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 :مقدمة

تعد التجارة الدولية من القطاعات الحيوية لدى كل المجتمعات لما لها من اهمية تتعلق بربط الدول       
والمجتمعات مع بعضها البعض اضافة الى اعتبارها منفذا لتصريف فائض االنتاج الزائد عن حاجة السوق 

وقدرتها على التصدير واالستيراد، ماينعكس المحلية، وهي تعد ايضا مؤشرا جوهريا على قدرة الدول االنتاجية 
بالتاكيد على رصيد الدولة من العمالت االجنبية، ومن ثم التاثير على الميزان التجاري، كما يؤدي قيام 
التجارة الدولية الى تحقيق مكاسب على اساس الحصول على سلع تكلفتها اقل مما لو تم انتاجها محليا، 

 ا والمعلومات. باالضافة الى نقل التكنولوجي
غير ان اكبر عائق يقف امام حركة التجارة الدولية هو مشكل التمويل حيث اصبح دخول االسواق      

التي تقدمها البنوك او المصدر التمويل والتسهيالت  امل فيها متعلق بالدرجة االولى بتوفيرالخارجية، والتع
على القيام بدور الوسيط بين أطراف  قتصركان عمل البنوك في وقت مضى يوبعد ان لزبونه االجنبي، 

تعداها في الوقت الراهن نتيجة المنافسة السائدة والتحوالت االقتصادية الى تقديم جملة المعامالت التجارية، 
من الخدمات كتقديم المعلومات حول األسواق الخارجية وأوضاع عمالئهم التجارية، ومساعدة المؤسسات 

للتمويل والدفع  فكر الصيارفة في ايجاد تقنيات ووسائل جديدةوغيرها، كما  على رفع قدراتهم التصديرية
ن الثقة واألمان، أدخلت عليها المزيد م الخارجية، حيث تتالئم والتطورات الجارية في مجال التجارة الدولي

 بر لحقوق كل من المصدر والمستورد.والسرعة في تنفيذ الصفقات مع ضمان أك
وسيلة التمويل والدفع في التجارة الخارجية أساسا مهما في نجاح الصفقات التجارية،  وتعتبر اختيار      

ولكل منها مميزاتها الخاصة من حيث المدة، السرعة، الضمان، التكلفة، والقبول التجاري، ورغم جميع الجهود 
ل البنوك استوجب تدخ مماالمبذولة النجاح الصفقات الدولية اال انها التخلو من االخطار التي تتعرض لها، 

لف تقنيات تمويل وتتنوع مختعن طريق تقديم ضمانات بنكية الطراف التبادل، للتقليل من هذه االخطار 
    بين تقنيات تمويل قصيرة االجل وأخرى تقنيات تمويل طويلة االجل. التجارة الدولية
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 : البنوك التجارية وتمويل التجارة الدوليةولالمحور ال 

لعل من المالحظ ان التجارة الدولية في تزايد مستمر بين دول العالم وتمثل في حجمها نسبة كبيرة من       
الدخل الوطني الي دولة من تلك الدول مع االختالف النسبي الذي تمليه ظروف كل طرف من اطراف 

فالبد من وجود وسيط بين  التبادل الدولي، ولكي تقوم التجارة الدولية استيرادا وتصديرا على الوجه المطلوب
 المستورد والمصدر، وهذا الوسيط هو البنوك التجارية.

 بين ، فهي وسيلة تعمل بين المدخرين والمستثمرين أيفالبنوك التجارية تقوم بوظيفة هامة في االقتصاد      
تحول ها، و ل الالزمة إلنشائها وتنميتطلبها إذ تمول المشروعات باألمواعرض النقود و المقرضين وبيت 

، وطنيفتساعد بذلك على تطوير التجارة والصناعة وتنشيط االقتصاد الالمدخرات إلى رأس مال منتج نشيط 
ة في تزويد األشخاص تتمثل الوظيفة النقدي ،األولى نقدية والثانية تمويلية ،وهي تقوم بوظيفتين هامتين

منح القروض من هذه الودائع في قبول الودائع إلى تنظيم تداولها ابتداء من )الطبيعيين والمعنويين( بالنقود و 
دد تمثل دور تتمثل الوظيفة التمويلية للبنوك في تزويد المشروعات باألموال الالزمة، فهي بهذا الص حين

 المستثمر.     الوسيط بين المدخر و 
عن طريق إصدار  ة،رية بهدف خدمة التجارة الخارجيلقد أنشأت البنوك نتيجة زيادة المعامالت التجاو       

كذلك تسدد حقوق صدرون بالخارج قبل شحن بضائعهم و التي يشترطها المالضمانات التي يتطلبها العمالء و 
ذلك مقابل سداد المستورد فروع أو مراسلي البنك بالخارج، و المصدرين األجانب عن طريق خصم من حسابات 

 لعكس يحدث في حالة تصدير سلعة محلية إلى الخارج.ارده إلى البنك بالعملة المحلية و المحلي بقيمة ما استو 
من أهم األعمال التي يقوم بها البنك التجاري، كما أصبحت في  دوليةبر تسوية عمليات التجارة التعت       

حدوث عجز في  الوقت الحالي معقدة بسبب التنظيمات التي تضعها الدول في النقد األجنبي التي تهدف إلى
قد اقتضت هذه التنظيمات ظهور أعباء جديدة على البنوك التجارية، حيث تقوم بخدمة و  ،ميزان المدفوعات

التجارة الخارجية إذ أن عليها اإلشراف على تنفيذ الرقابة و القيام بإجراءات حصول المستورد على العمالت 
 األجنبية من السلطات التنفيذية.

 هاجال المعامالت الدولية من أبرزها الخدمات التي تقدمتقوم البنوك بتقديم العديد من الخدمات في مو       
 :مايلي ات الدولية و من أهم هذه الخدماتالخدم نفضال ع والمستوردين للمصدرين
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 خدمات عامةأوال: 
 .اعداد التقارير عن مختلف أسواق السلع في العالم -
 .مساعدة المصدرين على ايجاد مستوردين لسلعهم -
 .ايجاد مصدرين لتصدير السلع التي يطلبونهامساعدة المستوردين على  -
 مساعدة المصدرين والمستوردين على معرفة األنظمة المختلفة للدفع والتجارة في مختلف الدول. -
 تزويد المصدرين والمستوردين بتقارير مالية عن سمعة وأوضاع عمالئهم التجارية. -
 المصدرين. القيام بإجراءات التصدير واعداد مستندات التصدير نيابة عن -
 اصدار الضمانات والكفاالت المالية المختلفة. -
 تعريف المستثمرين على ميزان االستثمار في أي دولة أو سوق. -

 تمويل المستورداتثانيا: 
 .بيع العمالت األجنبية تسليم آني أو آجل -
 .اجراء التحاويل البرقية والبريدية واصدار الشيكات -
 .ةفتح جميع أنواع االعتمادات المستندي -
 .تسديد السحوبات المستندية )بوالص التحصيل( -
 .كفالة السحوبات الزمنية المسحوبة على المستوردين -
 .تخزين البضائع المستوردة في مخازن عمومية -
منح سلف بضمانة البضائع المخزونة في المخازن العامة مقابل وصوالت استالم البضاعة  -

 .الصادرة عنها
 تمويل الصادراتثالثا: 

 .مالت األجنبية تسليم آني أو آجلشراء الع -
 .ارسال السحوبات المستندية للتحصيل إلى الخارج -
 .تبليغ االعتمادات المستندية التصديرية وتعزيزها وخدمتها -
 .تسليف المصدرين بضمانة الوثائق )البوالص( الخاصة بصادراتهم وبضمانة االعتمادات -

 المستندية التصديرية لصالحهم.
 نية المستندية من المصدرين.شراء السحوبات الزم -
 دفع قيمة الحواالت البرقية والبريدية الواردة والشيكات المسحوبة على البنك. -
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 تمويل الخدماترابعا: 
 اعداد المعلومات المفيدة للسائحين حول أسعار وأنظمة التعامل بالعمالت األجنبية التي تهمهم. -
 فتح حسابات جارية للبنوك األجنبية واألفراد. -
 رين للسائحين وشراء مثل هذه الشيكات.فر الشيكات وشيكات المسااصدا -
 اصدار التحاويل البرقية والبريدية لتغطية النفقات غير المنظورة. -
 اصدار االعتمادات الخاصة. -
 .صرف مبالغ من االعتمادات الخاصة -
 .فتح اعتمادات مستندية لتمويل تكاليف تقديم خدمات مثل خدمات تركيب اآلالت -
 .عتمادات الخدمات وخدمتهاتبليغ ا  -

  دوليةخدمة التجارة الخامسا: 
 المستوردين.ن مشاكل المسافات بين المصدرين و التقليل م -
 تباين نظم النقد في االستيراد و التصدير بين الدول.التغلب على اختالف و  -
 التغلب على التباين بين العمالت في العالم. -
 .الدولية تحسين وتطوير المبادالت التجارية -
 المساهمة في دعم وتنمية صادرات الدول من خالل توفير العملة الصعبة. -
 كفاءة التمويل ترفع من تنافسية المصدرين المحليين مع منافسيهم من الدول األجنبية.  -
ما يسمى بضمانات القروض عن طريق ، اسية والتجارية...إلخحماية المصدرين من المخاطر السي -

 .األجنبية
 .أو دون تجميد أموالهم لمدة طويلةالتسهيل على المصدرين على الحصول على قيم سلعهم فورا  -
إنما القيام بتمويل نشاط ليات االستيراد والتصدير فحسب و عدم االقتصار على تمويل عم -

 المصدرين في مراحله المختلفة حتى يصل اإلنتاج إلى مرحلة التصدير النهائية.

في تمويل حركة  العالقات االقتصادية الدوليةمن منظور  بنكيأهمية التمويل الن بصفة عامة تكم      
 الخارجية التجارة الدولية من السلع والخدمات وأي انخفاض في مستوى السيولة الدولية لتمويل حركة التجارة

الدول يعد وإذا كان القطاع الخارجي في معظم  ،العالقات االقتصادية بين الدولفي يؤدي إلى انكماش س
بمثابة القطاع المحرك للنمو فان انخفاض حجم هذا القطاع وانكماش نشاطه سيؤثر على معدالت النمو 
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 ويقلل حجم اإلنتاج المخصص للتصدير والسلع المستوردة لالستثمار واالستهالك.

  ومتطلبات عمليات تسويتها في التجارة الدولية خلةالمتد الثاني: الطراف حورالم

الخدمات بين الدول، حيث تمر بعدة أطراف تتمثل عمليات التجارة الدولية في انتقال مختلف السلع و         

ذات مصداقية، يجب أن ترفق عملية انتقال البضاعة قانونية و  بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وحتى تكون 
يسمى بالمصطلحات التجارية تحكمه ما الخارجية سير العمليات التجارية ، إضافة الى انمستندات المطلوبةلبا

 .تعلق بشروط تسليم البضاعةيوتحديد فيما  ع التجاري بين المصدر والمستوردد شروط البيتحد الدولية التي

 دوليةراف المباشرة في التجارة ال: الطوالأ

 المصدر -1
التي  عن نوع البضاعة هو الذي يقوم بشراء أو إنتاج البضاعة لبيعها في الخارج بغض النظر        

كما قد تكون الدولة هي قد يكون المصدرون أفراد مستقلين أو قد يظهرون على شكل شركات، و  ،يتعامل بها
 ذلك عندما تكلف إحدى مؤسساتها بهذا العمل.المصدرة و 

  المستورد -2
يشتري البضاعة ال بقصد إعادة ، و الشخص الذي يطلب السلع والخدمات األجنبية من الخارج هو        

 او استغاللها في العملية اإلنتاجية. ل لبيعها في األسواق الداخلية،ها بتصدير 
 البنوك التجارية -3

م القروض للزبائن، عمال بقاعدة لتمويل التجارة الخارجية عن طريق تقدي تتدخل البنوك التجارية        
خارجية، كما تعمل التجارية ال وسيع مشارعهماتمام صفقاتهم وت التجارة خارجية بدون قروض"، من اجل"

البنوك التجارية على توفير الثقة والضمانات الكافية لكل المتعاملين االقتصاديين من خالل لعب دور الوسيط 
 بينهم، كما توفر لهم تقنيات تمويل ووسائل دفع دولية متنوعة بما يخدم مصالح كل طرف.

  دوليةغير المباشرة في التجارة ال: الطراف ثانيا

 الناقل -1
ي تأثيرها تلعب عملية النقل دورا ال يستهان به في عمليات التجارة الخارجية، و تظهر أهميتها أكثر ف        

المالية تتوفر على اإلمكانيات المادية و  نظرا لتكلفتها الكبيرة، وكون المؤسسات الو ، على سعر البيع النهائي
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ال و  ي أغلب األحيان لمؤسسات نقل خاصة،الضرورية لتنظيم عمليات النقل الدولي، فإنها توكل المهمة ف
 يبقى عليها سوى اختيار وسيلة النقل المناسبة مع طبيعة البضاعة المنقولة. 

 هناك عدة وسائل لعملية النقل نذكر من بينها:و 
حجم صغير، إضافة إلى عن نقل البضائع األكثر أهمية، وذات قيمة معتبرة و  عبارةالنقل الجوي:  -1-1

 الرسائل.الطرود و 
 الشاحنات.البضائع برا عن طريق السيارات و  عبارة عن نقلالنقل البري:  -1-2
 يمثل الحجم األكبر للعمليات الدولية، لتوجهها نحو القارات األخرى.النقل البحري:  -1-3
 لدولية لنقل البضائع، والتي تحكمتنظم هذه الوسيلة عن طريق االتفاقية االنقل عبر السكك الحديدية:  -1-4

 تنظم طرق السكك الحديدية.المرسل إليه و و بين المرسل  قةالعال
 كلغ.  5إلى  2ال يمكن أن تكون الحمولة المرسلة تزن أكثر من البريد:  -1-5
تستعمل بالنسبة للمواد الجد ثقيلة ) الرمل، الحصى...(. لهذا يجب مراعاة عدة النقل عبر النهر:  -1-6

  .معايير
تتمثل  يجب مراعاة عدة معايير للمفاضلة بين وسائل النقل المختلفة، والتي قلعند اختيار وسيلة النو       

 فيما يلي:
  أسعارهم الناقلين خدماتهم و قبل اختيار وسيلة النقل يجب مراعاة تكلفة النقل، حيث يعرض  التكلفة: -ا    

خام" للبضاعة التسيير المعمول به يتعلق بالوزن اإلجمالي" ال، و نوعية ووزن وحجم البضاعة حسب
 بما فيها التغليف. 

وسيلة ألن السرعة تؤثر على يجب مراعاة سرعة وسيلة النقل عند اختيار ال سرعة وسيلة النقل: -ب    
 المستغرق في النقل إلتمام استالم السلعة في الوقت المحدد. الوقت

غليف في النقل البحر أكثر تجد التيف إلى تكلفة النقل على العموم و تضاف تكلفة التغل التغليف: -ج    
 تكلفة بالنسبة للنقل الجوي بأربعة أضعاف.

البضائع، ال بد من تأمين كثرة المخاطر في نقل السلع و بالنظر إلى الظروف األمنية و  تأمين النقل: -ح    
 قسط التأمين في النقل الجوي أقل منه في الوسائل األخرى.األخيرة، و هذه 

النقل البحري نجد مصاريف التخزين أكثر مقارنة بالنقل الجوي، ألنه يتطلب  : فيمصاريف التخزين -ه    
 مسافات تخزين كبيرة.
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 البضائع المشحونة.لنقل المستعملة مع طبيعة السلع و مالئمة وسيلة امدى تناسب و  :المناسبة -د    
 لسلع. اية على نقل الحمولة من البضائع و مدى قدرة وسيلة النقل المعن الكفاية: -ه    

 التأمين -2
عة من طرف المستورد أو نظرا لضخامة عمليات التجارة الخارجية، يستحيل تحمل أخطار نقل البضا       

ة بمقتضاها عليه تتكفل شركة التأمين بتحمل األخطار التي يحتمل وقوعها، إذ التامين هو عمليالمصدر، و 
 أمين على تعهد كتابي لصالحه.هو المؤمن له مقابل دفع قسط التيتحصل أحد الطرفين، و 

السكك البرية والجوية والبحرية و  يعتبر التأمين ضمان لألخطار التي تتعرض لها البضائع عبر الطرق       
بعض األحيان أثناء في ة الالحقة للبضائع أثناء نقلها و الخسائر الماديحديدية، كما يغطي أيضا األضرار و ال

 التأمين بمراحل هي: تمر عمليةعملية الشحن والتوزيع، و 
ضائع حيث أن الفاتورة تعتبر أول خطوة للقيام بعملية التأمين على الب الحصول على الوثائق: -أ  

 سند النقل كافيان إلبرام عقد التأمين على البضاعة في شركة التأمين.   و  التجارية
ل دفع قسط التأمين من طرف هو تعهد شركة التأمين على البضاعة كتابيا مقاب إبرام عقد التأمين: -ب  

هو بمثابة حماية لألخطار التي يتعرض لها للشروط المتفق عليها في العقد، و المؤمن له، وفقا 
 المؤمن له.

 رجل العبور -3
يمكن أن يتدخل في عمق سلسلة المنتوج، و  يعتبر القائم بالعبور على أنه أساس وساطة عمليات النقل       

أمين لمختلف الشاحنين، مارك مكلف بخدمات التأمين في إطار وثائق بوليصة التيكون وكيل معتمد لدى الج
يات فيعتبر بذلك متعهد عمل ،ية العبور كمهندس أو مقاول للنقلمراقب بحري، فهو يؤمن عملأو ناقل و 

 تالم البضائع من الناقل البحري وبإتمام المعامالتيعمل لحساب موكله باسالترانزيت وكيال لقاء أجرة و 
إذ لزم األمر بالتعاقد على نقل البضائع مجددا بواسطة ناقل آخر عن طريق الجمركية وبإجراء عقود التأمين، و 

مختلف هذه المهام القانونية يمكن أن يكون رجل و إليصالها إلى المكان المعين، و البحر أو البر أو الج
 العبور.   
 وكيل النقل. -
 وكيل معتمد لدى الجمارك. -
 لعمولة.وكيل با -
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 وكيل النقل -3-1
طة أخرى تحت وكيل النقل تاجر يقوم بمقابل سعر جزافي بنقل بضاعة ما من نقطة ليسلمها إلى نق       

تحقيق من البداية إلى النهاية لكل عمليات المتتالية بالوسائل التي يراها مسؤوليته الكاملة، ويبادر بتنظيم و 
 خطار المتعرض لها.تحمل األوهذا لنقل البضائع و  مالئمة،

لخاص بنقل بضاعة لفائدة باسمه اي أو معنوي يلتزم تحت مسؤوليته و الوكيل بالنقل هو شخص ماد      
 هذا في إطار احترام الشروط في القانون التجاري.   زبونه، و 

 وكيل معتمد لدى الجمارك -3-2
، حيث يقوم بإجراءات االستيراد ركهو شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطه باعتماد من إدارة الجما      
مختلف ضع البضائع تحت مراقبة الجمارك و التصدير لفائدة زبون معين مقابل وثائق معينة للقيام بعملية و و 

  المهام لوضع ضمان أمام إدارة الجمارك لصالح السمسار البحري.  
لغير باإلجراءات الجمركية يعرف الوكيل بأنه: "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم لحساب ا      

ية أو كانت تكملة لنشاط رئيسي، المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع سواء مارس هذه المهمة ممارسة رئيس
على العموم يشترط في الوكيل المعتمد لدى الجمارك شموله معرفة علمية من مدارس مختلفة، إضافة إلى و 

 المالحة البحرية".تجربة ميدانية على مستوى التجارة الدولية و 
 وكيل بالعمولة -3-3

ل عن نقل بضاعة ما بوسيلة أخرى هو غير مسؤو يتمثل عمله في التوزيع، الشحن، وتفريغ السلع، و        
يمكن أن يكون أيضا كمكلف ائه الفعلية التطبيقية في عمله و من الجهة القانونية ال يحاسب إال عن أخطو 

قبال البضائع على عاتقه لوضعها على ظهر السفينة أو تسليمها ألصحابها بالعبور في الميناء، إذ يقوم باست
 بعد عملية التفريغ. 

 هناك ثالثة أنواع للعبور نذكر منها:و       
مكتب خارجي، حيث جد مكتبين للجمارك، مكتب داخلي و في هذا النوع من العبور ن العبور الدولي: -ا   

هذا بوسائل نقل متعددة سواء كانت من مكتب جمركي إلى آخر، و  لبضاعةفي حالة االستيراد يتم انتقال ا
 جوية أو بحرية كمرور البضائع من المغرب إلى تونس و تكون الجزائر كنقطة عبور.

دول االتحاد  ارية مثل:هذا النوع من العبور يكون بين التكتالت االقتصادية أو التج العبور اإلقليمي: -ب   
لعملية الجمركة  لعبور يسمح بمرور السلع المنقولة بين البلدان دون أن تخضعهذا النوع من او األوربي" 

 ل مصالح الجمارك.بمن ق
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هو انتقال البضاعة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر داخل التراب  العبور الوطني: -ج   
  .نقل...إلخأداء مختلف اإلجراءات الالزمة من جمركة، تخزين، وطني، تحت رقابة أعوان الجمارك و ال

 دوليةالمستعملة في التجارة ال مستنداتال لثا:ثا

عن جميع مراحل تنفيذ العقد بين المستورد والمصدر ت المستعملة في التجارة الدولية تعبر المستندا       
نها تعكس نية الطرفين في تنفيذ العقد، باإلضافة الى انها تشكل األساس الذي يستند اوهي جد مهمة، اذا 

 .في التسوية المالية قبل االستالم الفعلي للبضاعة اليه
 المستندات المثبتة للسعر -1

 في مختلف أنواع الفواتير التالية:تتمثل       
  Facture Commercialeالفاتورة التجارية: -1-1

ات الدولي، ليس فقط إلثبتعتبر الفاتورة التجارية الوثيقة المحاسبية األكثر أهمية في عمليات التبادل       
 إنما للسماح للمصالح الجمركية بمراقبة البيانات المتعلقة بالبضاعة المشحونة.الديون و 
يجب أن ترفق هذه الفاتورة بالبضاعة المعنية، حيث يبين آجال الشحن كما يقوم المصدر بتحرير       
خاصة تندات و وب مطابقتها مع باقي المسوجهتها، إضافة إلى وجر الوحدوي المتفق عليه للبضاعة و السع

 مواصفاتها.و  كمية البضاعةقيمة االعتماد،  بوليصة الشحن من كافة النواحي من حيث: اسم المستورد،
    Facture Pro Formaالفاتورة الشكلية: -1-2

تعتبر الفاتورة الشكلية فاتورة مبدئية مستعملة في عمليات التجارة الخارجية، إذ تحرر من طرف المصدر      
 وهذا قبل االتفاق النهائي على الصفقة التجارية. لصالح المستورد،

تحتوي هذه الفاتورة على معلومات خاصة بالبضاعة: المبلغ اإلجمالي، ثمن الوحدة، الوزن، الكمية،      
شروط البيع، فهي عموما لصالح المستورد إذ تسهل عليه اإلجراءات اإلدارية مثل الحصول على تأشيرة 

 ءا من مستندات االعتماد المستندي في حالة اختياره كوسيلة دفع.االستيراد، كما تعتبر جز 
 Facture Provisoireالفاتورة المؤقتة:  -1-3

التي تسمح له بتحرير ى المورد كل العناصر الضرورية، و هي الفاتورة التي تستعمل عندما ال تتوفر لدو       
بذلك يتم تحويل السعر، وهذه اء الطريق، و ي تتعرض للنقصان أثنفاتورة تجارية أو عندما تتعلق بالبضاعة الت
 ) الفاتورة التجارية(. األخيرة تكون متبوعة إجباريا بفاتورة نهائية
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 Facture Consulaireالفاتورة القنصلية:  -1-4
هي فاتورة تجارية تحتوي على تأشيرة قنصلية بلد المستورد الموجودة في بلد المصدر، هذه التأشيرة       

 قيمتها.در البضاعة و إعطاء طابع رسمي للبيانات المذكورة فيها مثل: مص هدفها الرئيسي هو
 Facture Douanièreالفاتورة الجمركية:  -1-5

مؤقتة من طرف المصدر حسب اإلجراءات المنصوص عليها من طرف مصلحة هي فاتورة محررة و       
 الجمارك، إذ يصرح بها لدى الجمارك فقط .

 للشحن المستندات المثبتة -2
وقد تكون عن طريق البر أو الجو وهذا حسب طبيعة  إن عملية نقل البضاعة ذات أهمية كبيرة،       

تقوم به شركات النقل الكبيرة، ويمكن عرض بعض وثائق  غالبا ماالبضاعة وأسعار النقل وتوفر الوسائل و 
 يما يلي:فالنقل 

 Lettre de Transport Aérien (LTA)وثيقة النقل الجوي: -2-1
تحرر من طرف شركات النقل أرسلت عن طريق الجو، و هي وصل استالم يثبت أن البضاعة قد       
هي عقد قانوني توضح فيها وضع كل األطراف غير قابل للتفاوض  LTA تحت مسؤولية المصدرجوي، و ال

زرق تحتوي ات اللون األألنها مقررة لشخص مسمى، فهي تعطي حق الملكية للمرسل إليه إال النسخة الثالثة ذ
 إمضاء شركة النقل الجوي.على ختم و 

 لبحري وثائق النقل ا -2-2
  Billof Ladingبوليصة الشحن البحري: -ا  

مستند يؤكد ملكية البضاعة المذكورة فيها للجهة التي حرر ، و يقة تعتبر كوصل تسلم البضاعةوث      
 شحن البضاعة. يتم أنألمرها، حيث تعطي النسخة من بوليصة الشحن للشاحن بعد 

يمكن أن يظهرها في حالة بيع البضاعة، أو يظهرها ترسل نسخة منها للمرسل و  إن هذه البوليصة      
تبقى نسخة منها لدى ربان السفينة ليرجع بها بعد خليص البضاعة من حوزة الجمارك، و لوكيل العبور لت

ذلك لضمان د وبطريقتين مختلفتين و م المصدر بإرسال نسخة للمستور يقو  ،تفريغ السلع المشحونة عملية
 وصول إحداهما إليه.

 أهم البيانات التي تحتويها بوليصة الشحن هي:و       
 اسم ربان السفينة الذي يقودها أثناء الرحلة. -
 وزنها.د الطرود أو الصناديق المشحونة و عد -
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 اسم الميناء المرسل إليه للبضائع. -
 عنوانه.اسم المستورد كامال و  -
 التوقيع.قم وتاريخ البوليصة و ر  -

 أجرة الشحن.أرقامها ومحتوياتها و لى هامشها عدد الطرود وعالمتها و ذكر عيو 
 سند الشحن -ب  

هذه الوثيقة تسمى "سند الشحن" ألنها ليست حجة لإلرسال الفعلي للبضائع لكن حضورها فقط من        
 اجل التعليمات المتعلقة بالنقل.

أجرة الحمولة الواجب ، و البضائع واجب نقلهاية األطراف و بواسطة سند الشحن إثبات هو يقوم الناقل        
ذكر مبلغ التعويضات، مثال بسبب هالك البضاعة أو تلفها أو ذكر إعفاء الناقل من بعض األضرار، دفعها و 

يمكن أن و  يمها.فالوثيقة إذا هي وسيلة إثبات، حيث التزامات الناقل تبدأ من وقت تسليم البضاعة لحين تسل
 :اشكال متعددة وهي يصدر سند الشحن على

الضياع أو السرقة يجعل هذا يعطي حق ملكية البضاعة كامل السند، لكن خطر  :سند شحن كامل -
 قليل االستعمال.  الشكل

 هو الوحيد الذي له القدرة على حيازة البضاعة. يبين عليه اسم المرسل إليه و  سند شحن مسمى: -
هو صادر ألمر المستورد أو لبنكه )بنك اإلصدار( فهو يسمح بانتقال  غير مسمى: سند شحن -

 .ملكية البضاعة عن طريق التظهير
 أنواع سند الشحن -ج  

لكنها لم ة تكون تحت تصرف شركة المالحة، و في هذه الحالة البضاع مستند متسلم للشحن: -
ي إذا من الممكن أن تشحن على ظهر تشحن بعد على ظهر السفينة عند تحرير هذا المستند، فه

 .سفينة غير التي حددت من قبل
 هذا المستند يبين أن البضاعة قد شحنت على ظهر السفينة.مستند شحن على الظهر:  -
هو سند شحن من نوع تقليدي يحرر من قبل شركة النقل البحري و يغطي  سند الشحن المباشر: -

في هذه الحالة تشحن البضاعة على ظهر سفينة ع، و قالوسائل نقل مختلفة فهو يحدد ميناء اإل
 غير مسماة.
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 وثائق النقل البري  -2-3
  النقل عن طريق السكك الحديدية -ا   

هي لخارج عن طريق السكك الحديدية، و هو وصل إرسال بسيط يثبت بأن البضاعة قد أرسلت من ا       
 40أما النسخة رقم  ،األحمرلموجودة عليها باللون تفرقها األرقام او حرر على ستة نسخ ذات نفس اللون، ت

تمثل هذه الوثيقة مستند اإلرسال الذي ال بد أن يؤشر  ،"نسخة أصلية لرسالة النقل البري"تحتوي على عبارة 
عليه بطابع محطة اإلقالع، هذا السند محرر إلزاميا لشخص مسمى، أي ال يمكن في أي حال من األحوال 

 ير.تداول عن طريق التظه
 النقل البريدي الدولي رسالة -ب  

سمى رسالة النقل البري االتفاقية الدولية لنقل البضاعة عن طريق البر تنص على مستند خاص ي      
يات فهي تمتلك الخصوص كثرة مؤسسات النقل،أشكال مختلفة، وهذا راجع لتنوع و التي تصدر بالدولي، و 

انية إرسال البضائع تحت اسمها، بالسكك الحديدية تعطي للبنك إمكرسالة النقل العامة لرسالة النقل الجوي و 
ذلك ألجل االحتفاظ بالرقابة على البضاعة، فإن هذه الطريقة تعتبر صعبة في النقل البري و ذلك راجع إلى و 

 صعوبات التخزين في مؤسسات النقل.
 الوصول البريدية -ج  

، وهو لمواصالت أو عن طريق شركة البريد السريعاإرسال البضائع عن طريق البريد و  هو وصل       
أن ترسل البضاعة تحت اسمها، و يشمل هذا الوصل عدة  وكمحررا إجباريا لشخص مسمى وتستطيع البن

 معلومات أخرى. وزن الطرد، عنوان المرسل إليه و  معلومات منها: اسم المرسل إليه،
 اإلداريةمستندات ال -3
 شهادة المنشأ -3-1

ث يثبت فيها التصدير، كالغرفة التجارية، حيطات المعنية بعمليات االستيراد و رر من طرف السلتح       
 يجب أن تكون:في أي بلد أنشئت هذه األخيرة، و  البضائع، أيمصدر )منشأ( السلع و 

 محررة من طرف المنتج أو المصدر. -
 منشئها.عنوان المصنع المنتج للبضاعة و و أن يذكر بها اسم  -
 الداخلة في إنتاج البضاعة. مواد االوليةعليها منشأ الون موضح أن يك -
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  النوعيةشهادة الصحة و  -3-2
هي وثيقة إدارية تصدرها السلطات أو المصالح اإلدارية المكلفة بالجانب الصحي للبضاعة، حيث أنه       

لغالف نهاية الصالحية على اج و ن يقوموا بتحديد تاريخ اإلنتاملزم على جميع المنتجين للمواد االستهالكية أ
ى البضائع على المستوى الوطني، وذلك لضمان صحة هذا لكي تسهل الرقابة علالخارجي أو الداخلي لها، و 

 عدم تصدير بضاعة فاسدة.المستهلك و 
في حالة التصدير تقوم مصلحة الجمارك بطلب وثيقة أو شهادة الصحة للسماح بعبور البضاعة إلى       

ا الفحص تقوم به مصلحة تحلله، هذدها، تأخذ عينة من هذا المنتوج و فس الشيء في حالة استيراالخارج، ن
 المراقبة المتواجدة في بلد المستورد أو المصدر.التحليل و 

 تحتوي شهادة الصحة على معلومات خاصة بالبضاعة:و      
 طبيعة و نوعية البضاعة. -
 يوم وصول البضاعة. -
 وسيلة النقل. -
 الحاويات. رقم -
 المصدر.اسم المستورد و  -
 النوعية.اء من تاريخ إصدار شهادة الصحة و مدة صالحيتها، ابتدتصريح عن تلك المواد و  -

تكمن أهمية الشهادة الصحية في أنها تحمي المستهلك بضمان وصول السلع االستهالكية إليه في وقتها و     
ة عند عبور السلع من بلد إلى يهي ضرور ليه، و ك ضرر عالمحدد، وقبل انتهاء صالحيتها حتى ال يكون هنا

 آخر.
 شهادة المطابقة -3-3

فالمستورد عندما يقوم بطلب  ،هي وثيقة إدارية تحتوي مجموعة من المقاييس التي تخضع لها البضاعة     
الكمية لوبة، من حيث تطابق نفس المواصفات المطجب أن يتأكد من أنها هي نفسها، و السلعة أو البضاعة ي

تحتوي على المعلومات خاصة رف أجهزة الرقابة المخصصة لذلك و تحرر هذه الشهادة من طو النوعية و 
 بالبضاعة منها: 

 عنوانه )صاحب البضاعة(.اسم المصدر و  -كمية البضاعة.   –نوع البضاعة.    –اسم البضاعة.     -
    عة داخل التراب الوطني.تظهر أهميتها في أنها تمنع تسرب المواد المهربة أو الممنو و 
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 لتأمينل المستندات المثبتة -4
توجب الحماية عن طريق تتعلق بالنقل البري، الجوي، البحري للبضائع المعرضة لألخطار التي تسو       

 لتجنب هذه األخطار فإنه تستعمل الوثائق التالية:التأمين، و 
 Police d’Assurance   بوليصة التأمين: -4-1

عامة المتفق عليها بين الطرفين وكذا حقوق المؤمن له، يبين الشروط الر بين المؤمن و د محر هي عق      
إذا بوليصة التأمين تتمثل في المستندات  ،تكون مؤرخة بنفس تاريخ سند النقليجب أن وواجبات كل منهما، و 

ا أهمية كبيرة بالنسبة لهلتي قد تنجم أثناء عملية النقل و التي تؤمن على البضاعة المرسلة ضد المخاطر ا
 للبنك ألن البضاعة تعد بمثابة ضمان في حالة تخلف المستورد عن دفع قيمتها.

 المالحق -4-2
الت تتضمن هي وثيقة تحرر عند إجراء تعديالت أو تغييرات في نصوص بوليصة التأمين ألن التعدي      

  « D’Avenant Délégation ».تدعى:" ملحق التوكيل" تسميات مستفيدين جدد و 
  مينالتأ شهادة -4-3

 وثائق التأمين تبين:تثبت صحة وجود بوليصة التأمين، و عبارة عن وثيقة صادرة عن المؤمن     
 التزامات المؤمن له. –تاريخ االكتتاب.                                   -
 اسم المؤمن له. –وصف السلعة.                                    -
 عدد النماذج المحررة. –تعليمات الناقل.                                    -
 طرق إثبات الضرر. –األخطار المحمية.                                 -

 INCOTERMS المصطلحات التجارية الدولية:رابعا: 

ع التجاري بين يحديد شروط البلقد تم تنظيم وضع هذه المصطلحات لتحكم سير العمليات التجارية وت       
تعلق بشروط تسليم البضاعة، وهو ماينعكس بصفة يالمصدر والمستورد( وتحديد فيما البائع والمشتري )

ضاعة الصفقة المالية، واختيار المصطلح يكون بناءا على مكان شحن وتسليم الب ةمباشرة على تحديد قيم
ومايترتب على ذلك من التزامات سليم بريا مثال(، شروط تسليم البضاعة بحريا غير شروط مصطلح الت)

مين على لتفريغ، وتحديد وسيلة النقل، التأومسؤوليات كل طرف، والتي تتعلق بعمليات التغليف، والتحميل وا
 البضاعة، طرق التخليص الجمركي، قواعد تسليم البضاعة، وسداد قيمة البضاعة.

 على حدة: شرح شروط كل مجموعةوالجدول التالي يوضح    
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 "Group "E المجموعة الولى:

 "Departure Group "Eمفهوم المصطلح: يعني خروج البضاعة 

، أي مكان تسليم البضاعة إلى المشتري Departureوهي تسمى مجموعة خروج البضاعة 
 )المستورد( من على باب المصنع أو المخزن أو خارج المزرعة كنقطة تسليم.

زامات التكاليف منذ لحظة استالمه البضاعة تحت تصرفه من على المشتري ستقع كل الت
أمام المصنع أو المخزن وتحمل الرسوم الجمركية في بلد البائع وبلده والضرائب وتكاليف 

 التفتيش قبل الشحن، فضال عن تحمل أية مخاطر نقل وخالفه

EX- Work: 

EX- Factory 
EX- Warehouse 

EX- Farm 

 "Group "Fالمجموعة الثانية: 

 مفهوم المصطلح: يخص مصروفات الشحن "لم تدفع بعد"
Freihgt- payable 

Group "F" 

أي أن يقوم المصدر )البائع( بتسليم البضاعة خالصة الجمارك للشركة الشاحنة )الناقل( 
في مكان محدد ومعين مسبقا، فيمكن أن يكون المكان مخازن المصنع وهنا على البائع أن 

عة على الناقالت، أما إذا تم تسليم البضاعة في مكان آخر فيكون يقوم بتحميل البضا
 "المشتري" أو المستورد. تحميل البضاعة بواسطة المشتري ويتحمل تكلفة النقل هنا

FGA: Free Carrier 

Named Place .... 

أي أن يقوم المصدر )البائع( بتسليم البضاعة ووضعها على الرصيف بجوار )بجانب( 
رصيف التحميل بميناء الشحن المحدد بمعرفة المستورد في التاريخ وخالل  السفينة على

ن البضاعة قد في وقت مناسب أالفترة المحددة للتسليم مع قيام المصدر بإخطار المستورد 
ذلك كافة المخاطر والمسؤوليات وضعت بجوار الباخرة ويتحمل المستورد بناءا على 

فإن على البائع  ك، ولذلتصرفه بجوار السفينة والمصاريف من تاريخ وضع البضاعة تحت
 دفع رسوم التصدير قبل وضعها على الرصيف.

 يستخدم هذا المصطلح في حاالت النقل البحري أو النهري فقط

FAS:  

Free Alongside ship 

 "التسليم فوق ظهر السفينة"
ها على ظهر أي أن يقوم المصدر )البائع( بتسليم البضاعة خالصة جمارك التصدير بوضع

السفينة التي يحددها ويرسلها المستورد في ميناء الشحن وإخطار المستورد بأن البضاعة قد 
تم تسليمها على ظهر الباخرة، المستورد يتحمل مصاريف تأجير السفينة أو حجز الفراغ 
الالزم لشحن البضاعة ويخطر المصدر باسم الباخرة وموعد وصولها وميناء الشحن وبذلك 

كل األخطار من تاريخ تسلمه البضاعة على ظهر السفينة حتى وصولها ميناء يتحمل 
التفريغ، ولذلك فهو يتحمل كافة الخسائر والتكاليف المترتبة على عدم إمكانه ربط وتعيين 

 الباخرة في الموعد المحدد للشحن.
 ويستخدم هذا المصطلح في حاالت النقل البحري أو النهري فقط

FOB 

Free On Board 
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 "Group "Cالمجموعة الثالثة: 

 مفهوم المصطلح "مصروفات الشحن مدفوعة مقدما"
Freight Prepaid 

Group "C" 

 "تكلفة البضاعة & مصروفات الشحن"
أن يقوم المصدر )البائع بتسليم البضاعة خالصة رسوم التصدير ومصروفات الشحن 

يقوم بإخطار المستورد بتمام  )النولون( حتى ميناء الوصول الذي يحدده المستورد وأن
الشحن وتاريخه واسم السفينة وتاريخ اقالعها ويتحمل أيضا أي مصروفات أخرى لتفريغ 

 البضاعة في ميناء الوصول.
يتحمل المصدر أيضا كل األخطار التي تحدث للبضاعة من وقت خروجها من المصنع 

ألخطار التي تنتج على حتى وصولها ووضعها على ظهر السفينة، ويتحمل المستورد كل ا
 ظهر السفينة خالل الرحلة حتى وصولها لميناء التفريغ.

CFR (C&F) 

Cost and Freight  
Named port of 

destination 

 تكلفة البضاعة & مصروفات التأمين & مصروفات الشحن
أن يقوم المصدر )البائع( بتسليم البضاعة خالصة رسوم التصدير ومصروفات الشحن 

( ومصروفات التأمين مغطاه من ميناء التحميل حتى ميناء الوصول )التفريغ( الذي )النولون 
يحدده والمعين المستورد وأن يقوم بإخطار المستورد بتمام الشحن وتاريخه واسم السفينة 
وتاريخ إقالعها ويتحمل أيضا أي مصروفات أخرى لتفريغ البضاعة في ميناء الوصول 

ار التي تحدث للبضاعة من وقت خروجها من المصنع ويتحمل المصدر أيضا كل األخط
وحتى وصولها على ظهر السفينة ورغم أن المصدر يقوم بعمل إجراءات اصدار وثيقة 
التأمين ودفع رسومها إال أن مسؤولية تغطية جميع األخطار التي قد تحدث للبضاعة خالل 

حادث أو تلف البضاعة الرحلة تنتقل إلى مسؤولية المستورد حيث أنه في حالة حدوث أي 
 فإن المستورد هو الذي سيواجه شركة التأمين بنفسه وليس المصدر.

 طيستخدم المصطلح في حاالت النقل البحري أو النهري فق

CIF 

Cost, Insurance 

&Freight 

Named port of  
destination 

 "أجور النقل مدفوعة حتى ...''
خالصة رسوم التصدير لقبطان السفينة الذي قام أن يقوم المصدر )البائع( بتسليم البضاعة 

هو بتعيينها لنقل البضاعة خالصة مصروفات الشحن )النولون( من ميناء التحميل حتى 
ميناء الوصول )التفريغ( الذي يحدده المستورد وأن يقوم بإخطار المستورد بتمام الشحن 

ت أخرى لتفريغ البضاعة وتاريخه واسم السفينة وتاريخ إقالعها ويتحمل أيضا أي مصروفا
 في ميناء الوصول.

يتحمل المصدر أيضا كل األخطار التي تحدث للبضاعة من وقت خروجها من المصنع 
حتى وصولها ووضعها على ظهر السفينة وفي حالة تغيير وسيلة النقل خالل الرحلة فإن 

تي قد تحدث مسؤولية نقل البضاعة تقع على الناقل األول، أما مسؤولية جميع األخطار ال
 للبضاعة خالل الرحلة تنتقل إلى المستورد.

يستخدم هذا المصطلح في حالة تغيير الناقالت خالل الرحلة الواحدة )النقل متعدد 
 الوسائط(

 

CPT 
Carriage Paid To 

Named port of 

destination 
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 "أجور النقل والتأمين مدفوعة حتى ..."
اعة خالصة رسوم التصدير لقبطان السفينة الذي قام أن يقوم المصدر )البائع( بتسليم البض

هو بتعيينها لنقل البضاعة خالصة مصروفات الشحن )النولون( وخالصة أيضا التأمين إلى 
مكان الوصول المحدد )المعروف إن مصروفات التأمين يتحملها المشتري والتي تضاف 

فريغ( الذي يحدده والمعين من على فاتورة البيع( من ميناء التحميل حتى ميناء الوصول )الت
بإخطار المستورد بتمام الشحن وتاريخه واسم السفينة وتاريخ اقالعها  المستورد وأن يقوم

 ويتحمل أيضا أي مصروفات أخرى لتفريغ البضاعة في ميناء الوصول.
يتحمل المصدر أيضا كل األخطار التي تحدث للبضاعة من وقت خروجها من المصنع 

ظهر السفينة وفي حالة تغيير وسيلة النقل خالل الرحلة فإن مسؤولية حتى وصولها على 
نقل البضاعة تقع على الناقل األول، أما مسؤولية جميع األخطار التي قد تحدث للبضاعة 
خالل الرحلة تنتقل إلى المستورد حيث يطالب هو شركة التأمين بتعويضه عن أي حوادث 

 تحدث.
 ير الناقالت خالل الرحلة الواحدةيستخدم هذا المصطلح في حالة تغي

CIP 

Carriage and Insurance 

Paid To ...  
Named port Of 

destination 

 Group "Dالمجموعة الرابعة: "

 مفهوم المصطلح "وصول الشحنة"
Delivery 

 

 "استالم على الحدود"
لمستورد عند البائع )المصدر( يقوم بتسليم البضاعة عندما تصل وسيلة النقل المعينة من ا

نقطة حدود البلد المحدد فيها للتسليم ويقوم المستورد بتفريغ البضاعة من وسائل النقل 
المحملة بالبضاعة وتحميلها على وسائل النقل الخاصة به التي أحضرها، أي أن البائع هنا 
يكون مسددا جمارك التصدير في بلده، أما جمارك اإلستيراد فهي على المستورد داخل 

 بلده.حدود 

DAF 

Delivery At Frontiers 

Named Place 

 "استالم على ظهر السفينة"
يتم استخدام هذا المصطلح عندما يتم تسليم البضاعة عندما يضع البائع أو ينقل البضاعة 
من على ظهر السفينة التي كانت تحملها ووضعها تحت تصرف المشتري على ظهر 

اه االقليمية( وتستخدم هذه الطريقة عندما يتم سفينة أخرى في ميناء الوصول )خارج المي
التسليم عن طريق البحر أو الممرات النهرية الداخلية أو عن طريق النقل المختلط، من 
خارج الحدود، وهذا يوضح أن الرسوم المستحقة جمركيا على االستيراد تتم بعد تسليم 

 اإلقليمية.المستورد البضاعة على ظهر سفينته وإدخالها داخل حدود بلده 
 

DES 
Delivered Ex Ship ... 

Named Port Of 

destination 

 "استالم على الرصيف"
هي نفس شروط المصطلح السابق ولكن الفرق هو أنه سيقوم البائع بتسليم البضاعة 
بوضعها تحت تصرف المشتري على الرصيف في ميناء الوصول المعين وغير خالصة 

 تخدم هذه الطريقة عندما يتم التسليم عن طريق البحر أوجمارك االستيراد كما أشرنا وتس
 

DEQ 
Delivery Ex Quay ... 

Named port of 

destination 
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الممرات النهرية الداخلية أو عن طريق النقل المختلط بتفريغ البضاعة على الرصيف في  
 ميناء الوصول.

وواضح هنا أن البائع يتحمل كل مصروفات التفريغ على الرصيف ومخاطر نقلها حتى 
 ميناء الوصول.

 "استالم البضاعة بدون دفع رسوم الجمارك"
على الرصيف أو على ظهر  لمشتري أن يتم تسليم البضاعة ليسهذا يتم عندما يطلب ا

السفينة ولكن يتم التسليم في مكان آخر بعد الوصول إلى ميناء الوصول )تسليم بالمخازن 
بسيارات نقل، محطة سكة حديد... إلخ( سواء كانت الخاصة بالمشتري، المواقف الخاصة 

 هذه األماكن داخل أو خارج الميناء.
ويستخدم هذا المصطلح عندما ال يتم دفع رسوم جمارك اإلستيراد والتي بالطبع يتحملها 

 المستورد.

DDp 

Delivery duty paid 

Unpaid  
... Named port of 

destination 

 الجمارك""استالم البضاعة ودفع رسوم 
هذا يتم عندما يطلب المشتري أن يتم تسليم البضاعة ليس على الرصيف أو على ظهر 
السفينة ولكن يتم التسليم في مكان آخر بعد الوصول إلى ميناء الوصول )تسليم بالمخازن 
الخاصة بالمشتري، المواقف الخاصة بسيارات نقل، محطة سكة حديد ... إلخ( سواء كانت 

 خل أو خارج الميناء.هذه األماكن دا
ويستخدم هذا المصطلح عندما يطلب المشتري أن يقوم البائع بدفع رسوم جمارك االستيراد 
والتي بالطبع يتحملها المستورد بعد ذلك أي أن البائع يتحمل جميع األخطار والتكاليف بما 
فيها رسوم الجمارك والضرائب وأي إجراءات جمركية في بلد الوصول حتى وصول 

 ضاعة للمكان الذي حدده المستورد.الب
وهذا المصطلح هو أكبر التزام على البائع ويجب أال يستعمل هذا الشرط في حالة عدم 

 خبرة البائع أو عدم قدرته على انهاء اإلجراءات في بلد المستورد.

DDp 

Delivery duty paid 
... Named port of 

destination 

 دوليةلية في التجارة اللدفع الدو ا وسائلالمحور الثالث: 

من أجل السير الحسن للصفقات التجارية بين الدول، يجب اختيار وسيلة الدفع المناسبة والمالئمة       
لطبيعة التشريعات السائدة في بلد المستورد، وتختلف هذه الوسائل باختالف شروط وظروف المتعاملين 

رية والتحويالت الدولية، فضال عن طرق الدفع االلكتروني االقتصاديين، فنجد عدة أشكال، منها األوراق التجا
 التي أفرزتها التطورات في تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

 الوراق التجاريةأوال: 
تعتبر األوراق التجارية من الوسائل التي كانت وال زالت تستعمل في المعامالت التجارية الدولية، ألنها       

ن جهة وتحفظ حقوق البائع من جهة اخرى من خالل اعتراف المشتري بالدين، تسهل التسوية المالية م
 الشيك.و وتتمثل في الكمبيالة، السند ألمر 
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 جة(الكمبيالة )السفت -1
 تعريف الكمبيالة -1-1

الكمبيالة هي ورقة تجارية قابلة للتداول تتضمن أمرا صادر من شخص يسمى الساحب موجها إلى      
 ب عليه بأن يدفع مبلغ معين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد.شخص آخر الذي يسمى المسحو 

إذن الكمبيالة هي طلب المصدر ويدعى الساحب األمر إلحدى مدينيه المستورد ويدعى المسحوب عليه      
 بدفع مبلغ لشخص ثالث يدعى المستفيد، والمستفيد في غالب األحيان من هذا الدفع هو المصدر أو بنكه.

 جة أو كمبيالة يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط:ة التجارية سفتولكي تكون الورق 
 جة" أو "كمبيالة" باللغة التي حررت بها.يجب أن تتضمن الوثيقة كلمة "سفت -
 األمر بالدفع بمبلغ معين )باألرقام والحروف( -
 اسم المسحوب عليه. -
 تاريخ االستحقاقات. -
 مكان الدفع. -
 تاريخ ومكان االنشاء. -
 الساحب. اسم وامضاء -

 أنواع الكمبياالت -1-2
  الكمبيالة المستحقة في تاريخ معين -أ     

عد ، خالل فترة معينة بترط سداد القيمة المستحقة بموجبهويتميز هذا النوع من الكمبياالت بأنه يش        
هذا النوع ولذا يمكن القول أن  يوما، 04أو  04 أو 04وتتراوح الفترة بين  ،تاريخ ثابت وظاهر على المستند

 من الكمبياالت يمتاز بثبات كبير في مواعيد اإلستحقاق.
 الكمبيالة المستحقة بمجرد اإلطالع -ب   

ن يكون المشتري أويعني اإلطالع هنا  وتتم هذه الكمبياالت باستحقاقها للدفع فورا عند اإلطالع عليها،       
سمى المستحقة بعد اإلطالع، وهذا يعني أن وهناك نوع آخر منها ي المستورد( قد إطلع عليها وقبلها،)

يوما من تاريخ اإلطالع عليها وقبولها حيث يكون  04أو 04او  04المشتري يدفع قيمتها بعد فترة تتراوح بين 
 بذلك قد قبل اإللتزام بالدفع في أحد هذه التواريخ.
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 بيالة المستحقة عند وصول البضاعةالكم -ج  
 الكمبياالت بمواعيد وصول البضاعة موضوع التبادل التجاري إلى المستورد،ويرتبط هذا النوع من       

فإنه بالتالي ال يمكن وضع تاريخ  وحيث أن مواعيد وصول البضائع من الصعب تحديده على وجه الدقة،
ولذا فهي ال تستخدم إال في النادر، بل وتعتبر من وجهة نظر  محدد إلستحقاق هذا النوع من الكمبياالت ،

 ض الدول غير قانونية.بع
 مزايا وعيوب الكمبيالة -1-3

 للكمبيالة عدة مزايا كما تتضمن بعض العيوب والتي تتمثل فيما يلي:
 المزايا -ا

 تصدر الكمبيالة بأمر من البائع وبالتالي بعملته، فيتخلص من مخاطر الصرف. -
 يمكن تداولها من مستفيد آلخر، لتسديد الديون، عن طريق تظهيرها. -
 خصم الكمبيالة يتم تحقيق الدين بالنسبة للمستفيد.من خالل  -
 تبين الكمبيالة تواريخ ونهاية اآلجال. -
 تخلص المستفيد من خالل طلب الضمان، من مخاطر عدم الدفع. -

 العيوب  -ب
تغطية الكمبيالة تتطلب وقتا طويال، بسبب تدخل عدة مؤسسات مالية وانتظار المصدر قبولها  -

 من طرف المستورد.
 البنك، فإنها ال تغطي خطر عدم الدفع. غياب ضمان -
تكلفة الكمبيالة أكثر من الشيك، بما أنها ترسل مرتين من أجل القبول ومن أجل التسديد، وأحيانا  -

 ثالث مرات )في حالة الضمان( وتخصم مصاريف التحويل عند تحصيل المبلغ.
 تتعرض الكمبيالة للتزوير، السرقة والضياع. -

 مرلالسند  -2
ألمر مكتوب من طرف المستورد ويدعى المكتتب اللتزامه بتحويل مبلغ معين وفي تاريخ معين  السند      

 لشخص آخر وهو المصدر ويدعى المستفيد.
السند ألمر يتضمن شخصين هما: المكتتب المتمثل في المستورد والمستفيد المتمثل في المصدر وهو      

في المعامالت التجارية الدولية، كما له نفس مزايا كذلك عنصر من عناصر القرض وهو نادر ما يستعمل 
 أوجه االختالف بين الكمبيالة والسند ألمر:والجدول التالي يبين  وعيوب الكمبيالة.
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 والسند لمر الكمبيالة بيناوجه االختالف  (:1)جــــــــــدول رقم            

 السند لمر الكمبيالة 
فيها ثالثة أشخاص: الساحب  -

 حوب عليه والمستفيد.والمس
 هي أمر بالدفع معطى للساحب. -
فيها قبول بالدفع يضاف إلى أمر  -

الدفع. )وال يلتزم المسحوب عليه باألمر 
 إال إذا عرض عليه وقبله(.

 هي دائما ورقة تجارية. -

 فيها شخصان فقط المتعهد والمستفيد. -
 هو تعهد بالدفع من قبل المتعهد. -
ألنه هو نفسه أي السند  ال يحتاج إلى قبول -

 تعهد بالدفع.
ورقة و باألصل ورقة مدنية لكنها تصبح ه -

تجارية إذا كان أحد طرفيها تاجرا أو إذا كان 
 موضوعها عملية تجارية.

 
 الشيك -3
 تعريف الشيك -3-1

ع وهو من بين وسائل الدفع األكثر انتشار إلى جانب النقود الورقية، وهو عبارة عن وثيقة أمر بالدف      
مكتوبا عليه اسمه في الشيك، وقد قد يكون المستفيد شخصا معروفا و  الفوري للمستفيد للمبلغ المحرر عليه، و

ولهذا فالشيك هو عبارة عن سند ألمر دون أجل، وهو ، يكون غير معروف إذا كان الشيك محررا لحامله
المسحوب عليه ب الحساب و ة أشخاص الساحب أو صاحيشبه الكمبيالة باعتباره يتضمن عملية بين ثالث

 الذي يكون عادة البنك والمستفيد.
الشيك عبارة عن امر مكتوب لتسديد مبلغ معين، يصدره المستورد لصالح المصدر فماسبق  لمن خال      

  ، ويقوم هذا االخير بسحب المبلغ المتفق عليه من بنك المستورد الذي صدر عليه.الذي يقدم لبنكه
 مزايا وعيوب الشيك -3-2
 المزايا -ا    

 ارسال الشيك عملية سهلة وقليلة التكلفة من ارسال األموال. -
 يسهل عملية الطعن ضد المسحوب عليه فهو يشكل اثبات الدفع. -
 مستعمل بطريقة واسعة. -

 العيوب -ب    
 شكله القانوني يختلف من دولة إلى أخرى. -
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 تحرير الشيك بالعملة األجنبية يترتب عليه مخاطر الصرف. -
 ية تعرض الشيك للسرقة أو الضياع أو التزييف.امكان -

 ثانيا: التحويل الدولي
تستعمل التحويالت المصرفية بكثرة على المستوى الدولي، وهذا بسبب سهولة استعمالها وكذلك سرعة 

 الدفع، حيث يتم التحويل بواسطة اآلمر يقدمه المستورد لبنكه بجعل حسابه مدينا وحساب المصدر دائنا.
تتعدد طرق التحويل الدولي منها التقليدية وتتمثل في التحويل عن طريق البريد وعبر التلكس ومنها و        

 ( Swift)الحديثة عن طريق شبكة سويفت 
 التحويل الدولي عن طريق البريد -1

هي عملية سهلة وغير مكلفة لكنها تتميز بطول المدة وامكانية التعرض للسرقة والتزويد وحتى الكشف        
ن المعلومات )أقل ضمانا(، باإلضافة إلى أن المستورد ال يستفيد لمهلة التسديد بينما المصدر عليه أن ع

 ينتظر مهلة قبل حصوله على المبلغ، لهذا التحويل بهذه الطريقة قليلة االستعمال.
 دولي عن طريق التلكس أو التلغرافالتحويل ال -2

األيام وأكثر ضان، فهي وسيلة أسرع وأكثر أمانا من  هذا النوع من التحويل يخفض األجل لبعض       
 اإلرسال بالبريد، لكن يبقى احتمال وقوع أخطاء في الكتابة بسبب استعمال األوراق.

  (SWIFT) سويفت شبكة التحويل بواسطة -3
التصاالت المالية ما بين البنوك العالمية ل االسم المختصر للشركة يه (SWIFT)كلمة سويفت       

تأسست هذه الشبكة  (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ثلة في المتم
في بلجيكا بمدينة  الواليات المتحدة وكندا ويقع مقرهاو بنكا من اوربا  200بواسطة  3090ماي  0في 

 بروكسل.
الشبكة المعلوماتية والهدف وهي نظام خاص بتبادل المراسالت الرقمية بين البنوك المشتركة في هذه      

الرئيسي لهذا النظام هو لعب دور الوساطة بين المتبادلين وذلك بربط الرسائل ببعضهما البعض بطريقة 
سويفت، ويتم اعطاء  التي تمر عبر نظام من خالل االعالم االلي، حيث يتم تشفير كل الرسائلرقمية، 

ستقبل في اعلى الرسالة متبوعا بنوع العملية المطلوبة، مستخدمي النطام كلمة السر، يوضع اسم المرسل والم
وانظمت الجزائر الى هذه الشبكة  كما يتم تحديد المعلومات الضرورية لضمان السير الحسن للنطام مسبقا.

 متمثلة فيما يلي:عدة مزايا ولهذا النظام  .3003في عام 
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 ساعة 20السهولة في االتصاالت حيث يعمل هذا النطام على مدار  -
  .تتميز بالتكلفة المنخفضة -
 .وسيلة مضمونة وامنة الستقبال االموال وارسالها عالميا -
 .الدقة المتناهية في المعلومات المرسلة -
 .مشفرةلرسائل تكون السرية المطلقة للبيانات والعمليات المصرفية الن كل ا -
 .السرعة الفائقة في اصال الرسائل المتبادلة -

 الدفع اإللكتروني ثالثا: وسائل

تم استخدام وسائل جديدة نتيجة التطورات التي طرأت على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وبما        
يتماشى ويتالءم مع متطلبات التجارة اإللكترونية، وذلك لتسوية كافة المعامالت التجارية والمالية عبر شبكة 

 .االنترنت، باستخدام وسائل الدفع اإللكتروني
عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية وتخزن في مكان آمن على القرص هي        

الصلب لجهاز الكومبيوتر الخاص بالعميل يعرف باسم المحفظة اإللكترونية، ويمكن للعميل استخدام هذه 
 المحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشراء والتحويل...إلخ.

 إللكترونيبطاقات الدفع ا -1
ينتشر استخدام بطاقات الدفع االلكتروني بسرعة مذهلة على مستوى العالم، وتلعب دورا جوهريا في        

 زيادة المبادالت التجارية، وفي تخفيض الحاجة إلى النقد السائل.
 بطاقات االئتمان -1-1

دولية وتمنح شركات التمويل اللبنوك أو هي بطاقة بالستيكية صغيرة الحجم، شخصية تصدرها ا  
ألشخاص لهم حسابات مصرفية مستمرة، توفر هذه البطاقة األمان لكل من المستهلك والتاجر وإمكانية القيام 

  بالمشتريات الفورية والمدفوعات اآلجلة. 
  البطاقات الذكية -1-2

ين هي عبارة عن بطاقة بالستيكية في حجم بطاقة االئتمان موجود بداخلها ذاكرة إلكترونية تسمح بتخز  
لها، الرقم قيمة مالية معينة وجميع المعلومات الخاصة بحاملها )اإلسم، العنوان، المصرف المصدر 

ي حالة ر وسوء االستخدام من جانب الغير فحماية أكبر ضد عمليات التزييف والتزويالسري...إلخ( وتتميز ب
 سرقتها أو محاولة تقليدها.
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 الشيكات االلكترونية -1-3
االلكتروني بين طرفين من خالل وسيط )البنك( وال يختلف ذلك كثيرا عن  تستخدم الشيكات لسداد 

نظام معالجة الشيكات الحالي عدا أنه يتم تحرير الشيكات إلكترونيا وتبادلها عبر االنترنت، حيث يستخدم في 
 هذه الحالة التوقيع االلكتروني المشفر على الشيك.

 دوليةتجارة الجل للويل قصيرة ال: تقنيات تمالمحور الرابع

في تمويل الصفقات الخاصة بتبادل السلع للتجارة الخارجية  قصيرة األجل تستعمل عمليات التمويل       
تسمح بتوسيع التجارة  ومن أجل تسهيل هذه العملية والبحث عن أفضل الطرق التي والخدمات مع الخارج،

 مختلفة طرق اللجوء إلى عدة أنواع و بم البنكي يسمح النظا ،لتخفيف من العراقيل التي تواجههااو  ،الخارجية
في  الممكنة المستوردة على السواء إمكانية الوصول إلى مصادر التمويلح للمؤسسات المصدرة و تيت للتمويل،

     وتتمثل فيما يلي: ،أقل وقت ممكن
 les crédits de trésorerie spécialisésقروض الخزينة المتخصصة: أوال: 
ض الخزينة المتخصصة على أنها تمويل من أجل تحقيق التوازن في خزينة المؤسسة، فهي تعرف قرو       

تغطي االحتياجات الناتجة عن الفرق بين إجراءات ونفقات المؤسسة، ويعد هذا التمويل من القروض القصيرة 
 األجل ألنه ال يزيد عن السنة.

ر الحصول على األموال إال بعد إرسال قد يكون بعض األحيان غير مباشر، حيث ال يمكن للمصد      
 فاتورة متضمنة كل المصاريف والتي يقوم البنك بتسديدها.

وتستفيد المؤسسة من قروض الخزينة المتخصصة إذا كانت ميزانيتها ال تستطيع تغطية النفقات، وذلك       
ه القروض عندما تكون لعدم إيفاء الزبائن بديونهم وبالتالي تكون المؤسسة مرغمة على اللجوء إلى هذ

 إحتياجاتها لألموال تفوق موجوداتها.
وتاخذ هذه القروض شكل سندات صادرة من طرف المستفيد بأمر من بنكه بعد خصمها من طرف هذا       

 األخير ونفرق بين ثالثة أنواع.
 قروض التنقيب والبحث. -
 قروض تمويل المخزونات المتواجدة في الخارج. -
 ت عن الضرر والمقدمة من شركة التأمين.قروض تعبئة التعويضا -
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  crédit de prospection et rechercheقروض التنقيب والبحث: -1
عندما يباشر المصدر أو المؤسسة المصدرة مجهوداتها من أجل البحث والتنقيب عن أسواق جديدة،        

والجارية المرتبطة بعملية  فحتما سيكون في مواجهة نفقات جديدة وخاصة، تضاف إلى تلك النفقات العادية
 التصدير، ويمكن حصر هذه النفقات الجديدة في مصاريف كل من:

 البحث ودراسة األسواق األجنبية. -
 المشاركة في الصالونات المتخصصة بالتصدير. -
 المشاركة في المعارض الدولية وغيرها. -
 تنظيم محاضرات أو ملتقيات حول األسواق األجنبية.  -
 ألسواق الجديدة، وما يتبع ذلك من مصاريف إقامة وتنقالت.مهمات التنقيب عن ا -
 دعوة شركاء أجنبيين من األسواق األجنبية. -
 المشاركة أو المساهمة في التظاهرات التجارية. -
 استقبال األعوان والزبائن األجنبيين. -

ؤسسة بمواردها هذه المصاريف ستشكل حتما عبئا ثقيال على خزينة المؤسسة وفي الغالب ال تستطيع الم     
الذاتية تغطيتها، ففي هذه الحالة يمكن لهذه المؤسسة أن تلجأ لتخفيف العبأ على خزينتها إلى ما يعرف ب 

لدى شركات التأمين المختصة في ذلك، وبعد ذلك  ،''prospection contrat assurance'' ''عقد تأمين التنقيب'' 
البحث والتنقيب عن أسواق جديدة، على أن ال يتجاوز  يمكنها الحصول على تمويل كامل من بنكها من أجل

اتفاق التمويل مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف هيئة التأمين، ويكون هذا التمويل بمعدل تمييزي أو 
 تفضيلي.

سنوات  5إلى  0دة هذه القروض سنة قابلة للتجديد، خالل مدة التأمين التي تترواح ما بين تكون م      
جم النشاطات واألعمال الخاصة بهذه الهيئة، وبصفة عامة ترتبط هذه القروض المتخصصة ح حسب وذلك

بوجود عقد تأمين التنقيب الذي يستفيد منه المصدر، ويمكنه تغطية التكاليف الناتجة عن التنقيب والبحث 
 .على األسواق الخارجية الجديدة
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 ل المخزونات المتواجدة في الخارجقروض تموي -2
تقوم المؤسسات المصغرة ومن أجل تطوير صادراتها إلى القيام بتشكيل مخزونات بالخارج، والهدف        

 لمشترين األجانب.السلع لمن هذا هو االستجابة السريعة لطلبات الشراء، وكذا لتسريع عملية تسليم 
ض الخزينة، حيث وفي هذه الحالة يتم تمويل مخزونات التجهيز المتواجدة في الخارج بواسطة قرو        

تطلب المؤسسات قروضا من بنوكها سواء بالعملة الصعبة أو بالعملة المحلية، ويتمثل هذا التمويل باألساس 
ين السلع بالخارج، شرط أن تبقى هذه المخزونات التي لها عالقة مع السوق األجنبي نفقات تخز في تمويل 

كن لم يتمكن بعد من شحنها، فتبقى في نتجات الإذا قام مستورد بشراء م عند المصدر قبل بيعها، فمثال
مخازن المصدر، ويتم تمويل المصاريف الخاصة بهذه األخيرة عن طريق قرض الخزينة، كما يتم تحديد 

 خزونات الموجودة في الخارج.ماالعتماد حسب االحتياجات المالية للمؤسسة، وحسب قيمة ال
سياسي أو خطر تخريب المخزونات وذلك بطلب من قد تتدخل شركة التأمين لتغطية الخطر ال      

المستفيد، غير أن تدخل شركات التأمين غير إجباري للحصول على القرض، وتصل مدة التمويل إلى ستة 
 أشهر قابلة للتجديد.

وعلى المصدر تأمين صيانة التجهيزات طوال مدة التخزين، وتعادل تكلفة القرض معدل التمويل األولي       
 دل الثابت والذي تضاف إليه عمولة.ذو المع

  يضات عن الضرر المقدمة من شركات التأمينقروض تعبئة التعو  -3
ة التأمين المتعاقد معها، يقوم بتقديم وثيقة طرف شرك عندما يتعرض المصدر لضرر قابل للتغطية من      

ويض حسب التاريخ الموافق لتعذ تدفع له شركة التأمين مبلغ اأو بيان مصرحا فيه نوعية هذا الخطر وحينئ
لحدوث الخسارة، والذي صرح به المصدر، لكن هذا األجل يسبب خلال في ميزانية المؤسسة المصدرة، 
ولتجنب هذا الخلل يقوم البنك بتعبئة التعويضات على شكل قروض خزينة وفقا لآلجال التي تضعها شركة 

 خمسة أشهر، شرط قابلية الخطر لتغطية.  التأمين، والتي عادة ما تكون ما بين شهرين إلى غاية

 ثانيا: قروض التمويل المسبق )الولي(

تعتبر قروض التمويل المسبق من قروض الخزينة، تمنحها البنوك لصالح المؤسسات المصدرة،   
 لتمكينها من تمويل احتياجاتها الجارية أو االستثنائية الناتجة عن نشاطها.

ه القروض لتمويل اإلنتاج، ومن أجل تغطية احتياجات الخزينة المتعلقة إذ تمنح البنوك للمصدرين هذ  
بدورة االستغالل، حيث يمكن أن يستفيد المصدر من قروض تمويل المسبق بين تاريخ استالم للطلبية من 

 المستورد وتاريخ إرسال البضائع.
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صل عليها أثناء إبرام العقد تتناسب مدة القرض مع مدة تصنيع اآلالت والتجهيزات، ألن تسبيقات المتح  
 أو الصفقة في الغالب تكون غير كافية لتغطية نفقات البحث والدراسة ومصاريف التخزين وأجر العمال.

نجاز وتجهيزات الصادرات إلى غاية نقلها إألولي كل النشاطات الخاصة، بوعلى العموم يغطي التمويل ا
  :إلى ميناء الشحن، وينقسم إلى نوعين

 ويل المسبق المختصة.قروض التم -
 قروض التمويل المسبق ذات المعدالت الثابتة. -

 قروض التمويل المسبق المختصة -1
تقدم هذه القروض من طرف البنوك لتمويل الصفقات الكبيرة المتعلقة بتصدير التجهيزات الثقيلة أو 

 بفترات طويلة.أو المشروعات بالخارج، والتي تتسم مدة انجازها في غالب األحيان  االشغال لتنفيذ
المصدر بهدف تمويل الصادرات الناتجة عن مرحلة  وعليه فهو قرض يقدمه البنك بطلب من

تثقل خزينة المؤسسة، وتمنح القيمة االجمالية للقروض  تفوق مدة انجازها ستة أشهر، والتيالتصنيع والتي 
 .نجاز البضاعة الموجهة للتصديرس التكاليف التي ينفقها المصدر إلعلى أسا

 .وتكون تكلفة التمويل المسبق المختصة قائمة على أساس المعدل القاعدي البنكي مضافا إليه عمولة البنك
 قروض التمويل المسبق بمعدالت ثابتة -2

نظرا لما تحتويه قروض التمويل المسبق المختصة من عيوب بسبب ارتفاع المصاريف المالية الناجمة       
بنكي يلجأ المصدرون لتمويل المسبق بمعدل ثابت، حيث يسح للمصدر عن عدم ثبات المعدل القاعدي ال

بمعرفة معدل التكلفة الحقيقي ومنه اقتراح أسعار ثابتة على أساس هذا المعدل، ويمنح هذا النوع من القروض 
 .رلتمويل صناعة وتخزين السلع الموجهة لتصدي

 ثالثا: التسبيقات بالعملة الصعبة

مت بعملية تصدير مع السماح بأجل للتسديد لصالح زبائنها أن تطلب من يمكن للمؤسسات التي قا  
البنك القيام بتسبيق بالعملة الصعبة، وبهذه الكيفية تستطيع المؤسسة المصدرة أن تستفيد من هذه التسبيقات 

 وعليه، في تغذية خزينتها، حيث تقوم بالتنازل عن مبلغ التسبيق في سوق الصرف مقابل العملة الوطنية
صرف بنفسه إجراء هذا التبادل ويقدم للمصدر المبلغ المحول إلى العملة المحلية في نفس اليوم ميباشر ال

 .صرف، وهذا ما يضع حدا لخطر الصرفالذي تمت فيه عملية ال
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بعدها تقوم المؤسسة بتسديد هذا المبلغ إلى البنك بالعملة الصعبة حالما تحصل عليها من الزبون   
ريخ االستحقاق، وتتم هذه العملية بهذه الكيفية إذا كان التسبيق المقدم قد تم بالعملة الصعبة األجنبي في تا

التي كانت هي العملة التي تمت بها عملية الفوترة، وعليه في هذه الحالة يصبح التسبيق بالعملة الصعبة 
 أخرى.  وسيلة لتمويل احتياجات الخزينة من جهة ووسيلة للحماية ضد خطر الصرف من جهة

أما إذا كان التسبيق يتم بواسطة عملة صعبة غير تلك التي يقوم الزبون األجنبي أن يسوي دينه بها،   
فإن المؤسسة المصدرة يمكنها دائما أن تلجأ إلى تغذية خزينتها بالكيفية التي رأيناها سابقا، ولكن يجب عليها 

 الصرف في تاريخ االستحقاق. أن تتخذ احتياجاتها، وأن تقوم بعملية تحكيم على أسعار
ة التسبيقات بالعملة الصعبة ال يمكن أن تتعدى مدة العقد المبرم بين المصدر وتجدر اإلشارة إلى أن مد 

والمستورد، وال يمكن من جهة أخرى أن تتم هذه التسبيقات ما لم تقدم المؤسسات باالرسال الفعلي للبضاعة 
بكل الوثائق الممكنة وخاصة الوثائق الجمركية الدالة على ثبوت إلى الزبون األجنبي، ويمكن اثبات ذلك 

 عملية التصدير.
 وتمتاز التسبيقات بالعملة الصعبة بعدة مزايا منها:

 تسمح هذه التقنية للمصدر باالستفادة مباشرة من مبلغ صادراته بالعملة الصعبة. -
عبة هي نفسها بعملة تعتبر وسيلة لتغطية خطر الصرف إذا كانت التسبيقات بالعملة الص -

 الفاتورة.
 سهولة الحصول على التسبيقات بالعملة الصعبة. -
طريقة استعمالها بسيطة وال تتطلب الكثير من الشكليات ألنها متعلقة بعملية ذات طابع تجاري  -

 وال يمكن إعادة خصمها في البنك.
 ة.عن نفقات قروض تعبئة الحقوق الناشئنفقاتها منخفضة  -
 الجراءات الزامية أو ترخيصات مسبقة.ال تخضع العملية  -

 تعبئة الديون الناشئة عن التصديرالخاصة ب القروضرابعا: 

أجال للتسديد ال  االجنبيين لزبائنهم الصادرات التي يمنح فيها المصدرون  يخص هذا النوع من التمويل      
ابلة للخصم لدى البنك، اذ لكونها قالخاصة بتعبئة الديون  ، وتسمى بالقروضشهر كحد أقصى 31يزيد عن 

 .لخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي لبلد المصدريقترن هذا النوع من التمويل با
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وتسديد القروض يكون بعد استحقاق الدين، فالمصدر يتوجه الى بنكه مرفوقا بورقة تجارية )كمبيالة،       
ويشترط البنك عادة تقديم  ،لقبول في حالة الكمبيالةسند المر(، بحيث يقوم بالتظهير في حالة السند المر او ا

هذه المعلومات تتمثل و  ،بعض المعلومات قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بهذا النوع من التمويل وتنفيذه
 على وجه الخصوص في:

 مبلغ الدين.  -
 طبيعة ونوع البضاعة المصدرة. -        

 إسم المشتري األجنبي و بلده . -
 المرور بالجمارك. تاريخ التسليم و كذالك تاريخ -
 تاريخ التسوية المالية للعملية . -

  .القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير والشكل اسفله يوضح اهم خطوات سير تقنية تعبئة

 القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصديرتقنية مخطط يوضح  :(1) الشكل رقم            

                                                   (3)                                          

   

             (2(                  )5) 
                                                             (0                                              )    

                                          (0        ) 

 

Source: Barrelier, A, et Autres, Exporter pratique du commerce international", Edition Fouchers, 

paris, 1999, p 255. 

 سحب الورقة التجارية. -3
 خصم الورقة التجارية. -2
 اعادة الخصم من طرف البنك المركزي. -0
 التسديد عند تاريخ االستحقاق. -0
 تسديد قيمة المبلغ المسحوب. -5

 

 المصدر المستورد

 بنك المصدر البنك المركزي 
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  Escompte de la traite documentaire    :الكمبيالـة المستنديـة خصـم خامسا:

في تمويل التجارة الدولية، وتقوم معظم البنوك التجارية تعتبر هذه التقنية من اكثر التقنيات شيوعا         
 بخصم الكمبياالت المستحقة للمصدر قبل حلول اجالها، او قد يحصل المصدر عل قرض بضمانها. 

وحسب هذه الصيغة يمكن للمستورد ان يستلم المستندات ولكن ذلك اليتم اال عند قبوله الكمبيالة        
 الطريقة للمستورد باالستفادة من مهلة للتسديد. هذه المسحوبة عليه، وتسمح

كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي تم سحبها على  المستندية إمكانية متاحة للمصدر،خصم الكمبيالة و 
ه في الدائنية إلى غاية تاريخ يقوم بدفع قيمتها له ويحل محلن من بنكه أ يطلب المصدر حيث المستورد،

يتقاضاها البنك نتيجة  م من قيمتها، ويتمثل المبلغ المخصوم في الفوائد التيمقابل مبلغ مخصو  ،هاستحقاقا
 مضافا اليه بعض العموالت.  تاريخ الخصم الى تاريخ االستحقاق،مبيالة، وهذا من لخصمه الك

وأهم هذه ، خلو من مخاطر مثل القروض العاديةض ال يو وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من القر        
وحينما يقبل بنك المصدر خصم  ر ما يرتبط بالوضع المالي للمستورد ومدى قدرته على التسديد،المخاط

وال تعتبر المستندات ضمانا كليا  الكمبياالت المستندية لفائدة زبونه فهو ال يتفادى تماما مثل هذه المخاطر،
نها ال ترقى حق المصدر إال أألن السندات ومهما كانت قيمتها القانونية في إثبات  ،طرلتحاشي هذه المخا
ال اذا توفرت الثقة المتبادلة، إكاملة، كما أن البنوك التلجأ الى هذا النوع من القروض لكي تكون نقودا 

  وتكررت المعامالت مابين المستورد والمصدر.

 factoring :)تحويل الفاتورة( : شراء أو خصم الديون بالجملةسادسا

أداة من أدوات تمويل التجارة الدولية  تحويل الفاتورة عملية او ديون بالجملةيعتبر شراء أو خصم ال       
أو إحدى البنوك  factorوذلك عن طريق قيام إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في هذا المجال وتسمى 

 سساتفواتير ... إلخ( للمؤ  –سندات إذنية  –ة ) كمبياالت القبض أو الذمم المدينالتجارية بشراء حسابات 
ا يوما والتي تتوقع هذه المؤسسات تحصيله 121يوما و  31الصناعية أو التجارية والتي تتراوح مدتها بين 

خ استحقاق هذه ، للحصول على السيولة النقدية لهذه المؤسسات قبل تاريمن مدينيها خالل السنة المالية
لذلك في تتحمل كل االخطار الناجمة  وبهذا فهي تحل محل المصدر في الدائنية، وتبعا الحسابات المدينة،

 عن احتماالت عدم التسديد، مقابل ذلك فانها تحصل على عمولة مرتفعة نسبيا.
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بين تجار المنسوجات  ، وانتشرلترا منذ أوائل القرن التاسع عشرفي إنك وقد نشأ نظام تحويل الفاتورة       
البريطانيون  ، فقد كان التجارستهالكية األخرى ود والصناعات اال، ثم امتد إلى صناعة الجلالبريطانيين

الدين الخاصة  ، فلجأوا إلى التعامل مع شركات فاكتور يبيعون لها فواتيرمريكيةيجهلون السوق األ
  .بالمستوردين األمريكيين مقابل نسبة من قيمة الدين يحصل عليها الفاكتور مقابل خدمته

 عقد تحويل الفاتورة -1
التي  بتحرير استمارة من المنتج أو المصدر تتضمن بعض البيانات تحويل الفاتورة يبدأ طلب خدمات       

ويتقدم بها إلى الفاكتور ) مصرفا أو مؤسسة ع توضيح نوع الخدمة التي يطلبها، ، متبين نشاطه ورقم أعماله
وينهم والبنوك التي ، وقائمة بأسماء العمالء الدائمين وعناها آخر ثالثة تقارير مالية سنويةمالية ( مرفقا ب

، وتستطيع مؤسسة الفاكتور أن تقرر نوع الخدمة التي يمكنها تقديمها ون معها ومتوسط الفواتير المعلقةيتعامل
ل لهم سجل وسمعة جيدة في وبعد الفحص فإذا اتضح أن مديني العمييل بعد التدقيق في كل المعلومات، للعم

يعرض كافة خدمات الفاكتورينج أو بعضها أو أن يقبل الفواتير  ، فإن الفاكتور ) المؤسسة( يمكنه أنالتسديد
وللفاكتور الحق جال معين من الصناعات دون غيرها، الخاصة بمديني العميل في دول معينة فقط أو في م

 في استبعاد المدينين الذين ال يتمتعون بجدارة ائتمانية أو عمالت غير مستقرة.
 تحويل الفاتورةعملية خدمات  -2

 :منها عدة مزايا تحويل الفاتورة عملية تضمن خدماتت      
)الفاكتور(  التمويل الالزم للعميل أو المصدر الذي باع حسابات القبض إلى المؤسسة المالية توفير -ا

، مع خصم نسبة وسط تواريخ استحقاق هذه الحساباتبالسماح له بسحب مبلغ نقدي قبل حلول مت
ضافة إلى عمولة فوق سعر الفائدة األساسي أو التفضيلي باإل %3و  %2 معينة تتراوح سعرها بين

 .حالة عدم سداد السندات المشتراة  ، وليس للفاكتور حق الرجوع إلى العميل فيالمخاطر التجارية
ج من عدم  تسديد توفير الحماية االئتمانية للعميل من خالل تحمل عبء المخاطر التجارية التي تنت -ب

 .لعميل بمخصص الديون المشكوك فيها يقوم ا، والمدينيه للفواتير
سالها للمشترين مع كشوف إمساك دفتر المبيعات اآلجلة للعميل ومتابعة تسجيل الفواتير الواردة وإر  -ج

، والقيام بأعمال تحصيل مستحقات العميل لدى الغير في تواريخ استحقاقها ومتابعة تحصيلها حساباتهم
 .االستحقاقعدم التسديد في تاريخ  في حالة

يقوم الفاكتور بعمليات التقييم االئتماني لمديني العميل مما يحتم على المؤسسة المالية )الفاكتور( أن  -د
، وكما يقوم الحسابات المدينة المعروضة للبيعيكون لديها خبرة عالية في قبول أو رفض بعض 
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بة التحصيل والديون عميل ونسالفاكتور بإعداد البيانات اإلحصائية الخاصة بالمبيعات ومديني ال
ية من القيمة االسم  %2و  %4/3، وتتراوح عمولة الفاكتور في هذه الحالة بين المشكوك فيها

 .للسندات وذلك حسب ظروف العميل
اعباء دارية الناجمة عن فة المصاريف اإلتحقق المؤسسة من خالل استخدام هذه االداة خفضا في تكل -ه

 ض تكلفة العمالة التي كانت ستخصص لهذه المتابعة.متابعة تحصيل الديون وخف
 تحويل الفاتورة عملية أطراف التعامل في -3

 :ثالثة أطراف هي تتطلب عملية تحويل الفاتورة     
ض أو القب : وهو الطرف الذي يكون في حوزته حساباتوهو التاجر أو الصانع أو الموزع :الطرف الول

 ور(.ؤسسة المالية )الفاكتالذمم المدينة التي تشتريها الم
 .قصد به الطرف المدين للطرف األولوهو العميل وي :الطرف الثاني
البنك رينج المتخصصة في هذا النشاط أو االدارة المختصة في : وهو مؤسسة الفاكتو الطرف الثالث

 والشكل التالي يوضح العالقة بينهم. .والتي يعهد اليها بهذا النشاط التجاري 

  ة تحويل الفاتورةلعملي: العالقة بين الطراف الثالثة ( 2)  رقم الشكل                

    
 
 
 

                 
            (2(      )5(                          )8(             )7) 

                                (6) 
                                      

                                           (1) 
                                                  (3) 

                                           (4) 
 
 
 
 

 ثالطرف الثال   
 الفاكتور       

 الطرف األول   
 المصدر      

 الطرف الثاني   
 المستورد     
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 خطوات سير عملية تحويل الفاتورة -4
 عقد تجاري بين المصدر والمستورد  -1

 لديون( مع موافقتها على ذلك.)تحويل ا ب المصدر خدمات مؤسسة الفاكتورينجطل -2

، إرسال الفواتير إلى الفاكتور وليس إلى المشتري مع  إلى المستورد يرسل المصدر البضاعة -3
 .للفاكتوروابالغه بان الدفع يكون 

 يوقع المستورد على سندات دين بقيمة المنتج المباع وإرسالها إلى المصدر. -4
 يقوم المصدر ببيع حسابات القبض إلى الفاكتور. -5

 .إلى البائع  %81يمنح الفاكتور المصدر نسبة معينة من قيمة حسابات القبض تصل إلى  -6

 يقوم الفاكتور بإشعار المدين مطالبا إياه بسداد سندات الدين إليه في تاريخ االستحقاق ويحصل -7
 .من قيمة الفاتورة %111 على

 يقوم المستورد بتسديد قيمة سندات الدين في تواريخ استحقاقها. -8

ن قيمتها من المستورد، يقوم بسداد م%  344 حصيلوعد استحقاق قيمة الفاتورة، وبعد قيام الفاكتور بتفي م
المصاريف والعموالت المستحقة للفاكتور مضافة الى سعر فائدة مقابل الباقية للبائع بعد خصم كل  21%

 من المشتري. الى البائع وتاريخ تحصيلها  %81الخدمة التمويلية عن الفترة مابين السداد 
  تكلفة خدمة تحويل الفاتورة -5

لقيمة عموالت وفوائد على الدفعات المقدمة والتي يتم خصمها من ا ي تكلفة خدمة تحويل الفاتورةتحتو       
زيادة  %4و  %2أما الفوائد فتتراوح بين  ،%3و  %1، وتتراوح نسبة العموالت بين االسمية للفواتير المشتراة 

 .األساسي على سعر الفائدة
 خدمة الفاكتورينج حسب المعايير التالية:وتختلف تكلفة      

 .رقم االعمال المحول للمؤسسة -

 .قطاع النشاط ووضعية المصدر -

  .طبيعة الخطر الذي يتحملة الفاكتور -

 .عدد الزبائن وحجم المتوسط للفواتير وقيمتها المتوسطة -

 االجال المتوسطة للدفع. -
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  confirmation de commande :ةالطلبيـ تأكيـد سابعا:

  يفتعر  -1
 اإلتزامه كيد الطلبية"سسات مالية مختصة تدعى "مؤسسات تأاو مؤ  بموجب هذه اآللية يقدم البنك       

وال يحق للبنك بعد تقديمه  قوم بناءا على هذا اإللتزام بتسديد مبلغ البضائع المصدرة،تإلى المصدر حيث 
بعة ضد المصدر أو أن يتراجع عن إلتزامه هذا، حتى ولو إمتنع المستورد عن لهذا اإللتزام أن يقوم بأي متا

، ولكن أمام هذا اإللتزام الحاسم األسباب كما في حالة إعساره مثالتسديد قيمة هذه الواردات ألي سبب من 
بالدفع ال يقوم  فإن البنك وهذا في حالة وجود إتفاق ثنائي بينه وبين المصدر فقط، والمحفوف بالمخاطر،

 لصالح هذا األخير إال إذا تحصل على الكمبيالة وقد تم قبولها من طرف المستورد.
لهذا  كما يقوم زيادة على ذلك بجمع كل المعلومات الضرورية والتي تبين له حدود المالءة المالية

عن هذه العملية،  ، كما يقوم البنك بالتوجه الى شركات التامين، وهذا لتامين االخطار التي قد تنتجالمستورد
 و اية اخطار اخرى.كخطر عدم الدفع من قبل المستورد أ

 سير عملية تاكيد الطلبية -2
 تمر العملية بالمراحل التالية:

  .ابرام العقد التجاري بين المستورد والمصدر -3
  .المستورد يطلب تاكيد الطلبية من المؤسسة المتخصصة -2
  .ركة التامينتقوم المؤسسة المتخصصة بتغطية االخطار لدى ش -0
 .يقوم المصدر بارسال البضاعة والمستدات الى المستورد -0
 .يرجع المستورد االوراق التجارية بعد قبولها الى المصدر -5
  .هير الى مؤسسة تاكيد الطلبيةالمصدر االوراق التجارية مع التظ يقدم -0
 .الدفع الفوري من مؤسسة تاكيد الطلبية الى المصدر -9
  .راق التجارية في تاريخ استحقاقها لمؤسسة تاكيد الطلبيةيسدد المستورد قيمة االو  -1

  .والشكل التالي يوضح اهم خطوات سير العملية
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 (: عملية سير تأكيد الطلبية 3الشكل رقم )                                
                                                (3) 

                                          (0)  
                                                         (5) 

 
           (2)             (1                                          )               (0        )      (9) 

  
 

  (0) 

  

 
  Source: G. Legrand, H Martiné,  Management des opérations de international, DUNOD, paris, 

7 éme édition. 2005, p: 157. 

 تكلفة عملية تاكيد الطلبة -3
 .فوائد التمويل البنكي -
  .عمولة تاكيد الطلبة -
 .مينتكلفة التأ -

 رةكيد الطلبية وتحويل الفاتو بين تأ أوجه االختالف -4
كبير آلية  تشبه إلى حد آلية تأكيد الطلبية هذه، باعتبارها عملية شراء لدين المصدر على المستورد،      

 اال انهما يختلفان في بعض النقاط:  ناها سابقا،تحويل الفاتورة التي ذكر 
يمول محول الفاتورة كل حقوق المصدر، سواء نشات من عقد تجاري واحد او عدة عقود  -

 تجارية، بينما تمول مؤسسة تاكيد الطلبية حقوق المصدر عقد بعقد، أي ال تجمع الحقوق.
 و المدروسة.تقنية تأكيد الطلبية ال تمنح إال في بعض األعمال المحددة  -
تستهدف تاكيد الطلبية المبيعات الموجهة للخارج، في حين ان تحويل الفاتورة تخص السوق  -

 المحلي والخارجي.
ن فيما يخص عقد تحويل وارد في نص العقد، وهذا ليس الشأ الدفع المسبق اجباري وهو -

 الفاتورة.

 المصدر       المستورد     

 مؤسسة تأكيد الطلبية 

 شركة التأمين    
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 Conter Trade and Barter Agrementsقابلة معمليات المقايضة والتجارة الثامنا:

كثيرا ما تلجأ الدول النامية إلى استخدام هذه اآللية في الصفقات التي تشارك فيها، حيث يتم من       
خاللها ربط الواردات من دولة أجنبية بالصادرات إليها، كما أنها قد تتم بمقتضى اتفاق كلي ينفذ بواسطة 

طرفي الصفقة، أو قد تتم في ظل اتفاقيات ثنائية شركتين تجاريتين طبقا للتوجيهات الصادرة عن حكومتي 
 بين حكومتين.

ويتمثل الفرق بين التجارة المقابلة والمقايضة، في أن جزء من التجارة المقابلة تتم فيه المبادالت من  
د خالل الدفع النقدي، كما تتسم عمليات التجارة المقابلة والمقايضة بالتعقيد نظرا الستخدام آليات مختلفة للح

 من مخاطر أحد طرفي التجارة أو كليهما أو بالنسبة للوسيط في التجارة المقابلة.
وهي أكثر شيوعا في المعامالت التي تكون الدول النامية فيها طرف وقد تم تطوير بعض تقنيات       

ق من من جهة، وتجنب ما أسفر عنه التطبي يضة، بغرض جعلها أكثر سهولة ويسراالتجارة المقابلة والمقا
 عيوب من جهة أخرى، وتشمل اآلليات المستحدثة لتسهيل المقايضة والتجارة المقابلة ما يلي:

ضمانات األداء الممنوحة ألحد أو لكل من طرفي الصفقة التي تصدر عن أحد البنوك أو التي  -
 تأخذ شكل وثيقة التأمين.

ن يكون اإلفراج عن المقايضة من خالل تبادل خطابات االعتماد بين طرفي الصفقة، على أ -
األموال الناشئة عن بيع السلع موضوع المقايضة مشروطا بشحن السلع، ويعني ذلك استخدام 

 حسابات تقيد الصرف منها بشروط خاصة لكفالة سالمة التنفيذ.
تستخدم حسابات الضمان المجمدة لحفظ األموال الناشئة عن بيع سلع موضوع المقايضة إلى  -

لمصدر السلع، وغالبا ما يدير الحساب بنك يعمل طبقا لنصوص  وقت استحقاق المدفوعات
 الشروط الواردة في اتفاق التجارة المقابلة.

االستعانة بسماسرة التجارة المقابلة الذين يقومون بإيجاد مستوردين للسلع المعروضة ووضع  -
 الترتيبات آلليات إدارة المخاطر مقابل عمولة يتم االتفاق عليها.
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 دوليةجل مستندية للتجارة الة ال: تقنيات تمويل قصر خامسالمحور ال

بعدما اقتصر عمل البنوك في وقت مضى على القيام بدور الوسيط بين أطراف المعامالت التجارية،       
فكر الصيارفة في ايجاد تقنيات ووسائل جديدة تتالئم والتطورات الجارية في مجال التجارة واالقتصاد، وكان 

خالل الدور الجديد والمتمثل في تقديم االستثمارات االقتصادية والمالية، وتنفيذ الصفقات التجارية  لها ذلك من
 بين مختلف األعوان االقتصاديين.

ن الثقة واألمان، والسرعة في تنفيذ الوسائل بل أدخلت عليها المزيد م لم تتوقف المصارف عند هذه      
مصدر والمستورد، ومع اتساع نشاط التجارة الخارجية، زاد الطلب الصفقات مع ضمان أكبر لحقوق كل من ال

الدولي على تلك التقنيات الحديثة، والتي تعطي أكثر ضمانا لمستعمليها والمتمثلة في وسائل الدفع المستندية 
 المتضمنة تقنيتين هما: االعتماد المستندي والتحصيل المستندي.

 االعتماد المستندي أوال: 

دفع وتمويل التجارة الخارجية، حيث ال عمليات االعتماد المستندي من أهم التقنيات المستعملة فييعتبر       
تم ادماجها في عمل البنوك، ليصبح بذلك من التقنيات البنكية المستعملة بكثرة، نظرا لما يقدمه من ضمانات 

 للمصدرين والمستوردين على حد سواء.
  االعتماد المستندي تعريف -1

هو تعهد مكتوب يصدره بنك معين يسمى البنك المصدر لالعتماد أو البنك فاتح االعتماد بناءا على       
طلب أحد المستوردين من عمالئه ووفقا لتعليماته ويسمى معطي األمر لصالح شخص آخر يسمى المستفيد 

تقديم مستندات معينة محددة بأن يدفع له مبلغا معينا من النقود بالعملة المتفق عليها خالل فترة محددة مقابل 
 في عقد فتح االعتماد ذاته.

فاالعتماد المستندي بهذا المفهوم ليس مجرد أداة تجارية تستخدم لتسوية معامالت تجارية دولية، ولكنه       
 يعتبر أداة مالية له بعض خصائص أمر الدفع وبعض خصائص الضمان.

قامت بصياغتها غرفة التجارة الدولية بباريس لكي تنظم  وتحمل االعتمادات المستندية قواعد محددة      
 العمل بهذه األداة التي لها دور مهم في مجال التجارة الدولية.

وقد أطلق على هذه القواعد األصول واألعراف الوحدة لالعتمادات المستندية، وقد قامت غرفة التجارة       
مرات وذلك بسبب ما طرأ من تطور في وسائل النقل وشحن الدولية بإعادة صياغة هذه القواعد وتنقيحها عدة 

البضائع والتوسع في استخدام الحاويات، وما استحدثته وسائل االتصاالت عندما استخدمت الميكنة والوسائل 
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االلكترونية بدال عن المعامالت الورقية، وما أسفر عن التطبيق العملي لالعتمادات المستندية من مشاكل 
 يها.ن الضروري أن يتم تالفعوبات كان موص
 وتنفذ االعتمادات المستندية بالبنوك من خالل اسلوبين هما:   

: وهو تنفيذ االعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل ا_ السلوب الول
قيمة المتعامل، ويقتصر دور البنك على اإلجراءات المصرفية لفتح االعتماد لدى المراسل وسداد 

 االعتماد بالعملة المطلوبة.
وهو تنفيذ االعتماد المستندي كائتمان مصرفي، حيث يقوم المتعامل بسداد جزء  السلوب الثاني: -ب

 فقط من قيمة االعتماد، ويقوم البنك باستكمال سداد قيمة االعتماد كعملية ائتمانية.
 أطراف االعتماد المستندي -2

 هي: تتكون من أربعة اطراف أطراف االعتماد المستندييتبين من التعريف السابق أن  
وهو المستورد )المشتري( الذي يطلب من البنك فتح االعتماد ويكون معطي أمر فتح االعتماد:  -ا

 في شكل عقد بينه وبين البنك، ويشمل جميع النقاط التي يطلبها المستورد من المصدر.
يقوم بفتح االعتماد بطلب من زبونه، ويقوم بدفع  الذي ك المستوردوهو بن البنك فاتح االعتماد: -ب

 قيمة الصفقة المبرمة وفقا لشروط العقد بينهما.
 وهو الشخص المصدر )البائع( الذي فتح االعتماد لصالحه. لمستفيد:ا -ج
وهو البنك الموجود في بلد المستفيد )المصدر( الذي يقوم بإبالغه بنص  المراسل:البنك  -د

إليه من البنك فاتح االعتماد في الحاالت التي يتدخل فيها أكثر من خطابات االعتماد الوارد 
بنك في تنفيذ عملية االعتماد المستندي كما هو الغالب، وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه 

بالبنك إلى االعتماد، فيصبح ملتزما بااللتزام الذي يلتزم به البنك فاتح االعتماد، وهنا يسمى 
 .المعزز

 العتماد المستنديأهمية ا -3
يعتبر االعتماد المستندي مهما لكل من البائع )المصدر( والمشتري )المستورد( وبالنسبة للمصارف  

 وللتجارة الدولية.
 بالنسبة للمصدر -3-1
يكون لديه الضمان بواسطة االعتماد المستندي بأنه سوق يقبض قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد       

 قديم وثائق شحن بضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود االعتماد.على تصديرها وذلك فور ت
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 بالنسبة للمستورد -3-2
فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح لالعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إال بتقديم       

 ح لديه.وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل الشروط الواردة في االعتماد المستندي المفتو 
  بالنسبة للمصارف -3-3

يعتبر مصدر دخل للمصارف من خالل العموالت التي تتقاضاها والتأمينات التي تأخذها كما أنها      
 يمكنها أن توظف هذه التأمينات فتحصل على عوائد.

 أهميته بالنسبة للتجارة الدولية -3-4
ول العالم وتقدم تسهيالت مالية والتي تساعد هذه االعتمادات على تيسير انتقال السلع والخدمات بين د     

كانت في السابق تمثل حاجز أمام تطور التجارة الدولية فالمصارف تسير استالم ثمن البضاعة حال شحنها 
 وال يدفع المشتري ثمنها إال عند استالم الوثائق الخاصة بهذه البضاعة.

 وائد االعتماد المستنديف -4
  كخدمة االعتماد فوائد -4-1

 لمستندي العديد من الفوائد التي تنفع الطرفين، من هذه الفوائد: لالعتماد ا   
مركز البنك االئتماني رهن  وضع تلبي االحتياجات التمويلية لكل من البائع والمشتري عن طريق -

 اشارة الطرفين.
 تقلل من بعض مخاطر صرف العمالت والمخاطر السياسية. -
 معترف بها عالميا، ومضمونة قانونيا. -
 دامها في التعامالت التجارية مع كل بلدان العالم تقريبا.يمكن استخ -

 لفوائد التي تعود على المستوردا -4-2
يقلل االعتماد المستندي من المخاطر التي تتعرض لها األنشطة التجارية من خالل ضمان عدم  -

الدفع للمورد، ما لم يقدم اثباتات كافية تفيد بإتمام شحن البضاعة، وتساعد في هذه الناحية 
طابات اعتماد االستيراد، اضافة إلى ذلك فإنه يحافظ على السيولة النقدية للمستورد نظرا خ

 النعدام الحاجة لدفع تأمين أو تسديد القيمة مقدما.
 يعطي شهادة بالقدرة والمالءة االئتمانية أمام الموردين الذين يتم التعامل معهم. -
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في العديد من الدول، يستطيع لبنك )فول على قروض ائتمانية من ايدعم طلب موردك في الحص -
المصدرين رهن االعتماد المستندي الصادر لهم من أجل الحصول على قروض رأسمال 

 تشغيلي(.
يوسع من قائمة الموردين، حيث إن بعض البائعين ال يقبلون البيع إال بدفع القيمة مقدما أو  -

 بموجب االعتماد المستندي.
ع البائعين على تقديم خصومات البضائع، حتى أنهما تشجديد قيمة وسيلة سريعة ومربحة لتس -

 مغرية للمشترين بهذه الطريقة.
 الفوائد التي تعود على المصدر -4-3

يضاعف االعتماد المستندي من الصادرات ويخفض مخاطر عدم الدفع، ويقلل أو يلغي مخاطر  -
 االئتمان التجاري نظرا ألن الدفع مضمون من قبل البنك.

فإن البنك  ل على ثمن البضاعة، ففي حال عدم قيام المشتري بالدفع،يضمن للمصدر الحصو  -
 ، ملزم بموجبه بالدفع.مصدر االعتماد المستندي

يعد الوسيلة األكبر ضمانا للدفع، إذا قام البنك بتأكيده )حيث يتوجب على البنك الدفع في حال  -
سريعة ومريحة لتسديد  عدم قيام المشتري أو البنك مصدر الخطاب بالدفع(، كما يعتبر وسيلة

 قيمة البضائع.
ك ليعزز التدفقات النقدية للمصدر، خصوصا إذا قام البنك بالخصم )مثال، يستحق المبلغ  -

بموجب الخطاب بعد ثالثين يوما، ولكن البنك يستطيع أن يدفع لك مبلغ الخطاب اليوم نظير 
 .(ثالثين يومارسم خصم يقتطع من المبلغ الذي يستحق لك فيما لو انتظرت مدة ال

 عيوب االعتماد المستندي -5
 نذكر ما يلي: من بين أهم عيوب االعتماد المستندي    

 طول الوقت الذي يستغرقه استفاء مستندات الشحن ومراجعتها. -
 صعوبة سير العملية وتعقيدها. -
 ارتفاع تكاليف فتح االعتماد وتعزيزه. -
ا عن عدم التدقيق في مراقبة الوثائق الضمان الممنوح للمصدر يجعل البنوك تواجه خطرا ناجم -

 وأحيانا عدم القدرة على التسديد.
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إن البنوك تتعامل في المستندات وليس في البضائع، وهذا ال يضمن للمشتري األجنبي أن  -
البضاعة الموضحة بالمستندات والمقدمة من المصدر هي تلك التي تعاقد عليها ورضي بدفع 

 قيمتها.
 إمكانية التحويل. خطر سياسي يتمثل في عدم -

 ية في مسار االعتمادات المستنديةالخطوات العمل -6
تتضمن العقد المحدد بين المصدر والمستورد شروط بيع البضاعة وتسوية قيمتها من خالل فتح  -3

 اعتماد مستندي.
يتقدم المستورد إلى بنكه بطلب فتح االعتماد ومرفق بالمستندات الخاصة بعملية االستيراد مثل  -2

 .الفاتورة
يدرس البنك طلب العميل )المستورد(، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار االعتماد  -0

 وارساله للبنك المراسل في بلد البائع )المصدر(.
 يقوم البنك المراسل بتبليغ االعتماد للبائع )المستفيد(، مضيفا تعزيزه على ذلك عند االقتضاء. -0
 لسفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن.يسلم البائع السلعة إلى ربان ا -5
يقوم البائع بالحصول على المستندات المطلوبة مثل وثائق الشحن، وشاهده المنشأ ... إلخ وتسليمها  -0

 إلى البنك المراسل )المبلغ(.
يقوم البنك عند استالم المستندات بمراجعتها بدقة، فإذا كانت مطابقة لشروط االعتماد فإنه يقوم  -9

 ى البائع.بسداد القيمة إل
 يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك الذي فتح فيه االعتماد من طرف المستورد. -1
ستالم تماد، فإنه يسلمها للمستورد إليقوم البنك فاتح االعتماد بمراجعتها بدقة، فإذا وجدها مطابقة لالع -0

 البضاعة وحيازتها.
تماد المستندي فإن عليه سداد قيمة إذا كان المستورد قد حصل على تسهيل ائتماني بقيمة االع -34

 التسهيل مقابل استالم المستندات، ما لم يكن هناك ترتيبات أخرى متفق عليها بين المستورد والبنك.
 يسلم المستورد المستندات إلى وكيل شركة المالحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة. -33
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 (: خطوات فتح االعتماد المستندي 4 الشكل رقم )
 

                                ( مستندات الشحن1)                                    
      

                                    ( اصدار االعتماد0)                                       
                                  

     (34)        (0   )      (2)     (0)    (0)     (9) 
 الدفع          طلب فتح                                             تبليغ    مستندات         مستندات  الدفع    

 االعتماد                                          االعتماد      الشحن               الشحن            
 

                         
 ( البضاعة5( البضاعة                      )33)                         

 سند الشحن                           سند الشحن                                                                  
                          

                                             (3) 
 
 
 
 فحص وتدقيق المستندات -7

عندما يستلم البنك المراسل المستندات المطلوبة من المصدر فعليه أن يتأكد أنها مطابقة تماما لما جاء       
في االعتماد وأنها سلمت إليه خالل فترة صالحية االعتماد، وبعد مراجعتها والتأكد من صحتها ترسل إلى 

 االعتماد.البنك فاتح 
وتعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل وأهمها إذ أن األمر يتطلب فحص المستندات فحصا دقيقا للتأكد       

من مطابقتها التامة لكل الشروط الواردة في االعتماد، حتى يمكن دفع قيمتها أو رفض دفع القيمة في حالة 
 عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في االعتماد.

ومسؤولية البنك هنا مسؤولية مزدوجة، فهو مسؤول أمام المصدر إذا رفض بدون مبرر دفع قيمة       
المستندات المقدمة إليه بمقتضى اعتماد غير قابل لإللغاء مفتوح أو مؤيد بمعرفة البنك، والبنك مسؤول أيضا 

 مطلوبة في االعتماد.أمام المستورد إذا ما دفع قيمة مستندات غير كاملة أو غير مستوفاة للشروط ال

 بنك فاتح االعتماد   
 ) بنك المستورد(   

 المستورد       

 البنك المراسل     
 )المبلغ(       

 الناقل     المصدر        

 اتفاقية الشراء    
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صرف قيمتها أن قام ب ويتعين على البنك فاتح االعتماد عند استالمه المستندات من البنك الذي      
يفحصها في الحال، فإذا وجد أنها سليمة فإنه يقوم بسداد قيمتها للبنك المراسل، أما إذا كانت المستندات غير 

لى البنك االتصال بالبنك المراسل على الفور وتوضيح أوجه سليمة أو غير مستوفاة أو بها أي تناقض فإن ع
 االختالف في المستندات حتى يتم تصحيح ما يمكن تصحيحه من االختالفات الموجودة في المستندات.

 تعديل االعتمادات المستندية -8
، وعندما رقض لموافقة كل من المستورد والمصديخضع تعديل االعتمادات المستندية غير القابلة للن       

يرغب المستورد بتعديل االعتماد المستندي فإنه يقوم بتقديم طلب بهذا الخصوص للبنك فاتح االعتماد، والذي 
ومن الجدير بالذكر أن المستفيد  ،بدوره يقوم بإبالغ التعديل للبنك المراسل الذي بدوره يبلغ التعديل للمصدر

 لتزما بالشروط األصلية لالعتماد.قد يرفض التعديل وفي هذه الحالة يبقى المستورد م
ومن المعلوم أنه يتم االتفاق عادة بين المستورد والمصدر على تعديل االعتماد المستندي أن يتقدم       

 للبنك فاتح االعتماد بطلب التعديل.
 ومن األمثلة الشائعة على تعديل االعتماد المستندي:

 تخفيض أو زيادة قيمة االعتماد. -
 العتماد المستندي.تمديد صالحية ا -
 تمديد صالحية الشحن. -

 الغاء االعتماد المستندي -9
في االعتماد المستندي غير القابل للنقض ال يجوز ألي طرف منفردا أن يتحلل من التزامه ضمن  

وفي حالة طلب اإللغاء من فاتح االعتماد ال ينفذ اإللغاء إال  ،صالحية االعتماد إال باتفاق األطراف األخرى 
  د موافقة المستفيد عن طريق المراسل أو انقضاء مدة االعتماد األصلية دون استعمال.بعد ورو 

 انتهاء االعتماد -11
 ينتهي االعتماد بأحد الحاالت التالية:  

 أي بعد تقديم المستندات وقبولها من فاتح االعتماد. عنه، انتهاء الغرض الذي نشأ -
 وفاة أو افالس البائع المستفيد. -
لب أي جهة اوتمضي فترة مناسبة دون أن ترد عليه أية مستندات ودون أن تط انتهاء صالحيته -

 ديده.ستفيدة أو ذات عالقة باالعتماد تمم
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 أنواع االعتمادات المستندية  -11
ابلة لإللغاء وغير قابلة بين نوعين من االعتمادات المستندية هما اعتمادات ق الموحدة القواعدميزت 

 :االعتمادات وهي اع منن هناك عدة أنو ال أإ، لإللغاء
 the revocable credit: االعتماد غير المؤكد أو القابل لإللغاء -11-1

هذا االعتماد يمكن تعديله أو إلغاؤه في أي وقت دون الحاجة إلى إخطار المستفيد ولهذا ال يعتبر          
 .ا يستخدمم اعتمادا بالمعنى الحقيقي ألنه ال يقدم أي ضمان للدفع ولذلك فإنه نادرا

 the irrevocable credit: اد المؤكد أو غير القابل لإللغاءاالعتم -11-2
ملتزما بتنفيذ شروط الدفع أو القبول أو التداول  ون فيه البنك فاتح االعتمادهو ذلك االعتماد الذي يك      

، االعتمادشروط المنصوص عليه في عقد فتح االعتماد وبشرط أن تكون المستندات مطابقة تماما لبنود و 
ويجب أن يبين في كل اعتماد بوضوح ما إذا كان قابال لإللغاء أو غير قابل لإللغاء وعندما ال يوضح ذلك 

 فإن االعتماد يعتبر قابال لإللغاء.
 :القابل لإللغاء إلى نوعين روينقسم االعتماد غي

  unconfirmed irrevocable: قابل لإللغاء وغير معزز راعتماد غي -ا
اد غير القابل لإللغاء يتضمن التزام البنك فاتح االعتماد بالدفع إال أن البنك الموجود ببلد االعتم 

 ، أي أنه ال يعزز تعهد بنك المستورد .ف تعهده إلى تعهد البنك المستوردالمستفيد ال يتعهد أو يضي
 confirmed irrevocable: ل لإللغاء ومعززاعتماد غير قاب -ب

لبنك الموجود ببلد المصدر تعهده إلى تعهد بنك المستورد وبذلك يضيف التزام في هذه الحالة يضيف ا
 ، ويلجأ البائع الى هذا النوع من االعتماد لسببين هما:ب التزام البنك المصدر لالعتمادبالتسديد إلى جان

اء الوضعية المالية للبنك فاتح االعتماد: حيث يكون لدى البائع شكوك حول القدرة المالية والوف -
 بالدين لدى البنك فاتح االعتماد.

 االقتصادية والسياسية لبلد المشتري.الوضعية  -
 transferable credit االعتماد القابل للتحويل: -11-3

هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوض بالدفع ان 
ا النوع غالبا اذا كان المستفيد األول ر، ويستخدم هذتحت تصرف مستفيد اخ يضع هذا االعتماد كليا او جزئيا

وسيطا او وكيال للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل االعتماد بدوره الى المصريين الفعليين للبضاعة 
نظير عمولة معينة او االستفادة من فروق األسعار، وتتم عملية التحويل بإصدار اعتماد جديد او اكثر 
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و ظهير خطاب االعتماد األصلي نفسه أو المستفيدين التاليين، وال يعني التحويل تول أاأللصالح المستفيد 
مكان التحويل موافقة اآلمر والبنك المصدر لالعتماد األصلي والمستفيد سليمه للمستفيد الثاني، ويشترط إلت

 األول.
 bade to back credit :تماد المقابل أو االعتماد الظهيراالع -11-4

واستنادا إلى هذا  ،ملية تتضمن إعتمادين يفتح األول لمصلحة مستفيد لكي يقوم بتوريد بضاعةهي ع       
وسمي  ،االعتماد يفتح المستفيد اعتماد آخر لمستفيد آخر عن نفس البضاعة وفق شروط االعتماد األول

كون فيها المستفيد من ، ويقوم هذا االعتماد في الحاالت التي يالظهير أو المساند االعتماد الثاني االعتماد
ب خصوصا اذا رفض المستورد فتح هذا األسلو ، ويستخدم ليس منتج بضاعةاالعتماد األصلي مجرد وسيط و 

األول وعادة ماتكون شروط اعتماد قابل للتحويل او في حالة طلب المنتج شروطا ال تتوفر في االعتماد 
مة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التي تكون في االعتماد الثاني مشابهة لالعتماد األصلي باستثناء القي

 الغالب اقل واقرب ليتيسر للمستفيد األول إتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما. 
 revolving creditاالعتماد الدائري أو المتجدد:  -11-5

معين، فبدال من  هذا االعتماد يستخدم عندما يكون المشتري مرتبطا بعمليات تجارية متعددة مع شخص      
ر الى كل من هذه العمليات، وفيه يلتزم ية، يفتح اعتماد واحد يتجدد بالنظفتح اعتماد مستقل لتسوية كل عمل

بمعنى انه يمكن للمستفيد منه ان يستخدمه كلما قدم البنك في حدود مبلغ معين، ولكن يتجدد االعتماد، 
دد لها مادام ذلك في حدود المدة المتفق عليها، مستندات جديدة خاصة بعملية أخرى وفي حدود مبلغ مح

  فيكون له ان يحصل على مبلغ جديد مالم يجاوز الحد األقصى.
الى اف المبالغ المتبقية ، حيث في الحالة األولى تضهذا االعتماد مجمعا أو غير مجمع وقد يكون 

 قلة. مست لة الثانية اليسمح بأي إضافة بمعنى تكون المبلغ األول، اما في الحا
   Red Clause Credits-Clause Rouge: راعتماد الشرط الحم -11-6

هذا النوع من االعتمادات يسمح للمستفيد بسحب مبالغ في حدود معينة قبل تقديم مستندات الشحن       
، وهذا يعني أن معطى األمر يوافق مسبقا على السماح ند تقديمها الحقاتخصم قيمتها من قيمة المستندات ع

بأن يسحب نسبة معينة من قيمة االعتماد قبل تقديم مستندات الشحن،  –وفق االتفاق بينهما  –يد للمستف
ى ميناء الشحن أو تعبئة ويستعمل المستفيد المبالغ المدفوعة مقدما لتمويل نقل البضائع من الداخل إل

 لكافية العداد البضائع للشحن.، وهذا يعتبر وسيلة لتمويل البائع الذي يفتقر الى المكانيات المالية االبضاعة
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وتسمى هذه االعتمادات اعتمادات الشرط األحمر نظرا ألن البند الذي يسمح بسداد دفعات مقدمة يطبع       
 .األحمربالحبر 

 the sight credit :اعتماد مستندي باالطالع -11-7
، وبعد قيام البنك بمراجعتها د فور تقديمه المستندات المطلوبةيتم الدفع للمستفيد بموجب هذا االعتما       

قد يؤخر الدفع للمستفيد إلى أن يستلم المبلغ  خطار، فإن البنك الذي يقوم باإلزوفي حالة االعتماد غير المعز 
 المذكور في حالة االعتماد من البنك المصدر لالعتماد .

 usance credit acceptance اعتماد القبول : -11-8
وذلك بتمكينه من بيع  سداد،ء المستورد الوقت الضروري للإعطا هو القبول اعتمادان الغرض من        

االقتراض لتمويل عملية السلع المستوردة بموجب االعتماد قبل حلول أجل السداد وبذلك يتفادى اللجوء إلى 
 ، وبعد االنتهاء من تنفيذ الشروط الواردة في االعتماد يطلب المستفيد من البنك المصدر أو البنكاالستيراد

على أيهما ثم إعادتها إليه، وهذه الكمبيالة يسلمها سحبها التي يكون قد المرسل التوقيع بالقبول على الكمبيالة 
، إما لتحصيل قيمتها في تاريخ استحقاقها أو لخصمها مقابل عمولة إذا ستفيد إلى البنك الذي يتعامل معهالم

يوما إلى  04القبول من  التي تسحب على قوة اعتماد كان في حاجة عاجلة إلى السيولة وتتراوح مدة الكمبيالة
 .يوما 314
 the deferred payment credit: اعتماد الدفع الجل -11-9

ال يتم الدفع للمستفيد فورا عقب تقديم المستندات وإنما يتم بعد انقضاء مدة من الزمن محددة في        
في التاريخ  يضمن الدفع للبائع وفي نفس الوقت يمنح المشتري فترة سماح ، فاعتماد الدفع االجلاالعتماد

ال يتضمن وجود  والفرق بن اعتماد القبول واالعتماد الدفع االجل هو ان األخير، المذكور في االعتماد
ت والحصول خصم الكمبياالومن ثم ال يتمتع المستفيد بإمكانية  ،كمبيالة ضمن المستندات مثل اعتماد القبول

 .أجل السداد ، ويمكن له الحصول على تسهيل مصرفي عندعلى سيولة نقدية حاضرة

  :التحصيل المستنديثانيا: 

 تعريف التحصيل المستندي   -1
هو أمر يصدر من البائع إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معين من المشتري مقابل تسليمه        

البنك  وعلى ،توقيع المشتري على كمبيالة مقابلو يتم التسديد إما نقدا و  ،مباعة إليهمستندات شحن البضاعة ال
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التزام في حالة  ال يقع عليه أيمل أية مسؤولية و ل كل جهد في التحصيل غير انه ال يتحذبتنفيذ أمر عميله و 
 .فشله في التحصيل

وعلى عميل البنك ان يعطيه المستندات الخاصة بعملية تصدير البضاعة لمطابقتها مع امر التحصيل،       
اال انه ال توجد مسؤولية على البنك في فحص هذه المستندات او اكتشاف التناقضات الخاصة بنوع او كمية 
البضاعة، فهذا امر تتم تسويته بين طرفي التعاقد، ولذاك فان التحصيل المستندي يختلف عن االعتماد 

  المستندي في هذه الناحية. 
 :جارة الدولية في الحاالت التاليةويستخدم التحصيل المستندي في مجال الت      
  .استعداده للسدادلبائع أدنى شك في قدرة المشتري و إذا لم يوجد لدى ا -
  .االقتصادية في بلد المستوردالظروف السياسية و  استقرار -
استخراج تراخيص  ،مثل الرقابة على النقد ،على االستيراد في بلد المستورد عدم وجود أية قيود -

  .استيراد ...الخ
  .إذا كانت السلع المصدرة لم يتم تصنيعها خصيصا للمشتري  -

  اطراف عملية التحصيل المستندي -2
 هم:في هذه العملية و  هناك أربعة أطراف     
هو الذي يقوم بإعداد مستندات التحصيل و يسلمها إلى و  (:ي المر )المصدر أو البائعالطرف معط -ا

  .البنك مع أمر التحصيل
يرسلها إلى البنك الذي لذي يستلم المستندات من البائع و وهو ا بنك المصدر(:ول )البنك المح -ب

 سيتولى التحصيل حسب التعليمات الصادرة إليه.
هو الذي يقوم بتحصيل قيمة المستندات المقدمة إلى المشتري و  :(البنك المحصل )بنك المستورد -ج

  .نقدا أو مقابل توقيعه على كمبيالة
  .اما نقدا او كمبيالة لتوقيعها تقدم إليه المستندات للتحصيلو  مشتري(:المستورد )ال -د

 المختلفة للتحصيل المستندي  طرق ال -3
    تسليم مستندي للمشتري مقابل الدفع الفوري   -3-1

أال يتأخر الدفع عن  نأ هوو  ،يسمح للبنك المحصل تسليم المستندات للمشتري مقابل الدفع الفوري       
 يسلم المستنداتء التفريغ و ، فالمصدر يرسل البضاعة إلى ميناول البضاعة إلى ميناء التفريغوص تاريخ

 .مات بتسليمها مقابل الدفع الفوري لمصرفه مع تقديم التعلي
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  تسليم مستندي للمشتري مقابل قبوله الكمبيالة المسحوبة -3-2
بقبول الكمبيالة المسحوبة عليه ري يقوم البنك المحصل بتقديم المستندات للمشتري إذا قام المشت       
، ع أو في تاريخ معين في المستقبليوما بعد اإلطال 314يوما إلى  04التوقيع عليها و تتراوح مدتها بين و 

في هذه الحالة يمكن للمشتري حيازة البضاعة قبل السداد الفعلي ، و يمكن أن يبيعها لكي يحصل على 
متد لفترة استحقاق ا يعني أن المشتري قد حصل على ائتمان من البائع يهذ، و بلغ الالزم لتسديد الكمبيالةالم

و أي بنك آخر لهذه يمكن للبائع أن يطلب من المشتري الحصول على ضمان البنك المحصل أالكمبيالة، و 
 .بالتالي يمكنه خصمها أو يقدمها كضمان للحصول على تسهيل ائتماني من البنكالكمبيالة، و 

  يل المستنديمراحل عملية التحص -4
 تتم عملية التحصيل المستندي وفقا للمراحل التالية:      

، وتحديد طريقة التسديد توريد بضائع معينة تجاري بشان عقد يقوم الطرفان المصدر والمستورد بابرام -3
 .بواسطة التحصيل المستندي

 واعدادها للشحن من طرف المصدر.تجهيز البضاعة المطلوبة  -2
إلى مثل )الفاتورة كافة المستندات الخاصة بالبضاعة المصدرة الى المشتري  يقوم المصدر بتحضير -0

 .هبنك إلى تقديمهاشهادة المنشأ ...الخ( و  ،وثيقة التامين ،سند الشحن، التجارية
 .المستورد القائم بعملية التحصيل بإرسال هذه المستندات إلى بنك مصدريقوم بنك ال -0
، وبعدها يسلمه إياها بوصول المستندات ( بإشعار المستوردصل ) البنك المح ستورديقوم بنك الم -5

 مقابل دفع قيمتها.
يقوم المستورد بدفع قيم البضاعة اما نقدا او بقبول كمبيالة مسحوبة عليه وذلك وفق الشروط الخاصة  -0

 بالعملية.
ولة من طرف يقوم بنك المستورد بتحويل المبلغ الى بنك المصدر سواءا نقدا او تحويل الكمبيالة المقب -9

 المستورد.
 يقوم بنك المصدر بتحويل المبلغ الى حساب المصدر )عميله(. -1
  يستلم المستورد البضاعة بعد تقديمه المستندات الى الناقل.  -0
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 التحصيل المستندي  مسارخطوات : ( 5 )شكل رقم                            
 

                                                     (3) 

 
 

                                (2)                                 (0)             
 تسليم البضاعة مقابل                           شحن البضاعة                        

 تقديم المستندات                                                             تسليم( 0)  
 ( تسليم5)                                                                           المستندات  

 المستندات                    ( الدفع نقدا او                                 8)                  
 ( الدفع نقدا او6)                                                                       بيالة مقبولةاو كم              

 ولةكمبيالة مقب                                                                                                      
 

                                                                             الدفع نقدا او كمبيالة مقبولة (7)                                          
 

 ( تحويل المستندات4)                                           
 
 مزايا عمليات التحصيل المستندي  -5

يتوقف على  سترودة كما أن تسليم المستندات للمقلة التكلفو فهي تتميز بالبساطة  :مصدربالنسبة لل       
للدفع مقابل توقيعه على  إما بحصوله على قيمة المستندات فورا من المشتري أو منحه مهلة مصدررغبة ال
 . كمبيالة
 توفر له الوقت  لمعاينةقل تكلفة من االعتماد المستندي و فهي أنها طريقة أ ستورد:أما بالنسبة للم      

الدفع يؤجل إلى حين ، كما أن دات بدقة قبل دفع ثمنهاالبضاعة المشحونة إليه بعد وصولها أو مراجعة المستن
 .وصول البضاعة

قوم المستورد عادة في التحصيل المستندي اال بسداد قيمة مستندات الشحن وعمولة التحصيل، يال       
د عموالت تزيد عن العموالت الخاصة بالتحصيل يقوم هذا المستورد بسدا بينما في االعتماد المستندي

  المستندات وعموالت التبليغ او التعزيز. ض المصاريف األخرى كمصاريف تدوالالمستندي، وبع
 
    

 عقد تجاري     

 المستورد      المصدر       الناقل     

 بنك المستورد) المحصل(  بنك المصدر)المحول(
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  عيوب عمليات التحصيل المستندي  -6
ان عملية التحصيل المستندي ال تخلو من العيوب كونها التوفر الي التزام من طرف البنوك لصالح    

من الطرفين، سواء بضمان الدفع لصالح المصدر او مراقبة مطابقة الوثائق لالتفاق لصالح المستورد، بل أي 
 يقتصر دور البنوك على تحويل الوثائق مقابل تحصيل ثمنها مما يؤدي الى:

تعرض المصدر لمخاطر عدم التسديد او عدم قبول الكمبيالة من طرف المستورد بعد ارسال  -
 البضاعة.

 سوف يتكبد بعض الغرامات والمصاريف مثل غرامةمصدر للبضاعة فإن ال ستوردرفض الم في حالة -
 .أو التأمين ....الخ أو تسديد مصاريف التخزين عدم تفريغ البضاعة من السفينة

 سيتأخر بالتالي في مصدرالسفينة المشحونة عليها البضاعة، فإن ال وصول في إذا حدث تأخير -
 .م قيمة البضاعةاستال

 رض المصدر لمخاطر عند رفض المستورد القيام بسحب الوثائق لسبب من األسباب. يتع -
  دور البنك في التحصيل المستندي  -7
ليس مر عملية و ويطبق البنك المكلف بتسليم المستندات أوا هو وكيليقدم البنك خدمة وليس قرضا و         

 الحاالت التالية:  يتدخل البنك فيتفحصها و  الله حق في شكلها وال شرعيتها و 
 . في حالة التسوية بواسطة القبول -
 في حالة تعرض المستفيد لعرقلة في المجال الجمركي كعدم امتالكه لإلجراءات الضرورية .  -
في حالة إرسال البضاعة بطريقة أخرى غير بحرية أي عدم إرسال البضاعة في السفينة في هذه  -

 الحالة يلعب دور المرسل إليه. 
 . ية ناتجة عن تأخر وصول المستنداتلبنك أية مسؤولال يحتمل ا -
يتحمل أي مسؤولية بخصوص  اللها وشرعيتها و التأكد من شكولى البنك فحص الورقة التجارية و يت -

 . التوقيع
 المقارنة بين االعتماد المستندي والتحصيل المستندي -8

   حصيل المستندي كمايلي:االعتماد المستندي والت بينالجدول التالي المقارنة  يوضح       
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 المستندي ل(: المقارنة بين االعتماد المستندي والتحصي 2الجدول رقم )                       

وجه 
 المقارنة

 التحصيل المستندي االعتماد المستندي 

 المستورد: طالب فاتح االعتماد - االطراف
 البنك مصدر االعتماد: بنك المستورد -
 غ: بنك المصدرالبنك المبل  -
 المصدر: المستفيد -

 معطي االمر: المصدر -
 البنك المحول: بنك المصدر -
 البنك المحصل: بنك المستورد -
 المسحوب عليه: المستورد -

 االعتماد المستندي القابل لاللغاء - االنواع
 االعتماد المستندي غير القابل لاللغاء -
 والمعزز االعتماد المستندي غير القابل لاللغاء -
االعتماد المستندي غير القابل لاللغاء وغير  -

 معزز

 تسليم المستندات مقابل الدفع الفوري  -
 تسليم المستندات مقابل قبول كمبيالة -

 التزامات طالب فتح االعتماد:  االلتزامات
 الوفاء بقيمة الغطاء النقدي -
الوفاء بقيمة العموالت والمصاريف الخاصة  -

 باالعتماد
  انات البنك فاتح االعتماد:التز 

ذ تعليمات العميل الخاصة بفتح االعتماد تنفي -
 بكل دقة وسرعة وامانة

فحص مستندات الشحن التي ترد على قوة  -
 االعتماد

 االلتزام بتسليم المستندات الى عميله -
 :التزامات البنك المبلغ 

 مراعاة السرعة والدقة في ابالغ المستفيد  -
شحن للتاكد من مطابقتها فحص مستندات ال -

 في ظاهرها الى شروط االعتماد
 التزامات المستفيد )المصدر( من االعتماد 

 االتزام بتنفيذ شروط االعتماد -
 تقديم المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة -

البنوك ملزمة فقط بالتاكد من ان  -
مستندات الشحن المقدمة تتطابق مع 

وان فحص  ماهو مدون بامر التحصيل،
ه المستندات ال يشكل التزامات وال يولد ذه

اعباء على البنوك، وال تتحمل أي 
مسؤولية ناتجة عن عن تاخر وصول 

 المستندات.
 
البنوك ليست مسؤولة على النتائج  -

 المترتبة عن القوة القاهرة.
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 للتجارة الدولية : تقنيات التمويل المتوسطة وطويلة الجلالمحور السادس

هناك العديد من التقنيات التي تستعمل في التمويل المتوسط والطويل األجل للتجارة الخارجية، والهدف       
نظمة منها توفير وسائل التمويل الضرورية التي تسمح بتسهيل وتطوير التجارة الخارجية، حيث تحاول األ

البنكية المختلفة أن تنوع من وسائل تدخلها حسب الظروف السائدة، وطبيعة العمليات التي يراد تمويلها، 
 وكذلك الدول التي تحاول أن تربط معها عالقات اقتصادية، وتتمثل تلك األدوات فيما يلي:

 قرض الموردأوال: 
  تعريف قرض المورد -1

األجل يمنح للمصدر الذي يمنح اآلخر مهلة تسديد لزبونه هو قرض مصرفي متوسط أو طويل        
شهرا، وهو عملية تمويل صفقة  31)المستورد( وتترواح مدة التسديد التي منحت للمستورد من طرف المصدر 

تصدير يتولى فيها المصدر تمويل الصفقة اعتمادا على موارده المالية أو االعتماد على أحد المصارف عن 
ته )سندات الدفع أو الكمبيالة( لدى المصارف، وفي هذه العملية تقوم عالقة مباشرة بين طريق خصم مستحقا

المصدر وهذا المصرف الذي يوفر التمويل الالزم لصفقة التصدير وبعد انتهاء أجل الدفع المحدد أصال بين 
  المصدر والمستورد يقوم البنك بتحصيل قيمة سداد الكمبيالة من المستورد.

 

 الضمانات 
 االجراءات 

 التكاليف

وسيلة دفع مضمونة في العمليات التجارية  -
ولية، حيث انها توفر الثقة بين المصدر الد

 والمستورد
توفر تسهيالت ائتمانية لكل من المصدر  -

 والمستورد 
 تتميز بشفافية المعامالت التجارية -
 تتميز ببطئ االجراءات وارتفاع تكاليفها -
كثرة التعقيدات في حالة التعديل لشروط  -

 االعتماد المستندي

بين تتطلب درجة عالية من الثقة  -
 المصدر والمستورد

تتميز بالبساطة وقلة االجراءات وتوفر  -
 كل من الوقت والمصاريف

تتمتع بدرجة عالية من المرونة  -
التعاقدات المبرمة بين  ذوالسهولة في تنفي

 المصدر والمستورد 
ه التقنية مصدرا سريعا ذال تمثل ه -

للسيولة النقدية للمصدر، كما تقل فيها 
 درجات االمان
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ام البنك بمنح قرض للمصدر لتمويل صادراته، ولكن هذا القرض هو ناشئ باألساس عن أو هو قي 
مهلة تسديد يمنحها المصدر لفائدة المستورد، وبمعنى آخر، عندما يمنح المصدر لصالحه زبونه األجنبي 

لصادرات، مهلة للتسديد، يلجأ إلى البنك للتفاوض حول امكانية قيام هذا األخير بمنحه قرضا لتمويل هذه ا
  ولذلك يبدو قرض المورد على أنه شراء لديون من طرف البنك.

سنوات،  5شهرا و  31وفي هذا اإلطار يجب التمييز بين القروض المتوسطة األجل المحصورة بين        
سنوات، كما يستفيد من هذا النوع من القروض مصدري  5والقرض الطويل األجل الذي تفوق مدته 

ت ووحدات اإلنتاج والخدمات الملحقة لتركيب األجهزة المباعة، كما يمنح لمصدري السلع التجهيزات واآلال
  االستهالكية والمواد األولية.

بضمان التمويل الذي قدمه البنك لهذه  فيتعلقخر من عملية ائتمان الصادرات اآل لجانبأما ا        
د كبير من الدول تتولى توفير ضمان شامل الصفقة، فإن هيئات ضمان الصادرات التي تم إنشاؤها في عد

( التي يحتفظ بها البنك الذي قدم التمويل، ويتم ذلك )الكمبياالت أو السندات االذنية لسداد األوراق التجارية
 مقابل توقيع عقد ضمان ضد المخاطرعن طريق قيام هذه الهيئة بإرسال خطاب ضمان لهذا البنك وذلك 

المصدر، ويدفع المصدر بموجب هذا العقد عمولة ضمان للهيئة التي أخذت على التجارية وغير التجارية مع 
 عاتقها تأمين القرض. 

 قرض المورد  سير مراحل -2
 .ويرسلها للقبول يقوم المصدر بسحب كمبيالة على المستورد -3

 .تورد بإرجاع الكمبيالة مع قبولهايقوم المس -2   
 أجل خصمها. من الى بنكه لكمبيالةا المصدر يقدم -0
 .ديد قيمة الكمبيالة من طرف البنكتس -0
 الكمبيالة في تاريخ االستحقاق.  قيمة تحصيل -5
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 قرض المورد سير مراحل(: 6رقم )  الشكل                               
                                                                   

 
 يقوم المستورد (2)                        قيمة                                                                 تسديد( 4)

بارجاع الكمبيالة          مبيالة على ( سحب الك1)                             تقديم الورقة  ( 3)      الكمبيالة            
 وقبولها                  المستورد        صمهالخ                      

 
 

 
 في تاريخ االستحقاق ( تحصيل قيمة الكمبيالة5)                                

 
 

وعيوب قرض المورد مزايا -3  

 مزايا قرض المورد -3-1
الوقت  ، كما يكسبه، الن مراقبة مجمل العمليات يقوم يقوم بها المصدرسهولة وسرعة اعداد القرض -

 واحد. الن اصداره يتم بعقد
تكاليف منخفضة بالنسبة للمصدر، النه ياخذ بعين االعتبار كل المصاريف عند تحديد السعر،  -

 وبالتالي تظهر في المبلغ االجمالي.
 استفادة المستورد من المهلة المقدمة له في السداد. -

 عيوب قرض المورد  -3-2
 .بالدين ، اي خطر عدم القدرة على الوفاءلمؤمنالجزء غير ا يتحمل المورد عبأ  -
 خطر الخزينة، حيث يتحمل المصدر الجزء غير الممول من طرف البنك. -
وتكلفة القرض الن المصدر يمكن ان  معرفة السعر الحقيقي للسلعة بالنسبة للمستورد اليمكن -

  واسعار الفائدة. يتالعب بسعر السلعة
 
 
 

 مصدرال     

 المستورد      بنك المصدر   
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 قرض المشتري : ثانيا
إن قرض المشتري هو نوع من التمويالت التي تنشأ من أجل تنشيط وانعاش الصادرات، فهو عبارة        

عن تمويل يقدم بصفة مباشرة للزبون األجنبي من طرف بنك المصدر حتى يتمكن من اتمام عملية الدفع 
 الفوري.

 ريف قرض المشتري تع -1
ك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر بإعطاء قرض المشتري هو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بن       

قرض للمستورد، بحيث يستعمله هذا األخير بتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر، ويمنح قرض المشتري لفترة 
( شهرا، ويلعب المصدر دور الوسيط في المفاوضات ما بين المستورد والبنوك 31تتجاوز ثمانية عشر )

رض هذه، ومن المالحظ أن كال الطرفين يستفيدان من هذا النوع من المعنية بغرض اتماما عملية الق
القروض، حيث يستفيد المورد من تسهيالت مالية طويلة نسبيا مع استالمه اآلني للبضائع، كما يستفيد 

  المصدر من تدخل هذه البنوك وذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف المستورد بمبلغ الصفقة.
 ي في الواقع المجال إلبرام عقدين هما:ويتيح قرض المشتر 

يتعلق بالعملية التجارية ما بين المصدر والمستورد، ويبين فيه نوعية العقد الول )العقد التجاري(:  -ا
 السلع ومبلغا وشروط تنفيذ الصفقة، واجراءات الدفع الفوري للبائع.

تم بين المستورد والبنك المانح للقرض، يتعلق بالعملية المالية والتي ت العقد الثاني )عقد القرض(: -ب
ويبين هذا العقد شروط اتمام القرض وانجازه مثل فترة القرض وطريقة استرداده ومعدالت الفائدة المطبقة، 
ويالحظ أن العقد المالي الذي يفسح المجال لمنح قرض للمستورد انما يرتبط عضويا بوجود العملية 

 التجارية ما بين المصدر والمستورد.

ويمنح قرض المشتري عادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث المبلغ خاصة، والسبب في ذلك أن تمويل      
صفقات بمثل هذه األهمية باالعتماد على األموال الخاصة للمستورد قد تعترضها بعض العوائق، فليس ممكنا 

ن المصدر بدوره ال يمكنه أن على الدوام أن يكون المستورد قادرا على تخصيص مثل هذه المبالغ، كما أ
ينتظر كل هذه المدة الطويلة خاصة إذا تعلق األمر بأموال هامة، وعلى هذا األساس، فإن تدخل البنوك 

 يعطي دعما للمصدر والمستورد كليهما.
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ونظرا لتحول العبئ المالي من المصدر إلى البنوك المانحة لهذه القروض تلجأ البنوك إلى هيئات        
ة وظيفتها القيام بتأمين هذه القروض الموجهة لتمويل الصادرات، وفي كثير من األحيان تلجأ متخصص

البنوك كأسلوب لزيادة احتياطها أمام األخطار المحتملة التي تنجم عن منح القروض، أن تلتمس من بنك 
 المستورد القيام بكفالة.

 تكلفة القرض -2
ل المستفيد من القرض، وهو المشتري األجنبي، وتتكون هذه تكلفة القرض هذه يجب أن تدفع من قب      

 التكاليف من: 
تدفع نسب مختلفة خالل فترات االستحقاق، وتكون مبينة في االتفاق، فهناك معدل يخضع  الفوائد: -أ

تحديده إلى بعض الشروط الخاصة ويطبق على جزء من القرض، بينما هناك معدل آخر يتحدد في 
 لجزء المتبقي من القرض.السوق وهو يطبق على ا

مقابل تعهد البنك بمنح القرض فإنه يقتطع عمولة تحسب ابتداءا من تاريخ ابرام  عموالت االلتزام: -ب
عقد القرض على المبلغ غير المستعمل منه، والمعدل المستعمل منه قابل للتفاوض بين المستورد 

 سنويا. %5إلى  %00والمقرض، وهو يتراوح بين 
تحسب على أساسا المبلغ االجمالي للعقد، تدفع مرة واحدة، والمعدل المستعمل قابل  عمولة التسيير: -ج

 .%4.5إلى  %4.0للتفاوض ويتراوح بين 
 وتختلف هذه العالوات باختالف شركات التأمين، وحسب مخاطر كل بلد. عالوات تأمين القرض: -ح

  ض المشتري قر  سير حلمرا -3
 صدر.إبرام العقد التجاري بين المستورد والم -3
 .القرض بين بنك المصدر والمستورد إبرام عقد -2
 .سديد الفوري من البنك إلى المصدرالت -0
 .عند تاريخ االستحقاق من المستوردتحصيل مبلغ الكمبيالة للبنك  -0
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 (: مراحل سير قرض المشتري  7الشكل رقم )                      
 سديد الفوري ( الت3)                                       

 
 

 ( ابرام العقد التجاري 1)                                                     
    

 
 ( اتفاق العقد2)                                      

 ( تحصيل مبلغ الكمبيالة4)                                  

 
 مزايا وعيوب قرض المشتري  -4

 تمثل مزايا قرض المشتري بالنسبة للمصدر والمستورد فيما يلي:ت المزايا:  -4-1
 بالنسبة للمصدر -ا   

 حصول المصدر على مبلغ الصفقة نقدا. -
 تخليص المصدر من العبئ المالي )خطر القرض( الذي يتم تحويله إلى البنك. -
والمتمثلة يجد المصدر نفسه معفى من كل العوائق اإلدارية المرتبطة بهذا النوع من القروض،  -

 أساسا في: متابعة التسديدات، متابعة الضمانات، تغطية الصرف.
 ال تتضمن ميزانية المصدر على ديون ألجل أو تعهدات خارج الميزانية. -

 بالنسبة للمستورد  -ب
 يستفيد المشتري بقرض مباشرة باالتصال مع البنك. -
 تكلفة العملية محددة بدقة النفصال العقدين. -

 ثل عيوب قرض المشتري في مايلي:تتمالعيوب:  -4-2  
 بالنسبة للمصدر -أ

اقل سرعة في التنفيذ وهذا راجع الى المدة الطويلة التي تستغرقها المفاوضات، وذلك لوجود  -
 )عقد تجاري، وعقد مالي( عقدين

 

 مصدرال     

 بنك المصدر    المستورد     
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 بالنسبة للمستورد  -ب
أقساط ارتفاع تكلفة القرض اضافة إلى معدل الفائدة هناك عمولة االلتزام، عمولة التسيير، و  -

 التأمين.
المشتري في هذا النوع من القروض يكون مجبرا على مفاوضة طرفين المصدر والبنك، في حين  -

 يفضل أن يسير ملفا واحدا ال أكثر حتى يستطيع أن يجيد التفاوض.
 فرق بين قرض المورد وقرض المشتري ال -5

رد للمصدر بعد منح يمنح قرض المشتري للمستورد بوساطة من المصدر، بينما يمنح قرض المو  -
 هذا األخير مهلة للمستورد.

يتطلب قرض المشتري ابرام عقدين )عقد تجاري، عقد مالي(، أما قرض المورد يتطلب إبرام عقد  -
 واحد.

قرض المورد أكثر سرعة ألن المصدر يراقب مجمل العمليات، بينما قرض المشتري أقل سرعة  -
 .في التنفيذ وهذا راجع إلى المفاوضات الطويلة

الدفع يتم عن طريق دفعات متتالية في قرض المورد في حين التسديد يكون فوري بالنسبة للمبالغ  -
 في قرض المشتري.

 forfaitingتمويل الصفقات الجزافية( ندات التصدير )تسمشراء ثالثا: 

 التمويل الجزافي تعريف -1
بيع سندات إذنية أو كمبياالت  تعتبر هذه التقنية أداة من أدوات تمويل التجارة الخارجية وتتمثل في 

bills of exchange   ذات استحقاقات آجلة إلى أحد البنوك أو البيوت المالية أو مؤسسات التمويل
 المتخصصة للحصول على تمويل نقدي فوري .

آخر  وتنشأ هذه االلتزامات المالية نتيجة قيام أحد المصدرين ببيع سلع رأسمالية إلى مستورد في بلد
، فإذا رغب المصدر في الحصول على تمويل فوري مقابل سندات الدين التي قبولة من هذا األخيروتكون م

متخصصة دون حق الرجوع على تكون في حوزته فإنه يقوم ببيعها إلى أحد البنوك أو مؤسسات التمويل ال
فترة زمنية تمتد إلى ، ويتم ذلك بأن يسلم المصدر السندات أو الكمبياالت المباعة والتي تستحق خالل البائع

ة خمس سنوات من تاريخ الصفقة إلى مشتري الدين مقابل الحصول على قيمتها فورا مخصوما منها نسب
 .ن مخاطر الصفقة ومسؤولية التحصيل، على أن يتحمل مشتري الديمئوية مقدما ثمن المدة بأكملها
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ر قابل لإللغاء من أحد البنوك يطلب مشتري الدين خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغيعادة ماو        
 .ويكون عادة هو نفس بنك المستورد ،ة للتعامل دوليا في بلد المستوردالمؤهل
، وقد يطلب من مشتري الدين ية محل الصفقةوهذا الضمان هو مستند مستقل عن األوراق التجار        

دفع وهي عبارة عن وعد بالper aval إضافة كفالة البنك لألوراق التجارية المباعة بأن يضيف إليها عبارة 
 .سجل مباشرة على األوراق التجارية، وتغير مشروط وغير قابل لإللغاء

وبالتالي فإن التمويل الجزافي هو شراء ديون ناشئة عن صادرات السلع والخدمات وهو نوع من       
المصدر أو األشخاص  ويفقد المشتري هذا النوع من الديون كل حق في متابعةالقروض متوسطة األجل ، 

الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة أو مالك هذا الدين مهما كان السبب، ونظرا الن مشتري هذا الدين يحل 
 يتماشى مع نسبيا محل المصدر في تحمل االخطار المحتملة، فان ذلك يقابله تطبيق معدل فائدة مرتفعا

 .طبيعة هذه االخطار
 شروط التغطية -2

 هذه الشروط فيما يلي: تتمثل جملة
احتياطي من بنك اولي متواجد في بلد التقبل الشركة شراء السندات اال بعد حصولها على ضمان  -

 .المستورد
 تطبق هذه التقنية على الصادرات من مواد التجهيز والمواد الصناعية المؤمنة لدى شركة التامين. -
معدالت الفائدة المطبق في قرض المورد تختلف تكلفة العملية حسب قيمة السندات، وهي اكبر من  -

 .وقرض المشتري 
وفقا اوضعية الزبائن، قيمة العقد، بلد المستورد، وطريقة الدفع المستعملة، وقيمة  تحدد قيمة الفائدة -

   الضمانات.
 مراحل سير عملية تمويل الصفقات الجزافية -3

 .الرأسمالية بين المصدر والمستوردعقد بيع السلعة  -3
 .المباعة من المصدر إلى المستورد لعةتسليم الس -2
 .ثم للمصدر المستورد السندات االذنية لبنكتسليم  -0
 .ية بين المصدر وجهة التمويلفعقد الصفقة الجزا -0
 .ية لجهة التمويلتسليم السندات االذن -5
 .ت للمصدر مخصوما منها نسبة معينةسداد قيمة السندا -0
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 .ا عند االستحقاق للمستوردلتحصيلهتقديم السندات االذنية لبنك المستورد  -9
 .يمة السندات في تواريخ االستحقاقسداد ق -1

 يبين عملية تمويل الصفقات الجزافية.  الشكل التالي 

 عملية شراء مستندات التصدير ) التمويل الجزافي (  :( 8شكل رقم )      
 

                                                (3) 
                                      

                                        (2                                  ) 

                                            (0) 

   (1(    )9(     )0(                                                )0(      )5(         )0) 

 
 
 
 

                                       (9) 
                          (1) 

 
 
 خصائص التمويل الجزافي  -4

تجمع الصفقات الجزافية بين العديد من العمليات المصرفية المختلفة فهي تجمع بين اإلقراض في        
طريق خصم تجارة بمفهومها التقليدي عن سوق العمالت األورو وسوق سندات األورو من جهة وبين تمويل ال

الكمبياالت التجارية وشراء الديون من جهة أخرى وفيما يلي خصائص للتمويل الجزافي المشابهة ألشكال 
 التمويل الدولي األخرى وهي:

 .فائدة ثابت مثل سندات األوروبية تعقد الصفقات الجزافية وفقا لسعر -
، إذنية أو كمبياالت تستحق كل ستة شهوراألجل مقابل سندات التمويل الجزافي هو تمويل متوسط   -

 .ثل االئتمان في سوق عمالت األوروم

 المستورد      المستورد     

 المستوردنك ب    
 )البنك الضامن(   

 جهة التمويل 
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 .اطر السائدة في سوق عمالت األورولها نفس المخ  -
 .مثل الخصم التقليدي لهذه األوراقتخصم السندات اإلذنية أو الكمبياالت في النوع من هذا التمويل   -
 .لمشاركة في سوق بنوك األوروعمالتافية إلى قيمة قروض اتصل قيمة الصفقات الجز   -
ل ترتبط عمليات التمويل الجزافي بسلع رأسمالية مثل االئتمان الحكومي متوسط األجل الممنوح  لتموي  -

 . عمليات تصدير السلع الرأسمالية
جملة أو ما يعرف تعتبر عمليات التمويل الجزافي شراء حقوق مالية للمصدرين مثل شراء الديون بال  -

 .(FACTORING )بالفاكتورينج 
 تحقق عمليات الصفقات الجزافية عائدا للبنوك مثل وسائل االستثمار للبنوك في المجاالت األخرى. -
 تأخذ الجهة الممولة بعين االعتبار عند شرائها أية صفقات جزافية كل الظروف السائدة في سوق بلد -

، وتقتصر مسؤولية ييم المخاطر المحيطة بهذه الصفقة، ودرجة تقالمستورد ومدى االستقرار السائد
 .السلع المصدرة وعلى سالمة شحنها المصدر على ضمان جودة

  مخاطر تمويل الصفقات الجزافية -5
 يتعرض مشتري الدين إلى المخاطر التالية: 

عدم  من على السداد أووتشتمل على احتماالت عدم قدرة المدين أو البنك الضاالمخاطر التجارية:  -5-1
 .رغبتهم  في ذلك

: وتتمثل في عدم قدرة أو رغبة المدين أو الضامن أو السلطات النقدية في بلد مخاطر التحويل -5-2
المستورد في تحويل قيمة السندات المباعة بالعملة المتفق عليها إلى مشتري الدين وتسمى هذه المخاطر 

 .تصاديةلمتعلقة بسياسة البلد االقالسياسية ا
، إذ يؤدي تقلب داد لعمالت تختلف عن عملة المصدريواجه مشتري الدين خطر الس :مخاطر العملة -5-3

قيمة أسعار الصرف إلى التأثير في قيمة الصفقة كاملة عندما يتم تحويل القيمة إلى عملة المصدر مما 
 إلحاق خسارة محققة لمشتري الدين. يؤدي إلى

أن  –قبل أن يعطي للمصدر التزاما نهائيا بالشراء  –يتعين على مشتري الدين  قةنظرا للمخاطر الساب      
 :يحصل على المعلومات التالية

نوع العملة المستخدمة في صفقة البيع وعادة ما تكون الدوالر األمريكي أو بعمالت األورو وقيمة  -  
 .ديونية المطلوب تمويلها، ومدة التمويلمستندات الم

 .الظروف السياسية واالقتصادية فيهلمصدر ومدى استقرار األحوال و البلد ا -   
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 .اسم المستورد وبلده -  
 .اسم الضامن وبلده -  
 كمبياالت ... إلخ (. –أدوات الدين المطلوب تمويلها ) سندات إذنية  -  
 ضمانة إضافية (. –نوع الضمان المقدم ) كفالة مصرفية مستقلة  -  
 .لصادرة وتاريخ استحقاق كل منها (يمة السندات اجدول السداد ) ق -  
 .وع البضاعة المصدرة إلى المستوردن -  
 .تاريخ تسليم مستندات شحن البضاعة -  
 التأكيد من وجود التصاريح والموافقات الالزمة ) تصريح االستيراد والموافقات النقدية ... إلخ(. -  
 .التد السندات اإلذنية أو الكمبيامكان سدا -  
الذي يتعامل  ، وقد يلجأ المصدر إلى البنكالمقدمة اليه التأكد من صحة التوقيعات على السندات -  

 على السندات. المدرجة للتصديق على صحة التوقيعات معه
ويكون االتفاق بين المصدر وجهة التمويل على شراء سندات الدين ملزما لكال الطرفين حيث يكون       

 ، كما أن جهة التمويل تكون هي ملزمة بشراء هذهم مستندات الدين إلى جهة التمويلسليالمصدر ملزما بت
ي الدين يكون متحمال لكل ، وعندما يتم تقديم مستندات الدين فإن مشتر المستندات بنسبة خصم متفق عليها

 ، وال يمكنه الرجوع على المصدر .المخاطر
 ات الجزافيةمصدر من عمليات الصفقالمزايا المكتسبة لل  -6

 :هناك عدة مزايا تتحقق للمصدر وهي       
 .المرتبطة بالعملية التجارية )خطر البلد والخطر التجاري( المحتملة كل المخاطر جنبت -
ولهذا فال  continent liabilitiesيدخل تمويل الصفقات الجزافية في بند االلتزامات العرضية  -

 .ة المصدر على االقتراض من البنوكاد قدر ومن ثم تزد ،مصدرتظهر في ميزانية ال
جهة من السندات اإلذنية إلى  %111يستطيع المصدر أن يبيع تمويل كلي للسندات حيث  -

قتراض ، ويتحصل على تمويل متوسط األجل دون اللجوء إلى االالتمويل بدون حق الرجوع عليه
 .المصرفي

سندات  ر فائدة ثابتة شانها في ذلك شانتجنب مخاطر تقلبات اسعار الفائدة، حيث تتم باسعا -
 . األورو

 ال يتحمل المصدر مخاطر تقلبات أسعار الصرف ألن هذه المخاطر تتحملها البنوك . -        
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يستطيع المصدر أن يتحصل على مورد مالي سريع  ببساطة بدون تعقيدات التوثيق القانوني  -
ل ألن المستندات المطلوبة تتمثل فقط في ومشاكل ناجمة عن إدارة االئتمان ومشاكل التحصي

 .دات إذنية أو كمبياالت يتم خصمهاسن
 بالمقابل يتحمل المصدر تكلفة تمويل مرتفعة نظرا للمزايا سابقة الذكر التي يحصل عليها.      

 تكلفة الصفقات الجزافية  -7
 :تتمثل فيمايلي تشمل تكلفة الصفقات الجزافية عدة بنود مختلفة      

ية المخاطر التجارية ويتحملها المستورد وحده الذي يجب عليه أن يتحصل على خطاب تغط -
 .فالة مصرفية وسداد تكلفة إصدارهامصرفي أو على ك

تغطية المخاطر السياسية ومخاطر التمويل تتحدد تكلفة تغطية هذه المخاطر حسب أحوال السوق  -
 . %0و  %4.5في بلد المستورد وتتراوح نسبتها بين 

، وتحدد عار السائدة في سوق عمالت األورويتحمل المصدر تكلفة التمويل التي تتوقف على األس  -
جهة التمويل نسبة الخصم حسب أسعار الصرف اآلجلة في سوق عمالت األورو للعملة المستعملة 

 واآلجال المحددة. 
 ية األخرى.دار اإلسنويا لتغطية المصاريف  %1.5تحصل جهة التمويل على نسبة تقدر بحوالي   -
 عمولة االلتزام او التعهد. -

 تحويل الفاتورةو  شراء مستندات التصدير بين المقارنة -8
يتضمن بيع سندات الدين  ،أداة من أدوات تمويل التجارةكبير بين التقنيتين فكالهما  هناك تشابه       

توفير المختصة من اجل  أو البنوك المصدر إلى أحد البيوت المالية تجة عن تصدير بضاعة من المنتجناال
 للمصدر دون ما حاجة  الى انتظار حلول تواريخ استحقاق سندات الدين مقابل نسبة خصم. السيولة النقدية

 اال ان هناك اختالف بينهما في مجموعة من النقاط تتمثل فيمايلي:
قد  تحويل الفاتورة ان عقد في حين شراء مستندات التصدير آلية تخص أساسا المعامالت الدولية، -

 يكون دوليا او محليا.

إلى  91مان تتراوح بين لتمويل صادرات السلع االستهالكية ولفترات ائت تستخدم تحويل الفاتورة -
لرأسمالية ولفترات تستخدم لتمويل تصدير السلع اف شراء مستندات التصديريوما، اما عمليات 181

 .أكثرو إلى خمس سنوات ائتمان تمتد 
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مخاطر التمويل والمخاطر السياسية، في حين تتحمل جهة عادة  غطىتحويل الفاتورة ال تفي عقد    -
 التمويل في عمليات شراء مستندات التصدير هذه المخاطر.

  financial leasingالتأجير التمويلي رابعا: 

 جير التمويليأمفهوم الت  -1
ر التي تكونها خصيصا لهذا الغرض اداة تستخدمها البنوك او شركات التاجي التأجير التمويلييعتبر 

تمويل السلع الرأسمالية الالزمة لخلق استرايجية تمويلية بديلة لالقراض، فهذه االداة هي شكل من اشكال 
طريق عقود تأجير متوسطة أو  ات واآلالت الصناعية والزراعية، وذلك عنللمنشآت اإلنتاجية مثل المعد

الالزم لنشاطها مما يعفيها من مهمة تدبير الموارد المالية المتالك  يةطويلة األجل توفر لها األصول الرأسمال
 . هذه االصول عن طريق االقتراض ودفع ثمنها بالكامل

وحسب هذا النظام تقوم المؤسسة المؤجرة ) المشتري ( بشراء األصل الرأسمالي بمواصفات محددة من 
إليه ) المؤسسة المستأجرة ( لمدة محددة من الزمن  مورد معين ) المنتج ( وتأجيره إلى المشروع الذي يحتاج

)متوسطة أو طويلة ( في مقابل سداد قيمة إيجار محددة يتفق عليها فيما بينهما ، وتسدد شهريا في أغلب 
األحوال وتزيد في مجموعها عن ثمن شراء األصول المؤجرة بحيث يتحقق للمؤجر عائد معدله يقترب من 

 مان .معدل الفائدة على قرض بض
 أطراف التعامل في التأجير التمويلي  -2

 :هناك ثالثة أطراف في هذه العملية
 مستخدم األصل الرأسمالي وهو المؤسسة المستأجرة . -3
 .التأجير ( والذي سيقوم بالتأجير ممول شراء األصل الرأسمالي ) البنك أو شركة -2
 البائع أو المورد لهذه األصول. -0

( ينتج نوعا معينا من اآلالت اإلنتاجية التي يحتاج Aأكثر سوف نفترض أن مصنع )ولزيادة التوضيح       
( يقوم ببيع هذه اآللة نقدا A( والذي يكون بحاجة إلى سيولة ففي هذه الحالة فإن المصنع )Bإليها المصنع )

ا إلى المصنع ( ويقوم بتأجيره)المشتري أو المؤجر (Cإلى أحد البنوك أو إحدى مؤسسات التأجير التمويلي)
(B)  مقابل قيمة إيجار شهري يتفق عليهلمدة معينة. 

  :هذه العالقة الثالثية بين أطراف عملية التأجير التمويلي حسب الشكل التالي توضيحويمكن 
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 التأجير التمويلي  عمليةأطراف (: العالقة بين  9الشكل رقم )                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تضمن عقدانوانطالقا من الشكل فإن التأجير التمويلي ي
 .ؤجرة والشركة المنتجة أو الموردةعقد بيع يحرر بين الشركة الم :الول -ا             

 .ؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرةعقد تأجير ويحرر بين الم :الثاني -ب
يد ويحتفظ المؤجر بملكية األصول المؤجرة وعند انتهاء العقد فإن المستأجر يكون له الخيار إما أن يع      

و أن ، وإما أن يستمر في استئجاره لألصل بسعر بالغ االنخفاض أتأجره إلى المالك المؤجراألصل الذي اس
خدم  ، وعليه فإن التأجير التمويلي هو عادة لفترة طويلة وال يقدم المؤجريشتريه بثمن رمزي يتفق عليه
فترة سريانه وتقدم الخدمة بواسطة ، وال يجوز للمستأجر إلغاء العقد خالل الصيانة ويتضمن فقط اإليجار

 .البنوك أو مؤسسات التأجير التمويلي
 جير التمويلي الدوليأالت -3

الصورة األعم لعمليات التأجير التمويلي هي عندما تعقد الصفقة محليا بمعنى أن المؤجر والمستأجر 
بمعنى ان المؤجر وغير المقيمين عندما تتم العملية بين المقيمين  ، غير أن التأجير يقع دوليان نفس الدولةم

ها إلى ويحدث ذلك إذا باع مصدر في دولة ما بعض المعدات التي ينتج ،في بلد ما والمستاجر في بلد اخر
، ت إلى مستأجر أجنبي في دولة أخرى ، وقامت هذه األخيرة بتأجير هذه المعداشركة تأجير في نفس الدولة

كية شركة التأجير وتظل تحت مل المستأجر في الدولة األجنبية إلىوفي هذه الحالة يشحن المنتج المعدات 

 
 (     C)  /المشتري ) المؤجر                            

 عقـــد                      مؤسسة التأجير او البنك                            
 بيــع اد ثمن       سد                                            سدد أقساط         عقد           
 األصل نقدا                                                 اإليجار          تأجير              
 تمويلي    

  
 

 االيجار تسليم األصل محل عقد                         
 (Aالمورد ) /المنتج                    (              B)المستـأجر        
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، سعر منخفض في نهاية فترة التأجير، وغالبا ما يقوم المستأجر بشراء المعدات المؤجرة بخالل مدة العقد
 وبهذا تعتبر عملية التأجير كأنها عملية تصدير معدات دامت فترة تسديد قيمتها مدة عقد اإليجار.

التأجير الدولي في حالة السلع الرأسمالية التي يمكن تسجيلها دوليا كما هو الحال بالنسبة ويحدث        
 للطائرات والبواخر التي تستأجرها بعض الدول من دول أخرى.

 الدولي التمويلي جيرأالمراحل االساسية للت -4
 الدولي بثالث مراحل اساسية: التمويلي جيرأتمر عملية الت     
) المستورد( التجهيزات او المعدات االنتاجية التي يحتاجها من المورد، ويتفاوض معه يختار العميل  -3

حول ماسوف يتضمنه العقد من صيانة وسعر....الخ، وبعد ذلك يبحث العميل عن مؤسسة القرض 
 االيجاري، ويتفاوض معها حول عقد التمويل ) التكلفة، المدة، االيجار...الخ(.

من المورد لتصبح المالك الحقيقي ري التجهيزات والمعدات المطلوبة جاتشتري مؤسسة القرض االي  -2
 لها.

يدفع المستاجر االيجارات لشركة التاجير ويصبح له الحق في استعمال العتاد، وفي نهاية تاريخ   -0
  ع مراعاة االيجارات التي دفعها خالل مدة التاجير.مالعقد يستطيع المستاجر شراء هذا العتاد 

   
 عملية تأجير تمويلي دولي :( 9شكل رقم )                            

            
 سداد أقساط اإليجار                       شركة التأجير              

 المحلية       د تأجير                          عق                 
 سداد ثمن            عقـد                                                    

 بيـع  شراء المعدات                                                          
 (A(       دولة)Bدولة )                       

                          
 شحن المعدات                                  

 المنتج المحلي     ي                               المستأجر األجنب   
        (المصدر )    خطار استالم المعدات      ا          (المستورد)      
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 الدولي التمويلي وسلبيات التأجير مزايا -5
 المزايا التالية: يمنحان اللجو لهذه التقنية جير الدولي: أمزايا الت -5-1

البحث عن طرق للتمويل، يتعرضان من خاللها لخطر الصرف ومخاطر  تجنب المصدر والمستورد -
 سسة التاجير هي التي تقوم بعملية الشراء.مؤ  عدم الدفع، حيث ان

   بالنسبة للمصدر هذه التقنية تعد بمثابة البيع الفوري )البيع نقدا(.  -
في العادة مبالغها كبيرة،  تسمح للمستورد عدم التسديد الفوري لمبالغ المعدات والتجهيزات والتي تكون  -

 يجار فقط.حيث يدفع مبلغ اال
راء التخفيف من ميزانية المؤسسة ) المستورد(، نظرا لعدم الحصول على هذه األصول عن طريق الش -

  .، وهذا يعطي المستأجر قدرة أكبر على االقتراضبأموال مقرضة
 .لى أوجه إنفاق أخرى تسمح هذه التقنية بتوفير األموال الذاتية للمؤسسة وتوجيهها إ -
إعفاء المستأجر من تقديم ضمانات مصرفية مكلفة على نحو ما هو متبع في حالة التمويل ب تسمح -

 المصرفي.
إذا استأجرت مؤسسة األصول الرأسمالي بدال من تملكه فإنها يمكن أن تحقق وفرا ضريبيا إذا كانت  -

ة قسط االهتالك على أساسه لغرض فترة اإليجار تقل عن العمر االفتراضي الذي يتم حساب قيم
 الضريبة.

  جير الدوليأعيوب الت -5-2
 فيمايلي: رغم كل المزايا المذكورة سابقا اال انه ال يخلو من بعض السلبيات والتي تتمثل       

 التمويل االخرى. بطرق  مقارنةكما تعتبر هذه التقنية عملية معقدة  ،ة االيجارارتفاع تكلف -
تراجع قيمة المعدات،  ر عدة منها خطر سعر الصرف، وخطرمخاطتواجه المؤسسة المؤجرة  -

 وعدم القدرة على اعادة بيعها.
 الدولي تكلفة التأجير التمويلي -6

، ك األصل بالكامل مع سعر الفائدةاستهال تكون هذه التكلفة من عدة عناصر تتضمن قسطت
د يكما ان تسد، يف اإلدارية الطارئةخاطر والمصار باإلضافة إلى عالوة محددة للشركة المؤجرة لمواجهة الم

 هذه االقساط يمكن ان يكون تصاعديا او تنازليا او مكيفا مع شروط السوق. 
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 الدولية والضمانات البنكية دوليةارة ال: أخطار التجالمحور السابع

ار التي رغم جميع الجهود المبذولة النجاح الصفقات التجارية الدولية اال انها التخلو من االخط       
يتعرض لها اطراف التبادل، مما استوجب تدخل البنوك للتقليل من هذه االخطار عن طريق تقديم ضمانات 

 بنكية لهم.

 دوليةارة الأخطار التج أوال:
بالرغم من تطور التجارة الخارجية وتعدد الوسائل التي تضمن تأدية المبادالت الدولية على أحسن وجه       

م عن عمليات االستيراد والتصدير يتعرض لها كل من المصدر والمستورد، وهذا نظرا هناك عدة مخاطر تنج
لبعد المسافات بين المتعاملين واختالف اللغات واختالف الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والقانونية بين الدول، تتمثل هذه المخاطر التي تتعرض لها التجارة الدولية فيما يلي:

  طر السياسيةالمخا -1
، وكذا تصادي والتشريعي في بلد المستورديحدث هذا الخطر في حالة عدم االستقرار السياسي واالق      

وهذه المخاطر تظهر نتيجة األحداث واالضطرابات  ،قيام حروب أهلية أو أجنبية، ثورات انقالبية ... إلخ
هذه األحداث دون تمكن المستورد أو المصدر والشغب التي توجد في بلد المستورد أو المصدر، بحيث تحول 

من تنفيذ كافة التزاماتها على الرغم من رغبتهم في تنفيذ العقد، أي عوامل خارجة عن إرادتها، فالمصدر 
والمستورد كي يحموا أنفسهم عليهم متابعة األوضاع السياسية واالقتصادية باستمرار، وتتمثل أسباب هذه 

 المخاطر فيما يلي:

حكم أو قرار من حكومة بلد المصدر تحول دون التنفيذ الجزئي أو الكلي لصفقة فعل أو  -
  .التصدير

فعل او حكم او قرار من حكومة دولة أجنبية قد تكون دولة العبور مثال تحول أيضا دون التنفيذ  -
 .الجزئي او الكلي لصفة التصدير

وقفه أو عدم تجديده او منعها إلغاء السلطات العامة في دولة المستورد لترخيص اإلستيراد أو  -
  .ادخال البضاعة

 إستيالء السلطات العامة دولة المستورد أو دولة العبور على البضاعة المشحونة  -
  .أو حجزها او مصادرتها
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قيام السلطات العامة في دولة المشتري او الدولة التي سيتم الوفاء بواسطتها لمبلغ المصدر من  -
 اء به او اسقاطه كليا او جزئيا.حلول األجل، كتأجيل الوفشتري عند استيفاء حقه من الم

صدر، سواء برفضه أو امتناعه عن استالم مستندات الخالله بعقده مع اسار المشتري العام او اع -
  .البضاعة او عن دفع قيمتها

المتمثل في عدم امكانية المستورد من تحويل االموال المستحقة للمصدر خطر عدم التحويل و  -
 .صدور قرار منع عملية التحويلنتيجة ل

يترتب عليها مباشرة عجز المشتري أو  واالنقالبات والفتن وأعمال العنف والتي الحروب والثورات -
 تأخره في سداد المبالغ المستحقة للمصدر.

والتي تحول دون تنفيذ  ،الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والبراكين واألعاصير والفيضانات ..الخ -
 .صفقة التصدير

 خطر االئتمان أو عدم الدفع -2
ي هذه المرحلة هو الحصول على األساسي للمصدر ف مصدر بتوريد البضاعة فإن الهاجسبعد قيام ال       

والتي تسمى مخاطر االئتمان أو عدم الدفع والتي يكون مصدرها أو مسببها  ،له من طرف المستوردأموا
تحول دون تسديده لقيمة البضائع لصالح المصدر وتتمثل هذه  المستورد في ذاته أو أوضاعه المالية، والتي

 المخاطر فيما يلي:

 إفالس أو إعسار المستورد -2-1
يتمثل هذا في عدم إمكانية المستورد للدفع بشكل كلي أو نهائي لصالح المصدر وهذا بعد قيام األخير        

 فالس أو اإلعسار.وهذا نتيجة تعرض المستورد لإل ،بتسليم السلع المطلوبة للمستورد
 إمتناع المستورد عن السداد -2-2

إلى عدم قدرة المصدر على مالحقته قضائيا  استنادا سداد ما عليه من ديون  قد يمتنع المستورد عن       
للمطالبة بحقه، وقد يكون رفض المستورد للسداد راجعا إلى منازعاته في مقدار الدين أو أن المصدر لم يوفي 

 بإلتزاماته.
 مستورد استالم البضاعةرفض ال -2-3

استالم البضاعة المشحونة رغم قيام المصدر بالوفاء لجميع  ل في رفض المستورد أو إمتناعه عنيتمث       
 التزاماته اتجاه المستورد.
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 تحقاته في تاريخ االستحقاقعدم دفع المستورد لمس -2-4
يخ االستحقاق المحدد أو المتفق ي هذا عدم دفع المستورد لمستحقاته لصالح المصدر في تار ويعن        

وهذا بالرغم من قيام المصدر بتنفيذ التزاماته أمام  ،عليه في العقد التجاري، بسبب إهماله أو عجزه على ذلك
 المستورد.

التي منها ل العملية من مختلف جوانبها و على المصدر أن يحل اخطار االئتمان او عدم الدفع لتجنبو        
من أهم أسباب الوقوع في هذا زبائن، خصائصهم، وسائل وآجال الدفع المقدمة لهم، و أعمال التحليل رقم 

 :نجد الخطر
، يمثل على عدد قليل من الزبائن أو على منطقة جغرافية محددةان تركيز الصادرات  تركيز البيع: -أ

 .خطر لعدم الدفع
 التي يمكن أن نذكر منها:التي توحي بخطر عدم الدفع و  ورد:خصائص المست  -ب

يحكم قة يمكن أن يقارن تصرفات زبونه و قدم العالقات مع الزبون بالعودة إلى تعامالته الساب -  
 عليه. 

 عما إذا كان يحقق أرباح أو خسائر.حالته المالية في السوق و  -  
 اك تقلبات.نوضعية في بلد المستورد حسنة أم هموقعه: هل البلده و   -  

أن تطرقنا إليها، حيث يقصد بها الوسائل والتقنيات التي سبق و : ة المستعملةالتقنيوسيلة الدفع و  -ج
بالظروف المحيطة بها حيث إن حسن االختيار عناية بالنظر إلى موضوع الصفقة و يجب أن تختار ب

 يمكن أن يقلل أو يلغي خطر عدم الدفع.
وكلما  رد،المستو عقد التجاري المبرم بين المصدر و إن موعد الدفع محدد في ال طول آجال الدفع: -خ

إذ أن هناك عالقة طردية بين شدة الخطر  خطر عدم الدفع،لت مدة االستحقاق كلما زادت حدة طا
  وآجال الدفع و يمكن أن نوضحها في الشكل التالي:
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 (: العالقة بيم شدة الخطر وآجال الدفع11الشكل رقم )                     

 بعد مدة القرض المحدد                 راا              في اسااتقاا     في اإل        مدة التصنيع            

 

 

 

    الدفع مساقا 

 معدوم  

 

 

 

 

 

 كاير جدا              كاير جدا                          كاير                                         ضعيف   

 

فع يمكن استعمال بعض تقنيات الدفع المستعلة في الصفقات مخاطر االئتمان وعدم الد ولتغطية      
 التجارية، التي يمكن ان تقلل او تلغي خطر عدم الدفع، وتتمثل هذه التقنيات في:

 .االعتماد المستندي غير قالبل لاللغاء والمعزز -
 .تحويل الفاتورة -
 .تاكيد الطلبية -

 خطر الصرف -3
ن أن تحدث من جراء التغيرات التي تقع على سعر إن خطر الصرف ناجم عن الخسارة الممك        

الصرف للعمالت بالنسبة للعملة األجنبية المرجعية للبنك، حيث أن هذا األخير له حقوق أو عليه ديون 
الذي يعبر عنها الوضعية الكلية لسعر الصرف و  محررة بهذه العمالت، في هذا اإلطار يجب التمييز بين

وضعية بية أو ما يسمى بالرصيد الصافي و الديون بالعمالت األجنألجنبية و ق بين الحقوق للعمالت ابالفر 
 سعر الصرف تمثل تجديد الحقوق الديون لعملة أجنبية.
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تفق عليه عند إبرام منه نستخلص أن خطر الصرف يتحدد في الفرق الموجود ما بين السعر المو        
لسعر محدد بعملة صعبة تخضع لمتغيرات السوق السعر الذي يصبح بعد التنفيذ، حيث أن هذا االصفقة و 

 التي تؤثر عليه، و لهذا يقع الخطر على الطرفين بالنسبة:
 للمستورد في حالة زيادة معدل الصرف.    -  
 للمصدر في حالة نقصان معدل الصرف.    -  

 يمكن تجنب خطر الصرف بعدة وسائل منها:
 غير ثابت.فاتورة المؤقتة غير محددة و في الوسائل حماية كأن يكون السعر  -        

 متغير إلى غاية موعد االستالم أو يتم الدفع تدريجيا. -
 .GAGEXالتأمين ضد خطر الصرف عند  -

 خطر اإلنتاج أو خطر الصنع -4
أو قد تكون بعد مدة نوعا ما، وهذا بين  ،إرسال البضاعة ةيبدأ خطر الصنع لحظة انتهاء مرحلة عملي       

ل البضاعة من طرف المصدر واستالمها من طرف المستورد أو استالم هذا األخير لمستندات مرحلة إرسا
وهنا قد يتعرض المصدر إلى ما يعرف بخطر الفسخ  ،شحن البضاعة وهذا حتى يتسنى له استالم البضاعة

ر بشكل نهائي وعليه فإن المصدالتعسفي للصفقة من قبل المستورد، هذا ما يؤدي إلى توقف الصفقة 
 مل لوحده كافة المصاريف المتعلقة بالصفقة.سيتح

وعليه فإن المصدر سيجد نفسه مضطرا إلعادة إرجاع بضاعته المصدرة أو إعادة بيعها في بلد        
المستورد، والخسارة هنا تنشأ عن الفارق بين سعر البيع وسعر إعادة البيع، غير أن الخسارة في حالة إعادة 

والمتمثلة في تكاليف التخزين في بلد المستورد،  ةذا بالنظر إلى التكاليف المرتفعالبيع ستكون قصوى، وه
 إعادتها إلى الوطن، إرسالها إلى بلد آخر، أو إعادة بيعها في بلد المستورد. ،اإلجراءات والرسوم الجمركية

بغية حماية  ،وعليه فإن التأمين ضد هذا النوع من األخطار يعتبر جد ضروري ومهم بالنسبة للمصدرين
 ووقاية أنفسهم من مخاطر إلغاء أو توقيف الصفقة.

 خطر ارتفاع تكاليف االنتاج -5
ارتفاع األسعار الداخلية  يوالمتمثلة فى المستوى االقتصادي الداخلي متعلق بالتطورات الحاصلة عل       

اسية الالزمة إلنتاج السلع للبلد المصدر نتيجة االرتفاع غير المرتقب ألعباء العمال أو تكلفة المواد األس
يتحمل المصدر الخسارة في حالة ما إذا تضمن العقد صيغـــة األسعار غير ، حيث الموجهة للتصدير
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دة ما بين اقتراح في المدة الممت بضاعةال تكلفةيحدثه ارتفاع سعر  وعليه فان هذا الخطر ينجم عما ،الرجعية
 اإلرسال.السعر للزبون و 

 حدة هذا الخطر باستخدام وسيلتين:نستطيع التقليل من و 
ذلك سعر البيع بداللة فيحدد ب ،في العقد التجاري ينص على مراجعة السعر بنداو إما وضع فقرة  -

خطر أو كله المن  جزءيحول ما نتوج موضوع الصفقة، وهذا التكاليف الناتجة عن الم التغيير في
 ال يخدم مصلحته. على عاتق المستورد إذا قبل ذلك البند في العقد الذي

 .مين ضد هذا النوع من االخطارالتأإما اللجوء إلى  -
 مخاطر عدم التحويل -6

يظهر هذا النوع من المخاطر عند وقوع أحداث سياسية أو صعوبات اقتصادية أو تشريعية في بلد        
ت التي تصدرها حكومة المستورد تمنع أو تؤجل تحويل األموال إلى المصدر، وينتج هذا الخطر بفعل القرارا

 بلد المستورد، وتتمثل بعض هذه القرارات الحكومية فيما يلي:
 قرار حكومة بلد المستورد بتعليق )توقيف( كافة أنواع الدفع للخارج. -
 أنظمة الصرف تعمل على تأخير أو منع تحويل األموال للخارج. وضع قوانين أو -
 منع شراء العمالت األجنبية. -
 ألجنبية لعملية الدفع.عدم كفاية العملة ا -
 منع أو تحديد بشكل كبير لحركة رؤوس األموال مع الخارج. -

قتة ويختفي بمجرد إزالة أو أنه في العادة يكون ذو طبيعة مؤ  هو أهم ما يميز هذا النوع من األخطارو       
 رفع القيود المفروضة على تحويل هذه األموال.

 االستالم للبضاعةثناء أمخاطر  -6
مخاطر الخاصة بإعداد البضائع وتجهيزها )موضع العقد( فالمستورد ال يهمه بالدرجة األولى وهي ال    

استالم البضاعة المطلوبة والمطابقة لشروط العقد والمخاطر التي جراء العقد واالتفاق على الشروط اال بعد إ
 تظهر من هذه الناحية تتمثل فيما يلي:

ة تخلف وصول الشحنة أو عدم وصولها إلى المكان قد يتعرض المستورد لمشاكل خطيرة في حال -
 المتفق عليه.

 أي سلعة ناقصة غير كاملة. ،عدم تسليم البضاعة بالكميات المتفق عليها -
 تسليم بضاعة بمواصفات مخالفة أو تقل عن الجودة المطلوبة والمحددة في اإلتفاق. -



 تقنيات تمويل التجارة الدولية 
 

 74 

 الضمانات البنكية الدوليةثانيا: 

ية المستعملة في تمويل التجارة الدولية فإنها تطرح مشكل في العديد من الدول رغم التقنيات المصرف       
حترام مواعيد العمليات التجارية وااللتزام بالعهود والحفاظ على ا وال ،بالعهوداجع لعدم االستقرار وعدم الوفاء ر 

ة، وقصد تسهيل تلجأ البنوك إلى رفع ضمانات مصرفية لتحقيق مرونة جيد ،ثقة المتعاملين التجاريين
 للمستورد والمصدر القيام بأعمالهم بطريقة سهل وسريعة وضمان هذه المبادالت التجارية الخارجية.

والمستورد يسعى إلى ضمان أن السلعة  ،فالمصدر يسعى للحصول على أمواله في أقرب اآلجال      
 ..(.المطلوبة تنتج وتورد وفق الشروط المتفق عليها ) أجال، أسعار، نوعية.

فالمصدر يسعى إلى ضمان  ،وبالتالي فإن كل طرف يسعى لوجود ضمانات تتماشى مع احتياجاته      
الدفع فيلزم المستورد باستخدام االعتماد المستندي أو ضمانات الدفع، ويسعى المستورد إلى الحصول على 

 فير هذه الضمانات.ضمانات السوق والتي تهدف إلى التنفيذ الجيد للصفقة، هنا تأتي البنوك لتو 
 الت والضمانات البنكية الكفامفهوم  -1

 :امات مكتوبة من طرف البنك حيث أنتعتبر الكفاالت والضمانات البنكية التز           
 الكفالة -1-1

لم يف به لدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذ تنفيذ االلتزام بأن يتعهد لهي عقد بمقتضاه يكفل شخص        
 المدين نفسه.

أو هي تعهد شخص طبيعي أو معنوي بأن يدفع الدين إلى الدائن عوضا عن المدين في حالة عدم        
 وفاء هذا األخير للدين، أي تحمل مسؤولية الوفاء عند إعسار المدين.

 تتميز الكفالة بالخصائص التالية:    
 .ين الدائن والكفيلإن الكفالة عقد رضائي، ينعقد بمجرد تراضي ب -
 قد تابع للعقد األصلي ) التجاري(.الكفالة ع -
 الكفالة عقد ملزم لجانب واحد. -
مين الدائن ضد امتناع المدين الكفالة عقد ضمان، أي أنها تضمن وفاء المدين بالدين، فهي تأ -

 الوفاء بالتزامه.عن 
 الضمانات البنكية -1-2

التزاما  عميل البنك() يذ شخصوثيقة تتضمن تعهد البنك برصد مبلغ معين لحد تاريخ معين يضمن تنف      
 .المستفيد(معينا اتجاه شخص ثالث )
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أو هي وثيقة يتعهد فيها البنك الضامن تعهدا ال رجوع عنه بناءا على طلب األمر بالدفع مبلغ من       
 المال للمستفيد لمجرد طلبه.

لمستورد بالمورد وعقد إن مخطط الضمانة المصرفية تفترض وجود عقدين متميزين: عقد أساسي يربط ا      
، يقوم ضمان في اإلطار وفي نطاق العقد األساسي الذي يدعى منه المصدر ب " األمر" والمستورد بالمستفيد

اتجاه ى المصرف يطلب منه فيها أن يكون ضامنا األمر( بتوجيه رسالة تحمل تعليمات إللالمر )  لمعطيا
 لعقد األساسي.المستورد المستفيد لبعض االلتزامات الناجمة عن ا

فالضمانات البنكية هي التزام أساس ومستقل يضبط العالقة بين أطراف العقد، بتدخل البنوك وأطراف       
 الضمان البنكي قد تكون ثالثة أو أربعة أطراف رئيسية حسب طبيعة الضمان وهي: 

مجبر  إذ يكون  ،هو الذي يأمر بنكه بوضع ضمان لحساب المستورد صاحب المر ) المصدر(: -
 على إتمام واجباته التعاقدية، وهذا كي ال يلزم على دفع قيمة الضمان.

حالة أن المصدر عجز عن االلتزام  في لضمانايمة له الحق في طلب ق المستورد )المستفيد(: -
 بواجباته التعاقدية.

ذلك بهدف تعويضه في و  ،وهو الذي اصدر الضمان لصالح المستفيد ك المستورد(:بنن )امالض -
 تزام صاحب األمر.لإم لة عدحا

بدفع  (من خالل الضمان المضاد) والذي يتعهد للبنك الضامن بنك المصدر(:الضامن المضاد ) -
 ة )المصدر( بالتزاماته.ن المضاد في حالة ما إذا أخل عميلمبلغ الضما

 مبادئ الضمانات البنكية -2
 مبدأ استقاللية الضمان -2-1
كما يعني أن يبقى الضمان حياديا بالنسبة لكل  ،لعقد التجاري وهذا يعني استقاللية الضمان عن ا       

 النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المصدر والمستورد خالل الصفقة التجارية.
  مبدأ إلزامية الضمان -2-2

الضمان يتطلب إثبات الطلب من طرف المستفيد، واستعمال يلزم الضامن بدفع مبلغ الضمان عند      
 نوعين من الضمانات:

يجب أن يحترم المستورد في طلبه تنفيذ التزاماته والشروط المتعلقة : لول الطلبضمان  -ا
بخطاب الضمان وعلى البنك أن ينفذ طلب المستورد، ويكون للمستورد الحق في الحصول على 

 الدفع عند أول الطلب. ان عند أول طلب من طرفه فهي مستحقة السداد وواجبةمبلغ الضم
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إذ يقوم البنك بدفع قيمة الضمان مباشرة للمستفيد بعد تقديم هذا األخير  ان مستندي:ضم -ب          
خالل المصدر بالتزاماته التعاقدية، هنا يقدم البنك اوالتي تبين  ،للمستندات المتفق عليها في العقد

  الضامن التزام نهائي بالدفع.

 طرق إصدار الضمانات البنكية -3
 غير المباشر.و المباشر  ، االصدارأن نميز بين نوعين من اإلصدار إلصدار الضمانات البنكية يجب

  الضمان المباشر -3-1
المصدر )الضامن المضاد( بإصدار الضمان مباشرة لصالح المستفيد وبالتالي تتدخل ثالثة  يقوم بنك      

على تسليم المستفيد، في هذه الحالة يقتصر دور البنك المستورد ) الضامن(  بنك االمر، أطراف: األمر،
ل المستورد في حالة موافقة هذا البنك نفسه، في هذه الحالة فإن بنك ان للمستورد ووضع المبلغ في متناالضم

ولية في حالة إفالس األمر المستورد ما هو إال مبلغ وناقل للضمان وال يتعرض ألي خطر وال يتحمل أي مسؤ 
 ن أداء واجباته التعاقدية.وعجزه ع

  غير المباشرالضمان  -3-2
ن تعهدا مباشرا در البنك الضاميقوم هذا النوع من الضمانات على أساس تعهدين: من جهة يص

عقد (، ومن جهة أخرى البنك الضامن المضاد يتعهد اتجاه البنك الضامن )لصالح المستفيد )عقد الضمان
 الضمان المضاد(.

ن طرف بنك على ضمان مضاد م تفيد ما لم يحصلإذ أن البنك الضامن ال يمكنه تقديم ضمان للمس      
ويحتوي على عناصر العقد  ،بنك المصدر(صل من المرسل األجنبي )تتم هذه العملية بطلب مف ،المصدر

 وكذا أطراف التعاقد إضافة إلى نوع الضمان الواجب تقديمه.

 أنواع الضمانات البنكية الدولية -4
يتحدد نوع الضمان من الغرض الذي و  ،ية الدوليةتقوم البنوك بإصدار أنواع عديدة من الضمانات البنك       

وتتمثل مختلف أنواع  ،ما يخدم مصالح أطراف الضمان سواء كان مستوردين أو مصدريننشأ من أجله، وب
 هذه الضمانات فيما يلي:

 الضمانات لصالح المستورد -4-1
 ضمان االكتتاب )ضمان المناقصة( -ا    

 نلكبيرة بإعالن مناقصة الختيار أحسن الموردين الدوليين الذيتقوم المؤسسات في حالة الصفقات ا       
يقومون بتوريد البضاعة بأحسن الشروط وتسمح ضمانات اإلكتتاب للمشتري المستورد بالحصول على ضمان 
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ضد مخاطر عدم اإلتمام النهائي للعقد من طرف المصدر، حيث عند إبرام العقد ال بد للمصدر أن يقدم 
من قيمة العقد، وتمتد مدته من تاريخ االيداع من  %5و  %2ث أن قيمته تتراوح مابين ضمان االكتتاب حي

 طرف المؤسسة التي دخلت المناقصة للترشح إلى غاية إمضاء العقد.
 ضمان حسن التنفيذ -ب   

ففي حالة إخالل أو تأخر  ،إن الغاية من هذه الضمانة تكمن في الضمان والتأكد من إنجاز الصفقة       
المصدر بالتزاماته التعاقدية فيما يخص نوعية البضاعة أو جودتها أو دقة الخدمة أو السلعة المقدمة، فيمكن 

التنفيذ  نسلغ الضمان، وغالبا ما يتبع ضمان حبكل من مب واللمستورد التوجه للبنك الضامن ويطالب بجزء 
ي أو النهائي للبضائع من قبل ضمان المناقصة، وتنتهي صالحية هذه الضمانات عند االستالم الجزئ

 المستورد.
 ضمان استرجاع التسبيق -ج

في هذه الحالة يقوم المستورد بتقديم مبلغ مالي إلى المصدر كتسبيق يقتطعه هذا األخير من قيمة         
مقدم الخدمة أو البضاعة فيما بعد، وعليه يوضع ضمان استرجاع التسبيق بتعويض جزءا أو كل التسبيق ال

ذا اخل المصدر بالتزاماته في تنفيذ شروط العقد، ويتراوح مبلغ الضمان المستفيد في حال ما امن طرف 
 وتغطي نسبيته مبلغ التسبيق.اذ من مبلغ العقد التجاري،  %35الى  %5عموما مابين 

  ضمان اقتطاع الضمان -ح
ان عيوب اإلنشاء أو حيث يغطي هذا الضم ،يرتبط هذا النوع من الضمان بالتأكد من حسن التنفيذ       

حيث يكون العقد  ،الصيانة في مرحلة التجربة والتي تكون بين االستقبال المؤقت للبضاعة واالستقبال النهائي
 -عه للمصدر إال عند نهاية العقد على أساس نسبة من مبلغ الصفقة الذي يحتفظ به المشتري وال يتم دف

يقوم المصدر بتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية في فترة يضمن المستورد من خالله أن  ، - طاع الضمانتقا
التجربة، ويتم استخدام هذه الضمانات في حالة كون البضاعة الموردة من قبل المصدر ال تتماشى مع دفتر 

 الشروط المتفق عليه أو عدم قيام المصدر بخدمات الصيانة في فترة التجربة.
 ضمان الضرار المشتركة -خ

وخاصة إذا كانت حمولة السفينة منتجات  ن،ا النوع من الضمانات في النقل البحريقد نجد لهذ       
أين يصعب توجيه مسؤولية األضرار أو الخسائر هل لصاحب السفينة أو للمصدر األجنبي، وفي  ،استهالكية

ل صاحب هذه الحالة يتم توقيف السفينة بأمر قضائي وذلك قصد تحديد الجهة المسؤولة، وبهذا اإلجراء يتحم
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السفينة تكاليف باهظة بسبب التأخر في التسليم، غير أنه عندما يقدم صاحب السفينة هذا الضمان يمكنه أن 
 يتحرر ويغادر الميناء بعد تفريغ البضاعة.

وتحدد قيمته  ،هذا النوع من الضمان يصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره حتى تاريخ الحكم النهائي      
بسبب أن  هذا الضمان من الضمانات المستندية يعتبر ،لنظر إلى الخسائر المحتملةمن طرف خبراء با

 وضعها حيز التنفيذ متوقف على تسليم المستفيد صورة الحكم من المحكمة المختصة.
 الضمانات لصالح المصدر -4-2

  ضمان الدفع -ا     
وهذا الضمان يكون  ،ديطلب المصدر من المستورد ضمان الدفع لتفادي عجز هذا األخير عن التسدي

ى ساري يتعهد بنك المستورد تسديد قيمة الصفقة في تاريخ استحقاقها في حالة عجز زبونه عن ذلك، ويبق
مان الدفع تغطي مبالغ الصفقة أما قيمة ضديد مبلغ البضاعة أو الخدمة، ن تسالمفعول إلى غاية التأكد م

 ككل.
خالل تقديم المصدر لوثائق تبين عجز المستورد عن  من يكون  وإن وضع ضمان الدفع حيز التنفيذ     

من  ية على أكمل وجه للمستوردويقدم وثائق أخرى تبين أنه قام بأداء جميع واجباته التعاقد ،الدفع من جهة
 جهة أخرى.

 رسالة القرض -ب     
ديا للقوانين التي تمنع يرجع أصلها إلى الواليات المتحدة األمريكية حيث قامت هناك البنوك بإنشائها تفا      

شابه للقوانين الخاصة وهي إذن ضمانات للتعويض لها إطار قانوني معين م ،إصدار الضمانات البنكية
إذ أنها التزام غير رجعي، حيث يلتزم البنك بالدفع بناء أعلى أمر من قبل معطي األمر  ،المستنديباالعتماد 

 ات المطابقة لالتفاق تبين أن المبلغ الذي يعود له لم يدفع.بدفع مبلغ مالي مقابل تقديم المستفيد المستند
   لبنكية في عملية التجارة الدوليةأهمية الضمانات ا -5

تكتنف عمليات التجارة الخارجية مخاطر متعددة والتي تؤدي إلى حدوث خسائر مادية تمس كل من        
مخاطر ولضمان حسن سير هذه العمليات المصدر والمستورد وقد تكون خارج نطاقهما، ولتجنب مثل هذه ال

يلجئ كل متعاقد لطلب الضمانات التي تعتبر وسيلة للتأمين وضمان سير العملية، ومن هنا تبرز أهمية 
 .الضمانات التجارية الخارجية
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  بالنسبة للمستورأهميتها  -5-1
صفات المتفق يرغب المستورد عند شرائه لبضاعة ما في التأكد من أنها سوف تصله مطابقة للموا  

عليها في العقد، ولكنه معرض لعدة مخاطر كعدم قدرة المصدر على تنفيذ واجباته التعاقدية، أو عدم تسليم 
البضاعة كاملة من الناحية النوعية، الكمية، الزمنية...الخ، لهذا فالتعامل بالضمانات البنكية مهم جدا في 

محتمل الحدوث الذي يكون على عاتق المصدر، إذ  مجال التجارة الخارجية، فالضمان يغطي خطر مستقبلي
يعتبر وسيلة ضرورية في أعمال التجارة الخارجية لتوفير الثقة بين المتعاملين، والضمانات التي تخدم 

 المستورد منها ضمان حسن التنفيذ، الضمان التعهدي، ...الخ.
  أهميتها بالنسبة للمصدر -5-2

ال البضاعة كامتناع المشتري عن دفع كامل الثمن أو امتناعه يتعرض المصدر لعدة مخاطر بعد إرس       
عن دفع قسم منه، وعليه فسيتحمل المصدر خسائر غالبا ما تكون كبيرة، ومن الصعب االستعالم عن 
المستورد وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ثم الحكم على إمكانية الثقة فيه، لذا وضعت عدة أنواع تخدم 

ا ضمان الدفع، رسالة القرض، ..الخ، وأحسن تدبير للمصدر هو حصوله على الثمن مصلحة المصدر منه
 بصورة مقدمة وقبل شحن البضاعة لحماية نفسه.

 أهميتها بالنسبة للبنك: -5-3
تتضح أهمية الخدمة البنكية التي تقوم بها البنوك بإصدار الضمانات لحساب المتعاملين معها       

لشركات والمؤسسات من خالل الثقة التي توفرها لهم، المصارف على عموالت المختلفين ومنهم األفراد أو ا
 نظير إصدارها لهذه الضمانات فهي تتحمل عندما تصدر الضمانات مسؤولية تنفيذ تعهداتها.
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