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  عموميات حول التجارة الخارجيةالفصل األول:

 :تمهيد

 عملية تكون وحىت مباشرة، غري أو مباشرة بصفة بعدة أطراف دتر حيث الدول، بني واخلدمات السلع سلتلف انتقال يف اخلارجية التجارة عمليات تتمثل
  .الالزمة بالوثائق ترفق أن مصداقية،جيب وذات قانونية البضاعة انتقال

 :الخارجية التجارة مفاهيم حول:األول المطلب

 2يلي ما منها اخلارجية للتجارة يف تعار عدة ىناك2الخارجية التجارة تعريف أوال:

 ..ادلنظورة وغري ادلنظورة والواردات الصادرات من كال •

 بني أو سلتلفة سياسية وحدات يف يقيمون أفراد بني تنشأ األموال، رؤوس و األفراد و السلع انتقال يف ادلتمثلة الثالثة صورىا يف الدولية التجارية ادلعامالت •
 .سلتلفة سياسية وحدات تقطن اقتصادية منظمات و حكومات

 . التبادل ألطراف متبادلة منافع حتقيق هبدف دول، عدة بني ادلختلفة اإلنتاج عناصر من غريىا و اخلدمات و السلع يف التجاري التبادل عملية •

 بني أموال رؤوس أو أفراد أو سلع صور يف سواء اخلارجي التجاري التبادل عمليات سلتلف عن عبارة اخلارجية التجارة أن نستنتج السابقة التعاريف من
 الواردات و الصادرات2 مها أساسيني عنصرين من اخلارجية التجارة وتتكون ،شلكنة حاجات أكرب إشباع هبدف سلتلفة سياسية وحدات يقطنون أفراد

  .منظورة غري و ادلنظورة بصورتيهما

 بالضرورة يؤدي الذي العمل تقسيم و للتخصص نتيجة تكون اخلارجية و الداخلية التجارة من كل:والخارجية الداخلية التجارة بين الفرقثانيا:
 2يلي بينهما وتتمثل فيما االختالفات بعض وجود من دينع ال ىذا أن إال التبادل قيام إذل

 العادل مستوى على اخلارجية التجارة أن حني يف السياسية أو اجلغرافية الدولة حدود داخل الداخلية التجارة. 
  واحد نظام ظل يف الداخلية التجارة أن حني يف سلتلفة سياسية و اقتصادية نظم مع تتم اخلارجية التجارة. 
 الداخلية التجارة حالة يف عنها اخلارجية التجارة حالة يف فيو ادلؤثرة العوامل و السوق ظروف اختالف. 
 اخلارجية التجارة حالة يف التجارية واالحتكارات للتكتالت فرصة وجود. 
 اخلارجية التجارة يف ذلك يصعب حني يف الواحدة الدولة داخل اإلنتاج عوامل انتقال سهولة. 
 اخلارجية التجارة يف عنها الداخلية التجارة تنظم اليت واالجتماعية الضرائبية و االقتصادية التشريعات و القانونية النظم اختالف. 
  اخلارجية التجارة حالة يف العمالت ىذه تتعدد بينما الداخلية التجارة أساسها على تقوم واحدة عملة وجود. 
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 االقتصاديون يسميو ما أو االقتصادية ادلشكلة جذور إذل الدول بني اخلارجية التجارة قيام أسباب تفسري يرجع:الخارجية التجارة قيام أسبابثالثا:
 2يف األسباب ىذه أىم وتتمثل   النسبية الندرة مبشكلة

 اخلدمات و السلع كل إلنتاج تكفي اليت اإلمكانيات نفس دولة لكل ليس. 
 البيئة الختالف نظرا ادلختلفة الدول بني السلع إنتاج تكاليف اختالف. 
 ألخرى دولة من التكنولوجيا مستوى اختالف. 
 الذايت االكتفاء حتقيق إمكانية عدم. 
 اإلنتاج يف فائض وجود. 
 اخلارجية التجارة من أرباح على احلصول. 
 ادلعيشة مستوى رفع. 

 2يلي فيما تتمثل أمهية من ذلا دلا رلتمع أي يف احليوية القطاعات من اخلارجية التجارة تعد2الخارجية التجارة أهمية:رابعا

 احمللية السوق حاجة عن اإلنتاج فائض لتصريف منفذا اعتبارىا على زيادة البعض بعضها مع واجملتمعات الدول ربط. 
  وقدرة ادلتاحة اإلنتاجية باإلمكانيات  ادلؤشر ىذا الرتباط وذلك الدورل السوق يف والتنافسية اإلنتاجية الدول قدرة على جوىريا مؤشرا اعتبارىا 

    األجنبية العمالت من الدولة رصيد على كلو ذلك انعكاس و االسترياد على كذلك قدرهتا و فيها الدخول مستويات التصدير،و على الدولة
 .التجاري ادليزان على آثار من لو وما
 زلليا إنتاجها مت لو شلا أقل تكلفتها سلع على احلصول أساس على ادلكاسب حتقيق. 
 للعمل الدورل التقسيم و التخصص على اعتمادا القومي الدخل زيادة إذل تؤدي الدولية التجارة. 
 الشاملة التنمية عملية تعزيز و ادلتينة االقتصاديات بناء يف تفيد اليت األساسية ادلعلومات و التكنولوجيات نقل. 
 الطلب و العرض كميات بني التوازن حتقيق نتيجة الداخلية السوق يف التوازن حتقيق. 
 احلاجات وإشباع والرغبات ادلتطلبات كافة حتقيق و باألذواق االرتقاء. 
 معها ادلتعامل األخرى الدول مع الصداقة عالقات و الودية العالقات إقامة.  

 :المستعملة الوثائق و الخارجية التجارة في المتدخلة األطراف:الثاني لمطلبا

 عملية تكون وحىت مباشرة، غري أو مباشرة بصفة أطراف بعدة دتر الدول،حيث بني واخلدمات السلع سلتلف انتقال يف اخلارجية التجارة عمليات تتمثل
 .الالزمة بالوثائق ترفق أن جيب مصداقية، ذات و قانونية البضاعة انتقال
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 تتمثل يف2:الخارجية التجارة في المباشرة األطراف:أوال

 مستقلني أفراد ادلصدرون يكون قد و ،هبا يتعامل اليت البضاعة نوع عن النظر بغض اخلارج يف لبيعها البضاعة إنتاج أو بشراء يقوم الذي ىو2المصدر. 1
 .العمل هبذا مؤسساهتا إحدى تكلف عندما ذلك و ادلصدرة ىي الدولة تكون قد كما شركات، شكل على يظهرون قد أو

 عن خيتلف فهو الداخلية،وذلذا األسواق يف لبيعها بل تصديرىا إعادة بقصد ال البضاعة يشًتي بعيدة،و أسواق يف مبشروعة يقوم الذي ىو2المستورد. 2
 .التصدير بقصد يستورد الذي ادلؤقت ادلستورد و التاجر

 دتنح اليت و عليو، ادلتفق ادلوعد يف و الطلب عند بدفعها يلتزم و األفراد ودائع تقبل اليت البنوك تلك التجارية، بالبنوك يقصد2 التجارية البنوك. 3
 . ةنس عن مدهتا تقل اليت قروضال يى و األجل قصرية قروض

 يشًتطها واليت العمالء يتطلبها اليت الضمانات إصدار طريق اخلارجية،عن التجارة خدمة هبدف التجارية ادلعامالت زيادة نتيجة البنوك أنشأت ولقد
 باخلارج،وذلك البنك مراسلي أو فروع حسابات من خصم طريق عن األجانب ادلصدرين حقوق تسدد كذلك و بضائعهم شحن قبل باخلارج ادلصدرون

 .اخلارج إذل زللية سلعة تصدير حالة يف حيدث والعكس احمللية بالعملة البنك إذل استورده ما بقيمة احمللي ادلستورد سداد مقابل

 تتمثل يف22الخارجية التجارة في المباشرة غير األطراف:اثاني

 لتكلفتها ونظرا،النهائي البيع سعر على تأثريىا يف أكثر أمهيتها تظهر و اخلارجية، التجارة عمليات يف بو يستهان ال دورا النقل عملية تلعب2الناقل -1
 دلؤسسات األحيان أغلب يف ادلهمة توكل فإهنا الدورل، النقل عمليات لتنظيم الضرورية ادلالية و ادلادية اإلمكانيات على تتوفر ال ادلؤسسات وكون الكبرية،

 .ادلنقولة البضاعة طبيعة مع ادلناسبة النقل وسيلة اختيار سوى عليها يبقى وال خاصة، نقل

 شركة تتكفل عليو و ادلصدر، أو ادلستورد طرف من البضاعة نقل أخطار حتمل يستحيل اخلارجية، التجارة عمليات لضخامة نظرا2التأمينشركات  -2
 وقوعها. حيتمل اليت األخطار بتحمل التأمني

 معتمد وكيل،او النقل وكيل يكون أن ادلنتوج،وديكن سلسلة عمق يف يتدخل النقل عمليات وساطة أساس أنو على بالعبور القائم يعترب2العبور رجل -3
 .بالعمولة وكيل ،اواجلمارك لدى

 يف الشروط احًتام إطار يف ىذا و زبونو، لفائدة بضاعة بنقل اخلاص بامسو و مسؤوليتو حتت يلتزم معنوي أو مادي شخص ىو2النقل وكيل 
 .التجاري القانون

  ادلفصل بالتصريح ادلتعلقة اجلمركية باإلجراءات الغري حلساب يقوم الذي ادلعنوي أو الطبيعي الشخص2 "بأنو يعرف2اجلمارك لدى معتمد وكيل 
 مشولو اجلمارك لدى ادلعتمد الوكيل يف يشًتط العموم على و رئيسي، لنشاط تكملة كانت أو رئيسية شلارسة ادلهمة ىذه مارس سواء بالبضائع

 ".البحرية ادلالحة و الدولية التجارة مستوى على ميدانية جتربة إذل إضافة سلتلفة، مدارس من علمية معرفة
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  ال القانونية اجلهة من و أخرى بوسيلة ما بضاعة نقل عن مسؤول غري ىو و السلع، تفريغ و الشحن، التوزيع، يف عملو يتمثل2بالعمولة وكيل 
 عاتقو على البضائع باستقبال يقوم إذ ادليناء، يف بالعبور كمكلف أيضا يكون أن ديكن و عملو يف التطبيقية الفعلية أخطائو عن إال حياسب
 . التفريغ عملية بعد ألصحاهبا تسليمها أو السفينة ظهر على لوضعها

 2منها نذكر للعبور أنواع ثالثة ىناك و

 البضاعة انتقال يتم االسترياد حالة يف حيث خارجي، مكتب و داخلي مكتب للجمارك، مكتبني صلد العبور من النوع ىذا يف2الدولي العبور 
 كنقطة اجلزائر تكون و تونس إذل ادلغرب من البضائع كمرور حبرية أو جوية كانت سواء متعددة نقل بوسائل وىذا آخر، إذل مجركي مكتب من

 .عبور
 بني ادلنقولة السلع مبرور يسمح العبور من النوع وىذا التجارية أو االقتصادية التكتالت بني يكون العبور من النوع ىذا2 اإلقليمي العبور 

 .اجلمارك مصاحل لبق من اجلمركة لعملية ختضع أن دون البلدان
 سلتلف أداء و اجلمارك أعوان رقابة حتت الوطين، الًتاب داخل آخر مجركي مكتب إذل مجركي مكتب من البضاعة انتقال ىو2الوطني العبور 

 .إخل...نقل ختزين، مجركة، من الالزمة اإلجراءات

 2الخارجية التجارة في المستعملة :الوثائقالمطلب الثالث 

 يف الصادر 12-11 القانون من 7 للمادة وفقا اجلزائر، بنك طرف من عليها ادلنصوص الفواتري أنواع سلتلف يف تتمثل2السعر إثبات وثائقأوال:
 اخلدمة أو لبضاعة طبيعة -للمنتوج األصلي البلد-التجاري السجل يف التسجيل ورقم عنوان -العقد أطراف إذل اإلشارة)2تتضمن واليت 14/00/1111

 (.التسديد وطرق تاريخ-والتسليم البيع شروط-التسليم وتاريخ الفاتورة حترير تاريخ -الفاتورة قيمة -اإلمجارل الوحدوي السعر-الكمية - ادلقدمة

 الوسائل وتوفر النقل وأسعار البضاعة طبيعة حسب وىذا اجلو أو الرب طريق عن تكون كبرية،وقد أمهية ذات البضاعة نقل عملية إن2النقل وثائقثانيا:
 2يلي يماف النقل وثائق بعض عرض ديكن الكبرية،و النقل شركات بو تقوم ما وغالبا

 .اجلوي النقل شركات طرف من اجلو،وحترر طريق عن أرسلت قد البضاعة أن يثبت استالم وصل ىي2الجوي النقل وثيقة -1
 ومنيز فيها ما يلي22البحري النقل وثائق -2

 تعطي ألمرىا،حيث حرر اليت للجهة فيها ادلذكورة البضاعة ملكية يؤكد ،ومستند البضاعة تسلم كوصل تعترب وثيقة2البحري الشحن بوليصة 
 .البضاعة شحن بعد للشاحن الشحن بوليصة من النسخة

 يقوم،بالنقل ادلتعلقة التعليمات اجل من فقط حضورىا لكن للبضائع الفعلي لإلرسال حجة ليست ألهنا" الشحن سند" تسمى2 الشحن سند 
 بسبب التعويضات،مثال مبلغ وذكر دفعها الواجب احلمولة أجرة و نقلها، واجبال والبضائع األطراف ىوية إثبات الشحن سند بواسطة الناقل
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 تسليم وقت من تبدأ الناقل التزامات إثبات،حيث وسيلة ىي إذا فالوثيقة األضرار، بعض من الناقل إعفاء ذكر أو تلفها أو البضاعة ىالك
 .تسليمها حلني البضاعة

 ما يلي2 منيز2البري النقل وثائق -3
  ىي و احلديدية، السكك طريق عن اخلارج من أرسلت قد البضاعة بأن يثبت بسيط إرسال وصل ىو2 احلديدية السكك طريق عن النقلوصل 

 أصلية نسخة" عبارة على حتتوي 04 رقم النسخة أما. األمحر باللون عليها ادلوجودة األرقام تفرقها و اللون، نفس ذات نسخ ستة على حترر
 مسمى، لشخص إلزاميا زلرر السند ىذا اإلقالع، زلطة بطابع عليو يؤشر أن بد ال الذي اإلرسال مستند الوثيقة ىذه دتثل". الربي النقل لرسالة

 .التظهري طريق عن تداول األحوال من حال أي يف ديكن ال أي
 اليت و الدورل، الربي النقل رسالة يسمى خاص مستند على تنص الرب طريق عن البضاعة لنقل الدولية االتفاقية2 الدورل الربيدي النقل رسالة 

 .النقل مؤسسات كثرة و لتنوع راجع وىذا سلتلفة، بأشكال تصدر
 مسمى لشخص إجباريا زلررا وىو السريع، الربيد شركة طريق عن أو ادلواصالت و الربيد طريق عن البضائع إرسال وصل ىو2 الربيدية الوصول 

 ومعلومات إليو ادلرسل الطرد،عنوان إليو،وزن ادلرسل اسم2منها معلومات عدة الوصل ىذا امسها،ويشمل حتت البضاعة رسلي أن البنك ستطيعيو 
  .أخرى

 2منيز ما يلي2اإلدارية الوثائقثالثا:

 البضائع،أي و السلع( منشأ) مصدر فيها يثبت التجارية،حيث والتصدير،كالغرفة االسترياد بعمليات ادلعنية السلطات طرف من حترر2المنشأ شهادة.1
 يكون أن -ومنشئها للبضاعة ادلنتج ادلصنع عنوان و اسم هبا يذكر أن -ادلصدر أو ادلنتج طرف من زلررة )تكون أن األخرية،وجيب ىذه أنشئت بلد أي يف

 .(البضاعة إنتاج يف الداخلة اخلامات منشأ عليها موضح

 مجيع على ملزم أنو للبضاعة،حيث الصحي باجلانب ادلكلفة اإلدارية ادلصاحل أو السلطات تصدرىا إدارية وثيقة ىي2والنوعية الصحة شهادة. 2
 البضائع على الرقابة تسهل لكي ذلا،وىذا الداخلي أو اخلارجي الغالف على الصالحية وهناية اإلنتاج تاريخ بتحديد يقوموا أن االستهالكية للمواد ادلنتجني

 .فاسدة بضاعة تصدير وعدم ادلستهلك صحة لضمان الوطين،وذلك ادلستوى على

 ادلستورد اسم -احلاويات رقم-النقل وسيلة-البضاعة وصول يوم -البضاعة نوعية و طبيعة) بالبضاعة خاصة معلومات على الصحة شهادة وحتتوي
 .(النوعية و الصحة شهادة إصدار تاريخ من ابتداء صالحيتها، مدة و ادلواد تلك عن تصريح -وادلصدر

 أن جيب البضاعة أو السلعة بطلب يقوم عندما فادلستورد البضاعة ذلا ختضع اليت ادلقاييس من رلموعة حتتوي إدارية وثيقة ىي2المطابقة شهادة. 3
 ،تظهرلذلك ادلخصصة الرقابة أجهزة طرف من الشهادة ىذه وحترر والنوعية الكمية حيث ادلطلوبة،من ادلواصفات نفس نفسها،وتطابق ىي أهنا من يتأكد
 –البضاعة نوع –البضاعة اسم2) منها بالبضاعة خاصة ادلعلومات على وحتتويالوطين، الًتاب داخل ادلمنوعة أو ادلهربة ادلواد تسرب دتنع أهنا يف أمهيتها
 (.وعنوانو   ادلصدر اسم-البضاعة كمية
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 ومنيز ما يلي22الجمركية الوثائقرابعا:

 و احلقوق الحتساب ادلطلوبة العناصر ادلصرح فيها ينب القانون، أحكام يف عليها ادلنصوص لألشكال وفقا زلررة وثيقة ىو2الجمركي التصريح.1
 أقصاىا مدة يف اجلمارك مصلحة لدى تودع إثبات ورقة ىو و رمسيا، و حقيقيا عقدا يصبح فإنو اجلمارك طرف من التصريح تسجيل و قبول ومبجرد،الرسوم

 .اجلمارك مصلحة لدى الرابعة النسخة أما احملاسبة، مديرية نيابة لدى الثالثة البنك، لدى تودع الثانية بواحدة، ادلصرح نسخ،حيتفظ أربع يف وحترر يوم 21

 .ادلؤقتة لإلجراءات التعرض دون احمللية للمنتجات ادلؤقت بالتصدير تسمح دولية مجركية وثائق عن عبارة ىو1ATA2: دفتر.2

 (.ادلؤقت القبول2بالعربية - 2Temporary Admission باالصلليزية Admission Temporaire -2 بالفرنسية)بو يقصد ATA الرمز

 الدولية بروكسل اتفاقية2الدولية االتفاقية تبنت اليت والصناعية التجارية الغرفة طرف من عليو حتصل اليت ادلؤسسات لدى متوفرة ATA دفًت
 .اجلمركية والعمليات اإلجراءات لتسهيل ،وذلك20/00/1110 يف اسطنبول واتفاقية 200/12/1101يف

 ادلواد خيص فيما باستعمالو يسمح وال،(التجارية التظاىرات و للمعارض موجهة منتجات،جتارية عينات)  2ل ادلؤقت بالقبول تسمح ATA دفاتر
 .يقدمها اليت الفائدة خيص فقط،وفيما سنة دلدة باستعمالو التصليح،ويسمح أو للتحويل ادلوجهة ادلنتجة و االستهالكية

 ادلضافة القيمة على الرسوم بإلغاء للمصدرين التكاليف ختفيض. 
 لدفًت ادلتبنية البلدان ATA للجمارك ضمانات بتقدمي ملزمة غري. 
 الالزمة اجلمركية اإلجراءات جلميع واحدة وثيقة باستعمال ادلستوردين و للمصدرين يسمح و احلدود، عبور يسهل. 

 بلد من أكثر إذل التنقل قبل من زلددة بتكاليف ذلك و اجلمركية باإلجراءات القيام يستطيعون للخارج الالجئني األعمال رجال فإن ATA دفًت بواسطة
 .مشكل أي بدون بادلنتوج األصلي البلد إذل الرجوع سنة،وكذلك دلدة واحدة ATA دفًت بواسطة

 ىذه لتجنب و التأمني، طريق عن احلماية تستوجب اليت لألخطار ادلعرضة للبضائع البحري اجلوي، الربي، بالنقل تتعلقو 2التأمين وثائقخامسا:
 2التالية الوثائق تستعمل فإنو األخطار

 تكون أن جيب و منهما، كل وواجبات حقوق وكذا الطرفني بني عليها ادلتفق العامة الشروط لو،يبني ادلؤمن و ادلؤمن بني زلرر عقد ىي2التأمين بوليصة.1
 وذلا النقل عملية أثناء تنجم قد اليت ادلخاطر ضد ادلرسلة البضاعة على تؤمن اليت ادلستندات يف تتمثل التأمني بوليصة إذا،النقل سند تاريخ بنفس مؤرخة
 .قيمتها دفع عن ادلستورد ختلف حالة يف ضمان مبثابة تعد البضاعة ألن للبنك بالنسبة كبرية أمهية

2" تدعى و جدد مستفيدين تسميات تتضمن التعديالت ألن التأمني بوليصة نصوص يف تغيريات أو تعديالت إجراء عند حترر وثيقة ىي2المالحق.2
  ." التوكيل ملحق
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 :العقود التجارية الدوليةالثانيالفصل 

 :تمهيد 

 تنوعها يف بلغت اليت التجاریة للمعامالت تيسريا اشكاال متعددة تتخذ العادلية،و االقتصادیة احلياة يف الرئيسي الدولية،العصب التجارة عقود تشكل       
 التجارة قواعد وباألخص الدويل القانون لقواعد ختضع األوىل أن يف األخرى العقود عن اختالفها الدولية عقود التجارة میيز ما ابرز لو،ولعل حصر ال حداً 

  .العقد أطراف التفاق طبقاً  عدة أشكال و العقد أمساء یتخذ و. الوطنية القوانني مبوجب تنظيمها فيتم الثانية أما الدولية،

 الدولية: التجارة عقود األول: عموميات حول طلبالم

 وضع أن حيث حوذلا، والقضاء الفقو قبل من النظر وجهات الختالف الصعبة ادلسائل من ادلفهوم ىذا حتدید مسألة تعد:الدولي بالعقد أوالً :المقصود
 من رلموعة وضعت لذلك العقد و يف عدمو من الدولية صفة بتحدید ادلرتبطة الصعوباتإىل  بالنظر مستحيل شبو یعد الدويل التجاري للعقد زلدد تعریف
 عنو، إلنكارىا أو ما عقد على الدولية الصفة إلضفاء ا اإلعتداد یتعني اليت والضوابط ادلعایري

 على وبناء يمنوذج عقد أو عامة شروط شكل عادة ویتخذ حيكمها الىت العالقة طبيعة من الصفة ىذه یستمد عقد وذلذا میكن ان نعرف العقد الدويل بأنو
 .مستلزماتو من ليس أنو إال الدويل العقد خصائص من كان وان للعقد يالنموذج الشكل فإن ذلك

 احكام ألي اخضاعهاعدم  میكن االوىل ان االخرى يف العقود من غريىا عن دتيزىا بطبيعو الدولية التجارة عقود :تتميزالدولية التجارة عقود طبيعة: ثانياً  
 العام، الدويل القانون الوطنية أو القانونية النظم مصدرىا یكون قانونية

 التاجر استشعر ىنا ادلركبة ومن احلدیثة الدولية للعقود مالئمة غري اصبحت الدولية البسيطة، التجاریة العقود مع قدمیا تتالئم كانت اليت الوطنية فالقوانني
 ةبمبثا ناآل یعترب اإلرادة سلطان فان احلرة لألطراف،ولذلك اإلرادة اساس على وتقوم العقود تلك مع إتفاقا اكثر جدیدة قانونية دقواع إىل الدويل احلاجة

الدولة  عقود يف ما یكون أكثر العقود من النوع ىذا بان نرى االعم الغالب الداخلي ويف القانوين النظام مواجهة الدويل يف القانوين النظام عن دفاعية وسيلة
 ال أنو على نص البًتول فقد عن البحث شركات واحدى الكامريون دولة بني أجنبيةكالعقد ادلربم شركة اآلخر دولة والطرف طرفها اليت العقود يف یكون أي

 فرض على القوانني تلك نصت اءالعقد سو  إبرام حني النافذة القوانني على تطرأ اليت ادلسبقة التعدیالت موافقتها بدون الشركة، تطبق على ان میكن
 بالنسبة للشركة الزمان حيث من الوطين القانون جتميد یعين العقود وىذا تلك يف عليها احلقوق ادلنصوص من أنقصت أو ادلتعاقدین على جدیدة التزامات

 سلطان دلبدأ وفقا وشروط قواعد من یصوغونو أواًل دلا تعطى ابرامو ألن االفضلية عند ساریا كان الذي القانون إال" عقدىا، على یسري ال حبيث ادلتعاقدة،
 لتكون تفصيلي، بشكل عقودىم إىل حتریر الدولية التجارة يف ادلتعاملني یدفع الذي ىو االجتاه االحتياط وىذا سبيل على إال یلجأون للقانون اإلرادة وال

 دولة، أي قانون عن ادلستقل قانوهنم

 مبثابة یعترب ال الدويل، العقد ىذا ان بإعتبار مطلقة، بصورة الوطنية، تطبيق القوانني یستبعد نصا عقودىم تضمني دوما التجار مبقدور ليس ذلك ومع
 وتقادم الدعوى، احلق بسقوط االمرة كادلتعلقة القواعد بعض تتضمن الوطنية القوانني ان إىل دولية اضافة معاىدة
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 معانيها ووضوح حتریر العقود لكيفية القصوى االمهية من خالل ما سبق تتجلى 

العقد  باعتبار كثرية مناقشات و مفاوضات تتخللها الدولية التجارة عقود ابرام و صياغة مراحل ان :الدولية التجارة عقود وإبرام صياغة مراحل:ثالثا 
 :یلي ما الدويل التجاري العقد ابرام صياغة و مراحل ابرز أطرافو،ومن بني العالقة ینظم الذي القانون مبثابة سيكون الدويل التجاري

 ادلفاوضات وادلناقشات اليت من الكثري الدولية التجاریة العقود يف هنائية صيغة على اإلتفاق یسبق ما :غالباالمناقشات و المفاوضات مرحلة -1
 اليت األساسية األمور ادلفاوضات،بتحدید ىذه مبثل البدء قبل ادلفاوض، یقوم الفریق بأن ینصح ما كثريا للعقد،ذلذا مشروع تؤدي اىل صياغة

 بإعطائو للطرف یرید ما الثانویة،كما ینصح بتحدید األمور وبعدىا األساسية غري األمور ادلفاوضات وحتدید خالل من إليها يف الوصول یرغب
 الوصول یتم ما كل ليس أن من بالرغم ادلقابل،و إعطائو للطرف الیرید ما األمر و لزم إن إعطائو إمكانية لو، مع إعطاءه یفضل ال ما و ادلقابل

ابرامو،  بعد العقد تفسري يف كبرية أمهية ذلا یكون قد التفاوض زلاضر أن العقد إال يف مت إدراجو إذا إال للطرفني، ملزما یكون التفاوض، اثناء إليو
 یتم فإنو العقد، تكملة يف بو واالستعانو اإلبقاء عليو على زیادة التفاوض، يف حبثو مت ما إغفال عدم ادلتعاقدان یرید فعندما ىذا، على عالوة

 ادللزمة. القوة یكتسب منو،وحينئذ جزءا للعقد،فيصري كملحق التلخيص یضاف مث ومن تلخيصو

 الذي القانون ىي الدولّية يف العقود تعترب اليت العقدیة باالشًتاطات التعاقد اطراف یلتزم حبيث العقد وابرام االرادتني تالقي :وىياالبرام مرحلة -2
 یتوقف العقد ال إبرام فإن للتحكيم وىكذا، اللجوء عند معني قانون نفسو على العقد ینص مل اذا آخر قانون الي خیضع أن العقد دون حيكم

 .وحده ادلتعاقدین احد مشيئة على

 بانتهاء العقد ینتهي حيث دلدة سنة سفينة استئجار مثل مدتو، بانتهاء العقد ینتهي احلالة ىذه ويف ادلدة، زلدد العقد یكون :قدالعقد انقضاء -3
 التزامات تنفيذ عند ینتهي حيث ادلستندي االعتماد فتح عقد مثل ذلك الغرض، بانتهاء فينتهي معني لغرض العقد یكون السنة وقد تلك مدة

 .االعتماد

 الدولية: التجارة عقود صياغة وأساليب الثاني:أسس لمطلبا

 عقود صياغة وأساليب أسس أن ىنا العملي،ویالحظ يف الواقع كبرية امهية ذلا الدولية التجارة عقود صياغة يف ادلطلوبة واألساليب االسس مراعاة ان
 التايل: النحو على وذلك یتعلق بادلوضوع، ما ومنها بالشكل یتعلق ما منها الدولية التجارة

 ادلفاوضات يف ىذه تثار ادلتعاقدة،وقد األطراف بني ادلفاوضات اجراء بعد إال إبرامو یتم الدولية،ال التجارة يف رلال العقد ان شكال: الصياغة: أوالً 
 یلي: ما یستوجب وىذا،يف ضوئها اخلارطة تصميم من بد ال ادلواضيع ىذه إستيعاب اجل ومن كثرية، مواضيع

 احلاالت، يف بعض یشًتط أنو إال االثبات، وحریة الرضائية مبدأ ىي ،التجاریة القوانني يف القاعدة ان من بالرغم: التقليدي بمعناها الكتابة 
 العامة الشروط فتتضمن عقودىا اإلستعمال، الشائعة ىي الدولية، التجارة رلتمع يف الكتابة ان على لالنعقاد، زیادة شكلي كركن الكتابة

 یستكملوهنا اليت عقودىم ضمن فيدرجوهنا ادلتعاقدون، هبا یستعنياحكام  رلموعة ىي وامنا متكامال، عقدا ليست العامة الشروط واخلاصة،و
 عليها. یتفقون اخلاصة اليت بالشروط ذلك بعد
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 اساسها ،وتتم ىاتو اخلطوة من على التعامل جیري ملموسة، واقعية حقيقة النفس لتصبح داخل يف كامنة   فكرة عن للتعبري أداة  ىي: الصياغة 
 مستقبال وذلذا  جیب مراعاة ما یلي: اطراف العقد بني النزاعات تظهر ال أن أجل

 بلد يف معينة توزیع سلعة ىو صياغتو، ادلطلوب العقد موضوع كان العميل فإذا رغبة على التعرف ىو بالصياغة، ادلكلف بو یقوم ما أول لعل 
 التنفيذ ففي موضع الغرض ىذا لوضع ادلالئم القانوين القالب لتحدید طريف العقد، من معلومات على بالصياغة، القائم حيصل ان فيجب معني،

 عن منهما یستعلم ان فيجب شركة صياغة عقد ىو ادلطلوب كان واذا. التجاري التمثيل عقد أو التجاریة الوكالة عقد اختيار احلالة،میكن ىذه
 إذا ما معرفة جیب التكنولوجيا  نقل عقود زلاصة،ويف ام بسيطة توصية ام تضامن ام زلدودة ذات مسؤولية ام مسامهة شركة ىي ىل الشركة، نوع

 صناعي، ترخيص عقد رلرد أو" بيع" تنازل غایتو العقد كان

 شرط یرد أن مثل الصياغة، زلل اإللتزام تنفيذ عبء یقع عليو الذي ادلتعاقد بتحدید یتعلق فيما اجملهول،وخاصة اىل تفضي صيغة إستعمال جتنب 
 هبذا یلتزم العقد الذي طرف بيان دون من" البضائع من النوع ىذا مثل نقل على القادرین الناقلني أحد التعاقد مع" ضرورة على العقد يف

 .التعاقد

 حتقق منها كل كلمة ولكن القانوين، التصرف زوال إىل تشري والفسخ، واالنفساخ واالنعدام البطالن ادلناسبة فكلمات مثل الكلمات إستعمال 
 .االخرى الكلمة عن مدلوذلا يف ختتلف قانونية  اثارا

 يف مألوفة غري لكنها للطرفني، معروفة متداولة إستعمال عبارة االمر تطلب واذا ادلألوفة، غري أو ادلتعددة ادلعاين ذات الكلمات إستعمال جتنب 
 .ایضاحها فيجب التعامل،

 ادلشًتي یهم وال حبوب شراء عقد بإبرام تقضي احلاجة مثال كانت فإن. االخر الطرف یریده ال بشيء العميل تلزم اليت العبارات إستعمال عدم 
 یتناول العقد دام ما بالسيارات مثال، النقل واسطة حتدید يف لو مصلحة توجد فال احلدید، بالسكك ام ا كانت بالسيارات سواء النقل، طریقة

 میكن فال بالسيارات النقل تعذر لو فإنو بالسيارات، النقل یكون أن على نص العقد إذا احلالة، ىذه ففي الزمان، حيث من مربرلا تنفيذیا جدوال
 .شلكنا هبا النقل كان وان اخرى نقل بواسطة ادلورد بالتنفيذ إلزام

 جهالة إىل تؤدي قد العبارات ىذه مثل أن إذ،"االخطار ادلألوفة ضد بالتأمني األول الفریق یلتزم" الفضفاضة،مثل العبارات إستعمال جتنب 
 .ادلذكور ادلثال يف الفریق األول عاتق على ادللقى اإللتزام

 بلغو العقد، حتریر على وقد یتفقان سلتلفتني، لغتني ویتكلمان سلتلفتني، جنسيتني من الدولية، التجارة عقد طرفا یكون الغالب يف :العقد لغة 
 يف ادلشاكل  تاليف اجل ومن معا، بلغتيهما العقد ذات حتریر عند وتقوم ادلشكلة عنهما، اجنبية لغة ام احدمها لغة ا كانت سواء واحدة،

 .ادلعتمدة اللغة تعيني عن یغفال أال احلالة،یفضل ىذه يف التفسري،
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 :یلي كما امجاذلا میكن اساسية اجزاء عدة على عادة العقد یشتمل :المضمون حيث من الصياغة: ثانياً 

 على یصعب أنو إال". عقد تورید" أو" إجیار عقد" أو" بيع عقد: "مثل العقد، ىذا نوع وضع العقد موضوع حتدید يف ینبغي :العقد موضوع حتدید-1
 من حبوب بشراء األول الطرف مبوجبو یقوم عقد إبرام یتم أن مثل قانوين، من موضوع أكثر على إحتوى إذا وخاصة العقد، نوع حتدید أحياناً  ادلتعاقدین

 تكييفو و تفسريه أمر وترك نوع العقد، ذكر بعدم ینصح احلالة ىذه ففي. األول للطرف أخرى بضائع بنقل الثاين الطرف قيام الثاين مقابل الطرف
 .ادلختصة التحكيم ىيئة أو للمحكمة

 التعاون، يف الطرفني نية احيانا العقد،وتؤكد موضوع يف االطراف خربة واىل اىدافو إىل تشري بدیباجة احكامو العقد یستهل ما كثريا :العقد مقدمة -2
على  نص إذا إال العقد، من جزءا باألصل، وتعد ادلتعاقدین، مقاصد إستظهار يف بدورىا، العبارات تقوم ىذه ومثل بينهما، متصلة جتاریة عالقات واقامة

 لتجارة مبيوتر برامج بإعداد متخصصة شركة الفریق األول أن حيث: "على العقد ینص أن ذلك مثال و. عليو بالنص توضيحو فيحسن ذلك، خالف
 لعمل متخصصة إىل جهة حيتاج فإنو العادلية البورصات يف ادلالية األوراق جتارة رلال يف یعمل الثاين الفریق أن وحيث العادلية، البورصات يف ادلالية األوراق

 اإلتفاقية، ىذه يف مبني ىو كما جتارتو يف لتخدمو كمبيوتر برنامج ىذا مثل

 على للداللة تعریفات على حتتوي ما ادلتشعبة عادة اإللتزامات ذات العقود أن إال تعریفات، على العقد حيتوي أن بالضرورة ليس أنو :ومعالتعریفات -3
 اليسري غري فمن معينة، فحوصات و دلعایري مطابق و معينة بنقاوة و معينة بدرجة محوضة زیت بيع العقد زلل كان إذا اذلامة فمثالً  ادلصطلحات مقاصد

 ذا الزیت العقد، يف وردت أینما تعين،" زیت"كلمة  أن ذكر إىل العاقدون یلجاء فقد لذا. زیت لكلمة ذكر أو إلتزام ورد إینما التفصيالت مجيع ىذه ذكر
 .Zوفحوصات دلعایري مطابق و Yوبنقاوة  xمحوضة درجة

 طرف، مقاصد كل فهم من یقرأىا شخص كل دتكن مبسطة األطراف بصورة إلتزامات بصياغة ینصح ما عادة  :سلالفتها جزاء و الطرفني إلتزامات -4
 .العقد إثرىا على صيغ اليت على اخللفية مطلع غري كان وإن حىت

 رب یورد أن ذلك ومن،تنفيذىا يف التأخر أو بتنفيذ إلتزاماتو العاقدین من أي قيام عدم على كجزاء تًتتب اليت األثار وضع كذلك مبكان األمهية ومن
 إن ادلقاولني، غريه من على ادلشروع إحالة و العمل موقع من ادلقاول إخراج و ادلشروع على الدخول لو جیيز ادلقاولة نصاً  عقد يف اخلاصة الشروط يف العمل

 شهر. أي يف عليو ادلتفق الزمين اجلدول من%  88 عن ادلقاول تأخر زاد

 العقد، جتدید ألية و اإلهنا ألية مثل العقود، يف حوذلا اإلختالف یرد اليت ادلسائل اليت تعاجل التفصيالت العاقدان یورد أن مبكان األمهية من :العقد مدة -5
  .األمور من وغريىا التجدید، يف الرغبة بعدم األخر العاقدین أحد یعلم مل ما تلقائياً  جیدد كان العقد إذا وما

 على یفرض بأن تقضي فإن مصلحتو ادلستورد، ىو ادلتعاقد كان فلو. ادلتعاقد یریده ما على تعتمد فهي متنوعة، العقد ضمانات ان :العقد ضمانات -6
 أیة الشهادة ىذه تشكل ال حني يف منشأ، شهادة أو التفتيش شهادة على احلصول منو مثال فيطلب بالعقد، جاء ما وفق بالتنفيذ قيامو یضمن ما ادلورد

 .معني بلد من البضاعة تكون بأن یلتزم ال أن مصلحتو من الذي بالنسبة للمورد ميزة
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 ىو البند ىذا عليو ینص ما أكثر العقود،ومن ىذه عن تنشأ اليت ادلنازعات حل كيفية حول بنداً  تتضمن بأهنا الدولية التجارة عقود تتميز :ادلنازعات -7
 خیضع التحكيم: " االيت النحو على جاء لو كما الشرط، ىذا حتریر عند ادلرنة الصياغة یتبع ادلتعاقدون الدويل واحيانا التحكيم التجاري اىل اخلالف إحالة

تَ َعاِقدین أن تعين الصياغة، ىذه مثل إن "الدولية التجارة غرفة لقواعد
ُ

 عدد:  مثل الغرفة ىذه نظام يف عليو منصوص ىو ما إىل كافة التفاصيل ترك قررا ادل
 .بالصلح احملكم وتفویض التحكيم اجراء ومكان التحكيم موضوع العقد على یسري الذي ادلوضوعي والقانون قانون اإلجراءات وحتدید احملكمني،

 :ومنها العقود يف إیرادىا یتم أساسية أخرى أمور فهنالك ذكره سبق ما على :عالوةأخرى مسائل -8

الحتتمل التأویل كذكر رقم جواز سفر ادلتعاقد ومكان وتاریخ صدوره ان كان أمساء ادلتعاقدین:وىنا  جیب ذكر امساء ادلتعاقدین والداللة عليهم بصورة  -أ
 .تسجيلها مكان و رقم و نوعها و إمسها ذكر فيجب ةكشر  ادلتعاقد شخصا طبيعيا وان كان

لتبادل ادلراسالت القانونية لتمكني   ادلتعاقدة وطرق تبليغهم وىنا جیب ذكر عناوین ادلتعاقدین بصورة واضحة وذكر اآللية ادلتفق عليها األطراف عناوین -ب
 قت ذاتو.كل طرف من ارسال الطلبات واالنذارات واالبالغات للطرف اآلخر بصورة ميسرة وعلى حنو میكن من ان یًتتب عليها مقتضاىا القانوين يف الو 

 العقد، توقيع وقت عن سلتلفاً  كان إن النفاذ حيز العقد دخول وقت -ج

 .ادلتبادلة بني اطراف العقد ومنع احدىم من منافسة اآلخر ان كان موضوع العقد یتطلب ذلكسریة ادلعلومات  -د
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 وسائل الدفع في التجارة الدولية:الفصل الثالث

 تمهيد:

 يف اليوم العامل اقتصاد يف ذلك يتم ان نتصور ان ديكن وال والقروض وادلعامالت بالصفقات اخلاصة العمليات من ماليني اجراء يوميا االقتصاد يف يتم
 يتصف معني شيء ازباذ يف اجملتمعات بني اتفاق ىناك يكون ولكي ادلعقدة احلسابية العمليات ماليني يوميا صلري أن يتطلب ذلك ألن عيين تبادل شكل

 الوساطة اداة والأ ىي الدفع وسائل فإن األساس ىذا وعلى اخلارجية ادلعامالت لتسوية اشكاذلا دبختلف الدفع وسائل وجدت معروفة قيمة ولو بالقبول
 .ادلستقبل اىل حاليا شرائية قوة بتحويل تسمح حيث قرض وسيلة وثانيا التداول تسهيل مهمتها

 التجارية: األوراق طريق عن الدفع:أوال

 : )الكمبيالة(.السفتجة1

 أو معني تاريخ يف النقودمن  معني مبلغ يدفع عليو ادلسحوب يدعى أخر شخص إىل الساحب يدعى شخص من موجو مكتوب أمر وىي:تعريف - أ
 :ىم أشخاص أو أطراف ثالثة تتضمن فالكمبيالة ادلستفيد وىو ثالث شخص ألمر أو ألمره اإلطالع لدى أو للتعيني قابل

 عليو للمسحوب دائن األصل يف ىو و بالدفع األمر يصدر الذي وىو:الساحب. 
 حباللس مدينا يكون و الدفع إلتزام عليو و بالدفع األمر يتلقى الذي وىو:عليو ادلسحوب 
 للساحب دائن يكون و لصاحلو الدفع أمر يصدر الذي وىو:ادلستفيد.. 

 :يلي ما تشمل إلزامية بيانات لتوافر الكمبيالة إنشاء خيضع::الكمبيالة في توفرها الواجب اإللزامية البيانات - ب

 باطال، السند يعترب إال و السند يف السحب سند عبارة ذكر جيب 
 ادلال، من زلدد مبلغ بدفع عليو للمسحوب الساحب قبل من صرحيا توكيال يتضمن أن جيب 
 معني(، شخص ألمر أو نفسو ادلستفيد)الساحب إسم ذكر جيب 
 عنوانو، و صفتو و عليو ادلسحوب إسم ذكر جيب 
 ،ربقق الساحب من تاريخ االستحقاق 
 عليو، ادلسحوب إقامة زلل يف اإليفاد يكون ذكره عدم حالة يف اإليفاء مكان السند يف ذكر 
 الساحب، قبل من السند توقيع جيب 

 .)كمبيالة(كسفتجة يعد ال فإنو ادلذكورة البيانات أحد من ما سند خال ما وإذا
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 endossataire إليو مظهر يسمى أخر شخص إىل  l’endosseurادلظهر يسمى شخص من السحب سند إنتقال ىو التظهري:الكمبيالة تظهير   - ت
 :للتظهري أنواع ثالثة لدينا و السند على ادلظهر توقيع بعد وذلك

 للكمبيالة الناقل التظهري. 
 الوكالة سبيل على التظهري. 
 التأمني التظهري أو الرىن سبيل على التظهري. 

 تسهل قانونية ذبارية ورقة وىي ادلقدم الدفع أجل بالدقة تبني" الدائن" البائع لصاحل مصدر :تتمثل اجيابياهتا يف كوهناالسفتجة سلبيات و إيجابيات  -ث
 لقبول وموضوعة اإلستعمال حقوقو،وتتمثل سلبياهتا يف اهنا  قليلة بتعبئة للساحب تسمح و مقبولة تكون أن بشرط عليو ادلسحوب ضد الطعن عملية

  .سياسي القبول،خطر وعدم القبول تأخر وخطر السرقة و والضياع الدفع عدم سلاطر:وىي  ادلخاطر من زبلو ال عليو،كما ادلسحوب

 ألمر: .سند2 

 أن ديكن األساس ىذا على و اإلستحقاق تاريخ ىو الحق تاريخ يف آخر شخص إىل معني مبلغ بدفع معني شخص بواسطتها يتعهد وثيقة ىوتعريف: -أ
 يتحقق الذي اإلستحقاق تاريخ يف عليو ما يسدد لكي للمدين الدائن جانب من إنتظار ىناك أن حيث ، حقيقية قرض وسيلة ىو ألمر سند أن نستنتج
 .بشأنو

 تتمثل يف:: ألمر سند في توفرها الواجب البيانات  -ب

 السند. ىذا دبوجب أدفع بأن أتعهد: مثال. بالدفع التعهد وصيغة ألمر سند عبارة ذكر جيب 
 األرقام. و باألحرف ادلبلغ كتابة 
 وتوقيعو. الساحب أي بالدفع ادلتعهد إسم 
 حلاملو. السند يكون أن جيوز و ادلستفيد إسم 
 السند.  ربرير تاريخ و مكان 
 الساحب. إقامة زلل يف أو إنشاء مكان يف السند يدفع ذكره عدم عند و اإليفاء مكان 
 معني. و زلدد تاريخ يف يكون قد أو التعهد تاريخ من معينة مدة مرور بعد أو الطلب لدى اإلستحقاق يكون قد اإلستحقاق موجب 
 وجودىا، حالة يف الكفالة يذكر أحيانا و قانونيا ادلفروضة الطوابع عليو ويلصق ادلتعهد بتوقيع وخيتم 

 ربتويها اليت ادلزايا بنفس يتمتع أنو وقت،حيث أي يف والتبادل للتظهري وقابل ذبارية ورقو ألمر السند :يعتربألمر السند وسلبيات إيجابيات - ت
 ادلشًتي،وىو اعًتاف بدين،وحيدد فيو موعد االستحقاق. لصاحل صادر أنو إال السفتجة

 .الصرف خطر -الدفع عدم خلطر ومن سلبياتو:معرض
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 .الشيك:3

 عليو ادلسحوب ىو آخر شخص إىل الساحب ىو شخص من صادرا أمرا يتضمن و القانون رىاكذ  شكلية أوضاع وفق مكتوب زلرر ىوتعريف: - أ
 . الشيك على االطالع دبجرد معينا مبلغا للحامل الشيك كان إذا حلاملو أو ادلستفيد ىو ثالث لشخص يدفع نأبنكا،ب يكون ما غالبا الذي

 عمال يعد ال كما االئتمان بوظيفة يقوم وال فحسب وفاء أداة ألنو االطالع دبجرد الوفاء مستحق دائما كونو يف السفتجة عن الشيك خيتلف و
 قرينة قامت تاجر بتحريره قام إذا انو غري تاجر غري أو تاجر بتحريره قام وسواء ذبارية بيعة من لدين وفاء أو ذباري عمل دبناسبة حرر إذا إال ذباريا
 . اإلثبات وسائل جبميع دحضها ديكن ىذه أن غري ذباريا عمال يعد مث من و ذبارية بشؤون يتعلق الشيك أن على

 :الشيك أنواع - ب
 الذي احلساب صاحب لفائدة البنك من الشيكات دفًت إصدار اإللزامية،ويتم البيانات كل فيو تتوفر الذي الشيك وىو: العادي الشيك 

 يّعد مصرف وكل عليو، ادلسحوب حساب على الدفًت من ورقة يسحب أن دينو لسداد بذلك فيستطيع لصاحبو، خالصا حقا يصبح
 . احلسابات ألصحاب رلانا تسلم الشيكات من منوذج

 مؤسسة أو معني دلصرف إال قيمتو تؤدى وال جوانبو، إحدى ويف وجهو على متوازيان خطان بو يوجد عادي شيك ىو:المسطر الشيك 
 :نوعان ادلسطر والشيك حلاملو، كان إذا بالتسليم أو ألمر كان إذا التظهري بطريق تداولو يتم و مشاهبة، ىيئة أو مالية

 أو بنك صيغة فيو يكتب أو عبارة أي بينهما حيويان ال الشيك جانب يف ادلوجودان السطران يكون أي:عاما تسطيرا المسطر الشيك 
 من غريىا و ادلقاصة إجراء و احلسابات تسوية يف البنوك كل بني بو التعامل يتم الشيك فهذا ماىيتها، ربديد دون مالية مؤسسة أو مصرف

 .بينها ادلتداولة العمليات
 ذلذا إال بقيمتو يويف أن عليو للمسحوب جيوز ال معني،وبالتايل بنك اسم السطرين بني حيتوي الذي وىو:خاصا تسطيرا المسطر الشيك 

 .الشيك قيمة لقبض توكيلو مت الذي البنك أو بالذات ادلعين البنك
 ادلشرع أخضع وقد ما، شخص حساب يف الشيك قيمة تقيد إمنا نقدا بو الوفاء ديكن ال الذي الشيك وىو: الحساب في المقيد الشيك 

 .مسطرة كشيكات تعترب اجلزائر يف الوفاء وواجبة اخلارج يف مسحوبة تكون واليت احلساب يف للقيد ادلعدة الشيكات من النوع ىذا
 طلب على بناء أنو غري السفتجة، خبالف اإلطالع دبجرد الدفع واجب ألنو الشيك يف للقبول وجود ال أنو األصل:المؤشر الشيك 

 .التأشري تاريخ يف الوفاء مقابل وجود يثبت شلا الشيك على يؤشر أن عليو للمسحوب ديكن احلامل أو الساحب
 مقابل وجود على للتأشري إمنا القبول على للداللة ليس عليو ادلسحوب طرف من عليو التأشري يتم الذي الشيك وىو:المعتمد الشيك 

 .االعتماد عملية بعد حسابو يف ادلوجود الشيك قيمة يسحب أن للساحب بذلك ديكن فال احلامل، لصاحل الوفاء
 دينح إذ البنوك، ىذه مع ادلتعاملني لفائدة باخلارج وكاالهتا و فروعها على البنوك من الشيكات من النوع ىذا سحب يتم:المسافرين شيك 

 الذي لتوقيعو مطابق توقيع إجراء بعد باخلارج ادلوجودة الفروع أحد من يتضمنها اليت قيمتو يستويف أن من ديكنو خطابا معو ادلتعامل البنك
 .الرئيسي بالبنك أودعو
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 كل ربتوي شيكات بإصدار تقوم أيضا الربيدية الصكوك مراكز أن لنا يتبني التجاري، القانون من 474 ادلادة خالل من:البريدي الشيك 
 إىل التظهري،إضافة بطريق للتداول قابلة غري كوهنا يف إال األخرية ىذه عن زبتلف ال فهي ادلصرفية،وبذلك الشيكات يف اإللزامية البيانات

 .الغري حلساب أم نفسو الساحب حلساب السحب كان إذا ما حسب زلددة ربصيلها ادلراد القيمة أن
 قابل والعميل،وىو البنك بني مشّفر اتصال على ويعتمد االلكًتونية التجارة خيص فيما بو التعامل يتم الذي وىو: اإللكتروني الشيك 

 الصرف وبطاقات وادلشفرة الذكية والبطاقات االئتمان بطاقات على تعتمد واليت إلكًتونيا ادلتطورة الدول يف التظهري طريق عن للتداول
 ...البنكي

 تداولو يكون وال كثرياً  حياتو سبتد أال الطبيعي من االطالع،لذلك لدى الدفع يستحق ائتماِن،فهو أداة وليس وفاء أداة الشيك:الشيك تداول - ت
 .نسبياً  قصرية مهل ىي للوفاء الشيك تقدمي مهل أن ُعلم إذا ألمر،والسيما والسند السفتجة تداول حبجم

 زلرراً  كان إذا أما،اليدوي بالتسليم أي ادلناولة بطريقة يتم تداولو فإن حلاملو زلرراً  كان فإن،فيو أفرغ الذي للشكل تبعاً  الشيك تداول طريقة وزبتلف
 أية أو «ألمر ليس» عبارة صراحة وتضمن معني شخص باسم زلرراً  كان إذا لكن،التظهري طريق عن يتم تداولو فإن ألمره أو معني شخص باسم
 عليو ىو دلا معظمها يف زبضع الشيك تداول أحكام وإن،ادلدنية احلق حوالة بطريق بل بالتظهري الشيك ينتقل ال احلالة ىذه شلاثلة،ففي أخرى عبارة
 .ىنا لتكرارىا حاجة فال لذلك السفتجة يف األمر

 تكلفة – للمستورد ىي التحويل مبادرة: وما عيوبأمنخفضة  تكلفة ذو –واسعة بطريقة مستعمل:تتمثل مزايا الشيك يف أنو:الشيك وعيوب مزايا - ث
 الوضع -اطراف عدة لتدخل بتحصيلو اخلاصة االجراءات معاجلة ثقل -عليها السيطرة ديكن ال التحصيل مدة -باىضة جد للمستفيد السحب
 .ألخرى دولة من خيتلف للشيك القانوين

 :المباشرة الدفع وسائل:ثانيا

 إال ادلتعاملني بني وسيط تستوجب ال التسديد،فهي عند معا وادلشًتي البائع من كل حضور تستدعي إذ بساطة األكثر :العمليةالطلب تحت الدفع.1
  .السرقة إىل والتعرض الصرف سعر وسلاطر العملة ربويل يف صعوبة يطرح ما جدا،وىذا ضخمة ادلبالغ صلد اخلارجية التجارة رلال يف

 الصعبة العموالت على احلصول قدرة ذلم والذين للتحويل القابلة غري النقود ذات الدول مستوردي عند خاصة الدويل الصعيد على الوسيلة ىذه وتستعمل
 احمللي. التمويل نظام من ادلتوفرة اإلمكانيات خارج

 :المصرفي بالتحويل الدفع .2

 البنك)  خارجو أو البلد داخل سواء فرع أو أخر بنك إىل عمالئو ألحد طلب على بناءً ( احملول البنك)  بنك يصدره دفع أمر عن عبارة ىي :تعريف -أ
 طريق عن الدافع البنك إىل احلمول البنك من دفعها طريق عن العملية تسوية ،ويتم( ادلستفيد) يدعى معني شخص إىل زلدد مبلغ دفع منو ويطلب( الدافع

 .احملول والبنك الدافع البنك بني حسابات ىناك يكن مل إذا ادلغطي يدعى أخر بنك طريق عن أو بينها حسابات
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 :المصرفية الحوالة أطراف -ب

 لدى حبساب وحيتفظ للبنك عميل عادة ويكون ادلستفيد إىل ادلال من معني مبلغ بنقل تأمر اليت اجلهة أو الشخص وىو :الحوالة إصدار طالب 
 ويسمى مباشرة مبلغ بإيداع أو البنك لدى حسابو من حسماً  إما ذلك ويتم كذلك يكون ال وقد للمستفيد مديناً  العميل يكون وقد البنك ىذا

 احلوالة،ويتوجب ىذه حيال مسؤولياهتما حيدد الذي وىو احملول والبنك التحويل طالب بني العقد دبثابة ىو الطلب آمراً،وىذا التحويل طالب
 البنك. وعموالت احلوالة بقيمة كافية أموال وجود وعنوانو مع ادلستفيد اسم وخاصة واضحة معلومات تقدمي احلوالة طالب على

 بنك خالل أومن للمستفيد مباشرة ذلك بتسليم يقوم مث عميلة من ربويلو ادلطلوب ادلبلغ فيقبض,  احلوالة أمر يتلقى الذي وىو :المحول البنك 
 عدم أو احلوالة تأخري حال يف مسؤوالً  ويعترب تعليماتو تنفيذ عن ومسؤوالً  احلوالة إصدار طالب عن وكيالً  ويعترب بالسداد يأمره لو مراسل آخر

 . ادلصريف العرف حسب ادلتبعة اإلجراءات وفق ذلك مت إذا التأخري حال يف مسؤوالً  يعترب ال ولكنو.واضح إمهال بسبب ذلك مت إذا إرساذلا
 البنك ويكون واحد بنك بواسطة تتم التحويل عملية فإن البنك ذات يف وادلستفيد التحويل طالب من كل حساب كان إذا :الدافع البنك 

 بناءً  للمستفيد احلوالة مبلغ بتسليم يقوم الذي ىو الدافع البنك فإن سلتلف بنك يف حساب لو منهما كل كان إذا أما الدافع البنك ىو اآلمر
 متبادلة سرية أرقام مفتاح وجود وىو ضرورية وترتيبات مصرفية الدافع والبنك احملول البنك بني متبادلة عالقات ويوجد.اآلخر البنك طلب على

 ربدد الشروط وىذه بينهما التعامل لشروط تبادل كذلك ويوجد. بينهما ادلتبادلة التلكسات من التأكد يتم ادلفتاح ىذا وبواسطة بينهما
 ادلوضحة. الشروط حسب تستوفيها اليت والفوائد بينهما العموالت

 لذلك. الدافع البنك لدى احملول للبنك حساب يوجد وال احلوالة لدفع بنك إىل ادلوجهة الصادرة احلواالت يف مغطي بنك يوجد :المغطي البنك 
خالذلا،  من الدفع يتم حبساب احملول البنك حيتفظ وعادة, الدافع البنك إىل احلوالة قيمة بدفع ادلغطي البنك إىل دفع أمر احملول البنك يصدر
 اذباه ادلغطي البنك على التزامات يوجد وال،احلوالة طالب اذباه احملول البنك كمسؤوليات احملول البنك اذباه ادلغطي البنك مسؤوليات وتعترب
 ادلستفيد. إىل احملول البنك تعليمات على بناءً  دفعها اليت احلوالة قيمة بدفع الدافع البنك ذباه يلتزم احملول البنك وإمنا الدافع البنك

 وقد احلوالة تنفيذ عن مستقلة وادلستفيد التحويل طالب بني العالقة وتعترب الدافع البنك من القيمة يستلم سوف الذي الطرف :وىوالمستفيد 
 فيتسلمها وادلستفيد احلوالة طالب من كل فيو يقيم الذي البلد بنفس احلوالة تكون وقد ثالث شخص أو احلوالة طالب نفس ىو ادلستفيد يكون

 .أجنيب بلد يف مقيماً  كان إذا أجنبية أخرى بعملة يتسلمها أن ديكن كما العملة بنفس ادلستفيد
  :المصرفي التحويل أنواع - ج
 من فيقوم ،التحويل لعملية تنفيذىا يف طويال وقتا تأخذ أهنا رغم استعماال األكثر وىي،مكلفة غري بسيطة عملية :وىيالبريد طريق عن التحويل 

 :مثل العيوب من زبلو ال أهنا إال التعامل يف البساطة العملية ىذه مزايا ومن،ادلورد بنك إىل زلدد دببلغ التحويل أمر بإرسال الزبون بنك خالذلا
 إلغائها إىل أحيانا تؤدي اليت الصفقات عن ومعلومات أسرار يكشف قد شلا والتزوير السرقة 
  غريه عن دييزه ما وىذا التحويل مدة طول اضافة اىل . 
 التحويل عدم احتمال .  
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 على( ادلصدر) ادلورد فيها يتحصل اليت ادلدة بقصر لتمتعو الذكر،ويستعمل السابق التحويل من سرعة أكثر يعترب :التلكس طريق عن التحويل 
 الطريقة: ىذه عيوب الثقة،ومن أساس على يتم البنوك بني التعامل ألن مؤكدة مستحقاتو،وبصفة
 االتصال ربقيق يستلزم. 
 ادلصدر بيانات إرسال يف اخلطأ إمكانية. 
 التحويل عدم أو التحويل عملية تأجيل إىل يؤدي شلا بو ادلتعامل التلكس خطوط ازدحام إمكانية . 
 ادلعلومات وسرقة التجسس إىل التعرض إمكانية. 
 التكلفة ارتفاع. 
 التلكس دلضمون اجليد الفهم عدم عن الناجم التحويل عرقلة . 
 الصعبة. بالعملة التحويل حالة يف الصرف خطر 

 شبكة طريق عن التحويل (سويفتSWIFT):النموذجية او النمطية االلكًتونية الرسائل يستعمل البنوك بني ما دويل ربويل نظام ىو 
 ىدفها البنوك بني ما عادلية شركة ىي العامل،وسويفت يف استعماال واالكثر األقدم البنوك مابني االلكًتوين التحويل آمنة،وىو شبكة عرب

 نظام وىو" بروسكل" اآليل،ومقرىا االعالم بواسطة ومعاجلتها ادلصرفية للعالقات موحدة مقاييس بإدخال وىذا الدولية الدفع طريقة ربسني
 يف منخرطة مالية مؤسسة 7000حوايل صلد 2003 هناية وأورويب،حىت كندي أمريكي بنك 237 طرف من 03/05/1773 سنة نشأ
  SWIFTNET نظام احداث مت 2002 سنة اليوم،ومنذ يف معاجلة رسالة مليون 7,5 دولة،ودبعدل 177 من النظام،ألكثر ىذا

 البنوك اخنراط مت وقد،2005 سنة اجلديد النظام اىل القدمي للنظام الكلي الًتحيل من االنتهاء ومت االنًتنت شبكة نظام يستعمل الذي
 : أمهها عدة مزايا من عليو تنطوي دلا م،نظرا1771/  02/  02 يف النظام ىذا يف اجلزائرية
 اخلطأ تصحيح وإمكانية اجلوسسة من زلمية فهي:الضمان . 
 بالربيد اإلرسال من أقل ىي الرسائل إرسال مدة:السرعة . 
 ساعة 24/24 مدار على تعمل كوهنا% 77‚5 خدمات معدل سويفت حققت:الفعالية . 
 بالشبكة. ادلرتبطني للمراسلني بالنسبة تكلفة أقل سويفت رسائل:التكلفة 

 السلبيات: من زبلو ال فهي ادلزايا ىذه كل توفر من وبالرغم 

 التحويل وعدم التزوير خطر. 
 عليها بدل إشعار وجود وعدم للرسالة اجليد الفهم عدم خطر. 
 استالم. وصل ييعط ال التحويل بعملية القيام عند 
 ىذه الكًتونية،وتعددت دفع وسائل إىل الدفع وسائل أغلب البنوك حولت االلكًتونية التجارة عرفتها اليت تاللتطور  نتيجة:االلكترونية الدفع ثالثا:وسائل

 وفيما يلي نذكر امهها:االنًتنت، شبكة عرب ادلعامالت طبيعة مع تتالءم أشكاال وازبذت األخرية

                                                           
 SWIFT:Society For World Interbank Financial Telecommunication 
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 .وسلتلفة معينة قيمة ذات رمزية أرقام شكل يف الكًتونية وسيلة على سلزنة الكًتوين بشكل تصدر لعملة نقدية قيمةىي :االلكترونية النقود.1

 على العمالت ىذه ربميل يتم بإصدارىا،حيث يقوم الذي البنك من إلكًتونية عمالت بشراء(  ادلشًتي)  العميل قيام على اإللكًتوين النقد فكرة وبنيت
      عليها احملددة القيمة بنفس ،وتكون العادية العمالت زلل اإللكًتونية العمالت ىذه ربل ادلصدر،وبالتايل البنك من خاصة عالمة أو اخلاص احلاسب
 .Tokens وتسمى

 ومؤمنة موثقة إلكًتونية رسالة ىو اإللكًتوين ،والشيك ابه التعامل اعتدنا اليت التقليدية الورقية للشيكات اإللكًتوين ادلكافئ ىي:االلكترونية الشيكات.2
 مستلم إىل إلكًتونيا وإعادتو الشيك قيمة بتحويل االنًتنيت عرب يعمل الذي للبنك يقدمو و ليعتمده( حاملو)  الشيك مستلم إىل الشيك مصدر يرسلها
 . صرفو مت قد أنو على دليل ليكون(  حاملو)  الشيك

 ومعاجلة زبزين و استخراج يف استخدامها ديكن ميكروية شرحية على االئتمان،وربتوي بطاقة تشبو بالستيكية بطاقة عن عبارة ىي:الذكية البطاقة -3 
 .الفوري الدفع طريق عن أو االئتماين التعامل بني االختيار فرصة البطاقة ىذه وتعطي،الطبية ادلعلومات أو اإللكًتوين النقد مثل رقمية بيانات ونقل

 :سئلةأ

 والشيك؟ ألمر السند بني الفرق ما 
 والسفتجة؟ ألمر السند بني الفرق ما 
 ؟ الشيك و السفتجة بني الفرق ما 
 العادي؟ والشيك ادلسطر الشيك بني لفرقا ما 
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 تقنيات الدفع في التجارة الدوليةالفصل الرابع:

 تمهيد:

ديد مكان تتعرض التجارة اخلارجية دلشاكل سلتلفة أمهها البعد اجلغرايف، الذي ميكن أن يولد نوعا من عدم الثقة، باإلضافة إىل صعوبة اختيار و حت
ادلصدر أيضا االستحقاق،كما أن ادلستورد عند شرائو لبضاعة ما يرغب يف التأكد من أهنا سوف تصلو مطابقة للمواصفات ادلتفقة عليها يف العقد، و 

تسديد ادلبنية معرض إىل أخطار و ىذا عند إرسال البضاعة دون أن يصلو مبلغها يف ادلوعد احملدد فينجم عن ذلك جلوء ادلتعاملني إىل استعمال تقنيات ال
 على األمانة و السرعة و قلة التكاليف،و تتمثل ىذه الثقة يف كل من االعتماد ادلستندي و التحصيل ادلستندي 

 لب األول:االعتماد المستندي:المط

كما يلي:" ىو تعهد كتايب صادر من بنك بناء على طلب ادلستورد لصاحل ادلصدر، يتعهد فيو البنك بدفع   وميكن تعريف أوال:تعريف االعتماد المستندي:
 أو قبول كمبياالت مسحوبة عليو عند تقدميها مستوفاة للشروط الواردة باالعتماد"

القرض  كما ميكن تعريفو أنو: اتفاق بنكي من أجل تسديد الصفقات التجارية الدولية و التأمني األطراف ادلعنية، كما يعري ضمان الدفع حتت شروط  
 ادلتفق عليها بني ادلستورد و ادلصدر و البنوك الوسيطة.

 من ىذين التعريفني ميكن أن نستخلص ما يلي:

 كي لتسوية ادلعامالت التجارية الدولية.االعتماد ادلستندي ىو اتفاق بن 

  .ىو ضمان بالدفع عند احًتام بنود و شروط االعتماد 

  .ىو طريقة دفع تعتمد أساسا على الوثائق و ليس على البضاعة 

 .ىو ضمان األطراف ادلعنية 

 :ىي و أطراف عدة تتطلب ادلستندي االعتماد عملية إن ثانيا: أطراف االعتماد المستندي:

وىو ذلك الشخص أو ادلؤسسة اليت تطلب فتح اإلعتماد ويكون ذلا ذلك مبوجب عقد بني ادلستورد والبنك فاتح ب فتح االعتماد )المستورد(:طال -1
 االعتماد،ىذا العقد جيب ان يتضمن رتيع شروط وبنود اإلتفاق ادلربم مع ادلصدر مع تعيني نوع وطبيعة االعتماد ذاتو.

الشخص الطبيعي او ادلعنوي ادلستفيد من االعتماد ادلفتوح لصاحلو ويقوم بتنفيذ شروط العقد ضمن ادلدة احملددة وادلقررة وىو المستفيد )المصدر(: -2
ر ادتام ىل البنك ادلراسل فو لالعتماد،ويقوم بتنفيذ شروط العقد ضمن ادلدة احملددة وادلقررة لالعتماد،ويقوم بتقدمي ادلستندات الضرورية وادلطابقة للعقد ادلربم إ

 العملية)عملية التصدير والشحن(
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:ىو بنك ادلستورد الذي يقدم اليو طلب فتح االعتماد،وبعد الدراسة والتحليل لوضعية طالب االعتماد من قبل البنك ذاتو يقرر  البنك فاتح االعتماد -3
تعلق األمر بادلوافقة بفتح االعتماد ويبلغ ادلستفيد مباشرة هبذا الفتح لصاحلو،والذي يكون يف الغالب عن طريق بنك آخر وىو بنك  بادلوافقة أو العكس،إذا

 ادلراسل او بنك ادلصدر.

ره بتبليغو للمستفيد سواء : وىو بنك ادلصدر حبيث عند تلقي البنك ادلراسل اشعار بفتح إعتماد لصاحل أحد متعامليو يقوم بدو البنك مبلغ االعتماد -4
 بإضافة تأكيده أو دون ذلك

 تنقسم االعتمادات ادلستندية حسب قوة االلتزام إىل:ثالثا:أنواع االعتماد المستندي:

 ة منمسؤولي أي حتمل دون ىذا و شروطو، إلغاء أو تعديل األطراف جلميع فيو ميكن الذي االعتماد ذلك وىواالعتماد المستندي القابل لإللغاء: -1
 ملزما ادلستورد البنك فيصبح للمستورد(  سند الشحن)  البضاعة إرسال على القطعي الدليل بتقدمي ادلصدر قيام حالة يف إال األخر الطرف و البنكني قبل

 االعتماد. زلل الصفقة ادلتعلقة مبوضوع الوثائق و الشروط مع التطابق حالة يف بالتسديد

 يكون ،( ادلستورد بنك)  االعتماد فاتح البنك جانب من لإللغاء قابل غري االعتماد يصدراالعتماد المستندي غير القابل لإللغاء وغير المعزز: -2
 الوسيط مبثابة ادلراسل ويعترب االعتماد فاتح بنك التزام على فقط يعتمد أن ادلستفيد على ىنا ادلراسل، بنك طرف من تعزيزه اضافة باالعتماد دون التبليغ

        ادلستفيد إىل االعتماد فاتح بنك من مباشرة يصدر التعهد أن ادلستندات،أي تداول أو بدفع ارتباطا أو التزاما ذمتو يف يشكل أن دون احلالة ىذه يف

 عمليات يف استعماال و شيوعا أكثر يعترب ذلذا قوية ضمانات يقدم االعتمادات من النوع ىذا االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء و المعزز: -3
فقط بل يتطلب تعهد بنك ادلصدر على شكل تأكيد قبول تسوية الدين  ادلستورد بنك تعهد يتطلب ال مبوجبها اليت اآللية فهو التجارة اخلارجية، دتويل

 الناشئ عن تصدير البضاعة. 

 :تتمثل يف:رابعا:أهمية االعتماد المستندي

 بالنسبة للمشتري)المستورد(:أهميته -1

       يكون على ثقة من ان بضاعتو ستكون مطابقة للشروط ادلتفق عليها وخاصة عندما يطلب شهادة معاينة من قبل مؤسسة دتارس
 اعمال الكشف والتأكد من ادلواصفات حسب الشروط ادلتفق عليها يف االعتماد.

   ع ادلستندات اليت تشرياىل الوفاء بتنفيذ التزاماتوال يضطر لدفع قيمة االعتماد اال اذا قدم البائ 

  دتكن ادلشًتي من التصرف يف البضاعة واحلصول على ذتنها عندما يسلم لو البنك ادلستندات حىت رغم وصول البضاعة اىل ميناء
 الشحن.
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 أهميته بالنسبة للبائع: -2

 ور اسعار الصرف.يكون على ثقة بأن ذتن بضاعتو معروف وغري معرض للخسارة يف حالة تدى 

 ،بوسعو ان يقبض ذتن البضاعة بعد تسليمها للشحن وقبل ان تصل للمشًتي 

 .حيمي نفسو من سلاطر سوء احلالة ادلالية للمستورد وعدم دتكن ىذا األخري من الدفع 

 ادلستندات،لذا يتمكن من  حتقيق االمان من خالل اجياد طرف ثالث حسن السمعة وىو البنك التجاري الذي يلتزم امام البائع بدفع قيمة
 قبض او حتصيل قيمة البضائع الواردة يف االعتماد. 

 دون دفع وسيلة بإستخدام ادليدان يف ادلتدخلني ادلتعاملني جيرب ان معني لقانون ميكن التعامل،فال حرية الدولية التجارية ادلعامالت يف األصل:سؤال
 ؟2002 سنة يف ادلستندي باالعتماد التعامل اجلزائر يف ادلقيمني ادلستوردين تويل الزامية سبب االخرى،فسر

 المطلب الثاني:التحصيل المستندي:

آلية يقوم مبوجبها ادلصدر بإصدار كمبياالت و إعطاء كل ادلستندات إىل البنك الذي ميثلو، حيث يقوم ىذا األخري  ىواوال:تعريف التحصيل المستندي:
 بإجراءات لتسليم ادلستندات إىل ادلستورد أو إىل البنك الذي ميثلو مقابل تسليم مبلغ الصفقة أو قبول الكمبيالة،

 يتدخل يف عملية التحصيل أربعة أطراف::ثانيا: األطراف المتدخلة في التحصيل المستندي 

 التحصيل. أمر هبا مرفقا معو، يتعامل الذي البنك إىل ويسلمها للتحصيل مستندات بإعداد يقوم الذي وىو اآلمر )المصدر(: -1

 الشأن، ىذا يف إليو الصادرة للتعليمات وفقا التحصيل سيتوىل الذي البنك إىل ويرسلها ادلصدر من ادلستندات يستلم الذي وىوبنك المصدر: -2

 لتوقيعها. تقدم لو ادلستندات للتحصيل أو الكمبيالة المستورد: -3

: و ىو الذي يقوم بتحصيل قيمة ادلستندات ادلقدمة اىل ادلشًتي نقدا أو مقابل توقيعو على كمبيالة وفقا للتعليمات البنك المكلف بالتحصيل-4
 .الصادرة اليو من البنك احملول

 نواع التحصيل المستندي:ثالثا:أ

يكون الدفع يف ىذه احلالة نقدي حبيث يتمكن ادلستورد أو بنكو من استالم ادلستندات، لكن بعد القيام بتسديد  تسليم المستندات مقابل الدفع: -1
 مبلغ البضاعة.
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ىذه احلالة يقوم ادلستورد بتوقيع ورقة جتارية لصاحل ادلصدر مببلغ البضاعة، و يقوم ادلصدر باالحتفاظ هبا مع  يفتسليم مستندات مقابل القبول: -2
 ادلستندات إىل غاية تاريخ االستحقاق، تسمح ىذه الطريقة باحلصول على مهلة للتسديد.

 يلي: فيما التحصيل أمهية :تكمنالمستندي التحصيل رابعا:أهمية

 :دللمستور  بالنسبة -1

 ادلال رأس جتميد جتنب. 

 ادلستندي التحصيل فتح لسهولة الوقت كسب. 

 ادلصدر و ادلستورد بني عالية ثقة وجود. 

 فحصها و مبعاينتها لو يسمح ما وىذا الثمن، بدفع يقوم أن قبل البضائع على ادلستورد حصول إمكانية. 

 :للمصدر بالنسبة -2

       اخلارجية التجارية العمليات تنفيذ يف اجلهد و الوقت توفر و السرعة و ادلرونة من عالية درجة حتقق التقنية ىذه. 

       أمرا التحصيل  ادلستندي استخدام يصبح ىنا طويال وقتا تتطلب كوهنا فيها ادلستندي االعتماد استخدام الصعب من حاالت ىناك 
 .التنفيذ يف بالسرعة يتميز كونو ضروريا

   الشحن مستندات إعداد سهولة. 

 سواء بالتعامل اخليار االقتصاديني للمتعاملني اصبح مبوجبو الذي  2002 لسنة التكميلي ادلالية قانون من 92 ادلادة اجلزائري ادلشرع عدل دلاذا: سؤال
 .االخرى الدفع وسائل من غريمها دون االسترياد رلال يف ادلستندي التحصيل او ادلستندي باالعتماد

 بين التحصيل المستندي واالعتماد المستندي: المطلب الثالث:المقارنة 

 اوال:من حيث التزامات البنك:

  يف االعتمادادلستندي يقوم كال من البنك فاتح االعتماد والبنك ادلعزز بفحص مستندات الشحن ادلطلوبة وادلقدمة من طرف البائع وجيب
 مسؤولية اجتاه البائع وال ميكن االحتجاج بعدم صحة ادلستندات. أن يتأكدا من صحتها ومطابقتها لشروط اإلعتماد وأاليتحمال

 البنوك ىنا تلعب دور الوسيطة  يف التحصيل ادلستندي البنوك غري مسؤولة عن أي خطر تتعرض لو السلعة أو تأخر ادلشًتي يف الدفع،ألن
:}البنوك الصادرة عن الغرفة التجارية الدولية اليت تنص 222من الالئحة رقم  1/أ/4ال أكثر فهي ملزمة بفحص البضاعة وفقا للمادة 
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زامية االعتماد ادلستندي والتحصيل ادلستندي حيث األول تكون ال بني وىكذا يتضح الفارق األساسيالتلتزم بفحص المستندات{ 
 .الفحص احلريف للمستندات

 ثانيا:من حيث األشكال:

 اعتماد مستندي غري قابل -اعتماد مستندي غري قابل لاللغاء -يف االعتماد ادلستندي صلد عدة انواع:) اعتماد مستندي قابل لاللغاء
 اعتماد مستندي قابل لاللغاء ومعزز( -لاللغاء وغري معزز

 مستندات مقابل قبول(،-تحصيل الثمن ومها)مستندات مقابل الثمنيف التحصيل ادلستندي صلد صيغتني ل 

 :  ثالثا:من حيث وقت التسديد

   يف االعتماد ادلستندي يستطيع ادلستفيد من احلصول على قيمة البضاعة اليت قام بتصديرىا فور تقدميو دلستندات الشحن مطابقة
ن حق البائع ال يذىب سدى ألن االلتزام بالوفاء يكون على عاتق فاتح لشروط فتح االعتماد بل حىت اذا أفلس ادلستورد أو تويف فإ

 االعتماد وليس على عاتق ادلستورد،   

  يف التحصيل ادلستندي:احتمال تأخر ادلصدر يف استالم مبلغ الصفقة وخاصة يف حالة تأخري وصول البضاعة اىل ادلستورد،بل وميكن
البضاعة بسبب بعض ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلستورد ادلتمثلة يف رفض التسديد أو  ان ميتنع ادلصدر من احلصول على حقو يف ذتن

 عدم قبول السفتجة من طرف ادلستورد،والبنوك ال دخل ذلا علما انو يقتصر دورىا يف حتويل الوثائق مقابل حتصيل ذتنها.

 :رابعا:من حيث المخاطر

  ألخطار ألن االعتماد ادلستندي ال يعترب فقط اداة قرض وامنا يعترب كذلك اداة يف االعتماد ادلستندي ان ادلصدر نادرا ما يتعرض ل
ضمان بواسطة البنك الذي يضمن حق ادلصدر يف حصولو على ذتن البضاعة اليت يتدخل البنك لدفع قيمتها حىت وإن كان ىناك 

 اخنفاض يف اسعار الصرف،    

 يف التحصيل ادلستندي يتعرض ادلصدر دلخاطر تتمثل يف: 

رفض ادلشًتي التوقيع على قيمة السفتجة احملررة من طرف ادلصدر ألسباب تعود اىل اعساره أو سوء النية او التخلي عن البيع واليت  -
تضطر البائع اىل اعادة البضاعة اىل بلده بسبب حتقق خطر عدم الدفع،بل تضيف غرامات ومصاريف أخرى ادلتمثلة يف مصاريف 

 سفينة أو سداد مصاريف ختزين أو تأمني...عدم تفريغ البضاعة من ال

قد يكون بلد ادلستورد مينع دخول البضائع ادلرسلة اىل ىذا البلد سواء أهنا من البضائع شلنوع استريادىا او خاضعة للتحديد الكمي  -
 اخلسارة الفادحة للبائع كون ادلشًتي ال يدفع الثمن. وىو ما يؤدي اىل

  االسترياد؟ رلال يف غريىا دون دفع كوسيليت ادلستندي والتحصيل ادلستندي االعتماد استخدام من اذلدف ماىو:سؤال
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 الدولية التجارة في المعتمدة التجارية القواعد:لخامسالفصل ا                                         

 تمهيد:

 وبكميات،أكرب بعدد تباع البضائع أصبحت إذ العامل أحناء مجيع يف األسواق إىل للوصول قبل ذي من أكرب فرصة األعمال جملتمعات العادلي االقتصاد أتاح
 مكلفة تكون اليت والنزاعات اخلالفات وحصول الفهم سوء احتماالت ازدادت،تعقيدىا وازدياد العادلية ادلبيعات حجم ازدياد مع لكن أوسع، وبتنوع أوفر

 .مالئم بشكل البيع عقود تصاغ ال عندما

 ادلهام رئيس بشكل تصف كما, البضائع بيع عقود يف األعمال مؤسسات بُت ما ادلتبادلة التجارية ادلصطلحات من رلموعة اإلنكوتَتمز قواعد توضح
 .ادلشًتين إىل البائعُت من البضائع بتسليم ادلتعلقة وادلخاطر والتكاليف

 الدولية: التجارية المصطلحات تعريفأوال:

 غرفة اصدرهتا ادلصطلحات من رلموعة عن عبارة ىي International Commercial Terms او Incotermsالدولية التجارية ادلصطلحات
 اليت اجلوىرية اخلصائص أىم موضحا البحرية البيع عقود من منوذجيا عقدا منها مصطلح كل وميثل 1593سنة مرة ألول ICC بباريس الدولية التجارة

-1519-1591 السنوات يف القواعد ىذه تعديل التجارية،ومت تاادلصطلح لتفسَت الدولية بالقواعد ايضا مسيت العقد،لذلك ىذا بنود وتفسر حتدد
 تقريبا. سنوات عشر كل مبعدل 1590-1550-2000-2010

 مث ومن للبضائع الدويل البيع عقود يف اليها االحالة ميكن اختيارية قواعد رلرد ىي آمره،امنا بصفة يتمتع دوليا تنظيما بذاهتا التعترب  incoterms قواعد
 هبا. األخذ عند القواعد ىذه مضمون من تعدل ان من ادلبدأ حيث من عقدمها،والمينع ضمناىا اذا العقد طريف ارادة من قوهتا تستمد

 :2010 والدولية المحلية التجارية المصطلحات قواعد يف المستحدثة المفاهيم أهمثانيا:

 قاعدتُت استبدال خالل من ذلك حتقيق مت وقد،قاعدة11إىل 13 من اإلنكوتَتمز قواعد عدد تقليص مت :الملغاة والقواعد المستحدثة القواعد -1
 :ومها جديدتُت قاعدتُت استحداث مت حيث عليها، ادلتفق النقل طريقة عن النظر بغض استخدامها ميكن جديدتُت

 الطرفية احملطة يف التسليم  DAT,Delivred at Terminal . 
  ادلكان يف التسليمDAP,Delivred at Place     

 :وهي الغاؤها تم والتي 2000 قواعد في الواردة األربعة للقواعد بديلتان القاعدتان هاتان وتعتبر

DAF:Delivred at Frontier/DES: Delivred EX Ship/DEQ:Delivred Ex Quay/DDU: Delivred DUTY Unpaid 

 :التايل النحو على ادلسمى الوصول مكان يف التسليم ،يتم DAT and DAP اجلديدتُت القاعدتُت ومبوجب       
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 القاعدة حالة يف DAT ادلركبة من تفريغها بعد ادلشًتي تصرف حتت ادلنقولة البضاعة يضع عندما بالتسليم بإلتزامو أوىف قد البائع يكون 
 ( DEQ ادللغاة القاعدة ظل يف احلال عليو كان كما) عليو ادلتفق الوصول مكان أو ميناء يف أكانت سواء ادلسماة احملطة يف الواصلة

 القاعدة حالة يف أما Dap جاىزة ادلسمى ادلكان يف ادلشًتي تصرف حتت ادلنقولة البضاعة يضع عندما بالتسليم بإلتزامو أوىف قد البائع فيكون 
 (DDU،DES،DAF ادللغاة القواعد ظل يف احلال كان كما)الواصلة ادلركبة من للتفريغ

 ادليناء ىذا اكان سواء ادلواينء من ميناء ىف واقعة ببساطة تكون أن ميكن  DAT القاعدة ىف ادلسماه Terminal الطرفية احملطة أن بالذكر واجلدير
 من فإنو كذلك اخل....شاحنات زلطة او حديد سكة زلطة او حاويات زلطة او سلازن الطرفية احملطة تكون ان ميكن اوهنريا،كذلك جافا او جويا او حبريا

 حبري. ميناء ىو ادلسمى الوصول مكان وأن سفينة، إال ليست DAP القاعدة حالة ىف الناقلة ادلركبة تكون ان اجلائز

 موسعاً  مفهوماً ( Incoterms® 2010) والدولية احمللية التجارية ادلصطلحات قواعد تضمنت فقد كذلك:2010 قواعد تطبيق نطاق توسيع-2
 تطبيقها نطاق 2010 لسنة اجلديدة القواعد فحسب،مدَّت الدويل البيع عقود على طويلة لسنوات يقتصر النطاق ىذا ظل أن تطبيقها،فبعد لنطاق
 الدولة وداخل الوطنيُت التجار بُت مبقتضاىا العمل ميكن سوف اجلديدة القواعد أن الدول،مبعٌت لسائر الوطٍت النطاق الدويل، النطاق جانب إىل ليشمل
 .اجلديدة للقواعد ادلستحدثة اذلامة ادلفاىيم أحد ىو وىذا EXW, DAP القواعد مثل احلرة ادلناطق وعرب الواحدة

 من ىاماً  مركزاً  حيتل واألشخاص البضائع لنقل بالنسبة األمن ىاجس أصبح ،حىت2001 سبتمرب منذ األمٍت الوعي تزايد:باألمن اإلهتمام من مزيد -3
 البائعون وىم البيع أطراف فألزمت ادلستجدة، األمنية ادلتطلبات  Incoterms 2010 قواعد راعت فقد مثَ  ومن ادلستويات كافة على والتنظيم العناية

 بُت والتعاون التآزر من الدرجة وىذه األمٍت، اجملال يف خاصة تفيد اليت ادلعلومات من بإحتياجاتو اآلخر الطرف منهما طرف كل يزود بأن وادلشًتون
 .قبل من مطلوبة تكن مل األطراف

 البيع عقد أطراف أحد ، Incoterms 2010 قاعدة يف ما شرط يلزم عندما:الحديثة المستجدات صورة تعكس البضاعة على التأمين شروط-4
 ادلستجدات أحدث تعكس اليت التأمينية االحتياجات تنظمان القاعدة ىذه نفس من A3, B3 الفقرتان فإن ،CIP, CIF مثل معيناً  تأميناً  يرتب بأن
 .Institute Cargo Clauses ىف

 ،C الشرط" ىف الوارد النحو على التأميٍت للغطاء األدىن احلد على احلصول من بأكثر ملزماً  ليس البائع أن مالحظة ويتعُت

 الصنع، تامة لبضائع ادلشًتين فإن ادلستوى،لذلك منخفض يعترب التأمُت ىذا فإن واضح ىو وكما مياثلها، ما أو ،Institute Cargo Clauses من
 .للتأمُت أعلى مستوى على للحصول عادة يسعون

 غَت بشكل اإللكًتونية الوثائق إىل تشَت  Incoterms 2000قواعد كانت:والعشرين الحادى القرن مقتضيات مع يتواكب تطوير إستحداث-5
 حالة ذلا،ىف مساو   إلكًتوىن إجراء أو بسجل إستبداذلا ميكن ورقية وثيقة أى أن العيب،فبينت ىذا تالفت فقد 2010 قواعد الغموض،أما يكتنفو واضح

 .الورقية للمستندات اليت الصالحية نفس اإللكًتونية اإلتصال لوسائل يعطى وىذا. سارية عادات بو جرت أو ذلك على األطراف وافق ما إذا
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 FCA, CPT, CIP, FAS, FOB, CFR, CIF:القواعد بإستخدام البيوع حالة وفي

 قى بأنو إعًتافاً  التعديل ىذا جاء وقد. نقل عقد( Procure) يرتب بأن للبائع للسماح تعديلو جرى قد البضائع، نقل على بالتعاقد البائع إلتزام فإن
 البضائع لنقل تعاقد الذى ىو األصلى البائع يكون قد ولكن متسلسلة، لًتتيبات طبقاً  مرات عدة تباع قد – اخلام وخاصة – البضائع فإن معينة حاالت

 اخلام، ادلواد جتارة ىف للمشتغلُت جاذبية أكثر  Incoterms 2010من قواعد جيعل سوف التطور وىذا. النهائى ادلشًتى إىل

 ىف جتاوزىا مت الىت الفكرة وىى السفينة سور البضاعة عبور مبجرد يتم التسليم أن إىل تشَت FOB, CFR, CIF القواعد التقليدى،فإن النظام وحسب
 اإلرشادية ادلذكرات إىل التفصيالت من مزيد السفينة،إضافة ظهر على البضاعة شحن عند التسليم فكرة زللها ،لتحل Incoterms 2010قواعد ظل

 معُت لغرض لإلستخدام تصلح ال أو تصلح ما قاعدة كانت إذا ما تقرير للمتعاقدين معها يسهل حبيث ، Incoterms 2010قواعد من قاعدة لكل

 واحدة بلمحو القاعدة مضمون تلخيص خاللو من ميكن توضيحي رسم ،Incoterms 2010قواعد من قاعدة لكل اإلرشادية ادلذكرة صدر ىف يوجد

 ادلختلفة، النقل وسائط مع لإلستخدام الصالحية حيث من قسمُت إىل Incoterms 2010 قواعد قسمت

 :2010والدولية المحلية التجارية المصطلحات لقواعد الجديد التصنيفثالثا:

 تتمثل يف: :الداخلية ادلالحية ادلمرات عرب والنقل البحري للنقل تصلح قواعد:االوىل اجملموعة

  CIFوالنقل والتأمُت البضاعة مثن-CFRوالنقل البضاعة مثن- FOB السفينة ظهر على خالص - FASالسفينة جانب اىل خالص

 مواينء يف يقعان إليو،كليهما ادلرسل إىل تسليمها ونقطة للبضاعة الناقل إستالم نقطة أن فقط،فادلالحظ أربعة وعددىا األوىل اجملموعة لقواعد بالنسبة
 .الداخلية ادلالحية ادلمرات عرب والنقل يالبحر  النقل أساساً  ختدم اجملموعة ىذه قواعد أن حبرية،مبعٌت

 تتمثل يف::النقل بطرق أو بطريقة اخلاصة القواعد :الثانية اجملموعة

CPT.... حىت مدفوع النقل)-(FCA Free Carrier للناقل خالص التسليم) -( EXW Ex Works ادلصانع تسليم)
 Carriage Paid to )- (حىت مدفوع والتأمُت النقل CIP Carriage and Insurance paid to) 

 (DAP Delivered at Place ادلكان يف التسليم) – (DAT Delivered at Terminal الطرفية احملطة ىف التسليم)-

 (DDP Delivered Duty Paid الرسوم دفع مع التسليم) -

 واحدة واسطة إستخدام عن النظر وبصرف ادلستخدمة، النقل واسطة نوع عن النظر بصرف للتطبيق قواعد سبعة وعددىا الثانية اجملموعة قواعد وتصلح
 حالة يف للتطبيق تصلح اجملموعة ىذه قواعد فإن آخر وبتعبَت. الوسائط ىذه أحد البحرى النقل يكون أن حال بأى واليشًتط واسطة، من أكثر أو للنقل
 .الوسائط ادلتعدد النقل
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 :سلتلفتُت فئتُت ضمن عشر األحد 2010 اإلنكوتَتمز قواعد نعرض فيما يلي:عشر األحد 2010 اإلنكوتيرمز قواعد رابعا:عرض

 :النقل بطرق أو بطريقة اإلنكوتيرمز الخاصة القواعد -1

EXW  إىل البائع حيتاج وال زلدد آخر مكان يف أو البائع مرافق يف ادلشًتي بتصرف البضاعة يضع عندما يسلم البائع أن :تعٍتادلعمل أرض تسليم 
 بأخذ ادلتعلقة وادلخاطر كافة التكاليف ادلشًتي ويتحمل. تصديرىا بغرض البضاعة ختليص إىل حيتاج ال كما حتميل وسيلة أي على البضاعة حتميل

 . احملدد التسليم مكان يف وجدت أن عليها ادلتفق النقطة من البضاعة

FCA  ومن. آخر زلدد مكان يف أو البائع، مرافق يف ادلشًتي قبل من مسمى آخر شخص إىل أو الناقل إىل البضاعة يسلم البائع أن تعٍتالناقل: تسليم 
 .النقطة تلك يف ادلشًتي إىل ادلخاطر تنتقل حيث احملدد، التسليم مكان يف معينة نقطة الوضوح من شلكن قدر بأكرب األطراف حيدد أن ادلستحسن

CPT يربم أن البائع وعلى عليو متفق مكان يف البائع قبل من مسمى آخر شخص إىل أو الناقل إىل البضاعة يسلم البائع أن :تعٍتمدفوعة النقل أجور 
 .احملدد الوصول مكان إىل البضاعة إلحضار الالزمة النقل تكاليف ويدفع نقل عقد

CIP يربم أن البائع وعلى عليو، متفق مكان يف البائع قبل من مسمى آخر شخص إىل أو الناقل إىل البضاعة يسلم :البائعمدفوعة والتأمُت النقل أجور 
 الذي الضرر أو البضاعة فقدان سلاطر ضد تأمُت عقد أيضاً  البائع يربم. احملدد الوصول مكان إىل البضاعة إلحضار الالزمة النقل تكاليف ويدفع نقل عقد

 .ادلشًتي مسؤولية على تكون واليت نقلها أثناء هبا يلحق

DAT يف معينة زلطة يف ادلشًتي بتصرف الواصلة النقل وسيلة من تفريغها مبجرد توضع عندما البضاعة يسلم البائع أن :تعٍتالوصول زلطة يف التسليم 
 .احملدد الوصول مكان داخل وتفريغها البضاعة بإحضار ادلتعلقة ادلخاطر مجيع البائع ويتحمل احملدد، الوصول مكان أو احملدد ادليناء

DAP مكان يف للتفريغ جاىزة الواصلة النقل وسيلة منت على ادلشًتي بتصرف توضع عندما البضاعة يسلم البائع أن :تعٍتالوصول مكان يف التسليم 
 .احملدد ادلكان إىل البضاعة بإحضار ادلتعلقة ادلخاطر مجيع البائع ويتحمل احملدد، الوصول

DDP جاىزة الواصلة النقل وسيلة منت على لالستَتاد سللصة ادلشًتي بتصرف توضع عندما البضاعة يسلم البائع أن :تعٍتمدفوعة والرسوم التسليم 
 ختليص التزام عليو ويًتتب احملدد، الوصول مكان إىل البضاعة بإحضار ادلتعلقة وادلخاطر التكاليف مجيع البائع ويتحمل. احملدد الوصول مكان يف للتفريغ

 .لالستَتاد أيضاً  بل للتصدير، فقط ليس البضاعة

 الداخلية المائية الطرق عبر والنقل البحري بالنقل الخاصة القواعد -2

FAS سلاطر وتنتقل احملدد، الشحن ميناء يف ادلشًتي حيددىا اليت السفينة جبانب توضع عندما البضاعة يسلم البائع أن :تعٍتالسفينة جانب تسليم 
 .اللحظة تلك منذ التكاليف مجيع ادلشًتي ويتحمل السفينة، جبانب البضاعة تكون عندما بالبضاعة تلحق اليت الضرر أو الفقدان
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FOB اليت البضاعة على حيصل أو احملدد الشحن ميناء يف ادلشًتي حيددىا اليت السفينة منت على البضاعة يسلم البائع أن :تعٍتالسفينة ظهر على تسليم 
 التكاليف مجيع ادلشًتي ويتحمل السفينة، منت على البضاعة تكون عندما بالبضاعة تلحق اليت الضرر أو الفقدان سلاطر وتنتقل. الطريقة بتلك تسليمها مت

 .اللحظة تلك منذ

CFR سلاطر وتنتقل. الطريقة بتلك تسليمها مت اليت البضاعة على حيصل أو السفينة منت على البضاعة يسلم البائع أن :تعٍتالشحن وأجور التكلفة 
 الالزمة الشحن ونفقات الشحن تكاليف ويدفع عقداً  البائع يربم أن وجيب السفينة، منت على البضاعة تكون عندما بالبضاعة تلحق اليت الضرر أو الفقدان

 . احملدد الوصول ميناء إىل البضاعة إلحضار

CIF وتنتقل. الطريقة بتلك تسليمها مت اليت البضاعة على حيصل أو السفينة منت على البضاعة يسلم البائع أن :تعٍتالشحن وأجور والتأمُت التكلفة 
 الالزمة ونفقاهتا الشحن تكاليف ويدفع عقداً  البائع يربم أن وجيب السفينة، منت على البضاعة تكون عندما بالبضاعة تلحق اليت الضرر أو الفقدان سلاطر

 .النقل خالل هبا يلحق الذي الضرر أو البضاعة فقدان ضد ادلشًتي سلاطر لتغطية تأمُت عقد أيضاً  البائع ويربم. احملدد الوصول ميناء إىل البضاعة إلحضار

 .والشكل التايل يوضح ملخص للقواعد السابقة الذكر
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 2010توزيع التكاليف بين البائع / المشتري وفقا لمصطلحات التجارة الدولية والجدول التالي يوضح 
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EXW ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي 

FCA ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي البائع البائع 

FAS ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي البائع البائع البائع 

FOB ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي البائع البائع البائع البائع 

CPT ادلشًتي ادلشًتي البائع ادلشًتي/البائع البائع ادلشًتي البائع البائع البائع البائع البائع 

CFR ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي/البائع ادلشًتي البائع البائع البائع البائع البائع 

CIF ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي البائع البائع البائع البائع البائع البائع 

CIP ادلشًتي ادلشًتي البائع ادلشًتي/البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع 

DAT ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي ادلشًتي البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع 

DAP ادلشًتي ادلشًتي البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع 

DDP البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع البائع 

 

 


