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 :تمهيد     

ألنو غالبا  ،االقتصاديعنصرا أساسيا من العناصر اؼبساعدة على النمو  ،تعترب تنمية الصادرات يف الدوؿ النامية     
الالزمة ( النقد األجنيب)ما قبد أف حصيلة الصادرات تشكل اؼبكوف األساسي غبصيلة الدولة من العملة الصعبة 

ف حصيلة الصادرات أيضا تساىم يف تسديد الديوف والقروض اػبارجية واليت كما قبد أ  ، لتمويل براؾبها التنموية
 .ذبلبها الدولة لتمويل برامج التنمية هبا

ت السلطات اغبكومية اىتماما خاصا بًتشيد وتنويع قطاع ولففي اعبزائر مثال، وبعد تدىور أسعار احملروقات، أ     
 .االقتصاد الوطٍت ذإنقااقي القطاعات األخرى من أجل باإلضافة إذل األخذ بعُت االعتبار ب ،الصادرات

يعرض اؼبصدر منتوجو يف سوؽ آخر غَت سوقو احمللي الوطٍت ولزبائن   تعٍت أف ،ودبا أف عملية البيع إذل اػبارج     
واؼبتمثلة يف ربديد  ،يلجأ ىذا اؼبصدر إذل منحهم بعض االمتيازات ،لذا ومن أجل كسب ثقتهم ،جدد دل يألفهم

ألنو باع ودل يقبض ،لكننا نفهم أف ىذا األمر قد يطرح مشاكل لدى خزينتو ،مواعيد وآجاؿ الحقة سبكنهم من الدفع
 .وجدت طرؽ لتمويلو من أجل إسباـ عملية التصدير -اؼبصدر  -وتفاديا ؼبثل ىذه اؼبشاكل وألجل تسوية خزينتو 

األوؿ تقنيات التمويل  اؼببحثحيث سنتناوؿ يف  ،مباحث ثالثةا الفصل إذل ذومن ىذا اؼبنطلق سنقـو بتقسيم ى     
الثاين، يف حُت سنخصص  اؼببحثبينما تقنيات التمويل متوسطة وطويلة األجل سنتعرض ؽبا يف  قصَتة األجل،

 .لتقنيات التمويل األخرى اغبديثةالثالث  اؼببحث
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 :تقنيات التمويل قصيرة األجل: المبحث األول     

شهرا، لكنها قد  18نيات أو قروض التمويل قصَتة األجل ىي تلك القروض اليت عادة ما سبتد مدهتا إذل إف تق     
 :زبتلف من بلد آلخر وأمهها

 ؛قروض التنقيب والبحث -1      
 خصم الكمبياالت اؼبستندية ؛ -2      
 ؛التسبيقات بالعملة الصعبة للتصدير -3      
 ؛لصعبة اؼبتجددةالتسبيقات بالعملة ا -4      
 القروض اػباصة بتعبئة الديوف الناشئة عن التصدير؛ -5      
 ؛قروض التمويل اؼبسبق للصادرات -6      

 ؛قروض التمويل اؼبسبق اؼبختصة -6-1           
 ؛قروض التمويل اؼبسبق اؼبختصة ذات اؼبعدالت الثابتة -6-2           
 ؛بق القابلة للتجديدقروض التمويل اؼبس -6-3           

 ؛"L'affacturage"أو  "Factoring: "الوساطة التجارية -7     
 ؛اغبديثة" L'affacturage"أو  "Factoring"الػػػػػػ  -8     
 تأكيد الطلبية؛ -9     
 ؛قروض سبويل اؼبخزونات باػبارج -10     
 قروض سبويل أخذ اؼبشاركة يف اػبارج؛ -11     
 ."Counter trade"والتجارة اؼبقابلة "  Barter"اؼبقايضة  عمليات -12     
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   "Crédit de prospection et recherche"   :قروض التنقيب والبحث :المطلب األول          

عندما يباشر اؼبصدر أو اؼبؤسسة اؼبصدرة ؾبهودات من أجل البحث والتنقيب عن أسواؽ جديدة، فحتما             
مواجهة نفقات جديدة وخاصة، تضاؼ إذل تلك النفقات العادية واعبارية واؼبرتبطة بعملية التصدير، وديكن سيكوف يف 

 : 1حصر ىذه النفقات اعبديدة يف مصاريف كل من

 البحث ودراسة األسواؽ األجنبية؛ -
 اؼبشاركة يف الصالونات اؼبتخصصة بالتصدير؛ -
 اؼبشاركة يف اؼبعارض الدولية وغَتىا؛ -
 ضرات أو ملتقيات حوؿ األسواؽ األجنبية؛تنظيم ؿبا -
 مهمات للتنقيب عن األسواؽ اعبديدة، وما يتبع ذلك من مصاريف إقامة وتنقالت؛ -
 دعوة شركاء أجنبيُت من األسواؽ األجنبية؛ -
 عمليات التسويق اؼبباشر للتنقيب والبحث عن األسواؽ اعبديدة؛ -
 اؼبشاركة أو اؼبسامهة يف التظاىرات التجارية؛ -
 باؿ األعواف والزبائن األجنبيُت؛استق -
 تكييف اؼبنتجات وعمليات اإلشهار؛  -
 .اؼبندوبُت يف اػبارج -

ه اؼبصاريف ستشكل حتما عبئا ثقيال على خزينة اؼبؤسسة، ويف غالب األحياف ال تستطيع اؼبؤسسة دبواردىا ذى        
عقد تأمُت "العبء على خزينتها إذل ما يعرؼ بػ  اؼبؤسسة أف تلجأ لتخفيف ذهؽباغبالة ديكن  ىذهالذاتية تغطيتها، ففي 

، لدى شركات التأمُت اؼبختصة يف ذلك، وبعد ذلك ديكنها "contrat assurance - prospection" "التنقيب
اغبصوؿ على سبويل كامل من بنكها من أجل البحث والتنقيب عن أسواؽ جديدة، ويكوف ىذا التمويل دبعدؿ سبييزي أو 

 ".  Taux préférentiel"تفضيلي 

                                                 
1
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, les editions 

FOUCHER, Vanves, France, 2007, P: 422.      
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على التخفيف يف احتياجاهتا اؼبالية،  –أو اؼبصدرين  -ىذا اؼبعدؿ اؼبغري والتحفيزي يفيد إذا اؼبؤسسات اؼبصدرة         
 مناؼبؤسسات االستفادة ومن خالؿ ىذا اؼبعدؿ أيضا  ذهؽببفضل حصوؽبا على موارد مالية جديدة وبتكلفة أقل، كما ديكن 

 .  1ياجاهتا اؼبالية األخرى، من غَت احتياجات البحث والتنقيبسبويل حىت لباقي احت

مبالغ  -"Parrainage bancaire"إال إذا قاـ البنك باؼبخاطرة البنكية  –أما عن مبلغ القرض فيجب أف ال يتجاوز       
وف لسنة قابلة للتجديد، التعويض القصوى اليت ديكن أف تقدمها وكاالت التأمُت، أما فيما يتعلق دبدة القرض اؼبمنوح فيك

وجيب أف نشَت ىنا أيضا إذل أف البنك قد يوافق يف بعض اغباالت على منح سبويل للتنقيب .  2سنوات 5إذل  3وىذا من 
 .3والبحث حىت بدوف موافقة شركات التأمُت على منح تأمُت التنقيب

ذه، تستطيع اؼبؤسسات اؼبصدرة من اكتساب يف األخَت ديكننا القوؿ بأنو ومن خالؿ قروض التنقيب والبحث ى        
أسواؽ جديدة، دل تكن لتحصل عليها لوال ىذا النوع من التمويل، إذ يسمح ؽبا ىذا األخَت برفع وزيادة صادراهتا واؼبتجهة 

 .كبو ىذه األسواؽ، وعليو ديكننا القوؿ بأف قروض التنقيب والبحث ىذه تشكل عنصرا أساسيا من عناصر سبويل الصادرات

 "Escompte de la traite documentaire " :المستندية تخصم الكمبياال :المطلب الثاني         

التقنية من أكثر التقنيات شيوعا يف سبويل التجارة اػبارجية، وتقـو معظم البنوؾ التجارية خبصم  ىذهتعترب          
  . 4صدر على قرض بضماهناالكمبياالت اؼبستحقة للمصدر قبل حلوؿ آجاؽبا، أو قد حيصل اؼب

بنقل ملكيتها إذل اؼبصدر عن ( اؼبشًتي األجنيب)ويقصد باػبصم تلك العملية اليت يقـو دبقتضاىا حامل الكمبيالة          
، ويتمثل "Agio"طريق التظهَت قبل ميعاد االستحقاؽ مقابل حصولو على قيمتها ـبصوما منها مبلغ معُت يسمى باآلجيو 

يف الفوائد اليت يتقاضاىا البنك نتيجة ػبصمو الكمبيالة، وىدا من تاريخ اػبصم إذل  –أي اؼببلغ اؼبخصـو  –ىذا األخَت 
 .5تاريخ االستحقاؽ، مضافا إليو بعض العموالت

                                                 
1
 Patric VIZZAVONA, Gestion financière, 8 édition, édition Berti, Alger, 1993, P: 408.   

2
 Bernard Gaumont, paroles d’exportateurs, regroupé par: Henri BAZERQUE, ANPE international, Paris, 1997, P: 

234. 

3
 Ibidem.    

4
، اٌما٘شج، ِطاتغ األ٘شاَ اٌتجاس٠ح، اٌطثؼح األٌٚٝ، ١ٌٛ٠ٛ "رؤية من خالل تجارب بعط الذول النامية"ويل الصادرات المصرية تمٔجٜٛ ػٍٟ خشثح،   

 .70: ، ص9111

5
 .991: ، ص9111اٌّىتثح األٔجٍٛ ِصش٠ح، : ،  اٌطثؼح  اٌثاٌثح، اٌما٘شج -مناهج التخار القرارات  –التمويل المصرفي إتشا١ُ٘ ِختاس،   
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متاحة للمصدر كي يقـو خبصم الكمبيالة اؼبستندية اؼبسحوبة على  إمكانيةوعليو فإف خصم الكمبياالت اؼبستندية ىي      
نو ىنا بدال من أف يقـو اؼبشًتي من ربصيل ىاتو الكمبيالة على بنكو، يقـو اؼبصدر بطلب من بنكو خبصم إي، أي اؼبشًت 

ف البنك يدفع قيمتها للمصدر، وحيل ؿبلو يف الدائنية، ويقـو البنك القائم بعملية اػبصم بتسليم إىاتو الكمبيالة، أي 
 .  1ع قيمة الكمبيالة أو قبوؽبااؼبستندات إذل اؼبستورد أو بنكو، يف مقابل دف

" مستندات مقابل الدفع"وال تعترب اؼبستندات اؼبرفقة بالبضاعة دبثابة ضماف للبنك، إال عند وجود شرط         
"Documents contre paiement" مستندات مقابل القبوؿ"، أما يف حالة وجود شرط" "Documents contre 

acceptation"اغبالة أف يتخلى عن اؼبستندات إذل اؼبشًتي، وىذا عندما يتم التوقيع على  ىذهبنك يف ، فإنو يتعُت على ال
اغبالة ديكن للبنك أف يتحمل خطر إعسار اؼبشًتي، أو قد يكوف بإمكانو الرجوع على عميلو  ىذهالكمبيالة بالقبوؿ، ويف 

 .اؼبصدر

نوؾ وخباصة يف الدوؿ النامية تتمثل يف عدـ توافر اؼبوارد اؼبالية كما أف اؼبشكلة الرئيسية اليت تتعرض ؽبا الكثَت من الب        
األخَتة تكاد تفتقر ؽبا جل الدوؿ النامية، حبيث لو توفرت  ىذهالكافية، وخاصة يف حالة غياب األسواؽ الثانوية للقبوؿ، 

اػبصم لشراء كمبياالت القبوؿ، ومن  البنوؾ اؼبركزية يف البلداف النامية إذل تسهيالت إعادة ىذهىاتو األسواؽ يكوف بإمكاف 
 .  2مث تزويد البنوؾ التجارية بالسيولة الكافية

أما عن الفرؽ بُت خصم الكمبياالت اؼبستندية والتحصيل اؼبستندي فيكمن يف أف ىذا األخَت يتم تكليف بنك       
ياالت اؼبستندية فإف اؼبصدر يطلب من اؼبصدر يف ربصيل ديوف اؼبصدر على اؼبشًتين األجنبيُت، أما يف حالة خصم الكمب

لو الكمبيالة، أي أنو يقـو بدفع قيمتها لو، وبذلك فإنو حيل ؿبلو يف الدائنية حىت تاريخ استحقاؽ ىذا  مخيص أفبنكو 
 . الدين

 ىذهكما أف ىذا النوع من القروض ال خيتلف عن باقي القروض العادية األخرى، إذ ال خيلو من اؼبخاطر، وأىم       
وبنك اؼبصدر عندما يقبل خصم . دبدى قدرتو على السداد وكذلكاؼبخاطر يف ما يرتبط بالوضع اؼبارل للمشًتي، 

مستندات "الكمبياالت اؼبستندية لصاحل زبونو اؼبصدر، فهو هبذا ال يتفادى مثل ىاتو اؼبخاطر، إال يف حالة وجود عبارة 
اؼبستندات ومهما   ىذهاؼبستندات ال تعترب ضمانا كليا، ألف  ىذها، كما أف ، واليت سبت اإلشارة إليها سابق"مقابل الدفع فورا

                                                 
1

  .221: ، ص9191اٌذاس اٌجاِؼ١ح، : ، اٌطثؼح اٌثا١ٔح، ت١شٚخاالقتصاد النقذي والمصرفيِصطفٝ سشذٞ ش١حح،  

2
، اٌما٘شج، ِطاتغ األ٘شاَ اٌتجاس٠ح، اٌطثؼح األٌٚٝ، "رؤية من خالل تجارب بعط الذول النامية"تمويل الصادرات المصرية ٔجٜٛ ػٍٟ خشثح،  

 .70: ِشجغ سثك روشٖ، ص
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كانت قيمتها القانونية يف إثبات حق اؼبصدر إال أهنا ال ترقى ألف تكوف نقودا كاملة، كما أف البنوؾ ال تلجأ إذل ىذا النوع 
 .واؼبصدر يشًت من القروض إال إذا توافرت الثقة اؼبتبادلة، وتكررت اؼبعامالت ما بُت اؼب

وجيب اإلشارة يف النهاية، إذل أنو يف ظل ىذا اجملاؿ من التمويل ىناؾ عدد متزايد وكبَت من برامج التمويل اإلقليمية،      
واليت تتيح القروض وتسهيالت إعادة اػبصم هبدؼ دعم التجارة الدولية بشكل عاـ، والصادرات بشكل خاص، ولعلو ومن 

 BLADEX" (Banco Latinoamericano de"اجملاؿ من التمويل قبد برنامج بُت أقبح الربامج يف ىذا 
Exportaciones)1 إعادة اػبصم يف أمريكا الالتينية، وأيضا ومن بُت و ، القائم يف بنما، والذي يتيح تسهيالت للتمويل

 .  2الربامج األخرى قبد ىناؾ برنامج سبويل التجارة العربية التابع لصندوؽ النقد العريب

 (: ADE)التسبيقات بالعملة الصعبة للتصدير : المطلب الثالث     
                                                                 "Les avances en devises à l’exportation  " 

ينها وبُت تلك التسبيقات ه التسبيقات بالعملة الصعبة خاصة بالتصدير، وىذا للتفرقة بذلقد أشرنا يف العنواف بأف ى    
، ولقد ظهر ىذا النوع من القروض حديثا، وخصوصا يف الدوؿ اليت عرفت معدالت فائدة مرتفعة 3بالعملة الصعبة باالستَتاد

ه الدوؿ يعجزوف عن منافسة نظرائهم من اؼبصدرين األجنبيُت، وىذا نظرا ؼبا كاف ذيف السوؽ، وىذا ما جعل مصدرو ى
 .4نب من قروض متالئمة مع معدالت الفائدة اؼبنخفضة جدااصدروف األجيتمتع بو ىؤالء اؼب

وعليو فإف إجراءات القرض بالعملة الصعبة تؤمن وتضمن للمصدرين نفس شروط اؼبنافسة مع منافسيهم األجنبيُت،      
 .وتسمح ؽبم أيضا باغبصوؿ على العمالت الصعبة بنفس معدالت الفائدة

لصعبة ىي عبارة عن قروض فبنوحة من طرؼ بنك لصاحل مؤسسة مصدرة، وقيمة ىذا القرض والتسبيقات بالعملة ا     
ىذا  فإفوعليو   ،6، وبقيمة الفاتورة، ويكوف تاريخ استحقاقها ىو نفس تاريخ استحقاؽ الفاتورة5تكوف بالعمالت الصعبة

                                                 
1
 (.9101جأفٟ ِٓ سٕح  72تٕه أِش٠ىا اٌالت١ٕ١ح ٌٍصادساخ، ٚتذ أ ٘زا اٌثٕه ػٍّٗ تصٛسج فؼ١ٍح تتاس٠خ )  

2
 .ٔفس اٌّشجغ  

3
 Les( "ADI)ألْ اٌتسث١ماخ تاٌؼٍّح اٌصؼثح لذ تىْٛ خاصح تاالست١شاد، ٚفٟ ٘زٖ اٌحاٌح تّٕح ٌٍّستٛسد، ٚ٘زا ِٓ أجً دفغ ل١ّح ِستحماخ ٚاسداتٗ،   

avances en devises à l’importation." 

4
 Marie-Liesse et Hoube-Masse, La C.C.E et le financement des exportations bénéficiant d’un soutien public – 

L’intégration en question -, thèse pour le doctorat de l’université de RENNES 1, sans date, P: 18. 

5
 .اٌخ.........واألٚسٚ، اٌذٚالس األِش٠ىٟ ٚا١ٌٓ ا١ٌاتأٟ: ٌؼّالخ اٌم٠ٛحتىْٛ أساسا تا  

6
 Corine Pasco, Commerce international, 5

 ème 
édition, DUNOD, PARIS, 2004, PP: 130, 135. 
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ديد لصاحل زبائنها اؼبستوردين، وعليو فإف النوع من القروض يقيد اؼبؤسسات اليت قامت بعملية التصدير مع منح آجاؿ للتس
 . 1ىذا النوع من التمويل يفيد اؼبصدر أيضا ويف نفس الوقت من سبويل احتياجات خزينتو والتخلص من خطر الصرؼ

أما عن ربصيل التسبيقات بالعملة الصعبة، فيكوف عند استحقاؽ الدين من عند اؼبشًتي األجنيب، فإذا كاف التسبيق     
اغبالة ال يكوف ىناؾ خطر للصرؼ، ويف ىذه اغبالة أيضا يصبح التسبيق  ىذهلة التسديد من قبل اؼبستورد، ففي بنفس عم

 .بالعملة الصعبة يف نفس الوقت وسيلة لتمويل احتياجات اػبزينة، ووسيلة للحماية ضد خطر الصرؼ

اغبالة  ىذهالتسديد من قبل اؼبستورد األجنيب، فإف يف أما إذا كاف التسبيق بالعملة الصعبة خيتلف عن العملة اليت يتم هبا     
 .2ديكن للمصدر أف يربح أو خيسر من الصرؼ، وىذا تبعا لسعر الصرؼ السائد يف السوؽ

 .3وىنا جيب على اؼبؤسسات أف تتخذ احتياطاهتا، وأف تقـو بعملية ربكيم ألسعار الصرؼ عند تاريخ االستحقاؽ    

أف مدة التسبيقات بالعملة الصعبة ىي من نوع القروض قصَتة األجل، واليت من خالؽبا يقـو  وذبدر اإلشارة أيضا إذل   
تتجاوز مدة العقد اؼبرـب بُت اؼبصدر واؼبستورد،   ال جيب أف ىذه، كما أف مدة التسبيقات 4اؼبصدر بتمويل عملياتو التصديرية

باإلرساؿ الفعلي للبضاعة للمستورد األجنيب،  ةصدر التسبيقات ال تتم إال يف حالة قياـ اؼبؤسسات اؼب ىذهواؼبستورد، كما أف 
 .وديكن إثبات ذلك بكل الوثائق اؼبمكنة، وعلى وجو اػبصوص الوثائق اعبمركية الدالة على ثبوت عملية التصدير

 :  5نذكر منها بأهنا خصائصوسبتاز التسبيقات بالعملة الصعبة بعدة     

 :ت المصدرأداة خاصة تتوافق وتتالءم مع حاجيا -أ     

 .االستفادة مباشرة من مبلغ صادراتو بالعملة الصعبة -اؼبصدر-نو بإمكاف ىذا األخَت إحيث      

 

                                                 
1
 Bernard Gaumont, Paroles d’exportateurs, regroupé par: Henry BAZERQUE, ANPE international, PARIS, 1997, 

P: 247. 

2
 André Guyomar, Etienne Morin, Commerce international, Editions DALLOZ, PARIS, 1998, P: 155.  

3
 .991 -991: ، ص ص2779، د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼ١ح، تقنيات البنوكاٌطا٘ش ٌطشش،   

4
 Michel Jura, Technique financière international, DUAND, PARIS, 1999, P: 150.  

5
 Bernard Gaumont, Op Cit, P: 247. 
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 :األمان -ب      

اؼبؤسسة تغطي  ىذه، وبالتارل فإف (الفاتورة)التسبيقات بالعملة الصعبة ديكن أف تكوف بنفس عملة البيع  ىذهإف       
 .بشكل كلي كل ـباطر الصرؼ

 : التكلفة_ ج      

 Le taux du marché"معدؿ الفائدة احملسوب يكوف دبعدؿ السوؽ ما بُت البنوؾ للعمالت الصعبة       
interbancaire des devises " وىذا ما جيعل التمويل بالتسبيقات بالعملة الصعبة يكوف أكثر ربفيزا من أي سبويل ،

 .آخر

 .هنا تطلب بأي عملةأليقات بالعملة الصعبة دبرونة عالية، وىذا سبتاز التسب :"Souplesse"المرونة  -د     

 ىذهولفهم تقنية التسبيقات بالعملة الصعبة بشكل جيد، نقدـ الشكل التوضيحي اآليت، والذي يبُت مراحل سَت       
 :1التقنية

 سير عملية تقنية التسبيقات بالعملة الصعبة(: 02)شكل رقم 

       

 

 

 

 

Source: A. barrelier et autre, Pratique du commerce international -Exporter-, 9ème édition, 
les éditions FAUCHER, PARIS, SD, P: 638 

                                                 
1
 A. barrelier et autre, Pratique du commerce international -Exporter-, 9

ème
 édition, les éditions FAUCHER, 

PARIS, SD, P: 638. 
 

 سوؽ الصرؼ

 اؼبصػػػػػػدر
 

 اؼبستورد

سوؽ العملة 
 الصعبة

 بنك اؼبصدر

1

 8  

3

 8  

2

 8  
4

 8  

9

 8  

6 
8

 8  

5

 8  

7

 8  
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 :شرح العملية

 االتفاؽ بُت اؼبصدر واؼبشًتي على إبراـ العقد التجاري؛ -1
 يقـو اؼبصدر بطلب التسبيقات العملة الصعبة من بنكو؛ -2
 يقـو البنك دبنح موافقتو على تقدًن التسبيقات؛ -ويف حالة قبولو-ملف اؼبصدر  بعد دراسة طلب -3
 Marché"سوؽ األورو للعمالت الصعبة : مثال)يقـو البنك باقًتاض العملة الصعبة من سوؽ العمالت الصعبة  -4

de l’eurodevise )"؛ 
 يقـو البنك بإقراض أو سبويل اؼبصدر بالعملة الصعبة؛ -5
 ؛" Marché des échanges"صدر ببيع العملة الصعبة مقابل العملة احمللية يف سوؽ الصرؼ يقـو اؼب -6
 يقـو اؼبستورد عند تاريخ االستحقاؽ بدفع قيمة الصفقة لصاحل اؼبصدر وذلك بالعملة الصعبة؛ -7
 بعد حصوؿ اؼبصدر على العملة الصعبة، يقـو بتسديدىا لبنكو الذي مولو هبا سابقا؛ -8
 .البنك أيضا بإرجاع مبلغ القرض بالعملة الصعبة إذل سوؽ العمالت الصعبة واليت اقًتضها منها يقـو -9

 :1التسبيقات بالعملة الصعبة المتجددة :المطلب الرابع     
                                         "Les avances en devises renouvelable ou roll-over" 

ن بالبحث الدائم واؼبتواصل عن التمويل الالـز لصادراهتم، ودبعدالت فائدة أقل ارتفاعا، ومع إف قياـ اؼبصدري     
، وأكثر مرونة، دفع بالبنوؾ إذل االقًتاح على "Trés large"إمكانية إجياد مصادر للتمويل يف كل مرة أكثر اتساعا 

 ."لصعبة المتجددةالتسبيقات بالعملة ا"  ػػػػػزبائنهم اؼبصدرين تقنية جديدة تعرؼ بػ

القروض تقدـ بالعمالت الصعبة األكثر  ىذه، ألف إف استعماؿ ىذا النوع من القروض يتسم دبرونة عالية       
 .اخل.........استعماال، كالدوالر األمريكي، اليورو والُت الياباين

 ااؼبصدرين اؼبقًتضُت قروض كما أف البنك اؼبانح ؽبذا النوع من القروض يتعهد بتقدًن أو وضع ربت تصرؼ       
 .2بالعملة الصعبة قصَتة األجل قابلة للتجديد

                                                 
1
 André Guyomar et Etienne Morin, Op Cit, P: 167. 

2
جذدج تؼطٟ ٔفس أثش اٌمشٚض ِتٛسطح ٚط٠ٍٛح األجً، ألٔٗ ٚتتجذ٠ذ اٌمشٚض لص١شج األجً فٟ وً ِشج ٠ّىٓ أْ إْ اٌمشٚض لص١شج األجً اٌّت  

 .األثش تصً ِذتٙا إٌٝ ِذج اٌمشٚض اٌّتٛسطح ٚط٠ٍٛح األجً، ٚتٙزا فئْ اٌمشٚض لص١شج األجً اٌّتجذدج أٚ اٌّتٛسطح ٚط٠ٍٛح األجً س١ىْٛ ٌّٙا ٔفس
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سنوات، كما  10إذل  2وجيب التنويو أيضا إذل أف القروض بالعملة الصعبة القابلة للتجديد سبنح سبويال ديتد من       
القرض، ولكن ذبدر القروض تكوف متغَتة وـبتلفة، وىذا حسب كل مرحلة من مراحل  ذهأف معدالت الفائدة ؽب

إذل  5اإلشارة إذل أف البنوؾ تستطيع أف تقًتح ؾبموعة من أشكاؿ القروض ىذه، ودبعدالت فائدة ثابتة وؼبدة سبتد من 
 .سنوات 10

 :القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير :المطلب الخامس     
                                                  "Crédit de mobilisation nées à l’exportation" 

إف القروض اػباصة بتعبئة الديوف الناشئة عن التصدير سبنح للمؤسسات اؼبصدرة أو اؼبصدرين والذين دينحوف      
شهرا، أي  18مدة  ىذهوجيب أف ال تتجاوز آجاؿ الدفع   ،1لزبائنهم اؼبستوردين مهال أو آجاال للتسديد أو الدفع

الناشئة عن التصدير على مستوى بنوكهم، ولكن ربت  فيو دالتقنية يستطيع اؼبصدروف تعبئة ال ىذهالؿ نو من خإ
 :2ؾبموعة من الشروط، نذكر منها

 جيب أف يثبت اؼبصدر فعليا عملية تصدير البضاعة إذل بلد اؼبشًتي؛ -   
 تعبئتها؛الديوف غَت اؼبدفوعة من قبل اؼبستورد واجملمدة، ال يستطيع اؼبصدر  -   
 شهرا، اعتبارا من تاريخ إرساؿ البضاعة؛ 18مهلة الدفع اؼبمنوحة للمشًتي األجنيب جيب أف ال تتجاوز  -   
 التعبئة ديكن أف تشمل كل مبلغ الديوف؛ -   
مع تاريخ استحقاؽ الديوف التجارية على اؼبشًتي ( يتطابق)تاريخ استحقاؽ ىذا القرض جيب أف يتوافق  -   

 Délai de)األمواؿ إلعادهتا إذل أرض الوطن  ىذهمضافا إليها اؼبدة اليت ديكن أف تستغرقها األجنيب، 
rapatriment)؛ 

بعملة صعبة أجنبية، ( Libellé)القرض دينح بالعملة احمللية، وىذا بالرغم من أف الديوف تكوف مسجلة أو ؿبررة  -   
 ن بسعر الصرؼ السائد يف تاريخ االستحقاؽ؛اغبالة الديوف ربوؿ إذل العملة احمللية، ولك ىذهففي 

 تتم من خالؿ خصم األوراؽ التجارية واليت جيب أف ربمل إمضاء اؼبصدر أو بنكو؛ ىذهتعبئة الديوف  -   
 ؛(Ordinaire)تعبئة الديوف الناشئة عن التصدير تكوف دبعدؿ خصم ذباري عادي  -   

                                                 
1
 Jenan Rivoire, Les techniques bancaires, 1

er
 édition, press universitaire de France, Paris, 1986, PP: 42-43. 

2
 Jean Wahl et autre, Les exportations françaises et leur financement (problèmes, institutions et techniques), 

press universitaire de France, Paris, 1982, P: 113. 
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الصفقة من قبل اؼبشًتي األجنيب، ويف حالة ما إذا قاـ ىذا  عملية تسديد القرض تتم من خالؿ تسديد قيمة -   
اغبالة ذبميد األمواؿ من أجل ضماف تسديد أوراؽ  ىذه، فإنو يتعُت يف (Anticipé)األخَت بعملية التسديد اؼبسبق 

 .التعبئة من طرؼ اؼبصدر

وف، والذين يثبتوف ربقيق رقم الشروط السابقة الذكر ديكن أف تعفى منها اؼبؤسسات اؼبصدرة أو اؼبصدر  ىذه    
 Dispense de" "اإلعفاء من اؼبراجع" ػػأعماؿ منتظم من الصادرات، وىذا دبوجب إجراء خاص يسمى بػ

référence"1. 

ويرجع تاريخ ظهور ىذا النوع من القروض إذل ما قبل اغبرب العاؼبية الثانية، إذ شهدت ىاتو اؼبرحلة آنذاؾ وجود      
، أما عن سبب تسمية ىذا النوع من القروض بالقروض 2ادة خصم القروض قصَتة األجلتسهيالت كربى إلع

القروض قابلة للخصم لدى البنوؾ أو اؼبؤسسات  ىذهاػباصة بتعبئة الديوف الناشئة عن التصدير، فَتجع لكوف أف 
اغبصوؿ على ديونو فورا، أي اؼبالية اؼبختصة بذلك، كما أف أىم ما دييز ىاتو القروض ىي أهنا سبنح للمصدر إمكانية 

   .3دبجرد نشأهتا

أما عن مبلغ القرض فيتم ربديده، وىذا تبعا لرقم األعماؿ احملقق من الصادرات، باإلضافة إذل آجاؿ الدفع     
القروض فتكوف يف العادة صاغبة لسنة واحدة  ىذهاؼبمنوحة من قبل اؼبصدرين لصاحل اؼبشًتين األجنبيُت، أما عن مدة 

 .4للتجديد قابلة

، إذ سبنح دبعدؿ فائدة -ضعيفة جدا –كما أف معدالت الفائدة اؼبرتبطة هبذا النوع من القروض فهي ؿبفزة جدا      
 .Taux préférentielle"5"ربفيزي 

 .6التقنية تبقى قليلة االستعماؿ وؿبدودة االنتشار ىذهالتحفيزات اليت مت ذكرىا آنفا، فإف  ىذهكل  وبالرغم من    

                                                 
1
 Ibid, P: 114. 

2
 Urbain J. vaes et Marcel Goblet, La technique du financement des enterprise – et spécialement des sociétés des 

capitaux -, 4
ème

 édition, DUNOD, Paris, 1965, P: 416. 

3
 Patrice VIZZAVONA, Gestion financière, 9

ème
 édition, Edition Berti, Alger, SD, P: 408. 

4
 Jean Wahl et autre, Op Cit, P: 114. 

5
 Corine Pasco, Commerce international, 5

ème
 édition, DUNOD, Paris, 2004, P: 135. 

6
 Jenan Barreau et Jaquelline Delhoye, Gestion financière, Epreuve N 04, 10

ème
 edition, DUNOD, Paris, 2001,  

P: 451. 
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وذبدر اإلشارة إذل أف أكثر األنظمة ارتباطا هبذا النوع من التمويل ىو النظاـ الفرنسي، ويشًتط البنك عادة تقدًن      
بعض اؼبعلومات، وىذا قبل الشروع يف إبراـ أي عقد خاص هبذا النوع من التمويل وتنفيذه، وتتمثل ىذه اؼبعلومات 

 : 1على وجو اػبصوص يف

 مبلغ الدين؛  -    
 اسم الباخرة الناقلة ؽباتو البضاعة اؼبصدرة؛ -    

 اسم اؼبشًتي األجنيب، واسم البلد اؼبرسل إليو؛ -    
 ؛  "Connaissement"تاريخ أو رقم اإلرساؿ أو الشحن  -    
 .تاريخ التسوية اؼبالية للعملية -    

أف نفرؽ ما بُت الديوف اليت يتم تعبئتها  وذبدر اإلشارة إذل أنو حسب التنظيم الفرنسي اؼبعموؿ بو، فإنو جيب     
بدوف موافقة مسبقة، والديوف اليت ال تتم تعبئتها إال بعد اغبصوؿ على موافقة مسبقة، ففي اغبالة األوذل ديكن أف 

شهرا، ولكنها  18أشهر، والديوف اليت ال تصل آجاؿ تسديدىا إذل  06تدرج كل الديوف اليت ال تزيد مدهتا عن 
 .تصدير سلع مواد التجهيزتتعلق فقط ب

أما يف اغبالة الثانية فيمكن أف تدرج كل تلك الديوف الناشئة عن تنفيذ بعض اػبدمات اليت  تتبع اإلرساؿ الفعلي      
أشهر،  06ؼبواد التجهيز إذل اؼبشًتين األجنبيُت، وديكن أف يدرج ضمن ىاتو اغبالة أيضا تلك الديوف اليت تزيد عن 

 .2اغبالة تتعلق فقط بتصدير مواد استهالكية ىذهولكنها يف  شهرا، 18وتقل عن 

ويف األخَت، نشَت إذل أنو ويف النظاـ الفرنسي دائما، فإف اؼبصدرين الفرنسيُت يستطيعوف اغبصوؿ على قروض قد     
 .   3من القروض اؼبعبأة والناشئة عن التصدير %100تفوؽ يف بعض األحياف 

                                                 
1
 :ٌهساجغ فٟ ر  

- Frederic Petlier, introduction au droit du crédit, 2
ème

 édition, Revue et complète, La revue banque éditeur, Imp: 

Dauer, Paris, 1990, PP: 154 – 155. 

- Chantal Girard, Les structures de financement des exportations de la Cote D’ivoire, thèse pour le doctorat de 

3
ème

 cycle, université de Paris 1 – PANTHEON – SORBONNE, Paris, France, 1982, P: 147.  

2
 A. Boudinot et J. C Frabot, Technique et pratique bancaires, Edition Sirey, 4

ème
 édition, Paris, 1978, P: 474. 

3
  :ساجغ فٟ رٌه  

-  Chantal Girard, Op Cit, P: 147. 

 - Jaques Teulie et Pratick Topsacalan, Finance, Librarie Vuibert, Paris, 1994, P: 508. 
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 :لتمويل المسبق للصادراتقروض ا :المطلب السادس     
                                          "Les credits de préfinancemment à l’exportation " 

قروض التمويل اؼبسبق للصادرات ىي قروض فبنوحة من طرؼ بنوؾ لصاحل زبائنها من اؼبصدرين أو اؼبؤسسات      
، وديكن أف 1اجاهتم اعبارية واالستثنائية والناذبة عن النشاط التصديرياؼبصدرة، وىذا بغية السماح ؽبم بتمويل احتي

 .أو مرحلة الصنع أو إنتاج البضاعة/ اؼبتولدة عن مرحلة الشراء و االحتياجاتنعرب عن ىاتو االحتياجات بتلك 

ل من أجل تنفيذ وقد يكوف ىذا التمويل اؼبسبق يف إطار عقود لتصدير ذبهيزات معينة، أو قد يكوف ىذا التموي    
أو / أو واردات من اؼبواد األولية و / مشاريع معينة يف اػبارج، وديكن أف يكوف أيضا من أجل سبويل صادرات و 

 .2السلع اإلستهالكية

القروض تكوف يف  ىذه، ألف "قروض اػبزينة"ىذا النوع من القروض يشبو إذل حد بعيد ما يعرؼ بػ إف ويف الواقع     
، ومن مث فإف ىذا النوع من القروض يسمى -مت ذكر ذلك آنفا و  –تمويل ـبتلف حاجيات اػبزينة األساس موجهة ل

 . Crédits de trésorerie"3" "قروض اػبزينة"أيضا بػ 

القروض من  ىذهوذبب اإلشارة إذل أف قروض التمويل اؼبسبق ديكن أف تتم ربت عدة أشكاؿ، فيمكن أف سبنح     
قروض التمويل اؼبسبق "القروض بػ  ىذهىامة تتعلق بسوؽ معُت، ويف ىاتو اغبالة تسمى  أجل تسهيل تنفيذ طلبيات

 ".اؼبختصة

القروض أيضا، ويف بعض اغباالت وربت شروط معينة دبعدالت ثابتة، وهبذا أمكن تسميتها بػ  ىذهوقد سبنح     
 ".قروض التمويل اؼبسبق دبعدؿ ثابت أو مستقر"

قروض التمويل اؼبسبق "روض بأهنا قابلة للتجديد، ومن ىذا اؼبنطلق أمكن تسميتها بػ الق ىذهوديكن أف تتسم     
 ". القابلة للتجديد

 

                                                 
1
 Hervé Hutin et autre, La gestion financière, les éditions d’organisation, Paris, SD, P: 458. 

2
 Jean Wahl et autre, Op Cit, P: 104. 

3
 Ibid, P: 105. 
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 :قروض التمويل المسبق المختصة :الفرع األول     

                                                   "Les crédits de préfinancements spécialisés" 

مويل السبق اؼبختصة زبص فقط اؼبؤسسات اليت تقـو بعملية التصدير، واليت ال تستطيع تنفيذ إف قروض الت    
طلبياهتا كبو اػبارج بسبب العجز يف اؼبوارد اؼبالية، وهبذا فإف عبوءىا إذل ىذا النوع من القروض يسمح ؽبا بالتخلص 

 .يف سبويل ـبتلف حاجياهتامن مشاكل التمويل، وىذا عن طريق طلب قرض من طرؼ البنوؾ الستعمالو 

وعليو ديكن تعريف قروض التمويل اؼبسبق اؼبختصة على أهنا نوع من القروض يتم االتفاؽ عليها بُت اؼبصدر أو     
اؼبؤسسة اؼبصدرة وىيئة مالية عادة ما تكوف مؤسسة بنكية، بغية سبويل ـبتلف االحتياجات الناذبة عن العملية 

عتمادات من طرؼ اؼبستورد لصاحل اؼبصدر، أو أي بياف آخر قد من خالؿ تقدًن فعلي ال التصديرية، وال يتم ىذا إال
 .يثبت عملية نقل الطلبة للخارج

كتلك اؼبتعلقة بتصدير ( الضخمة)القروض تكوف موجهة يف العادة لتمويل الصفقات الكبَتة  ىذهكما أف      
باػبارج، واليت تتسم مدة اقبازىا يف غالب األحياف بفًتات  التجهيزات الثقيلة، وكذلك لتنفيذ األشغاؿ أو اؼبشروعات

 . 1طويلة

" Les acomptes"إذل ىذا النوع من القروض فَتجع إذل أف األقساط أو التسبيقات  ءأما عن سبب اللجو     
يذ اؼبدفوعة من قبل اؼبستورد لصاحل اؼبصدر، ال تكفي ىذا األخَت إال لتغطية جزء من النفقات خالؿ مدة تنف

ف ىذا االختالؿ كبَتا بسبب عدـ  و يف خزينة اؼبصدر، وعادة ما يك أو اختالال االصفقة، يفهم من ىذا أف ىناؾ فارق
 .2كفاية األقساط اؼبدفوعة، لذا وجب تغطية ىذا االختالؿ بطلب قروض التمويل اؼبسبق اؼبختصة

الصفقة ربتوي على  ىذهسسة واحدة، و وذبدر اإلشارة إذل أنو يف حالة ما إذا كانت الصفقة من نصيب مؤ     
اغبالة سيستفيد كل مشروع من سبويل مسبق ـبتص بو، أما إذا رغب صاحب  ىذهؾبموعة من اؼبشاريع، فإنو يف 

اغبالة أيضا،  ىذه، فإنو يف "Sous-Traitants"على توزيعها على ؾبموعة من مقاورل الباطن ( اؼبصدر)الصفقة 
 . 3اطن على سبويل مسبق خاص بوديكن أف حيصل كل مقاوؿ من الب

                                                 
1
 Bernard Gaumont, Op Cit, P: 241. 

2
 Annick Busseau, Stratégie et technique du commerce international, édition Masson, Paris, 1994, P: 254.  

3
 Bernard Gaumont, Op Cit, P: 241. 
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كما أنو يف كثَت من األحياف، يطلب البنك اؼبانح ؽبذا النوع من القروض على اؼبصدرين القياـ بتأمُت ضد خطر      
، لدى شركات التأمُت اؼبختصة بذلك، وىذا بتغطية ما يعرؼ بانقطاع السوؽ "Risque de fabrication"الصنع 

، أما عن مبلغ القرض فهو حيدد من خالؿ ـبطط التمويل، وىذا "Risque d’interruption"أو توقف الصفقة 
التكاليف أيضا تكاليف أخرى  ىذه، وديكن أف يضاؼ إذل -التكاليف تقيم بسعر التكلفة  –تبعا لتكاليف اػبزينة 

 % 90غ القرض إذل اخل، وديكن أف يصل مبل.....تكاليف الدراسات، العموالت البنكية: مرتبطة بتنفيذ اؼبشروع مثل
 .1تكاليف اؼبشروع من

القروض فهو يتمثل يف اؼبعدؿ البنكي القاعدي أو األساسي  ىذهأما فيما يتعلق دبعدؿ الفائدة اؼبطبق على     
"Taux de base bancaire"مضافا إليو بعض العموالت اؼبستعملة من طرؼ البنوؾ ،. 

ض، فإنو يتم إما بواسطة الدفع نقدا من قبل اؼبستورد األجنيب، أو من أما فيما يتعلق بتسديد ىذا النوع من القرو     
خالؿ الديوف الناشئة عن التصدير واؼبتولدة عن اؼبستورد األجنيب، وجيب أف نشَت ىنا إذل ضرورة أف التسبيقات 

ادة التسبيقات اؼبدفوعة من قبل اؼبشًتي األجنيب إذل مورده اؼبصدر، جيب أف تتم ربت شرط إصدار كفالة رد أو إع
(Restitution d’acompte) أو ما تعرؼ باللغة االقبليزية بػ ،"Down payment bond" من طرؼ بنك ،

 .اؼبصدر لصاحل اؼبشًتي األجنيب، وىذا حىت يضمن ىذا األخَت تسلمو للبضاعة

ىذا القرض قي حساب  ف وضعإػبزينة اؼبصدرين، حيث  اىام االقروض تعترب مورد ىذهويف األخَت، نشَت إذل أف     
 . اؼبصدر يسمح لو بتنفيذ أو إقباز عملياتو التصديرية، ومن مث تطوير وترقية صادراتو

 :قروض التمويل المسبق المختصة ذات المعدالت الثابتة :الفرع الثاني
" Les crédits de préfinancement spécialisé à taux stabilisé ou plafonné "  

الفائدة اؼبطبقة يف ىذا النوع من القروض ىي ثابتة من أجل كل مدة القرض، وهبذا ظبيت إف معدالت         
وبعكس قروض التمويل اؼبسبق اؼبختصة، فإف قروض التمويل اؼبسبق ، 2بقروض التمويل اؼبسبق ذات اؼبعدالت الثابتة

تصدير الحق، وؽبذه القروض ذات اؼبعدالت الثابتة ىي موجهة باػبصوص لتمويل صناعة وزبزين السلع اؼبوجهة ل
معدؿ فائدة ثابت من رقم األعماؿ، ويكوف يف شكل حساب مكشوؼ قابل للتجديد على عكس قروض التمويل 

 .اؼبسبق الذي يرغم اؼبصدرين على تقدًن طلبات، ويف كل مرة يواجو تكاليف غَت منتظرة
                                                 
1
 Jean Wahl et autre, Op Cit, P: 101. 

2
 Annick Busseau, Op Cit, P: 254.   
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 Taux de revient"تكلفة اغبقيقي كما أف معدؿ الفائدة الثابت يسهل للمصدرين من معرفة معدؿ ال     
réel" 1أسعار فائدة ثابتة على أساس ىذا اؼبعدؿ اقًتاح، ومنو.  

ويف النظاـ الفرنسي فإف قروض التمويل اؼبسبق ذات اؼبعدالت الثابتة توجو بصفة خاصة لتمويل تكاليف أعماؿ      
ي للسلع والتجهيزات إذل اػبارج، فهو بذلك الدراسات باػبارج، وذلك بدوف التسليم أو الشحن أو اإلرساؿ الفعل

أيضا عكس قروض التمويل اؼبسبق اؼبختصة واليت تستوجب عملية الشحن أو اإلرساؿ الفعلي للسلع أو التجهيزات ػ  
 االستهالؾكما أف ىاتو القروض ليست موجهة لتمويل أعماؿ التصدير اػباصة بتصدير اؼبواد األولية أو السلع ذات 

   .2الكبَت

موافقة بنك فرنسا، بل  ال تكفي -ودائما يف النظاـ الفرنسي-وكذلك فيما يتعلق بشروط منح القرض، فإنو        
والذي حيدد معدؿ القرض من أجل السماح ، BFCE"3"أيضا البنك الفرنسي للتجارة اػبارجية  جيب موافقة

كما أف ىذا النمط من القرض ". L'institut D'émission"للمصدرين بإعادة التمويل لدى مؤسسة اإلصدار 
مليوف فرنك  01كما أف مبلغ العقد ال جيب أف يفوؽ ". CEE"ليس مسموحا باستعمالو مع الدوؿ األعضاء يف 

، (كما أف النقض يف العقد فبكن ومسموح بو) شهرا  12كحد أقصى، وديلك مدة للتنفيذ تعادؿ  "FRF"فرنسي 
لعجز اؼبسجل، ومعدؿ القرض ىذا يساوي اؼبعدؿ البنكي من ا % 100 كما أف مبلغ القرض يصل إذل

  .4(بنك فرنسا للتجارة اػبارجية) BFCE ػػػلػ" Taux de base bancaire"القاعدي

ولكن يف بعض اغباالت وقبل ربويل اؼببالغ إذل البنك اػباص باؼبصدر، يشًتط أف دير ىذا التحويل ببنك       
BFCE األخَتة إذل البنك  ىذهللورقة التجارية، لتعود  5"خصم خاص دبعدؿ ثابت"  ليضمن ىذا األخَت بتوقيعو على

اإلجراءات توضع ىذه األمواؿ يف حساب  ىذهاؼبتدخل، مث ربوؿ إذل بنك فرنسا هبدؼ إعادة التمويل، وبعد هناية 
 .6اؼبصدر ليقـو باستعماؽبا يف تنفيذ عمليتو التصديرية

                                                 
1
 Ibidem.   

2
 Ibidem.    

3
 BFCF :  la banque française du commerce extérieure . 

تٙذف ت٠ًّٛ اٌتجاسج اٌخاسج١ح، ٚ٘ٛ ٠ؼتثش تٕىا ٌّجّٛػح ِٓ اٌّؤسساخ تؼًّ فٟ ِجاي اٌتصذ٠ش، ٠ٍّٚه ٘زا اٌثٕه ػذج  9111أٔشئ ٘زا اٌثٕه فٟ سٕح 

 (.اٌخ....لشٚض، خذِاخ ِختٍفح)سًٙ ػ١ٍّاخ ت٠ًّٛ اٌتجاسج اٌخاسج١ح ٚواالخ ػثش اٌتشاب اٌفشٔسٟ ٚوزٌه فٟ اٌخاسج، وّا أْ ٘زا اٌثٕه ٠

4
 Annick Busseau, Op Cit, P: 254.   

5
 Escompte spécial à taux stabilisé. 

6
 J.P Bertrand, Op Cit, P 255. 
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 : لمسبق القابلة للتجديدقروض التمويل ا :الفرع الثالث      
                                                   "les crédit de préfinancement renouvelable" 

أما بالنسبة ؼبدهتا  هتدؼ قروض التمويل اؼبسبق القابلة للتجديد إذل تغطية الطلبات األجنبية اؼبنظمة والكبَتة،      
 .فهي سنة قابلة للتجديد

وكخالصة فقروض التمويل اؼبسبق ـبتصة كانت أو ذات معدالت ثابتة، أو قابلة للتجديد، فاؽبدؼ منها ىو       
 .تشجيع و تنويع وترقية الصادرات، ألهنا تسمح للمصدرين بربح أسواؽ دل يكونوا ليتحصلوا عليها دوف ىذه القروض

  "L'affacturage"أو  "Factoring: "الوساطة التجارية :المطلب السابع     

يف القرف السابع عشر، وىذا لتسهيل التجارة بُت الدوؿ األوروبية  "Factoring"لقد ظهرت الوساطة التجارية    
ودوؿ أمريكا الشمالية، ونظرا لطوؿ اؼبسافة فيما بُت ىذه الدوؿ، وكذلك لصعوبة االتصاالت آنذاؾ، فقد عبأ 

  Factors".1"ج، ويعرؼ ىؤالء الوكالء بػػػػػػ اؼبصدروف إذل ما يعرؼ بفكرة الوكالء باػبار 

اؼبنشأ األصلي لعمليات ف -باؼبقابل-ىي سويسرا، فإف  "Forfaiting"وإذا كاف اؼبنشأ األصلي لعمليات الػػػػػ     
وىذا يف ستينيات القرف اؼباضي، واستعملت آنذاؾ كوسيلة  ،2ىي الواليات اؼبتحدة األمريكية "Factoring"الػػػػػ 
ويل التجارة احمللية، وبصفة خاصة ذبارة اؼبنسوجات واؼبالبس، وىذا من طرؼ أصحاب مصانع النسيج واؼبالبس لتم

اإلقبليز، من ىنا يظهر أف أصل الفكرة ليس بأمريكي، وبالفعل فحقيقة األمر أف ىاتو التقنية كانت قد عرفت يف 
 .3األمريكيةاؼبملكة اؼبتحدة قبل سنوات من ظهورىا يف الواليات اؼبتحدة 

، وأصبحت سبثل وسيلة فعالة وخاصة يف التمويل، وكذلك "Factoring" مث تطورت بعد ذلك عمليات الػػػػػ     
   .4بالنسبة للمصدرين ذوي اػبربة أو التجربة القليلة االئتمافكوسيلة للحماية ضد ـباطر   تستعملأصبحت 

                                                 
1
ٌّؼاصشج، ِجٍح ستغ س٠ٕٛح تصذس٘ا اٌجّؼ١ح ، ِجٍح ِصش اتمويل الصادرات المصرية رؤية من خالل تحارب بعط الذول الناميةخشثح، ػٍٟ ٔجٜٛ   

 .21: ، ص(99)، اٌسٕح اٌثإِح ٚاٌثّأْٛ 9110، اٌما٘شج، أوتٛتش 119اٌّصش٠ح ٌاللتصاد اٌس١اسٟ ٚاإلحصاء ٚاٌتشش٠غ، اٌؼذد 

2
 Petter Briges, principle of international trade and payments, first publishers, printed in Great Britanique by 

Hartnolls limited, 1994, P: 209.  

3
 Alan E. Branch, Elements of export marketing and management, Chapman and Hall, London, New York, SD, 

P: 96. 

4
 Patter Briggs, Op Cit, P: 209. 
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، بل توجد ىناؾ عدة تعريفات لعل من "Factoring" للػػػػ كما أنو ديكننا القوؿ بأنو ال يوجد تعريف واحد      
 :أمهها

أو ربويل الفاتورة على أهنا تقنية للتسيَت اؼبارل، حبيث تقـو هبا  "Factoring"الػػػػػػػ تعرؼ  :األولتعريف ال     
إف اقتضى بتسيَت حسابات الزبائن ؼبؤسسات مالكة لديوف ىؤالء الزبائن، و  "Factors"مؤسسات ـبتصة تدعى 

  .1اػبسائر احملتملة للمدينُت اؼبعسرين أو اؼبفلسُت "Factors"األمر ستتحمل الػػػػػ 

، حيث "Factors"ىي تقنية السًتجاع وتسيَت حقوؽ الزبائن، تقـو هبا مؤسسات ـبتصة  :الثاني تعريفال     
أو / ف تكوف ناشئة عن عملية بيع سلع وتقـو ىذه األخَتة بتحويل ديوف اؼبصدرين على زبائنهم اؼبشًتين، ىذه الديو 

تقدـ خدمات للمصدرين الواقعُت ربت  "Factors"، مث تقـو بعملية التحصيل، أي ديكن القوؿ بأف الػػػػػػ 2خدمات
    .   ضغط زبائنهم اؼبشًتين، وىذا على أف يتحمل اؼبصدروف عمولة تعرؼ بعمولة ربويل اؼبلكية

على أهنا عبارة عن ربويل ديوف ذبارية لصاحل الػػػػػػػ  "Factoring" ػػػػفرنسا الػيعرؼ بنك  :الثالث تعريفال     
"Factors" وىذه األخَتة تتحمل عملية التحصيل، وتضمن أيضا النهاية اغبسنة ؽبذه العملية، وىذا حىت يف حالة ،

ذه الديوف، وىذا من خالؿ التسوية كذلك بتأمُت سبويل ؽب  "Factors"العجز الوقيت أو الدائم للمدينُت، وتقـو الػػػػػ 
 .3اؼبسبقة ؽبا، ويكوف ىذا سواء لكل أو عبزء من ىذه الديوف احملولة

، ويف ىذه اغبالة فإف "Factors"تعٍت ربويل ديوف اؼبصدر لصاحل الػػػػػػػ  "Factoring"الػػػػػ  :الرابع تعريفال     
ف العموالت، ويف حالة عدـ الدفع من قبل اؼبشًتي األجنيب منقوصا منو مصاري االظبيةاؼبصدر سيقبض مبلغ الديوف 

يقـو على  "Factors"ف عمل الػػػػػػػ إسيتحمل خطر القرض ىذا، أي  "Factors"يف تاريخ االستحقاؽ، فإف الػػػػػػػ 
 . Factors"4"من قبل اؼبصدر على زبائنو األجنبيُت لصاحل الػػػػػػػ  أساس التنازؿ عن الفواتَت

                                                 
1
 Jean-Ives Marquet et Caroline Bernard, Pratique des contrats commerciaux, édition d’organisation, Paris, 1998, 

P: 112.    

2
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international, DUNOD, Paris, 

1993, P: 363.  

3
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, PP: 668 – 

669. 

4
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international "Importer-

Exporter", 8
ème

 édition, DUNOD, Paris, 2007, P: 669.  
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ىي عبارة عن آلية تقـو من  "Factoring"الػػػػػ  ؿ التعاريف الواردة أعاله، ديكننا القوؿ بأف عمليات من خال   
، حيث تقـو ىذه األخَتة "Factors"خالؽبا مؤسسات ـبتصة، وتكوف يف غالب األحياف مؤسسات قرض تدعى 

الدين وضماف حسن القياـ بذلك، بتحويل الديوف أو مستحقات اؼبشًتي األجنيب، لتقـو فيما بعد بتحصيل ىذا 
وهبذا فإف ىذه اؼبؤسسات ستحل ؿبل اؼبصدر يف الدائنية، وتبعا لذلك فإهنا ستتحمل كل األخطار اؼبمكنة والناصبة 

من رقم  % 04عن احتماالت عدـ التسديد، لكن مقابل ذلك فهي ستحصل على عمولة مرتفعة نسبيا قد تصل إذل 
 .ديراألعماؿ الناتج عن عملية التص

ىي عبارة عن آلية للتمويل قصَت األجل للصادرات، وىذا باعتبار أف اؼبصدرين  "Factoring"الػػػػػ وعمليات    
 .حيصلوف على مبلغ صفقاهتم مسبقا، وىذا قبل حلوؿ آجاؿ التسديد أو االستحقاؽ من قبل اؼبشًتي األجنيب

 :1أساسية، وتتمثل يفيف ثالث طرؽ  "Factoring"الػػػػػ ويتجلى تدخل عمليات    

  :تسيير حسابات الزبائن . أ

اليت قامت بتحويل ديوهنا نيابة عن اؼبؤسسات اؼبصدرة،  بتسيَت حسابات الزبائن "Factors"تقـو مؤسسات الػػػػػ      
  .وىي هبذا ربرر ىذه األخَتة من اؼبهاـ احملاسبية واإلدارية واؼبرتبطة بعملية التحصيل

  :ن الزبائنتمويل كلي أو جزئي لديو  . ب

موع الفواتَت للمؤسسات الدائنة أو اؼبصدرة، كما يستطيع جملدفع نقدا الب "Factors"تقـو مؤسسات الػػػػػ      
اؼبصدروف من تعبئة كل أو جزء من ديونو وىذا تبعا الحتياجاتو التمويلية، كما أف دفع قيمة ىذه الفواتَت تتم يف أقل 

 . واؼبصدرين "Factors"التفاؽ عليها بُت الػػػػػ ساعة، أو تكوف يف مدة يتم ا 24من 

 

                                                 
1
 : ساجغ فٟ رٌه  

-  J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20
ème

 édition, Op Cit, P: 668. 

 - Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international "Importer-

Exporter", 8
ème

 edition, Op Cit, P: 163. 

 - Pierre Jude, Technique et pratique factoring, 1
ère

 édition, centre de librairie et d’édition techniques, (C.L.E.T), 

Editions banque, Paris, Mars, 1984, P: 10. 
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 :ضمان الديون التجارية. ج    

لصاحل اؼبصدر ىو دفع غَت قابل لإللغاء، وىذا حىت يف  "Factors"الػػػػػ  من قبل الذي يتم إف دفع قيمة الديوف    
من قيمة  % 100ت إذل نسبة حالة إفالس أو إعسار اؼبشًتي، وقد يصل ضماف خطر عدـ الدفع ىذا يف بعض اغباال

 .1الديوف

 :2، نقدـ الشكل التوضيحي اآليت"Factoring" ولتوضيح سَت عملية الػػػػػ     

 "Factoring" الــــسير عملية تقنية (: 03)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source: J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20
ème

 édition, Op Cit, P: 

669. 

 

 

                                                 
1
 Alan E. Branch, Op Cit, P: 98. 

2
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 669. 

  

 اؼبصػػػػػػدر اؼبستػػػػػػػػورد

Factor 

 (Factorتذفغ ِٓ لثً )تمذ٠ُ اٌفاتٛسج .6

 "Factor"اس اٌّستٛسد تّٛافمح اٌـثإخ.4

 اٌؼمذ اٌتجـــــــاسٞ.1

اٌذفغ تششٚط .8

 اٌفاتٛسج

 تٕف١ز اٌطٍث١ــــح.5

 اٌمثــــٛي.3

طٍة اٌٛافمح ػٍٝ .2

 تح٠ًٛ اٌذ٠ْٛ

ٔسخح ِٓ .7

 اٌفاتٛسج

اٌذفغ تششط ػمذ .9

 "Factoring"ــ اٌ
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 :"Factoring" الــــتكاليف : الفرع األول     

 % 0.8، وىي تتغَت من "Factoring" الػػػػتتكوف أساسا من عمولة تعرؼ بعمولة  "Factoring" الػػػػتكلفة      
بتسيَت حسابات الزبائن،  فيما يتعلق  "Factors" الػػػػ، وتدفع ىذه العمولة نظَت اػبدمات اليت تقدمها % 2.5إذل 

 : 1والضماف ضد خطر الدفع، ومعدؿ العمولة ىذه يتغَت تبعا للعديد من اؼبعايَت واؼبقاييس نذكر منها

 ؛"Factors" الػػػػاؼبأخوذ على عاتق  طبيعة وأمهية اػبطر -
 مبلغ وعدد الفواتَت؛ -
 .عدد الزبائن وبلدىم -

ثابتا لكل السنة، وىذا مهما يكن رقم األعماؿ احملقق من قبل اؼبصدر، ويف  وىناؾ مبلغ سنوي أدىن للعمولة يكوف            
 . 2بعض اغباالت قد ربسب ىذه العموالت على أساس رقم األعماؿ احملقق

، (التسبيقات اؼبقدمة)أخرى تكاليف التمويل، وىذا يف حالة الدفع اؼبسبق  جهةمن  االعتباروجيب األخذ بعُت        
ويل ىذا متغَتا تبعا لظروؼ السوؽ، لكنو يف العادة يقًتب من تكاليف التمويل قصَت األجل اؼبقًتحة من ويكوف معدؿ التم

 .  3قبل البنوؾ

  :لصالح المصدرين" Factoring" المزايا المقدمة من قبل الــــ: الفرع الثاني        

ت لصاحل اؼبصدرين أو اؼبؤسسات اؼبصدرة، وديكن إبراز العديد من اؼبزايا واػبدما "Factoring"تقدـ عمليات الػػػػػ         
  :4وتوضيح ىاتو اؼبزايا فيما يلي

                                                 
1
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international "Importer-

Exporter", 8
ème

 edition, Op Cit, P: 163. 

2
 Patter Briggs, Op Cit, P: 209. 

3
 J.  Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 669.  

4
 :ساجغ فٟ رٌه  

 .21: ، ِجٍح ِصش اٌّؼاصشج، ِشجغ سثك روشٖ، صتمويل الصادرات المصرية رؤية من خالل تحارب بعط الذول الناميةخشثح، ػٍٟ ٔجٜٛ  -

   - Petter Briges, Op Cit, P: 210. 

- J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20
ème

 édition, Op Cit, P: 435. 
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من " Cash flow"ديكن للمؤسسات واليت ربقق صادرات موظبية مرتفعة من اغبصوؿ على تدفقات نقدية  -
 ؛"Factoring"خالؿ عمليات الػػػػػ 

ىائلة من اغبصوؿ على قروض بفوائد ميسرة، وىذا ديكن للمؤسسات اؼبصدرة واليت ربقق منوا متزايدا وبسرعة  -
 ؛"Stringency"بصفة خاصة يف الفًتات اليت تعرؼ أو تشهد ندرة أو صعوبة يف اغبصوؿ على قروض 

 تقيييم اعبدارة االئتمانية للمشًتين األجنبيُت؛ -
قا، وخدمة متابعة تقدًن اػبدمات اؼبرتبطة بتحصيل الديوف، دبا يف ذلك خدمة متابعة الديوف اؼبستحقة ساب -

 اإليرادات واليت مضى آجاؿ استحقاقها؛
، وىذا بضماف حسابات الديوف ربت التحصيل، -  توفَت التمويل الالـز
 أو اؼبصدرين اعبدد،/ فقط صغار اؼبصدرين و "Factoring"قد زبص يف بعض اغباالت عمليات الػػػػػ  -
تعددة ومتنوعة، وىذا ألنو ديكن استعماؽبا من طرؼ دبرونة عالية وطبيعة م "Factoring"الػػػػػ تتميز عمليات  -

 ـبتلف الزبائن ؼبختلف أمناط أو أنواع اػبدمات؛
، (خزيتنها ووضعيتها اؼبالية)تستطيع اؼبؤسسات اؼبصدرة هبذا التحصيل اآلين للديوف من ربسُت ىيكلها اؼبارل  -

 .جلة إذل سيولة جاىزةوذلك بالتحصيل اآلين لديوف دل حين آجاؿ تسديدىا، أي بتحويل ديوف آ

لصاحل اؼبصدرين، فإهنا ىي كذلك تتميز ببعض  "Factoring"باإلضافة إذل ىذه اؼبيزات اليت تقدمها الػػػػػ      
 :1اؼبيزات نذكر منها

 ؛"Le principe de l’excluvite" يف أداء ىذا النوع من العمليات  االقتصاديةمبدأ اغبصرية  .1
 ؛"La notification aux debiteurs"بعملية ربويل الديوف ( جنبيُتاؼبشًتين األ)إبالغ اؼبدينُت  .2
 .Factoring"2"غياب أي طعن سواء ضد البائع أو اؼبوقع على العقد، أي الػػػػػ  .3

يف العادل منذ ستينيات القرف اؼباضي، وزاد حجمها بأربعة أضعاؼ  "Factoring"الػػػػػ ولقد انتشرت عمليات      
مؤسسة تنشط يف ؾباؿ  750كانت ىناؾ ما يزيد عن   1997، ويف سنة 1986إذل  1982من  وىذا خالؿ السنوات

مليار دوالر،  264دولة، ويصل حجم معامالهتا اإلصبارل إذل  40وىذا يف أكثر من  "Factoring"الػػػػػ عمليات 
 .3مليار دوالر سبثل صفقات عرب اغبدود 14.8أي %  5.6منها 

                                                 
1
 Pierre Jude, Op Cit, P: 10. 

2
 Petter Briges, Op Cit, P: 210.   

3
 .21: ، ِجٍح ِصش اٌّؼاصشج، ِشجغ سثك روشٖ، صتمويل الصادرات المصرية رؤية من خالل تحارب بعط الذول الناميةٔجٜٛ ػٍٟ خشثح،    
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 :1الدولية عدد قليل من اؼبؤسسات، وىي أساسا تتمثل يف "Factoring"لػػػػػ اويسيطر على عمليات      

1- Factors Chain International (FCI). 
2- International Factors Group. 
3- Heller International and Lombard Net West Commercial Services. 

من اغبجم  % 50دولة، وىو ما ديثل حوارل  40مستقلة يف حوارل  مؤسسة 100من حوارل  FCIوتتكوف سلسة      
 ."Factoring"لعمليات الػػػػػ  اإلصبارل

يف كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية وبريطانيا شركات فرعية لبنوؾ  "Factoring"وتعترب مؤسسات الػػػػػ       
الػػػػػ  وتتم عمليات، (FCI)اء يف ذبارية، أما يف الدوؿ النامية فتشكل البنوؾ التجارية أكثر من نصف الشركات األعض

"Factoring"  ائتمافيف قربص بواسطة البنوؾ التجارية أيضا، بينما يف اؽبند تتم ىذه العمليات بواسطة مؤسسة 
 .الصادرات

يف أسواؽ جديدة، وخباصة يف دوؿ وسط وشرؽ أوروبا ودوؿ جنوب  "Factoring"كما مت إدخاؿ عمليات الػػػػػ      
منها تقدـ (4)، أربع "Factoring"الػػػػػ مؤسسة تعمل يف ؾباؿ  15ي سنغافورة مثال ىناؾ أكثر من شرؽ آسيا، فف

 .ىاتو العمليات على مستوى العادل

مصدر سبويل مناسب، وبصورة خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغَتة  "Factoring"الػػػػػ  وتعترب عمليات       
ؿ التصدير، وربقق رقم أعماؿ كبَت من الصادرات، وتقدر مؤسسة واؼبتوسطة اغبجم، واليت ؽبا خربة يف ؾبا

"Lombard Net West " أف رقم األعماؿ السنوي كحد أدىن، وىذا لبداية التعامل يف ؾباؿ الصادرات أو
يف الدوؿ النامية  "Factoring"الػػػػػ دوالر أمريكي، بينما مؤسسات  750000الواردات جيب أف ال يقل عن 

التعامل يف الصفقات اؼبتكررة،  "Factoring"الػػػػػ ورببذ مؤسسات . أدىن أقل بكثَت من الرقم اؼبذكورتستوجب حدا 
من الدراسات اليت سبت سابقا على اؼبؤسسات اؼبصدرة، وعدـ إجراء دراسات أخرى، وىذا لتقليل  لالستفادةوىذا 

يتمثل يف العمل على إحداث  "Factoring"ػػ الػػػمصاريف الدراسة والبحث، كما أف جزءا كبَتا من مهاـ مؤسسات 
 .أسواؽ جديدة ال تتوفر على ىذا النوع من التمويل، أو قد يوجد ولكن بشكل غَت كاؼ

 

                                                 
1
 .ّشجغٔفس اٌ  
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 :الحديثة" L'affacturage"أو  "Factoring"الــــــ  :المطلب الثامن     

 الػػػػمن اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ  الستفادةااغبديثة تقنية للتمويل تسمح للمصدر من  "Factoring"الػػػػػ تعترب      
"Factors"  ولكن ميزهتا األساسية تتمثل يف أهنا تتم بدوف علم الزبائن اؼبشًتين، وىناؾ عدة نقاط اختالؼ بُت تقنية ، 

 :1العادية، ديكن أف نوجزىا يف اعبدوؿ التارل "Factoring"الػػػػػ اغبديثة وتقنية  "Factoring"الػػػػػ 

 الحديثة والعادية" Factoring"الــــــ نقاط االختالف بين ": 03"رقم جدول 

 ديةعاال" Factoring"الـــــ  تقنية   الحديثة" Factoring"الـــــ  تقنية  
الػػػػػ اؼبصدر يعهد بتحصيل ديونو إذل مؤسسات  -
"Factors"؛  

ال توجد أي إشارة أو داللة على الفواتَت، توضح  -
   ؛"Factors"الػػػػػ ديوف إذل على ربويل ال

 

متابعة ملفات الزبائن وتأمينها تتم من قبل  -
الػػػػػ اؼبصدر، ودبساعدة ضيقة أو بسيطة من قبل 

"Factors".   

اؼبصدر حيتفظ بسيطرة كلية على فواتَته، وربصيل  -
 ديونو؛

يغَت اؼبصدر يف فواتَته، وىذا حىت يتم قبوؽبا واؼبوافقة  -
الػػػػػ القائم بعملية التحصيل أي غليها من طرؼ 

"Factors"؛ 

الػػػػػ  متابعة ملفات الزبائن وتأمينها تتم من قبل  -
"Factors" ويتم إبالغ اؼبصدر قي الوقت عن حالة ،

    . حسابات الزبائن

  Source: J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20
ème

 édition, Op Cit, 

P: 669.      

اغبديثة ال تزاؿ يف تطور مستمر، ولكمها تبقى فقط ـبصصة للمؤسسات اليت تتمتع  "Factoring"الػػػػػ تقنية إف 
العدية ىو األكثر انتشارا واستعماال يف  "Factoring"الػػػػػ بتنظيم جيد يف ـبططها احملاسيب، باؼبقابل يبقى منط عقود 

 .2لعادلـبتلف دوؿ ا

                                                 
1 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 669. 

2
 Ibidem. 
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 "La confirmation de commande: "تأكيد الطلبية :المطلب التاسع      

، ىذه اآللية ربتاج إذل تدخل (التصدير)تأكيد الطلبية ىي آلية لتعبئة الديوف الناشئة على اػبارج إف تقنية       
ه اؼبؤسسات ـبتصة، ىذه األخَتة تقـو ، ويف العادة ما تكوف ىذ"مؤسسات تأكيد الطلبية"مؤسسات مالية تدعى بػػػػػػػػػػ 

 .بتقييم األخطار، وتدخل كوسيط يف اؼبفاوضات

 : 1أطراؼ وىم كالتارل( 04)ف تقنية تأكيد الطلبية تتطلب تدخل أربعة إأي      

 اؼبصدر احمللي؛  .1
 اؼبشًتي األجنيب؛  .2
 ؛"مؤسسة تأكيد الطلبية" مؤسسات مالية .3
 .مؤسسات تأمُت القرض .4

بتسليم مستندات أصلية  سَت ىذه التقنية بسيط، إذ تتمثل يف قياـ اؼبصدر وىذا لتسوية مبلغ صفقتو وطريقة         
تثبت اإلرساؿ الفعلي للبضاعة، إضافة إذل كمبياالت مسحوبة على اؼبشًتي األجنيب إذل مؤسسة تأكيد الطلبية، 

و اؼبصدر بتسديده نقدا مبالغ البضائع ودبوجب ىذه التقنية تتعهد مؤسسات تأكيد الطليبة ىذه على التزامها كب
اؼبصدرة، وهبذا فإنو ال حيق ؽبذه اؼبؤسسات وبأي شكل من األشكاؿ عند تقدديها ؽبذا االلتزاـ لصاحل اؼبصدر أف 
تًتاجع عنو، وىذا حىت لو رفض اؼبشًتي األجنيب تسديد قيمة ىذه البضائع، يف مواعيد االستحقاؽ اؼبتفق عليها، 

 .2إعساره مثال، أو ردبا قد يكوف حىت بدوف سببوىذا ردبا بسبب 

وأماـ ىذا االلتزاـ من قبل مؤسسات تأكيد الطلبية ذباه اؼبصدر بعملية الدفع، وىذا حىت يف حالة عدـ           
الدفع من قبل اؼبشًتي األجنيب، فبا جيعلها عرضة جملموعة من األخطار، ويف ىذه اغبالة يتعُت على ىذه اؼبؤسسات 

 :اـ دبا يليالقي

أف ال تدفع مبالغ السلع اؼبصدرة للمصدر، إال إذا ربصل ىذا األخَت على كمبياالت، وجيب أف تكوف ىذه  .1
 األخَتة قد مت قبوؽبا من طرؼ اؼبشًتي األجنيب؛

                                                 
1
 Ibid, P: 434. 

2
 Ammour Ben Halima, Pratique des techniques bancaires, -Référence à l'Algérie-, Editions Dahlb, 1997, Alger, 

P: 109. 
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، وىذا من أجل "Demande de confirmation"ضرورة إمضاء اؼبشًتي األجنيب على طلب التأكيد  .2
 ؛1ؼبشًتي األجنيب ومؤسسة تأكيد الطلبيةربط اؼبصدر احمللي مع ا

أف تقـو جبمع كل اؼبعلومات اؼبتعلقة دبدى مالءة اؼبشًتي األجنيب، ويف بعض األحياف وإف اقتضى األمر  .3
واؽبدؼ من ىذا ىو من قبل بنكو،  (Aval bancaire)تطلب من اؼبشًتي األجنيب القياـ بضماف بنكي 

 .قبل اؼبشًتي األجنيبمن  ضماف حسن النهاية اغبسنة للعملية

الت التوجو إذل شركات التأمُت، وىذا لتأمُت األخطار اليت قد اوديكن ؼبؤسسات تأكيد الطلبية يف بعض اغب      
 .أخرى أخطار تنتج عن ىذه العملية، كخطر عدـ الدفع من قبل اؼبشًتي األجنيب أو أية

مؤسسات تأكيد الطلبية، فهي تتكوف من ثالثة عناصر أما عن تكلفة تقنية تأكيد الطلبية واليت تتقاضاىا       
 :2أساسية، وتتمثل يف

 عمولة تأكيد الطلبية؛  .1
 التمويل؛ تكلفة .2
 .تكلفة تأمُت شركات التأمُت .3

كما أف تقنية تأكيد الطلبية ىذه وباعتبارىا عملية لشراء ديوف اؼبصدرين على اؼبشًتين األجنبيُت، فإهنا بذلك        
، واليت أتينا على "L'affacturage ou Factoring"تقنية الوساطة التجارية أو ربويل الفاتورة  تشبو إذل حد كبَت

ذكرىا سابقا، وال خيتلفاف إال يف كوف أف تقنية تأكيد الطلبية ىذه ال سبنح إال من أجل بعض األعماؿ أو التجارات 
 .احملددة واؼبعينة بذاهتا

 "Forfaitage ou Forfaiting"قنية قليلة جدا يف االستعماؿ، مقارنة بتقنية وتعترب تقنية تأكيد الطلبية ىذه ت     
، واليت تتميز  -واليت سنقـو بتوضيحها يف اعبزء اػباص بتقنيات التمويل متوسطة وطويلة األجل يف ىذا الفصل –

 .3بأهنا سبنح ؼبستخدميها مرونة أعلى بكثَت من تقنية تأكيد الطلبية

                                                 
1
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international, DUNOD, Paris,  

1993, Op Cit, P: 381. 

2
 Ibidem. 

3
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 434. 
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اػباصة ؽبذه التقنية فهي تتمثل يف أهنا تبقى كورقة راحبة للمؤسسات ذات اػبربة القليلة والضعيفة أما عن اؼبيزة       
 .1يف ؾباؿ التصدير

 :2ويف األخَت ولتوضيح أكثر لسَت عملية تقنية تأكيد الطلبية، نرتئي تقدًن الشكل التوضيحي اآليت      

 تأكيد الطلبيةسير عملية تقنية (: 04)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce 
international, 1993, Op Cit, P: 381. 

 

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international, 1993, Op Cit, P: 

381. 

 

 اؼبصػػػدر احمللي اؼبشًتي األجنيب

 شركات التأمُت

اؼبؤسسة اػباصة بتأكيد 
 الطلبية

اٌؼمذ اٌتجاسٞ.9  

تس١ٍُ اٌثضاػح.1  

 اٌذفغ اٌفٛسٞ.1

اٌذفغ فٟ تاس٠خ       .1

 اإلستحماق  
اٌّشتشٞ ٠طٍة تأو١ذ .2

اٌطٍث١ح ِٓ اٌّؤسساخ 

 اٌّتخصح

تغط١ح األخطاس .1

 ٌذٜ ششواخ اٌتأ١ِٓ
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 : قروض تمويل المخزونات بالخارج  :المطلب العاشر      
                                      "Les crédits de financement des stocks à l'étranger  " 

تقـو اؼبؤسسات اؼبصدرة ومن أجل تطوير صادراهتا إذل القياـ بتشكيل ـبزونات باػبارج، واؽبدؼ من ىذا ىو         
 .1السريعة لطلبات الشراء، وكذا لتسريع عملية تسليم السلع للمشًتين األجنبيُت االستجابة

من بنوكها سواء بالعملة الصعبة أو بالعملة احمللية،  اضويف ىذه اغبالة تستطيع ىذه اؼبؤسسات أف تطلب قرو      
وىذا لتمويل ىذه اؼبخزونات باػبارج، ويتمثل ىذا التمويل باألساس يف سبويل نفقات زبزين السلع باػبارج قبل عملية 

األخرى  أما يف اغباالت العامة ،3من قيمة ىذه اؼبخزونات % 90، وديكن أف يصل مبلغ ىذا القرض إذل 2إعادة بيعها
 :4فيتحدد مبلغ ومدة القرض تبعا لػػػػػػػػػػ

 طبيعة وقيمة السلع اؼبخزنة باػبارج؛ -
 سرعة دوراف ىذه اؼبخزونات؛ -
 .رقم األعماؿ السنوي احملقق من الصادرات -

ويف بعض األحياف تشًتط البنوؾ على ىذه اؼبؤسسات القياـ بتأمُت ؽبذا القرض، وىذا لتغطية األخطار       
 .سياسية والكارثية واليت قد تصيب السلع اؼبخزنة باػبارجال

                                                 
1
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, PP: 422- 

423. 

2
 Ammour Benhalima, Op Cit, P: 109. 

3
 George Depallens et Jean Pierre Jobard, Gestion financière de l'entreprise, 10

ème
 édition, Sirey, Paris, 1990, P: 

471. 

4
 :ساجغ فٟ رٌه  

 - George Depallens et Jean Pierre Jobard, Gestion financière de l'entreprise, 9ème
 édition, Sirey, Paris, SD, P: 

659. 

 - Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international, 1993, Op Cit, P: 

358. 
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إف ىذه السلع اؼبخزنة باػبارج قد تكوف لدى وكيل ؽبذه اؼبؤسسة، أو قد تكوف موجودة يف معرض أو تظاىرة       
اخل، وهبذا فإف ىذه التقنية ستسمح للمؤسسات اؼبصدرة من زبفيف تكاليف زبزين اؼبخزونات ......ذبارية أو

 .زانيتها، وكذا اؼبسامهة يف ربسُت خزينة ىذه اؼبؤسساتدبي

إنشاء شركة لتمويل اؼبخزونات  1978ويف النظاـ الفرنسي ويف ىذا اجملاؿ دائما فقد مت يف سبتمرب من سنة       
 06ة شراء نقدا لسلع اؼبصدرين باػبارج، وىذا ؼبدال، وتقـو ىذه األخَتة بC.O.F.I.S.E"1"باػبارج تدعى بػػػػػػػػ 

 . 2يرغب يف شراء سلعو امشًتي رجيد اؼبصدأشهر قابلة للتجديد مرتُت على األقل، وىذا حىت 

وجيب التنويو ىنا إذل أف ىذا النوع من القروض يهدؼ إذل مساعدة اؼبصدرين للدخوؿ إذل األسواؽ اػبارجية       
 .واكتشافها ودراستها، ومن مث تكريس تواجدىم فيها

 : قروض تمويل أخذ المشاركة في الخارج :دي عشرالمطلب الحا      
                                "Le financement des prises de participation à l'étranger" 

ىي قروض سبنح للمصدرين من أجل السماح ؽبم بتمويل عمليات أخذ مشاركة رأس ماؿ مؤسسات أو        
األساسية ؽبذا القروض ىي أهنا متضمنة جملموع اؼبخاطر اليت ديكن أف تلحق  شركات يف بلد أجنيب، كما أف السمة

 :3باؼبصدرين، وتتمثل ىذه اؼبخاطر يف

 ؛(اخل....، اإلعصارالفيضاناتالزالزؿ، الرباكُت، ) خطر الطبيعة بصفة خاصة  -      
 ؛ االختالسخطر النهب أو  -      
 خطر التأميم بدوف تعويض ؛ -      
 خطر عدـ الدفع يف حالة التخلي  عن اؼبشاركة؛ -      
ربويل اؼببالغ اؼبدفوعة من قبل  استحالةخطر عدـ التحويل يف حالة تشريع أو سن قانوف صرؼ يتسبب يف  -     

 .اؼبستورد األجنيب

                                                 
1
 C.O.F.I.S.E: Compagnie pour le financement des stocks à l'étranger.   

2
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international, 1993, Op Cit, P: 

358. 

3
 Ammour Benhalima, Op Cit, P: 109. 
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وذلك مع  ،"COFACE"كما أف يف النظاـ الفرنسي ديكن للمصدرين اغبصوؿ على ضمانات من طرؼ     
 :1وط اؼبتمثلة يفبعض الشر 

 ؛االستثماراتمن ؾبموع  % 15سبثل أكثر من ال أف اؼبشاركة اؼبالية جيب أف  -     
 .من رأظباؿ اؼبؤسسة األجنبية % 51أف اؼببلغ اؼبخصص ألخذ اؼبشاركة ال ديكن أف يكوف أعلى من  -     

وذلك يف سنة   -يف النظاـ الفرنسي وىذا دائما  - CODEX"2"كما أنو قد مت إنشاء ىيئة لتطوير الصادرات     
يف اػبارج، كما أهنا تقـو  االستثمار، واؽبدؼ منها ىو تنسيق مساعدات الدولة إذل اؼبؤسسات اليت ترغب يف 1989

أيضا وىذا يف حالة عدـ كفاية ىاتو اؼبساعدات بتقدًن إعانات إذل ىاتو اؼبؤسسات، بشرط أف تقدـ ىاتو األخَتة 
قدرهتا التنافسية لكنها تفتقر إذل رأس اؼباؿ، وسبنح ىاتو اإلعانة من ىيئات كثَتة،وذلك تبعا  على" Preuve" دليال

 .يف اػبارج االستثماريللتحقيق الفعلي للربنامج 

، كما أف ىيئة تطوير "Systématique"كما أف منط تسديد ىاتو اإلعانات يكوف يف شكل منتظم أو نسقي       
 استثماريةمليوف فرنك فرنسي للًتخيص بإقباز برامج  280دبنح  1981يف سنة  قد قامت" CODEX"الصادرات 

 .3مليوف فرنك فرنسي وىي عبارة عن قروض للدفع 240يف اػبارج، ويف نفس السنة قامت دبنح 

سنوات لكل أو جزء من اؼببالغ اؼبستثمرة يف  05م مؤقت ؼبدة سكما أف ىاتو اؼبؤسسات تستفيد أيضا من ح      
 :4، وذلك بالنسبة إذللالستغالؿوات األوذل السن

 :األعمال الصناعية أو الخدماتية.1      

يف ؾباؿ األعماؿ الصناعية واػبدماتية من حسم لنصف اؼببالغ اؼبستثمرة  االستثمارتستفيد اؼبؤسسات الراغبة يف      
التصدير، فإف ؽبذه اؼبؤسسات اغبق يف  واليت تقـو فيها اؼبؤسسات بعمليات لالستثماراتبرأس اؼباؿ، أما بالنسبة 

 .%100تشكيل مؤونة ديكن أف تصل إذل 

 

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 "CODEX" : Comité de développement des exportations. 

3
 Dov Zerah , Economie financière internationale , Paris, 1992 , P 212. 

4
 Ibidem. 
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  :األعمال التجارية.2     

يف اجملاالت التجارية من حسم للخسارة احملتملة واليت ديكن أف تصيب  االستثمارتستفيد اؼبؤسسات الراغبة يف      
 .ستثمرةوذلك يف حدود اؼببالغ اؼب –فروع ىاتو اؼبؤسسات  –الفرع 

كما أنو ذبدر اإلشارة إذل أف ىاتو اؼببالغ احملسومة جيب أف تضم ثانية  إذل الربح اػباضع للضريبة وذلك من      
 .السنة السادسة وإذل غاية السنة العاشرة

بصفة خاصة  " CODEX"وعليو فإننا نالحظ أف ىاتو اإلعانات والتسهيالت واالمتيازات اليت تقدمها      
التصديرية إذل اػبارج، وبالتارل  االستثماراتلفرنسي بصفة عامة ىي هبدؼ تشجيع وتطوير الصادرات أو والنظاـ ا

اؼبراتب األوذل بُت دوؿ  أتبو تالنهوض بالصادرات الفرنسية إذل أعلى اؼبراتب سواء التجارية أو اػبدماتية أو الصناعية، و 
 .اإلرباد األوريب بشكل خاص، وبُت دوؿ العادل بشكل عاـ

 :"Counter trade"والتجارة المقابلة   "BARTER"المقايضة عمليات :المطلب الثاني عشر      

من حجم التجارة  % 10دبا يزيد عن اؼبقابلة يقدر حجم التجارة الذي يتم حاليا عن طريق اؼبقايضة والتجارة       
 .ا الدوؿ الناميةالعاؼبية، وكثَتا ما تستخدـ ىذه اآلليات يف الصفقات اليت تشارؾ فيه

ىذه الصفقات يتم من خالؽبا ربط الواردات من دولة أجنبية بالصادرات إليها، كما أهنا تتم دبقتضى اتفاؽ كلي       
 .ينفذ بواسطة شركتُت ذباريتُت طبقا لتوجيهات رظبية أو أف تتم يف ظل اتفاقيات ثنائية بُت حكومتُت

تم فيو اؼببادالت من خالؿ الدفع النقدي، وتتميز ىذه يمنها  اة يف أف جزءوزبتلف التجارة اؼبقابلة عن اؼبقايض     
اؼببادالت بالتعقيد نتيجة استخداـ آليات ـبتلفة لتقليل اؼبخاطر بالنسبة ألحد الطرفُت يف التجارة أو كليهما أو 

  :1التجارة اؼبقابلة ما يلي قايضة وبالنسبة للوسيط يف التجارة اؼبقابلة، ومن أمثلة اآلليات اؼبستحدثة لتسهيل اؼب

 

                                                 
1
 -21: ، ِجٍح ِصش اٌّؼاصشج، ِشجغ سثك روشٖ، ص صتمويل الصادرات المصرية رؤية من خالل تحارب بعط الذول الناميةػٍٟ خشثح، ٔجٜٛ   

17. 
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ضمانات األداء اػبارجي اؼبمنوحة ألحد أو لكل من طريف الصفقة اليت تصدر عن أحد البنوؾ أو تتخذ  -1    
 شكل وثيقة تأمُت ؛

بُت طريف الصفقة، على أف يكوف اإلفراج عن األمواؿ الناشئة  االعتماداؼبقايضة من خالؿ تبادؿ خطابات  -2    
لع موضوع اؼبقايضة مشروطا بشحن السلع، ويعٍت ذلك استخداـ حسابات تقيد الصرؼ منها بشروط عن بيع الس

 خاصة لكفالة سالمة التنفيذ؛

تستخدـ حسابات الضماف اجملمدة غبفظ األمواؿ الناشئة عن بيع السلع موضوع اؼبقايضة إذل وقت  -3     
ب بنك يعمل طبقا لنصوص الشروط الواردة يف اتفاؽ استحقاؽ اؼبدفوعات ؼبصدر السلع، وغالبا ما يدير اغبسا

 التجارة اؼبقابلة؛

يلعب ظباسرة التجارة اؼبقابلة دورا مهما يف إجياد مستوردين للسلع اؼبعروضة للتبادؿ، ويف وضع الًتتيبات  -4     
 .آلليات إدارة اؼبخاطر وعادة ما يدفع ؽبم عمولة نظَت أداء ىذه اػبدمات
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 :تقنيات التمويل متوسطة و طويلة األجل :ثانيالالمبحث  

 :يعود اللجوء إذل قروض متوسطة األجل إذل عدة أسباب أمهها

 سنوات؛حاجة اؼبشًتي لتبسيط التكاليف وتوزيعها على عدة . 1          
 النامية؛يف حالة ما إذا كاف الزبائن من الدوؿ  .2               
 .بالنسبة للمستوردين اختياريا اعنصر يعترب التمويل . 3          

 :شهرا،  وزبتلف ىذه اؼبدة حسب عدة عوامل أمهها 18وتفوؽ مدة ىذه القروض اؼبتوسطة وطويلة اؼبدى 

 اؼبصدرة؛طبيعة السلعة أو اػبدمة . أ   
 عليها؛ االتفاؽمبلغ الصفقة اليت يتم . ب  
طرؼ  درين قبد أف شروط القروض اؼبمنوحة تكوف منويف حالة وجود اؼبنافسة الدولية القوية بُت اؼبص. ج  

 .اؼبنافسُت األجانب

سنوات، أما اؼبدى الطويل فيفوؽ ىذه اؼبدة، إال أنو  07ويصل اؼبدى اؼبتوسط ؽبذه القروض إذل غاية 
 .للتذكَت زبتلف مدة ىذه القروض من بلد آلخر

ل الصادرات، وىي تتميز عن أنواع أخرى وسبثل ىذه القروض اؼبتوسطة والطويلة األجل حجر الزاوية لتموي
 : من القروض بعدد من اػبصائص لعل من أمهها

 العقد؛إبراـ  القرض قبلاغبصوؿ على  - 1
 .القرض أحيانا بعد إبراـ عقد القرض عندما تكوف مدة التصنيع طويلة استعماؿ - 2

دة حكومات ىذه الدوؿ اؼبصنعة اليت ىذه اػبصائص وتوفَت مثل ىذه القروض ؼبساع االعتبارباألخذ بعُت       
  تتحمل أخطار ىذه العمليات واليت باؼبقابل تسمح ؽبم بتطوير صادراهتم إذل دوؿ يف طريق النمو، مع تعويض

 .االقتصادياتتباطؤ  الطلب الداخلي ؽبذه ( تغطية)
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ميداف سبويل الصادرات حسب وعلى العمـو فالبنوؾ الكربى للبلد اؼبعٍت ىي اليت تلعب الدور اؼبهيمن  يف        
فهي إذف ديكن أف نقوؿ  ،الصيغة اؼبختارة، فقروض الصادرات سبنح إما إذل اؼبصدر أو إذل اؼبشًتي أو بنك اؼبشًتي

 .أهنا تأخذ شكل قرض اؼبشًتي أو قرض اؼبورد

 "Crédit acheteur"   :قرض المشتري :المطلب األول      

وذكر خصائصو و من مث ذكر أىم ميزاتو من  ي و ىذا من خالؿ تعريفو،سنحاوؿ التطرؽ إذل قرض اؼبشًت       
 .جيابياتإسلبيات و 

 :هـــــــــــــــتعريف :الفرع األول     

إف أمهية و حاجة الدوؿ لتطوير صادراهتا، و إجياد منافذ جديدة للبيع أو التسويق وكذا إبعاد اؼبصدرين عن ما      
 .1لسياسية احملتملة، أدى إذل  ظهور تقنية سبويل عرفت بتقنية قرض اؼبشًتييعرؼ باألخطار التجارية و ا

إف قرض اؼبشًتي ىو تقنية للتمويل متوسط و طويل األجل للصادرات،و تًتاوح مدتو من شبانية عشر شهرا إذل      
قرض اؼبشًتي  و يعرؼ ،1965، و لقد ظهر ىذا النوع من القروض ألوؿ مرة يف فرنسا سنة 2سنة(15)طبسة عشرة 

نو تلك اآللية اليت يقـو دبوجبها بنك أو ؾبموعة بنوؾ من بلد اؼبصدر دبنح قروض لصاحل اؼبشًتي األجنيب من أعلى 
مث  ،3أجل السماح لو بتسديد مبلغ الصفقة نقدا لصاحل اؼبصدر، و هبذا فإف ىذا األخَت سيتحرر من خطر عدـ الدفع

 .قروض بتحصيلها من اؼبشًتي األجنيبتقـو بعد ذلك البنوؾ اؼباكبة ؽبذه ال

مباشرة يف يد اؼبشًتي األجنيب، بل يتم و ضعها مباشرة يف  عو جيب التنويو ىنا إذل أف ىذه القروض ال توض     
، و ىذا دبجرد تقدديو ؼبستندات شحن تثبت اإلرساؿ الفعلي للبضائع، و يف 4متناوؿ اؼبصدر كحصيلة لقيمة صادراتو

                                                 
1
 Annie Serer et Christine Nicolino, Financer son développement à l'international, "Dés régions à la banque 

mondial: Les clés d'accés aux aides publiques", UBI France, 2003, P: 109.  

2
 Frederic Petlier, Op Cit, P: 157. 

3
 Gerrard Alfonsi et Paul Grandjean, Pratique de gestion et d'analyse financière, 3

ème
 édition, Revue et 

augmentée, les éditions d'organisation, Paris, 1984, P: 496.    

4
 Ouvrage collectif, L'entreprise et la banque - dans les mutations économiques en Algérie -, OPU, Alger, 1994, 

P: 214. 
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االت اليت تكوف فيها اغب، وىذا خباصة يف  "progressif" كوف التسديد للمصدر بشكل تدرجييبعض األحياف قد ي
 .1مبالغ الصفقة كبَتة جدا

، جنيبو اؼبشًتي األ وأو ؾبموعة بنوك ويف عملية اؼبفاوضات اليت تتم فيما بُت بنك الوسيط و يلعب اؼبصدر دور       
تفيداف من ىذا سيؼبالحظ ىنا أف كل من اؼبصدر واؼبشًتي األجنيب سبغرض إسباـ عملية منح القروض ىذه، و من ا

النوع من القروض، بينما تتمثل استفادة اؼبصدر يف حصولو على التسديد الفوري ؼببلغ صفقتو من طرؼ اؼبشًتي وىذا 
 .وأو ؾبموعة بنوك وبعد تدخل بنك

جل األكثر استعماال، و ىذا ألنو يتيح اغبماية و يعترب قرض اؼبشًتي من بُت القروض اؼبتوسطة و طويلة األ       
التقنية عملية جد معقدة و كثَتة التكلفة، إذ حيتاج  ىذهوالتأمُت للمصدر بشكل كلي، و لكن يف مقابل ذلك تبقى 

ذا و ك ىذا القرض إذل مفاوضات طويلة و خباصة فيما يتعلق باعبوانب التقنية، القانونية و اؼبالية للعقد أو االتفاقية،
إذل اؼبشًتي األجنيب، وإمنا ( بنك بلد اؼبصدر)يف اغبالة اليت يكوف فيها ىذا القرض غَت فبنوح مباشرة من البنك احمللي 

يكوف ىذا القرض فبنوحا من طرؼ بنك أجنيب، إذ يقـو ىذا األخَت بالتسديد للمصدر مث ربصيل قرضو من اؼبشًتي 
 .2صعوبة و التعقيداألجنيب، و من ىنا قد تتسم ىذه العملية بال

أو الصفقات ذات اؼببالغ  إف قرض اؼبشًتي دينح يف العادة لتمويل الصفقات اؽبامة كصفقات التجهيزات،       
الكبَتة، و يرجع السبب يف ذلك أف سبويل ىذه الصفقات دبثل ىذه األمهية و باالعتماد على األمواؿ اػباصة 

ليس دبقدور اؼبشًتي على الدواـ القدرة على زبصيص مثل ىذه األمواؿ للمشًتي قد تعًتضها بعض العوائق، ذلك أنو 
اؽبامة، ونفس الشيء بالنسبة للمصدر فإف ىذا األخَت ليس دبقدوره أيضا أف دينح للمشًتي األجنيب مدة طويلة 

مثل ىذا النوع للتسديد و خباصة يف حالة اؼببالغ الكبَتة، و هبذا فإنو و على ىذا األساس فإف تدخل البنوؾ يف منح 
 . من القروض سيعطي دعما لكل من اؼبصدر و اؼبشًتي األجنيب

 . 3كما أف تدخل البنوؾ يف ىذا النوع من القروض يعطي لقرض اؼبشًتي مرونة أكرب مقارنة بقرض اؼبورد      

                                                 
1
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 433. 

2
 :ساجغ فٟ رٌه   

- Annie Serer et Christine Nicolino, Op Cit, P: 110. 

- J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20
ème

 édition, Op Cit, P: 433.  

3
 Jean Wahl et autre, Op Cit, P: 168. 
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جملاؿ لظهور ىيئات أماـ ىذا التحويل للعبء اؼبارل من اؼبصدر إذل البنك، فإف األنظمة اؼبختلفة قد أتاحت ا و     
متخصصة وظيفتها القياـ بتأمُت ىذه القروض اؼبوجهة لتمويل الصادرات، و على البنوؾ اؼباكبة ؽبذا النوع من القروض 
أف تتقدـ إذل ىذه اؽبيئات لتأمُت مثل ىذه القروض، ففي النظاـ الفرنسي مثال فإنو يتعُت على البنوؾ التقدـ لتأمُت 

، و يف كثَت من األحياف ديكن للبنوؾ اليت سبنح COFACEسية لتأمُت التجارة اػبارجية القروض لدى الشركة الفرن
مثل ىذه القروض، وذلك كوسيلة لزيادة احتياطاهتا أماـ األخطار احملتملة اليت تنجم عنها، أو أف تلتمس من بنك 

 .1اؼبستورد القياـ بكفالتو

 وبُت مستوردي الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ النامية، حبيث يستفيد مستوردجيب التفرقة  فإنو ويف النظاـ الفرنسي دائما      
من قرض اؼبشًتي عن مستوردي الدوؿ اؼبتقدمة أو الغنية، كما أف البنك الفرنسي  %1 الدوؿ الفقَتة أو النامية بفارؽ

 .2من مبلغ الصفقة %95و القرض الوطٍت يساىم دببلغ قد يصل إذل 

 .3من مبلغ الصفقة %100إذل  %80ي فإف قرض اؼبشًتي قد يغطي من أما يف النظاـ التونس       

و جيب أف نشَت ىنا إذل نقطة مهمة جدا، و ىي أنو إذا كاف قرض اؼبشًتي قائم بنفس عملة العقد التجاري،      
 فإف اؼبشًتي يف ىذه اغبالة سيتخلص من تسيَت خطر الصرؼ، ىذا األخَت جيب أف يؤخذ بعُت االعتبار من طرؼ

 . اؼبصدر

بالدوالر، كما أف  ىو لتوضيح ذلك دعنا نأخذ حالة عقد ذباري و اتفاقية قرض مشًتي، و كالمها فبض       
منوح من طرؼ البنك إذل اؼبشًتي يكوف أيضا فبنوحا بالدوالر، والدفع لصاحل اؼبصدر يتم كذلك بنفس اؼبالقرض 

ن الدوالر، فيجب يف ىذه اغبالة على اؼبصدر أف يقـو بتغطية العملة أي بالدوالر، وإذا كانت عملة اؼبصدر زبتلف ع
 .4ضد خطر الصرؼ

و يف األخَت ديكننا القوؿ أف التمويل عن طريق قرض اؼبشًتي، يعترب من أفضل أنواع التمويل اؼبستعملة من        
ف دل نقل جلها من مشاكل يف اذباه الدوؿ النامية، و اليت تعاين أغلبها إبأجل ربفيز و تنمية الصادرات، وباػبصوص 

                                                 
1
 Ammour Benhalima, Op Cit, P: 107. 

2
 Gerrard Alfonsi et Paul Grandjean, Op Cit, P: 158. 

3
 Mohammed Ali Tiriki, le financement et la garantie des exportations dans les pays en développement "le cas 

de la tunisiem", these pour obtenir le garde Docteur en sciences économiques, université de Nice Sophia Antipolis, 

France, 5 septembre 1999, P: 228. 
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الدفع بسبب النقص يف العمالت األجنبية، إضافة إذل أف ىذا النوع من التمويل يناسب بصفة خاصة السلع الرأظبالية 
 .   1و السلع االستهالكية اؼبعمرة

 :خصائصه :الفرع الثاني     

من مث تكاليف ىذا و ية استعمالو، سنحاوؿ ربديد خصائص القرض و ىذا من خالؿ توضيح فتح القرض و كيف     
 . القرض

 :فتح قرض المشتري -1      

أف ىذا  يتضح فبا سبق أف قرض اؼبشًتي يف األصل ىو قرض فبنوح لصاحل اؼبشًتي األجنيب، و لكن يف الواقع     
اجملاؿ إلبراـ  ، و هبذا فإف ىذا النوع من القروض يتيح-كما مت بياف ذلك آنفا- فبنوح أيضا لصاحل اؼبصدر  القرض

 :2عقدين و مها 

 : العقد التجاري. أ   

يتم ىذا العقد بُت اؼبصدر و اؼبشًتي األجنيب، و ىو يتعلق بالعملية التجارية اعبارية بينهما، و يعترب ىذا العقد      
لتزامات الطرفُت، ويتضمن ىذا العقد االصادرات ىذه،  لواليت من خالؽبا تتم عملية سبويالدعامة القانونية للصادرات، 

 .  و يتم فيو أيضا تبياف أشكاؿ أو طرؽ الدفع، نوعية السلع و مبالغها، إضافة إذل كل الشروط اؼبتعلقة بتنفيذ الصفقة

 :و يف ىذه اؼبرحلة جيب على اؼبصدر و عند بداية اؼبفاوضات التجارية االتصاؿ ببنكو وىذا من أجل  

 يل لصادراتو  يف شكل قرض مشًتي؛دراسة احتماؿ اغبصوؿ على سبو  -        

اخل، و ربديد شروط العرض ...هتيئة شروط العقد و بنوده اؼبًتتبة عن ذلك مثل الشروط اؼبالية و التجارية -     
 .ن سيقدمهما اؼبصدرياؼبارل الذي سيقدمو البنك اؼبانح للقرض، إضافة إذل العرض التقٍت و التجاري و اللذ

                                                 
1
االلتصاد، غ١ش ، دوتٛساٖ فٟ فٍسفح -دراسة مقارنة -دور تمويل الصادرات في دعم األداء التصذيري في مصر أ١ِٓ ِحفٛظ أ١ِٓ ػثذ اٌسالَ ِشػٟ،   

 .99: ، ص2771ِٕشٛسج، و١ٍح اٌتجاسج، جاِؼح ػ١ٓ شّس، اٌما٘شج، 

2
 Ammour Benhalima, Op Cit, P: 119. 
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التجاري أيضا ربديد شروط و طرؽ استعماؿ قرض اؼبشًتي، و ىذا إما دفعة واحدة أو كما يتضمن العقد         
اليت تثبت إجراء عملية و ، و كذا شروط تقدًن اؼبستندات -كما سيتم بياف ذلك الحقا- على عدة دفعات

تسديد مبلغ يستفيد اؼبصدر من سالتصدير، و عملية الشحن الفعلي للبضائع باذباه اؼبشًتي األجنيب، و بعد ىذا 
 . البضاعة من طرؼ البنك اؼبانح ؽبذا القرض، و الذي يكوف يف العادة بنكو ىو

 : العقد المالي. ب         

ه بُت بنك أو ؾبموعة بنوؾ اؼبصدر اؼباكبة للقرض و اؼبشًتي األجنيب، و حيدد يف ىذا ؤ ىذا العقد يتم إمضا       
 :العقد كل من

 ؛موضوع التمويل .1
 ؛لقرض و إقبازهشروط إسباـ ا  .2
 ؛مبلغ القرض اإلصبارل و مدتو  .3
 ؛جاؿ تسديدهوآطرؽ استعماؿ القرض   .4
 ؛اؼبطبقة و كذا العموالت اؼبًتتبة على ىذا النوع من القروض البنكية معدالت الفائدة   .5
 . اليت يقدمها اؼبصدر للبنك من أجل استعماؿ القرضو ؾبموع اؼبستندات الضرورية   .6

مبلغ الصفقة للمصدر، وىذا  دتسديمن لقرض ؽبذا الشروط يكوف بإمكاف البنك اؼبانح بعد ربقيق ىذه ا       
بناءا على طلب اؼبشًتي األجنيب و غبسابو، و ال يتم ىذا إال بعد قياـ اؼبصدر بتنفيذ صبيع التزاماتو اؼبتفق عليها يف 

 .و العقدالعقد التجاري عالوة على تقدديو عبميع اؼبستندات احملددة يف االتفاقية أ

ويالحظ أف العقد اؼبارل الذي يفسح اجملاؿ ؼبنح قرض اؼبشًتي إمنا يرتبط ارتباطا عضويا ووثيقا بوجود العملية        
التجارية ما بُت اؼبصدر واؼبشًتي األجنيب، وغٍت عن البياف القوؿ أف انتفاء ىذه العملية التجارية يلغي بالضرورة و 

 . لة يف قرض اؼبشًتيجود العملية اؼبالية و اؼبتمث

و جيب أف نشَت ىنا إذل أف اؼبصدر قد يبقى مقيدا يف اغبصوؿ على مبلغ صادراتو، وىذا تبعا ؼبدى وفائو        
 .جبميع التزاماتو  واليت وقعها و أبدى موافقتو عليها أثناء فتح القرض
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يتم إجباره على إمضاء فإنو اؼبشًتي، ففي النظاـ الفرنسي مثال، و حىت ال يستغل أو ينتهز اؼبصدر قرض        
من خالؽبا على االلتزاـ بالدفع للبنك مبلغ التعويضات، وىذا يف حالة عدـ التنفيذ أو اؼبصدر رسالة تعهد، يتعهد 

 relative"االستثناءاتحجية  عدـ" ػػػػػػػ ب دبا يعرؼ التنفيذ اعبزئي للعقد التجاري، وىذه العملية متعلقة خاصة
1inopposabilite des exceptions". 

 :استعمال القرض -2       

بعد توقيع العقد، يقـو البنك بإبالغ اؼبشًتي األجنيب بشروط الدفع و اليت تكوف غَت قابلة لإللغاء، وكذا        
بشروط استعماؿ القرض، كل ىذه الشروط تكوف ؿبددة ومبينة يف العقد وىذا عند فتح القرض، وأغلب ىذه 

 .مسؤوليتها على اؼبشًتي األجنيبالشروط تقع 

كما أف مبلغ ىذا القرض يتمثل يف اؼببلغ الكلي للعقد، منقوصا منو التسبيقات الواجبة الدفع من قبل         
اؼبشًتي، و قد لبلد و ىذا تبعا  %20إذل  %15تقل عن  ال ، و نسبة التسبيقات ىذه جيب أف2اؼبشًتي األجنيب

ف مبلغ ىذا القرض ال دينح إال من أجل إلنسبة بكثَت و ىذا حسب كل دولة، أي تتجاوز يف بعض اغباالت ىذه ا
إذل % 80ف قرض اؼبشًتي ىذا يغطي من إ، أي 3اؼببلغ اؼبتبقي للدفع أي مبلغ القرض منقوصا منو التسبيقات

 .من مبلغ الصفقة 85%

دا أف يتم ىذا خالؿ كل ثالثة كما أف تسديد ىذا القرض يتم يف العادة كل ستة أشهر، ومن النادر ج        
 .4أشهر

 الشيءوجيب أف نشَت ىنا إذل أف الدفع للمصدر ال يتم إال بعد التأكد من مطابقة وصحة اؼبستندات، و        
 .عتمادات اؼبستنديةاؼبالحظ ىنا أهنا نفس القاعدة اؼبعموؿ هبا يف اال

 :تعاقديةاستعمال القرض بعد الوفاء بالتزامات المصدر ال -2-1       

 :إف استعماؿ ىذا القرض ديكن أف يتم إما على       

                                                 
1
 Ibidem. 

2
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 .و ىذا إذا كاف العقد التجاري يتضمن تصدير أو تسليم وحدة واحدة :دفعة واحدة. أ  
 :ػػػػػػػػػػػو ىذا حُت يتعلق األمر ب :عدة دفعات .ب  

 ؽبا على عدة أجزاء أو مرات؛عقد توريد أجهزة أو معدات تكوف مستقلة عن بعضها البعض، ويتم إرسا -    
 .عقد توريد وحدة إنتاجية واحدة، و لكن يتم إرساؽبا على عدة دفعات -    

  :استعمال القرض بتسديد تدريجي -2-2        

إف استعماؿ القرض بتسديد تدرجيي يتم يف اغباالت اليت تكوف فيها العقود تتضمن تصدير ذبهيزات ضخمة،        
 و، كما أف ىذا النوع من التسديد يسمح للمصدر يف كثَت من اغباالت من تغطية احتياجات...املةأو وحدات إنتاج ك

 .1للتمويل اؼبسبق، وخباصة إذا كانت ىذه التسديدات تتم خالؿ مرحلة الصنع أو اإلنتاج

  :تكلفة القرض -3     

شًتي األجنيب، وتتكوف ىذه التكاليف تكلفة القرض ىذه، جيب أف تدفع من قبل اؼبستفيد من القرض، وىو اؼب     
 :2من

وتكوف ؿبسوبة حسب اؼبعدالت اؼبنصوص عليها يف نص العقد؛ وجيب التمييز ىنا بُت  :معدل الفائدة .أ      
بينما  فهناؾ معدؿ خيضع ربديده إذل بعض الشروط اػباصة و يطبق على جزء من القرض، ،نوعُت من اؼبعدالت

 . 3سوؽ وىو يطبق على اعبزء اؼبتبقي من القرضيتحدد يف ال ىناؾ معدؿ آخر

 و زبتلف ىذه العالوات باختالؼ شركات التأمُت، وحسب ـباطر كل بلد؛ :عالوات تأمين القرض. ب     

من تاريخ إمضاء العقد، أو  ابتداءو ربسب على القيمة غَت اؼبستعملة من القرض، وىذا  :عموالت االلتزام .ج     
االت عند أوؿ استعماؿ للقرض، و ىذا إذا مت ذكر ذلك يف نص العقد، كما أف ىذه العمولة قد يكوف يف بعض اغب

 .تتناسب مع مدة القرض ىذا

                                                 
1
 Ibid, P: 119. 

2
 S.A Boukrami, les mécanismes monétaires et financiers internationaux, E.N.A.L, Alger, 1986, P: 127. 

3
 Bernard Gaumont, Op Cit, P: 241. 
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العقد،  أو ربرير ، أو قد يتم التفاوض بشأهنا عند إبراـ% 0.5 اليت سبثل يف العادةأما عن دفع عمولة االلتزاـ و      
 .أو قد تكوف يف بعض اغباالت يف هناية السداسي تكوف يف أغلب األحياف عند بداية كل سداسيو 

ربسب عمولة التسيَت على اؼببلغ اإلصبارل للقرض، ويتم دفعها مرة واحدة وىذا يف  :عموالت التسيير. د     
اء العقد أو خالؿ استعماؿ القرض، وىذه العمولة عادة ضاآلجاؿ اؼبنصوص عليها يف العقد، وقد تكوف يف تاريخ إم

سنويا، وتتميز ىذه العمولة بأهنا عمولة تفاوضية، أي ديكن التفاوض بشأف ربديدىا وىذا خالؿ  % 0.5ما تكوف 
 . مرحلة إبراـ العقد

 .و ىي مصارؼ عامة متعلقة بالقرض :مصاريف أخرى .ه    

 :مزايا و عيوب قرض المشتري :الفرع الثالث         

 :1لقرض اؼبشًتي مزايا و عيوب، و ىذا لكل من اؼبصدر و اؼبشًتي، وسنحاوؿ ذكرىا فيما يلي       

 :اــــــــــــــــــالمزاي -1         

 :لكل من اؼبصدر و اؼبشًتي يف ما يلي وىذا تشتمل اؼبزايا أو النقاط اإلجيابية لقرض اؼبشًتي       

 :بالنسبة للمصدر. أ  

 على مبلغ الصفقة نقدا؛حيصل اؼبصدر  - 
يتخلص اؼبصدر سباما من اػبطر الكلي للقرض، و ىذا ألف البنوؾ اؼباكبة ؽبذا النوع من القرض، ىي  - 

 اليت ستأخذ على عاتقها ربمل ىذا اػبطر؛
 التخفيف من ميزانية اؼبصدر، و اغبد من عبوئو إذل القروض البنكية؛  -            
 الناشئة عن اؼبشًتي؛ التخلص من تسيَت اغبقوؽ - 
 .2التخلص الكامل من العبء اؼبارل، و الذي يتم ربويلو إذل البنك - 

 

                                                 
1
 Ibid, P: 211. 

2
 Ammour Benhalima, Op Cit, P: 970. 
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 :  بالنسبة للمشتري. ب     

 تسهيل عملية الدفع للمصدرين؛ - 
 تنفيذ صفقاهتم مع اؼبصدرين؛ إسباـتشجيع و ربفيز اؼبشًتين على  - 
 العقدين التجاري واؼبارل؛ النفصاؿالتحكم يف نفقاتو، وىذا  يستطيعاؼبشًتي  - 
                        ل ىذا النوع من القروض للمشًتي عرضا مغريا، وىذا ألف اؼبشًتي ال يقـو بتشكيل مؤونة و ال كيش - 

 يقـو بزيادة مصاريفو اؼبالية و اؼبوجهة لتأمُت األخطار؛
 .يف قرض اؼبورد سبة التكاليف يف ىذا النوع من القروض ىي أقل من تلك اؼبتحملةن - 

  :العيوب -2      

 :تتمثل عيوب و سلبيات قرض اؼبشًتي بالنسبة لكل من اؼبصدر و اؼبشًتي فيما يلي      

 :بالنسبة للمصدر. أ     

 نقص اؼبعلومات عن اؼبشًتين األجنبيُت؛ -        
 ؛يف حالة وقوع اػبطر، فإف إجراءات التعويض تكوف صعبة و مكلفة جدا -        
                                       ف يتم التفاوض عليهما، ومها العقد التجاري والعقد اؼبارل، فبا يتطلب ىذا جهدا أكرب للتوفيق اىناؾ عقد -        
 مدة أطوؿ من تلك اؼبنجزة عن طريق قرض اؼبورد؛إضافة إذل بينهما، 
من قبل  او التعقد، وىذا يف حالة ما إذا كاف ىذا القرض فبنوح قد يتسم ىذا النوع من القروض بالصعوبة -        

 .بنك أجنيب غَت البنك احمللي لبلد اؼبصدر

 :بالنسبة للمشتري .ب       

 ، عالوات التأمُت واؼبصاريف األخرى؛االلتزاـالتكاليف واؼبتمثلة يف عموالت التسيَت، عموالت  ارتفاع -        
يف  ارتفاعفاوضات طويلة جدا، و ىذا بسبب وجود عقدين و ىذا ما ينجر عنو أيضا عادة ما تكوف اؼب -       

 التكاليف؛
إف اؼبشًتي يف ىذا النوع من القروض يكوف ؾبربا على مفاوضة طرفُت بدؿ طرؼ واحد وىو اؼبصدر، وىذا  -        

 ما ال حيبذه اؼبشًتي، ألف يف ىذه اغبالة لن يستطيع أف جييد التفاوض؛
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إف اؼبشًتي يف ىذا النوع من القروض يكوف ؾبربا على شراء سلع البنك اؼبانح ؽبذا القرض فقط، و عالوة  -        
 .  على ىذا، فإف البنك اؼبقرض يف ىذه اغبالة ال يكوف ملزما بالتأكد من صحة السلع اؼبسلمة من طرؼ اؼبصدر

 :سير عملية قرض المشتري -1-4      

 :1أكرب مراحل سَت عملية قرض اؼبشًتي، نقدـ الشكل التوضيحي اآليت لتبسيط وفهم بشكل      

 قرض المشترييوضح سير عملية تقنية (: 05)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :المصدر بتصرف

Source: HENRE LOUBERGE et PIERRE  MAURER, Financement et assurance des 
crédits à l’exportation (Aspects théoriques et pratiques en vigueur dans les pays 
européens), Librairie DROZ S.A, Genève, 1985, P:84. 
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 بنك اؼبصدر
 (البنك اؼبقرض)

 يلاؼبصدر احمل اؼبستورد األجنبػػػػػػػي

 تأمينوثيقة ال.3 شركة التأميػػػػػن

 العقد المالي .2
 تسذ٠ذ اٌمشض.7 أو اتفاقية القرض

 تس١ٍُ اٌثضائغ.5

 ٞاٌؼمذ اٌتجاس.1

 اٌذفغ ٔمــذا.6 ػالٚاخ اٌتأ١ِٓ.4
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 "Credit fournisseur: "وردــــــقرض الم :المطلب الثاني       

سنحاوؿ دراسة ىذا النوع من القرض، وىذا من خالؿ التطرؽ إذل تعريفو، ذكر خصائصو، وميزات ىذا        
 .إجيابيات، و يف األخَت سنقدـ سَت عملية ىذا القرضالقرض من سلبيات و 

 :تعريفال :الفرع األول       

وديكننا تعريفو من خالؿ  ،ليات سبويل التجارة اػبارجية على اؼبدى اؼبتوسط والطويلآإف قرض اؼبورد يعترب من       
، و يتمثل ىذا 1 زبونو اؼبشًتيإذل واؼبصدر نفستسميتو، إذ يفهم من ىذه األخَتة على أنو قرض فبنوح من طرؼ 

، وبعد ذلك يستطيع 2جاؿ أو مهل التسديد اؼبمنوحة من طرؼ اؼبصدر إذل اؼبشًتي األجنيبآالقرض باألساس يف 
خر أي أنو عندما يقـو اؼبصدر دبنح آودبعٌت  ،اؼبصدر اللجوء إذل بنكو أو ؾبموعة بنوكو لطلب قروض لتمويل صادراتو

 .يلجأ إذل بنكو للتفاوض معو حوؿ مدى إمكانية منحو قرضا لتمويل صادراتو ،جاال للتسديدآاؼبشًتي 

وجيدر بنا أف نشَت ىنا إذل أف البنك ال دينح القرض إال عند وجود أو توفر كمبياالت أو أوراؽ ذبارية مسحوبة      
فق عليها بُت اؼبصدر و اؼبت االستحقاؽومقبولة من اؼبشًتي األجنيب، ىذه الكمبياالت تدفع أو تسدد يف تواريخ 

اؼبشًتي األجنيب، كما تبُت ىذه الكمبياالت أيضا الديوف اؼبستحقة للمصدر على اؼبشًتي األجنيب، و يستطيع 
 .3اؼبصدر تعبئة ىذه الكمبياالت وىذا خبصمها لدى بنكو أو بنوكو

توسط و الطويل، و نشَت ىنا لديوف من طرؼ البنك على اؼبدى اؼبلومن ىنا يظهر قرض اؼبورد على أنو شراء      
أيضا إذل أف ىذه القروض اؼبمنوحة من طرؼ البنوؾ إذل اؼبصدر قد تكوف إما يف شكل قروض التمويل اؼبسبق، و 

 .4ىذا إذا كانت ىذه القروض يف مرحلة الصنع، أو يف شكل تعبئة للديوف الناشئة عن التصدير

ره على دور اؼبنتج و اؼبورد فقط، و إمنا يتعدى ذلك، حيث يلعب كما أف  اؼبصدر يف ىذه اغبالة ال يقتصر دو         
و ال، وعلى ىذا أجاال للتسديد وآأو يوافق على منح اؼبشًتي مهال  أيضا دور الوسيط اؼبارل، ألنو ىو من يقرر

 .1ذباري و مارل فسوناألساس فإف ىذا النوع من القروض ينطوي على عقد واحد، ىو يف الوقت 

                                                 
1
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 Bernard Gaumont, Op Cit, P: 217. 
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ا القوؿ بأنو إذا كاف اؼبشًتي ىو ؿبور عملية التمويل يف قرض اؼبشًتي، فإف اؼبصدر ىو ؿبور عملية و ديكنن      
 .2التمويل يف قرض اؼبورد

كما أف قرض اؼبورد خيتلف عن قرض اؼبشًتي يف وجهُت على األقل، فإذا كاف قرض اؼبشًتي دينح للمشًتي        
خَت مهلة أو أجال للتسديد لصاحل اؼبشًتي، أما ر بعد ما منح ىذا األفإف قرض اؼبورد دينح للمصد بوساطة اؼبصدر،

نفا يتطلب إبراـ عقدين، يف حُت أف آو ىو اؼبهم فيتمثل يف أف قرض اؼبشًتي كما سبق ذكره  تالؼخلالالوجو الثاين 
ويلها، وىذا يعٍت إذل اعبانب التجاري للصفقة شروط و طرؽ سب قرض اؼبورد يتطلب إبراـ عقد واحد، يتضمن باإلضافة

 .أنو يتضمن العقد اؼبارل أيضا

اعبوىري بُت قرض اؼبشًتي وقرض اؼبورد، إال أهنما يشًتكاف يف كوهنما وسيلتُت  االختالؼو بالرغم من         
تشجيع وربفيز الصادرات للبلد اؼبقرض  ولتمويل الصادرات على اؼبدى اؼبتوسط و الطويل، و ؽبما نفس اؽبدؼ و ى

 . 3نح ؽبذا النوع من القروضأو اؼبا

االستعماؿ يف ؾباؿ عقود البيع وجيب التنويو أيضا إذل أف ىذا النوع من القروض، أي قرض اؼبورد ىو قليل         
، إذ أف ؽبذه العقود خصائص ـبتلفة جدا عن مثيالهتا من عقود البيع واؼبتعلقة بسلع 4ة بسلع التجهيزصااػب

 :5ؾبموعة من األسباب نذكر منها، و ذلك يرجع إذل االستهالؾ

 :الصنع أو اإلنتاج وفق الطلبيات. أ        

الزبوف اػباصة، و تتم عملية الصنع ىذه بواسطة  احتياجاتمصنوعة لتوافق  عمليا معظم سلع التجهيز تكوف       
 ."Cahier de charges"، وتتم بعد ذلك من خالؿ كراس التكاليف"Appel d’offre"" نداء عرض"عمل 
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 :المبالغ ارتفاع. ب 

إف طلبيات سلع التجهيز و اؼبصنعة خصيصا من أجل زبوف معُت، ربمل مبالغ وحدوية و إصبالية مرتفعة جدا        
 .أو سلع التجهيز اػبفيفة مع مبالغ الطلبيات اػباصة بسلع االستهالؾ األحيافبالغ ال تتناسب يف معظم و ىذه اؼب

 :لة و المدفوعات مقسطةجال القرض طويآ. ج       

 18يوما، و ديكن أف تصل ىذه  اؼبدة إذل  180 ػػػػػجاؿ القرض يف ؾباؿ السلع االستهالكية الآنادرا ما تتجاوز        
أف تتم يف مرة واحدة، بينما يف سلع التجهيز و  ديكنشهرا، و لكن من أجل سلع التجهيز اػبفيفة، و اؼبدفوعات 

جاؿ القرض تكوف كبَتة، إضافة إذل أف اؼبدفوعات تتم على عدة مرات، أي أف آفإف اؼبصنوعة وفقا للطلبيات 
 .اؼبدفوعات تكوف مقسطة

 :أخطار قرض المورد -1         

 :1ينطوي قرض اؼبورد على ؾبموعة من األخطار، و تتمثل فيما يلي         

 "Le risque monitaire": الخطر النقدي. أ

  .يف اػبطر الذي ينتج بفعل التقلبات يف أسعار الصرؼ يتمثل اػبطر النقدي     

 "Le risque catastrophique" :الخطر الكارثي .ب

يتمثل ىذا اػبطر يف عدـ مالءة أو إعسار اؼبشًتي األجنيب، و الذي يأيت نتيجة للظروؼ و الظواىر الطبيعية           
 .اخل...الزالزؿ، الرباكُت كاألعاصَت،
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 "Le risque de non transfert: "حويلخطر عدم الت. ج

لية تشريع قوانُت ؿب سن أو و يتمثل ىذا اػبطر يف استحالة أو تعذر ربويل مبالغ الصفقة، و يأيت ذلك نتيجة         
 .للمصدرين اؼبستحقةو عليو عدـ ربويل اؼبشًتين للديوف  ،سبنع ربويالت رؤوس األمواؿ

 " Le risque d’interruption du Marché" :صفقةخطر انقطاع السوق أو توقف ال. د    

و يتمثل ىذا اػبطر يف رفض اؼبشًتي استالـ السلع اؼبصدرة من قبل اؼبصدر، أو ردبا يتمثل يف رفضو تسديد     
اؼبتفق عليها، فإذا كاف اؼبستورد عمومي أي يعٍت ىنا الدولة بقبوؽبا الواسع و  االستحقاؽاألقساط السنوية عند تواريخ 

 .الكبَت، فإف اػبطر ىنا يكوف حقيقيا أو فعليا، و يتمثل ىذا اػبطر يف اػبطر السياسي

وعليو فإنو جيب على البنوؾ اؼباكبة ؽبذا النوع من القروض و غبماية نفسها، أف تطلب من اؼبصدر مسبقا تأمينا        
 ".Assurance-credit" ضد ىذه األخطار لدى شركات التأمُت، و يدعى ىذا التأمُت بتأمُت القرض

نفا، آطار بواسطة بوليصة تأمُت القرض و اليت مت ذكرىا خو نذكر ىنا أف اؼبصدر و دبجرد قيامو بتغطية ىذه األ      
ال يعٍت أبدا أنو سيصبح يف منأى تاـ عن الوقوع يف ىذه األخطار، بل على العكس من ذلك سباما، فإف جزءا من 

 صدر، و ىذا ألنو مقدار أو نصيب التأمُت ال ديكن أف يغطي و يف كل اغباالتىذه األخطار سيبقى على عاتق اؼب
 .1من تلك األخطار % 100ومهما كانت الظروؼ نسبة 

ويف العادة فإف اعبزء غَت اؼبؤمن أو غَت اؼبضموف من الديوف، والذي حيتفظ بو اؼبصدر على حسابو متغَت       
، % 15 كاف  اػبطر أو الضرر ناتج عن حدث سياسي، وتصل النسبة إذلوىذا إذا   % 10 ومتنوع، فهو يعادؿ نسبة

 .عن طبيعة ذباريةناتج و ىذا إذا كاف اػبطر أو الضرر 

 :تكاليف قرض المورد -2           

 :2لقرض اؼبورد عدة تكاليف نذكر منها     

                                                 
1
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 427. 

2
 Bernard Gaumont, Op Cit, P: 217. 
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كل حرية بُت اؼبصدر و اؼبشًتي، و إف معدالت الفائدة اؼبتفق عليها يف العقد، يتم التفاوض عليها ب -         
وىذا ألف معدالت الفائدة تكوف يف العادة  ستنادا إذل معدؿ اػبصم اؼبطبق يف البنوؾ،ابتثبيتها  ىيستحسن أف يوص

 :ما يلي االعتبارع معدالت اػبصم، و ذلك أخذا بعُت متفاقا اأكثر 

  الكفاالتفراط يفخطر الصنع، خطر القرض، خطر اال)تكاليف عالوات التأمُت "Abusifs des 
cautions" ؛(اخل.....، خطر الصرؼاالقتصادي، اػبطر 

 تكاليف اػبطر اؼبؤقت للجزء غَت اؼبؤمن أو اؼبضموف من قبل شركات التأمُت. 

 .مصاريف التمويل اؼبسبق للكفاالت و الضمانات -         

 :الشروط العامة لقرض المورد -3          

 :وط العامة لقرض اؼبورد فيما يليو تتمثل الشر          

أو ذبهيزات، و كذا سبويل اػبدمات اؼبرتبطة /ويقصد بو ربديد موضوع التمويل، كتمويل سلع و :الموضوع. أ        
 .اخل...أو تركيب التجهيزات/ بتقدًن و

على اؼبشًتي األجنيب، وتتمثل القاعدة التمويلية يف حقوؽ أو ديوف اؼبصدر والناشئة  :لقاعدة الممولةا. ب       
 .ولكن منقوصا منها قيمة التسبيقات واؼبدفوعة من قبل اؼبشًتي إذل اؼبصدر

وزبتلف حسب اؼبدة اؼبمنوحة من قبل اؽبيئات أو اؼبؤسسات اؼباكبة ؽبذا القرض، وتًتاوح  :مدة القرض. ج        
 .1سنوات 10شهرا إذل  18ىذه اؼبدة يف غالب األحياف من 

و زبتلف تبعا لبلد اؼبشًتي ومدة القرض، وكذا لبعض العوامل األخرى واليت أتى ذكرىا  :معدالت الفائدة. د        
 .يف تكاليف القرض آنفا

على اؼبشًتي  ومقبولة اؼبصدر، عند تقدًن ىذا األخَت لكمبياالت مسحوبة يتم التسديد لصاحل :التسديد. ه        
ألخَت خبصم ىذه الكمبياالت و دفع قيمتها للمصدر منقوصا منها معدالت األجنيب إذل بنكو، ليقـو بعدىا ىذا ا

 .1اػبصم و الفوائد اؼبستحقة للبنوؾ
                                                 
1
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 411. 
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وتتمثل ىذه الضمانات يف تأمُت القرض من قبل شركات التأمُت، الضمانات اؼبقدمة من  :الضمانات. و       
 .هاية اعبيدة للصفقةنطرؼ البنوؾ، وضماف ال

  :خصائص قرض المورد :الفرع الثاني       

 : 2ديتاز قرض اؼبورد بعدة خصائص نذكر منها       

 ؛سنوات 10اشهر و  6تًتاوح  يف العادة ما بُت  أفإف مدة القرض ديكن .        1
اؼبصدر، واليت  لصاحلإف بنك اؼبصدر ىو القائم على قرض اؼبورد، وىذا عن طريق ربصيل األوراؽ التجارية . 2       
 ؛ن حقوؽ أو ديوف ىذا األخَت ذباه اؼبشًتي األجنيبتعرب ع
لى البنك من طرؼ اؼبصدر، يكوف باألساس مؤمنا أو مضمونا بتحصيل الكمبياالت عإف تسديد القرض . 3      

 .أو األوراؽ التجارية من اؼبشًتي
 ؛ديكن تنفيذ اػبصم دفعة واحدة، أو على عدة دفعات. 4      
من الديوف القابلة للدفع ألجل منقوصا منها  % 100 ػػػػػػػػؼبخصـو يكوف يف األساس موافق لإف مبلغ القرض ا .5      

 ؛مبلغ العموالت و الفوائد و اػبصم، و اليت تكوف يف العادة ؿبسوبة على مدة القرض
تزامات اؼبتعلقة لأي ال تتم إال بعد القياـ بكل االأف عملية اػبصم ىذه ال تتم إال على ديوف ناشئة فعليا، . 6      

بالعقد، ومن اؼبمكن جدا أيضا أف يتم اػبصم يف فًتة اإلنتاج أو الصنع، لكن جيب أف خيص ىذا الديوف غَت قابلة 
 ؛و اؼبتعلقة خبدمات قد قاـ هبا اؼبصدر فعال، فقط لإللغاء
 ؛شًتي األجنيبإف قرض اؼبورد جيب أف حيرر بإتقاف أو بإحكاـ لتجنب أي نزاع أو منازعة مع اؼب. 7      
 a"تسديد القرض إذل البنك من طرؼ اؼبصدر ديكن أف يتم يف بعض اغباالت بشكل تدرجيي  إف. 8      

paiement progressifs"وىذا عن طريق نتاج التحصيالت للمبلغ األصلي و الفوائد واحملققة من قبل اؼبشًتي ،. 

  :و سلبيات قرض المورد تإيجابيا :الفرع الثالث     

 :ة لقرض اؼبورد فيما يلييسنحاوؿ يف البداية معرفة النقاط اإلجيابية ومن مث النقاط السلب     

 

                                                                                                                                                             
1
 Bernard Gaumont, Op Cit, P: 217. 

2
 Ibidem. 
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 : اإليجابيات. أ    

 منتج، مصدر و فبوؿ؛: يتم التفاوض حوؿ عقد واحد، وىذا ألف اؼبورد يلعب ىنا دورا ثالثيا يف قرض اؼبورد. 1   
، وىذا بغية طرح (صدراؼب)من ميزة التعامل مع نفس الطرؼ  يستفيد اؼبستورد يف ىذا النوع من القروض. 2   

 ومعاعبة كل اؼبشاكل اليت قد تنشا أثناء تنفيذ العقد؛
عتباره الشخص اوباؼبقابل، فإف اؼبصدر يستفيد أيضا يف ىذا النوع من القروض حبرية تامو يف التصرؼ و ىذا ب. 3   

 دبفاوضو اؼبستورد؛ لو الوحيد اؼبخوؿ
 عتبار أف ىناؾ عقد واحد جيمع بينهما؛اقرض اؼبورد حبرية التفاوض بُت اؼبصدر واؼبستورد، وىذا بيسمح . 4   
 يف قرض اؼبورد ىناؾ مبلغ ثابت ووحيد و ال يوجد ىناؾ فرؽ بُت مبلغ القرض و مبلغ العقد أو البيع؛. 5   
لتطبيقي اؼببسط، إذ يتم فيو إصدار وثيقة كما أف ىذا النوع من القروض يقدـ ميزة أكيدة، وىذا نظرا لطابعو ا. 6   

، وىذا من شأنو أف يؤدي إذل تفادي كل خسارة يف الوقت ذاتو واحدة يف العقد سبثل العقد التجاري واؼبارل يف الوقت
 .1و اعبهد قد تبذؿ من أجل فهم و تأويل البنود اؼبتعددة التفاقيات ـبتلفة

 : السلبيات .ب   

 ؛2من خطر عدـ الدفع من قبل اؼبشًتي األجنيب، وىذا حىت لو قاـ بتأمُت القرضيتحمل اؼبصدر جزءا . 1   
 س الوقت، وتتمثل ىذه اؼبسؤولية يف العقد التجاري واؼبارل؛فيتحمل اؼبصدر أيضا مسؤولية مضاعفة يف ن. 2   
 ر اػبزينة؛ما يعرضو إذل ما يعرؼ خبط يتحمل اؼبصدر كذلك جانبا من اػبزينة غَت اؼبمولة، و ىذا. 3   
إف تقدًن مثل ىذا القرض من قبل اؼبصدر، يتطلب من ىذا األخَت تسيَتا ؽبذا القرض، وباؼبوازاة أيضا تسيَت . 4   

 اؼبخاطر اؼبرتبطة هبذا القرض؛
بالنسبة للمستورد فإف أىم عيب يتمثل يف اؼبصاريف اؼبختلفة اؼبرتبطة بتكلفة القرض، وبالتارل فإف تلك . 5   

 ستنعكس مباشرة على تكلفة السلع؛اؼبصاريف 
كما أف اؼبستورد ال يستطيع معرفة التكلفة اغبقيقية للبضاعة، وىذا ألف كل اؼبصاريف اليت يدفعها اؼبصدر . 6   

 تضاؼ إذل التكلفة، وتظهر يف اؼببلغ اإلصبارل؛
اغبسنة للعملية، كما أنو يقـو حىت النهاية  ومهتما حريصا بالنسبة للبنك اؼبانح ؽبذا النوع من القروض يظل. 7   

 .1أيضا بتحليل خطر اؼبشًتي األجنيب، وكذا ربليل قدرة اؼبصدر على التسديد
                                                 
1
 Sidi Ali Boukrami, Vade – Mecum de la finance, OPU, Alger, 1992, P:316. 

2
 .971 -971:ساجغ فٟ رٌه ِا تُ روشٖ ساتما فٟ أخطاس لشض اٌّٛسد، ص ص  
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 :سير عملية قرض المورد :الفرع الرابع         

 :2لتبسيط وفهم بشكل أكثر مراحل سَت عملية قرض اؼبورد، نقًتح تقدًن الشكل التوضيحي اآليت      

 وردقرض المية تقنية سير عمل(: 06)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المصدر بتصرف

Source: HENRE LOUBERGE et PIERRE MAURER, Financement et assurance des 
crédits à l'exportations (Aspects théoriques et pratiques en vigueur dans les pays 
européens), Librairie DROZ S.A, Genève, 1985, P:91. 

 

                                                                                                                                                             
1
 Bernard Gaumont, Op Cit, P: 217. 

2
 HENRE LOUBERGE et PIERRE  MAURER, Op Cit, P: 69. 

 شركة التأمُت

 اؼبستورد األجنيب

 اؼبصدر احمللي

 ػالٚج اٌتأ١ِٓ.1

 اإلستفادج ِٓ ٚث١مح اٌتأ١ِٓ.2

 ٚث١مح اٌتأ١ِٓ.2

إتشاَ اٌؼمذ .9

 اٌتجاسٞ

اٌىّث١االخ .1

 ٚاألٚساق اٌتجاس٠ح
 اٌتسث١ماخ.1

 تس١ٍُ اٌثضاػح.1

 وّث١االخ أٚ أٚساق تجاس٠ح.1

 ِثٍغ اٌخصُ.0

 بنك اؼبصدر



 

 
 

110 

 الصادرات نظم تمويل: لثانيالفصل ا

   :"Forfaitage"أو  "Forfaiting"عمليات الـــــــ  :المطلب الثالث        

بُت اؼبصدر واؼبشًتي  نفسو بأهنا أداة للتمويل وأداة للدفع يف الوقت "Forfaiting"تتميز عمليات الػػػػػػ         
يف اغبصوؿ على مبلغ األجنيب، إذ ديكن تشبيهها على أهنا نظاـ يعمل على التقارب بُت اؼبصدرين الذين يرغبوف 

 .1صفقاهتم، وبُت اؼبستوردين والذين يرغبوف ىم أيضا يف تأجيل وتقسيط الدفع

، سباما كعدـ وجود مصطلح عريب ؿبدد ووحيد "Forfaiting"وديكن القوؿ أنو ال يوجد تعريف ؿبدد للػػػػػػ        
إال أنو ديكن تعريفها بأهنا تلك العمليات  ،-تسمى يف بعض اؼبراجع العربية بشراء مستندات التصدير –ودقيق ؽبا 

أو سندات إذنية " Bill of exchange"كمبياالت ) اليت تتمثل يف قياـ اؼبصدر بتسليم السلع مقابل أوراؽ ذبارية 
"Promissory note)"   مقدمة من قبل اؼبشًتي األجنيب، وتسحب يف العادة ىذه الكمبياالت أو السندات

يخ استحقاؽ نصف سنوية، حيث أنو عند آخر كمبيالة واجبة الدفع تكوف يف هناية العقد، اإلذنية مسلسلة بتوار 
 .2وجيب أف تغطي ىذه الكمبياالت إصبارل مبلغ القرض ومدتو

خبصائص وفبيزات الصفقة  "Forfaiting"وجيب على اؼبصدر قبل ذلك أف يقـو باطالع مؤسسات الػػػػػ         
يو، طبيعة السلع أو اػبدمات، مبلغ الصفقة، العملة، آجاؿ االستحقاؽ، وسيلة أو طريقة التجارية، كالبلد اؼبصدر إل

 .3اخل.....التسوية والضماف البنكي

، ويف بعض 4سنوات 05أشهر إذل  03أما فيما يتعلق بآجاؿ استحقاؽ ىذا القرض فيمكن أف سبتد من        
أهنا أداة للتمويل متوسط وطويل األجل، لكن ىذا ال دينع من  ، فبا يدؿ على5سنوات 07اغباالت قد سبتد حىت لػػػػػ 

 .أهنا قد تستخدـ ويف كثَت من األحياف لتمويل سلع وخدمات لفًتة أقل من سنة، أي للتمويل قصَت األجل

لية، أيضا على أهنا عملية لشراء التزامات أو ديوف يتم استحقاقها يف تواريخ مستقب "Forfaiting"وتعرؼ الػػػػ        
ىذه االلتزامات تنتج عن تقدًن سلع وخدمات، وغالبا ما تكوف يف مبادالت التصدير، وىذا دوف اغبق يف الرجوع 
                                                 
1
 Petter Briges, Op Cit, P: 270.   

2
 Ibid, P: 208.   

3
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, PP: 434- 

435. 

4
، اٌطثؼح األٌٚٝ، ِؤسسح األ٘شاَ، اٌما٘شج، ِصش، -رؤية من خالل تحارب بعط الذول النامية  -تمويل الصادرات المصرية ٔجٜٛ ػٍٟ خشثح،   

 .71: ، ص9111

5
 Petter Briges, Op Cit, P: 270.   
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على أي من األطراؼ اليت قامت بتحويل ىذا االلتزاـ، أي أف كافة اؼبخاطر دبا فيها ـباطر عدـ التحصيل أو السداد 
، ىذه األخَتة تدفع للمصدر قيمة الصفقة نقدا، "Forfaiting"ػػػػػ يتم انتقاؽبا وربملها ؼبشًتي الدين أي مؤسسات ال

 . 1وىذا بعد حصوؽبا على فائدة متمثلة يف سعر اػبصم

عملية إلعادة الشراء اعبزايف للديوف، وىذا ألهنا تقـو   "Forfaiting"كما أف ىناؾ من يعرؼ عمليات الػػػػػػ          
 .2لألوراؽ التجارية اؼبسحوبة على اؼبشًتي األجنيب( بدوف رجوع)على أساس اػبصم اعبزايف 

نأخذ اؼبثاؿ النموذجي التارل، مصدر لديو عقد مع مشًتي أجنيب، على  "Forfaiting"ولتوضيح عمليات الػػػػػػ        
أشهر، يف ىذه  06أقساط متساوية، وبُت كل فًتة وأخرى  10سنوات، أي أف الدفع سيتم من خالؿ  5قرض مدتو 

كمبياالت تغطي كل ىذه األقساط النصف سنوية، وسبنح ىذه   10يقبل بتقدًن  أفة جيب على اؼبشًتي األجنيب اغبال
 ."Forfaiting"األخَتة من قبل بنك أو ؾبموعة بنوؾ لصاحل مشًتي الدين أي مؤسسات  الػػػػػػ 

أو السندات مضمونة من قبل  وجيب أف نشَت ىنا أيضا، إذل أنو قد تكوف يف بعض اغباالت ىذه الكمبياالت      
طرؼ ثالث، وعادة ما يكوف ىذا الطرؼ بنك أو بنوؾ اؼبشًتي، وقد يكوف أي طرؼ آخر قد حيل ضامنا ؽبذه 
الكمبياالت أو السندات، وىذا نظرا ؼبا ديثلو اؼبشًتي األجنيب اؼبدين من درجة ـباطرة تكوف يف العادة غَت معروفة 

 .ضماف اؼبصريف يعترب كتأمُت وحيد، وىذا يف حالة عدـ الدفع من جانب اؼبدينؼبشًتي الدين، وعليو فإف ىذا ال

التجارية اؼبضمونة من  األوراؽخبصم ىذه  "Forfaiting"مث بعد ذلك يقـو مشًتي الدين أي مؤسسات الػػػػ       
حقاقها، أو يقـو قبل بنك اؼبشًتي أو أية جهة أخرى، وقد يقـو يف بعض األحياف باالحتفاظ هبا حىت آجاؿ است

 . ببيعها يف السوؽ الثانوية غَت الرظبية، واليت تتعامل يف مثل ىذا النوع من األوراؽ

فهي قارة أوروبا، وابتكرت باألخص يف  "Forfaiting"أما إذا رجعنا وتكلمنا عن منشأ وأصل عمليات الػػػػػػ      
، ويرجع السبب يف ظهورىا يف أوروبا 3لشكل من التمويلالبنوؾ السويسرية، واليت ال تزاؿ غبد اآلف ـبتصة يف ىذا ا

 "Forfaiting"نب، ولقد بقيت عمليات الػػػػ ايف تلك اغبقبة إذل غياب أي نوع من القروض اؼبوجهة للمشًتين األج
 .وؼبدة طويلة فقط مقبولة يف الدوؿ األوروبية

                                                 
1
، اٌّجٍذ اٌتاسغ ػشش، تشش٠ٓ 221، ِجٍح شٙش٠ح ِتخصصح تصذس ػٓ اتحاد اٌّصاسف اٌؼشت١ح، اٌؼذد مصطلحات مصرفيةاٌّصاسف اٌؼشت١ح،  اتحاد  

 .919: ، ص9111األٚي، 

2
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 111. 

3
 Petter Briges, Op Cit, P: 270.   
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واسطة البنوؾ واؼبصدرين يف أوروبا الغربية، وىذا وىذا ب "Forfaiting"يف ما بعد فلقد تطورت عمليات الػػػػ و      
 1950)لتمويل صادرات اؼبعدات إذل أوروبا الشرقية، وىذا خالؿ فًتة اػبمسينيات وحىت الستينيات من القرف اؼباضي 

، أما عن استخداـ ىذه التقنية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية فهي ال زبتلف كثَتا عن استخدامها يف (1960 –
وؿ النامية، إذ تتميز باستخدامها القليل والضعيف، أما يف ما خيص بعض دوؿ أمريكا الالتينية فهي ربتل مركزا الد

بارزا، وىذا منذ طبسينيات القرف اؼباضي، أما يف الوقت اغبارل فهي تستخدـ على نطاؽ واسع  يف سبويل الصادرات، 
 .1الدوؿ النامية، وكذا التجارة فيما بُت ىذه الدوؿوبصفة خاصة صادرات األجهزة واؼبعدات الرأظبالية إذل 

وتعد كل دوؿ أمريكا الالتينية ووسط وشرؽ أوروبا وآسيا، األركاف الثالثة واليت أصبحت تشكل يف ؾبملها صرحا      
ثر الدوؿ ، فعلى سبيل اؼبثاؿ تعترب كل من الصُت واؽبند وىذا يف قارة آسيا من أك"Forfaiting"وعمادا لعمليات الػػػػ 

يف اؽبند، ولقد قاـ  "Forfaiting"اؽبندي إدخاؿ عمليات الػػػػ  واالستَتاديف ىذا اجملاؿ، ولقد شهد بنك التصدير 
صفقة ذبارية بقيمة إصبالية  14لػػػػػػ  "Forfaiting"ىذا البنك وخالؿ سنة واحدة دبنح تسهيالت عن طريق الػػػػ 

غطية ؾبموعة من الصادرات باذباه كل من بارجواي، البَتو، جنوب إفريقيا، مليوف دوالر أمريكي، وىذا لت 11ذباوزت 
 .2، السوداف وبريطانياغانا

    :"Forfaiting"تكاليف عمليات الــــــ  :الفرع األول       

لية، فهي تتعلق أو ترتبط باألساس باؼبيزات اػباصة بكل عم "Forfaiting"وفيما خيص تكاليف عمليات الػػػػػػ        
، طريقة الدفع أو (سواء كاف بلد اؼبشًتين أو اؼبصدرين)وزبتلف ىذه التكاليف خباصة تبعا لرتبة أو صنف البلد اؼبعٍت 

التسوية، وكذا لدرجة متانة الضمانات اؼبلحقة بالديوف، وبصفة عامة ديكن أف نوجز العناصر األساسية للتكلفة فيما 
 :   3يلي

 التعهد؛عمولة االلتزاـ أو  -1      
عمولة متغَتة وربسب تبعا لألخطار التجارية، مصاريف التحصيل، مصاريف التسيَت اإلداري، مضافا إليها  -2      

 بعض العموالت والعالوات اؼبختلفة؛

                                                 
1

 .71: ، اٌطثؼح األٌٚٝ، ِشجغ سثك روشٖ، ص-رؤية من خالل تحارب بعط الذول النامية  -تمويل الصادرات المصرية  ٔجٜٛ ػٍٟ خشثح، 

2
 .97: ص: ٔفس اٌّشجغ  

3
 Ibid, P: 435. 
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عموالت اػبصم التجاري، وىذا دبا أف البنك يتحمل كل التكاليف اؼبالية ػبزينة اؼبصدر، وىذا خالؿ كل  -3      
 .اؼبمنوح للزبوف مدة القرض

 :لصالح المصدر "Forfaiting"الميزات المقدمة من عمليات الـــــ  :الفرع الثاني     

 :1لصاحل اؼبصدرين فهي تتمثل يف ما يلي "Forfaiting"عمليات الػػػػ  اؼبيزات اؼبقدمة من أما يف ما خيص     

 ليس ىناؾ حق الرجوع للمصدر؛ -1      
 ؛Libor"2" "الليبور"لعادة يكوف بأسعار فائدة ثابتة، تزيد قليال على سعر التمويل يف ا -2      
الصفقات تكوف مضمونة بواسطة بنك أو مؤسسات مالية، وىذا ما جيعل ىذه التقنية بعيدة كل البعد عن  -3      

 اخل؛.....اؼبخاطر السياسية، اؼبخاطر التجارية، ـباطر عدـ التحويل، اؼبخاطر اؼبستندية وـباطر الصرؼ
من اؼبخاطر اليت قد يتحملها الدائن األصلي %  100يف بعض اغباالت إذل  ربمل نسبة ـباطرة قد تصل -4      

 ؛(اؼبصدر)
    عملية خصم الكمبياالت اؼبستندية أو السندات اإلذنية؛ -5      
 تخلص من كافة أشكاؿ األخطار؛تكوف مرتفعة، وىذا نظرا للمزايا اليت سبنحها للمصدر كال التكلفة ردبا -6      

  سعر اػبصم يعكس الفائدة أو اؼبنفعة اؼبتحصل عليها من قبل اؼبصدر؛ -7      
 ؛"The forfaiter"اؽبامش يتناسب مع درجة األخطار اؼبأخوذة على عاتق مشًتي الدين  -8     
  يف السوؽ؛ ديكن خصم الكمبياالت أو السندات اإلذنية وىذا ببيعها ؼبرة ثانية -9      
خالؿ عرضو التجاري ( "Forfaiting"الػػػػػػ  مصاريف عمليات)ديكن للمصدر إدماج اؼبصاريف اؼبالية  -10      

 اؼبقدـ للمشًتين األجنبيُت؛
زبفيف األعباء عن ميزانية اؼبصدرين، وىذا طاؼبا أف الديوف اؼبستحقة على اؼبشًتي األجنيب، قد مت  -11     

 ؛"Forfaiting"لها باستخداـ آلية الػػػػػػ تسديدىا أو ربوي
 سبويل كلي أو كامل للديوف اؼبستحقة للمصدرين على اؼبشًتين األجنبيُت؛ -12     

                                                 
1
 :ساجغ فٟ رٌه  

 .97 - 71: ، اٌطثؼح األٌٚٝ، ِشجغ سثك روشٖ، ص ص-ل تحارب بعط الذول النامية رؤية من خال -تمويل الصادرات المصرية  ٔجٜٛ ػٍٟ خشثح، -

- Petter Briges, Op Cit, P: 208.   

- J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20
ème

 édition, Op Cit, P: 115. 

2
  "Libor:" ١ٓ تٕٛن ٌٕذْ٘ٛ سؼش اٌفائذج اٌّتذاٚي ت. 
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تسيَت مبسط وسهل للمؤسسات اؼبصدرة، وذلك طاؼبا أف العبء الذي كاف ملقى على ىذه اؼبؤسسات  -13     
عض اؼبلفات اؼبرتبطة بالزبائن، قد عهد بو إذل اؼبؤسسات القائمة فيما خيص التسيَت اإلداري واؼبارل واحملاسيب لب

 ."Forfaiting"بعمليات الػػػػػػ 

 :"Forfaiter"أو الــــــ  "Forfaiting"المخاطر التي تتحملها مؤسسات الــــــ : الفرع الثالث       

 :1تارلتمثل يف الفهي ت" The forfaiter" أما عن اؼبخاطر اليت يتحملها مشًتي الدين       

 أو الضامن؛/ اؼبخاطر التجارية واليت تتمثل يف عدـ القدرة أو عدـ الرغبة يف السداد من جانب اؼبدين و -1     
 اؼبخاطر السياسية وـباطر التحويل يف بلد اؼبدين أو الضامن، واليت ربوؿ دوف تسديد قيمة الصفقة؛ -2     
تغَت يف أسعار الصرؼ بُت العملة احمللية والعملة األجنبية، وىذا يف حالة ما إذا  ترتبط بال ـباطر العملة واليت -3     

 .كانت العملة اؼبفوتر هبا زبتلف عن عملة بلد اؼبصدر أو مشًتي الدين

أو شراء الدين، تتمثل يف كوهنا  "Forfaiting"ويف األخَت ديكن أف نقوؿ بأف الوظيفة األساسية لعمليات الػػػػػػ      
هنا أداة و ة للتمويل ووسيلة للدفع يف آف واحد، إال أنو ديكن أف تكوف ؽبا وضيفة أخرى ثانوية تتمثل يف كوسيل

، حيث تتمتع عملية شراء أوراؽ الدين باعباذبية الكبَتة، نظرا غبجم العائد اؼبرتفع اؼبتحصل عليو مقارنة لالستثمار
 .اؼبتوسطة وطويلة األجل األخرى االستثماربأدوات 

 :"Forfaiting"سير عملية الـــــ : الفرع الرابع     

 :2كباوؿ تقدديها يف الشكل التوضيحي اآليت "Forfaitag"أو الػػػػػػ  "Forfaiting"الػػػػػػ  ولتوضيح سَت عملية     

 

 

 

                                                 
1
 .911: ِشجغ سثك روشٖ، صاتحاد اٌّصاسف اٌؼشت١ح،   

2
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 115. 
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 "Forfaitag"أو الــــــ  "Forfaiting"الــــــ سير عملية تقنية (: 07)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source: J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20ème 
édition, Op Cit, P: 435. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؼبصدر

اؼبتخصصة يف اؼبؤسسات 
"factoring"  الػ 

 البنك الضامن

 اؼبشًتي
 اٌتس١ٍُ.1

تس١ٍُ األٚساق اٌتجاس٠ح .1

 ِٓ أجً ضّأٙا

 تس١ٍُ األٚساق اٌتجاس٠ح اٌّضّٛٔح.1

تاس٠خ اإلستحماق .9

 تمذ٠ُ األٚساق اٌتجاس٠ح

 اٌذفغ ِماتً األٚساق اٌتجاس٠ح.1

ِششٚع .9

ػمـــــــذ .1 اٌؼمذ

"factoring" 

خصُ األٚساق .0

 (تذْٚ سجٛع)اٌتجاس٠ح 

 اٌؼمذ اٌتجاسٞ.2
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 :القرض اإليجاري الدولي :المطلب الرابع     
                                        "Crédit bail international ou Leasing international  " 

من آليات التمويل اؼبتوسط وطويل األجل للتجارة اػبارجية، ولقد ظهر ألوؿ  ةالدورل آلييعترب القرض اإلجياري      
أما فيما يتعلق  ،19721 ، مث يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يف سنة1948 يف سنة( بريطانيا)مرة يف اؼبملكة اؼبتحدة 

، كما أف القرض اإلجياري الدورل 2بداية الستينيات من القرف اؼباضي بالنظاـ الفرنسي فقد بدأ العمل بو ألوؿ مرة يف
 .3متوسطة وطويلة األجل االستثماراتيعترب أيضا كوسيلة لتمويل 

تتمثل يف قياـ البنك أو اؼبؤسسة اؼبالية اؼبختصة يف ىذا النوع من العمليات أو قد  وآلية عمل ىذه التقنية         
ض مع اؼبستورد األجنيب حوؿ إجراءات إبراـ العقد اإلجياري وتنفيذه، وبعد االتفاؽ على تكوف شركات تأجَت بالتفاو 

إجراءات العقد ىذه، تقـو شركات التأجَت بشراء العتاد أو العقار من اؼبصدر، ومن مث تأجَته إذل اؼبستورد ربت شكل 
ما أف عقد اإلجيار ىذا يتضمن وعدا ك ،4إجيارات ثابتة، وىذا خالؿ كل مدة العقد، ودبسامهة أولية ؿبدودة جدا

 .أحاديا بالتنازؿ عنو مقابل دفع قيمتو اؼبتبقية، وىذا بعد تسديد اؼبستورد لكل األقساط اؼبستحقة عليو

يف ىذه اغبالة مباشرة إذل اؼبستفيد النهائي وىو اؼبستورد، ( آليات، ذبهيزات)أي أف اؼبصدر ال يبيع منتجاتو          
ها إذل مؤسسات مالية أو بنك أو شركة قرض إجياري دورل، ىذه األخَتة ىي اليت تأخذ على عاتقها وإمنا يقـو ببيع
 .5عملية اإلجيار

أي أف شركة القرض اإلجياري الدورل ستحل كمستأجرة من أجل شراء التجهيزات أو اؼبعدات والتفاوض          
حيصل عليها اؼبستفيد النهائي أي اؼبستورد، وسبتاز تكلفة بشأهنا، آخذة يف اغبسباف يف حساب تكاليفها الفوائد اليت 

 .1القرض اإلجياري يف العمـو بأهنا تكلفة مرتفعة مقارنة بباقي تقنيات التمويل األخرى

                                                 
1
، اإلسىٕذس٠ح، داس إٌٙضح اٌؼشت١ح، مشروعات األعمالأسواق رأس المال وبورصة األسواق المالية ومصادر تمويل ِحّذ ػثّاْ ٚاسّاػ١ً ح١ّذ،   

 .979: ، ص9111

2
 Frederic Petlier, Op Cit, P: 127. 

3
 BADR BANK, Journées d’étude – des 17 et 18 décembre 1995 a Sidi Fredj -, numéro spécial, décembre 1995, 

P: 09.    

4
 Jean Wahl et autre, Op Cit, P: 219. 

5
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international, 1993, Op Cit, P: 

385. 
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أو حىت من قبل البنوؾ / وديكن أف نشَت ىنا أيضا إذل أف ىذه العمليات قد تتم من قبل البنوؾ احمللية و         
 .2األجنبية

أما فيما يتعلق باألقساط أو الدفعات واليت يقـو اؼبستورد األجنيب بدفعها إذل مؤسسة القرض اإلجياري الدورل         
اػباص برأس اؼباؿ األساسي إضافة إذل الفائدة، وىامش خاص يهدؼ إذل تغطية  االستهالؾفهي تتضمن قسط 

أف تكوف تصاعديا أو تنازليا، أو قد تكوف مكيفة  األخطار احملتملة، وجيب أف نشَت ىنا إذل أف ىذه األقساط ديكن
 .3مع شروط السوؽ

أي أننا يف النهاية نستطيع أف منيز أحد اػبيارات الثالثة واليت سبنحها شركة القرض اإلجياري الدورل لصاحل         
 :4زبائنها اؼبستوردين، وتتمثل ىذه اػبيارات يف

 دفع قيمتو اؼبتبقية؛ العتاد أو العقار مقابل اقتناء -         
القيمة اؼبستهلكة االعتبار إعادة إستئجار العتاد أو العقار ؼبدة جديدة وبشروط جديدة أيضا، آخذة بعُت  -        

 من العتاد أو العقار؛
 .إعادة العتاد أو العقار إذل البنك أو شركة القرض اإلجياري -        

يوجد عقد إجيار وطٍت والذي خيتلف يف مضمونو كثَتا عن القرض  كما جيب أف نشَت ىنا أيضا إذل أنو         
اإلجياري الدورل، وبنفس آليات األداء أيضا، ولكن مع اختالؼ يتمثل يف أف عمليات القرض اإلجياري الوطٍت تتم 

لتفرقة اليت بُت مقيمُت، بينما عمليات القرض اإلجياري الدورل فتتم بُت مقيمُت وغَت مقيمُت، وىي يف اغبقيقة نفس ا
 .اعتمدىا التنظيم اعبزائري يف ىذا اجملاؿ، واليت سيتم ذكرىا الحقا

ومن خالؿ استعراضنا لعمليات القرض اإلجياري الدورل، ديكننا اعبـز بأف ىذه العمليات تتطلب تدخل ثالثة        
 :أطراؼ متمثلة يف

                                                                                                                                                             
1
 Petter F. SKJORTEN, L’importance du financement a l’exportation dans les pays en voie de développement, 

thèse présentée pour l’obtention du grade de "Docteur és – science économique", Faculté de droit et des sciences 

économiques, université de Montpellier 1, mai 1974, P: 73. 

2
 Josette peyard, Finance international d’entreprise, Librairie Vuibert, Paris, 1988, P: 140.  

3
 Ibidem. 

4
، 9119، ػذد خاص، سٕح (A.B.E.F)وبنل البرمة الجزائري للعمليات المصرفية ( BADR)بنل الفالحة والتنمية الريفية  عرض منجز من طرف  

 .21: ص
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 اؼبستفيد النهائي وىو اؼبستورد؛. 1
 اؼبصدر أو اؼبورد؛. 2
 .ركة القرض اإلجياري الدورلش. 3

 :القرض اإليجاري الدولي مميزات: الفرع األول     

واؼبستورد على حد سواء، وسنحاوؿ إجياز ىذه  اؼبصدرمن الفوائد لكل من  ىذه اآللية من التمويل سبنح العديد     
 :اؼبيزات فيما يأيت

و من خالؿ ىذه التقنية سوؼ يستفيد اؼبصدر من بالنسبة للمصدر ىذه التقنية تعادؿ البيع نقدا، أي أن       
التسوية اؼبالية الفورية وبعملتو الوطنية، وهبذا فإف اؼبصدر سيتحرر كلية من كافة األخطار، كخطر عدـ الدفع من قبل 

 .1اخل.....اؼبستورد أو خطر الصرؼ

آالت وذبهيزات  استَتادمن خالؿ  كما أف ىذه التقنية تسمح للمصدر أيضا من ربسُت موقفو التنافسي، وىذا        
 .تدخل يف إنتاج السلع التصديرية، ومن مث توفَتىا بتكلفة منخفضة

وبالنسبة للمستورد فإنو سيستفيد ىو أيضا من اؼبزايا اليت يقدمها القرض اإلجياري الدورل، ولكن بدرجة أكرب        
 :2من اؼبصدر، وتتمثل ىذه اؼبزايا يف

 أصال، االستثمارذبهيزات أو معدات جديدة وىذا دوف دفع قيمتها، أو قد ال ديلك مبلغ  قتناءاأو  امتالؾ -1       
 ؛اعدـ التسديد الفوري ؼببالغ اؼبعدات أو التجهيزات واليت تكوف يف العادة مبالغها كبَتة جد -2       
 سنة كحد أقصى؛ 12إمكانية إطالة مدة التمويل لتصل حىت  -3       
 على خزينتو؛ احملافظةتخفيف على ميزانية اؼبقًتض، ومن مث ال -4       
 تسمح للمقًتضُت من توزيع مصاريفهم اؼبالية بالتوافق مع رغباهتم التمويلية؛  -5       
 أو اغبصوؿ على القرض؛ االستدانةمن خالؿ ىذه اآللية من التمويل، تصبح اؼبؤسسة قادرة على  -6       

                                                 
1
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international, 1993, Op Cit, P: 

385. 

2
 :اػتّذخ ػٍٝ اٌّشاجغ اٌتا١ٌح  

- Jean Wahl et autre, Op Cit, P: 219. 

- BADR BANK, Journées d’étude, Op Cit, P: 09. 
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 اؼبباشر للمعدات أو التجهيزات اؼبتحصل عليها هبذا النوع من التمويل؛ االستعماؿعلى قدرة اؼبؤسسة  -7       
 .1للتجهيزات أو اؼبعدات االقتصاديةتكوف مدة القرض ىذا يف العادة ثابتة، وىذا تبعا ؼبدة اغبياة  -8       

ستوردين واؼبصدرين، إال أهنا تبقى قليلة وبالرغم من ىذه اؼبيزات اإلجيابية اليت سبنحها ىذه التقنية لكل من اؼب       
وىذا خباصة يف الدوؿ النامية، ويرجع السبب يف ىذا إذل تعقد وتشعب  االنتشاروؿبدودية  االستعماؿ

"Compexité "2تركيبتها القانونية. 

إذل ذلك قد  لديها قوانُت متطورة بشأف التمويل بالقرض اإلجياري الدورل، وباإلضافة ليسإذ أف جل الدوؿ         
 .3تلعب القوانُت الضريبية واحملاسبية الدولية دورا كبَتا يف زيادة تعقيد صفقة التمويل ىذه

وينحصر استعماؿ ىذا النوع من القروض يف الدوؿ النامية يف اؼببادالت اليت تتضمن بنودا مرتفعة القيمة مثل         
تطورا يف استخدامو بالنسبة لصادرات اؼبعدات والتجهيزات فيما الطائرات، بينما يشهد ىذا النوع من التمويل زيادة و 

 .بُت الدوؿ اؼبتقدمة

وجيب أف نشَت ىنا إذل ضرورة معاعبة اؼبخاطر اليت قد تصحب ىذه العملية من التمويل، فبا يعٍت يف كثَت من         
 .  األحياف ضرورة وجود ضماف من بنك ؿبلي وىذا لدعم عقد القرض اإلجياري الدورل

وإذا أخذنا النظاـ الفرنسي كمثاؿ، فنجد أف اغبكومة الفرنسية قد صادقت على ؾبموعة كبَتة من اإلتفاقيات         
بينها وبُت اغبكومات األجنبية، واؽبدؼ منها ىو منح قروض للدوؿ األجنبية من أجل سبويل مشًتيات ذبهيزات أو 

 .معدات صناعية تكوف ذات منشأ فرنسي

تقتصر ىذه اػبطوة على اغبكومة الفرنسية فقط، بل حذت حذوىا الكثَت من البنوؾ الفرنسية اػباصة،  ودل        
 :4أىم اؼبيزات اليت قد تستفيد منها الدوؿ األجنبية فيما خيص ىذه اإلتفاقيات استعراضوفيما يلي سنحاوؿ 

 ؛% 15من بدال %  10 اؼبطلوب، حيث يصل إذل( القسط)التخفيض يف نسبة العربوف -   
                                                 
1
 J. Paveau, F. Duphil et autre, Pratique du commerce international "Exporter", 20

ème
 édition, Op Cit, P: 111. 

2
 Jean Wahl et autre, Op Cit, P: 219. 

3
 .22: ذ اٌسالَ ِشػٟ، ِشجغ سثك روشٖ، صأ١ِٓ ِحفٛظ أ١ِٓ ػث  

4
 Ghislaine legrand et Hubert martini, management des opérations de commerce international, 1993, Op Cit, P: 

381. 
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 سبديد مدة القرض؛ -   
 التخفيض يف معدؿ الفائدة؛ -   
أجل سبويل مواد أولية، ىذه األخَتة تتم يف العادة  ناألجل مإمكانية اغبصوؿ على قروض متوسطة وطويلة  -   

 .بواسطة الدفع نقدا

لحصوؿ على الضمانات لة و ثقة كبَت لتتيح  االتفاقياتأما فيما خيص اؼبيزات احملققة للمصدر، فإف ىذه     
 .والتمويل الالزمُت

 : القرض اإليجاري الدولي تقنية ةسير عملي: الفرع الثاني     

 :1لتوضيح أكثر لعملية سَت القرض اإلجياري الدورل، نقـو باستعراضها يف الشكل لتوضيحي اآليت     

 القرض اإليجاري الدوليسير عملية (: 08)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

Source: Société interbancaire de formation, Financement du commerce extérieur, 
Documents bancaires, SD, Alger, P: 26. 

 

                                                 
1
 Société interbancaire de formation, Financement du commerce extérieur, Documents bancaires, SD, Alger, P: 

26. 

 طٍة ػمذ اإل٠جاس.9

اٌمثٛي تّٕح .2

 لشض إ٠جاسٞ

اؼبستفيد من اإلجيار  اؼبصدر
(اؼبسنورد)  

ورلشركة القرض اإلجياري الد  دفغ ل١ّح اٌّؼذاخ ٚاٌتج١ٙضاخ.1 

اٌث١غ ٚأتماي .1

اٌٍّى١ح ٌششوح 

 اإل٠جاس اٌذٌٟٚ

 إشؼاس تمثٛي ػمذ اٌمشض اإل٠جاسٞ.1

 تصذ٠ش اٌّؼذاخ أٚ اٌتج١ٙضاخ.1
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 " Financement forfaitaire international: "التمويل الجزافي الدولي: المطلب الخامس     

وسبثل ىذه األوراؽ ، 1أوراؽ ذبارية بدوف طعن يعرؼ التمويل اعبزايف بأنو تلك العملية اليت دبوجبها يتم خصم     
وعليو فإف عملية ، 2التجارية يف الغالب ديوف متوسطة األجل مسحوبة على اؼبستورد األجنيب ومقبولة منو أيضا

التمويل اعبزايف ىذه ىي آلية  تتضمن إمكانية تعبئة الديوف الناشئة عن الصادرات لفًتات متوسطة، وبعبارة أخرى 
 .3ف التمويل اعبزايف على أنو عملية لشراء ديوف ناشئة عن صادرات السلع واػبدماتديكن تعري

ومن خالؿ ىذا التعريف يتبُت لنا جليا أف التمويل اعبزايف يتميز خباصيتُت أساسيتُت، األوذل تتمثل يف أف      
ىذا النوع يفقد كل اغبق يف   القروض سبنح لتمويل عمليات الصادرات لفًتات متوسطة، والثانية تتمثل يف أف مشًتي

 .وذلك مهما كاف السبب( أي فبتلكو ىذا الدين)متابعة اؼبصدر، أو األشخاص الذين قاموا بالتوقيع على ىذه الورقة 

يف بداية الستينيات يف سويسرا، ولقي قباحا كبَتا يف أؼبانيا، إال أنو  –التمويل اعبزايف  –وقد ظهر ىذا اؼبنتوج         
كاف اؼبتعاملوف الفرنسيوف يفضلوف طرؽ التمويل الكالسيكية وخاصة منها قرض اؼبشًتي اؼبضموف من قبل   باؼبقابل

"COFACE ( " الشركة الفرنسية لتأمُت التجارة اػبارجية) كما أف اإلحصائيات قد أشارت إذل أف التمويل اعبزايف ،
 .4ديرمن ؾبموع اؼببادالت التجارية يف نطاؽ التص % 5يغطي ما يقارب 

ولتوضيح عملية التمويل اعبزايف نقدـ اؼبثاؿ التارل، شركة رومانية ترغب يف إستَتاد القطن من تركيا، وباإلضافة        
إذل ذلك فإهنا ال ترغب بالدفع نقدا، وباؼبقابل فإف الشركة الًتكية ىي أيضا ال ترغب يف منح قروض للشركة الرومانية، 

، "Société de Forfaitage"للجوء إذل شركة التمويل اعبزايف إف صحت التسمية وعليو ديكن ؽباتُت الشركتُت ا
واليت تقـو بالدفع لصاحل اؼبصدر الًتكي، أي أف ربل ؿبل اؼبستورد الروماين، وتقـو أيضا بقبوؿ الفاتورة مع خصم 

 .5يتناسب مع قيمة ىاتو الفاتورة

                                                 
1
 Annick Busseau ,Op Cit , P 252. 

2
 Josette Peyard, Gestion financière internationale, 4eme édition, Librairie Vuibert, Paris, 1999, P 261. 

3
 Josette Peyard , Finance internationale d'entreprise , Librairie Vuibert , Paris, 1988, ,Op Cit,  P: 138. 

4
 Annick Busseau ,Op Cit , P 252. 

5
 Josette Peyard , Gestion financière internationale , Op Cit , P 261. 
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من عقد البيع، مع شرط  %100غبصوؿ على سبويل يصل إذل ففي النظاـ الفرنسي يستطيع اؼبصدر الفرنسي ا       
 :1أف الديوف جيب أف تكوف

 ؛مليوف فرنك فرنسي، أو ما يعادؿ ىذا اؼببلغ بالعملة الصعبة 1دببلغ أو قيمة أقل من  .1
 ؛سنوات 07أشهر إذل  03مدهتا من  .2
 .ألجنيبقيمتها متالئمة أو متناسبة مع الضماف البنكي اؼبسلم من طرؼ بنك اؼبستورد ا .3

إنو ال شك من أف القياـ بشراء مثل ىذا الدين من طرؼ شركات التمويل اإلجياري أو البنوؾ، يتطلب اغبصوؿ        
ستحقاؽ، ونظرا كذلك ألف على فائدة ربسب من الفًتة اؼبمتدة من تاريخ خصم الورقة التجارية وحىت تاريخ اال

تملة، فإف ذلك يقابلو تطبيق ؼبعدؿ فائدة مرتفع نسبيا، لكي مشًتي الدين حيل ؿبل اؼبصدر يف ربمل األخطار احمل
، أو ثابتا معدؿ الفائدة اؼبطبق على اػبصم ديكن أف يكوفيتماشى مع طبيعة ىذه األخطار، ففي النظاـ الفرنسي 

أو معدؿ آخر وىو معدؿ فائدة للعملة ، LIBOR"2"من معدؿ  انطالقامعوما، ويف غالب األحياف يكوف ؿبسوبا 
ويضاؼ إذل ىاتو اؼبعدالت ىامش متغَت وذلك حسب نوعية البلد اؼبتعامل ، TIDPL"3"لصعبة مطبق يف لندف ا

فليس من اؼبنطق أف يكوف اؼبعدؿ اؼبطبق بالنسبة للدوؿ اؼبتقدمة ىو نفسو اؼبعدؿ اؼبطبق بالنسبة للدوؿ النامية، ، 4معو
 .خرالتقدـ عن التأ اختالؼفال شك يف أف اؼبعدلُت خيتلفاف 

ويف اغبقيقة فإنو ال شك من أف التمويل اعبزايف يتيح للمصدر التمتع بعدد كبَت من اؼبزايا، ديكن أف نذكر أمهها        
 :5فيما يلي

 إف اؼببيعات اآلجلة اليت قاـ هبا اؼبصدر، يستطيع أف حيصل على قيمتها نقدا؛  .1
 ، وربسُت وضعيتو اؼبالية؛إف اغبصوؿ على ىذه القيمة نقدا يسمح للمصدر بتغذية خزينتو  .2

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 LIBOR: London inter-bank offered rate, Taux d'intérêt directeur sur le marché des eurodollars. 

3
 Lexique d'économie, sous la direction de Ahmed Silem et Jean – Marie albertini , 6eme édition , DALLOZ , Paris, 

1999, p 374. 

4
 Josette Peyard , Gestion financière internationale , Op Cit , P 261. 

5
 :إػتّذخ ػٍٝ اٌّشاجغ ا٢ت١ح  

-  Josette Peyard , Gestion financière internationale , Op Cit , P 262. 

 - Annick Buseau , Op Cit , P 252. 
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تسمح للمصدر أيضا بإعادة ىيكلة ميزانيتو وذلك بتقليص رصيد الزبائن مقابل زيادة رصيد السيولة   .3
 اعباىزة؛

التخلص من التسيَت الشائك ؼبلف الزبائن، أو ملف الديوف على اػبارج، ويعهد هبذا التسيَت إذل البنك أو   .4
 ة اليت قامت بشراء الديوف؛مؤسسة التمويل اعبزايف، أي إذل اعبه

 ذبنب التعرض لألخطار احملتملة التجارية واؼبالية اؼبرتبطة بطبيعة العملية التجارية؛  .5
ذبنب احتماالت التعرض إذل أخطار الصرؼ الناصبة عن تغَتات أسعار الصرؼ بُت تاريخ تنفيذ الصفقة   .6

 التجارية وتاريخ التسوية اؼبالية؛
دالت الفائدة، خطر عدـ التحويل، األخطار السياسية إذل البنك ربويل خطر القرض، خطر مع  .7

 .أو مؤسسة التمويل اإلجياري واليت قامت بشراء مثل ىذا الدين

 :1تقدًن ىذا الشكل التوضيحي والذي ديثل مراحل سَت عملية التمويل اعبزايف الدورل ارتأيناويف األخَت 

وليالتمويل الجزافي الدسير عملية (: 09)شكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

Source: Josette  Peyard, Gestion financière internationale, Op Cit, P 262. 

                                                 
1
 Josette Peyard, Gestion financière internationale, Op cit, P: 262. 

 

 إصذاس أٚساق تجاس٠ح ِٓ طشف اٌّستٛسد األجٕثٟ

 تٕه اٌّصذس ٠ظٙش ٘زٖ األٚساق

 اٌّصذس ٠مَٛ تئظٙاس ٘زٖ األٚساق

  األٚساق ٌٍّصذس ٚتمَٛ تئظٙاس٘ا ششوح اٌت٠ًّٛ اٌجضافٟ تخصُ ٘اتٗ

 

 ت١غ ٘اتٗ األٚساق ِٓ طشف ششوح اٌت٠ًّٛ اٌجضافٟ فٟ سٛق األٚسٚ ٌٍؼّالخ 
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 :الصادرات األخرىتقنيات تمويل : المبحث الثالث     

بعدما تطرقنا إذل تقنيات سبويل الصادرات قصَتة األجل مث تقنيات التمويل متوسطة وطويلة األجل، سنقـو      
 :اعبزء إذل تقنيات أخرى لتمويل الصادرات وتتمثل ىذه التقنيات يفبالتطرؽ يف ىذا 

 : اإلطار واتفاقياتخطوط القرض  :المطلب األول     
                              "Les lignes de crédit et conventions cadres" 

التقنيات مكملة لقرض  ىذهوتعترب ، Crédit lié"1" أو اؼبرتبطة ةاؼبتصلوتسمى ىذه القروض أيضا بالقروض      
اؼبشًتي أو قرض اؼبورد، وسبنح من قبل حكومة أو بنوؾ بلد اؼبصدر دببلغ قرض يكوف ؿبدد سقفو حسب العملية 

 .2من عمليات التصدير ؾبموعةالتصديرية، ويكوف يف العادة موجو إذل سبويل 

تكوف معدة إما ( Convention - cadre)قيات خطوط القرض أو اتفاقيات اإلطار ىذه سبنح يف إطار اتفا       
، وإما بُت بنك أو بنوؾ بلد اؼبصدر وبُت "بروتوكوالت حكومية" متُت، وتسمى يف ىذه اغبالة بػػػػمن طرؼ حكو 

  ".إتفاقيات اإلطار"اؼبستورد أو السلطات العمومية لبلده، ويف ىذه اغبالة تسمى بػػػػػػػػػػ 

  " Les crédits mixtes: "3لمختلطةالقروض ا :المطلب الثاني     

، ظهرت ألوؿ مرة يف فرنسا يف "التمويل اؼبختلط"أيضا بػػػػػػ  القروض اؼبختلطة أو ما يصطلح على تسميتها     
من القرف اؼباضي، وكاف ىدؼ ظهورىا ىو للتخفيف من اكبصار اغبصوؿ على دعم ( 1960)سنوات الستينيات 

 .ةسبويلي للصادرات من قبل الدول

أما عن أساس ىذا النوع من القروض فهو سهل وبسيط، فهو عبارة عن قروض ذبارية فبنوحة بشروط السوؽ،        
 أو قد تأخذ يف بعض األحياف ،%( 3، % 2)وىي تأخذ شكل قروض اػبزينة دبعدالت فائدة منخفضة جدا 

                                                 
1
 Marie – Liesse HOUBE – MASSE, La C.C.E et le financement des exportations benificient d’un soutien 

public – L’integration en question -, thèse pour le doctorat de l’université de RENNE 1, sans date, P: 18. 

2
 Ibid, P: 19. 

3
 Ibid, P: 19. 

 : ٌّض٠ذ ِٓ اٌتٛض١ح ساجغ فٟ رٌه

 .912 – 911: ، ص ص2771، داس ص٘شاْ ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠غ، ػّاْ، األسدْ، التمويل الذولي١٘ثُ ػجاَ،  -
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 40، وقد تصل حىت (سنة 30، 20)، كما أف تسديدىا أيضا يكوف لفًتات طويلة جدا (% 0)معدالت معدومة 
سنة، فبا قد تدفع بقوة يف ربفيز اؼبشًتي األجنيب للقياـ دبشًتياتو من عند الدوؿ اليت تعرض أو سبنح ىذا النوع من 

 .القروض، وأيضا هبذه الشروط احملفزة

ىو مشاركة  كما أف اؼبربر آنذاؾ يف ضرورة وجود ىذا الشكل من الدعم اغبكومي أي القروض اؼبختلطة        
كاف ىذا النوع من ( 1980)ومساعدة الدولة يف عمليات التنمية، وخالؿ سنوات الثمانينيات من القرف اؼباضي 

التمويل يشكل يف كل من فرنسا وبعض الدوؿ األوروبية موردا مهما وأساسيا يف درجات التفاوت التنافسي فيما بُت 
 .الدوؿ يف سبويل الصادرات

              " Les crédits administrés et le consus:  "1القروض اإلدارية والموافقة :المطلب الثالث    

أو قروض مشًتين، لكن إضافة إذل ىذا فإهنا تستفيد من دعم  القروض اإلدارية ىي عبارة عن قروض موردين     
ليُت من زيادة عرض اؼبنافسة التكاليف، وىذا حىت تسمح للمصدرين احمل( تدنية)مقدـ من طرؼ الدولة، بغية زبفيض 

 .األجنبيُت( اؼبصدرين)مقارنة بباقي اؼبنافسُت 

، ىذا األخَت يكوف مقبوال ذباريا "Taux fixe"وذبب اإلشارة إذل أف ىذا النوع من القروض يقدـ دبعدؿ ثابت       
قروض دبعدؿ ثابت، ستستفيد من من طرؼ اؼبستوردين األجنبيُت، إضافة إذل ىذا فإف البنوؾ التجارية اؼباكبة ؽبذه ال

طرؼ الدولة من الفارؽ بُت ىذا اؼبعدؿ واؼبعدؿ اغبقيقي يف السوؽ مضافا إليو ىامش معُت، وىذا حىت تتمكن البنوؾ 
التجارية من ضباية نفسها من زيادة التكاليف، خالؿ منحها ؽبذه القروض دبعدالت ثابتة أقل من اؼبعدالت اغبقيقية 

 .نويو أيضا إذل أف ىذه القروض سبنح بالعملة الصعبة أي بغَت العملة احمللية للدولةيف السوؽ، وجيب الت

ىذا النوع من القروض ظهر أو وجد يف إطار اؼبنافسة الشرسة فيما يتعلق بالتجارة الدولية بُت ـبتلف الدوؿ،      
حملليُت مقارنة بباقي اؼبصدرين وهتدؼ الدوؿ إذل منح ىذا النوع من القروض إذل زيادة درجة تنافسية مصدريها ا

 .األجنبيُت، وكذا من أجل تنمية صادرات مؤسساهتا، ومن مث تنمية صادرات الدولة بشكل عاـ

 

 

                                                 
1
 Annie Serer et Christine Nicolino, Op Cit, P: 110. 
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 الصادرات نظم تمويل: لثانيالفصل ا

  " Les protocols interbancaires:  "1البروتوكوالت ما بين البنوك :المطلب الرابع       

ؼبشًتي، يتم عقدىا أو إبرامها بُت بنك ذباري يف متعلقة بقرض ا( Accord - Cadre) إطار اتفاقياتوتعٍت       
تتم ربت شكل  االتفاقياتبلد اؼبصدر، ومشًتي أجنيب أو قد يكوف بنك أجنيب، وجيب أف نشَت ىنا إذل أف ىذه 

 .لعدة مشاريع بغية سبويلها هبذه التقنية" Avenants"مالحق 

العديد من اؼبشاريع، أو لتنفيذ ؾبموعة من اؼبشًتيات من ىذه الربوتوكوالت ما بُت البنوؾ ديكن تطبيقها لتحقيق      
 اقتصاديات"من ما يعرؼ بػػػػػػػػ  االستفادةأو إذل البلد اؼبعٍت، خاصية أو ميزة ىذه التقنية ىي أهنا سبنح للبنك إمكانية 

ض ، حيث أف تكاليف التفاوض وتكاليف الدراسات ال توزع على قر "des economies d’échelle" "السلم
مشًتي واحد ؼبشروع واحد، وإمنا ستوزع على ؾبموعة من قروض اؼبشًتي جملموعة من اؼبشاريع، وىذا سيؤدي ال ؿبالة 

 .إذل تدنية وتقليل تكاليف القروض

توزيع التكاليف ىذا سيسمح من جهة للبنوؾ التجارية من تدنية تكاليف القروض، ومن جهة أخرى ستسمح      
من قروض ميسرة وبتكلفة أقل، ىذا ما يؤدي إذل ربفيزىم على التوجو دبنتجاهتم إذل  االستفادةللمصدرين من 

 .األسواؽ الدولية بدال من األسواؽ احمللية

بقي يف األخَت أف نشَت إذل أف ىذه الربوتوكوالت ما بُت البنوؾ ترـب أو تعقد بكل حرية من طرؼ البنوؾ      
 . لعمومية للدولة، وقد تعقد يف بعض اغباالت حىت من دوف موافقتهاالتجارية، وىذا بصرؼ النظر عن السلطات ا

 

 

          

 

                                                 
1
 Ibid, P: 111. 
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 الصادرات نظم تمويل: لثانيالفصل ا

 :لثانيالفصل ا خالصة     

ف لوظيفة التمويل أمهية كبَتة يف النشاط التصديري أ استخالص ا الفصل إذلذظبحت لنا الدراسة من خالؿ ى     
أف نقص التغطية اؼبالية إلسباـ العمليات اػباصة بالتصدير حيث  بسبب شدة العالقة اؼبالية بُت اؼبصدرين واؼبستوردين،

ف اؼبصدر يبحث عن قرض مارل يغطي أتعد من أكرب اؼبشاكل اليت تواجو اؼبتعاملُت التجاريُت،خاصة و  واالستَتاد
ضاعة اليت وحاجة اؼبستورد لقرض مارل ديكنو من تسديد الب اؼبتعلقة بالعقود اليت أبرمها مع زبائنو من جهة، التزاماتو

من جهة أخرى، ومن ىنا يربز دور التمويل بربوز أمهية  اشًتاىا أو اػبدمة اليت حصل عليها يف آجاؿ استحقاقها
 .النشاط التصديري القائم

 :كما أنو يتطلب إلقباح العملية التمويلية ضرورة توفر يف برامج التمويل ما يلي       

        اؼبتعلقة باؼبصدرين، أو النشاطات اؼبوجهة للتصدير؛منح األولوية للقروض البنكية  -          

 منح قروض بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة ؼبدة طويلة ومتوسطة لتمويل اؼبشاريع اؼبوجهة للتصدير؛ - 
 .وذلك لتشجيع منح القروض البنكية للمصدرين ،جيب أف يوافق البنك على منح تسهيالت للخصم - 

سنقـو بالتطرؽ يف الفصل الصادرات دبختلف أنواعها، سبويل  نظمإذل  يف ىذا الفصل عدما تطرقناخَت وبويف األ     
 .اتدر اتأمُت قروض الص نظم إذل لثالثا

 


