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.IIIتمويل التجارة الخارجية
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المفاهيمياإلطار 
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إلىدرةمصدولةمنأووالمستهلكالمنتجمنوالخدماتالسلعانسحابإلىيؤديالذيالنشـاطبأنهاالصادراتتعرف•

.الخدماتيفتتمثلمنظورة،غيروصادراتالملموسة،السلعفيتتمثلمنظورة،صادراتإلىوتنقسممستوردةدولة

إلىخرىاألهيوتنقسمالوطنية،السوقإلىاألجنبيـةوالخـدماتالسـلعإدخالبعمليةتعريفهافيمكن،الوارداتأما•

.الخدماتفيوتتمثلمنظورةالغيروالوارداتكالسلع،الملموسةالوارداتوهيالمنظورة،الواردات

المباشرالماليمالدعتقديمعلىتعتمدالتيالماليّةاألنشطةأنواعمننوعبأنهالخارجيةالتجارةتمويلتعريفويمكن•

الدعمتقديميفللدولالمركزيّةالبنوكدورعلىالمباشرالماليالتمويليعتمدإذالخارجيّة،للتجارةالمباشرغيرأو

المباشرغيريالمالالتمويلأماالبنوك،لهذهاألساسيةالمخصصاتمنبصفتهاالخارجية،التجارةلقطاعالكافيالمالي

.الخارجيةللتجارةالماليالدعمتقديمفياألموالرؤوسوأصحابالعامةالتجاريةالبنوكمساهمةمنجزءفهو



وتقنيات تمويل التجارة الخارجيةأساليب 
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قروض تمويل التجارة 
الخارجية

التمويل القصير األجل
قروض التصدير

قروض االستيراد

التمويل المتوسط األجل

قروض المستورد

قـروض المصدر

التخصيم متوسط المدى

قرض اإليجار الدولي

التمويل طويل األجل

قروض من أجل الشراء

قروض التوريد ذات الطابع الخاص

القروض الموجهة لتمويل االستثمارات

قروض من اجل التوريد



الدفع المعتمدة في تمويل التجارة الخارجيةوسائل 
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وسائل الدفع والمخاطر

يقينعدمارتفاع 

وتحمله المصدر

لمستوى أعلى من 

المخاطر

يقينعدمارتفاع 

ستورد وتحمله الم

لمستوى أعلى من 

المخاطر

الحساب المفتوح 

الدفع المسبق 

خطابات االعتماد المستندي 

Cash in Advance

Letter of Credit

Open Account



التقليديةالدفع أهم وسائل 
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هذه هي الطريقة األقل 

أمانًا للتعامل بالنسبة 

للمصدر، ولكنها األكثر 

تم حيث ي. جاذبية للمشترين

شحن البضائع وتحويل 

المستندات مباشرة إلى 

المشتري، مع طلب الدفع 

على الفور أو في تاريخ 

.مستقبلي متفق عليه

الحساب المفتوح

الوسيلة األكثر أمانًا 

للتداول بالنسبة 

ل للمصدرين، وبالتالي األق

جاذبية للمشترين، وهي 

قيام المستورد بالدفع إلى

المصدر، بالكامل، قبل 

شحن البضائع نقًدا مع 

نقًدا عند تسليم أو الطلب 

البضاعة

الدفع المسبق

ُم وثيقة ضماٍن للسلع تقد

يتمُّ إثباتاً قانونياً بموجبه

دفع قيمة السند المالي إلى

البائع من قبل المشتري، 

من خالل االعتماِد على 

وجود وسيط، يضمُن 

تحقيق الصفقة بطريقة 

صحيحة

السندات

ورقة تجارية تتضمن أمر 

من الساحب إلى المسحوب 

عليه أن يدفع مبلغا من 

النقود بمجرد االطالع أو 

في تاريخ معين قابل 

للتعيين إلذن المستفيد

وتتضمن عند إنشائها أو 

إصدارها ثالثة أطراف 

المسحوب الساحب، : وهم

.الحاملأو المستفيد وعليه 

الكمبيالة



التحصيل المستندي: الحديثةأهم وسائل الدفع 
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(البائع)رللمصدأمانًاأكثريعدالمستنديالتحصيل•

وثائقإرساليتمحيثالمفتوح،الحسابمن

.(دالمستور)المشتريبنكإلىبنكهمنالمصدر

ويحتويالبضاعةشحنبعددائمايحدثماوهو

حالةوفي.تطاعأنيجبمحددةتعليماتعلى

فير،المصديحتفظاالمتثال،فيالمشتريإخفاق

قابلةنتكوقدالتيالسلعملكيةبحقمعينة،ظروف

لمشتريابنكسيعملالوسيلةتلكووفق.لالسترداد

برعالمصدر،يقدمهاالتيالتعليماتعلىبناءً 

تميماوغالبًا،(المصدرمصرف)الخاصمصرفه

زاعاتالنلحلالتواصلمسارعلىالمسبقاالتفاق

.وقوعهاحالفي

إجراءات استالم 

المستندات

الدوليةجارةالتغرفةنشرتهاالتيالقواعدمنلمجموعةالمستنديالتحصيلوسيلةخضعت

ICCبإسماختصارومعروفةURC522العالمبنوكمن٪90منأكثربهاتلتزموالتي.



التحصيل المستنديإجرءات 
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ً تبادالً المستنديالتحصيلإجراءاتتتضمن :متسلسلةخطوةكلالسابقلرسمايشير.الحقوقتفيالسدادعلىبالتعاقدالوعدأوالنقدمقابلالسلعملكيةبإعطاءلمستنداتتدريجيا

عادة)للتحصيلالمستنداتمقدم/المحصلالبنكوتحديد(ب)دفع؛وسيلةباعتبارهالمستنديالتحصيلتخصيص(أ):يليبماالسلعبيعشروطعلىوالبائعالمشتريموافقة1.

مستندعلىيتحصلو(عليهالمسحوب)المشتري/المستوردإلىالسلعبشحن(األصيلالمالك)البائع/المصدريقوم.المطلوبةالمستنداتوإدراج(ج)؛(المشتريبنكيكونما

.الوكيل/الشحنشركةمن(شحنمستند)للتداولقابلنقل

البنكبموجبهاتطيعيسالتيوالنصوصالشروطمحدداً التحصيلأمر(أ):منتتكون(التحويلعنالمسؤولالبنك)مصرفهإلىالمستنداترزمة(يحول)ويقدمالبائعويعد2.

المنشأ،وشهادةأمين،التوثيقةمثل)األخرىوالمستندات(ج)؛(الشحنمستند)للتداولالقابلالنقلومستند(ب)المدفوعة؛القيمةواستالمالمشتريإلىالمستنداتتسليم

.المشترييطلبهاالتي(الفحصوشهادة

المستنداتتقديممفادهاليماتبتعالمشتريبالدفيللتحصيلالمستنداتمقدم/المحّصلالمعينالبنكإلىالخاصالبريدأوالبريدعبرالمستنداترزمةالمحّولالبنكويرسل3.

.السدادعلىوالحصول(عليهالمسحوب)المشتريإلى

بشأنالمشتريطاراخ(ب)التحصيل؛أمرمعالمستنداتاتساقمنللتأكدالمستنداتمراجعة(أ):يليبما(المحّصلالبنك)للتحصيلالمستنداتيقدمالذيالبنكويقوم4.

.السدادبشروطالوفاءعندالمستنداتعناإلفراج(ج)التحصيل؛أمرفيالواردةوالشروطالنصوص

المستنداتواستالم(ب)؛(آجلتاريخفيبالسدادالوعد)القبولعلىبالتوقيعالتحصيلأمرسمحإنأو،(الكمبيالةعلىبالتوقيع)نقداً بالسداد(أ):يليبماالمشتريويقوم5.

.الشحنةوحيازة

.المقبولةالكمبيالةقيمةاالستحقاقأجلحلولعندأوفوراً المحّولللبنكالمحّصلالبنكويسدد6.

.(األصيلالمالك)للبائعالمبلغبسدادذلكبعدالمحّولالبنكويقوم7.



االعتماد المستنديخطابات : أهم وسائل الدفع الحديثة
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فيالمسـتعملةالهامـةاألدواتإحـدى•

طريـقعـنالخارجيـةالتجـارةتمويـل

حقوقيضمنقانونيإجراءوهوالبنـوك

هدتعفهو.التجاريةالعمليةأطرافجميع

االعتمادفاتحالبنكعنصادربالدفعكتابي

نكب)المراسلالبنكإلى(المستوردبنك)

فاتحنكالبفيهيتعهد،(المستفيدأوالمصدر

وباتسحقبولأومعينمبلغبدفعاالعتماد

وذلكمحددة،مدةوخاللمحددةبقيمة

اتمامالمطابقةالمستنداتتقديممقابل

يالتالشروطوتتضمناالعتمادلشروط

.(الطلبمقدم)المشتريوضعها

إجراءات فتح 

االعتماد المستندي

لتجارةاغرفةمنالقواعدمنلمجموعة(التحصيلفواتير)مثلاالعتمادخطاباتوتخضع

.العالمبنوكمن٪90منأكثربهاوتلتزم،UCP600باسماختصاراومعروفةالدولية



االعتماد المستنديخطابات آلية 
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1

2

3

4

البائع المشتري

العقد

االعتماد المستندي خطاب 
بنك 

االصدار

بنك المؤكد 

لخطاب 

االعتماد

االعتماد المستندي خطاب تأكيد االعتماد المستندي خطاب طلب 

5

8

9

البائع المشتري

عالبضائ

قبول الدفع
بنك 

االصدار

بنك المؤكد 

لخطاب 

االعتماد

وثائق التصريح•

ند الدفع فورا أو وعد بالدفع ع•

موعد االستحقاق

الوثائق

7

الوثائق

6

قبول الدفع

10



المستندياالعتماد خطابات أطراف 
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:هيالمستندياالعتمادفيتشتركأطرافربعةأ

جميعويشمل.ماداالعتفاتحالبنكوبينبينهعقدشكلفياالعتمادويكوناالعتماد،فتحيطلبالذي:(المستورد)المشتري1.

.المصدرمنالمستورديطلبهاالتيالنقاط

فيمباشرةفيدالمسـتإلىإمـاويرسـلهشروطوفقللمستورداالعتمـادبفـتحيقـوم:(المستوردبنك)االعتمـادفـاتحالبنـك2.

.مستنديالاالعتمـادعمليـةفيثـانيبنـكمشـاركةحالـةفيالبـائعبلدفيمراسليهأحدإلىأوالبسيط،االعتمادحالة

.صـالحيتهمـدةفياالعتمـادشـروطبتنفيـذيقـومالـذيالمصدرهو:(المصدر)المستفيد3.

لمصـدراالبنـكمـنإليـهالـوارداالعتمـادخطاببنص(المصدر)المستفيدبإبالغيقومالذيالبنكهو:المراسلالبنك4.

هـذايضـيفوقـد.الغالبفيهوكماالمستندياالعتمادعمليةتنفيذفيبنكمنأكثرفيهايتدخلالتيالحاالتفيلالعتماد

بالبنكمىيسوهنـاالمصـدر،البنـكبـهالتـزمالـذيبـااللتزامملتزمـافيصـبحاالعتمـاد،إلىتعزيـزهالمراسـلالبنـك

.المعزز



المستندياالعتماد خطابات أنواع 
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:، تنقسم اإلعتمادات المستندية إلى نوعين رئيسيينمن حيث االلتزام البنكي

لإللغاءاعتماد مستندي قابل 

Revocable L/C

أي يتضمن قبل المستورد وال من 

التزام من قبل البنك تجاه المصدر أو

بنكه المراسل وهو نادر االستعمال

لإللغاءقابل الغيرمستندياعتماد 

Irrevocable L/C

و هو إلتزام فعلي على البنك مصدر اإلعتماد بشرط أن 

تقدم المستندات المطلوبة مطابقة تماماً لشروط اإلعتماد و

بنوده إلى البنك مصدر اإلعتماد أو البنك المسمى أو المعين

المعززغير المعززللتداولمباشر
االعتماد 

الدائري

إعتمادات 

الشرط 

األحمر

اإلعتمادات 

تحت الطلب
إعتمادات 

المقابلة



المباشرلإللغاءقابل الغير المستندياالعتماد خطابات 
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البنكعلىيجعلالالنوعهذاوالمستندات،قيمةأوالكمبيالةدفعوالقيمةمقابلفيفقطالمستفيدأماميكونالبنكإلتزامفيهو

مثلاإلعتمادفيصراحةيوضححيثباإلعتماد،المسمىالمستفيدعداطرفأيتجاهاإللتزاماتمننوعأياإلعتمادمصدر

.(اإلعتمادفاتحالبنكمكانفيالمستنداتلتقديمصالحواإلعتمادمصدرالبنكبواسطةللصرفصالح)

فالعتماد،اإلمصدرالبنكمقابلالحقتكتسباللكنهاو،الموركمبيالةتشتريأنتختارقدالماليةالمؤسساتوالبنوكو

الكمبيالةلمشتريالوحيدالحقوالدفع،علىليطمئنهالكمبيالةلمشترياإلعتمادمصدرالبنكمنإرتباطأوإلتزامأيينقل

.المستفيدعننيابةللتحصيلالكمبيالةبتقديميقومأنهواإلعتماداتمنالنوعهذاتحت



الدائريلإللغاءقابل الغير المستندياالعتماد خطابات 
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أوللمبلغدائريا  يكونقدولإللغاءقابلغيرأوقابلإعتماديكونقدومخصص،تعديلبدونقيمتهتجددالذياإلعتمادهوو

:بيانهيليكما،المدة

.المدةمعمتكررالمبلغفيهيكون-:بالمدةالمرتبطالدائرياإلعتماد•

لإلعتمادالتلقائيةالقيمةتصبح،أشهرستةلمدةالشهرفي$100000بمبلغدائرياإلعتماديكونعندما:مثال  

100000600000 = 6 x$،إتمامهاعدمأوالشهرخاللتمتالتيالسحوباتالنظربغض.

(الالحقةرالشهوإلىتضافالشحنتنفيذبعدشهريا  المتبقيةالقيمةأنأي)مجمعيكونقدالحالةهذهفياإلعتمادو

.(تضافالالمتبقيةالقيمةأنأي)مجمعغيرأو

للمستفيديجوزالمجمعغيراإلعتمادحالةففياألولالشهرخاللأمريكي$50000شحنتمماإذا:فمثال  

150000إلىيصلماشحنلهفيجوزالمجمعاإلعتمادحالةوفي،التاليالشهرفي$100000منأكثرشحن

.التاليالشهرفي$

ابقالس)اإلعتمادبهاالمحددالمدةفيبالكاملإستخدامهينتهيأنبدالفيهو:بالمبلغالمرتبطالدائريإلعتمادا•

.(اإلعتمادفتحعندللمستفيدإبالغها



RED CLAUSE L/Cاألحمرالشرط االعتماد المستنديخطابات 
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بدل تقدديم بددفع دفعدة مقدمدة للمسدتفيد ق( اإلعتمادأي بنك أخر مسمى في أو )و هي اإلعتمادات التي تصرح للبنك معزز اإلعتماد 

.من قيمة اإلعتماد % 100المستندات الشحن المطلوبة و قد تصل إلى 

مداد قد سمي هذا النوع بهذا اإلسم ألنه عند صدور أوائل اإلعتمادات من هذا النوع كدان يدتم كتابدة هدذا الشدرط فدي صددر اإلعتو 

.المسمىبالمداد األحمر ليلفت نظر البنك 

لي ، و يستخدم هذا النوع عادة مع الوسطاء أو السماسرة لكي يتمكندوا مدن الحصدول علدى القيمدة لددفع مسدتحقات المدورد األصد

البندوك و هو يمثل عادة المعادل لقيمة تمويل هدذه العمليدة عدن طريدق أحدد. للمشتريعلى البضائع المشتراه لشحنها والحصول 

.السدادبعد حذف المصاريف و الفوائد و المخاطر المتعلقة بعملية اإلقتراض و 



القابل للتحويلالمستندياالعتماد خطابات 
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كافدة حقوقده و فيده يكدون المسدتفيد متندازل عدنالتندازل، : همداهناك طريقتين للسماح للمستفيد بتحويل حقوقه إلدى طدرف ثالدث 

حت اإلعتمداد و فيه يكون المستفيد متنازل فقط عن إنجاز أداء المطلوب ت؛ التحويل، المستنديتجاه أية مبالغ تحت قوة اإلعتماد 

.المستندي

و مصدرح لده سدواء كدان مبلدغ أ) اإلعتمداد محدولهو إعتماد يقوم فيه المستفيد بتقديم طلب إلى البندك : اإلعتماد القابل للتحويل 

.أكثرلكي يجعل اإلعتماد محول إلى مورد أو ( بالتداول أو القبول أو الدفع أو أي بنك تم تحديده في اإلعتماد 



المطلوبةالمستندات : المستنديخطابات االعتماد
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.البضاعةفي االعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه( المصدر)صادرة عن المستفيد وتكون : الفاتورة التجارية1.

يع البضذاعة والغرض من هذذه الشذهادة هذو معرفذة مكذان انتذاج أو تصذن( المصدر)عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد وتصدر : شهادة المنشأ2.

وردة مذن أمذاكن ومذن الجذدير بالذذكر أن البضذاعة المسذت. المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصذديق الذوارد فذي الفذاتورة التجاريذة

.مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة

الذة الشذحن البحذري نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلذب بوليصذة شذحن بالطذائرة وفذي حويعتمد : الشحنبوليصة 3.

عذد اسذتالم البضذاعة وتصدر البوليصة من شذركة النقذل ب. فهي تمثل إيصال استالم وعقد نقل ووثيقة ملكية. وهكذاتطلب بوليصة شحن بحرية 

.التعبئةالمراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سالمة 

ادة عذن تطلب هذه الشهادة في االعتمادات التي تعتمذد بضذاعتها علذى الذوزن مثذل السذكر واألرز والشذاي ومذا شذابه وتصذدر عذ: شهادة الوزن4.

.المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن

ومالبسمنزليةتأدوااستيرادعندفمثال.طردكلمحتوياتلمعرفةمتجانسةغيرالبضاعةتكونعندماعادةالبيانهذايطلب:التعبئةبيان5.

ً الطرودتعطىالشحنةنفسفيوأحذية المستفيدعنعادةيانالبهذاويصدر.ومحتوياتهاالطرودأرقامالتعبئةبيانفيويذكرمتسلسلةأرقاما

.ذلكغيراالعتماداشترطإذاإال
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ضمننمالمواصفاتبيانعادةفيطلبشابهوماوالحديدالخشبمثلوالمقاسالحجمعلىتعتمدالبضاعةكانتإذا:المواصفاتبيان6.

.المستفيدعنعادةالبيانهذاويصدرأخرىمواصفاتوأيواالرتفاعوالعرضالطولحيثمنالبضاعةومقاييسأحجامليبينالمستندات

وفحصهااعةالبضبمعاينةالشركاتهذهتقومحيثوالتفتيشالمعاينةبمجالمتخصصةشركاتعنالمعاينةشهادةتصدر:المعاينةشهادة7.

باختيارالمعاينةادةعوتتممعاينتها،بعدالبضاعةتغييربإمكانهحيثالمصدرمخازنفيالمعاينةعمليةتتمأنيجوزوالمباشرةالشحنقبل

.معاينتهاتميالتالبضاعةحالةفيهاتبينمعاينةشهادةتسمىشهادةالمعاينةشركةوتقدمشحنهاسيتمالتيالبضاعةمنعشوائيةعينة

صالحيتهامنلتأكدلاللحومأوومشتقاتهوالحليبكالمعلباتالغذائيةالموادباستيرادالمتعلقةاالعتماداتفيالشهادةهذهتطلب:صحيةشهادة8.

المستوردةمواللحواألغذيةفحصيتمأنهبالذكرالجديرومنالمصدربلدفيالصحةوزارةعنوتصدر.الحيوانيأوالبشريلالستهالك

فيلفعلياطرحهاقبلالحيوانيأوالبشريلالستهالكصالحيتهامدىمنللتأكدالمشتريبلدفيالصحيةاألجهزةقبلمنالخارجمن

.السوق
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جارةالتفيالدفعوسائلأفضلمن•

دفعللحديثةطريقةفهيالخارجية

والمعلوماتالرسائلوتبادل

فةالمختلالدفعبوسائلالخاصة

عبرأوالنقديالسدادسواء

التحصيلأواالعتمادخطابات

طريقعنبعدعنالمستندي

الكترونياتصالنظاماستخدام

فيبنكآالف9نحوبينآمن

وهوالعالمحولدولة209

االتصاالتجمعيةالسمإختصار

البنوكبينالعالميةالمالية

SWIFTعامبهالعملبدأتالتي

الدفعطريقةلتحسين1977

موحدةمقاييسبإدخالالدولية

.اومعالجتهالمصرفيةللعالقات



MT798كيف يعمل 

20



في العالمSWIFTشبكة 
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مؤسسة مالية000 10

دولة212

ي مليون رسالة سجلت ف42أكثر من 

2021المتوسط خالل شهر نوفمبر 

دوالر في اليومتريليون5حجم العمليات يبلغ 
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B2Bلشركاتابينوخصوصااإلنترنتشبكةعبرتتمالتيالتجاريالتبادلعملياتفياألنظمةهذهتستخدم•

حسبغ،لتبلالعالمفياإللكترونيةالتجارةحجمارتفاعمعخصوصاالتعامالتمنالنوعهذاأهميةزادتوقد

.2015عامدوالرتريليون2017،25.3لعاموالتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمرعنالصادرالتقرير

امالنظذاتالتجاريةاألعمالشبكاتمفهوموانتشارظهورمعالسيماكبيراتطورااألنظمةهذهشهدتوقد•

Firmاإليكولوجي value websفيألعمالاشركةمعالقيمةسالسللتنسيقاإلنترنتتكنولوجياتستخدموالتي

تنسقفالشركات.اللوجستيينالشركاءمعوثيقةعالقاتوتطويرالشركات،منمجموعةضمنأوما،صناعة

Supplyالتوريدسلسلةإدارةنظامأساسعلىاإلنترنتباستخدامالخاصةاالحتياجاتإنتاجالموردينمع

Chain Management.
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في االعتماد المستنديدراسات حالة 

24



SNVIالشركة المستوردة مع BNAحالة بنك 

25

نيةالوطالمؤسسة)المستورداتفاقبعد

مع(SNVIالصناعيةللمركبات

دة،المستورسلعةالبخصوصالمصدر

افريل05السبتيوم)المصدررسلأ

بعدوللمستوردشكليةوثيقة(2003

شركة)المصدرمنعليهاحصوله

الوطنيالبنك،بنكهإلىاتجه(فرنسية

قيفارةوكالةBNAالجزائري

(GUEVARA)اعتمادفتحلطلب

اداستيرعمليةتداولقصدمستندي،

اراتبالسيالخاصةالغيارقطعمنكمية

أنإلىاإلشارةويجدر.الصناعية

اأمإيطاليصنعمناألصليالمنتوج

وليامرسي-فرنساميناءفهوالشحنمكان

يفالجزائرميناءفهوالتفريغميناء

.مةالعاصللجزائرالصناعيةالضاحية

قيفارةوكالةفيمستندياعتمادفتحقصدالمطلوبةبالوثائقSNVIشركةممثلهووالعميليتقدم

:يليفيماالوثائقوتتمثل

فيلمتمثبالسياراتخاصغيارقطعالسلعة،نوع:يليماوالمتضمنةالشكليةفاتورة1.

GICLEURSنوعمنمحرك 5MAGNETTI TGE 428 FنوعمنلحافلتينSWFو

TIMONORIEبلغتالتي"األورو"األوروبيةبالعملةقدرتالسلعةلهذهالتكلفةإن؛وغيرها

54،330.11€.

منكلعنوانواسم:منهامعلوماتعدةيتضمنالذيالمستندياالعتمادفتحطلب2.

الرويبة15بريدصندوقالصناعيةالناقالتمركبفيالواقعSNVI:(األمر)المستورد

ةالواقعإيطاليةمؤسسة:(المستفيد)المصِدر؛002641300300الحسابرقمالجزائر

بنك)اإلصداربنكفرنسا؛باريس75002رقمبريدصندوقالبايشارع10في

.العاصمةالجزائر641رقمهاGUEVARAالوكالةالجزائريالوطنيالبنك:(المستورد

حسماننهج29بـالواقعة03010رقموكالة3003بنك(المستفيدبنك)اإلشعاربنك

مفتاح0020142349هوالحسابيورقمهافرنساباريس2080975428بريدصندوق

حنالشومكان،مؤكدولإللغاءقابلغيرمستندياعتمادهو:المستندياالعتمادنوع؛74

.العاصمةالجزائرهوالتفريغومكانفرنساهو

دغير قابل لاللغاء ومؤكتماد المستنديعافتح 
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التوطينوثيقةفيالمتمثلةوأخرىوثيقةالعميلمنطلبيعليه،وقعيوالطلببنكالقبليأنعدب

اإلجماليةالقيمةوSNVIفيالمتمثلةوالمستوردةالشركةكاسممعلوماتعدةتتضمنالتي

حنالشوبلدايطاليا،هووللبضاعةاألصليالبلدكذلكو،€75.860,11فيالمتمثلةوللعملية

فيدونةمالمعلوماتمنوغيرهاغيار،قطعفيالمتمثلةالبضاعةنوعالحالبطبيعةفرنساوهو

(00030)هووالتوطينرقمعلىبالحصولللمستوردالتوطينملففتحيسمح.التوطينوثيقة

البنك،لدىالوكالةرقم:يليفيماتتمثلخانةكلحيثخانات6منالمتكونالتوطينملفورقم

رقم،FOBفينةالسظهرعلىالتسليمبشرطالبيعحالةوفيالبيعرقم،السداسيوالسنة

.التوطينملففتحتاريخو،بهاالمتعاملالعملة،أرقام5منمكونيكونأنويجبالتوطين

MTبـتعرقوثيقةفيالمعلوماتكلتوثيقيقعالعموالت،تحديدبعد البنكيقومالتي700

مديريةإلىيرسلهملفبتكوينالبنكيقومكماسويفت،شبكةطريقعنالمستفيدبنكإلىبإرسالها

DOE(Directionالخارجمعالعمليات des Opérations avec l’Extérieur الردوينتظر(

.سويفتشبكةطريقعندائمالديهماالعتمادفتحطريقعن

وثيقة التوطين

ترسل،DOEطرفمنالملفدراسةبعد

شبكةأيالشبكةنفسطريقعنالقبول

فتحبالمستفيدبنكبإشعاروتقومسويفت،

.االعتماد
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انهمندويتأكبنكه،طرفمنلمصلحتهاالعتمادفتحمنالمصدريتحققبعدماالوثائقإرسال

إلىلبضاعةلالممثلةالوثائقيرسلأنالمصدرالوقتهذافييستطيعالعقدبنوداحترامعلىقادر

:يليفيمائقالوثاتتمثلوالمستوردبنكإلىوإرسالهاالوثائقهذهبمراجعةيقومبدورهالذيبنكه

.التجاريةالغرفةطرفمنموقعةتجاريةفاتورة•

.الجزائريالوطنيالبنكألمرمحررالشحنشيك•

.ةبالبضاعالمتعلقةالميكانيكيةوالكيميائيةالبياناتكلفيهامدونمصنعشهادة•

.الطرودشهادة•

:اآلتيةالوثائقمعالبضاعةبإرسالالمصدريقوم

."أصليةنسخة"النهائيةالفاتورة•

.للتصديرجمركيةوثيقةوهيEX1مننسخة•

.األصليالشحنسند•


