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المستندات في التجارة الدولية: المحور األول  
مستندات  ،مستندات تأمني ،مستندات إدارية ،تتطلب وجود مستندات النقلمعظم التجارة الدولية 

 .جتارية 

هنالك العديد من املستندات املختلفة اليت جيب توفرها إلكمال عملييت االسترياد والتصدير بعضها حمدد 
 .مستند يستعمل يف التجارة الدولية 011ما يفوق 

ومستندات  ،فاتورة الشحن) مل املستندات اآلتية وكذلك معظم املعامالت التجارية للتصدير تستع
 .(النقل

  : (1) تستعمل املستندات يف اآليت

 .عقود البيع  واملستندات املطلوبة مثل بوليصة الشحن والتأمني  :العقود/ 4

جتميع البضاعة من الناقل وكذلك احلق  ىمستندات النقل تقدم للحصول عل :سند ملكية البضاعة/ 0
 .يف سحب رصيد من الدرج

قائمة )وكذلك حمتويات الشحنة ( فاتورة ) املستندات تساعد يف معرفة سعر البضاعة  :معلومات/ 3
 (.الشحن

 .مجارك الدولة القادمة اليها البضاعة تطالب مبستندات أصل البضاعة  :الجمارك/ 1

روط التعاقد يف البيع مثل مستندات تاريخ الشحن والنقل واصل هذه املستندات تدعم من ش/ 9
 .البضاعة

:أهم المستندات في التجارة الدولية  

  ( المنشأ)شهادة األصلCertificat d´Origine   
 .هي اليت تصدر عن الغرفة التجارية يف بلد املصدر، وهي تفيد لعدم الوقوع يف الغش التجاري

                                                           

and-trade-http://www.abahe.co.uk/international-: ، مأخوذ من املوقعوحدة المستندات: مقال بعنوان .)1( 
documents.html-trade-international-enc/66287-marketing-global . 

http://www.abahe.co.uk/international-trade-and-global-marketing-enc/66287-international-trade-documents.html
http://www.abahe.co.uk/international-trade-and-global-marketing-enc/66287-international-trade-documents.html
http://www.abahe.co.uk/international-trade-and-global-marketing-enc/66287-international-trade-documents.html
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 تصدر الوطين املنشأ صفة اكتسبت أو وطين منشأ ذات للخارج املصدرة البضاعة أن تفيد و
 .والصناعة التجارة وزارة من وتصدق

كما أن هذا املستند يلزم هبدف حتديد مصدر البضائع حىت يسهل عملية تطبيق القوانني اجلمركية 
تصدر هذه  املناسبة إلجراءات التحكم على اللوائح اجلمركية املخصصة بواردات دولة ما ، يف اسبانيا

الشهادات من خالل الغرف التجارية ، يف بعض األحيان يكون من الضروري اعتماد الشهادة من 
ففي دول اخلليج العريب يستلزم اصدار شهادة منشأ ، أما . القنصلية أو الغرفة التجارية للدولة املستوردة 

طابع رمسي من الغرفة التجارية لدول اإلحتاد األورويب فال تكون هناك ضرورة لشهادة املنشأ ، فوجود 
 .يكون كافيا  

 الفاتورة التجارية : 

هي املستند الصادر عن املصدر وحتتوي على بيانات البضاعة وهي مبثابة شهادة لسداد قيمة البضاعة 
املباعة واألساس الذي يتم مبوجبه حتديد الرسوم اجلمركية، وأهم الوثائق من الناحية احملاسبية الحتساب 

 : وحساب التكلفة، وفيما يلي أهم ما تتضمنه هذه الفاتورة  الضريبة

  (. املصدر)أن تكون صادرة عن املستفيد من االعتماد 
  (. املستورد)أن تكون صادر باسم فاتح االعتماد 
 أن تتضمن شروط الدفع والتسليم . 
 أن تتضمن وصف البضاعة وأن تكون مطابقة للفاتورة املبدئية . 
  االعتمادأن تكون بنفس عملة . 

 :إضافة إىل

  حتديد البائعني واملشرتيني وعناوينهم وأرقام تلفوناهتم. 

  أوصاف البضاعة 

  احلمولة 

 الكمية. 
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  سعر الوحدة والسعر النهائي. 

  شروط التعاقد الدولية املختارة. 

  مكان الشحن ومكان الوجهة. 

  سم الناقلة إذا أمكن إوسيلة النقل املستعملة وذكر. 

  حساب املستورد  ىلإاستحالة إضافة تكلفة. 

و هي مستند حيدد من خالهلا ملبغ البضاعة النهائي ، يف بعض احلاالت ميكن االستفادة منها كعقد بيع 
كما يستفاد منها لتخليص البضائع من مجارك الدولة . حينما يكون موقعا  من و مرفقا  مع أختام الشركة 

كما تستخدم لتحديد طريقة الدفع ، . سابقا  تستخدم كعقد شراء للشركة  املستقبلة ، و كما مت اإلشارة
و تكون صادرة باسم املستورد ، و لكن إن كانت عملية االسترياد و التصدير عن طريق اعتماد مستندي 

 .من املمكن حينئذ أن تصدر باسم غري اسم املستورد

 المستندات اإلدارية: 

مطلوب من اجلمارك لتكملة حركة  .حتاد األورويبنضمة لإاملالدول غري  ىلإيستعمل يف التصدير 
هذا املستند مستقل من تصريح اجلمارك وحيمل تفاصيل البضاعة وموطنها األصلي  .سترياد والتصديراإل

 .نسخ 9 ىوحيتوي عل
حتاد األورويب لديهم هذا املستند يستخدم يف إرجاع يرلنديني املصدرين من اإلهنالك الكثري من اإل

 .و الدين الشائع بالتأمني او العقد الزراعي ألقرض ا
اجلمارك وذلك ألنواع معينة من  ىطبقات التجار وهو مطلوب لد ىاملستند اإلداري غري مستعمل لد

 :البضاعة مثل
  بضاعة غري تابعة لالحتاد األورويب يطلب يف حال إرسال البضاعة لعملية تصنيع أو استهالك

 .رها خارج حدود االحتاد األورويببغرض اعادة تصدي( لالحتاد األورويب تابعة ) يوضع عليها 
 املنتجات البحرية. 
 البضاعة من جمموعات خارج منطقة مجارك االحتاد األورويب لكنها تابعة لالحتاد األورويب. 
 يف كل األحوال ميكن ان يطلب هذا املستند من اجلهات القانونية األوروبية. 
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 مستندات أخرى : 

العديد من املستندات األخرى اليت تطلب ضمن املستندات الواجب تقدميها طبقا  لشروط  هناك
االعتماد، وهي تعترب مستندات مكملة للمستندات السابق ذكرها، وهذه تؤدى إىل  زيادة الضمان 
والتأكيد على ضرورة  ورود البضاعة سليمة من الناحية الفنية وعدم الغش التجاري وسالمة حالتها 

 :طابقتها للمواصفات القياسية املتفق عليها، ومن أهم هذه املستنداتوم

 المستندات التجارية .0
ال ميكن أن حيدث تدفق يف السلع على الصعيد العاملي دون تدفق يف املعلومات املتبادلة بني خمتلف 

م املعلومات وتُتداول ع. أصحاب املصلحة مبا فيهم السلطات احلكومية ووسطاء النقل رب تُقدَّ
 (1) .األوراق أو الصيغة االلكرتونية، أي ما ُيسمَّى باملستندات التجارية

 :املستندات التجاريةعن أمثلة وفيمايلي 

من املباديء  األوىلالتوصية  تصنف. ميكن تصنيف املستندات التجارية وفقا  للقطاع الذي تنبثق منه
التوجيهية ملكتبة األمم املتحدة للعناصر الرئيسة بأهنا مستندات جاءت من قطاعات املعامالت، 

 .وقطاعات املدفوعات، وقطاع النقل واخلدمات املتعلقة به، وقطاعات الرقابة الرمسية

 مستندات معامالت القطاع التجاري -
املتبادلة بني الشركاء يف التجارة الدولية لغرض تقدمي املعلومات  تشمل هذه املستندات املستندات

ومن . للعطاءات، واملستندات املتبادلة بني العارض واملعروض عليه، واملستندات املتبادلة إلبرام عقد
 .أمثلة هذه املستندات العروض وعروض األسعار، واألوامر، والفواتري املبدئية، ومستندات اإلرسال

 طاع المدفوعاتمستندات ق -

تتضمن هذه املستندات املتبادلة بني الشركاء يف التجارة الدولية ومصارفهم، باإلضافة 
للمستندات املتبادلة بني البنوك للمدفوعات املتعلقة باملعامالت التجارية، وهي تشمل على 

                                                           
 . ، مصدر سبق ذكرهوحدة المستندات: مقال بعنوان . (1)

http://tfig.itcilo.org/AR/contents/recommendation-1.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/recommendation-1.htm
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وأمر الدفع والتحصيل، وطلبات االعتماد املستندي، وطلبات  الفواتري التجارية، سبيل املثال
 .السندات املصرفية وسندات الضمان

 مستندات قطاع النقل والخدمات المتعلقة به -
إلجراءات عملية النقل العارضة، واليت تتعلق بواجهة التفاعل  ديةةاملتطلبات املستن وهي عبارة عن

. بني الشركاء التجاريني وشركات النقل؛ أي، تلك املستندات املتعلقة بالنقل واملناولة والتأمني
، الشحنة (بوليصة شحن البضائع، مذكرة الشحن)وتشتمل على مستندات عدة مثل عقود النقل 

 .(ص التأمني ووصوالت املستودعيوفواتري الشحن، وإشعارات الوصول، وبوال
 مستندات الرقابة الرسمية -

تعترب هذه املستندات مطلوبة للرقابة على السلع من العديد من اهليئات الرمسية املعنية بالتصدير، 
شهادات التدابري الصحية  و إعالن السلع ألغراض اجلمارك، وهي تتضمن. سترياد السلعإوالعبور، و 

 .وتدابري الصحة النباتية، وشهادات الرقابة والتفتيش، وإعالنات السلع اخلطرية

 :فتتمثل يف وظائف املستندات التجاريةأما 
ميكن أخذ هذه املستندات . مصادر خمتلفة، ولكنها ختدم أغراضا  خمتلفة للمستندات التجارية

تعزز . باعتبارها مستندات تعاقدية مثل مستندات التأمني، ومستندات الشحن، والفواتري التجارية
مثال ذلك الفاتورة التجارية، . هذه املستندات يف نفس الوقت املعلومات عرب خمتلف اإلجراءات

للسداد بني البائع واملشرتي، ولكنه يستعمل أيضا  لتصنيف وتقييم السلع، وهي مستند ضروري 
 .لعملية التخليص اجلمركي كمستندات مساندة ويتعني أن تُقدم

  Weight and Packing Listsشهادة الوزن وقوائم التعبئة  .7

شهادة تفيد الوزن القائم والصايف وقوائم التعبئة وحجم العبوات وجيب أن تتطابق البيانات  وهي 
 .الواردة بسند الشحن مع الفاتورة من حيث الكمية والوزن

   Inspection Certificateشهادة التفتيش  .3

مطابقة وهي شهادة تصدر عن مكاتب التفتيش الدولية املنتشرة يف مجيع بالد العامل وتوضح مدى 
 . البضاعة الواردة من حيث الكمية والنوعية واملواصفات القياسية للبضائع املطلوبة يف االعتماد

http://tfig.itcilo.org/AR/contents/invoice-document.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/invoice-document.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/documentary-requirements.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/documentary-requirements.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/manifest.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/manifest.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/declaration.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/declaration.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/supporting-documents.htm
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/supporting-documents.htm
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  Health Certificateشهادة صحية  .4

وهي شهادة تفيد صالحية البضاعة لالستخدام البشري وخلوها من أي إشعاع أو مواد ضارة  
 .بالصحة

 قائمة الشحن .5

 الشحن قائمة ،والنقصان والوزن اإلمجايل تعطي وعادة الفردي الشحن قائمة ختصص شحنة لكل
 القائمة كذلك .ةاملعبأ البضاعة وحتديد طبيعة يف نرآه ما حسب ىعل للمستورد االستعمال سهلة
 العثور ميكن منها شي سرق أو فقد إذا .ختبارهاإل شحنة فتح أرادوا ما إذا اجلمارك سلطات ختدم
 إىل إضافته ميكن بذاته قائم مهم مستند الشحن قائمة تعترب  .جيدا   املعدة القائمة بواسطة عليه

 يتم لكي حضوره ملزم كمستند الشحن بقائمة تطالب ال اجلمارك سلطات، األحوال كل يف الفاتورة
 .(1) البضاعة إرسال

 صولاأل المستندات .6
اجلمارك  مسألة يف هاما رادو  تلعب وهي البضاعة موطن صلأ توضحأهنا  املستندات هذه من اهلدف

 .ودفع الضرائب
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ، مصدر سبق ذكرهوحدة المستندات: مقال بعنوان . (1)
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رالتصدي  ستيراد وإلإجراءات ا -الجمارك : المحور الثاني  
 الجمارك في التجارة الخارجية .0

تعترب سلطات اجلمارك من أهم السلطات احلكومية بدول العامل نظرا للدور الكبري واخلطري الذي تقوم به 
احلدود من خالل تطبيق أحكام الرقابة األمنية والصحية والزراعية يف مساعدة اجلهات الرقابية بالدول عرب 

والبيئية واإلعالمية وغريها من األحكام فضال  عن حتصيل الرسوم اجلمركية اليت متثل رافدا  مهما  للدخل 
 .القومي

والدويل يف وتواجه اإلدارات اجلمركية يف دول العامل ضغوطا شديدة ومتزايدة من اجملتمع التجاري احمللي 
ظل عصر العوملة وحترير التجارة، وأصبحت مهام السلطات اجلمركية معقدة ومتجددة، حيث أصبح من 
أهم واجبات اجلمارك يف احلقبة األخرية هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي ملنظمة التجارة العاملية وهذا 

 .(1)ت اجلمركية من جهة أخرىحيتاج بالطبع إىل إحداث توازن بني الرقابة من جهة وتسهيل اإلجراءا

ال ميكننا احلديث عن التجارة اخلارجية مبعزل عن اجلمارك، وهذا راجع الرتباطها الشديد هبذا  وعليه
اجلهاز وباألنظمة اجلمركية اليت تسمح مبراقبة التجارة اخلارجية، كما تسمح تنظيم خمتلف عمليات دخول 

ظر إىل ما تعيشه اجلزائر اليوم من حتوالت وتغريات اقتصادية وخروج السلع من وإىل احلدود الوطنية، وبالن
واجتماعية عميقة من أجل االنتقال من االقتصاد املوجه الذي يشرتط بالدرجة األوىل محاية االقتصاد 
الوطين من خالل وضع حواجز مجركية وغري مجركية تعيق التجارة اخلارجية، مما يستدعي حتول النسق 

ضرورة إجياد الصيغة اجلديدة لتكيف املؤسسات املكونة لالقتصاد الوطين االقتصادي بأكمله و 
وباعتبار اجلمارك إحدى املؤسسات اليت يعنيها هذا التحول، فإهنا من ( امليكانيزمات العملية اجلديدة)

الضروري أن تكيف سياستها اجلمركية اليت كانت تستخدم بشكل خاص من أجل محاية االقتصاد 
 إيرادات لصاحل خزينة الدولة، مع متطلبات هذا النظام اجلديد عن طريق إجياد الوطين، وحتقيق

وخاصة  وإنشاء عالقات مع احمليط الدويل ميكانيزمات جديدة كفيلة بالتحكم يف حترير التجارة اخلارجية
 .املنظمات الدولية املتخصصة يف امليدان اجلمركي

 

                                                           
: ، مقال مأخوذ من املوقع اإللكرتوينأهميتها ودورها في التنمية.. اإلدارات الجمركية : علي النعيمي . (1)

http://gulf.argaam.com/article/articledetail/199367 .  

http://gulf.argaam.com/article/articledetail/199367


 تقنيات التجارة الدولية

~ 11 ~ 
 

أهم أركان التجارة الدولية وتلعب دورا رئيسيا يف تيسري وهكذا يتضح أن اإلدارات اجلمركية تعترب من 
التجارة، كجهة مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة السياسات والقرارات اخلاصة بعمليات االسترياد والتصدير 

 .والرقابة يف املنافذ احلدودية وتؤثر على حركة انسياب وتدفق البضائع فيما بني الدول

للكثريين بأهنا الضرائب اجلمركية اليت تفرض على السلع لدى دخوهلا احلدود اجلمركية  عني الجماركت
للدولة وقد يطلقوهنا على الضريبة وجباهتا، إال أن اجلمارك أكرب من كوهنا ضريبة، بل هي قواعد ونظم 

ا إسم واتفاقات يتم تنفيذها وفق معايري دولية ووطنية عن طريق مؤسسات تنشئها الدول يطلق عليه
 . (1)اإلدارات اجلمركية، تتبع القطاعات املالية

 
بأهنا اإلدارة اليت أوكل إليها مراقبة تطبيق األنظمة اجلمركية بشأن حتصيل الضرائب  الجماركتعرف 

 ادية املقرر عليها، محاية للنظماجلمركية املستحقة للخزينة العمومية واستيفاء الشروط والقيود االستري 
دولة، وإن أي خرق هلذه التشريعات أو اإلخالل هبا ميثل إخالل بالنظام االقتصادي  االقتصادية لكل

الذي حتميه التشريعات االقتصادية والذي تعد القوانني اجلمركية من أبرزها وأمهها، ولضمان فاعلية 
 القوانني اجلمركية وسرعتها وانضباط تنفيذ أحكامها أصبغ املشرع صفة مأمور الضبط القضائي على

 .القائمني بالتنفيذ ويف حدود االختصاص
و ليست اجلمارك من مبتكرات هذه العصور القريبة، بل هي ترتبط نشأهتا بنشأة التجمعات البشرية 

 عرفتها املنظمة، سواء يف شكل دول كما تراها اليوم، أو يف شكل من التجمعات القدمية، وقد
وإن اختلفت غايتها على ما نراه اليوم، فعرفت التجمعات السابقة، وجلأت إليها يف خمتلف العصور 

 .الضرائب قدميا عند املصريني وكانت تفرض على البضائع املستوردة بقصد محاية املصنوعات الوطنية
عرفت كذلك اجلمارك عند الرومان وقد استخدموها ملكافحة تسلل العبيد دون تسديد الضرائب 

سواء القادمة من خارج بالدهم أو اليت يتم نقلها من املفروضة، وكانت تفرض الضرائب على البضائع 
مدينة إىل أخرى، وإن كانت غري ثابتة، حيث ميكن زيادهتا حال احلاجة لسد خدمات الدفاع عن 

 .الوطن، أو القيام مبشاريع عامة
كانت الغاية من هذه الضرائب، سد أعباء العامة الناجتة عن حفظ األمن يف داخل اإلمرباطورية، حيث  

انت فئات الضريبة اجلمركية حتدد يف االتفاقات اليت تعقد مع الدول األخرى، وقبل اهنيار الدولة ك

                                                           
  طبع، سنة بدون حلوان، جامعة نشر، دار بدون،  2 اجلزء ،الخارجية الجمارك إدارة في محاضرات :حامت عفيفي سامي . (1)

 .419ص
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العثمانية، كان هناك نوع من املعاملة اخلاصة للدول األجنبية، حيث متنح امتيازات لألجانب والسلع 
ى الدولة العثمانية، حيث املتبادلة معهم، وفقا لالتفاقيات املعقودة مع الدولة العثمانية سواء على مستو 

متيازات إعلى وحصلت مبوجبها  4959عقدت اجنلرتا اتفاقية جتارية وسالم مع الدولة العثمانية سنة 
 .جتارية ومجركية

ال جيوز تعديل تلك االمتيازات املمنوحة إال باتفاق الطرفني، وقد صدرت عدة قوانني مجركية من 
بقيت هذه التشريعات والضرائب اجلمركية، حىت اهنيار الدولة العثمانية، ومع  وقد. السلطات العثمانية

بعد استقالل الدول  .احتالل البالد العربية من قبل املستعمر األورويب، جاء بضرائبه وفق تشريعاته
ت العربية، كانت معظم قوانينها التجارية واجلمركية مقتبسة من تشريعات املستعمر، مع اختالف السياسا

 .التجارية يف االسترياد والتصدير، دول رأمسالية، دول اشرتاكية وغريها
تعد الضرائب اجلمركية وسيلة من وسائل حتصيل املوارد املادية للخزينة العمومية، وأداة محائية من منافسة 

ة السلع األجنبية، غري أنه اهلدف خيتلف اليوم من دولة ألخرى، ففي الدول املتقدمة ال تشكل حصيل
اجلمارك سوى نسبة بسيطة من اإليرادات الضريبية، وهذا يعين حمدودية الدور اجلبائي فيها، بينما جندها 

 .ذات نسبة عالية يف الدول النامية، حيث األمهية البالغة للدور اجلبائي فيها
هلا ، لقد كانت القيود اجلمركية، موضوع صراع بني الدول من مؤيدين حلرية التجارة وآخرين مقيدين 

نشأت عنها صراعات حادة أدت إىل ظهور التكتالت اإلقليمية، مث إىل تقارب وتعاون أدى إىل ظهور 
تكتالت دولية حلرية التجارة واملشكلة يف املنظمة العاملية للتجارة، وأخرى لتبسيط إجراءاهتا وحل رموزها  

 .كاملنظمة العاملية للجمارك
مراقبة السلع واخلدمات ورؤوس األموال املارة عرب احلدود، وعن  تعترب إدارة مسؤولة عن فإدارة الجمارك

  .قبض الضرائب والرسوم املفروضة عليها حسب تعريفة معينة
تطورت مهمات إدارة اجلمارك بتطور أساليب التبادل وأصبحت يف وقتنا احلايل إحدى اإلدارات 

ها اليت تتمثل يف احملافظة على نظام األساسية بالنسبة للسياسة التجارية للدولة، وذلك لطبيعة مهمت
التبادل مع اخلارج ويف احلصول على الضرائب والرسوم املقررة على الواردات، فهي تساهم أساسا يف 

ضبط امليزان التجاري ألهنا اجلهة األوىل اليت تستطيع بشكل سريع وقريب من الصحة إحصاء املبادالت 
  .التجارية وأنواع السلع الصادرة والواردة

فالتطرق إىل حتديد ماهية اجلمارك يتمثل يف تبيان أهم التطورات اليت طرأت على هذه األخرية، من أجل 
 .قتصاد اجلزائري، من مرحلة التخطيط املركزي إىل مرحلة اقتصاد السوقمواكبة املراحل اليت مر هبا اإل
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 الجمارك مؤسسة تطور. 7
 ففي إليها، املسندة املهام طبيعة و التنظيمية الناحية من تغريات عدة اجلمارك إدارة واجهت
 ارتبطت مث اجلمهورية رئاسة إىل أوال التابعة املركزية املديرية أنشأت لالستقالل األوىل السنوات

 .الستينات أواخر حىت احلال هذا على بقيت و املالية بالوزارة
 مع تالئم اجلمارك إدارة شهدت اهب املعمول الالمركزية السياسة بفضل و السبعينات خالل أما

 للجمارك جديد إداري تنظيم وضعت الثمانينات بداية يف أما .اخلارجية اهتخدما و الوالئية املنظمة
 اخلارجية املصاحل وضعت الفرتة نفس ويف الية، امل للوزارة التابعة العامة املديرية صف يف موضوعة

 .(1)الغرض هلذا املسطر التنظيمي خمططها غري الذي و اجلمارك إدارة وهي واحدة سلطة حتت
 السياسة على أدخلت اليت اجلديدة التوجهات االعتبار بعني وضعت التسعينات بداية يف أما
 .اجلديدة املعطيات مع اجلمارك إدارة خدمات لتتأقلم جديدة إسرتاتيجية ووضعت قتصادية،اإل
 للجمارك الجديدة اإلستراتيجية. 3
 القدمية األساليب عن اجلمارك ختلت األدوار توزيع بإعادة متيز الذي اجلديد االقتصادي التوجه إطار يف
 من املؤيد الربنامج هذا عرب سنوات ثالث على موزع عمل برنامج وضعت و التجديد يف رغبتها أبرزت و

 :التالية األهداف جممل اجلمارك رسخت احلكومية احلاجات
 اجلمركي؛ النشاط تسيري يف اآليل اإلعالم جهاز تعميم و بإدخال عملها أسلوب تطوير  
 اجلهوية؛ و املركزية هياكلها ترتيب إعادة  
 اخلارجية؛ التجارة يف االقتصادي التنظيم يف مشاركتها و لدورها االعتبار رد  
 اجلمركيني والتهريب الغش من كل مكافحة و اجلبائي للوكيل الفعال الدور مالئمة تأكيد. 

 و وظائفها  دور إدارة الجمارك. 4

  دور إدارة الجمارك .4.0
إن التعرض إىل الدور املوكل لقطاع اجلمارك، يؤكد لنا املسؤولية الكربى على عاتقه، من حيث أنه ينشط 

كلم،   1111متداد إالقطر اجلمركي الوطين وعرضه على عرب جبهات متعددة ومواقع شىت على طول 
البحري، ونشاط  على مراقبة احلدود وأنواع النشاطحيث يسعى وفق املهمة احملددة له يف قانون اجلمارك، 

                                                           
(1). 

Système d’Information et de Gestion des Douanes, p150.
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املوانئ يف اجملال اجلمركي، إذ خيول له القانون حق تفتيش البضائع ووسائل النقل والبحث عن مواطن 
قليم أو اخلروج منه، وكذلك قمع الغش اليت قد تلحق باالقتصاد الوطين ضررا سواء عند الدخول إىل اإل

 .املخالفات اجلمركية وفق األحكام القانونية اليت تساهم إدارة اجلمارك يف تطبيقها
ختيار بني هذين صادية؟ إن اإلقتإالسؤال الذي يطرح نفسه هل إدارة اجلمارك هي إدارة جبائية أو إدارة 

هتمام للدور ولقد وجه اإل. فيما خيص اجلماركة ختالفات املوجودلدورين، شكل وملدة طويلة سببا لإا
 .اجلبائي نظرا للجانب اجلبائي للتقنيات اليت تستعملها وكذا تقدمي تربير أهنا تابعة للوزارة املكلفة باملالية
يرى البعض بأهنا إدارة مكلفة بتحصيل اجلباية، والبعض اآلخر حسب رأيهم، فإن الضرائب اجلمركية 

 .وسيلة للظهور فقط، وبذلك يعرتفون هلذه اإلدارة مبكانتها االقتصادية املعتربةمتثل قبل أي شيء آخر 
إالّ أن هذا االختالف أصبح اليوم يف طي النسيان، فنمو وتعدد هذه املسؤوليات على مستوى قطاعيها 

 املتضادين، أال ومها اجلباية واالقتصاد، قد تسبب يف عدم اعرتاض أي أحد عن فكرة أن للجمارك دور
 .مزدوج، اقتصادي وجبائي يف آن واحد، كما أنه هناك أدوار أخرى تؤديها

إن االزدواجية يف التدخل جعلت من اجلمارك، مؤسسة مشجعة، حمفزة للمبادالت التجارية اليت تؤدي 
 .إىل تطوير النشاطات االقتصادية ومحاية االقتصاد الوطين من شىت املمارسات غري الشرعية كاإلغراق

 قتصادي والماليالدور اال 

كانت إدارة اجلمارك يف األساس، مؤسسة جبائية، حيث اجتهت هذه األخرية أكثر فأكثر إىل امليدان 
االقتصادي وذلك باملشاركة بفعالية يف التنمية االقتصادية للبالد، لكن داخل امليدان االقتصادي، تقوم 

، والبعض القليل من التحيز اجلمارك بإظهار كذلك وجه مزدوج، محائي وحترري، حسب الظروف
أحيانا،غري أن حالة املفارقة هذه من الوهلة األوىل، ال تقوم إال بالتعبري عن كون اإلدارة اليت كانت وملدة 
طويلة يف خدمة احلماية فقط، قد توجهت حنو أشكال جديدة للتدخل اليت متيل إىل تكوين باملوازاة مع 

ملباشرة، وحتصيل الضرائب والرسوم اجلمركية، حبكم املنهج العاملي دورها التقليدي املتمثل يف املراقبة ا
 . (1)لتحرير املبادالت، تكريس سياسة تستجيب ملتطلبات العامل احلديث

 
                                                           

 .2 ص ، 2001 اإلسراء، دار مطبعة اللبنانية، املصرية الدار ،والتطبيق النظرية بين الجمارك :ساملان عمر . (1)
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إذ كانت يف املاضي يف خدمة احلماية، أما اليوم فيطلب منها املساعدة يف توسيع رقعة املبادالت الدولية، 
فهي مدعوة من . وهلذا الغرض يستوجب عليها ضمان حياد امليكانيزمات اجلمركية إزاء التجارة اخلارجية

 .ات خارج قطاع احملروقاتجهة أخرى كذلك إىل املشاركة يف حل بعض املشاكل اخلاصة برتقية الصادر 
تتكفل إدارة اجلمارك بتأمني االحرتام الكامل لقوانني املبادالت اخلارجية، دون أن يشكل ذلك عائقا يف 
وجه حترك السلع عرب احلدود، ودون التفرقة بني صفة املتعاملني االقتصاديني سواء كانوا من القطاع العام 

. موضوعية وحيادية باعتبار كل واحد منهم منتج للثروةأو اخلاص، بل جيب النظر إىل هؤالء بصفة 
وبالتايل فهي تسعى كذلك إىل تنمية التجارة اخلارجية، وهذا عن طريق سرعة تدخلها يف املبادالت حىت 
تكون أكثر جناعة، بإدخال ميكانيزمات مجركية حديثة يف خمتلف العمليات، ومما ساعدها يف ذلك نظام 

 .)نظام ناتاج)ق بالتبادالت التجارية الدولية املعلومات اآليل املتعل

نظرا لوجود اجلمارك الدائم على احلدود، فقد أسند إليها دور إعداد إحصائيات التجارة اخلارجية، اليت 
تتعلق باالجتاه العام لالسترياد والتصدير، القيمة والكمية اخلاصة بالسلع املتبادلة، املوارد اجلبائية احملصل 

ة معينة، حبيث تؤدي هذه اإلحصائيات دور كبري يف توجيه سياسة الدولة االقتصادية واختاذ عليها يف فرت 
 .القرارات اليت يقتضيها الواقع االقتصادي

يفرتض أن تؤدي اإلحصائيات دورا رئيسيا يف هذا اجملال، واجلمارك هي اليت ختتص يف هذا الشكل 
مها اجلمارك تتشكل إبتداءا من التصرحيات املقدمة أثناء اجلديد ملراقبة املبادالت، فاإلحصائيات اليت تقد

 .عمليات اجلمركة
فاألجهزة اإللكرتونية احلديثة، اليت متتلكها اليوم، تسمح هلا من تكوين يف فرتات قصرية، لصاحل املتعاملني 

 .االقتصاديني، إحصائيات أكثر فأكثر حتضريا وتنوعا واليت متس كل القطاعات
اخلارجية على املبادالت العاملية، ويف ظل اإلمكانيات احملدودة لالنتاج الوطين وافتقاره مع تفتح التجارة 

للمقاييس الدولية اليت تؤهله ملنافسة السلع األجنبية، أصبح من الضروري عليها إجياد وسائل جديدة 
لة كالضرائب إىل جانب الوسائل التقليدية املستعم( كفاءة إنتاجية وطنية)حلماية الصناعات الناشئة 

 .اجلمركية
، من جمرد تطبيق مباشر للنظم والتشريعات املبنية على 4993حتول دور إدارة اجلمارك، ابتداء من سنة 
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احلمائية االقتصادية إىل التفكري يف الطرق الناجعة للتفتح االقتصادي وتطبيقها ميدانيا عن طريق خلق 
التجارة اخلارجية، كالرواق األخضر الذي شرع يف تطبيقه الظروف املالئمة للتحكم أكثر يف ميكانيزمات 

 .والذي يسمح بالرفع الفوري للبضائع دون املراقبة املباشرة بعد دفع املستحقات اجلمركية أو الكفالة
صاحب حترير التجارة اخلارجية الكثري من املخاوف خاصة منها املتعلقة بتبذير العملة الصعبة يف استرياد 

ة، بدال من توظيفها يف تدعيم االقتصاد الوطين باملنتجات الصناعية اليت تدعم اآللة السلع الكمالي
 .اإلنتاجية وتسمح بدفع عجلة االقتصاد إىل التقدم

كما أن اهليئات واملنظمات املختصة يف تأطري املبادالت اخلارجية مل تكن بدورها على استعداد يف أن 
بسبب افتقارها لرؤية واضحة وحقيقية حول املستجدات اليت  تؤدي دورها كامال يف ظل الظروف اجلديدة

ة للقطاع اخلاص، أفرزها االنتقال من اقتصاد موجه تتحكم فيه الدولة إىل اقتصاد ليربايل يعطي أكثر مبادر 
أمام عدة مشاكل هتدد استقرار  قتصادي جد صعب، وجدت إدارة اجلمارك نفسهاإوهكذا ويف حميط 

ة منها املتعلقة بالتهرب الضرييب، هتريب رؤوس األموال إىل اخلارج، عدم وجود قتصاد الوطين، خاصاإل
نتشار بعض التقديرات غري املوضوعية من إيعات اجلمركية، غياب الشفافية، و فهم موحد للنصوص والتشر 

ذي ة حىت حتد من اخلطر الطرف املصاحل التابعة هلا، فكان عليها أن تتخذ مجلة من اإلجراءات االنتقالي
قتصاد الوطين، دون أن تعرقل التجارة اخلارجية، فأقدمت على إنشاء جلنة وطنية للتقييم مكلفة يهدد اإل

 (1)بوضع قائمة تقييم بعض السلع اليت كانت تشكل هدفا للغش واالحتيال من طرف بعض املستوردين،
، يف حالة اكتشاف (حقوق تعويضية)إضافة إىل ذلك، عملت على تطبيق حقوق ضد اإلغراق 

 .ممارسات غري مشروعة كاإلغراق والدعم
إن اإلنفتاح االقتصادي، جعلها تسعى أكثر فأكثر إىل تسهيل عمليات مجركة البضائع بالنسبة 

ساحات التابعة للموانئ واملطارات من للمتعاملني االقتصاديني، وهبذا عملت على رفع االختناق على امل
أجل أن تصبح مناطق عبور وليس مناطق ختزين، وبالتايل تصبح هذه األخرية قادرة على املنافسة الدولية، 

 .مما ينتج عنه ختفيض األعباء املالية والتكاليف اإلضافية املؤثرة يف سعر تكلفة السلع املستوردة
راءات القانونية واملعاهدات الدولية اليت صادقت عليها اجلزائر، يرجع الفضل يف هذا، إىل تطبيق اإلج

                                                           
(1). 

La Douane au Service de L’Economie, CNID, Douanes Algériennes, 1993, p17.
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واملتعلقة أساس بالتسهيالت اجلمركية يف جمال معاجلة تنقل األشخاص ووسائل النقل والبضائع اليت تعرب 
 .احلدود

 ق القيمأدت عملية عصرنة وسائل التدخل واملراقبة إىل اللجوء إىل املعلوماتية يف جمال تسيري املخاطر وفار 
) VALEURS FOURCHETTES(  املتميز بالشفافية واملوضوعية إىل التقليل من تدخالت العنصر

 .البشري يف عملية اجلمركة وكذا تقدير القيمة اجلمركية
 .و هبذا تعترب إدارة اجلمارك العنصر األكثر فعالية يف تطبيق سياسة الدولة على مستوى التجارة اخلارجية

ك، إىل جانب دورها االقتصادي، على مراقبة احرتام القوانني اليت تنظم العالقات املالية تعمل إدارة اجلمار 
مع اخلارج ومراقبة حركة رؤوس األموال عن طريق مراقبة عنصر القيمة اجلمركية املصرح هبا عند الدخول 

 .أو اخلروج من اإلقليم اجلمركي

 الدور الجبائي 
اجلباية من األدوار األساسية والتقليدية اليت عرفت هبا إدارة اجلمارك، وذلك منذ نشأهتا ولفرتة طويلة،  تعترب

 .ويرجع ذلك كوهنا تنتمي يف أغلب األحيان إىل الوزارة املكلفة باملالية
وم يرتكز نشاط القطاع اجلمركي أساسا على تطبيق قانون التعريفة اجلمركية، مع حتصيل الضرائب والرس

اجلمركية، اليت ختضع هلا البضائع عند االسترياد أو التصدير، باإلضافة إىل حتصيل الضرائب غري اجلمركية 
لفائدة مصاحل أخرى، على أساس املساعدات اليت تقدمها هلذه املصاحل مبناسبة عمليات التجارة اخلارجية، 

ويل ميزانيات الدولة، ففي اجلزائر متثل مما جعلها متثل مصدرا هاما للمداخيل اجلبائية ووسيلة هامة لتم
 .من املداخيل اجلبائية مليزانية الدولة %09اإليرادات اجلبائية حوايل 

ميكن ذكر بعض هذه الضرائب والرسوم اليت تتكفل مصاحل اجلمارك بتحصيلها عند تطبيق التعريفة اجلمركية 
 :وهي

 .الضريبة اجلمركية -
 .الرسم على القيمة املضافة -
 .لرسم الداخلي على االستهالكا -
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 .االقتطاعات اجلزافية على السلع املوجهة إلعادة البيع -
 ...الرسم اإلضايف املؤقت  -
   

باإلضافة إىل حتصيل اإلجراءات اجلبائية لتمويل اخلزينة العامة، فإن إدارة اجلمارك تقوم بدور آخر يتمثل    
 .اجلبائي تطبيق التشريع اجلمركي يف اجملاليف تطوير وحتديث كيفية التحصيل، كيفية مراقبة 

 على حترص جعلها مما معروفا اخنفاضا تعرف حملاصيل ا هذه بدأت اخلارجية، التجارة حترير مع    
 خمالفات إثبات دفهتواملنشأ، الصنف القيمة، مستوى على أنواعه بشىت الغش مواطن عن البحث
 اجلمركية املخالفات كانت فإذا بالغرامات، يسمى مبا أو جبائية غري إيرادات حتصيل عنها ينتج مجركية،

 كانت إذا أما ،(1)دج5000  اجلمارك قانون عليها يعاقب( مثال املواعيد حرتامإ عدم) األوىل الدرجة من
 وتتعلق (املنشأ أو القيمة أو النوع حيث من للبضائع مزور تصريح) الثانية الدرجة من اجلمركية املخالفات
 بغرامة اجلمارك قانون عليها ويعاقب ، عنها التغاضي أو اجلمركية والرسوم الضرائب حتصيل من بالتملص

 (2) .عنها املتغاضي أو منها املتملص الرسوم و الضرائب مبلغ ضعف تساوي
 مرتفعة، لضرائب اخلاضعة أو احملظورة بالبضائع تتعلق واليت الثالثة، الدرجة من املخالفات كانت إذا أما

 مبالغها وحتصيل ين العل املزاد يف وبيعها فيها املتنازع البضائع مبصادرة اجلمارك قانون عليها فيعاقب
  (3) .ةالعمومي اخلزينة لفائدة

 للضرائب خاضعة وغري حمظورة غري ببضائع تتعلق اليت و الرابعة الدرجة من املخالفات كانت إذا أما
 أو الغش حمل البضائع مبصادرة اجلمارك قانون عليها يعاقب مزورة، جتارية وثائق بواسطة مرتكبة املرتفعة،

 .دج 5000 قدرها مالية وبغرامة منه 16 املادة وفق احملسوبة قيمتها بدفع
 غري و حمظورة غري لبضائع التهريب بأعمال املتعلقة و اخلامسة، الدرجة من خمالفات هناك أخريا، و

 مبالغها حتصيل و العلين املزاد يف وبيعها اهمبصادر  اجلمارك قانون عليها فيعاقب مرتفعة، لضرائب خاضعة
 (4) .دج 10.000 قدرها مالية بغرامة أيضا و العمومية، اخلزينة لفائدة

                                                           
 .499 ص املادة، من األخرية الفقرة ، 319 املادة ، 1998 اجلمارك، قانون . (1)

 .496 ص املادة، من األخرية الفقرة ،301 املادة ،نفس املرجع السابق . (2)

 .495 ص املادة، من األخرية الفقرة ،304 املادة،  نفس املرجع السابق . (3)

 .495 ص ،303 املادة ،مرجع سبق ذكرهقانون اجلمارك،  . (4)
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 الدور الحمائي 
جند إدارة اجلمارك، موازاة مع دورها االقتصادي املايل واجلبائي، متارس دور خاص يتمثل يف تطبيق 

 :احلماية يف جماالت عديدة وهي
تتدخل عند اجلمركة، من أجل محاية العالمات ومنشأ املنتوجات، عن طريق مراقبة القواعد املرتبطة  -

 . الصناعية، مع حجز كل السلع املقلدة أو املزيفةحبماية امللكية 
تضمن كذلك تطابق املنتوجات املستوردة واملصدرة ملعايري األمن املنصوص عليها يف التشريعات  -

 .)مقاييس اإليزو)الدولية 
محاية الصحة العمومية عن طريق مكافحة هتريب املخدرات، مراقبة عمليات استرياد املنتوجات  - 

 .الصيدالنية، وكذا املنتوجات احليوانية والنباتية
 .محاية األمن العمومي عن طريق مراقبة املوانئ وحماربة هتريب األسلحة -
محاية الرتاث الفين والثقايف واحملافظة على اآلثار الوطنية، عن طريق مراقبة خاصة حلركة صادرات اآلثار  -

  .الفنية

من اتفاقية  49من املنافسة األجنبية بصفة مؤقتة مبوجب املادة محاية بعض األنشطة االقتصادية  -
 .املنظمة العاملية للتجارة

محاية البيئة يف إطار التشريعات الدولية وذلك عن طريق مراقبة اتفاقية واشنطن حول جتارة احليوانات   - 
   (déchés)الكيميائية اخلطرية  والنباتات املهددة باالنقراض، مع مراقبة استرياد النفايات

من خالل هذه الرؤية يتجلى شيء هام، املتمثل يف صعوبة أداء خمتلف هذه األدوار األساسية، للحفاظ 
 .على سالمة االقتصاد الوطين، فهي تستلزم شروط موضوعية، قانونية، مادية وبشرية وحىت معنوية

 وظائف الجمارك .7.4
 والعاملي الوطين قتصادياإل احمليط اتمتغري  ملواكبة اهوظائف تطوير ىلع اجلمارك إدارة تلعم لقد

 ذهه خصلوتت اجلبائية، اهوظيفت عن يلالتخ دون وذلك كهلاملست ومحاية ستثماراإل تنمية يف ةمهواملسا
 :اآليت يف الوظائف
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 تصفية و تحصيل الرسوم الجمركية . أ
 واملكوس الرسوم ستخالصإ تتوىل حيث اجلمارك إلدارة التقميدية الوظائف إحدى اجلبائية الوظيفة تعد

 كما يا،لحم املنتجة املواد بعض ىلع املستحقة أو اداالستري  عند املضافة القيمة ىلع والضريبة اجلمركية
 اجلبائية الرسوم من جمموعة إىل باإلضافة الكهاالست ىلع يةلالداخ رائبالض وحتصيل بتصفية تقوم

 .التصدير أو اداالستري  عند املفروضة جبائية هوالشب

 مراقبة سالمة و جودة المنتجات . ب
 أشكال كل حماربة خالل من واملصدرة املستوردة املنتجات وجودة سالمة راقبةم يف اجلمارك إدارة مهتسا

 الغذائية املواد دخول منع طريق عن وذلك والنبات واحليوان لإنسان العامة بالصحة متس اليت الغش
 .(1)اإليكولوجي باحمليط املضرة النباتات أو املوؤوبة واحليوانات الفاسدة

 حماية المستهلك من الغش في المواد الغذائية . ت
 ضد كهلاملست محاية أجل من البضائع يف الغش بزجر املتعمق القانون مبقتضى اجلمارك إدارة تتدخل

 أو التزييف من والسالمة الصالحية اءهنتإ عدم من تأكدلل وكذا املنتجات، متس اليت الغش أشكال كل
 .احليوان أو اإلنسان طرف من كةهلاملست واملشروبات الغذائية املواد خاصة بضائعلل بالنسبة الفساد

 حماية صحة الثروة الحيوانية و النباتية . ث
 ادستري إ جعل واألوبئة، املعدية راضاألم ىلع القضاء وضرورة الوطين االيكولوجي احمليط محاية اجسه إن

 من جترى اليت ةوالبيطري الصحية املراقبة راءاتإلج خاضعا احليوانية واملنتجات احلية احليوانات وتصدير
 وتدخل صحية، حماجر داخل الغاية ليذه املفتوحة واجلوية البحرية باملوانئ الفالحة وزارة مصاحل طرف
 املخصصة احلدودية املراكز خارج احليوانات وتصدير اادستري إل بالتصدي امليدان ذاه يف اجلمارك إدارة
 حظر قرار ابشأهن صدر اليت أو البيطرية فحوصلل ختضع مل اليت احليوانات دخول ومنع يات،لالعم ليذه

 .اإلسترياد

  نباتاتلل الصحية الشرطة بتنظيم املتعمق ريهالظ يف القانوين اهأساس النباتية الصحة مراقبة جتدكما و 
 املعدية راضاألم ضد الطبيعية الثروة محاية وه الفالحة وزارة طرف من تباشر اليت راقبةامل ذهه من دفواهل

 إىل باإلضافة النباتات فلخمت والتصدير ادستري اإل عند الصحي تفتيشلل وختضع اخلارج، من القادمة
                                                           

 شرطةلل ممارستها ومجال المباشرة غير رائبوالض الجمارك إدارة وظائف حول موجز عرض: عبد اللطيف ناصري . (1)
  .0ص، 41/19/0140تقرير صادر من إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة، وزارة اإلقتصاد واملالية، الرباط، ة، القضائي
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 الصحي تفتيشلل اخلاضعة غري النباتات دخول منع يف اجلمارك إدارة تدخل ىلويتج واخلضر، هالفواك
 .والفطريات والريقات احلية راتاحلش ادستري إل والتصدي

محاربة التهريب، مكافحة تزييف العالمات ) محارب كل أشكال المنافسة غير المشروعة  . ج
 (الصناعية و التجارية

 العالمات وتزييف ريبهالت عن الناجتة املشروعة غري املنافسة أشكال حماربة ىلع اجلمارك إدارة تعمل
 جماركلل قتصادياإل الدور ويقتضي ، راقلإغ املضادة راءاتاإلج تطبق كما والتجارية الصناعية

 ديداتهوالت راميةاإلج األفعال ضد العاملية التجارة أمن محاية وضرورة احلدود يف راقبةامل مرونة بني التوفيق
 .ابيةهاإلر 

 التهريب مكافحة 
 جتماعية،واإل قتصاديةواإل املالية املستويات ىلع اهفلخي اليت اخلسائر حجم يف ريبهالت خطورة تتمثل
 إغالق يف ريبهالت يتسبب كما اجلمركية، الرسوم مبالغ ضياع راءج العامة اخلزينة مداخيل تتضرر حيث

 فضال ذاه الوطين الرأمسال روبهو  األجانب املستثمرين نفور وبالتايل العمال وتسريح اإلنتاجية الوحدات
 بتعبئة اجلمارك مصاحل تقوم رةهالظا ذهه وملكافحة .راتواملخد ربةهامل موادلل الصحية املخاطر ىلع

 (1) :اهأبرز  احملاور من جمموعة ىلع ترتكز اتيجيةإسرت  جهوتن والبشرية واملادية القانونية الوسائل من جمموعة
 مجيع ىلع املراقبة وتفعيل األمامية اجلمركية النقاط مستوى ىلع املراقبة ياتلعم تكثيف -

 التعاون عالقات وتطوير امليداين، العمل تنفيذ يف بالتأطري املعنيني املسؤولني راكبإش املستويات
 ريب؛هالت ومكافحة االقتصادي الشأن يف نيلاملتدخ مع راكةوالش

 لتحديد والتحريات األحباث إجراء و ريب،هالت حملرتيف تصديلل واالستعالم لالستخبار نظام وضع -
 بة؛هر امل املواد ختزين أماكن

 وتبين البشرية، املوارد تدبري يف جديدة كمقاربة اجلمارك ألعوان والوظيفية رافيةاجلغ احلركية عتمادإ -
 .اجلمركي العمل مردودية وحتسني املرفق يقلخت لضمان موظفنيلل التأدييب النظام تطبيق يف رامةالص
 والتجارية الصناعية العالمات تزييف مكافحة 

 أو قائيالت إما يكون راءاإلج ذاهو  ا،هتزييف يف املشكوك ضائعلبل احلر التداول وقفب اجلمارك إدارة تقوم
 اإلدارة وترفع .ةملاملس العالمة تسجيل ادةهش ىلع اإلطالع بعد وذلك احلق صاحب بلط ىلع بناء

                                                           
  .1، صمرجع سبق ذكرهعبد اللطيف ناصري،  . (1)



 تقنيات التجارة الدولية

~ 22 ~ 
 

 أو السمع، تزييف يثبت مل إذا ائيهن قضائي قرار ىلع بناء إما اهتزييف يف املشكوك البضائع عن اهيد
 يغلتب تاريخ من أيام عشرة أجل داخل اجلمارك إلدارة الطالب يديل ال اليت احلالة يف القانون بقوة

 وتقدمي دعوى رفع أو قاضي،ال طرف من اهب املأمور التحفظية راءاتاإلج ختاذإ يفيد مبا التوقيف
 .التزييف نعدامإب حكم صدور حالة يف ةلاحملتم همسؤوليت لتغطية احملكمة طرف من احملددة الضمانات

 حماية أمن التجارة العالمية . ح
 يف افإهن التجارية، املبادالت سيولة ضمان إىل دفهت اجلمركية راقبةامل يف واملرونة يالتهالتس كانت إذا

 املنظمة باجلرمية ترتبط خماطر عدة نتشارإل اجملال فتحت اهنأ حيث بيةلس آثار من ولخت ال الوقت ذات
 .األموال وغسيل الدويل ابهكاإلر  راتقالل العابرة

 بتحقيق مطالبة افإهن احلدود مستوى ىلع اجلمارك إدارة لهحتت الذي املوقع وحبكم السياق، ذاه ويف
 ةلسلالس أمن ىلع واحملافظة الدولية التجارية ياتلالعم سيولة لضمان الرقايب ودهاجمل وجناعة فعالية

 إسترياد حملاوالت والتصدي املشروع غري جتارواإل ابهواإلر  راماإلج خماطر من الدولية وجيستيكيةلال
 مةهامل ذههو  حةلاألس وحيازة ادستري إل املنظم قانونلل طبقا راتواملتفج احلربية والذخرية حةلاألس وتصدير

 واالعتماد البضائع جلميع جهواملمن اآليل الفحص راءإج إمكانية لعدم ةهج من بالنظر تعقيدا تزداد
 (1) .نتقائيةاإل راقبةامل ىلع باملقابل

 حيث اإلرىاب، مكافحة قانون يف الواردة املقتضيات خالل من تتعزز اجلمارك إلدارة األمنية الوظيفة إن
 جماالت يف اجلمارك إدارة ختصاصاتإو  راماإلج من النوع ذاه حماربة موضوع بني القائم رتباطاإل رهيظ

 باجلرائم تعرف اليت املقتضيات بعض تضمن املذكور فالقانون .واإلثبات واحلجز والتفتيش املراقبة
 إدخال وكذلك والسفن، الطائرات وحتويل الدولة أختام تزييف أو النقود تزوير أو تزييف اهومن ابيةهاإلر 

 إدارة بدور عالقة اهل ختصاصاتاإل ذههو  .البيئي أواجملال احليوان أو اإلنسان صحة ددهت اليت املواد
 العامة النيابة مع بالتعاون زمةلم عامة طةلكس اهدور  من وكذا حدودلل العابرة املواد مراقبة عند اجلمارك

 .اهامهم ممارسة مبناسبة تقع اليت رائمجلا يف

 حلجم بالنظر مستحيال أمرا يعد احلدودية املراكز مستوى ىلع البضائع مجيع فحص كان إذا كذاهو 
 اإلدارة ذهه فإن املبادالت حلركة ةلعرق من ذلك ليهع ينطوي وملا ،ادواالستري  التصدير ياتلعم وكثافة
 األخطار ضد اهأمن وتعزيز العاملية التجارة ومحاية املخاطر وتقييم لتحميل وماتيةلمع أنظمة تعتمد

                                                           
  .3، صمرجع سبق ذكرهعبد اللطيف ناصري،  . (1)
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 التعاون اهمهأ حماور عدة ىلع جماركلل العاملية املنظمة طرف من املعتمد املعايري إطار ويرتكز .ابيةهاإلر 
 بالوسائل واالستعانة وماتيةلمع بطرق املعطيات لتبادل فعالة كآلية اجلمركية راتاإلدا فلخمت بني

 ."السكانري" باألشعة الكشف زةهكأج الشحنات لتفتيش احلديثة التكنولوجية

 الجمارك إلدارة األساسية الوسائل. 5

 مع تطورت اليت التقليدية الوسائل بعض على اجلمارك إدارة تعتمد وجه أكمل علىألداء أدوارها 
 قبلها من املستخدمة الوسائل هذه وتتمثل عليه كانت مما فعالية أكثر أصبحت و احلديثة، التكنولوجيا

 .املادية الوسائلو  البشرية الوسائل، القانونية الوسائل يف
 الوسائل القانونية. 0.5

 : تتمثل هذه الوسائل القانونية يف

 قانون الجمارك. أوال

 التشريعات يتضمن مرجعا ميثل فهو اجلمركي، للتشريع األساسية الركائز من اجلمارك قانون يعد
 اجلمارك إدارة تستمد إذ مجركي، مرشد عن عبارة كذلك وهو اجلمركي، بالنشاط املتعلقة والتنظيمات

 التصدير، و سترياداإل عمليات مواده تظم حبيث اجلمركي اإلقليم كامل عرب تطبيقه يتم و منه، أحكامها
 و املرتكبة اجلرائم لقمع القضائية املتابعة و املوانئ يف األنشطة ومراقبة اخلارج مع التجارية العالقات وكذا

 .الثقايف و الفين الرتاث صيانة و النباتات و احليوانات محاية وأخريا احلدود مراقبة كذلك
التعديل اجلديد  حسب وهذا فصال، 15 على ي حيتو قانونية، مادة 340 على اجلمارك قانون يتضمن
 .4991أوت  00املؤرخ يف  91-41 رقم اجلمارك لقانون

 ثانيا التشريع الجمركي

 و اجلمارك، إدارة عمل جمال تبني تنظيمية، تشريعية قانونية، نصوص عن عبارة اجلمركي، التشريع يعترب
 خالل تسهر فهي اجلمركي، التشريع و اجلمركية التعريفة قانون اجلمارك، قانون تطبيق يف دورها تربز

 اخلارجية، بالتجارة اخلاص التشريع تطبيق على التصدير و االسترياد لعمليات واملتابعة، املراقبة عمليات
 التشريع ويشمل اجلمركي، الجملا إطار يف ذلك و اخلارج، مع املالية العالقات ينظم الذي والتشريع
 أن اجلمارك إلدارة يتسىن بواسطتها ووقائية، ردعية قانونية نصوص على ذلك، إىل باإلضافة اجلمركي

 باعتمادهم وهذا اجلمركية القواعد ملخالفة حماولتهم يف األفراد من تصدر اليت اجلمركية اجلرائم تقمع
 ال على حترص أن عليها يتوجب الذي األمر البعض، عند أبرزها املايل الغرض يكون ما كثريا ملربرات،
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 األعوان من العديد جلشع حدا جتعل حىت املعامالت، شرعية ومراقبة للدولة االقتصادي التوسع بني توفيق
 .إليها اللجوء يتم متطورة، جد حتياليةإ بطرق الوفري الربح يريدون الذين االقتصاديني

 التصدير عند املطبقة والقوانني األنظمة جمموع بأنه اجلمركي، التشريع تعريف ميكن ، عامة بصفة
 األمر تعلق سواء األداء ووسائل األموال رؤوس البضائع، وعبور تداول على يطبق كما واالسترياد،

 والقيود احلظر إجراءات تطبيق وعند األحيان، بعض يف وردها اجلمركية، والرسوم الضرائب بتحصيل
 التجاري الغش وقمع التهريب مبكافحة املتعلقة األحكام كذا و الصرف تطبيق مراقبة كذا و األخرى
 1) . )واجلبائي

 اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية. ثالثا

 للدولة اخلارجية للتجارة الصحيح التسيري دعم يف حصينا سندا الدولية، املعاهدات و تفاقياتاإل تشكل
 املنظمة للجمارك، العاملية للمنظمة هذا يف الفضل ويرجع الدويل، التعريفي و التجاري التعاون جمال يف

 تعقدها تفاقياتاإل هذه .أخرى أو عربية ودول األورويب، االحتاد مع الشراكة تفاقإ للتجارة، العاملية
 بينها فيما التجارية العالقات تنظيم بغرض الدبلوماسية األجهزة خالل من الدول من غريها مع الدولة
 مبدأ على التجارة أحكام تنص ما وعادة األمور، من وغريها التجارية املسائل جانب يشمل عاما تنظيما
 .اجلمركي التشريع قمة يف تفاقياتاإل أو املعاهدات هذه تكون و املعاملة، يف املساواة

 تربم اليت األطراف، املتعددة املعاهدات جند اجلمركية اإلدارة اهب تعمل اليت الدولية تفاقياتاإل ضمن ومن
 ظل يف االقتصادي نفتاحاإل إىل للوصول اجلمركية التسهيالت من عدد أكرب إجياد أجل من الدول بني

 الدولية تفاقيةاإل للتجارة، العاملية للمنظمة تفاقيةإ 27 جند االتفاقيات هذه من اجلديد، الدويل النظام
 ذلك إىل إضافة اجلمركية، النظم وتسهيل بتبسيط اخلاصة (كيوطو) اتفاقية البضائع، ترميز و تعيني حول
 (مثال األردن و اجلزائر) بلدين بني املوجودة التجارية املبادالت ختص اليت و تجاريةال املعاهدات هناك
 من املتبادل اإلداري التعاون اتفاقيات وأخريا البلدين، بني املتبادلة السلع وتصدير ستريادإ ختص مبعىن
 .ومكافحتها عنها والبحث اجلمركيني، والتهريب الغش منها اجلمركية املخالفات من الوقاية أجل
 قوانين المالية. رابعا

 اجلمارك مصاحل تساعد اليت األخرى القوانني من مالية، سنة كل بداية يف الصادرة املالية قوانني تعترب
 كانت سواء التشريعية النصوص من عددا القوانني هذه حتمل إذ وجه، أحسن على مبهامها القيام على

                                                           
 . منه 3قانون اجلمارك، مرجع سبق ذكره، املادة  . (1)
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 هذا و ،(القانونية والنصوص املواد بعض إلغاء إنشاء، تعديل،) اجلمركية للقوانني مكملة أو معدلة
 .عموما للدولة االقتصادي الواقع متطلبات حسب

 الوسائل البشرية .7.5
 البشري العنصر توفري على جدية بكل عملت فقد املتواضعة، اهتإمكانيا رغم للجمارك، العامة املديرية إن

 و االقتصادية التحوالت سرعة و يتماشى متطور بأسلوب ئف، الوظا خمتلف أداء على والقادر الكفء
 ملسرية فاملتتبع عملها، ووسائل أساليب لتحديث منها سعيا التكنولوجي، التطور وخاصة االجتماعية

 يف اجلهاز هذا عرفه الذي التطور حقيقة من يتأكد سنة بثالثني تقدر معينة فرتة منذ اجلمركي، اجلهاز
 من فيهم مبا مجركي 2000 يتجاوز ال بعدد األوىل املرحلة يف انطلق حيث ،يةالبشر  الوسائل جانب

 يف الفادح النقص هلذا فنظرا التحرير، جيش أعضاء من و أميني أغلبهم أن علما وأعوان، إطارات
 هذا عن املسؤولون قرر الوقت، ذلك يف السائدة األوضاع مع متاشيا و اجلمارك جلهاز البشري العنصر
 لتعدد نظرا السريع، التكوين ذات دفعات مثاين إثرها على خترج ،4963 سنة تكوين عملية آنذاك القطاع

 قدماء من كلهم مجركي 400 ضمت خاصة دفعة خترج مت ، 1964مطلع ومع الفرتة تلك حتياجاتإ
 .اجلمارك بسلك التحاقهم مت الذين و أيضا، اهدينجملا

 مت ما رغم اهتحاجيا سد من تتمكن مل و امليدان، هذا يف النقص من الكثري اجلمارك إدارة عانت
 ترافقها ظلت اليت احملدودة اإلمكانيات من الرغم وعلى. بعنابة وطنية مدرسة إنشاء قررت لذلك تكوينه،

 إىل تصل أن كبرية، مبجهودات استطاعت اجلمارك إدارة فإن التكوين، ميدان يف الثمانينات بداية إىل
 ،وبلغ 1980 سنة يف مجركي 4000 يتجاوز ال العدد كانبعدما   0114 سنة يف مجركي 7000 توفري
 عون 20000 إىل اجلمارك أعوان بوصول تضطلع وهي مجركي  13983 ب 0111 سنة اإلمجايل العدد

  2012 غاية إىل 2009 سنة من للتوظيف إسرتاتيجي خمطط بوضع ذلك و ،2012  سنة مطلع مجركي
 .العمومي للوظيف العامة املديرية موافقة بعد
 وجدت والصحي، النقدي االقتصادي امليدان يف منها املنتظرة النتائج و اجلمركية الوظيفة ألمهية نظرا

 يف باالندماج له يسمح الذي العايل، التعليمي مبستواه الكفء اإلطار ختيارإ على ملزمة نفسها الدولة
 والقانون اجلمركي، التشريع تطبيق  سهولة بكل يستطيع وبالتايل املعقدة، والتقنية املتخصصة الوظيفة هاته

 فيها مبا التصدير، أو االسترياد عند سواء الدولية التجارية املعامالت هلما ختضع اليت احلديث، التعريفي
 تركيبة تستلزم احلديثة املتطلبات إن .اجلمركية بالوظيفة اخلاصة النشاطات من غريها و الدويل العبور
 وتصفية السلع وفحص املودعة البيانات مراقبة بالفعل ميكن خالهلا من اليت جديدة، مجركية بشرية

 اإلجراءات هذه كل املختلفة، و املتعددة واملعاهدات االتفاقيات تطبيق و اهتجبا قصد والرسوم الضرائب
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 ملكافحة املختلفة مهتوقدرا مهتإمكانيا رفع وكذلك ختصاصواإل اخلربة البشرية املوارد من تتطلب
 .الالشرعي التهريب حماوالت و املخالفات

 الفعلي االستعداد على أساسا يعتمد السوق، اقتصاد قوانني تطبيق إىل واملرور نتقاليةاإل الفرتة جتيازإف
 :يف واملتمثلة عاتقهم على امللقاة اجلديدة للمسؤولية اجلمارك وإطارات ألعوان
 اجلديدة؛ اجلمركية اإلجراءات و القوانني تطبيق لعملية ستعدادإلا  
 الدويل؛ االقتصادي للمحيط اجلديدة املعطيات مع التأقلم  
 القرار؛ ختاذإ و التحليل يف مرونة أكثر  
 للدولة؛ العامة اخلزانة مصلحة على احملافظة  
 االقتصاديني؛ األعوان ملختلف الدولية التجارة عمليات تسهيل  
 أشكاهلا؛ مبختلف اجلمركي التهريب ظاهرة مكافحة  
 منها و اجلمركية التقنيات خمتلف يف التخصص:  

 اجلمركية؛ املنازعات -
 اجلمركية؛ التعريفة -
 اجلمركية؛ القيمة -
 مراقبتها؛ كيف و املنشأ قواعد -
 .االقتصادية اجلمركية األنظمة -

 
 الوسائل المادية. 3.5

 املادية والوسائل التجهيزات خالل من اجلمارك قطاع ينشط البشرية، اإلمكانيات إىل باإلضافة
 .له املتاحة

 مل إذ اجلمركي، للعمل األوىل االنطالقة عند كبرية صعوبات التقنية الوسائل جانب عرف لقد
 املعدات و اهلياكل فال قليلة، جد كانت فالسيارات العمل، شروط أدىن على حىت يتوفر يكن

 حنو متوجهة فإما موجودة كانت( التخزين مقرات اجلمركة مكاتب احلراسة، و املراقبة مراكز)
 كانت املواصالت و واالتصال النقل وسائل وال باملرة، كافية غري وإما لقدمها نظرا السقوط
 و لقدمها نظرا لالستعمال قابليتها عدم عن فضال جدا، قليلة اهنفإ وجدت إن و موجودة،

 كانت الضرورية األخرى العمل أدوات حىت و األسلحة وال اآليل اإلعالم وسائل وال هشاشتها،
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 عن ناهيك ومراقبته، اجلمركي اإلقليم تغطية يف اجلمارك وظيفة عسر الذي الشيء متوفرة، غري
 و التدابري من مجلة اختاذ إىل املباشرين املسؤولني دعا الذي األمر هو و األخرى، اجلمركية الوظائف

 حىت الضرورية و الالزمة العمل وسائل من ممكن حد أدىن ولو توفري قصد اإلستعجالية اإلجراءات
 .منقوصة غري كاملة واجباته اجلمارك قطاع يؤدي
 و تلكس من اجلمركي، الجملا من جزء لتغطية والالسلكية السلكية تصاالتاإل وسائل بعض توفري متوقد 

 بكل بينها فيما واالتصال اجلمارك مصاحل خمتلف بني التنسيق فعالية ضمان أجل من وغريها فاكس
 مت كما أيضا، السرعة و السهولة من ممكن قدر بأقصى والضرورية السرية املعلومات مترير مع سهولة،
 سنة يف اآليل اإلعالم أجهزة يف واملتمثلة الدويل السوق يف املوجودة العصرية التقنيات جزئيا إدخال
 هذه خدمات من االستفادة من مصاحلها متكني إىل الوسيلة ذههب اجلمارك تزويد ويهدف. 4913

 .العمل يف أكثر فعالية ضمان أجل من احلديثة، التقنيات
 و البضائع مجركة بعملية القيام وباألخص وجه أحسن على وظائفها أداء من اجلمارك إدارة تستطيع حىتو 

 قانون تقدير إعادة و الضرورية، املادية اإلمكانيات كل لديها تتوفر أن بد ال التهريب، و الغش مكافحة
 التكتالت ظل يف اجلمارك لقطاع اهليكلي و التنظيمي الطابع ذات املشاكل من للتخلص اجلمارك

 .اجلديدة قتصاديةاإل
 تطبيق يف الشروع خالل من عميقة واقتصادية سياسية حتوالت 2000 سنة منذ خاصة اجلزائر وشهدت

 كافة يف جذري وتعديل إصالح يتطلب مما ارجيةاخل األسواق على االنفتاح على مبنية جديدة سياسة
 املتطلبات و يتماشى حىت التطور إىل يهدف الذي اجلمارك إلدارة اهليكلي النظام بالذكر خنص األنظمة،
 -4995 سنيت يف خاصة املشاكل بعض هناك أن إال اهليكلي النظام هذا مس الذي التغري رغم اجلديدة،

 من النظام هذا يتمكن حىت اجلمارك قانون تقدير  إعادة إىل يؤدي مما الضرييب والغش الرشوةمثل  4991
 .اجلمارك مصاحل و البنوك بني املعطيات تسهيل

 عــــــمنشأ البضائ .6

 مفهوم قواعد المنشأ .أوال 

 يطبقها اليت العام، التطبيق ذات اإلدارية واألحكام والنظم القوانني جمموعة"املنشأ على أهنا  قواعد تعرف
 التجارية بالنظم تتعلق ال هذه "املنشأ قواعد" تكون أن شرط على السلعة، منشأ بلد لتحديد عضو أي

 تفاقيةإ تطبيق من ينتج ما جتاوز تعريفية أفضليات منح إىل تؤدي اليت ذاتي ا املستقلة أو التعاقدية
 على السلعة لتكتسب عضو أي حيددها اليت واألسس املعايري جمموعة اهنأ أي. " 1994"اجلات"
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 يف عنها املنصوص اجلمركية اإلعفاءات من االستفادة عليها يرتتب اليت و ،"الوطين املنشأ" صفة أساسها
 تلك عن تزيد وإعفاءات مزايا القواعد هذه عن ينتج ال أن بشرط التفضيلية، التجارة اتفاقيات إطار

 مينع الذي بالرعاية، األوىل الدولة أو الوطنية املعاملة ملبدأ وفقا العاملية، التجارة منظمة إطار يف املمنوحة
 (ال أم املنظمة يف عضو ا كانت سواء) أخرى دولة لسلع مزايا أو إعفاءات منح املنظمة يف عضو دولة أي

 بال الدول كل التعريف هذا تبنت وقد .األعضاء الدول لباقي املمنوحة واإلعفاءات املزايا عن تزيد
 1)) .ستثناءإ
 

 :يلي من قانون اجلمارك املوحد كما 0املادة  09حسب املادة الفقرة  البضاعة منشأ مت تعريفكما 
 أو الحيوانية أو الزراعية المحصوالت أو الطبيعية الثروات من كانت سواء   إنتاجها بلد هو"

 ."الصناعية  المنتجات

 كيوتو تفاقيةإ حسب المنشأ بلدو 
 التعريفة تطبيق ألغراض عليها منصوص ملعايري وفقا   صنعت أو السلع فيه أنتجت الذي البلد هو "

 ."التجارية باملبادالت مرتبطة أخرى إجراءات أية أو الكمية القيود أو اجلمركية
     

 االقتصادية املنظمات إطار يف عليها املتفق املنشأ قواعد وفق املنشأ إلثبات املستوردة البضائع ختضع 
 أو بروتوكول أي يف عليها منصوص منشأ قواعد أي فإن املادة هلذه ووفقا   النافذة واإلقليمية الدولية

 .للمنشأ العامة القواعد وليس تطبق اليت هي ما دولة مع قتصاديةإ تفاقيةإ
 

 مستخدمو قواعد المنشأ. ثانيا

  2)) :إن مستخدمو قواعد املنشأ واملتعاملون هبا هم

 الدوائر اجلمركية -

                                                           
: و املوقع www.MTN-FA-A1A-agreement on rules of origin11.htm: قواعد املنشأ على املوقع . (1)

http://www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_f.htm 

  post_8.html-http://www.sooqmasr.net/2017/01/blog: املوقعمعلومات مأخوذة من  .)2( 

http://www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_f.htm
http://www.sooqmasr.net/2017/01/blog-post_8.html
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 الصناعةوزارة املالية و  -
 غرف التجارة -
 غرف الصناعة -
 الصناعيون -
 (منظمة التجارة العاملية، منظمة اجلمارك العاملية) املنظمات الدولية  -
 املشرتيات احلكومية -
 (امليزان التجاري بني الدول)بغرض إعداد إحصائية يف جمال التجارة الدولية  -
 .هبدف تطبيق متطلبات العالمات والدالالت التجارية -

 
  المنشأ قواعد عليها تقوم التي المبادئ. ثالثا

 وتعزيز فيها، والتوسع العاملية التجارة حترير من مزيد حتقيق يف املنشأ قواعد أهداف من انطالق ا
 بقواعد" املتعلقة واملمارسات والنظم للقوانني شفافية وتوفري األعضاء، حقوق على واحملافظة ،"اجلات"دور

 حتديد عند اهتمراعا من البد العامة املبادئ من جمموعة هناك وعادلة، منصفة بطريقة وتطبيقها ،"املنشأ
 أومتعددة ثنائية دولية جتارية اتفاقيات إطار يف القواعد تلك حتديد عند أو ا،هب اخلاصة قواعدها دولة كل

 :1))األطراف
 لكل ومتاحة شفافة تكون وأن ا،هب التنبؤ ميكن وموضوعية ومفهومة بسيطة القواعد تكون أن -

 .دولة أي يف وغريهم وصناعيني جتار من املهتمني،
 ةهبمتشا بطريقة األطراف مجيع وعلى األغراض، مجيع أجل ومن متساو بشكل تطبق أن -

 .السلع ملنتجي الوطين االنتماء عن النظر بصرف ومعقولة، ومنصفة
 مت الذي أو ،بالكامل السلعة هذه فيه حتصلت الذي البلد هو السلعة منشأ أن على تنص أن -

 الذي املعيار حسب أو السلعة، إنتاج يف بلد من أكثر يشرتك عندما جوهري، حتول آخر فيه
 .تطبيقه يتم

 تقييدية  شروط ا تفرض ال وأن جتارية، أهداف لتحقيق كأدوات القواعد هذه تستخدم ال أن -
 كشرط التجهيز أو التصنيع بعمليات يتعلق ال معني بشرط اإليفاء تتطلب أن أو ضرورية، غري

 .املنشأ بلد لتحديد أساسي
                                                           

 .قواعد املنشأ، مرجع سبق ذكره . (1)
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 بني السلع  نسيابإ وتيسري تسهيل إىل اهتذا حد يف تؤدي إجيابية، معايري و أسس على تقوم أن -
 .تامة حبرية الدول

 المنشأ قواعد أهمية. رابعا

 عاتقها على ويقع اخلارجية، السلع بتجارة يتعلق خاص تقين طابع ذات املنشأ، قواعد حتديد أمهية إن
 امللحقة والربوتوكوالت التفضيلية التجارية تفاقياتاإل من االستفادة على القادرة املنتجات ومطابقة حتديد

 الدول بني واالمتيازات اإلعفاءات تبادل أساسه على يتم الذي األساس املنشأ قواعد تعد حيث ا،هب
 ومضامني أبعاد على ينطوي أنه إال األطراف، متعدد أو ثنائي تعاون تفاقياتإب بينها فيما املرتبطة

 ظل يف أمهية من اخلارجية التجارة عمليات متثله ملا نظر ا بكثري، التقنية أمهيته تفوق وسياسية قتصاديةإ
 من بلد أي قدرة وعدم واحدة، سوق إىل فشيئ ا شيئ ا العامل حيول الذي اجلديد العاملي قتصادياإل النظام
 ويبقى أىب، أم شاء السوق هذه إىل بالدخول حمكوم ا بلد كل ويصبح السوق، هذه خارج منفرد ا البقاء

 وحتقيق خسائر من ميكن ما بأقل السوق هذه مع التكيف مقدار هو مواجهته عليه جيب الذي التحدي
 1)) .الدخول هذا من إجيابية نتائج من ميكن ما أعظم

  المنشأ قواعد أنواع .خامسا

 :املنشأ قواعد من نوعان هناك

 التفضيلية المنشأ قواعد . أ
لغايات منحها  للسلع، املنشأ صفة لتحديد االقتصادية االتفاقيات يف عليها املنصوص القواعد هي

 .معاملة تفاضلية
 التفضيلي املنشأ معيار ويتطلب ،ةالالزم املعايري تستويف عندما ما لدولة التفضيلي املنشأ السلع تكتسب

 فإن ذلك مع و التفضيلي، غري املنشأ يتطلبها اليت من كثرأ تصنيع عمليات السلع ىعل جيري أن عموما
 املنشأ ويكسب التفضيلي، املنشأ معاملة من كذلك تستفيد نأ ميكن بالكامل عليها املتحصل السلع

                                                           
 .161 ص ،4995 للكتاب، اإلسكندرية ،والجات الدولية التجارة :العزيز عبد حممد مسري . (1)
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 تتمثل ما وعادة بينها، فيما الرتتيبات تلك أقرت قد تكون دول بني املتبادلة للسلع معينة مزايا التفضيلي
 1)) .تعريفة بدون أو أقل مجركية بتعريفة السلع دخول يف املزايا تلك

 
 التفضيلية غير المنشأ قواعد . ب

 لتحديد حدة على ةلدولا تضعها اليت العام التطبيق ذات اإلدارية والقرارات واألنظمة القوانني وتعين    
 ولتطبيق اخلارجية التجارة وإحصائيات اجلمركية التعريفة تطبيق لغايات وتستخدم للبضائع املنشأ بلد

 .احلكومية املشرتيات ولغايات املنشأ وعالمات التعويضية، والرسوم اإلغراق، ومكافحة الكمية، القيود
 متنح ال الدول فإن مراأل واقع يف أما التفضيلي املنشأ معاملة من املنتجات كافة تستفيد أن ميكن نظرياو 

 تقوم احلاالت هذه مثل يف فإنه لذا احمللية بصناعاهتا تضر نأ ميكن " حساسة "هناأ ترى لسلع تفضيالت
 هذا يشملها اليت لإتفاقات بالنسبة و .السلع هذه بشأن إتفاق إىل للوصول بالتفاوض املعنية طرافاأل

 املصدرة الدولة على يتعني لذا املمنوحة، التفضيلية املعاملة من ستثناءهاإ مت السلع بعض فإن الدليل
 .اإلتفاق يشملها اليت السلع ضمن تقع تصديرها يتم اليت السلعة أن من التأكد
 تصديق شهادة المنشأ. سادسا

ستفادة من املزايا و تسلم للزبون بناء على طلبه إلثبات منشأ سلعته واإل  شهادة املنشأ وثيقة جتارية
 :هناك سبعة أنواع من شهادات املنشأو  .التعريفية التفضيالت

 1EUR1/ أور  حركة أو مرور السلع شهادة  -

ولقد مت إنشائها . حتاد األورويب وبالتايل تكتسب صفة شهادة املنشأوختص فقط الدول األعضاء يف اإل
. 0119سبتمرب 4يف   حتاد األورويب اليت دخلت حيز التنفيذتفاقية الشراكة بني اجلزائر واإلإتبعا لتنفيذ 

                                                           
 األوروبية الدول و األوروبي االتحاد بين التجارة في المستخدمة التفضيلية المنشأ لقواعد المستخدم دليل: حممد كابو . (1)

 :، مقال مأخوذ من املوقعاألورومتوسطية الشراكة في األعضاء الدول و األخرى
AFCB.../resource.pdf-www.tas.gov.eg/NR/rdonlyres/6C81EAB0  .0ص. 
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 .اجلمارك اجلزائرية هي اجلهة الوحيدة املخولة بالتأشري على هذه الشهادةأن مصاحل إىل وجتدر اإلشارة 
 1)) (.4أنظر امللحق )

      FormuleA/ صيغة أ – المعمم للتفضيالت  شهادة المنشأ وفقا للنظام -

 (.0أنظر امللحق ) تفضيالت تعريفية وفقا للنظام املعمم للتفضيالت خيص كل الدول اليت متنح 

 المنشأ للمنطقة العربية للتبادل الحرشهادة  - 

ستثناء مجهورية جيبويت، مجهورية الصومال وجزر إألعضاء يف جامعة الدول العربية بوختص كل الدول ا
  (.3أنظر امللحق ) تفاقية املنطقة العربية الكربى للتبادل احلرإمجدت موريتانيا مشاركتها يف  القمر، بينما

 التونسي–تفاق التجاري التفاضلي الجزائري إطار اإل ادة حركة ومرور السلع فيشه -
وختص السلع واملنتجات املتبادلة مباشرة بني الدولتني اليت تستجيب لقواعد املنشأ املتفق عليها مبوجب 

مارس  4والذي دخل حيز التنفيذ يف  0111ديسمرب  1تفاق التجاري التفاضلي املوقع بتونس يف اإل
تصدرها حصريا مصاحل الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة وتؤشرها مصاحل و هذه الشهادة . 0141

 )2) (.1أنظر امللحق ) اجلمارك

 شهادة منشأ غير تفضيلية تسلمها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة -

 .احلق يف أية معاملة تفضيلية  وتستخدم فقط يف استصدار شهادة املنشأ للسلعة وال متنح

 شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى األردن  -

  .4991ماي  9اهلامشية األردنية يف   تفاقية التجارية بني اجلزائر واململكةإنشائها تبعا لإ ولقد مت 

 
                                                           

 :على املوقع معلومات مأخوذة من الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة .)1( 
https://www.caci.dz/ar/Formalit%C3%A9s/Visas%20des%20documents%20commerciaux/Pages/V

isa-des-Certificats-d'origine.aspx. 

  .، مرجع سبق ذكرهمعلومات مأخوذة من الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة . (2)

https://www.caci.dz/ar/Formalit%C3%A9s/Visas%20des%20documents%20commerciaux/Pages/Visa-des-Certificats-d'origine.aspx
https://www.caci.dz/ar/Formalit%C3%A9s/Visas%20des%20documents%20commerciaux/Pages/Visa-des-Certificats-d'origine.aspx
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  دة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى موريتانيااشه -

 .4996أفريل  03يف   تفاقية التجارية بني اجلزائر وموريتانياإنشائها تبعا لإ  ولقد مت
 

 كيفية الحصول على شهادة المنشأ  .سابعا

ستمارة مستوفية كل املعلومات الضرورية موقعة ومؤشرة من طرف إيقدم طلب شهادة املنشأ يف شكل 
للتأشرية لدى مصاحل الغرفة بالنسبة للعملية األوىل . املصدر مرفقة بنسخة من الفاتورة املعتمدة للتصدير

 .اجلزائرية للتجارة والصناعة ، يقدم املصدر نسخة من السجل التجاري و التعريف اجلبائي

ستمارات شهادات املنشأ املذكورة أعاله متوفرة على مستوى املكتبة التجارية إوينبغي اإلشارة أن خمتلف  
  .الوالئية  ناعةللغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والص

 :واجلدول املوايل يبني األسعار املطبقة من طرف الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة
 

ة من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع  األسعار المطبقة                          
 تكاليف التأشيرة سعر المطبوعة شهادة المنشأ نوع

 911   DA TTC   51   DA TTC   أور  
 911   DA TTC   411   DA TTC   املنطقة العربية للتبادل احلر  

 911   DA TTC    411   DA TTC   التونسية  –اجلزائرية   اإلتفاقية   

 911   DA TTC   91 DA TTC   الصيغة أ 
 911 DA TTC   اإلتفاقية اجلزائرية   جمانية-  

 911   DA TTC   املوريتانية -اإلتفاقية اجلزائرية  جمانية  

: المصدر  
https://www.caci.dz/ar/Formalit%C3%A9s/Visas%20des%20documents%20comme

rciaux/Pages/Visa-des-Certificats-d'origine.aspx 

 - حتساب حقوق الطابع في حالة الدفع نقداإمن الضروري األخذ بعين االعتبار : مالحظة -
 
 

https://www.caci.dz/ar/Formalit%C3%A9s/Visas%20des%20documents%20commerciaux/Pages/Visa-des-Certificats-d'origine.aspx
https://www.caci.dz/ar/Formalit%C3%A9s/Visas%20des%20documents%20commerciaux/Pages/Visa-des-Certificats-d'origine.aspx
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 معين منتج منشأ معرفة أهمية. ثامنا

 غري املعاملة أو التفضيلية املعاملة على ستحصل املستوردة السلعة كانت إذا ما لتحديد -
 .التفضيلية

 وإجراءات اإلغراق مكافحة رسوم مثل التجارية السياسة وإجراءات أدوات تطبيق لغايات -
 .األخرى احلماية

 .التجارية اإلحصاءات لغايات -
 .التجارية والدالالت العالمات متطلبات تطبيق لغايات -
 .كوميةاحل املشرتيات -

 
 التقييم الجمركي .2

 التقييم الجمركيمفهوم . أوال

 الضرائب لتقدير متهيدا الصفقة قيمة حتديد أخرى وبعبارة اجلمركية لألغراض الصفقة قيمة حتديد هو
 .عليها املستحقة اجلمركية

تعترب عملية تقييم أو تقدير قيمة منتوح ما يف اجلمارك مصدر للمشكالت بالنسبة للمصدرين، كما و 
تفاقية منظمة التجارة إوهتدف . ميكن أن تشكل خطورة بقدر ما تسببه الرسوم اجلمركية الفعلية املفروضة

نظام . لسلع ألغراض اجلماركالعاملية اخلاصة بالتقييم اجلمركي إىل إجياد نظام عادل موحد وحمايد لتقييم ا
و تضع . ستخدام التقديرات اجلمركية اجلزافية أو املغاىل فيهاإيتوافق مع الواقع والظروف التجارية ومينع 

عمل على توسيع وتوفري أكرب لبنود التقييم املوجودة يف تتفاقية  جمموعة قواعد حتكم عملية التقييم و اإل
 أساس ىعل العاملية التجارة ملنظمة القيمة تفاقيةإل طبق ا اجلمركي التقييم يتم. تفاقية اجلات األصليةإ

 للتقييم نظامان يوجدو كما   1)) .اجلمركي للتقييم األساسية الطريقة تعترب اهنأ حيث، الصفقة قيمة طريقة
 :اجلمركي

 .بروكسل تفاقيةإل طبق ا التقييم نظام . أ
 (.اجلمركي التقييم تفاقيةإ) ةالعاملي التجارة ملنظمة التفاقية طبق ا التقييم نظام . ب

                                                           
 .49، ص0119، القاهرة ،والتوزيع للنشر احلرية مكتبة ،والتطبيق النظرية بين الجمارك قتصادياتإ: حامد حممود الرزاق، عبد . (1)
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 لتقييم الجمركيطرق بديلة ل. ثانيا

 لطريقة طبق ا التقييم تعذر حالة ويف ،الصفقة قيمة طريقة أساس ىعليتم  اجلمركي التقييمكما ورأينا أن 
 :أخرى بديلة طرق أساس ىعل التقييم يتم الصفقة

 املطابقة السلع طريقة .أ
 املماثلة السلع طريقة . ب
 (ستدالليةاإل) اخلصمية الطريقة . ج
 احلسابية الطريقة .د
 (.جتهاديةاإل) املرنة سرتجاعيةاإل الطريقة .ه

 في التقييم الجمركي اإلجراءات المتبعة من طرف الجمارك للتحقق من قيمة الصفقة. ثالثا

 :1))تتمثل هذه اإلجراءات يف

 الشكلية للنواحي ستيفائهاإو  كفايتها مدى من والتأكد املقدمة املستندات مراجعة. 
 املعين البلد إىل للتصدير معدة اهنوأ فعلية بيع واقعة متثل الرسالة أن من التحقق. 
 مراجعة و به املوضحة األسئلة مجيع على أجاب املستورد أن من التأكد و القيمة إقرار مراجعة 

 عالف املدفوع الثمن إىل اإلضافة الواجبة للعناصر فعلية مستندات وجود من والتأكد توفر مدى
 .القيمة إقرار يف بوجودها اإلقرار حالة يف

 التفريغ و للتأمني فعلية مستندات وجود من التحقق. 
 اجلمارك لدى املتاحة السعرية للمعلومات طبق ا القيمة عناصر صحة من التحقق. 
 عــــتصنيف البضائ  .2

املنتجات املوّحد، وبصفة عامة /ترميز ووصف البضائع/نظام تسمية HS Code عرف بالنظام املنسقي
يطلق عليه النظام املوّحد أو للتبسيط إتش إس، هو أسلوب دويل متعدد األغراض لتسمية البضائع 

جمموعة بضائع، كُل معّرف  9111حيتوي هذا النظام أكثر من . ومطّور بواسطة منظمة اجلمارك العاملية
قمية، مسلسلة حسب قواعد قانونية ومنطقية وخاضعة لشروط حمددة جيدا  برمز ذو ست خانات ر 

                                                           
، دار النهضة العربية، الجمركية ومستقبلها في ظل الجاتدراسة في فكر التعريفة : النظم الجمركية: عبد الباسط وفاء . (1)

 .34، ص0111القاهرة، 
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دولة كأساس لتعرفاهتم اجلمركية  455إن هذا النظام مستخدم من قبل . للوصول إىل تصنيف موّحد
املنتجات يف التبادل /من البضائع % 91 أكثر من.املضافة و جلمع إحصائيات التبادل التجاري الدويل

اإلنسجام بني /إن النظام املوّحد يساعد على التوحيد.مصّنفة بناء  على النظام املوّحد التجاري الدويل 
طرق التبادل التجاري واجلمارك، وتبادل بيانات التبادل التجاري الغري موثّقه لتلك األساليب، /أساليب

قبل احلكومات، كما أنه مستخدم بكثرة من . وبذلك ختفيض التكاليف املتعلقة بالتبادل التجاري الدويل
املنظمات الدولية والقطاع اخلاص وألغراض أخرى كالضرائب الداخلية، سياسات التبادل التجاري، 

املواصالت، /املنشاء، رسوم الشحن اإلضافية، إحصائيات الشحن/مراقبة البضائع احملظورة، قواعد املصدر
لذا، فإن . ل والبحوث اإلقتصاديّةمراقبة األسعار، مراقبة احلصص، إعداد احلسابات الوطنية والتحالي

املنتجات ووسيلة ال غىن عنها للتبادل التجاري /النظام املوّحد هو لغة إقتصاد وترميز عاملية للبضائع
  .الدويل

 من وغريها صنعها منشأ أو واستخداماهتا لطبيعتها وفقا البضائع تصنيف على املوحد النظام يعتمد
 .األخرى املعايري
 تندرج ذلك، مثال .املكونات أو قتصادياإل للنشاط وفقا املوحد النظام ضمن البضائع أمساء حتدد

 يف امليكانيكية واملعدات اآلليات تصنف آخر قسم ويف واحد، قسم حتت احليوانية واملنتجات احليوانات
 .وظائفها حسب جمموعات

 القطاع نفس يف جمموعات ضمن واملنتجات البضائع حتتها تندرج قسما 21 إىل األمساء نظام يقسم
 .االقتصادي

 العامة القواعد هبا مرفقا قسما 97 عددها إمجايل ويبلغ أكثر أو واحد فصل من قسم كل يتكون
 .توضيحية ومالحظات للتفسري

 :أرقام 8 من املكون التايل( القانوين) املنطقي للهيكل وفقا املوحد النظام رموز وضع مت
1 2 3 4 5 6 7 8 

  إىل الفصل HS- 2 الرمز يشري
 عنوانإىل ال HS- 4 الرمز يشري
 عنوان الفرعيإىل ال HS- 6 الرمز يشري
  .متاجرة نظام أو/و البلدان من لبلد حمددة تعرفة ملتطلبات آخر تفريعإىل  HS- 8 الرمز يشري
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 إحصائية كأرقام آخرين رقمني من يتكون (HS-10) (قانوين غري) إضايف فرعي قسم خصص كما
 .احلاجة عند

 .و اجلدول املوايل ميثل الرموز السلعية املتفق عليها دوليا

 :أرقام 2الترميز ب  . أ

 اإلسم الرمز السلعي
 حيوانات حية 1000000
 خيول ، محري ، بغال ، نغال ، حية 1010000
 ـ أصيلة لإنسان 1011000
 ـ غريها 1019000
 حيوانات حية من فصيلة األبقار 1020000
 أصيلة لإنسانـ  1021000
 ـ غريها 1029000
 حيوانات حية من فصيلة اخلنازير 1030000
 ـ أصيلة لإنسان 1031000
 ـ غريها  1039000
 كيلو غرام 91ـ تزن اقل من  1039100
 كيلو غرام أو أكثر  91ـ تزن  1039200
 حيوانات حية من فصيليت الضأن واملاعز 1040000
 ـ ضأن 1041000

 

 :أرقام 01الترميز ب  . ب
أرقام بدال من  41تطبق الرتميز ب  أصبحت اجلمارك اجلزائرية 0146سبتمرب  41بتداء من إ

 . ارقام كما كان احلال من قبل 1الرتميز ب 
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منتوجات عديدة يف مرة واحدة من خالل مدونة   أرقام 1اليت حتمل حاليا   وتغطي التعريفة اجلمركية
ىل حتديد أكثر للسلع من خالل عملية إقررت املديرية العامة للجمارك اللجوء   وألكثر دقة .للسلع

 .ارقام 41ىل إأرقام  1تشفري وهذا باالنتقال من نظام يتكون 
 1 طار نظامإبندا مجركيا ثانويا يف  6.406بندا مجركيا ثانويا مقابل  49.916وتضم التعريفة اجلديدة 

 1)) .أرقام

 : أرقام 01عن الترميز ب  مثال

Position & Sous Position 
0301.99.91.10 - - - - - Juvéniles 

0301.99.91.20 - - - - - Tilapia 

0301.99.91.30 - - - - - Loup 

0301.99.91.40 - - - - - Daurade 

0301.99.91.50 - - - - - Maigre 

0301.99.91.90 - - - - - Autres 

0301.99.99.10 - - - - - Sardines 

0301.99.99.20 - - - - - Harengs 

0301.99.99.30 - - - - - Saumons 

0301.99.99.40 - - - - - Esprots (sprats) et maquereaux 

0301.99.99.50 - - - - - Morues 

0301.99.99.60 - - - - - Soles 

0301.99.99.70 - - - - - Anchois 

0301.99.99.80 - - - - - Merlans 
 

:  على املوقع 0141معلومات متحصل عليها من اجلمارك اجلزائرية  :المصدر
http://www.douane.gov.dz/index.php 

 العميل الجمركي .9
يتمثل يف املستوردين و املصدرين الذين تتعامل معهم اجلمارك، سواء كان عبارة عن أشخاص طبيعية أو 

 .أشخاص معنوية

 
                                                           

   :، مأخوذ على املوقع اإللكرتوينسبتمبر المقبل 02التعريفة الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ في  :مقال بعنوان . (1)
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160823/86469.html 

  

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20160823/86469.html


 تقنيات التجارة الدولية

~ 39 ~ 
 

 لتخليص البضائــــع إجراءات الجمارك .01
 :احمللية كمايلي مطابقتها املعايريمستنداهتا و تقوم اجلمارك بتخليص البضائع املستوردة بعد التحقق من 

 إلفراج المسبق قبل وصول البضاعة ل الجماركإجراءات  .أوال  

 إدراج البيانات باحلاسب اآليل و طباعة البيان املميكن . 
 تقدمي ملف اإلقرار اجلمركي لشباك االستقبال جبمرك اإلفراج املسبق . 
  إمتام اإلجراءات اجلمركية مبراجعة الصنف و البند و املستندات اإلستريادية وحتديد جهات

 . العرض الرقابية إن وجدت
 سداد الضرائب والرسوم حتت حساب الضرائب والرسوم املستحقة . 

اإلفراج مرفقا به صورة طبق األصل من الفواتري وبيان العبوة ونسخة جهات تسليم أصل وصورة إذن 
 .العرض الرقابية لصاحب الشأن أو مندوبه

  قبل وصول البضاعة 
يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بطلب إلمتام اإلجراءات بنظام اإلفراج املسبق مرفقا  ما  -أ 

 .يثبت شحن البضاعة من اخلارج
ىف حالة وجود خمالفة استريادية تتم االجراءات جبمرك الوصول وتلغى االجراءات املتخذة  -ب

 .مبركز االفراج املسبق 
حيرر بيان مجركي مبركز اإلفراج املسبق بعد استيفاء املستندات املطلوبة ويتم حتديد مسار  -ج 

أو من ينيبه بعد أداء  اإلفراج حيث تتم املراجعة املستندية واإلجراءات ويسلم لصاحب الشأن
الضرائب والرسوم إذن اإلفراج ونسخة جهات العرض مرفقا  هبا صورة طبق األصل من الفواتري 

 .وبيان العبوه 

 إلفراج بعد وصول البضاعةل الجماركإجراءات  .نيا  ثا

ة إذن التسليم وصورة بوليص+ تصال جبمرك اإلفراج بإذن اإلفراج و مرفقاته التقدم إىل نقطة اإل -
 . الشحن
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تقوم نقطة االتصال بإرشاد صاحب الشأن أو مندوبه و املساعدة إلمتام إجراءات صرف  -
 . الرسالة

 تتم املعاينة و املطابقة بني الوارد الفعلي و املدون بإذن اإلفراج و مرفقاته  -

 متام إجراءات جهات العرض الرقابية واألمنية والتأشري باإلفراج النهائي أو اإلفراج حتت التحفظ  -
 .بعد املعاينة و املطابقة يتوجه صاحب الشأن إىل باب الصرف لصرف الرسالة  -

 بعد وصول البضاعة 
ىل إذن يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه إىل اجلمرك املختص مبستندات اإلفراج باإلضافة إ -أ 

التسليم املالحي وصورة ضوئية منه واصل املستندات يف حاله عدم تقدميها عند إمتام اإلجراءات 
 .األولية 

يتم استدعاء البيان اجلمركي على النهاية الطرفية باجلمرك ، ويربط املنافسة بالبيان املميكن  -ب 
(déclaration informatisée  ( ) م.ك 16تسديد رقم البوليصة بدفرت.) 

  في حالة اإلفراج بالمسار األخضر -ج 
يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه بعد استيفاء جهات العرض أصل إذن اإلفراج مرفقا به صور  

طبق األصل من الفواتري و بيان العبوة وإذن التسليم ليتوجه لصرف الرسالة، وترسل صورة من 
" ال مانع من الصرف" ن اإلفراج إذن اإلفراج ومرفقاته لباب الصرف وخيتم أصل وصورة أذ

 .ويصبح السداد هنائي
 في حالة اإلفراج بالمسار األحمر  -د 
يسلم صاحب الشأن أو من ينيبه مستندات اإلفراج للجنة املعاينة، إلمتام اإلجراءات اجلمركية  

ن أو والرقابية واألمنية يف آن واحد، وىف حالة املطابقة وموافقة هذه اجلهات يسلم لصاحب الشأ
" ال مانع من الصرف"من ينيبه أصل إذن اإلفراج مبرفقاته ليتوجه لصرف الرسالة بعد ختمه بـ 

 .ويصبح السداد هنائيا  
اجلمرك املختص باإلفراج باملطابقة واملوافقة على الصرف حيث يقوم بإرسال صورة  خيطر -هـ

ملضاهاهتا على األصل " ال مانع من الصرف"إذن اإلفراج مبرفقاته لباب الصرف بعد ختمها بـ 
 .عند الصرف

يف حالة وجود اختالف يف الكميات أو األصناف يسحب أصل إذن اإلفراج ويتم جرد  -و 
لكامل، ويعاد احتساب الضرائب والرسوم حسب الوارد الفعلي مع اختاذ اإلجراءات الرسالة با
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 .القانونية 
يف حالة رفض اجلهات الرقابية أو األمنية اإلفراج عن الرسالة يسحب أصل إذن اإلفراج  -ز 

ويرفق به نسخة جهات العرض موضحا هبا الرفض وتتخذ اإلجراءات املتبعة سواء بإعادة 
 . اإلعدام وترسل إىل مركز اإلفراج املسبق الختاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم التصدير أو 
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وسائل النقل الدولية: المحور الثالث  
إن عنصر النقل يف زمننا احلايل أصبح من املكونات الرئيسية اليت تساعد يف حتديد السعر النهائي 

بأنه التخطيط و التنظيم و التحكم مبا خيص التدفقات الفيزيائية للمنتج ، فإنه يفهم من عملية النقل 
للمعلومات، كذلك ما يتعلق بتخزين البضائع الشبه منتجة و املنتجة من مكاهنا األصلي حىت وصوله 

خذ حساب أما من مصدر يصل ملرحلة التصدير بدون  .إىل مكان املستهلك بشكل فعال و جمدي
 1)) .النقل والتأمني ومتطلباته

 النقل البحري -0

يعد النقل البحري احد ركائز التنمية االقتصادية ملختلف دول العامل حيث يسهم يف نقل ما نسبته    
من التجارة العاملية نظرا  للمميزات العديدة اليت ميتاز هبا كمسامهته يف نقل كميات كبرية من السلع % 59

برز مظاهر النقل البحري ظهور أ، ومن األخرىوالبضائع و رخص التكلفة مقارنة مع وسائل النقل 
 2)) .ناقالت النفط العمالقة

هي اليت تأخذ أكرب حجم من البضائع يف التجارة اخلارجية ، فالنقل البحري  النقل البحري إن وسيلة 
قتصادَا بني وسائل النقل لنقل كميات كبرية من البضائع من إبشكل عملي هو الوسيلة الوحيدة األكثر 

ألخر ، خصوصُا عند نقل بضائع بني الدول، فسوق النقل البحري يقسم حسب اخلدمات اليت  مكان
 .تقدمها البواخر، يف اخلطوط النظامية و أجرة النقل

 خصائص النقل البحري
 :ويتميز النقل البحري بعدة مميزات منها

 .خنفاض كلفة النقلإ (1
 .خنفاض كلفة الصيانة الالزمة للنقل البحريإ (2

                                                           
-http://www.abahe.co.uk/international   :، مأخوذ على املوقع اإللكرتوينالشحن والنقل الدولي :مقال بعنوان . (1)

trade-and-global-marketing-enc/66325-international-shipping-and-transport.html 

 .011-051، ص ص 0119، مكتبة األجنلو املصرفية، أسس جغرافية النقل: سعيد عبده . (2)
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 نقل كميات كبرية من البضائع واملواد اخلام إمكانية (3
 مستندات النقل البحري

 :تتمثل هذه املستندات يف

 B/L(Bill Of Lading) بوليصة الشحن 

تصدرها الشركة الناقلة وهي عبارة عن عقد نقل بني املصّدر والشركة الناقلة وتبني ميناء الشحن  وثيقة   
وتعترب بوليصة الشحن تأكيدا من قبل الشركة . وميناء الوصول ووسيلة النقل وأجرة الشحن وكيفية دفعها

البوليصة البضاعة  ستالم البضاعة ، وهي أيضا عقد متلك للجهة املصّدرة إليها حيث تصفإالناقلة ب
 :وجيب أن حتتوى على البيانات اآلتية. واجلهة املرسلة إليها

 .البلد املصدر منه سم شركة الشحن يفإ .0
 .سم املورد وعنوانهإ .7
 .سم املستورد وعنوانهإ .3
 .نوع البضاعة وكميتها وحجمها ووزهنا .4
 (يجزئ/  يكل)كيفية الشحن  .5
 (CIF  /FOB)شروط الشحن  .6
 تاريخ الشحن .2
 .ستصل إليه البضاعة يالبلد الذ يف يوعنوان التوكيل املالحسم إ .2

)Cost, Insurance and Freight : CIF(  التكلفة و التأمين و الشحن 

هذا العقد الذي يشمل ويعترب . لتزام بنفقات البضاعة وأجرة النقل ومصاريف التأمنيمبعىن البيع مع اإل
لتزام البائع فيه دفع نفقات البضاعة ومصاريف التأمني عليها وأجرة نقلها هو ذات العقد السابق مع إ

إضافة مصاريف التأمني على عاتق البائع ليقدم إىل املشرتى وثيقة تأمني ضد أخطار هالك أو تلف 
من احملدد هلذا البيع هذه البضاعة أثناء نقلها، فيتعاقد البائع مع املؤمن ويدفع قسط التأمني، إذ يشمل الث
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ضاعة وهو التأمني النفقات، وال يلتزم البائع إال بإجراء تأمني وفقا للحد األدىن لشروط التأمني على الب
 1)) .على أساس شروط

 النقل الجوي -7
البضائع وشحنها من مكان آلخر ومن دولة إىل أخرى إما عن طريق الشحن اجلوي عرب   نقل هو   

املطارات العاملية وبواسطة الطائرات أو الشحن الربي بواسطة الشاحنات والقطارات أو الشحن البحري 
الشحنات ويعد الشحن اجلوي من العوامل السريعة والفضلى يف النقل للبضائع التجارية أو . عرب السفن

ونظرا  ألمهية الشحن اجلوي . اخلاصة والطبية واألثاث واألجهزة وجممل الشحنات اخلاصة والعامة وغريها
قامت الكثري من الدول ببناء أساطيل وتوفري مجيع سبل النقل واملطارات عرب هيئات الطريان املدنية 

ان والبضائع والشحنات على وللتأكيد على حرية وضمان وجودة وسهولة حركة نقل الطري   وتصارحيها
 2)) .العاملمستوى 

 مستندات النقل الجوي

 (Air Way Bill : AWB)بوليصة الشحن الجوي 

عن عقد  و هي عبارة. بوليصة شحن غري قابلة للتحويل تصدرها شركة الطريان لإرساليات املشحونة    
 .يتضمن معلومات عن املرسل و املرسل إليه و معلومات عن اإلرسالية و شروط الشحن

 النقل البري -3
هو نوع من أنواع الشحن املتعارف عليه يف دول العامل واليت من خالهلا يتم نقل البضائع والسلع    

واخلامات من مكان إىل مكان وتقوم بعملية النقل الشاحنات ومن أنواعها شاحنات النقل الثقيل 
ق حلماية والشاحنة ذات التربيد وتكون مغلقة و ختصص لنقل األغذية والعصائر وشحنات ذات صنادي

البضائع وحامالت سيارات وهي تقوم بتحميل السيارات ونقلها من مكان ملكان وتقوم حبمل حوايل من 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكرهالشحن والنقل الدولي :مقال بعنوان . (1)

 .304ص  مرجع سبق ذكره، ،هسعيد عبد . (2)
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و يعترب الشحن الربى ثاين أهم وسيلة نقل بعد الشحن البحري حيث ميثل الشحن . سيارات 41إىل  1
 .العمود الفقري يف النقل بني الدول املتجاورة وداخل الدولة نفسه الربي

 
 ستندات النقل البريم

 (CMR) بيان الشحنة البرية 

اتفاقية  بيان الشحنة الربية هو مستند حيتوي على تفاصيل النقل الدويل للسلع بر ا، املوضوع مبوجب   
وهو ميكن املرسل من التصرف بالسلع (. CMRاتفاقية ) 4996عقد النقل الدويل للبضائع بر ا لسنة 

تُعطى النسخة األوىل . إصدار أربع نسخ منه وتوقيعها من قبل املرسل والناقل جيب. خالل عملية نقلها
بينما تصاحب الثالثة السلع وُتسّلم إىل املرسل إليه وينبغي التوقيع  ،أما الثانية فتظل مع الناقل ،إىل املرسل

ر بيان شحنة برية لكل يتم يف العادة إصدا. على الرابعة وختمها من قبل املرسل إليه مث إعادهتا إىل املرسل
 .بيان الشحنة الربية ليس مستند ملكية وليس غري قابل للتفاوض .مركبة ناقلة

 النقل بواسطة القطارات -4

حتقيق  السكك احلديدية من أهم وسائل النقل العام اليت تعتمد عليها الدول وبشكل كبري يف تعترب    
والعسكرية وذلك فيما يتعلق بنقل األفراد أو البضائع على أهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

النقل بالسكك احلديد من خالل قدرهتا الكبرية على نقل احلموالت الثقيلة  وتأيت أمهية. حد سواء
 1)) .بعيدة وبسرعات عالية وملسافات

ربز أمهيته يف السكك احلديدية عامال  من عوامل التوطن الصناعي حيث ت وبذلك يعترب النقل بواسطة   
من خالل زيادة فرص نقل املواد األولية وعنصر العمل والسلع الوسيطة وكذلك  مرحليت اإلنتاج والتوزيع

  .إىل مناطق التخزين واالستهالك نقل اإلنتاج

 

 

                                                           
 .91، ص0116، دار السالم، مصر، الطبعة األوىل، إقتصاديات النقل: علي عبد السالم املعزاوي . (1)
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 مستندات النقل على السكك الحديدية

  (CIM) بيان الشحنة على خطوط السكك الحديدية 

. هو مستند مطلوب لنقل السلع بالقطارات (CIM) خطوط السكك احلديدية بيان الشحنة على   
 (COTIF-CIM) 4911االتفاقية املتعلقة بالنقل الدويل بالسكك احلديدية لسنة  خيضع البيان لقواعد

يتم إصدار بيان الشحن بالسكك احلديدية من قبل الناقل خبمس نسخ، تصاحب النسخة األصلية  
السلع، بينما تُعطى النسخة املطابقة لألصلية إىل املرسل وتظل النسخ الثالث املتبقية لدى شركة النقل 

 .يُعّد هذا املستند عقد نقل بالسكك احلديدية. ألغراض االستخدام الداخلي

 المتعدد الوسائط النقل -5

 4911 عام املوقعة الوسائط متعدد للنقل املتحدة األمم إلتفاقية وفقا  يعرف النقل املتعدد الوسائط       
 من نقل عقد أساس على النقل وسائط من األقل على خمتلفتني بواسطتني البضائع نقل"  : أنه على

 الدولة ىف النهائى التسليم مكان إىل عهدته ىف البضائع النقل متعهد فيه يأخذ ما دولة ىف مكان
 1))".األخرى
   : الوسائط متعدد الدولى النقل -

 قانوىن وآخر مادى جانب هلا النقل عملية فإن إليها املشار املتحدة األمم إتفاقية لنص طبقا       
 النقل يكون وال األقل على خمتلفتني بواسطتني النقل يتم أن فيه يشرتط النقل لعملية املادى فاجلانب
 أما الوسائط متعدد نقل عليها يطلق حىت دولية النقل عملية تكون وأن الوسائط هذه أحد البحرى
 البضائع مسئولية ويتحمل النقل، مراحل كافة تغطى واحدة نقل وثيقة صدور ىف فيتمثل القانوىن اجلانب
 ىف تأخري أو تلف أى عن البضائع أصحاب أمام مسئوال   ويكون النقل عملية تنظيم يتوىل واحد شخص
 .تسليمها
 : الوسائط متعدد الداخلى النقل -
 نطلق أن ميكن النقل وسائل من األقل على وسيلتني بإستخدام الدولة داخل النقل يتم وعندما       

 ىف أما .واحدة نقل وثيقة مبوجب املنقولة البضائع تسيري يتم أن بشرط الوسائط متعدد نقل ذلك على

                                                           
 .91، ص، مرجع سبق ذكرهعلي عبد السالم املعزاوي . (1)
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 يعد ال فهذا منفردة نقل وثيقة أو عقد منها ولكل حدى على كل نقل وسيلة من أكثر إستخدام حالة
 . الوسائط متعدد النقل قبيل من

 
 : الوسائط متعدد النقل أهمية

  القومي واالقتصاد البضاعة صاحب على تعود اليت املتعددة املزايا من الوسائط متعدد النقل أمهية تأيت   
Carrier  والناقل  Shipper نقل يف متكاملة صورة يف النقل وسائل من وسيلة من ثركأ فاستخدام 

 والسرعة التكلفة حيث من وسيلة لك هبا تتمتع اليت املزايا من االستفادة إىل حتما   ييؤد البضائع
 مع أعلى وجبودة أقل بتكلفة نقل خدمة على احلصول هي النهائية النتيجة فإن مث ومن .واألمان

 االقتصاد على باإلجياب يؤثر مما النقل الوسائل األمثل االستخدام
 .القومي

   :الوسائط متعدد النقل خدمة يف النقل وسائل خصائص
 على اهلدف إىل املصدر من البضائع لنقل كأسلوب الوسائط متعدد النقل إستخدام فلسفة زكترت    

ي  النهر  النقل – احلديدية السكك – اللوريات األساسية الثالث النقل وسائل أن يوه أساسية حقيقة
 نطاق ىف األخرى عن ميزة منها لكل وجتعل األخرى عن منهما كل متيز اخلصائص من جمموعة هلا

 وسيلة كل مميزات من اإلستفادة حماولة من أساسا   إنبثقت الوسائط متعدد النقل فكرة فإن مث ومن.معني
 . واحدة سلسلة ىف مجيعا   بينها جيمع مشرتك إطار ىف

  
 الوسائط متعدد النقل مستندات

 أعاله، إليه املشار الوسائط متعدد النقل عقد تثبت إىل وثيقة الوسائط متعدد النقل مستند يشري     
 تعهدا   وكذلك عهدته يف لتصبح للبضائع الوسائط متعدد النقل متعهد تسلم كذلك تثبت وهى
 املربم العقد يف عليها املنصوص للشروط وفقا   البضائع بتسليم منه

 
 الوسائط متعدد النقل عقد
 عقد الوسائط هو متعدد النقل عقد فإن الوسائط املتعدد للنقل املتحدة األمم اتفاقية يف جاء ملا وفقا      

 .أجر مقابل الغري طريق عن أو بنفسه الوسائط متعدد دويل نقل بتنفيذ النقل متعهد مبوجبه يتعهد
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 في النقل الدولي المستندات المستخدمة -6

  بوليصة الشحنB/L 
 بوليصة الشحن الصادرة عن االحتاد الدويل لرابطات وكالء الشحن 
  بيان الشحنة الربية (CMR) 
  بيان الشحنة اجلوية (AWB) 
  بيان الشحنة على خطوط السكك احلديدية(CIM)   
 بطاقة القبول المؤقت: 

القبول املؤقت هي مستندات مجارك دولية تصدرها الغرف التجارية يف معظم أرجاء العامل  بطاقات   
ميكن إصدار بطاقات القبول . الصناعي للسماح باالسترياد املؤقت للسلع بدون مجارك وضرائب

وض أو العينات التجارية واملعدات املهنية والسلع اليت يراد منها تقدمي عر : املؤقت لفئات السلع التالية
 .االستخدام يف املعارض والعروض التجارية وما شابه ذلك

 دفتر النقل الدولي البري: 

دفاتر النقل الدويل الربي هي مستندات مرور مجركي ُتستخدم لنقل السلع الدويل إذا كان ينبغي نقل     
تسمح بنقل السلع يف ظل إجراء يسمى بإجراء النقل الدويل الربي موضح يف اتفاقية  وهي. جزء منها بر ا

 .، املوقعة حتت رعاية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا4959النقل الدويل الربيد لسنة 

 تغليف و تعبئة الصادرات -2

 سلعة عن وسائل التعبئة والتغليف،إن التعبئة والتغليف من الصناعات اهلامة يف حياتنا، فال غىن ألي     
 لسلع، ألنه محاية هلا من التداولخاصة بعد وجود تلك الشركات العمالقة اخلاصة بإنتاج اآلالف من ا

 .والتلوث، وبالتايل محاية لصحة اإلنسان
ومع هناية القرن التاسع عشر ، كانت الثورة الصناعية قد وصلت للمستوى املتقدم يف توفري العبوات     

الالزمة للتعبئة والتغليف تبعا ألذواق املستهلكني ، واحتياجات املنتجني املتعددين ، وقد كانت العبوات 
ه خالل اخلمسني عاما املاضية إىل وقت ليس بالبعيد تعد ترفا ، وضمن املظاهر والكماليات ، إال أن

سرعان ما حتولت إىل صناعات أساسية لصناعة العبوات املختلفة ؛ ومن هنا كان حتميا من تطور 
 .منظومات التعبئة والتغليف
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من خالل التغليف و التعبئة ميكن حتقيق العديد من املزايا اإلجيابية للسلع، و هذا ينبع من طبيعة      
التغليف و التعبئة نظرا للتطور احلاصل يف طبيعة املنتجات و أشكاهلا و تصميمها، األنشطة اليت يقدمها 
 :و تتمثل هذه املزايا يف

 محاية املواد املشحونة -
 املالءمة بني السلع املشحونة و طريقة التغليف و التعبئة -
وقاية حيث أن التعبئة عبارة عن جمموعة من الوظائف من أجل محاية و : معايري التغليف الفعال -

 .البضاعة املشحونة و تسهيل خزهنا

 الحاويات -2

وختزين املنتجات واملواد اخلام خالل  شحن هو صندوق معدين كبري بأبعاد قياسية يتم من خالله   
 .من موقع إىل موقع سواء عن طريق البحر أو اجلو أو القطارات أو الشاحنات البضائع نقل عملية

ميثل النقل باحلاويات أحدث الوسائل املستخدمة يف نقل البضائع مبا ميثله من جتميع للوحدات    
الصغرية يف وحدة يتم شحنها و تفريغها بسهولة و سرعة و يؤثر ذلك على التقليل الفقد و التلف اليت 

اويات بالسكك قد تلحق بالبضائع يف حالة شحنها على وحدات صغرية باإلضافة إىل إمكانية نقل احل
 . احلديدية و عربات النقل

 أنواع الحاويات
 :1)) هناك عدة أنواع من احلاويات   

   (DRY CARGO CONTAINERS)  حاويات عادية .0
 (OPEN TOP CONTAINER)حاويات مفتوحة من األعلى   .7
 (REEFER CONTAINER)حاويات ثالجة   .3
 (TANK CONTAINER)حاويات صهاريج   .4
 (FLATRACK CONTAINER)متحركة  حاويات مسطحة  .5
 (Bolster (FLAte) Container)حاويات مسطحة   .6
 (BIN CONTAINER)حاويات صناديق   .2

                                                           
 http://commerce-logistique.alafdal.net/t28-topic: معلومات مأخوذة من املوقع اإللكرتوين . (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9
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 (CHASSIS CONTAINER)حاويات ذات هيكل معدين   .2
 

 تتنوّع احلاويات وفقا لنوع البضائع املراد نقلها، وميكن تقسيمها إىل نوعني : 
  حاويات البضائع العامة( أ

وهي حاويات غري مصنوعة لنوع معنّي من البضائع ، وهذا النوع بدوره مقسم إىل أنواع وفقا  
 : ألساسات احلاوية وطرق الوصول إىل داخلها للتعبئة والتفريغ، من أمّهها

  ستعمال العامحاويات ذات اإل -

فيه باب وهي حاويات مقفلة بشكل تام ، سقفها وجوانبها صلبة ، أحد جوانبها على األقل  
وخصص لنقل أنواع خمتلفة من البضائع أي البضائع اجلافة أو السائلة مىت كانت معّبأة يف علب 

 .معدنية أو بالستيكية
  حاويات ذات السقف المفتوح -

ستثناء وجود سقف متحرك وقابل للنقل مصنوع من إستعمال العام بإلحاويات تشبه حاويات ا 
ته بالنواحي األربع للسقف ، ويستخدم هذا النوع لنقل البضائع القماش أو البالستيك ، وميكن تثبي

الثقيلة جدا أو ذات احلجم الكبري ، كما تستخدم لشحن البضائع اّليت ال ميكن رفعها إالّ باملرافع 
 .العلوية

  حاويات البضائع الخاصة( ب

 : وهي حاويات ذات تصميم خاص ، فتتنوّع أشكاهلا حسب نوع البضائع ومنها 
  اويات ذات موصفات حراريةح -

 .وهي ذات جوانب وأرضية وسقف معزولني حراريا لتخفيض تبادل احلرارة بني داخل وخارج احلاوية 
  حاويات حرارية مسخنة -

 .وهي ذات مواصفات حرارية ومزودة جبهاز منتج للحرارة 
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 أهم شركات النقل بالحاويات

 :شركات الشحن باحلاويات على مستوى العامل هي أكرب   

 الدمناركية Maersk-Sealand  مريسك سيالندشركة    -
 الصينية  Hanjin  هاجننيشركة    -
 الفرنسية CMA CGMشركة    -
 اليابانية k lineشركة    -
 األمريكيةPIL و   APLشركيت    -
  اليابانية NYKشركة    -
  السويسرية MSCشركة    -

 
 :واجلدول املوايل يبني ترتيب أهم شركات احلاويات يف العامل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%83_%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 الترتيب
  

 الشركة
  

 معلومات عن الشركة

 
0 

 

  
 إيه يب مولر مريسك

(A.P. Moller-Maersk 
Group) 

 

  
سفينة،  694شركة دمناركية تعد أكرب شركة شحن يف العامل، لديها 

 .سفينة مستأجرة 110سفينة مملوكة للشركة، و 019منها 
 .كما تعمل يف قطاعي اخلدمات اللوجيستية والطاقة

  

 
7 

 

  
شركة البحر املتوسط للشحن 

البحري 
(Mediterranean 

Shipping Company) 
   

  
يقع مقر الشركة يف مدينة جنيف السويسرية، بينما يوجد ميناء 

 .عملياهتا الرئيسي يف مدينة أنتويرب البلجيكية
 341سفينة مملوكة هلا، و 419سفن، مبا يف ذلك  915لديها 

 .سفينة مستأجرة

 
3 

  
CMA CGM Group 

 
يقع مقرها الرئيسي يف مدينة مرسيليا الفرنسية، بينما يقع مقرها 

 .الثاين بوالية فريجينيا
 351 سفينة مملوكة هلا، و 446سفينة، مبا يف ذلك  191لديها 

 .سفينة مستأجرة
 491ميناء يف  101طريق شحن، بني  011تعمل الشركة يف 

 .مليار دوالر 46دولة، وقد حققت الشركة إيرادات بلغت 

 
4 

  
شركة كوسكو الصينية 

 China)للمالحة البحرية 
Ocean Shipping 

Company) 

  
 .هي أكرب شركة لنقل البضائع السائبة يف الصني

 019سفينة مملوكة للشركة، و 10سفينة، من بينها  334لديها 
 .سفينة مستأجرة

 
5 

  
 لويد -هاباج

(Hapag-Lloyd) 

  
هي شركة تابعة لشركة نقل متعددة اجلنسيات يف أملانيا حتمل 

 .االسم نفسه
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أيار املاضي مع شركة املالحة العربية املتحدة، /مت دجمها يف مايو
 .سفينة 043وأسفر االندماج عن شركة شحن لديها 

  

 
6 

  
إيفرجرين الين 

(Evergreen Line) 
 

 

  
هي شركة تايوانية تعمل يف جمال النقل البحري وبناء السفن 

 .واحلاويات واهلندسة والتطوير العقاري
 91سفن مملوكة هلا، و 419سفينة، من بينها  499لدى الشركة 

 .سفينة مستأجرة
  

 
2 

  
 أورينت أوفرسيز كونتينر الين

(Orient Overseas 
Container Line) 

  
 .دولة 51مكتبا يف  301يقع مقرها يف هونج كونج، ولديها 

سفينة  96سفينة، مبا يف ذلك  95يتكون أسطول الشركة من 
 .مملوكة للشركة

  

 
2 

  
يانغ مينغ للنقل البحري 

(Yang Ming Marine 
Transport Corp)  

  
سفينة، من بينها  99يقع مقرها يف تايوان، ويتكون أسطوهلا من 

 .سفينة مستأجرة 91 سفينة مملوكة هلا، و 19

 
9 

  
جمموعة هامبورج سود 

(Hamburg Sud 
Group) 

  

  
 .سفينة مملوكة هلا 19سفن، بينها  416يتكون أسطوهلا من 

ختضع الشركة حالي ا إلجراءات االستحواذ عليها من قبل شركة 
 .مريسك

 1.10وكان قد مت اإلعالن عن صفقة االستحواذ اليت تقدر قيمتها 
 .مليار دوالر العام املاضي 

  

 
01 

  
Mitsui O.S.K. Lines 

  
 .، ويقع مقرها الرئيسي يف طوكيو4111شركة يابانية تأسست عام 
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 https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/514939 :المصدر

 

 التأمين على النقل الدولي -9
بالرغم من التطور الكبري يف تقنيات النقل العصري وجتهيزاته احلديثة، فإنه كثريا  ما تقع خسائر أو    

وتظل احتماالت التعويض عن مثل هذه . أضرار أثناء عمليات نقل البضائع أو حتميلها أو تنزيلها
 .اخلسائر أو األضرار من جانب الشركات الناقلة حمدودة نوعا  ما

وهي يف العادة وثيقة  -هذه احلالة ميكن استصدار وثيقة التأمني إما من قبل البائع أو املشرتي  يف   
وهناك . تتماشى مع شروط التأمني القياسية املتعارف عليها دوليا  وكذلك مع أحكام البيع املتفق عليها

 : بالطبع مزايا مهمة عديدة إلجراء التأمني حمليا  داخل الدولة ومن أبرزها

جتنب احلاجة للتعامل مع شركات تأمني أجنبية وغري معروفة يف ظل قوانني وأنظمة قد جيهل  -
 . عنها الكثري

إصدار وثيقة التأمني بالعملة الوطنية أو بأية عملة أخرى مطلوبة، وجتنب أية مشاكل ناشئة عن  -
 .حتويل العمالت األجنبية يف بلد املنشأ

، من خالل اندماج 4961تأسست الشركة بشكلها املعروف حالي ا 
 ".OSK "و" Mitsui "شركيت 

سفينة مملوكة هلا،  05سفينة، مبا يف ذلك  51يتكون أسطوهلا من 
  .سفينة مستأجرة 94و

 
00 

  
نيبون يوشن كابوشيكي  

 (NYK Line)كايشا 
  

  
 .4119إحدى أقدم شركات النقل البحري، تأسست عام 

 11سفينة، من بينها  93وهي شركة يابانية يتكون أسطوهلا من 
 .مستأجرة 93سفينة مملوكة للشركة، و

 .مليار دوالر 04.00حتقق الشركة إيرادات سنوية تبلغ حنو 

 
07 

  
 باسيفيك إنرتناشيونال الين

(Pacific International 
Line) 

  
، ولديها أسطول مكون من 4965تأسست يف سنغافورة عام 

 .سفينة مملوكة هلا 441سفينة، من بينها  439

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/514939
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ل واملبلغ املالئمني وكذلك بالسعر الذي يتم االتفاق إمكانية ترتيب التأمني املطلوب بالشك -
 . عليه

السرعة يف معاينة األضرار وتسوية مطالبات التعويض وتفادي الدخول يف املماطالت أو  -
 . التعقيدات اليت قد تنتج عن التأمني يف اخلارج

قطار توفر اجملال إلصدار وثيقة تأمني واحدة مفتوحة يف حال تعدد الشحنات من أو إىل أ -
 . خمتلفة

 . االحتفاظ باشرتاكات التأمني حمليا  بدال من حتويلها للخارج -
 . ضمان أكرب حلقوق املؤمن هلم داخل الدولة حتت ظل أنظمتها و قوانينها -

أما مبلغ التأمني يف الوثيقة فيحدد على أساس قيمة يتفق عليها وهي متثل عادة سعر التكلفة متضمنة 
لتغطية املصاريف اإلضافية  %01 - 41ر الشحن مضافا  إليها ما بني مثن البضاعة األساسي وأجو 

  .األخرى
و تكلفة التأمني على البضائع ختتلف من شحنة إىل أخرى باختالف طبيعتها وطريقة نقلها وكيفية 
 تعبئتها ودرجة تعرضها لألخطار املؤمن ضدها ونوع التغطية التأمينية املطلوبة هلا، كما أنه إذا كان هناك

 .مبلغ اقتطاع من اخلسارة يتحمله املؤمن له، فإن سعر التأمني ينخفض تبعا  لذلك

 Les INCOTERMSشروط التجارة الدولية   -01

زدادت احلاجة إىل وجود مصطلحات جتارية موحدة إنظرا لتزايد العالقات واملعامالت التجارية بني الدول 
يطلق على هذه  ،تعاقدات جتارية بني دول خمتلفةو سوء فهم قد حيدث عند إبرام ألبس  يلتجنب أ

  ".شروط البيع الدولية"أو " شروط التجارة الدولية"املصطلحات إسم 

 :تقسم إىل أربعة جمموعاتشرطا و  44عددها  خمتصر لشروط التجارة الدولية اليت شرح يوفيما يل

 المغادرة : Eالمجموعة  . أ
 تسليم البضاعة فى المصنع -0

  EXW (Ex Works)  
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ويعىن هذا املصطلح أن البائع يكون قد أوىف بالتزامه بتسليم البضاعة إذا وضع هذه البضاعة حتت 
وتسليمها إليه من مصانعه أو خمازنه هذا التعاقد ال يكون البائع مسئوال عن شحن  يتصرف املشرت 

 .اطرخيكما أنه ال يكون مسئوال عن التخليص   يالبضاعة على وسيلة النقل الىت دبرها املشرت 

 أجور النقل الرئيسي غير مدفوعة: Fالمجموعة  . ب
 تسليم البضاعة دون التعهد بالنقل  -7

FCA (Free Carrier) 

ويعىن هذا املصطلح أن البائع يكون قد أوىف بالتزامه بتسليم البضاعة جاهزة للتصدير على مسئولية 
وإذا مل يقم املشرتى بتحديد مكان .  ياملكان الذى عينه املشرت  الناقل الذى عينه له املشرتى ويف

معني فيكون من حق البائع اختيار املكان ىف حدود املنطقة املنصوص عليها حىت ميكن من تسليم 
واملقصود بالناقل هذا الشخص الذى يكون مسئوال ىف عقد النقل عن التعهد . البضاعة إىل الناقل 

 " يل الرب النق"بنقل البضاعة بالسكك احلديدية أو بالشاحنات 

 تسليم البضاعة بجانب السفينة فى ميناء الشحن  -3
FAS (Free Along Side Ship) 

ويعىن هذا املصطلح أن البائع يكون قد أوىف بالتزامه بتسليم البضاعة إذا قام بتسليمها على الرصيف 
ه وهذا جبانب السفينة الىت عينها له املشرتى أو جانب الصنادل وذلك ىف ميناء الشحن املتفق علي

يعىن أن املشرتى يكون مسئوال عن حتمل مصاريف أو خماطر التلف والفقد الىت قد تلحق بالبضاعة 
منذ تلك اللحظة وطبقا هلذا املصطلح يتوىل املشرتى القيام بالتخليص على البضاعة إلمكان 

را أو عن تصديرها وال يستعمل هذا التعاقد إال ىف عقود البيع الىت تتضمن عملية نقل البضاعة حب
 . طريق النقل عرب القنوات املائية 

 تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة فى ميناء الشحن  -4
FOB (Free On Board) 

طبقا هلذا املصطلح يكون البائع قد أوىف بالتزامه بتسليم البضاعة عندما يقوم بتسليمها فوق ظهر 
السفينة الىت عينها له املشرتى ومبجرد عبور البضاعة حلاجز السفينة ىف ميناء الشحن وهذا يعىن أن 

من حلظة عبور هذه املشرتى يصبح مسئوال عن مجيع املخاطر واملصاريف الىت تتعلق بالبضاعة اعتبارا 
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البضاعة حلاجز السفينة من ميناء الشحن ومبوجب هذا املصطلح يتعني على البائع أن يقوم 
 . بالتخليص على البضاعة وإعدادها للتصدير 

 أجور النقل الرئيسي مدفوعة: Cالمجموعة  . ت
 

 مين فى ميناء الوصول أوالت (التكاليف) تسليم البضاعة خالصة النولون -5
CIF (Cost Insurance and Freight) 

باإلضافة إىل التزامه  CERيعىن هذا املصطلح أن البائع ملزم جبميع االلتزامات الىت نص عليها املصطلح 
بإجراء التامني البحرى على البضاعة ضد خماطر الفقد والتلف الىت قد تلحق بالبضاعة أثناء نقلها ، 
وعلى هذا يلتزم البائع بالتعاقد على التأمني ويتحمل دفع قسط التأمني وطبقا هلذا املصطلح يلتزم البائع 

 .بالتخليص على البضاعة ملكان تصديرها

 بضاعة خالصة أجرة النقل إلى مكان الوصول تسليم ال -6
CPT (Carriage Paid to) 

طبقا هلذا املصطلح فإن على البائع أن يدفع أجرة نقل البضاعة حىت مكان الوصول املتفق عليه كما 
أن خماطر الفقد أو التلف الىت قد تلحق بالبضاعة وكذا أية مصاريف إضافية تنجم بسبب البضاعة 

بتسليم البضاعة إىل عهدة  بائع إىل عاتق املشرتى اعتبارا من وقت قيام البائعتنتقل من عاتق ال
، وإذا كان هناك عدد ناقلني متتابعني يقومون بنقل البضاعة بالتتابع حىت مكان الوصول الناقل

 . النهائى املتفق عليه

 مكان الوصول  يتسليم البضاعة خالصة أجرة النقل والتأمين ف -2
CIP (Carriage and Insurance Paid To) 

 CPTطبقا هلذا املصطلح فإن البائع ملتزم جبميع االلتزامات الىت نص عليها املصطلح املربم على أساس 
باإلضافة إىل التزامه بإجراء التأمني على البضاعة ضد خماطر الفقد او التلف الىت قد تلحق بالبضاعة 
أثناء النقل ويقوم البائع بالتعاقد على التأمني ويلتزم بدفع القسط املقرر ، وطبقا هلذا املصطلح يلتزم البائع 

 . بالتخليص على البضاعة إلمكان تصديرها 
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 ميناء الوصول  يف (التكاليف)لصة النولون تسليم البضاعة خا -2
CFR (Cost and Freight) 

طبقا هلذا املصطلح فإن البائع ملزم بدفع أجور النقل الالزمة لوصول البضاعة حىت ميناء الوصول املتفق 
عليه ولكن املشرتى يتحمل خماطر الفقد والتلف الىت قد تلحق بالبضاعة  وكذا املصاريف اإلضافية الىت 

عىن أن مسئولية هذه قد تنجم عن أية حوادث تقع بعد حلظة تسليم البضاعة على ظهر السفينة مب
املخاطر تنتقل من عاتق البائع إىل عاتق املشرتى اعتبارا من حلظة عبور البضاعة حلاجز السفينة ىف ميناء 

 . الشحن املتفق عليه 

 الوصول:  Dالمجموعة  . ث

  تسليم البضاعة في مكان معين -9

(Delivered At Place) DAP 

البضاعة ينقضي عند قيامه بتسليم البضاعة خالصة من يعين هذا املصطلح أن التزام البائع بتسليم 
إجراءات التصدير و رسومه عند نقطة معينة يف مكان معني متفق عليه يف هذا املصطلح، و قبل دخول 

 .البضاعة إىل املنطقة اجلمركية للدولة األخرى

 تسليم البضاعة خالصة الرسوم فى مكان الوصول  -01

DDP (Delivered Duty Paid) 

يعىن هذا املصطلح أن البائع يكون قد أوىف بالتزامه بتسليم البضاعة إذا قام بتوصيلها إىل املكان املتفق 
عليه ىف الدولة املستوردة ويتحمل البائع مجيع خماطر املصاريف املتعلقة بالبضاعة حىت وصوهلا إىل هذا 

مصروفات رمسية أخرى تكون مفروضة املكان املتفق عليه مبا ىف ذلك حتمل مجيع الرسوم والضرائب وأية 
 .سترياد البضاعةإعلى عملية 
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  التسليم في المكان النهائي -00

(Delivered At Terminal) DAT 

آخر متفق  .يقوم البائع بتسليم البضاعة اىل املشرتي يف املكان النهائي يف امليناء املتفق عليه أو يف مكان
 .الشحن حىت مكان التسليم املتفق عليهو البائع يتحمل مصاريف النقل و . عليه
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العقود التجارية الدولية: المحور الرابع  
العقد أهم صور التصرف القانوين، وهو التعبري القانوين إلجراء املعامالت سواء على املستوى  يعترب

 .الداخلي أو على املستوى الدويل لذلك ميكن القول أن العقد إما أن يكون داخليا وإما أن يكون دوليا  

املعامالت التجارية  قد بذلت ومل هتتم اهليئات واملنظمات الدولية مبوضوع العقود الدولية إال مبناسبة      
هذه اهليئات جهودا  كبرية لتوحيد أحكام التجارة الدولية ، حىت برزت مالمح فرع جديد من فروع 

الذي يتضمن االتفاقيات الدولية اليت مت إجنازها يف جمال التجارة " قانون التجارة الدولية " القانون هو 
 .اليت وضعت يف هذا اجملالالدولية والعقود النموذجية والشروط العامة 

 المقصود بالعقد الدولي .0
قانون التجارة الدولية يهدف إما إىل توحيد القواعد املوضوعية للعالقة القانونية أو إىل توحيد قاعدة     

 .اإلسناد يف شأن تعيني القانون الواجب التطبيق على البيع التجاري الدويل

قة القانونية هو اهلدف األمثل للتجارة الدولية ، فإن من وملا كان توحيد القواعد املوضوعية للعال 
 .أهم صور التوحيد وجود قواعد موحدة للتعاقد تتبعها خمتلف الدول يف معامالهتا 

ولذلك تتجه املعامالت التجارية الدولية إىل خلق الشكل النموذجي للعقد الدويل حبيث أصبح  
أمكن تعدد مناذج العقود اليت تعاجل بيع سلعة واحدة ، وان عقد نموذجيالعقد الدويل يوصف بأنه 

 .حبيث يتبىن املتعاقدون الشكل الذي يروق هلم ويتفق مع ظروف تعاقدهم

لذلك يثور التساؤل حول حتديد املقصود بالعقد الدويل ، وهل يستمد صفته من الشكل الذي  
 تتخذه أو من طبيعة العالقة اليت حيكمها ؟  

الدولية تتبىن عادة شروطا  عامة لبيع السلعة حمل العقد حبيث أن هذه ونالحظ أن العقود  
الشروط أصبحت توصف بأهنا عقود منوذجية ، ومع ذلك يتعني علينا أن نلفت النظر إىل أنه ال يزال 
هناك فارق بني الشروط العامة والعقود النموذجية ، إذ أن الشروط العامة اليت يشري إليها العقد الدويل 

التعامل على سلعة معينة تضم جمموعة من البنود أو القواعد العامة اليت يستعني هبا املتعاقدون يف بشأن 
إمتام تعاقدهم فيشريون إليها ويضمنون عقدهم مث يكملوهنا بعد ذلك مبا يتفقون عليه من كمية ومثن 
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ا العقد النموذجي فهو وميعاد للتسليم ومكان هذا التسليم وغري ذلك من املسائل التفصيلية للعقد ، أم
جمموعة متكاملة من شروط التعاقد بشأن سلعة معينة وتتضمن تفاصيل العقد حبيث ميكن لألطراف 
املتعاقدة أن تتبىن شكل العقد بالكامل وال تكون يف حاجة إال إىل إضافة أمساء األطراف وكمية البضاعة 

 .وزمان تسليمها ومكانه ووسيلة النقل 

ومن ناحية أخرى نالحظ أن العقد يستمد صفته الدولية يف واقع األمر من طبيعة العالقة اليت  
حيكمها ومع ذلك فإن دولية العالقة قد أثار بعض الصعوبات ، وميكننا أن نعتمد على املعيار الذي أتى 

الدويل وفقا هلذا  ، فالبيع 4961تفاقية الهاي سنة إبه القانون املوحد للبيع الدويل الذي وضع مبوجب 
املعيار ال يرتبط باختالف جنسية املتعاقدين إذ قد يعد البيع دوليا  ولو كان كل من البائع واملشرتى من 
جنسية واحدة وإمنا العربة باختالف مراكز أعمال األطراف املتعاقدة أو حمال إقامتهم العادية وباإلضافة 

 :أحد معايري موضوعية ثالثةإىل هذا املعيار الشخصي أضاف القانون املوحد 

بيع البضاعة يف ) وقوع البيع على سلع تكون عند إبرام البيع حمال  لنقل من دولة إىل أخرى  . أ
 .أو ستكون بعد إبرام البيع حمال  ملثل هذا النقل( الطريق 

صدور اإلجياب والقبول يف دولتني خمتلفتني وال يشرتط أن تكون الدولتني اللتني يقع فيهما مركز  . ب
 .أعمال املتعاقدين أو حمل إقامتهما العادية إذ العربة باختالف دولة اإلجياب عن دولة القبول

تسليم السلع يف دولة غري اليت صدر فيها اإلجياب والقبول ويعترب البيع دوليا  يف هذا الفرض ولو  . ت
 .مل يقتض انتقال السلع من دولة إىل أخرى

 
 محتوى العقد الدولي .7

 :(1)د الدويل عادة أو جيب أن يتضمن األمور اآلتيةيتضمن العق        

 :مقدمة . أ
حتتوى على تعريف حمدد لالصطالحات التجارية اليت يتكرر استعماهلا يف العقد حىت   ال يثور 
اخلالف بني املتعاقدين حول تفسري هذه االصطالحات خاصة إذا انتمى املتعاقدان، كما قدمت 

 .إىل نظم قانونية متباينة

                                                           

 .5، ص 0114 ، مصر،، دار النهضة العربية، القاهرةقانون العقد الدولي: أمحد عبد الكرمي سالمة .)1( 
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حتديد وقت انعقاده والقيمة القانونية للمراحل السابقة على التعاقد ) انعقاد العقد  قواعد . ب
 (.باعتبارها منتهية و ليست إلزامية بعد إمتام التعاقد 

حتديد السلع من حيث الصنف والصفات واخلصائص ودرجة اجلودة واملقدار أو الوزن أو عدد  . ت
 .الوحدات

جيب أن ينص العقد على طريقة تغليفها ونوع األغلفة  إذا كانت البضاعة مما جيب تغليفها ، . ث
 .والطرف الذي يتحمل نفقات التغليف 

موضوع تسليم البضاعة من البائع إىل املشرتى حيث حيدد العقد زمان التسليم ومكانه وهو أمر  . ج
 أو  C.I.F خيتلف حبسب نوع أداة النقل ونوع العملية التجارية،  وهل يتم التعاقد على أساس 

 F.O.B…. 
ويرتبط بالتسليم حتديد الطرف الذي يتحمل تبعة هالك البضاعة ومىت تنتقل هذه التبعة من 
البائع إىل املشرتى ، وهى مسألة هتتم  هبا العقود الدولية عادة ، بينما ال ينصرف اهتمام معظم 

مبجرد تسلمه العقود الدولية إىل حتديد وقت انتقال ملكية السلع ، ألن املشرتى يبلغ عن السلع 
 .هلا

الوفاء بالثمن ويظم العقد الدويل عادة طريقة سداد الثمن عن طريق فتح اعتماد من جانب  . ح
كذلك قد يتفق املتعاقدان على حق البائع يف زيادة الثمن . املشرتى أو من يعينه ملصلحة البائع

د عادة يف هذه أثناء فرتة تنفيذ العقد إذا طرأت ظروف حيددها العقد تقتضى ذلك ويبني العق
 .احلالة طريقة حساب الزيادة 

حق املشرتى يف فحص البضاعة املباعة واملدة اليت يتم فيها ذلك وحقه يف إخطار البائع بعدم  . خ
مطابقة البضاعة ملا مت االتفاق عليه واألجل احملدد هلذا اإلخطار واملدة اخلاصة برفع الدعاوى أو 

 .لعقدتوجيه املطالبات عما حيدث من خمالفات ل
 آثار العقود الدولية .3

 تتضمن معظم العقود الدولية شروطا  خاصة ختتلف
 بأسباهبا وتربيراهتا عن تلك املتعارف عليها يف النظرية العامة لاللتزامات والعقود،
 والسيما فيما يتعلق باملنازعات النامجة عن تنفيذ العقود الدولية وتفسريها، فإذا

 يطبقها مباشرة دون احلاجة إىل أعمال قاعدة اإلسناد مّت عرض األمر على القضاء فإنه
 املعروفة يف القانون الدويل اخلاص، ومن مثَّ إقصاء مشكلة تنازع القوانني على
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 العالقات ذات الطابع الدويل اهلادفة إىل محاية مصاحل االستثمارات والتجارة
 .الدولية

 شرط الثبات التشريعي  . أ

ة ط إقصاء أي تعديالت تلحق بالقانون الوطين للدولة املتعاقدالدولية على شر  تنص معظم العقود
على العقد، طبقا   مّت عّده القانون الواجب التطبيقسرياهنا حفاظا  على التوازن التعاقدي، فيما لو  وعدم

إقدام الدولة املتعاقدة على تعديل بنود  ويهدف هذا الشرط إىل احليلولة من. إلرادة األطراف املتعاقدة
من حيث رضاؤه  احلماية واألمان القانوين للطرف األجنيب املتعاقد، رادهتا املنفردة، ومن مثَّ حتقيقد بإالعق

 لكن يالقي أحيانا  هذا الشرط. ئهثابت وحمّدد ومعروف منذ إبرام العقد حلني انقضا باخلضوع إىل قانون
الدائمة للشعوب  دئ السيادةهية، لعدم توافقه ومبامعارضة واسعة من بعض األوساط السياسية والفق

 (1) .والدول على مصادرها الطبيعية

 شرط اللجوء إلى التحكيم . ب

وخصوصا  شرط  العقود الدولية من النص على شرط االختصاص القضائي، ال يكاد خيلو أحد 
ل يف املنازعات النامجة صراحة معظم العقود النموذجية يف بنودها سلطة الفص التحكيم، وقد خّولت

املهين،  ث السرعة والسرية والتخصصقضاء التحكيم، نظرا  للمزايا العديدة اليت يوفرها من حي إىلعنها 
تتمتع باحلصانة  ذا الطرف أو ذاك، كما أن الدولةودرءا  للخطر الكامن يف احنياز القضاء الوطين هل

وقد . ها بصفتها السياديةتكون طرفا  في جنيب من النظر يف املنازعات اليتالقضائية اليت متنع القضاء األ
ديدها النامجة عن العقد إىل هيئة حتكيم مؤقتة يتم حت تتفق األطراف املتعاقدة على إحالة نزاعاهتا

، أو (مشارطة التحكيم)العقد، أو يتم االتفاق بشأهنا بعد نشوب النزاع  وإجراءات حتكيمها يف نصوص
 .هيئة حتكيم دولية مؤسسة مسبقا   باللجوء إىل

 

 

                                                           

 .9، ص 4999، مصر، ، املنصورةمكتبة اجلالء اجلديدة، دراسة في قانون التجارة الدولية :ثروت حبيب .)1( 
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 مزايا إبرام العقود الدولية .4
  ، إن توحيد قانون التجارة الدولية يعتمد على عدة وسائل من أمهها العقود النموذجية الدولية

فعدم توحيد القواعد القانونية للتجارة الدولية من شأنه أن يؤدى إىل نتائج ضارة وينتج عنها 
 .اخنفاض يف حجم التجارة الدولية 

 الدولية أن ذاتية قانون التجارة الدولية نبعت من احلاجة ومن العمل  أظهر تطور قانون التجارة
التجاري وتطورت بعد ذلك بظهور الشروط العامة للتسليم أو للبيع بصفة عامة واألشكال 

 .النموذجية للعقود وتوحيد املصطلحات التجارية وجتميع العادات اليت تسود بني التجار
 للتوحيد ألن االتفاقيات الدولية ال ميكنها دائما  أن حتقق  إن العقود النموذجية هي خري وسيلة

التوحيد املنشود وال تتالءم مع سرعة احلياة التجارية إذ حيتاج وضع مشروع االتفاقية إىل زمن 
طويل مث يعرض هذا املشروع على مؤمتر يضم عدة دول وتستغرق املناقشات فرتة طويلة حىت 

ن أغلبية األطراف ويتم التوقيع على االتفاقية وال تعترب نافذة يصل املؤمترون إىل صيغة مقبولة م
يف أية دولة إال بعد التصديق عليها، وتستغرق إجراءات التصديق وقتا  طويال وقد ال تعترب 
االتفاقية نافذة إال بتصديق عدد من الدول يتوافر فيها صفات معينة تشري إليها االتفاقية وختتلف 

 .جله حبسب املوضوع الذي تعا
  أما العقود النموذجية فإن وضعها يراعى عادة حقائق احلياة العملية وحياول  رجال األعمال عادة

البحث عن حلول للمشاكل العملية اليت تصادفهم ومراعاة مطابقة هذه احللول الحتياجات 
أن التجارة الدولية والدخول يف التفاصيل العملية اليت يصعب على املشرع الدويل أو الوطين 

يواجهها أو يضع يده عليها ، كما أن طبيعة القاعدة التشريعية مبا تتصف به من عمومية ال 
ميكنها أن تواجه مجيع احلاالت املتصور وقوعها، لذلك كانت العقود الدولية أكثر استجابة 

ل للواقع العملي وتتمتع باملرونة الالزمة ملواجهة معظم املشاكل اليت ميكن أن حتدث، ويقبل رجا
األعمال عادة الوصول إىل صيغة مناسبة للتعاقد تراعى مصاحل خمتلف األطراف دون البحث 
عما إذا كانت تتفق مع قاعدة تشريعية دولية أو وطنية حبيث يصبح العقد الدويل يف النهاية هو 

 .فعال قانون املتعاقدين
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 أمثلة عن العقود التجارية الدولية .5
 :يليميكن إجياز هذه العقود فيما 

 (0964)تفاقيات الهاي بشأن البيع الدولي إ. أوال

 لتوحيد الدويل املعهد برعاية ، 1929سنة الدويل للبيع املوضوعية القواعد لتوحيد الدولية اجلهود بٔدات
 يف املوجودة القانونية النظم خمتلف ميثلون الفقهاء كبار من جلنة البداية يف شكل الذي ، اخلاص القانون

 على وقصرته املشروع هذا بإعداد اللجنة قامت وبالفعل الدويل، للبيع موحد قانون مشروع لوضع العامل
 من سهلأ اللجنة اعضاء تقدير يف البيع ثارأ توحيد ألن البيع، عقد مسائل باقي دون فقط البيع ثارأ

 (1) .األخرى البيع عقد مسائل باقي توحيد
 Ernst  Rabel  الدويل األملاين هبا قام اليت الدراسة هي املشروع هلذا األوىل اللبنة ان للنظر والالفت

  .البيع قانون توحيد حول
بدأ التفكري أوال يف توحيد القاعدة اليت تقرر أي القوانني الوطنية يكون واجب تطبيقها على عقود البيع 
الدويل عندما يقوم النزاع بني أطراف هذه العقود ، وأسفرت اجلهود اليت بذلت يف هذا الصدد عن إبرام 

بيق على عقود البيع الدويل بشأن حتديد القانون الواجب التط 4999يونيو سنة  49اتفاقية الهاي يف 
 :تفاقية على القواعد اآلتية حتوت هذه اإلإللبضائع و 

 .يطبق على عقد البيع الدويل القانون الوطين الذي يعينه الطرفان .أ

 . إن مل يتم هذا التعيني، فيطبق القانون الوطين للدولة اليت يكون فيها للبائع حمل إقامة معتاد .ب

 : ستثناءان إابقة يرد على القاعدة الس. ج

إذا تلقى البائع األمر بالشراء بواسطة فرع له يف إحدى الدول، فإن القانون الواجب التطبيق  (0
 .يكون قانون الدولة اليت يوجد فيها هذا الفرع

إذا تلقى البائع أو وكيله األمر بالشراء يف الدولة اليت يوجد فيها املشرتى ، فإن قانون الدولة اليت  (7
 .شرتى حمل إقامته العادية ، يكون الواجب التطبيق يتخذ فيها امل

                                                           
لنيل شهادة املاجيستري يف القانون  مذكرة ي،الدول التجارة عقود منازعات في المادية والقواعد التنازع قواعد :بالق حممد . (1)

 .     40، ص 0144الدويل اخلاص، كلية احلقوق، جامعة أبة بكر بلقايد، تلمسان، 
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أن توحيد قاعدة حتديد القانون الواجب التطبيق على البيوع الدولية مل تؤد إىل توحيد القواعد  إال    

 إىل 1963 سنة يف وصلم التتف، الدويل ضرورة توحيد هذه القواعد رأى اجملتمع. عية هلذه البيوعاملوضو 
فتم إقرار ، البيع ثارآب اخلاص األول املشروع جانب إىل البيع بتكوين يتعلق خرآ إتفاقية مشروع وضع

أبريل  09 يف اهلولندية الهاي مدينة مشروعني لقانونني موحدين للبيوع الدولية والذي أقرمها مؤمتر عقد يف
وقد اسفر املؤمتر على إبرام  .دولية منظمات 6 و دولة 28 الدعوة هلذه ستجابتإ وقد، 4961سنة 

 :4961إتفاقيتني دوليتني يف األول من جوان 
 :األولى اإلتفاقية -
للدول  بالسنة النفاذ حيز دخلت املادية، املنقولة لألشياء الدويل البيع بشٔان املوحد القانون تضمنت 

 .مادة 414تضمنت  4951أبريل  41اليت صادقت عليها يف 
  :الثانية اإلتفاقية -

 النفاذ حيز دخلت املادية، املنقولة لألشياء الدويل البيع عقود تكوين بشٔان املوحد القانون تضمنت
 .مادة 43وتضمنت  4953أوت  03يف  عليها صادقت اليت للدول بالنسبة

 

القانون املوحد لتكوين عقد البيع  الثانيقانونا موحدا  للبيوع ويطلق على  القانون األولحيث يعترب 
 و. للبيوع الدولية إىل توحيد القواعد املوضوعية هلذه البيوع القانون الموحدويهدف  .الدويل للبضائع

التزامات املشرتى، التزامات البائع، : باإلضافة إىل قواعده العامة، فإن هذا القانون ينقسم إىل أربعة أقسام
 .املخاطروانتقال  املشرتى، البائع وكل من   نصوص مشرتكة تعاجل التزامات

اخلاص بتكوين العقد، فيعترب مكمال  لألول، وبالرغم من بأنه يتعلق بتكوين عقد  القانون الثانيأما  
البيع ، إال أنه ال يتناول كل أركان العقد وإمنا يعاجل فقط ركن الرضا، و يتكلم عن اإلجياب والقبول ومل 

ذلك لصعوبة التوحيد يف املسائل األخرى املتعلقة بتكوين العقد مثل أهلية ، و الرضايتعرض لعيوب 
 (1) .املتعاقدين وعدم مشروعية احملل، والسبب والغلط واإلكراه والتدليس اليت ختتلف من دولة إىل أخرى

                                                           
 .     400بالق، مرجع سبق ذكره، ص  حممد . (1)
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بالرغم من كون قانون الهاي خطوة لتوحيد كل قواعد البيع الدويل إال أنه مل يعرف إال جناحا  ◄
ا، كونه ل يدخل حيز التنفيذ سوى يف تسع دول، وميكن تفسري عدم جناح قانون الهاي حمدود

 :املوحد يف األسباب التالية
 اجلاري البيع عقود من العديد ستبعدإ حيث املوحد، الهاي لقانون الضيق املوضوعي النطاق . أ

 .الدولية التجارة نطاق يف هبا العمل
 .عليه حتفظاهتا لتنويع املتعاقدة الدول مامأ الباب فتحه . ب
 .املانيا باستثناء عليه صادقت اليت الدول يف القانون هلذا احملدود القضائي التطبيق . ت
  .حتضريه يف الثالث العامل ودول االشرتاكية الدول مشاركة عدم . ث

 
األونسيترال  ( )الدولية التجارة قانون لجنة)أو  لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ثانيا

UNCITRAL) 
 لتوحيد م فعالتنظي وجود يةمهأ إىل من أوائل الداعني Clive Schmitthoffمشيتوف  كان األستاذ

 سنة القانونية للعلوم الدولية اجلمعية اهنظمت اليت الندوة يف املعىن ذاه أبرز وقد الدولية التجارة قانوف
 نم العامل أساتذة أبرز إشرتك وقد ، اليونسكو منظمة نم مايل موتدعي بتشجيع نلند يف 1962

 نبعنوا كتاب يف اهفي املقدمة والبحوث اأعماهل ونشرت الندوة  هذهيف اجملال ذاه يف املتخصصني
 جلنة نتكوي يف املتحدة األم يئةه فكرت عندما ، غريبا لذلك مل يكن. الدولية التجارة نقانو  مصادر

 نقانو  توحيد يف جمال تقرير وضع يف هب لتستعني ذاألستا تدعو نأ  1965 سنة ، الدولية التجارة نلقانو 
 األستاذ، أعدها اليت العميقة الدراسة ىلع معتمدا   التقرير ذاه مقد التالية السنة ويف الدولية، التجارة
 هذا لتوحيد املبكرة محاوالتلل احملدود النجاح إىل وأشار الدولية التجارة نقانو  لتطور التقرير وعرض

  ومتثل دويلبقبول   تتمتع نالقانو  بتوحيد تمةهامل يئاتاهل نم يئةه توجد ال هأن التقرير أبرز وقد ،نالقانو 
 أو املتقدمة ن الدولم كانت وسواء واالقتصادية السياسية اهنظم إختالف ىلعالدول   مجيع مصاحل
 إىل اإلقرتاح وإنتهى دويلبقبول  وتتمتع التوحيد إىل تدعو موحدة يئةه وجود ضرورة يربر مما النامية الدول
 .املتحدة مماأل جلنة تسمى جديدة جلنة إنشاء

 
يف ( UNCITRAL األونسيرتال)أنشأت اجلمعية العامة جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل    

 عند ةلجنال وضمت ،جنليزيةاإل غةلبال ةلجنال مسإل األوىل ن احلروفم مأخوذة تسمية. 4966 ديسمرب
 نم دول وأربع آسيوية دول سومخ فريقية،دول إ سبع اهمن ا،هفي كأعضاء دولة نوعشري تسع اهتكوين

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Fcommission%2Fsessions%2F40th.html&ei=VGOPUrGkOYif7Aa_9IGYBw&usg=AFQjCNHJgzBMERXj1iGTkszmt_3yWcAIxw&bvm=bv.56988011,d.bGE
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEoQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Fcommission%2Fsessions%2F40th.html&ei=VGOPUrGkOYif7Aa_9IGYBw&usg=AFQjCNHJgzBMERXj1iGTkszmt_3yWcAIxw&bvm=bv.56988011,d.bGE
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 الواليات اهمن أخرى دول و أوروبا غرب نم دولن ومثا الالتينية أمريكا نم دول ومخس الشرقية أوروبا
 (1).األمريكية املتحدة

و عند إنشاء اللجنة، سّلمت اجلمعية العامة بأن التفاوتات يف القوانني الوطنية اليت تنّظم التجارة الدولية 
القيام تضع عوائق أمام تدفق التجارة، واعتربت أن اللجنة هي الوسيلة اليت تستطيع هبا األمم املتحدة 

  .بدور أنشط يف تقليل هذه العوائق وإزالتها

نّظمت العضوية حبيث  وقد (2).من ستني دولة عضوا تنتخبها اجلمعية العامة حاليا تتكّون اللجنة    
تكون ممثّلة لألقاليم اجلغرافية املختلفة يف العامل ونظمه االقتصادية والقانونية الرئيسية وينتخب أعضاء 

دول واجل .اللجنة لفرتة والية مدهتا ست سنوات، وتنتهي فرتة والية نصف األعضاء كل ثالث سنوات
 :املوايل يبني الدول األعضاء

 عضاء في األنسترالالدول األ(: 0)الجدول 
 الدول األعضاء سنة إنتهاء العضوية

 األرجنتني 2022

 أرمينيا 2019

 أسرتاليا 2022

 النمسا 2022

 بيالروس 2022

 الربازيل 2022

 بلغاريا 2019

 بوروندي 2022

 الكامريون 2019

 كندا 2019

 شيلي 2022

                                                           
 .5، ص 4990، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، التجارية الدوليةالعقود : حممود مسري الشقراوي . (1)
 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html: معلومات مأخوذة من املوقع الرمسي . (2)

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html
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 الصني 2019

 كولومبيا 2022

 كوت ديفوار 2019

 التشيك 2022

 الدامنرك 2019

 إكوادور 2019

 السلفادور 2019

 فرنسا 2019

 أملانيا 2019

 اليونان 2019

 هندوراس 2019

 هنغاريا 2019

 اهلند 2022

 إندونيسيا 2019
 (اإلسالمية -مجهورية )إيران  2022

 إسرائيل 2022

 إيطاليا 2022

 اليابان 2019

 كينيا 2022

 الكويت 2019

 لبنان 2022

 ليسوتو 2022

 ليربيا 2019

 ليبيا 2022

 ماليزيا 2019

 موريتانيا 2019
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 موريشيوس 2022

 املكسيك 2019

 ناميبيا 2019

 نيجرييا 2022

 باكستان 2022

 بنما 2019

 الفلبني 2022

 بولندا 2022

 مجهورية كوريا 2019

 رومانيا 2022
 االحتاد الروسي 2019

 سرياليون 2019

 سنغافورة 2019

 أسبانيا 2022

 سري النكا 2022

 سويسرا 2019

 تايلند 2022

 تركيا 2022

 أوغندا 2022

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 2019

 الواليات املتحدة األمريكية 2022

 (البوليفارية -مجهورية )فنزويال  2022

 زامبيا 2019

 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html :المصدر

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html
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ومل تقم  0146جوان  06كانت اجلزائر عضوة يف جلنة األنسرتال لكن إنتهت عضويتها يف   :مالحظة
 .بتجديدها

هي هيئة قانونية : ومة األمم املتحدة يف جمال القانون التجاري الدويلاهليئة القانونية الرئيسية التابعة ملنظ  
وتتمثل مهمة . ذات عضوية عاملية متخصصة يف إصالح القانون التجاري على النطاق العاملي

األونسيرتال يف عصرنه ومواءمة القواعد املتعلقة باألعمال التجارية الدولية وصياغة قواعد عصرية وعادلة 
 :أن املعامالت التجارية وهي تشملومتوائمة بش

 اتفاقيات وقوانني منوذجية وقواعد مقبولة عامليا 
 أدلة قانونية وتشريعية وتوصيات ذات قيمة عملية كبرية 
 معلومات حمّدثة عن السوابق القضائية وسن قوانني جتارية موحدة 
 مساعدة تقنية يف مشاريع إصالح القوانني 
 جمال القوانني التجارية املوحدة حلقات دراسية إقليمية ووطنية يف 

 
 :(1)مههاأ النموذجية والقواعد الدولية تفاقياتاإل نم هب بأس ال عددا   ناآل حىت لجنةال أجنزت وقدكما 
 تفاقيةإل، والربوتوكول املعدل  1974 سنة نويورك يف بضائعلل الدويل البيع يف التقاد مدة تفاقيةإ 

 .4911سنة  فيينا يف بضائعلل الدويل البيع يف دقاعالت مدة
 قواعد مباس وتعرف امبورجه يف 1978 ملعا بضائعلل يالبحر املتحدة للنقل  مماأل تفاقيةإ 

 .      فيما يتعلق بالدول املنضمة إليها 4990 ستدخل دور النفاذ يف أول نوفمرب واليت امبورجه
 دورلت دخ واليت 1980 سنة فيينا يف بضائعلل الدويل البيع عقود نبشأ املتحدة ماألم تفاقيةإ 

 .فيما يتعلق بالدول املنضمة إليها 4911يف أول يناير  النفاذ
 بقرارات  افباالعرت  قةلواملتع جنةلالن عمل  ع تنبع ملواليت  4991نة سنويورك  اتفاقية يف النظر 

 .اهوتنفيذ األجنبية مالتحكي
 يف جنةلال اأقرهت واليت الدولية ةذنياأل والسندات الدولية الكمبياالت نبشأ املتحدة ماألم تفاقيةإ 

 .4915وت أ 14 يف فيينا يف اهجتماعإ
  العمل  جمموعة هأقرت حسبما الصناعية املنشآت لتشييد الدولية العقود لصياغة القانوينالدليل

 .4915أوت  41يف  فيينا يف جنةلال هأقرت وقد ،4915 نويورك يف أفريل يف انعقدتاليت 
                                                           

 .9سبق ذكره، ص حممود مسري الشقراوي، مرجع  . (1)
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 (0921اتفاقية فيينا )تفاقية األمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع إ. ثالثا

و مت . 4911أبريل  44مت توقيع االتفاقية يف النمسا يوم . تنظم تصميم و تكوين عقود البيع الدولية     
دولة، غالبيتها من الدول املتقدمة، تصميم العقد ترك بكامل احلرية للشركات  11اعتمادها يف أكثر من 

 .املتعاقدة

و الغرض من اتفاقية البيع هو توفري نظام حديث وموّحد ومنصف بشأن إبرام عقود البيع الدويل     
التجاري  وهكذا، تسهم االتفاقية إسهاما كبريا يف إضفاء طابع اليقني على عمليات التبادل. للبضائع

  .وخفض تكاليف املعامالت

عقد البيع هو الدعامة األساسية للتجارة الدولية يف مجيع البلدان، مهما كان نظامها القانوين أو    
لذا تعترب اتفاقية البيع واحدة من االتفاقيات الدولية األساسية املتعلقة . مستوى التنمية االقتصادية فيها

 .يعتمدها الكلبقانون التجارة واليت جيب أن 

إضافة إىل ذلك، جيوز تطبيق اتفاقية البيع على عقد بيع دويل للبضائع يف حال ما إذا كانت قواعد 
القانون الدويل اخلاص تشري إىل قانون دولة متعاقدة بوصفه القانون الواجب التطبيق، أو حبكم اختيار 

وتوفر . دين يف إحدى الدول املتعاقدةالطرفني املتعاقدين، بغض النظر عما إذا كان مقرا عملهما موجو 
االتفاقية يف احلالة األخرية جمموعة حمايدة من القواعد ميكن قبوهلا بسهولة يف ضوء طابعها العابر للحدود 

 .الوطنية وتوافر املواد التفسريية اخلاصة هبا على نطاق واسع

وأخريا، عادة  ما ال تتوفر إمكانيات كبرية للحصول على املشورة القانونية عند التفاوض على عقد ما 
لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم وكذلك التجار املوجودين يف البلدان النامية ممّا جيعلهم أكثر 

واجب التطبيق يف العقد معاجلة  عرضة ملواجهة مشاكل نامجة عن عدم معاجلة القضايا املتعلقة بالقانون ال
ولعل تلك املؤسسات وهؤالء التجار هم أيضا  أضعف األطراف التعاقدية، وميكن أن يواجهوا . كافية

و بذلك جيين هؤالء التجار فوائد حمّددة من االنطباق . صعوبات يف ضمان احلفاظ على التوازن التعاقدي
 .العقود اليت تندرج ضمن نطاق االتفاقية التلقائي لنظام االتفاقية املنصف واملوّحد على
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 بنود العقد الدولي

 :العقد الدويل يصاغ على األسس التالية
 (إنكوترمز: مثال)لوائح و شروط التجارة الدولية   -
 (مثال إمكانية تسوية النزاعات)التحكيم يف التجارة الدولية   -

 : بنود العقود الدولية المعتادةو فيما يلي 

 (ما ُيَصدَّر به احلكم من ذكر احملكمة ومكاهنا وقضاهتا وتاريخ صدور احلكم)الديباجة  -
 تعاريف -
 الواجبات و االلتزامات -
 التواصل و الوثائق -
 ألسعارا -
 شروط الدفع -
 العقوبات -
 مقاييس قاهرة -
 الرتاخيص واألذون الرمسية -
 تسوية املنازعات -
 اللغة -
 أخرى شروط -

   Arbitrage التحكيم .6

  مفاهيم حول التحكيم. 6.0 
 فأصبح الرضائية، الطبيعة وجيسد ليؤكد العام الدويل القانون مساء يف الدويل التحكيم مصطلح سطع لقد 

 بالطرق الدولية املنازعات لتسوية القضائية الوسائل شطري أحد عامليا قضائيا نظاما الدويل التحكيم
 .السلمية

 نساقإل ويستجيب العام الدويل للقانون املتالحقة التطورات التحكيم يواكب أن الطبيعي من فكان
 والقانون الدويل التجارة وقانون قتصادياإل الدويل القانون لقواعد عنه تتولد واليت القانونية القواعد

http://www.eeni.org/ar81.asp


 تقنيات التجارة الدولية

~ 74 ~ 
 

 العاملي النظام يف وفعاال مهما دورا تلعب أصبحت اجلديدة القواعد هذه أن حيث الدويل، التجاري
 .اجلديد قتصادياإل

 النظم فوق يعلو قضائيا نظاما باعتباره إليها اللجوء ميكن وسيلة أحسن يعترب الدويل التجاري فالتحكيم
  (1) .الدولية التجارة واقع يفرضها وضرورة الوطنية القانونية

فعندما يكون هناك  .هناك تنازعا بني أطراف من دول خمتلفة كاناحلاجة إىل التحكيم عندما   تنشأفقد 
حاله تنازع يف تطبيق القوانني فهنا يثور التساؤل أي القوانني جيب تنفيذه ؟ وأي جهة قضائية هلا احلق 

ختالف أو عدم االلتزام بنصوص إتلك اليت تنشأ عن  عاتانز اليف نظر النـزاع وفضه ؟ ومن أمثلة هذه 
تلك اليت تنشأ عن اإلعتمادات املستندية اليت تربط أطرافا من دول  عاتانز الالعقود وأيضا من هذه 

خمتلفة ومجيع اخلالفات جيرى تسويتها بصوره هنائيه وفقا لقواعد التصاحل و التحكيم اليت حددهتا الغرفة 
 .أو أكثر يتم تعيننهم وفقا للقواعدالدولية للتجارة و يشارك يف التحكيم حمكم 

اليت تنشأ بني املتعاقدين باحملكمة الدولية للغرف التجارية  عاتانز الويتم النظر يف املخالفات و     
بباريس و يشرتط لعرض املنازعات عليها أن ينص يف العقد على جهه ومكان التحكيم شريطه إال 

يها يف القانون املصري وتتسم احملكمة الدولية للغرف تتعارض أحكامها مع قواعد التحكيم املنصوص عل
  .عاتانز الالتجارية بسرعة اإلجراءات و اخنفاض تكاليف التحكيم و السرية التامة ملوضوع 

إعداد بند . عات املتعلقة بالعقود الدولية للبيعانز أسلوب لتسوية ال "هو التحكيـم نإو عليه ف    
التحكيم بشكل جيد يشكل القاعدة األساسية إلجراء التحكيم على النحو الواجب، يف حالة 

 ".التقاضي

  مير التحكيم بثالث مراحلعليه و: 
 القضاء إىل اللجوء من بدال أو عنزا ال حلل طريقا التحكيم على تفاقاإل هي: األولى المرحلة -

 .وقوعه بعد ع أونزا وقوع ال قبل هذا وقع سواء العام
 هي املرحلة وهذه عنزا ال يف الفصل ستوىل الذي والشخص اخلصوم بني تفاقاإل: الثانية المرحلة -

 .عنزا ال يف الفصل سلطة منحه أي احلكم وتقليد تولية مرحلة
 .حبكم وتنتهي بإجراء تبدأ املرحلة وهذه والتفويض التولية تلي مرحلة وهي: الثالثة المرحلة -

                                                           
 عني اهلدى، دار واإلدارية، املدنية اإلجراءات لقانون تعديل آخر حسب ،اعاتنز ال لحل بديل طريق التحكيم :فراح مناين . (1)
 14 ص ،0141 اجلزائر،، مليلة
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  نظام احلقيقة يف هو التحكيم إن" أحد اإلقتصاديني الدكتور حمسن شفيق يقول وعلى هذا األساس   
(1)  ."بقضاء ينتهي مث إجراء يصري مث باتفاق يبدأ خمتلط

 

  يف أهمية التحكيموتتمثل: 
 القرار وسرعة اإلجراءات بساطة  

 سرعة إىل يؤدي الذي األمر اإلجراءات، تلك عنزا ال أطراف جيدد حيث بسيطة، التحكيم إجراءات
 هيئة تصدر حيث التقاضي، لدرجات اختصار من التحكيم يف ملا إضافة التحكيم، قرار إصدار

   (2) .الفوري للتنفيذ وقابل املوضوع حيث من فيه للطعن قابل غري بات حكم التحكيم

 .أشهر ستة من أكثر تتعدى ال وعموما واحدة خصومة يف للفصل متفرغني يكونون ما عادة فاحملكمني

 السرية  
 علنية، احملاكم يف التقاضي جلسات احلني يف احملكمني، علم حتت يبقى الطرفني بني اخلصومة ملف إن

   (3) .ةوالسري احلياد على للمحافظة فيها التحكيم يتولون قضية كل يف اليمني يقسمون احملكمني أن حيث

 تلك إليه تؤدي ملا الرتاع أطراف يفضله ال الذي األمر وهو بالعالنية إجراءاته تتصف العادي فالقضاء
 تفوق قد ضررا مهب يلحق الذي األمر االقتصادي، ملركزهم أو املهنية ألسرارهم كشف من العالنية
 .للدعوى ارهتمخس جسامته

 جعل وهلم إجراءاته حتدد اليت هي مهتإراد أن حيث بغيتهم، للتحكيم اللجوء يف جيدون مهنفإ لذلك
 يف ميلكونه ال الذي األمر وهو الضرر مهيلحق ما عالنيتها يف أن رأوا إذا سرية التحكيم إجراءات كافة
 على باحلفاظ األمر تعلق إذا إال سرية جلساته تكون ال والذي العادي القضاء أمام التقاضي حالة

 .النزاع أمامها املنظور احملكمة تقدير وفق الداخلي أو اخلارجي الدولة أمن أو العامة اآلداب

 

 
                                                           

 .10 ص ، 2002 مصر، األوىل، الطبعة القاهرة، الشروق دار ،الدولي التجاري التحكيم موسوعة :القاضي حممد خالد . (1)

 الدويل، التجاري ألحكام مقارنة دراسة ،والدولية الداخلية اإلدارية العقود منازعات في التحكيم خليفة :املنعم عبد العزيز عبد . (2)
 .21 ص ، 2006 مصر، والتوزيع، للنشر الثقافة دار

 .34 ص ، مرجع سبق ذكره،فراح مناين . (3)
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 لمحكميه اعنز ال أطراف ختيارإ 
 يف اهنيفتقدو  التحكيم اهب ينفرد ميزة فيه حكما يصدرون من ختيارإ من اعنز ال أطراف متكني إن       

 هيئة ختيارإ من اعنز ال أطراف فتمكني قاضية اختيار اخلصم ميلك ال حيث القضاء، إىل اللجوء حالة
 كان إذا السيما ختياراإل عليهم وقع الذين احملكمني هؤالء يف ثقتهم يف تتمثل هامة ميزة حيقق التحكيم

 حمل املوضوع يف خبري إىل إحالتها دون فيها الفصل القاضي على يصعب فنية مبسائل متعلق اعنز ال
 الرتاع ألطراف بالنسبة أمهية من الوقت هلذا ما رغم يطول قد وقتا يستغرق قد الذي األمر املنازعة،
  (1) .ذلك عن يغنيهم أن فيه للفصل للتحكيم جلوئهم شأن من أمر يف ماليا، إجهادهم عن ناهيك

 المصروفات في قتصادإلا 
 (2) .التنفيذ وإجراءات احملاماة وأتعاب احملاكم رسوم نفقات من كثريا أقل التحكيم نفقات

 أنواع التحكيم. 7.6

 :عدة بنود يف التحكيم تتمثل أنواع

 التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي: البند األول 
 الخاص التحكيم . أ

 أو بعزهلم ويقومون احملكمني ويعينون واملهل املواعيد الرتاع أطراف فيه حيدد التحكيم من النوع هذا يف
 مت ومل خاصا التحكيم ويعترب .التحكيم قضايا يف للفصل الالزمة اإلجراءات بتحديد ويقومون ردهم،

 يتم التحكيم أن طاملا حتكيمية هيئة أو منظمة وقواعد إجراءات تطبيق على الرتاع طريف بني االتفاق
 جلنة عن الصادرة القواعد تطبيق الطرفان خيتار كأن ذلك على مثال اهليئة أو املنظمة تلك إطار خارج
 .للتحكيم) ونسرتالاأل) بقواعد املعروفة الدولية التجارة لقانون املتحدة األمم

 التحكيم على تطبيق وقواعد إجراءات من الرتاع طرفا خيتاره مبا التحكيم من النوع هذا يف فالعربة
 اخلاصة واخلربات والقواعد باإلجراءات الطرفان ستعانإ وإن وحىت حتكيمية منظمة أو هيئة أي وخارج
 .املنظمة أو اهليئة بتلك

                                                           
 .00-21 ص ص ، مرجع سبق ذكره املنعم، عبد العزيز عبد . (1)
 .34 ص ، مرجع سبق ذكره،فراح مناين . (2)
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 عاتنزاال يف سيما وال هامة مكانة وله مستمر زال وما التحكيم أنواع من نوع أول هو التحكيم وهذا
 على فصلته إذا إال به ترضى ال اهنفإ التحكيم إىل تذهب حني سيادة ذات فالدول .الدول بني تقع اليت

 الدولة أطرافها تكون منازعات يف ذلك حيصل ما وكثريا اهتوسياد سلطتها يراعى الذي والشكل القياس
 .للدولة تابعة حكومية مصاحل أو اهتوزارا إحدى أو اهتذا

 ومنها عامة مبرافق ترتبط اليت منها للدولة التابعة العامة املؤسسات من نوعني أوجد الدولة مفهوم ولكن
 فهذه واملالية، اإلدارية واالستقاللية الذاتية من خاص طابع وهلا وجتارية صناعية نشاطات هلا اليت

 إىل بسهولة تذهب مث تقبل وهي الدولة وسيادة سلطة تطرح ال الرتاع يف طرفا تكون عندما املؤسسات
 .التحكيم مراكز حتكيم
 يف هو يساهم الذي التحكيم إال يقبل ال الذي هو الوزارات أو العامة املؤسسات من اآلخر النوع ولكن

 مث التحكيم، توقف اخليار هذا إىل وخصمه هو يتوصل مل إذا حبيث التحكيمية حمكمته وتشكيل تنظيمه
 ال حبكم فيه والفصل اخلالف يف النظر احملكمة وتتوىل وأصوله، التحكيم إجراءات وخصمه هو ينظم
 .أخرى دائمة حقوقية هيئة لرقابة خاضعا يكون

 عاتانز ال نوعية أن إال أقل هي طريقة عن حتل اليت املنازعات كمية كانت إذا التحكيم من النوع هذا
 املواضيع حول الدول بني الكربى املنازعات والسيما أكثر يناسبها ألنه عديدة طريقة عن حتل اليت

  (1) .اجلنسيات متعددة شركات بني أو واملالية التجارية

 المؤسسي التحكيم . ب
 واليت الدائمة التحكيم مراكز أو منظمات أو هيئات من مركز أو منظمة تتواله الذي التحكيم وهو

  (2)  .األوىل العاملية احلرب أعقاب يف نتشرتإ
 مؤسسات قيام قتضىإ مبا الدولية التجارة عالقات جمال يف خصوصا وجدواه أمهيته التحكيم فرض فقد

 ولوائحها وعملية مادية وفنية علمية إمكانيات من متلكه مبا التحكيم جمال يف متخصصة ومراكز وهيئات
 أو اإلقليمية املستويات على سواء اهليئات تلك من العديد أنشئت ولقد التحكيم، إجراءات يف اخلاصة
 .الدولية
 مما اخلربات كافة من باحملكمني قوائم لديها املنظمات فهذه واليسر، بالسهولة املؤسسي التحكيم ويتميز
 التحكيم إجراءات تنظم لوائح املنظمات هلذه أن كما املناسب، احملكم ختيارإ ىعل اعنز ال أطراف يساعد

                                                           
 .94-91ص ص ، مرجع سبق ذكره،فراح مناين . (1)
 .449ص مرجع سبق ذكره، ،القاضي حممد خالد . (2)



 تقنيات التجارة الدولية

~ 78 ~ 
 

 كأعمال التحكيم عملية تتطلبها اليت اإلدارية األعمال تقدم اهنأ كما مكلفة، وغري سهلة إجراءات وهي
 .تنفيذه يف ويرغب لصاحله يصدر الذي للطرف املساعدة توفر اهنأ على فضال واحلفظ السكرتارية

 :وهي السلبيات بعض فله املؤسسي التحكيم اهب يتسم اليت االجيابيات ورغم
 مت ومن الصناعية الدول كنف يف نشأت قد بالتحكيم االضطالع تتوىل اليت املنظمات هذه أن -

 حساب على املتقدمة الدولة مصاحل رعاية يبغي املنظمات هذه ولوائح تظم كانت ما فكثريا
 أو املركز مبعرفة ختيارهإ يتم والذي للمحكم الرتاع أطراف معرفة لعدم ونظرا النامية، الدولة

 .احملكم هذا وأمانة حدة يف األطراف ثقة تتزعزع ما غالبا فإن املعدة القوائم من املنظمة
 الدولية املعامالت جمال يف احلديث العصر يف السائد هو املؤسسي التحكيم أن من الرغم وعلى -

 ذات واهليئات واملراكز املنظمات من العديد ظهور بسبب الدولية التجارة إطار يف خاصة اخلاصة
 كثريا فإن ذلك رغم التجارية، املعامالت يف الدويل التحكيم بأعباء تضطلع واليت الدويل الطابع

 حاالت يف الشأن هو كما (احلر) اخلاص التحكيم إىل اللجوء أطرافها يفضل املنازعات من
 .البرتول عقود يف التحكيم

 
 الداخلي والتحكيم الدولي التحكيم :الثاني البند 

  الدولي التحكيم . أ
 تكشف واليت عنزا ال ألطراف اخلارجية واملصاحل الدولية التجارة عالقات جمال يف التحكيم به ويقصد

 اليت الدول خارج أي خارجية مصاحل أو دولية جتارية عالقة عن ناشئ التحكيم أن عن املشرتكة ماهتإراد
 الدول بني التجارية العالقات تنامي مع خصوصا اخلصيب جماله الدويل التحكيم وجد فقد إليها، ينتمون

 .االستثمار وضمان باالستثمار املتعلقة الدولية االتفاقيات وتعدد االستثمارية املشروعات زدهارإو 
 :وهي املثال سبيل على خمتلفة قانونية أنظمة مخسة الدويل التحكيم ترعى ألن إمكانية فهناك

 يف دولية اتفاقية أي أو وتنفيذه به االعرتاف شرط وعلى التحكيمي الشرط على يطبق قانون -
 .القانون مستوى

 أو منه أعلى أو القانون مستوى يف هي دولية اتفاقية أي أو التحكيم إجراءات على يطبق قانون -
 .حتكيمي مركز حتكيم إجراءات تطبيق على الطرفني اتفاق

   .للقانون العامة املبادئ على اتفاق أو الرتاع حلسم املطبق القانون -
 هي دولية اتفاقية أي أو األجنبية أو الدولية التحكيمية األحكام تنفيذ على يطبق الذي القانون -

 .منه أعلى أو القانون مستوى يف
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 فيه وقع الذي البلد قانون أو الوطين القانون هو يكون ال أن ميكن الذي العقد قانون كذلك -
 يسمى ما أو الدولية التجارة وأعراف للقانون العامة املبادئ من مزيج أو دويل قانون بل العقد
 (1) .التجارة قانون

  الداخلي التحكيم . ب
 فيما املربمة املدنية أو التجارية العقود ظل يف املتنازعني أمام املتاحة واألساليب الطرق جمموعة به يقصد
 القانون يف التحكيم لقواعد وفقا تفسريها أو تنفيذها عن والناشئة للصلح القابلة مهتنزاعا حلل بينهم

 الغرفة رئيس بواسطة أو م،هتإرادا مبلء تعيينهم أو ختيارهمإ يتم حمكمني بواسطة للدولة الداخلي
 .طلبهم على بناء بتدائيةاإل

 املوكلة املهمة يقبل وأن املدنية حقوقه وبكافة باألهلية متمتعا طبيعيا شخصا يكون أن باحملكم ويشرتط
 عزله جيوز وال التحكيم عملية تنظيم يتوىل معنويا شخصا يكون أن أو كتابة القبول هذا يثبت وأن إليه
 (2) .عهممجي اخلصوم برتاضي إال ذلك بعد

 اإلجباري والتحكيم ختيارياإل التحكيم :الثالث البند 
 فيه خيتارون اتفاق يف الرتاع، أطراف إرادة إىل قيامه يف فيستند ختيارياإ يكون أن التحكيم يف األصل
 .التحكيم وإجراءات التطبيق الواجب والقانون احملكم

 العزوف أو اعنز ال لتسوية األسلوب هذا إىل اللجوء يف اعنز ال ألطراف احلرية ترك تعين التحكيم ختياريةإو 
 .نزاعهم لتسوية آخر طريق ألي اللجوء أو للقضاء األمر رفع مفضلني ذلك عن
 نظرا املنازعات بعض تسوية ألجل اخلصوم على املشرع يفرضه عندما إجباريا التحكيم يكون فقد

 .املنازعات تلك لتسوية القضاء إىل اللجوء اخلصوم يستطيع ال حبيث اخلاصة، لطبيعتها
 وتعيني احملكم اختيار حرية للخصوم تاركا التحكيم بفرض املشرع يكتفي قد اإلجباري التحكيم ويف

 إلجراءات كامال تنظيما فيضع التدخل من القدر ذاهب املشرع يكتفي ال وقد التحكيم، إجراءات
 .الشأن هذا يف دور أي اخلصوم إلرادة يكون ال حبيث التحكيم،

                                                           
 .91-90ص ص ، مرجع سبق ذكره،فراح مناين . (1)
 للنشر الثقافة دار احلقوقية، زين منشورات ،(مقارنة دراسة) والتجارية والمدنية اإلدارية العقود في التحكيم :مشيش جعفر . (2)

 .50 ص ،0119 لبنان، األوىل، الطبعة والتوزيع،
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 القطاع وشركات العامة اهليئات بني فيما تثور اليت املنازعات يف التحكيم اإلجباري للتحكيم أمثلة ومن
 هذه نتيجة ألن املتنازعة األطراف مصاحل فيها تتصارع حقيقية خصومات تعد ال املنازعات فهذه العام،

 (1) .الدولة ميزانية إىل النهاية يف تؤول املنازعات

 بالصلح والتحكيم بالقانون التحكيم :الرابع البند 
 وهو احلكم إىل وصوال الطرفني بني املتبادلة االدعاءات بتقييم يقوم فإنه احملكم أمام نزاعال يعرض عندما

 :الطرفني تفاقإ على بناءا سبلني أحد يسلك الغاية هذه حتقيق سبيل يف
 مثل ذلك يف مثله القانون أحكام قوامه موضوعي مبعيار دعاءاتاإل تلك تقييم يف يلتزم أن هو (.0

 .القاضي
 عليه، املطروحة دعاءاتاإل عدالة ملدى الذايت تقدير قوامه شخصي مبعيار التقييم هذا يف يلتزم أن (.7

 .بالصلح والتحكيم بالقانون التحكيم مها التحكيم من نوعان هناك يكون وبالتايل
 بالقانون التحكيم . أ

 سلطة احملكم ميارس حيث القانون، ألحكام وفقا مهتخالفا حل على نزاعال أطراف يتفق أن األصل 
 مث الطرفني من كل دعاءاتإ يف فيبحث عليه، املطروح نزاعال على القانون أحكام بتطبيق فيلزم القاضي

 .إليها توصل اليت النتائج عدالة مدى عن النظر بغض عليها القانون حكم يرتل
 بالصلح التحكيم . ب

 توازن حتقق اليت العدالة قواعد إىل يلجأ وإمنا املوضوعي، القانون بقواعد احملكم فيه يتقيد ال الذي فهو 
 (2) .نزاعال حيكم الذي القانون ألحكام خمالفة كانت ولو حىت الطرفني بني املصاحل

 
 لكترونياإل التحكيم و التجاري التحكيم :البند الخامس 

 التجاري التحكيم . أ
 رفع يف القانونية جراءاتإلا وتعقيدات طول إىل اللجوء بدون زاعاتنال فض وسائل من وسيلة هو

 موضوع تناول مت فقد .أقل وتكلفة أقل لوقت عنزا اء الإهن إىل الوسلة تلك دفهتو  ومواعيدها الدعوي

                                                           
 .09-01مرجع سبق ذكره، ص ص  خليفة، املنعم عبد العزيز عبد . (1)
 الدولية والمعاهدات الوضعية القوانين ضوء في اإلدارية العقود منازعات في التحكيم :أمحد أبو مصطفى الدين حمي عالء . (2)

 .00ص ، 2008 ،اجلديدة اجلامعة دار ،مقارنة دراسة التحكيم، محاكم وأحكام
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 تسمى دولية تفاقيةإ وهذه القانون فقهاء من العديد أيضا وكتب العامل بالد قوانني أغلب يف التحكيم
 .4991لسنة  األجنبية التحكيم أحكام لتنفيذ نيويورك تفاقيةإ

 لكترونياإل التحكيم . ب

 مكان يف عنزا ال وأطراف احملكمني جتماعإل كبديل لكرتونيةإلا الوسائل فيها دخلت حتكيمية وسيلة هو
 موقع لكرتوين،إ بريد فاكس،) لكرتونيةإلا الوسائل تلك طريق عن عنزا ال موضوع تداول يتم حبيث واحد،

 .الوسائل تلك طريق عن عنزا ال أطراف إىل احلكم يرسل مث ،(إخل...لكرتوينإ
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وسائل الدفع و االعتماد المستندي: المحور الخامس  
البيع الدولية، حيث يضمن للبائع يشكل االعتماد املستندي حاليا  الوسيلة األجنح لتسوية عمليات 

حصوله على مثن بضائعه وباملقابل يضمن للمشرتي استالمه البضاعة وذلك عن طريق طرف ثالث 
  .وسيط هو املصرف

ونظرا  لقلة التشريعات، قامت غرفة التجارة الدولية بوضع قواعد وأعراف دولية موحدة تتعلق      
 .واخلالفات الناشئة عن اختالف العادات واألعراف بني الدول باالعتمادات املستندية لتجنب النزاعات

وقد زادت أمهية االعتماد املستندي بعد ظهور مصطلح العوملة وانفتاح األسواق التجارية الدولية على     
بعضها البعض مما جعل العامل كالقرية الصغرية وأيضا  ظهور وسائل االتصال احلديثة وخصوصا  اإلنرتنت 

فأصبحت العمليات التجارية الدولية تتم عن بعد . تخدام املستندات والتواقيع اإللكرتونيةوشيوع اس
فكان ما عرف بالتجارة اإللكرتونية ونتيجة لذلك نشأت البنوك االلكرتونية واليت كان دورها األساسي 

  .هو إمتام عمليات البيع والشراء عن طريق االعتمادات املستندية
 

I. وسائل الدفع    
 :هناك وسائل دفع متعددة لسداد قيمة الصادرات من أمهها ما يأيت    

 .الدفع املقدم. 0
 .الدفع نقدا .7
 الدفع ضد املستندات. 3
 .االعتمادات التجارية .4
 .االعتماد املستندي .5
 

 Pre-Paymentالدفع المقدم   -0
األسلوب يف الدفع ال وهذه الطريقة تعين سداد قيمة البضاعة مقدما كشرط أساسي لشحنها وهذا 

يستعمل كثريا إال بالنسبة للطلبيات الصغرية وهلا عيوب كثرية فقد ال يقوم املصدر بشحن الرسالة أو ال 
 .يلتزم باملواصفات املطلوبة يف السلع
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 Cash Paymentالدفع نقدا   -7
 :ويتم سداد قيمة الصادرات نقدا ومقدما بواسطة املستورد ويتم ذلك يف حاالت منها

 .تكون قيمة الصفقة صغرية ال تتحمل نفقات االعتمادات املستندية

 عدم معرفة املصدر بأحوال املستورد، أو لعدم توافر الثقة. 
 عندما تكون الظروف االقتصادية أو السياسية يف بلد املستورد غري مستقرة. 
 عندما تكون السلعة منتجة خصيصا للمستورد وال يستطيع املصدر بيعها لغريه. 

 
 ”Cash against documents “C.A.D الدفع مقابل المستندات  -3

وعندما ينتهي  ....كافة الشروط من حيث األسعار   ىمبقتضى هذه الطريقة يتم االتفاق بني الطرفني عل
املصدر من إجراءات تصدير البضاعة فانه يقوم بإرسال املستندات عن طريق املصرف الذي يتعامل معه، 

املصرف املراسل يف بلد املستورد مقرونة بتعليمات اليت تقضي تسليم تلك الذي يتوىل االتصال ب
املستندات إىل املستورد مقابل سداد قيمتها نقدا، ومبوجب هذه املستندات يقوم املستورد البضاعة من 

 .الشاحن أو امليناء

 Trade Credit  االعتمادات التجارية   -4

أن يتم تسليم  ىشكل من أشكال املقايضة وتستخدم لتنفيذ عمليات املبادلة وينص فيها عل وهي 
مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات أو أن تودع حصيلة الصادرات حتت تصرف البنك 

 .الستخدامها يف سداد قيمة الواردات

 الحوالة البنكية -5
 .واردةاحلوالة املصرفية تكون إما صادرة أو حوالة 

 -هي اليت يصدرها البنك بطلب من شخص معني إىل مصرف آخر  :الحوالة البنكية الصادرة. أ
  .يدفع البنك احملول إليه مبلغ ا من النقود إىل شخص آخر –قد يكون أحد فروع البنك املصدر 

خر، فهي األمر الوارد للبنك من فرع آخر من فروعه أو من بنك آ :الحوالة البنكية الواردة. ب
 :وحتقق هذه العملية ما يلي .لدفع مبلغ من النقود إىل شخص مسمى

إجناز نقل املبالغ النقدية بني شخصني متمايزين لكل منهما حساب خاص به لدى بنك واحد  .0
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  .أو لدى بنكني خمتلفني
إجناز نقل املبالغ النقدية بني حسابني خمتلفني يكون قد فتحهما شخص واحد لنفسه لدى  . 7

  .واحد أو لدى بنكني خمتلفني بنك
 

 الشيكات -6
 الشيك المسطر . أ

الشيك املسطر، هو شيك، املستفيد فيه أحد املصارف؛ فال جيوز الوفاء بالشيك املسطر حلاملة، 
كان املستفيد من الشيك شخصا  عاديا ، وجب عليه تظهري الشيك   فإذا. إذا كان فرد ا عادي ا

، الذي يتقدم، بدوره، (أو من طريق توكيل أحد املصارف)تظهريا  ناقال  للملكية، ألحد املصارف 
ويتميز الشيك املسطر عن الشيك العادي،  .إىل املصرف املسحوب عليه، للوفاء بقيمة الشيك

 .، بينهما فراغبوجود خطني متوازيني على صدره
 الشيك المعتمد . ب

خيتلف الشيك عن الكمبيالة، يف أنه ال جيوز تقدميه إىل املصرف للحصول على قبوله؛ على عكس 
وجاء قانون جنيف . الكمبيالة، اليت جيوز تقدميها إىل املصرف املسحوب عليه، للحصول على قبوهلا

 .املوحد، ليؤكد هذا املفهوم، وحيظر مبدأ قبول الشيك
 الشيك السياحي . ت

فإذا كانت بعملة . الشيك السياحي وثيقة تضمن لصاحبها مبلغا  حمددا  من النقود بعملة حمددة
أما إذا كانت من نفس العملة فال . مغايرة للثمن جاز أخذ عمولة عليها بعد إمتام عملية الصرف

ث لتمكني السياح على انه احد انواع الشيكات استحدكما ميكن تعريفه . جيوز أخذ عمولة عليها
من احلصول على ما يلزمهم من نقود دون حاجة اىل محلها معهم والتعرض ملخاطر السرقة 

 .والضياع

II. االعتماد المستندي Letter of credit “ L.C” 

تعترب االعتمادات املستندية إحدى األدوات اهلامة املستعملة يف متويل عمليات التجارة اخلارجية من 
استرياد وتصدير، وحيث أهنا جتري عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفي عليها الضمان واالستقرار نظرا 

صدريعرف أنه سوف فامل. لثقة املستورد واملصدر بوساطة البنوك يف تنفيذ هذه االعتمادات املستندية
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يستلم قيمة البضاعة املصدرة مبجرد تنفيذه للشروط الواردة يف االعتماد املستندي كما أن املستورد يعلم 
بأن البنك فاتح االعتماد لن يدفع قيمة البضاعة اال بعد التأكد من تنفيذ الشروط املتفق عليها والواردة 

  (1).يف االعتماد املستندي

النظام الشحن مقابل قيام املستورد اخلارجي بفتح اعتماد مستندي بقيمة الرسالة ويتم من خالل هذا  
 .حبيث يتسلم قيمة البضاعة مبجرد تسليمه مستندات الشحن للبنك احمللي

 تعريف االعتماد المستندي. أوال

يتعهد ( املشرتي)هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح االعتماد بناء على طلب أحد عمالئه املستوردين
( املورد)فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصاحل املستفيد وهو املصدر

(2) مقابل استالم مستندات مطابقة للشروط املتفق عليها والواردة يف االعتماد
. 

املتعاملني  نشوء عقد مايل إضافة إىل العقد التجاري يلتزم من خالله بنوكو هو أيضا عبارة عن 
بتحصيل قيمة السلعة إذا كانت عملية التصدير مطابقة للشروط و املواصفات املتفق عليها يف العقد 

يف العقد التجاري و بنك ( املستورد)و املشرتي ( املصدر) التجاري، فيصبح األطراف يف العملية البائع
 صال تام بني العقد و يف التزام الطرفنينفإيكون  .و بنك املستفيد يف العقد املايل( بنك املستورد)األمر 

 (3). 
 

 :والشكل املوايل يوضح عملية اإلعتماد املستندي
 
 

                                                           
 .145 ص ،2000 األردن، عمان ،14ط التوزيع، و للنشر الصفاء دار ،كالبنو  محاسبة :احلليم عبد كراجة . (1)
 .221 ص ،0111 لبنان، ،ةاجلامعي املؤسسة ،02 ط ،والبنوك النقد في السياسي االقتصاد :مسري  حسون . (2)
 .86 ص ،0111 قسنطينة، منتوري، جامعة التجارية، البنوك في الوجيز :احلق عبد أبوعرتوس . (3)
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 /http://www.doubleclick.com.eg :المصدر
 

 أنواع االعتماد المستندي. ثانيا
 Revocable documentary)قابل لإللغاء أي قابل للنقض الاالعتماد المستندي . 0

credit)  
 املستورد زبونه لصاحل مستندي اعتماد بفتح املستورد بنك يقوم عندما االعتماد من النوع هذا يظهر

 ال لإلغاء القابل املستندي االعتماد فإن وعليه بشي، أمامه يلتزم أن دون ولكن بذلك، املصدر وإعالم
 السلبيات وهذه حلظة، يف يلغي أن املمكن ومن املصدر، جتاه املستورد ديون لتسوية كافيا ضمانا يعد

(1) .االستعمال نادرة املستندية االعتمادات من النوع هذا من جتعل
 

 Irrevocable documentary)االعتماد المستندي غير قابل لإللغاء أي غير قابل للنقض 

credit)  

                                                           
 ص ، 2003 مصر، ،15 ط والتشر، للطباعة اجلامعة شباب مؤسسة ،المستندي والتحصيل المستندي اإلعتماد :أمحد غنيم . (1)

154. 
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 بتسوية املستورد بنك يتعهد مبوجبها اليت اآللية هو القطعي أو لإلغاء القابل الغري املستندي االعتماد
 تعهده عن يرتاجع أن ميكن ال املستورد بنك ألن لإلغاء قابل غري وهو املصدر، جتاه األخري هذا ديون

 .األطراف كل موافقة على يتحصل مل ما بالتسديد
 Irrevocable)االعتماد المستندي غير قابل لإللغاء و مؤكد أي غير قابل للنقض و مؤيد 

and Confirmed documentary credit)  
 أيضا يتطلب بل فقط املستورد بنك تعهد يتطلب ال الذي املستندية االعتمادات من النوع ذلك هو

 النوع هذا لكون ونظرا البضاعة، تصدير عن الناشئ الدين قبول تأكيد شكل على املصدر بنك تعهد
(1) .االستعمال الشائعة اآلليات بني من يعترب فهو قوية ضمانات يقدم االعتمادات من

 

 االعتمادات المستندية تصنيفات. ثالثا
 تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر -0

 االعتماد القابل لاللغاء  -
االعتماد القابل لاللغاء أو النقض هو الذي جيوز تعديله أو إلغاؤه من البنك املصدر له يف أي حلظة 

 جيد قبوال يف التطبيق العملي من نادر االستعمال حيث ملوهذا النوع . دون اشعار مسبق للمستفيد
 القابل لاللغاء مينح ميزات كبريةقبل املصّدرين ملا يسببه هلم من أضرار وخماطرة، ذلك أن االعتماد 

 للمستورد فيمكنه من االنسحاب من التزامه، أو تغيري الشروط أو إدخال شروط جديدة يف أي وقت
 ال يصبح نافذا إال بعد أن يتلقى م املستفيد، غري أن التعديل أو النقضشاء دون احلاجة إىل اعال

 ض، مبعىن أن البنك فاتح االعتماداملراسل االشعار الذى يوجهه إليه البنك فاتح االعتماد هلذا الغر 
يكون مرتبطا جتاه املستفيد بدفع قيمة املستندات يف حال أن هذا الدفع قد مت من قبل البنك املراسل 

 .استالم علم التعديل أو االلغاء قبل
 االعتماد القطعي  -

االعتماد القطعي أو غري القابل لاللغاء هو الذى ال ميكن الغاؤه أو تعديله إال إذا مت االتفاق والرتاضي 
على ذلك من قبل مجيع األطراف ذات العالقة، وال سيما موافقة املستفيد، فيبقى البنك فاتح 

وهذا النوع من االعتمادات . الشروط املنصوص عنها يف عقد فتح االعتماد االعتماد ملتزما بتنفيذ

                                                           
 .119 ص ، 2001 اجلزائر، ،6 ط اجلامعية، املطبوعات ديوان ،البنوك تقنيات :الطاهر لطراش . (1)
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املستندية هو الغالب يف االستعمال ألنه يوفر ضمانا أكرب للمصدر لقبض قيمة املستندات عند 
 .مطابقتها لشروط وبنود االعتماد

 تصنيف االعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل -7

 االعتماد غير المعّزز  -
مبوجب االعتماد املستندي غري املعّزز، يقع االلتزام بالسداد للمصّدر على عاتق البنك فاتح 

االعتماد، ويكون دور البنك املراسل يف بلد املصّدر جمرد القيام بوظيفة الوسيط يف تنفيذ االعتماد 
 .تمادنظري عمولة، فال الزام عليه إذا أخل أحد الطرفني بأي من الشروط الواردة يف االع

 االعتماد القطعي المعّزز -
يف االعتماد القطعي املعّزز، يضيف البنك املراسل يف بلد املستفيد تعهده إىل تعهد البنك الذى قام 
بفتح االعتماد، فيلتزم بدفع القيمة يف مجيع الظروف ما دامت املستندات مطابقة للشروط، وبالتايل 

البنك فاتح االعتماد والبنك املراسل يف )ن من بنكني حيظى هذا النوع من االعتمادات بوجود تعهدي
فيتمتع املصدر املستفيد مبزيد من االطمئنان وبضمانات أوفر بامكانية قبض قيمة ( بلد املستفيد

 .املستندات
وبطبيعة احلال ال يطلب البنك فاتح االعتماد تعزيز االعتماد من البنك املراسل إال عندما يكون 

ملصدِّر على املستورد، فقد ال توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح ذلك جزءا من شروط ا
كما أن البنوك املراسلة ال تقوم بتعزيز . االعتماد هو أحد البنوك العاملية املشهورة لعظم ثقة الناس هبا

االعتمادات إال إذا توافرت عندها الثقة بالبنك احمللي فاتح االعتماد، ويكون ذلك نظري عمولة متفق 
 .ليهاع

 تصنيف االعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد -3

 عطالعتماد اإلإ  -
يف اعتماد االطالع، يدفع البنك فاتح االعتماد مبوجبه كامل قيمة املستندات املقدمـة فور االطالع 
عليها والتحقـق من مطابقتها لالعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك يف حالة اعتماد املراحبة، أما 

وصول املستندات يف حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بابالغ عميله طالب فتح االعتماد ب
أو ما بقي من قيمتها على ) ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العموالت املضافة 
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وهذا النوع هو . أو يقيد ذلك فورا على حسابه( افرتاض أنه سّلم دفعة مقدمة عند فتح االعتماد 
 .أكثر االعتمادات شيوعا

 عتماد القبولإ  -
لى أن الدفع يكون مبوجب كمبياالت يسحبها البائع املستفيد ويقدمها يف اعتماد القبول، ينص ع

واملسحوبات املشار إليها . ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تارخيها يف وقت الحق معلوم
أما أن تكون على املشرتي فاتح االعتماد، ويف هذه احلالة ال تسلم املستندات إال بعد توقيع املشرتي 

وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح االعتماد . بالسداد يف التاريخ احملدد لدفعها مبا يفيد التزامه
أو يسحبها . الذى يتوىل نيابة عن املشرتي توقيعها مبا يفيد التزامه بالسداد يف األجل احملدد لدفعها

اآلجل  وخيتلف اعتماد الدفع. على املشرتي ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبوهلا أو التصديق عليها
 .عن اعتماد القبول يف أن املستفيد ال يقدم كمبيالة مع املستندات

 عتماد الدفعاتإ  -
اعتمادات الدفعات املقدمة أو االعتمادات ذات الشرط األمحر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها 

 وختصم. للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما مبجرد اخطاره باالعتماد، أي قبل تقدمي املستندات
هذه املبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند االستعمال النهائي لالعتماد، ومسيت هذه االعتمادات 
. هبذا االسم ألهنا حتتوي على هذا الشرط اخلاص الذى يكتب عادة باحلرب األمحر للفت النظر إليه

جانب تعهد منه  ويقوم البنك املراسل بتسليم الدفعة املقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إىل
بردها إذا مل تشحن البضاعة أو يستعمل االعتماد خالل فرتة صالحيته، ويلتزم البنك املصدر 

فإذا مل ينفذ االعتماد وعجز املستفيد عن رد الدفعة . بتعويض البنك املراسل عند أول طلب منه
املقدمة مقابل خطاب وقد يتم تسليم الدفعة . املقدمة فإن اآلمر مسؤول عن التعويض للبنك املصدر

ويستخدم هذا النوع من االعتمادات لتمويل التعاقدات اخلاصة . ضمان بقيمة وعملة الدفعة املقدمة
بتجهيز املصانع باآلالت واملعدات وإنشاء املباىن، أو التعاقدات اخلاصة بتصنيع بضاعة مبواصفات 

 .ة من أجل تصنيعهاخاصة ال تالئم إال مستوردها وحده، أو كوهنا حتتاج ملبالغ كبري 
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 تصنيف االعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري اآلمر بفتح االعتماد -4

 االعتماد المغطى كليا  -
االعتماد املغطى كليا هو الذى يقوم طالب االعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك 

فالبنك يف هذه احلالة ال . بالبضاعة إليهبتسديد مثن البضاعة للبائع لدى وصول املستندات اخلاصة 
يتحمل أي عبء مايل ألن العميل اآلمر يكون قد زوده بكامل النقود الالزمة لفتحه وتنفيذه، أو 

يكون يف بعض احلاالت قد دفع جزءا من املبلغ عند فتح االعتماد ويسدد الباقي عند ورود 
 .املستندات، فهذه احلالة تأخذ حكم التغطية الكاملة

ولكن يظل البنك يف االعتماد املغطى كليا مسؤوال أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل 
دفعها للمستفيد إذا مل تكن شروط االعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ 

 .مهين يرتكبه البنك املراسل يف مهمته
 االعتماد المغطى جزئيا  -

هو الذى يقوم فيه العميل اآلمر بفتح االعتماد بدفع جزء من مثن البضاعة  االعتماد املغطى جزئيا
من ماله اخلاص، وهناك حاالت خمتلفة هلذه التغطية اجلزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية مبجرد 

الدفع للمستفيد حىت قبل وصول املستندات، أو االتفاق على أن تكون التغطية عند وصول 
 .تأخر الدفع إىل حني وصول السلعةاملستندات، أو أن ي

وتقوم البنوك التقليدية . ويساهم البنك يف حتمل خماطر متويل اجلزء الباقي من مبلغ االعتماد
باحتساب فوائد على األجزاء غري املغطاة، وهي فوائد ربوية حمرمة تتجنبها البنوك االسالمية 

 .باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد املشاركة
 غير المغطى االعتماد  -

االعتماد غري املغطى هو االعتماد الذي مينح فيه البنك متويال كامال للعميل يف حدود مبلغ االعتماد 
حيث يقوم البنك بدفع املبلغ للمستفيد عند تسلم املستندات، مث تتابع البنوك التقليدية عمالئها 

وختتلف البنوك . بالغ غري املسددلسداد املبالغ املستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن امل
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االسالمية يف كيفية متويل عمالئها هبذا النوع من االعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة 
 .تسمى اعتماد املراحبة

 تصنيف االعتمادات من حيث الشكل -5

 االعتماد القابل للتحويل  -
على حق املستفيد يف الطلب من االعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غري قابل للنقض ينص فيه 

البنك املفوَّض بالدفع أن يضع هذا االعتماد كليا أو جزئيا حتت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم 
هذا النوع غالبا إذا كان املستفيد األول وسيط أو وكيل للمستورد يف بلد التصدير، فيقوم بتحويل 

. لة معينة أو االستفادة من فروق األسعاراالعتماد بدوره إىل املصدرين الفعليني للبضاعة نظري عمو 
وتتم عملية التحويل باصدار اعتماد جديد أو أكثر لصاحل املستفيد األول أو املستفيدين التالني، وال 

ويشرتط إلمكان . يعين التحويل تظهري خطاب االعتماد األصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاين
 .عتماد األصلي واملستفيد األولالتحويل موافقة اآلمر والبنك املصدر لال

 االعتماد الدائري أو المتجدد  -
االعتماد الدائري أو املتجدد هو الذي يفتح بقيمة حمددة وملدة حمددة غري أن قيمته تتجدد تلقائيا 

إذا ما مت تنفيذه أو استعماله، حبيث ميكن للمستفيد تكرار تقدمي مستندات لعملية جديدة ىف حدود 
كون جتدد االعتماد وقد ي. قيمة االعتماد، وخالل فرتة صالحيته، وبعدد املرات احملددة ىف االعتماد

أم جتدده على أساس املبلغ فمعناه أن تتجدد قيمة االعتماد . على أساس املدة أو على أساس املبلغ
حال استخدامه حبيث يكون للمستفيد أن حيصل على مبلغ جديد كلما قدم مستندات بضاعة 

هذا االعتماد مببلغ أما جتدده على أساس املدة فمعناه أن يفتح . جديدة خالل مدة سريان االعتماد
حمدد، ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فرتات بنفس الشروط، فإذا مت استعماله خالل الفرتة األوىل 

وهذا النوع قليل . جتددت قيمته بالكامل ليصبح سارى املفعول خالل الفرتة التالية وهكذا
ويستعمل خصوصا لتمويل  االستخدام وال يفتح ىف العادة إال لعمالء ممتازين يثق البنك ىف مسعتهم،
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 (1) .بضائع متعاقد عليها دوريا
 االعتماد الظهير  -

يشبه االعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل ( أو االعتماد مقابل العتماد آخر ) االعتماد الظهري 
يف احلاالت الىت يكون فيها املستفيد من االعتماد األصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون 

يال للمنتج، ويف هذه احلالة يقوم املستفيد بفتح اعتماد جديد لصاحل املنتج بضمانة االعتماد مثال وك
ويستخدم هذا األسلوب خصوصا إذا رفض املستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو . األول املبلغ له

لثاين يف حالة طلب املنتج شروطا ال تتوفر يف االعتماد األول، وعادة ما تكون شروط االعتماد ا
مشاهبة لالعتماد األصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقدمي املستندات الىت تكون يف الغالب 

 .أقل وأقرب ليتيّسر للمستفيد األول امتام العملية وحتقيق الربح من الفرق بينهما

 تصنيف االعتمادات من حيث طبيعتها -6

 عتماد التصديرإ  -

 .األجنيب لصاحل املصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع حملية هو االعتماد الذي يفتحه املشرتي
 عتماد االستيرادإ  -

 .املصدر باخلارج لشراء سلعة أجنبية هو االعتماد الذي يفتحه املستورد لصاحل

  :والشكل املوايل ملخص لتصنيفات اإلعتماد املستندي
 

                                                           
 ص، 2006 لبنان، ، 1 ط لبنان، ،احلقوقية احلليب منشورات ،اإللكترونية والتجارة المستندي اإلعتماد :مازون الغين عبد . (1)
27. 
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 االعتمادات المستندية تصنيفات
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 المطلوبة في االعتماد المستنديالمستندات . رابعا

 الفاتورة التجارية. 0

تعترب الفاتورة إحدى املستندات اهلامة اليت تطلب يف مجيع االعتمادات املستندية وتكون صادرة عن 
 .يف االعتماد وتبني قيمة البضاعة املرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة( املصدر)املستفيد 

 شهادة المنشأ. 7

والغرض ( املصدر)نشأ يف مجيع االعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية يف بلد املستفيد تطلب شهادة امل
من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة املستوردة وجيب تصديق هذه الشهادة بنفس 

خمتلفة ختضع ومن اجلدير بالذكر أن البضاعة املستوردة من أماكن . التصديق الوارد يف الفاتورة التجارية
 .إىل نسب مجارك خمتلفة

 بوليصة الشحن. 3

تطلب بوليصة الشحن يف مجيع االعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن 
 ...اجلوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة ويف حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن حبرية وهكذا

اهلامة يف االعتمادات فهي متثل إيصال استالم وعقد نقل ووثيقة وتعترب بوليصة الشحن إحدى املتندات 
وتصدر البوليصة من شركة النقل بعد استالم البضاعة املراد شحنها ومعاينة الطرود من اخلارج . ملكية

الشركة الناقلة استلمت  للتأكد من سالمة التعبئة، وعادة تطلب البنوك بوليصة شحن نظيفة حىت تبني أن
 .عنية سليمة يف عنابر الباخرة والميكن تفريغ الباضعة املشحونة إال يف ميناء الوصولالبضاعة امل

ويطلب البنك فاتح . وحتتوي البوليصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكيفية دفعها
لم االعتماد ألن تصدر بوليصة الشحن ألمره باعتبار أن البوليصة هي وثيقة متلك فوكيل الباخرة يس

البضاعة الشمحونة إىل من يسلمه بوليصة الشحن األصلية وحيث أن البضاعة تعترب ضمانا  لتسديد 
قيمة املستندات فإن البنك فاتح االعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة وال جُيري بوليصة الشحن 

 .للعميل إال بعد تسديد قيمة االعتماد

 شهادة الوزن . 4

مادات اليت تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر واألرز والشاي وما تطلب هذه الشهادة يف االعت
ويقبل املشرتي . شابه وتصدر عادة عن املستفيد كما ميكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة يف الوزن
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أن تصدر الشهادة عن املستفيد نفسه ألنه عادة ما يطابق الوزن املذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد يف 
 .الشحن اليت تصدر عن الشركة الناقلة نص بوليصة

 بيان التعبئة . 5

فمثال عند استرياد . البضاعة غري متجانسة ملعرفة حمتويات كل طرد يطلب هذا البيان عادة عندما تكون
أدوات منزلية ومالبس وأحذية يف نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاما  متسلسلة ويذكر يف بيان التعبئة أرقام 

حتتوي على مالبس فإن ذلك  01-4الطرود وحمتوياهتا، فعلى سبيل املثال معرفة أن الطرود من رقم 
السلطات احلكومية معرفة حمتويات الطرود وفرض الرسوم اجلمركية الصحيحة دون احلاجة إىل يسهل على 

 .ويصدر هذا البيان عادة عن املستفيد إال إذا اشرتط االعتماد غري ذلك. فتح مجيع الطرود

 بيان المواصفات. 6

عادة بيان  إذا كانت البضاعة تعتمد على احلجم واملقاس مثل اخلشب واحلديد وما شابه فيطلب
املواصفات من ضمن املستندات ليبني أحجام ومقاييس البضاعة من حيث الطول والعرض واالرتفاع 

 .وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن املستفيد

 شهادة المعاينة .2

تصدر شهادة املعاينة عن شركات متخصصة مبجال املعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات مبعاينة 
لبضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة وال جيوز أن تتم عملية املعاينة يف خمازن املصدر حيث بإمكانه ا

تغيري البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة املعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة اليت سيتم شحنها 
مت معاينتها ومواصفات  وتقدم شركة املعاينة شهادة تسمى شهادة معاينة تبني فيها حالة البضاعة اليت

وتعترب هذه الشركة ضرورية وخاصة يف حالة عدم وجود الثفة بني املستورد واملصدر حيث أن وجود 
الشهادة يعطي الثقة للمشرتي بأن البضاعة املشحونة تطابق البضاعة املطلوبة يف االعتماد من حيث 

 .البضاعة قبل الشحن مباشرةالنوعية واملواصفات هذا إضافة إىل اطمئنان املشرتي عن حالة 
واحلل البديل عن شهادة املعاينة هو أن يرسل املشرتي أحد موظفيه للقيام مبعاينة البضاعة يف ميناء 

 .املصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملية مكلفة للمشرتي
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 شهادة صحية. 2

ة كاملعلبات واحلليب ومشتقاته أو تطلب هذه الشهادة يف االعتمادات املتعلقة باسترياد املواد الغذائي
وتصدر عن وزارة الصحة يف بلد املصدر . اللحوم للتأكد من صالحيتها لالستهالك البشري أو احليواين

ومن اجلدير بالذكر أنه يتم فحص األغذية واللحوم املستوردة من اخلارج من قبل األجهزة الصحية يف بلد 
 .ك البشري أو احليواين قبل طرحها الفعلي يف السوقاملشرتي للتأكد من مدى صالحيتها لالستهال

وتطلب مستندات أخرى يف االعتمادات حسب احلاجة إليها مثل شهادة حتليل وشهادة تبخري وشهادة 
 .زراعية وغريها

 أهمية االعتماد المستندي. خامسا
يستعمل االعتماد املستندي يف متويل التجارة اخلارجية، وهو ميثل يف عصرنا احلاضر اإلطار الذي     

حيظى بالقبول من جانب سائر األطراف الداخلني يف ميدان التجارة الدولية مبا حيفظ مصلحة هؤالء 
  .األطراف مجيعا من مصدرين ومستوردين

بأنه سوف يقبض قيمة  -بواسطة االعتماد املستندى  - بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان -    
البضائع الىت يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقدمي وثائق شحن البضاعة إىل البنك الذي 

 .يكون قد أشعره بورود االعتماد

وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح لالعتماد لن يدفع قيمة البضاعة املتعاقد   -  
على استريادها إال بتقدمي وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة يف االعتماد املستندى 

 .املفتوح لديه

 أطراف االعتماد المستندي. سادسا
 :(1) ستندي أربعة أطراف هييشرتك يف االعتماد امل     

 
 المشتري

. هو الذى يطلب فتح االعتماد، ويكون االعتماد يف شكل عقد بينه وبني البنك فاتح االعتماد    
 .ويشمل مجيع النقاط الىت يطلبها املستورد من املصّدر

                                                           
 التمويل سياسات حول الدويل امللتقى ، الخارجية التجارة تمويل في المستندي اإلعتماد دور بعنوان مداخلة :عاشور كتوش . (1)
 .4 ص ، 2006 ،ةبسكر  جامعة النامية، واملؤسسات اإلقتصاديات على وأثرها
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  البنك فاتح االعتماد
ويف حالة . يقوم بدراسة الطلبهو البنك الذى يقدم إليه املشرتي طلب فتح االعتماد، حيث     

املوافقة عليه وموافقة املشرتي على شروط البنك، يقوم بفتح االعتماد ويرسله إما إىل املستفيد مباشرة يف 
حالة االعتماد البسيط، أو إىل أحد مراسليه يف بلد البائع يف حالة مشاركة بنك ثاين يف عملية االعتماد 

 .املستندي
  المستفيد

ويف حالة ما إذا كان تبليغه . ر الذى يقوم بتنفيذ شروط االعتماد يف مدة صالحيتههو املصدّ     
باالعتماد معززا من البنك املراسل يف بلده، فإن كتاب التبليغ يكون مبثابة عقد جديد بينه وبني البنك 

 .العتماداملراسل، ومبوجب هذا العقد يتسلم املستفيد مثن البضاعة إذا قدم املستندات وفقا لشروط ا
  البنك المراسل

هو البنك الذي يقوم بإبالغ املستفيد بنص خطاب االعتماد الوارد إليه من البنك املصدر لالعتماد     
وقد . يف احلاالت اليت يتدخل فيها أكثر من بنك يف تنفيذ عملية االعتماد املستندي كما هو الغالب

بح ملتزما بااللتزام الذي التزم به البنك املصدر، وهنا يضيف هذا البنك املراسل تعزيزه إىل االعتماد، فيص
 .يسمى بالبنك املعزز

 
 كيفية فتح االعتماد المستندي. سابعا

وينتج عن ( املصدر)والبائع( املستورد)يسبق فتح االعتمادات املستندية عادة اتصاالت بني املشرتي      
واألسعار املتعلقة هبا وكيفية الشحن وتارخيه هذه االتصاالت اتفاق مبدئي يذكر فيه نوعية البضاعة 

ويتسلم املشرتي نسخة من هذا االتفاق املبدئي ويأيت به إىل البنك لفتح اعتماد مستندي بعد أن يكون 
 ختاذ اخلطوات التالية إلكمال فتحقد حصل على رخصة استرياد لبضاعة االعتماد املستندي ويتم ا

 : (1)عتماد املستندياإل
يتقدم املستورد بطلب إىل بنكه لفتح االعتماد املستندي وذلك بتعبئة منوذج خاص معد هلذه الغاية  (0

عادة ويتم حتديد الشروط اخلاصة بفتح االعتماد على أن تكون متوافقة مع القواعد الدولية لالعتمادات 
ريخ انتهاء االعتماد وما إىل املستندية فيتم حتديد قيمة االعتماد واملستندات املطلوبة وتاريخ الشحن وتا

                                                           
 :، مأخوذة من املوقع اإللكرتوينملخص الدورة المستندية لإلعتماد المستندي لإلستيراد: حممد عبد السالم يوسف – (1)

https://masaccountingtk.wordpress.com/2014/12/15/. 

https://masaccountingtk.wordpress.com/2014/12/15/
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عتمادات املستندية ويفوض البنك بقيد كما يقوم املستورد بالتوقيع على الشروط العامة لفتح اإل. ذلك
 .املصاريف واملدفوعات املتعلقة باالعتماد على حسابه لدى البنك

وط العامة والبيانات ستيفائه مجيع الشر إيقوم البنك بدراسة طلب فتح االعتماد املستندي للتأكد من  (7
مث يقوم البنك بتفريغ معلومات طلب . املطلوبة وموافقته لألنظمة والقواعد الدولية لالعتمادات املستندية

فتح االعتماد على كتاب االعتماد املستندي املعتمد من البنك ويتم التوقيع عليه من قبل املفوضني من 
ملصدر بعد التأكد من وجود رصيد كاف يغطي التأمينات البنك ويتم إرساله إىل البنك املراسل يف بلد ا

 .النقدية والعمولة واملصاريف األخرى حبساب العميل املستورد
يتم اقتطاع التأمينات النقدية والعمولة واملصاريف الربيدية املتعلقة باالعتماد املستندي من حساب  (3

قد ختتلف من عميل آلخر طبقا  ملركزه املايل  العميل املستورد، كما أن نسب التأمينات النقدية والعمولة
وخربة البنك مع هذا العميل ونوع البضاعة املستوردة و وسيلة الشحن، وحتدد هذه النسب عادة عند 

 .إعطاء العميل تسهيالت يف االعتمادات املستندية
ادات يتم تسجيل املعلومات املتعلقة باالعتماد املستندية يف سجل خاص يسمى سجل االعتم( 4

املستندية والذي حيتوي على أهم البيانات املتعلقة باالعتماد املستندي ومنها رقم االعتماد املستندي 
ومبلغه بالعملة احمللية واألجنبية واسم العميل فاتح االعتماد واسم املستفيد وتاريخ فتح االعتماد 

 …وغريها
ليغ املستفيد بذلك والذي بدوره يقوم بدراسة بعد استالم البنك املراسل كتاب االعتماد فإنه يقوم بتب (5

هذا االعتماد للتأكد من موافقته مع الشروط املتفق عليها مع املستورد وإمكانية حتضري املستندات 
وبعد ذلك يقوم املستفيد بتجهيز البضاعة واستصدار املستندات املطلوبة باالعتماد . املطلوبة باالعتماد

 .أو البنك املشرتي الذي يرسلها بدوره إىل البنك فاتح االعتمادويتم تسليمها للبنك املراسل 
عند استالم البنك فاتح االعتماد املستندات فإنه يقوم بتدقيقها جيدا  للتأكد من موافقتها مع شروط  (6

كما جيب التأكد من مطابقة . االعتماد الصادر وأهنا حديثة وغري متقادمة وتتعلق مجيعها باإلعتماد
ستندات مع بعضها البعض وعدم وجود تعارض بينها من حيث الوصف والكميات وتاريخ مضمون امل

 .الشحن وما شابه
ومن اجلدير بالذكر أن القرار الذي يتخذه البنك بدفع قيمة املستندات أو عدم دفع قيمتها يعترب من 

ع قيمة املستندات األمهية لكل من البنك واملصدر واملستورد؛ فالبنك يعرض نفسه للخسارة يف حالة دف
مع عدم مطابقتها لشروط االعتماد املفتوح ألن املستورد يستطيع أن يرفض دفع قيمة مستندات االعتماد 

 .يف حالة عدم مطابقتها مع الشروط املوجودة باالعتماد واملتفق عليها مسبقا  
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 :وفيمايلي شكل يبني دورة اإلعتماد املستندي
 

 
 http://www.eeni.org/ar67.asp: المصدر

 
  :العتماد املستندياعملية  املتبعة من طرف البنكني لتنفيذ اخلطواتوالشكل التايل يوضح 
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 الخطوات العملية لالعتماد المستندي المنفذ من خالل بنكين

الخطوات العملية لالعتماد المستندي المنفذ من بنكينشرح   

 المهمة رقم الخطوة
.يتعاقد البائع مع املشرتي، ويتعهد املشرتي دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي  (4)  

يطلب املشرتي من بنكه أن يفتح اعتمادا مستنديا لصاحل البائع مبينا الشروط اليت 
.اتفق هو عليها مع هذا البائع  

(0)  

ر يدرس البنك طلب العميل، وبعد املوافقة وحتديد شروط التعامل، يقوم بإصدا
.االعتماد وارساله للبنك املراسل يف بلد البائع  

(3)  

يقوم البنك املراسل بتبليغ االعتماد للبائع املستفيد، مضيفا تعزيزه على ذلك عند 
.االقتضاء  

(1)  

(6) و   (9) يسلم البائع السلعة إىل ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن  
البنك املراسل الذي يدفع له مثن سلعته بعد  يسلم البائع املستندات ووثائق الشحن إىل

.التحقق من تطابق املستندات مع شروط االعتماد  
(1) و   (5)  
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يرسل البنك املراسل املستندات إىل البنك املصدر الذي فتح فيه االعتماد من طرف 
.املشرتي  

(9)  

البنك املصدر يف بلد املشرتي املستندات إىل طالب فتح االعتماد مقابل السداد  يسلم
.حسب االتفاق بينها  

   (44) و( 41)
 

يسلم املشرتي املستندات إىل وكيل شركة املالحة يف ميناء الوصول الذي يسلمه 
.السلعة  

   (43) و( 40)
 

غطية بينهما حبيث يتم تصفية يقوم كل من البنك املصدر والبنك املراسل برتتيبات الت
.العالقات بشكل هنائي  

(41)  

 
 :والشكل املوايل يبني كذلك خطوات اإلعتماد املستندي
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 تعديل اإلعتماد المستندي. ثامنا

خيضع تعديل االعتمادات املستندية غري القابلة للنقض ملوافقة كل من املستورد واملصدر وعندما يرغب 
االعتماد والذي بدوره  االعتماد املستندي فإنه يقوم بتقدمي طلب هبذا اخلصوص للبنك فاتحاملستورد بتعديل 

يقوم بإبالغ التعديل للبنك املراسل الذي بدوره يبلغ التعديل للمصدر ومن اجلدير بالذكر أن املستفيد قد 
 .األصلية لالعتماد يرفض التعديل ويف هذه احلالة يبقى املستورد ملتزما بالشروط

ومن املعلوم أنه يتم االتفاق عادة بني املستورد واملصدر على تعديل االعتماد املستندي قبل أن يتقدم 
 .املستورد للبنك فاتح االعتماد بطلب التعديل

 :ومن األمثلة الشائعة على تعديل االعتماد املستندي

 .قيمة االعتماد رفعختفيض أو  -

  .متديد صالحية االعتماد -

 .صالحية الشحن متديد -

 فوائد االعتماد المستندي. تاسعا
 (1) :ميكن تلخيص فوائد اإلعتماد املستندي يف النقاط التالية 

 فوائده كخدمة. أ
 :هلذه اخلدمة العديد من الفوائد اليت تنفع الطرفني، من هذه الفوائد   

البنك االئتماين رهن تليب االحتياجات التمويلية لكل من البائع واملشرتي عن طريق وضع مركز  -
  .إشارة الطرفني

 .تقلل من بعض خماطر صرف العمالت واملخاطر السياسية -
  .معرتف هبا عامليا ، ومضمونة قانونيا   -
 .ميكن استخدامها يف التعامالت التجارية مع كل بلدان العامل تقريبا   -

 
 

                                                           
 .49-41ص  ص ،2003 ، القاهرة اجلامعية الدار ،المستندية االعتمادات :العزيز عبد سعيد عثمان . (1)
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 الفوائد التي تعود على المستورد. ب

 :تتمثل هذه الفوائد يف

املخاطر التجارية اليت تتعرض هلا من خالل ضمان عدم الدفع للمورد ما مل يقدم يقلل من  -
وتساعدك يف هذه الناحية خطابات اعتماد . إثباتات كافية تفيد بإمتام شحن البضاعة

 .االسترياد
 .حيافظ على السيولة النقدية نظرا  النعدام احلاجة لدفع تأمني أو تسديد القيمة مقدما   -
 .االئتمانية أمام املوردين الذين تتعامل معهم يدل على مالءتك -
ففي العديد من الدول، يستطيع )يدعم طلب مورد احلصول على قروض ائتمانية من البنك  -

املصدرون رهن االعتماد املستندي الصادرة هلم من أجل احلصول على قروض رأمسال 
 .تشغيلي

البيع إاّل بدفع القيمة مقدما  أو  يوسع من قائمة املوردين، حيث أن بعض البائعني ال يقبلون -
  .مبوجب االعتماد املستندي

وسيلة سريعة ومرحية لتسديد قيمة البضائع، حىت أهنا تشجع البائعني على تقدمي خصومات  -
 .مغرية للمشرتين هبذه الطريقة

 الفوائد التي تعود على المصّدر .ج
 :تتمثل هذه الفوائد يف

 :بينما تقلل من املخاطر املالية، فهي متكنك منيضاعف من الصادرات واملبيعات،  -
 .تقليل أو إلغاء خماطر االئتمان التجاري نظرا  ألن الدفع مضمون من قبل البنك

ضمان احلصول على مثن البضاعة، ففي حال عدم قيام املشرتي بالدفع، فإن البنك،مصدر  -
 .، ملزم مبوجبه بالدفع(اإلعتماد املستندي)خطاب االعتماد 

مثال يستحق املبلغ مبوجب )التدفقات النقدية، وخصوصا  إذا قام البنك باخلصم يعزز  -
رسم  اخلطاب بعد ثالثني يوما ، ولكن البنك يستطيع أن يدفع مبلغ اخلطاب اليوم مقابل

 .خصم يقتطع من املبلغ الذي يستحق فيما لو مت اإلنتظار مدة ثالثني يوما  
حال  حيث يتوجب على البنك الدفع يف)البنك بتأكيده يوفر ضمانا  أكرب للدفع، إذا قام  -

كما يعترب وسيلة سريعة ومرحية (. عدم قيام املشرتي أو البنك مصدر اخلطاب بالدفع
 .لتسديد قيمة البضائع
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 عتماد المستندي ودوره في تمويل التجارة الخارجيةاإل. اعاشر 
 

املستندية هي من  ارة الدولية، واالعتماداتتقوم املصارف التجارية بدور كبري يف متويل عمليات التج
ولتوضيح نشأة االعتماد املستندي ودوره يف متويل التجارة الدولية حيسن ذكر . أهم طرق ذلك التمويل

 :الطرق اليت ميكن ملستورد حملي أن يسدد هبا مثن ما يستورده من بلد أجنيب
 

بقيمة البضاعة عند طلبها، ويف ميكن للمستورد احمللي أن يرسل حتويالت للمصدر األجنيب  -0
هذه احلالة جند أن املستورد احمللي قد مجد جزء ا من رأمساله يف الفرتة بني إرسال قيمة 
البضاعة واستالمها وبيعها، وأحيان ا تنقضي فرتة طويلة قبل شحن البضاعة من اخلارج 

صدر األجنيب قد وخصوص ا إذا كانت من البضائع اليت تصنع خصيص ا للتصدير بينما جند امل
 .استفاد من مثن البضاعة قبل شحنها وتسليمها للمستورد احمللي

ويف هذه احلالة جند أن . ومن اجلائز أن يرتفع مثن البضاعة بعد وصول طلب املستورد احمللي
املصدر األجنيب ميكن أن يتعلل بشىت األعذار ليتنصل من العقد ويرد التحويل الذي وصل 

ستعمال تلك األموال لفرتة من الزمن إلي بعد أن يكون قد استفاد من إليه من املستورد احمل
  .شرتى بهإوبعد أن حرم املستورد احمللي من استعماهلا ومن ربح البيع بسعر أعلى مما 

ميكن للمصدر األجنيب أن يشحن البضاعة إىل بلد املستورد ويطلب من املستورد احمللي   -7
احلالة جند أن املصدر األجنيب قد مجد جزء ا من رأمساله  حتويل قيمتها عند وصوهلا، ويف هذه

من وقت شحن البضاعة إىل حني استالم مثنها، كما أن نزول األسعار قد يكون باعث ا 
للمستورد احمللي على رفض استالم البضاعة، وجيد التاجر األجنيب نفسه حائز ا لبضاعة يف 

وبأسرع ما ميكن تفادي ا لدفع تكاليف  بلد أجنيب وليس أمامه إال بيع البضاعة بأي مثن
التخزين والتأمني، أو إعادة شحنها لبلده وحتمل نفقات إعادة شحنها فضال  عن املصاريف 

 اليت تكبدها أول األمر لتصدير البضاعة لبلد املستورد 
طالع أو بعد ميكن للمصدر األجنيب أن يسحب على املستورد احمللي كمبيالة تستحق باإل -3

ويف هذه احلالة ال يستلم املستورد احمللي مستندات . هبا مستندات الشحن أجل ويرفق
الشحن إال بعد دفع الكمبيالة أو قبوهلا، أما إذا رفض املستورد احمللي الدفع أو القبول فإن 

  .املصدر األجنيب جيب نفسه حائز ا لبضاعة يف بلد أجنيب وعليه التصرف كما سبق شرحه
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امل األهم الذي جيب أن حيتاط له املستورد احمللي واملصدر األجنيب هو قدرة ويتضح مما تقدم أن الع

ستبدلنا الطرفني مبؤسسات هلا مسعة ممتازة ومكانة عالية لوجدنا إفلو . الطرف اآلخر على الوفاء بالتزاماته
احلل، وهذا ما حيدث فعال  يف حالة االعتمادات املستندية، فإن املستورد احمللي يطلب من مصرفه أن 
يفتح اعتماد ا لصاحل املصدر األجنيب يتعهد مبوجبه أن يدفع قيمة البضاعة عند تقدمي املستندات اخلاصة 

ستبدلنا تعهد املستورد احمللي بتعهد أحد إقة لشروط االعتماد املستندي، وجند هنا أننا قد هبا مطاب
 .املصارف

وجند أنه يف حالة االعتمادات املستندية يقبض املصدر األجنيب قيمة البضاعة يف بلده مبجرد تقدميه     
 .ملستندات الشحن ملراسل املصرف احمللي ببلده
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تمويل التجارة الخارجية: السادس المحور  

 
 ستثمارالصرف، واإل أسعار دينامكيات يدرس الذي قتصاداإل علم فروع من فرع يعترب التمويل الدويل

 وتدفقات الدولية ستثماراتالدولية، واإل املشاريع أيضا ويدرس .الدولية التجارة على وتأثرياهتا األجنيب،
 .املالية واملقايضات واخليارات اآلجلة العقود دراسة أيضا ويشمل .والعجز التجاري األموال، رؤوس

 
 مفهوم التمويل الدولي .0
 يتألف International Finance الدويل التمويل مصطلح نأ إىل قتصاديةاإل البحوث من الكثري تشري

 معينه شروط وفقة ورأمسالي جاريه نفقات لتغطية املالية املصادر توفري يعين وهذا ، Financeكلمتني من
 ماأ .العشرين القرن من األوىل العقود منذ شائعا املفهوم هذا وبات واآلجل، السعر تتضمن

 الثانية، العاملية احلرب بعد ستخدامهإ شاع وقد الدول، جمموعة هبا فيقصد ، Internationalكلمة
 صندوق مثل الدولية املؤسسات أثره على ونشأت احلرب، بعد ساد الذي اجلديد الدويل النظام حيث
 العالقات من اجلانب ذلك الدويل بالتمويل قصدوي كما ...والتعمري لإنشاء الدويل والبنك الدويل النقد

مفهوم التمويل الدويل إىل أيضا يشري كما   .دوليا األموال رؤوس نتقالإو  بتوقري املرتبطة الدولية قتصاديةاإل
 (1) .دول العامل املختلفةنتقال رؤوس األموال بكافة أشكاهلا بني إ

 
 الدولي التمويلتعريف  .7
 منو) شاملة تنموية عملية يف ما دولة تستخدمه الذي املايل التدفق بأنه أيضا الدويل التمويل يعرف
 مصدر على اعتمادإ لديها األساسية املرتكزات أو رتكازيةواإل التحتية البىن لتنمية أو قطاعية أو (متوازن

 تفي أن معه ميكنها ال مما الدولة تلك يف التمويلية املوارد يف قصور بسبب وذلك التدفق هلذا خارجي
 يتم ال التمويل هذا نإف وبذلك .متعددة شكالأو  ضرارأو  ميزات التمويل وهلذا لديها، التنمية مبتطلبات

، قطاع أي ستثناءإ دون قتصاديةاإل القطاعات مجيع تشمل شاملة، تنمية إجراء ألغراض إال إليه اللجوء
 ميكن أن أخرى، مشاريع دون مشروع رمبا أو أخرى قطاعات دون قطاع تشمل قد قطاعية، تنمية أو

                                                           
 .3نظام احملاضرات اإللكرتوين، دون سنة نشر، ص، محاضرات عن التمويل الدولي: خالد أمحد فرحان . (1)



 تقنيات التجارة الدولية

~ 107 ~ 
 

 تنمية أو مثال الغيار لقطع مصنعا أو السيارات لتجميع مصنع نشاءإك الصناعي القطاع يف تنمية كونت
 .متكاملة زراعية مشاريع نشاءكإ  الزراعي القطاع يف

 مصادر التمويل الدولي .3
 : إن التدفقات الرأمسالية الدولية تنقسم من حيث اآلجال الزمنية إىل 

 .تدفقات قصرية األجل  - أ
 .تدفقات طويلة األجل - ب

  :كما تنقسم حسب اجلهات الدائنة إىل
 .مصادر رمسية  - أ

 .مصادر غري رمسية - ب
تتمثل  وقد تكون املصادر الرمسية ثنائية كما قد تكون متعددة األطراف أما املصادر اخلاصة فإهنا

 .ستثمارات املباشرةيف تسهيالت املوردين والقروض املصرفية والسندات الدولية باإلضافة إىل اإل
 :ويوضح الشكل التايل اإلطار العام جململ التدفقات الرأمسالية على املستوى الدويل

 
 اإلطار العام إلجمالي التدفقات الرأسمالية على المستوى الدولي: الشكل

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

التدفقات الرأمسالية حسب االجلإمجايل   

تسهيالت صندوق 
 النقد الدويل

تسهيالت صندوق 
 النقد الدويل

حتركات قصرية 
 األجل

حتركات طويلة 
األجل   

 إمجايل التدفقات حسب مصادر اإلقراض

مصادر 
 خاصة

مصادر 
 رمسية

موردين تسهيالت  

 قروض مصرفية

 إستثمارات مباشرة

 سندات دولية

 ثنائية

 متعددة األطراف
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 أنواع التمويل الدولي .4
 :تتمثل يف

 ويل الصادرات و تمويل الوارداتمت 

تعترب الصادرات  مصدرا  رئيسيا  لعائدات البالد من النقد األجنيب، باإلضافة إىل مسامهتها يف سداد      
التزامات الدولة من القروض اخلارجية، ومتويل مدخالت اإلنتاج املستوردة كالسلع الرأمسالية والوسيطة، و 

سامهة يف متويل املوازنة العامة للدولة، مساعدهتا يف دعم امليزان التجاري، حتسني ميزان املدفوعات وامل
ستثماراهتم، مما خيلق فرص عمل إإضافة إىل أهنا تساعد يف حتفيز املنتجني ملضاعفة إنتاجهم وزيادة 

فيما خيص الواردات فهي تساعد على تزويد السوق  أما .للمواطنني وخيفض معدالت الفقر والبطالة
 :(1)و يكون التمويل من خالل. احمللية و تغطية النقص املسجل داخل الوطن

متوسط األجل بعرض تصدير السلع أو اخلدمات أو حقوق امللكية الفكرية  تقدمي التمويل قصري و .0
 .قبل وبعد الشحن

تقدمي التمويل القصري واملتوسط األجل إىل املنشآت واملشروعات القائمة اليت تنتج سلعا  مؤهلة . 7
 .بغرض التصدير، وذلك هبدف زيادة طاقتها اإلنتاجية

 .تقدمي التسهيالت للمؤسسات و الشركات من أجل القيام بأنشطتها .3
تم اللجوء إىل التعاون اإلقليمي لسد قد يكون متويل الصادرات على املستوى الوطين غري كايف، في .4

كما ميثل التعاون اإلقليمي وسيلة هامة إلقامة عالقات بني املؤسسات الوطنية إضافة إىل . الفجوة
 .تبادل املعلومات يف نطاق اإلقليم

عمليات الواردات املتعلقة أساسا  بالسلع الرأمسالية أو مستلزمات اإلنتاج من أجل تصدير سلع  متويل .5
 .مؤهَّلة وذلك لزيادة طاقتها اإلنتاجية

 طرق التمويل األخرى 

التمويل بإصدار األسهم يف األسواق املالية من أجل احلصول على مشاركة ومسامهة القطاع  -1
عادة يف احلاالت اليت ترى احلكـومة ضرورة حتويل ملكية  اخلاص، و يتم إتباع هذا األسلوب
 .املشروعات العامة إىل ملكية مشرتكة

                                                           
 . http://www.eeni.org/ar76.asp: ، كلية إدارة األعمال، على املوقعتمويل الصادرات والواردات: مقال بعنوان . (1)

http://www.eeni.org/ar76.asp
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عن طريق مشاركة الدول أو الشركات األجنبية يف املشروعات، ملا هلذا األسلوب من  التمويل -2
أمهية يف معاجلة األزمات املالية هلذه املشروعات باإلضافة إىل االستفادة من خربات و جتارب 

 :الشركات األجنبية اإلدارية و الفنية يف هذا املستوى، إال أنه جيب التنبيه إىل أمرين
لشركات األجنبية قد تكون مثمرة على املدى القصري إال أهنا على املستوى إن مشاركة ا -

املتوسط ستصبح عامال مهما يف هنب ثروات اجملتمع خاصة عندما تبدأ يف إعادة تصدير 
 .أرباحها إىل بلدها األصلي يف صورة عملة صعبة

حبيث  إن هذه الشركات قد ال تسمح بأن تتبع املشروعات املعنية أية سياسة خاصة -
 .تراعي من خالهلا الوظيفة االجتماعية العامة اليت متثل هدفا أساسيا من أهدافها

التمويل عن طريق املساعدات و اإلعانات الداخلية و اخلارجية، رغم كون هذا املصدر هام إال  -3
 . أنه جيب احلذر من املساعدات خاصة األجنبية املشروطة بالذات من الدول الغربية

 الضمانات 

ي عبارة عن ضمانات ملموسة ميكن حجزها يف حالة عدم تسديد املدين لدينه، كالعقارات و ه   
و ترتكز الضمانات احلقيقة على موضوع الشيء املقدم (. Gage)املنقوالت، و هذا ما يسمى بالرهن 

للضمان، و تتمثل هذه الضمانات يف قائمة واسعة من السلع و التجهيزات العقاري، يصعب حتديدها 
نا، و يعطي هذه األشياء على سبيل الرهن، و ليس على سبيل حتويل امللكية، و ذلك من أجل ضمان ه

و . قوم ببيع هذه األشياء عند التأكد من استحالة اسرتداد القرضياسرتداد القرض، و ميكن للبنك أن 
تاريخ القيام بتبليغ  يوما ابتداءا  من( 49)يف الواقع ميكن أن يشرع يف عملية البيع هذه خالل مخسة عشر 

 .عاد للمدين
 

 التجاري الرهن  

تأمينا  للوفاء   حيازة دائنه أو حيازة شخص آخرعقد يضع مبوجبه املدين ماال  منقوال  يف التجاري الرهن
حىت متام الوفاء، فإن مل يتم هذا الوفاء  خيول الدائن حق حبس الشيء املرهون العقد بدين جتاري، وهذا

.ستيفاء دينه من مثنه قبل غريه من الدائننيإجاز له بيعه و   
.لتزاماهتم بهإذين تتعلق حقوقهم و ويكون الرهن جتاريا  بالنسبة إىل مجيع ذوي الشأن ال  

 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9273&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9273&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9273&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9273&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=935&vid=33
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أن  ،أو على غريهعقد يلتزم به شخص ضمانا  لدين جتاري عليه و ميكن تعريف الرهن أيضا على أنه     
يسلم ماال  إىل الدائن أو إىل شخص آخر يعينه املتعاقد أن خيوله حبس هذا املال إىل أن يستويف حقه أو 
أن يتقدم الدائنني العاديني و الدائنني املرهتنني له يف املرتبة بتقاضي حقه من مثن هذا املال يف أية يد 

 (1) .يكون

ملا كان الرهن عقدا ، فهو ينشأ بأركان العقد العامة، و هي الرضاء و احملل و السبب، و جيب أن يكون  
الراهن مالكا للمال املرهون، و ال يتم الرهن إال بتسليم املال املرهون أو السند املرهون،و يرتتب على هذا 

ل حيازته إىل الدائن أو إىل شخص آخر العقد آثار قانونية أمهها بالنسبة للمدين، املال املرهون، و نق
يتفقان على تسليمه املال، و صيانته و حفظه من يوم تسلمه إىل يوم إعادته عند استيفاء احلق، و يرتتب 

و هناك عدة أنواع للرهن  .للدائن حق حبس املال و حق التقدم على غريه من الدائنني العاديني
 :التجاري

 رهن املنقوالت املعنوية -
 .احليازيالرهن  -
 .الرهن العقاري -

:أنه فتتحدد يفالتجاري  الرهن أما خصائص  

انتزعت يده عنه، وحقه يف استيفاء  عيين خيول الدائن املرهتن حق تتبع الشيء املرهون إذا ما حق"
."دينه من مثنه باألولوية عن غريه من الدائنني اآلخرين  

  الرهن العقــاري .0

قرتاض نقودا من أجل شراء منزال إكن املقرتض، سواء كان فردا أو مؤسسة، مي هو عبارة عن قرض
حيث أنه يف حال عجزه عن سداد القرض فإن و تكون ملكية العقار ضمانا للقرض، . أو عقارا آخر

                                                           

(1)- J.M..Healey: The Economics of Aid, Penguin Modern Economics London, 1979, p60. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9273&vid=33
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ختاذ اإلجراءات الكفيلة بتملكه هلذا العقار، وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهونا  املقرض إ من حق
 .راهنااملقرتض مرهتنا، ويسمى  املقرض حىت يتم سداد القرض ولذلك يسمى

 الرهن الحيــازي .7

من الرهون يتيح للمتعامل املتعاقد أخذ قرض من بنكه بضمان الصفقة و عليه تصبح الصفقة هذا النزع 
 .يف وضع رهن حيازي لفائدة البنك

هو أيضا يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غري، شيئا يرتتب عليه للدائن حق عيين خيوله والرهن 
 .ستيفاء الدينإحبس الشيء حىت 

 المنقــوالت .3

يف ... لتزامات و احلقوق العينية، احلصص، األسهم اإل: محله و نقله يعترب من املنقوالت كل ما ميكن
 .خمتلف الشركات

  تتمثل يفواليت ( المشتقات المالية)توجد كذلك طرق أخرى للتمويل و: 
 
 عقد الصرف المقدم 

بسعر حمدد مسبقا ويف ( الصرف)ذلك العقد الذي يسمح بشراء أو بيع كمية معينة من العملة  هو    
و عقد الصرف املقدم عبارة عن منتوج مايل و يتطلب مستوى معني من (. تاريخ حمدد)فرتة زمنية معينة 

 . الفهم يف سوق الصرف األجنيب

 الخيارات 

 وغريها، كاألسهم  معّينا أصال يشرتي أو يبيع أن يف احلقّ  حلامله يعطي الذي العقد ذلك هو اخليار عقد
 حمرِّر يدفعه معنّي  مبلغ مقابل وذلك ،(حمّددة فرتة خالل أو) معنّي  تاريخ ويف نفيذالتّ  سعر يسّمى بسعر
  .الشرطية الصفقة بعالوة تسمى أو ،اإلصدار حق عالوة تسّمى املشرتي إىل (البائع) العقد

 :العملة خيارات ب مىيس ما كذلك  هبا توجد و
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 حمدد بسعر العمالت بيع و شراء يف احلق حامله يعطي قانوين عقد بأنه العمالت خيار تعريف ميكن
 هو به تتميز ما أهم أن إال آجلة، عمليات هي اخليار وعقود أشهر ثالثة عادة حمددة زمنية فرتة خالل

 استالم و العقد مونمض تنفيذ أي العملية إمتام بني االختيار يف احلق له العقد يف املشرتي الطرف أن
 للبائع املشرتي يدفعها للرد قابلة غري عالوة مقابل العملية عن التخلي أو عليه املتفق بالسعر العمالت

 : أساسيني نوعني إىل الخيار عقود تنقسم و التعاقد عند مقدما

 خالل حمدد بسعر معينة عملة من معني مبلغ شراء يف املشرتي خيار به يقصد و الشراء خيار -
 .حمدد استحقاق تاريخ يف أو معينة زمنية فرتة

 خالل أو حمدد تاريخ يف حمدد بسعر عملة من معني مبلغ بيع يف البائع خيار وهو البيع خيار -
 .معينة زمنية فرتة

 اآلجل العقد  

 عملة أو مالية أداة شراء أو لبيع مشرتي واآلخر بائع أحدمها طرفان مبقتضاه يلتزم عقد اآلجل العقد
 أصل بيع أو شراء على اتفاق هي وباختصار .عليه متفق بسعر مستقبال   حمدد تاريخ يف سلعة أو أجنبية

 اآلجلة العقود وتتمّيز .بسيطة مشتقة اآلجلة العقود وتعترب معني سعر مقابل معني مستقبلي وقت يف
 : التالية باخلصائص

 فهما لذلك العقد، شروط على يتفاوضان واملشرتي البائع من كال    أن يعين وهذا :المرونة _
 سلعة؛ ألي يروهنا شروط أي وابتداع التصرف حرية ميتلكان

 من اخلروج املشرتي أو البائع رغب فإذا األخرى، باملشتقات مقارنة بالسيولة تتمتع ال _
 له؛ العقد بيع يتم أن ويقبل حمله حيل آخر شخصا   جيد أن إىل حيتاج فإنه اآلجل االتفاق

 الفعلي السوق سعر بني العالقة خالل من مباشرة اآلجل العقد من واخلسارة الربح يتحدد _
 الطرفني؛ بني االتفاق خالل من العقد يف تضمينه مت الذي التنفيذ وسعر اقدالتع حمل لألصل

 عند مدفوعـات توجد وال العقد صالحية انتهاء تاريخ يف فقط اآلجل العقد قيمة تتحقق _
 انتهاء تاريخ قبل آخر إىل طرف من حتويلها يتم نقود أي توجد ال وكذلك العـقد بداية

  .العقد صالحية
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 تالمستقبليا 

 أساس على سويةالتّ  تتم اوإمنّ  عاقدالتّ  حمل األصل تسليم يندر أنه إالَّ  اآلجلة، بالعقود شبيهة عقود هي
 أو نقود شكل يف مسرةالسّ  بيت لدى نسبة بإيداع عاقدالتّ  أطراف من طرف كلّ   ويلتزم األسعار، فروق
 ،مثال   العملة بسعر أو الودائع على العائد تّغري حاالت يف التغرّي  خماطر من احلماية هبدف مالية أوراق
 عكس نفيذالتّ  واجبة وهي حدة، على صفقة لكل وفقا   عليها االتفاق يتم اوإمنّ  منطية ليست عقود وهي

 آخر، إىل طرف من حتويله إمكانية حيث من األخرى اقياتفاالت عن املستقبلي العقد وخيتلف .اخليارات
  (1) .العقد سريان فرتة خالل سليمأوالتّ  االستالم يف حقَّه يبيع أن ميكنه طرف فكلّ 

 (المبادلة ) المقايضات 

 الّتبادل يتم أن على احلاضر، يف العينية أو املالية األصول من معنيَّ  قدر تبادل على طرفني بني تّفاقإ هي
  .والعمالت العائد معدالت عقود العقود هذه وأهمّ  مسبقا ، حمدَّد الحق تاريخ يف لألصل العكسي

 إعتمادات التمويل 

هي عبارة عن قروض، ضمانات و تأمينات متنحها املؤسسات املالية الدولية و تعترب أداة هامة و أساسية 
 .لتمويل التجارة الدولية

 المضاربة 
إن الدافع من تعامالت املضاربني يف أسواق العقود املستقبلية هو اغتنام الفرص لتحقيق األرباح،فلو أن 
تنبؤاهتم تشري إىل أن أسعار العقود املستقبلية على أصل ما بتاريخ تسليم ما،ستكون أقل من السعر الذي 
سيكون عليه األصل حمل التعاقد يف السوق احلاضر يف نفس تاريخ تنفيذ العقد املستقبلي ، فسوف 

هتم تشري إىل أن أسعارا أما إذا كانت توقعا .يسعون إىل شراء تلك العقود أي يأخذون مركزا طويال عليها
سوف تكون أعلى من السعر الذي سيكون عليه األصل يف السوق  لعقود املستقبلية يف تاريخ التسليم،

                                                           
، 0119 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،بورصة األوراق المالية بين النظرية و التطبيق: جالل إبراهيم العبد، حممد صاحل احلناوي . (1)
 .369ص 
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                                       (1) .أي يبيعون عقودا مستقبلية فسوف يأخذون مركزا قصريا، احلاضر يف ذات التاريخ،
 .األكرب من املتعاملني يف سوق العقود املستقبليةهذا، وميثل املضاربون اجلانب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .619،ص 4999 منشأة املعارف، اإلسكندرية، ،إدارة األسواق و المنشآت المالية :منري إبراهيم هندي . (1)
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قسم التصدير إلى الخارج: المحور السابع  
إن كل شركة تأمل يف حتسني نشاط التصدير لديها، وعليها ان ختلق قسم التجارة اخلارجية اخلاص هبا، 

كما أن املبيعات . واجبات خمتلفة متكنها من احلضور الدائم يف األسواق العاملية علذا ميكنها أن تتعامل م
تعترب حقيقة نتيجة لسياسة التسويق، فإن قسم التصدير ميكن أن يوصف كاألداة اليت تنفذ الواجبات 

 .املنتجة من قبل سياسات التسويق العاملية للشركة

 :أهداف قسم التصدير

 .علقة باملبيعات الدوليةأن تنفذ كل الواجبات املت -
 .حتليل نشاطات التصدير للشركة، واليت أنتجت منوا ثابتا يف التصدير -

 وظائف قسم التصدير

 .ختطيط وإدارة ومتابعة أنشطة التصدير، والعمل على حتقيق أهداف التصدير املخططه -
 .احتياجاهتمإنشاء وتطوير عالقات عمل جيدة بعمالء الشركة يف اخلارج وضمان حتقيق  -
 . فتح أسواق خارجية جديدة ملنتجات الشركة -
 . يقرتح أهداف التصدير و يضع اخلطط الالزمة لتحقيق األهداف املعتمدة -
ينسق جمهودات تنمية الصادرات والرتويج ملنتجات اجملموعة ىف األسواق اخلارجية بالتعاون مع  -

وتنظيم مشاركة اجملموعة يف املعارض مدير التسويق، ويقوم بزيارة األسواق املستهدفة دوريا 
 .اخلارجية

يقوم بتوثيق الصلة بعمالء الشركة يف األسواق اخلارجية وتكوين شبكة من العمالء حتقق  -
 .أهداف الشركة يف التصدير

يشرف على جتهيز العينات املطلوبة بالتنسيق مع إدارة اإلنتاج، ويتابع إرساهلا للعمالء حسب  -
 .الطلب

وض األسعار بناء على سياسات الشركة وموافقة اإلدارة، ويتفاوض مع العمالء يقوم بإعداد عر  -
لتحديد الشروط التفصيلية التفاقيات التصدير، ويتابع االلتزام بشروط التعاقدات واحملافظة على 

 .حقوق الشركة
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يراقب تكاليف أنشطة التصدير و يتحقق من االلتزام باملوازنة التقديرية، ويتخذ اإلجراءات  -
 التصحيحية املناسبة لعالج االحنراف 

 .يقوم بإعداد التقارير الدورية عن أنشطة التصدير -
 .يتابع حتصيل الفواتري اخلاصة بأعمال التصدير بالتنسيق مع اإلدارة املالية -
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