
 الملخص

يرتكز موضوع الدراسة على بيان القانون الواجب التطبيق على عقود االعتمادات المستندية 

من أجل توضيح تأثير القانون الدولي الخاص على هذا النوع من العقود في ظل قلة الدراسات 

القانونية حول هذا الموضوع ، حيث أن هذه الدراسة تطرقت إلى جانب هام يتمثل في بيان مدى 

واعد االسناد الواردة في القانون المدني األردني في حكم عقود االعتمادات المستندية والى كفاية ق

لكي  جانب ذلك دراسة أو بيان ما يدعو إلى وضع قواعد قانونية لحكم هذا النوع من العقود 

 مع طبيعته . تتناسب

في  زع القوانين،لقد عكفت هذه الدراسة على البحث في قواعد اإلسناد الوطنية التي تنظم تنا

االعتمادات المستندية التي تعتبر من عقود القانون الدولي الخاص التي تتطلب أعمال هذا النوع 

التي لم تكن كافية لحل المنازعات الناشئة عن عقود االعتمادات المستندية الدولية  من القوانين،

لة والمساواة بين األمر الذي تطلب البحث عن وسائل واليات جديدة تستطيع تحقيق العدا

كما أن  هذه الدراسة سعت إلى بيان أن اختالف   ،ةالمصالح المتعارضة بين األطراف المتعاقد

القواعد الموضوعية في القانون الداخلي الوطني وبين قوانين العديد من الدول قد أدى إلى ظهور 

دات المستندية الدولية مشكلة تنازع التكييفات مما كان له تأثير سلبي وواضح على عقود االعتما

 وخصوصا في اختالف األحكام الصادرة التي تكون على الموضوع والسبب نفسه.

لقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج باالستناد على التشريعات والقوانين واألعراف الدولية 

ق الموحدة من أبرزها، انه في حال عدم االختيار الصريح والواضح للقانون الواجب التطبيق وف

ارى بديال عنها في الوقت الحاضر  منهجية والية حل النزاعات عبر )تنازع القوانين ( التي ال

 . لحل النزاعات الخاصة الدولية



Abstract 

The study is based on a summary statement of the law applicable to the 

contracts of credit in order to clarify the impact of international law on 

this type of contract in lack of legal studies on this topic, since this study 

touched on an important aspect is the adequacy of rules of attribution 

contained in the Jordanian civil law rule in decades credit besides a study 

or a reason to establish legal rules to govern contracts of this type I fit 

with nature. 

This study has been to look at the rules of attribution of the 

national governing conflict of laws on documentary credits, which 

is one of the private international law contracts that require this 

type of work, which was not sufficient for the resolution of disputes 

arising from international credit contracts which required the 

search of new means and mechanisms can achieve justice and 

equality of the conflicting interests between the Contracting 

Parties, and this study sought to describe the difference in the 

substantive rules of domestic law and the laws of several States 

has led to the emergence of the problem of conflict of adaptations, 

which had a negative effect and clear the documentary credit 



contracts, especially in different sentences that are on topic and 

reason itself. 

The study found multiple results based on legislation and common 

international laws and norms, notably, in the absence of explicit and clear 

check for applicable law in accordance with the methodology and 

mechanism for resolving disputes (conflict of laws), I see no alternative at 

present to resolve international disputes. 

 

 


