدث إن البىدمك ال نن لمدل  -4
 مع  م زهل شفلهًة.

 التوصيــات: :ثانيـاً 

ظم كلتدة الشدؤمن المن مقدة بلال نمدلحات مضع لمازع ممححة بماحطة بىك الحمحان لنى -1
 المحنىحية ننفء مع القما ح ماأل راف الحملية الممححة ل  نملحات المحنىحية.

إلددزام البىددمك بأ ددمل الن لمددل المن ددلرف  ميهددل مبللشددرمط ال لمددة الممحددحة ال ددلحرة  -2
 (.ICC ن ارتة النةلرة الحملية )

 اليلت الحمحان المخنمفة.زيلحة  حح المحلكم المنخ  ةل منمزي هل  م  م  -3

ضددددرمرة إ ددددحار نشددددريع نةددددلري حددددمحاىي لنىظدددديم المحددددلزل النةلريددددة تددددي الحددددمحان  -4
 ماحني لب كلتة الم لم ت النةلرية المحنححلة تيه.

ن كىددت  هددذا مبددل  النمتيددء ل م ميدده ل ددح الحددبيلل تددإن كىددت أ ددبت تمددن ا ...ماش
 ... أخطأت تمن ىفحي أم من الشيطلن ... ما  مىه براع
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 والمراجع المصادر
 القرآن الكريم **

 : كتب الحديثأوالً 

  الكبدرىل نحقيدء  البيهقديل حدىن البيهقيأحمح بن الححين بن  مي بن ممحي أبمبكر
هدد الةددزع 1414 -م1994محمدح  بدح القدلحر  طدلل مكددة المكرمدةل مكنبدة حار البدلز 

 النلحع.
 الكتب : :نياً ثا

ل " الدحار الةلم دةل القدلهرة الطب دة األملديل النةدلريإبراهيم حيح أحمحل مبلحئ القلىمن  .1
 م".2115

 م".1972ل مىهلج المحممل "حار الفكرل االحكىحرية الةزازريأبمبكر ةلبر  .2

تدددي القدددلىمن المدددحىي الةحيدددحل "مطب دددة م دددرل م دددر  االلندددزامأحمدددح حشدددمتل ىظريدددة  .3
 م"ل الكنلب األمل.1954الطب ة الللىية 

 م".1974لقلىمنل "حار الىهضة ال ربيةل القلهرة طب ة أحمح ح مةل المحخل لحراحة ا .4

مالنح ددديل المحدددنىحيل "بمرحددد يحل الطب دددة الحدددلب ة  أحمدددح اىددديمل اال نمدددلح المحدددنىحي .5
 م".2113

س ىل ددفل الكلمددل تددي  مميددلت النةددلرة مالم ددلرفل مىشددمرات  ميددحانل الطب ددة لليددإ .6
 م.1996الللىية 

م" 1966شددأة الم ددلرف ااحددكىحريةل مىل االلنددزامأىددمر حددمطلنل المددمةز تددي م ددلحر  .7
 الةزع األمل.

ححلم الدحين  بدح الغىدي ال دغيرل الةحيدح تدي القما دح ماأل دراف الممحدحة ل  نمدلحات  .8
 م"2114حار الفكر الةلم يل االحكىحرية  المحنىحيةل
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ححين شحلحة الححينل مملف البىك من المحدنىحات المخللفدة تدي اال نمدلح المحدنىحي  .9
 م."2111بية القلهرةل الطب ة األملي "حار الىهضة ال ر 

ححين  لمر م بح الرحيم  لمرل المحؤملية النق يرية مال قحيةل حار الم لرف القلهرة  .11
 م.1979

 م.1981خللح الكلمل ممحمح الكلمل ريحلنل محخل االلن لحل ةلم ة ال ينل ال ين  .11

 ددددة الللىيددددة ل ال مميددددلت الم ددددرتية الخلرةيددددة "حار المىددددلهول الطبالددددراميخللددددح مهيددددب  .12
 م".2111

الشدددد راميل القددددلىمن النةددددلريل "مطب ددددة الددددحار الةلم يددددة القددددلهرةل الطب ددددة  يزكدددد يزكدددد .13
 األملي".

 م.2115ح يح  بح ال زيزل اال نملح المحنىحيةل الحار الةلم يةل القلهرة  .14

 ددد ح الدددحين ححدددن الحيحددديل ااحارة ال مميدددة مال مميدددة لمم دددلرف النةلريدددة متمحدددفة  .15
لم ل دددر "حار المحدددلم لمطبل دددة مالىشدددرل بيدددرمتل الطب دددة األملدددي ال مدددل الم دددرتي ا

 م".1997

تدددي القدددلىمن  ل لنزامدددلتل المدددمةز تدددي الىظريدددة ال لمدددة الحدددىهمري بدددح الدددرزاء أحمدددح  .16
 م".1984المحىي "حار الىهضة ال ربيةل بيرمتل الطب ة الللىية 

ء األرحنل ل الم ددددلرف ااحدددد مية بددددين الىظريددددة مالنطبيددددي بددددح الددددرزاء رحدددديم الهبندددد .17
 م.1998

 بدددح الفندددلح حدددميملنل المحدددؤملية المحىيدددة مالةىلزيدددة تدددي ال مدددل الم دددرتي تدددي الدددحمل  .18
 م"1986م ريةل الطب ة األملي  ال ربية "المكنبة االىةمم

 مدددي ةمدددلل الدددحين  دددمضل اال نمدددلح المحدددنىحيل حراحدددة لمفقددده مالقضدددلع ملما دددح  دددلم  .19
 م.1993مل حار الىهضة ال ربية القلهرة 1983



 26                                     ( الدودان حالظ درادظ) تنديظالمد االعتمادات منازعات دعاوي في القضائي االختصاص 

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

ي ةمدددلل الدددحين  دددمضل  مميدددلت البىدددمك مدددن المةهدددة القلىمىيدددة "مكنبدددة الىهضدددة  مددد .21
 م".1961الم رية ل

 اريب الةمللل الم لرف ماأل ملل الم رتية تي الشري ة  ))مؤححة الرحللة((. .21

حار الىهضة -م1999لحىة  17تلزز ى يم رضمانل القلىمن النةلري طبقًل لمقلىمن رلم  .22
 م.2113راب ة ال ربيةل القلهرةل الطب ة ال

تنحدددي مالددديل مبدددلحئ لدددلىمن القضدددلع المدددحىي "حار الىهضدددة ال ربيدددةل القدددلهرةل الطب دددة  .23
 م".1975الللىية 

 م.1989محمح أحمح حراجل الىظلم الم رتي ااح ميل حار اللقلتة لمىشر مالنمزيع  .24

 م.2113محمح الحيح الفقهيل القلىمن النةلريل مىشمرات الحمبي الحقمليةل بيرمت  .25

 .19ل الخرطمم الطب ة الحلب ة االلنزامالشيخ  مرل م لحر  محمح .26

مل الدددح مى الخرطدددمم الطب دددة 1983محمدددح الشددديخل لدددلىمن ااةدددراعات المحىيدددة لحدددىة  .27
 .19الحلب ة 

ح حل الحتع ب حم االخن لص تدي المدماح المحىيدة مالنةلريدة "حار الفكدر  محمح شنل أبم .28
 م".2113الةلم يل االحكىحريةل 

 ل يلل اال نملح المحنىحي تي الفقه مالقضلع مال مل.محي الحين إحم .29

حممي  لبحينل محلضرات ألقيت  م  ط ب الملةحدنيرل القحدم الخدلص ل   فم ط .31
 م.2115ال لم الحراحي 

الحمبددي الحقمليدددة  مىشددمراتكمددلل طدده م مددي البدددلرمحيل القددلىمن النةددلريل    ددطفم .31
 م.2111بيرمت 

ل أ مددلل البىددمك مددن المةهددة القلىمىيددةل يمممددحمح محمددح الةبيهدد يمىيددر محمددح الةبيهدد .32
 م.2111حار الفكر الةلم يل االحكىحرية 
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 الةحيدحة الةلم دة حار الم درتيةل مال مميدلت النةلريدة ال قدمح تدي الدمةيز محمحل هلىي .33
 . م2113 ااحكىحريةل لمىشرل

المالدددء  طدددل المىدددلنل لدددماىين ال مدددل النةدددلري مالم دددرتي تدددي الحدددمحانل "حار ةلم دددة  .34
 م".2115ل لمطبل ةل الخرطممل الطب ة األملي أتريقي

 م.2112ل الم لم ت الم رتية الم ل رةل حار الفكر حمشء يمهبة الزحيم .35
 المجالت والدوريات : ثالثًا: 

 بكر  مي محمح ةلبر اال نملح المحنىحي بىك النضلمن االح مي  بمأ .1

 .م 2112المماتء  هد1423الللىيةالحىة مةمة مةمع الفقه االح مي ال حح الللىيل  .2

 م . 2111مةمة ااحكلم القضلزية الحمحاىية  .3

 القوانين :رابعـًا: 

 .1917الكمبيلالت لحىة  للىمن .1
 . 1983 ةللىمن االةراعات المحىية لحى .2
 . 1984 ةىللىمن الم لم ت المحىية لح .3
 . 1986ةللىمن الحمطة القضلزية لحى .4
 . 2112 ةللىمن بىك الحمحان لحى .5
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 :ـمخــــصــالمـ
يحنق ددي هددذا البحددث حراحددة محددؤملية البىددمك تددي اال نمددلحات المحددنىحية " حراحددة 
دددنا أن اال نمدددلحات المحدددنىحية أ دددبحت ُح لمدددة مدددن  مقلرىدددة" ل منىبدددع أهميدددة الممضدددمع ما

 الرزيحة الني نقمم  ميهل الم لم ت البىكية تي مةلل النةلرة الحملية. الح لزم

بلحث المىهو االحنقرازي النحميمدي المقدلرن ملنحقيء أهحاف هذا البحث احنخحم ال 
إلددد  ين مدددء بللفقددده أمدددً  تدددي الم دددمل  المدددىهو الم دددفي تيمدددل تضدددً   دددنالممضدددم ي ل 

 للزميهل مع نحري الحلة تي الىقل. إل زء ال ممية من خ ل  زم األلمال الحقل

 ملح نىلمل البحث م مع اال نملح المحدنىحي ب دفة  لمدة ماألحكدلم المن مقدة بدهل 
 األطددددرافبةلىددددب ن ريددددف اال نمددددلح المحددددنىحي مخ لز دددده ل إضددددلتة إلدددد  نىددددلمل آلددددلر 

مالنزامدددلنهم ممحدددؤمليلت البىدددمك تدددي ىطدددلء اال نمدددلح المحدددنىحي ممىلز دددلت اال نمدددلحات 
 المحنىحية مالةهة القضلزية المخن ة بىظريلت مىلز لنه.

 يشدددمل اهدددذم ن هدددح مكندددمبل  المحدددنىحيملدددح أظهدددرت ىندددلزو البحدددث أن اال نمدددلح  
إةددراعات تددنع  مأن هىددلك نمددللً  تدديل  مالنزاملنهددل بيىهددل تيمددل مال  لددلت األطددراف ةميددع

تددي كلتددة الم ددلرفل مأىدده يةددمز لمم ددلرف أخددذ  مملددة  مدد  تددنع  اال نمددلح المحددنىحي
 دددحار تقدددط اال نمدددلحات المحدددنىحية  مددد  هيزدددة ىحدددبة مزميدددة مدددل حامدددت ال مملدددة  دددن اا

ل حلت الىنلزو  مد  إن البيىدلت المطممبدة تدي لضدليل البىدمك كمل  منغطية اال نملح كلممة
 هي بيىلت محنىحية حيث أن البىمك ال نن لمل مع  م زهل شفلهًة.

مندددى كس الىندددلزو الندددي أحدددفر  ىهدددل البحدددث تدددي النم دددية بمضدددع لدددمازع ممحدددحة  
بماحدددطة بىدددك الحدددمحان لندددىظم كلتدددة الشدددؤمن المن مقدددة بلال نمدددلحات المحدددنىحية ننفدددء مدددع 

 لقما ح ماأل راف الحملية الممححة ل  نملحات المحنىحية.ا

ُيحددهامه هددذا الن ددحيل تددي إلددزام البىددمك بأ ددمل الن لمددل المن ددلرف  ميهددل مبللشددرمط م 
 (.ICCال لمة الممححة ال لحرة  ن ارتة النةلرة الحملية )
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ABSTRACT : 

This research investigates the impact and provisions of the 

responsibility of banks in documentary credits from an applied, comparative, 

legal jurisprudence perspective. The importance of this issue emanates from 

the fact that documentary credits has become the main pillar for the 

international trade.  

To attain the objectives of this research, the researcher used the 

objective comparative analytic inductive approach hoping to reach at 

authentic scientific facts; through tracing concepts and statements to the 

genuine authors, referencing verses to the respective chapters and 

authenticating the chain of relevant Prophet traditions based on recognized 

books of tradition and relating their context in an accurate quoting approach.  

The research treated the documentary credits in general and the related 

provisions. Further, it provided the definition for the documentary credits as a 

legal terminology, in addition to addressing the concept in jurisprudence, 

beside the conditions and manifestations, as well as the designated rule 

documentary credits.  

The results of this research reflected that the written reliance is a 

written undertaking. This will include all parties and relations between them 

and their obligations. There is a similarity in the procedures for opening 

documentary credit in all banks. The banks may take a commission to open 

documentary credits in the form of a percentage, Only the full credit 

coverage. 

 The results also indicate that the evidence required in the cases of 

banks is documentary evidence as banks do not deal with their customers 

orally. 

 The results of the research are reflected in the recommendation to 

establish uniform regulations by the Bank of Sudan to regulate all matters 

relating to documentary credits in accordance with the International Standard 

Rules and Customs for Documentary Credits. 

 This amendment obliges the banks to comply with the customary rules 

of dealing and the common general conditions issued by the ICC. 


