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 :تمهيد      

، دل تعد ادلنافسة الدولية يف األسواق اخلارجية مقتصرة فقط على أسعار وجودة ادلنتجات ادلوجهة للتصدير فقط      
صعوبة التغلغل يف األسواق  ،بل أصبحت ادلنافسة الدولية وحىت يف ظل اشتدادىا بسبب ارتفاع نفقات البحوث

 .اخل...الدولية

ء ادلزيد من التحفيزات و التسهيالت يف الدفع من قبل ادلصدرين احملليُت لصاحل ادلستوردين تسَت يف اذباه إعطا      
ىذه التسهيالت يف الدفع قد تدفع بادلصدرين احملليُت إذل االستحواذ على ادلزيد من األسواق اخلارجية ومن  ،األجنبيُت

 .مث االحتفاظ هبا

يالت يف الدفع قد تقود أو تؤدي إذل تعرض ادلصدرين إذل سلاطر كما ال غلب أن ننسى ىنا بأن ىذه التسه        
ىذه األخَتة دفعت بالكثَت  ،سواء كانت ىذه ادلخاطر ألسباب غَت ذبارية ،عدم الدفع من قبل ادلستوردين األجنبيُت

 .من الدول إذل العمل على ضرورة توفَت أنواع من التأمُت لصاحل ادلصدرين ضد سلاطر عدم الدفع

مُت أت ماألول ماىية ومفهو  ادلبحثحيث سنتناول يف  ،مباحث أربعةوعليو سنقوم بتقسيم ىذا الفصل إذل        
الثالث  ادلبحثيف حُت سيتناول  ،الثاين فنتناول فيو األخطار ادلالزمة للتجارة اخلارجية ادلبحثأما ، قروض الصادرات

الرابع  ادلبحثأما  ،نو موضوع دراستنا ىذهأكم حب األخطار اخلاصة بالصادرات فقط بشكل أكثر دقة وتفصيال
 .فخصص لدراسة سلتلف أشكال وثائق التأمُتواألخَت 
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 :ماىية ومفهوم تأمين قروض الصادرات: المبحث األول     

قبل التطرق والتكلم عن ىذا اجلزء من الدراسة بالتفصيل، أردنا اإلشارة إذل وجوب التنويو إذل نقطة مهمة      
اخل، واليت تتناول ىذا ادلفهوم، فنجد .... اسية تصادف كل باحث أو قارئ حينما يهم بدراسة الكتب وادلؤلفاتوأس
ضمان قروض "وبعضها األخر يسميو بـــــ " تأمُت قروض الصادرات"ض الكتب وادلؤلفات تسمي ىذا ادلفهوم بـــــ عأن ب

وىذا التداخل " الضمان"ومصطلح " التأمُت"علا مصطلح أي أننا صلد أن ىناك تداخل يف ادلصطلحُت و " الصادرات
وأنا كنت من بُت من  –يف ادلصطلحات قد يعرض الباحثُت والقارئُت إذل خلط وتشابك وعدم وضوح يف ادلفاىيم 

ىل للمصطلحُت نفس ادلعٌت أم ىناك فرق واختالف : " ، من خالل ما سبق وجب طرح التساؤل التارل-تعرض ذلذا
 ". بينهما ؟

سنحاول اإلجابة عن ىذا التساؤل وىذا من خالل، أن التغطيات التأمينية عادة ما تقًتن باستخدام مصطلح     
، وردبا قد يرجع السبب إذل ىذا "التأمُت"وبالرغم من ادلعٌت الدقيق ذلذا األخَت فهو ال ؼلرج أبدا من نطاق " الضمان"

أن نشَت ىنا  أيضا إذل أن ىذه التفرقة تنشأ من منظور أطراف  يف التساىل  يف استخدام أي منهما زلل األخر، ونود
العقد ووضعهم القانوين وليس من منظور شروط التأمُت أو طبيعتو، إذ أن كالعلا يوفر محاية للمصدرين أو ما يطلق 

إذ أن عليهم ادلؤمنُت، وغلب أيضا على القارئ أو الباحث أن يكون على دراية دبصطلح الضمان على وجو الدقة، 
مصطلح الضمان يستخدم يف العادة لوصف نوع خاص من التغطيات التأمينية، حيث تضمن فيو وثيقة التأمُت 
اخلسائر الناذبة عن إخالل أحد أطراف العقد بأداء التزاماتو التعاقدية أو قد يؤديها على ضلو خاطئ، وعليو فإن يف 

 :1وثائق الضمان سيكون ىناك ثالث أطراف وىم

 ويتمثل يف اذليئات أو ادلؤسسات الكافلة أو الضامنة؛: لمؤمــنا. 1     
 ويتمثل يف ادلستفيد من ىذا الضمان كادلصدر مثال؛: المؤمــن.      2

 .ويتمثل يف الشخص أو الطرف ادلكفول أو ادلضمون :المـؤمن عليو. 3     

 

 

                                                 
1
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، (تأميه ائتمان انصادراخ، ظمان سذاد انعرائة انجمركيح، تأميىاخ رفط انسهطاخ)تأميىاخ انتجارج انخارجيح جّؼخ ع١ف،  ؽبسق  

 .61: ، ص8002داس اٌفىش اٌجبِؼٟ، اإلعىٕذس٠خ، 
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 :1ن فقط وعلاامُت العادية األخرى فهناك طرفأأما يف وثائق الت    

 .ويتمثل يف اذليئات أو ادلؤسسات القائمة بعملية التأمُت، كهيئات تأمُت قروض الصادرات ىذه :ن  المؤمــ  . 1     
 .ويتمثل يف ادلستفيد من ىذا التأمُت :ـن  المؤمـ  .  2   

اء من خالل ما سبق ذكره وتوضيحو أعاله، يتبُت لنا من أنو ال حرج من استعمال أي من ادلصطلحُت، سو        
 ".تأمُت قروض الصادرات"أو " ضمان قروض الصادرات"

 :، سنقوم دبعاجلة ىذا اجلزء من الدراسة وفقا دلا يلي"التأمُت"و " الضمان"وعليو وبعد توضيح مصطلحي       

   :مين قروض الصادراتأمفهوم ت :المطلب األول          

معظمها يصب يف اذباه واحد، وسنحاول التطرق ألىم لتأمُت قروض الصادرات، لكن  فلقد وردت عدة تعاري      
 :ىذه التعاريف فيما يلي

تأمُت قروض الصادرات بأهنا عبارة عقد  " Henré Loubergé" و "Pierre Maurer"يعرف كل من       
بتعويض  -أو ما يطلق عليها بادلؤمن  -تتعهد أو تلتزم من خاللو مؤسسات أو ىيئات تأمُت قروض الصادرات 

عن اخلسائر ادلفاجئة أو الفجائية واليت يتعرض ذلا واليت تنتج عنها عدم ربصيلو  -أو ما يطلق عليو بادلؤمن  -صدر ادل
، لتقوم بعد ذلك ىيئات 2لديونو أو حقوقو من ادلستوردين األجنبيُت، وىذا لقاء أو مقابل دفعة ألقساط التأمُت

لصاحل ادلصدر، كما تقوم ىذه اذليئات أيضا بتعويض ادلصدرين  التأمُت ىذه بدفع قيمة السلع أو اخلدمات ادلصدرة
 L’interruption"عن األخطار أو اخلسائر اليت تنتج عن االنقطاع أو التوقف النهائي لسوق أو صفقة الصادرات 

ou de l’arrêt définitif d’un marché d’exportation"يف  ةاليت تنشأ عن نقص ادلردودي ر، أو عن اخلسائ
السوق، أو يكون التعويض أيضا عن اخلسائر أو األخطار اليت  تنتج عن فشل رلهودات البحث و اكتشاف  ىذا

األسواق األجنبية يف اخلارج، وىذا مهما كان مصدر ىذه األخطار، سواء ربققت ىذه األخَتة عن أخطار ذات 
 Accidentelle( "طارئة)أو عرضية طبيعة اقتصادية جزئية أو اقتصادية كلية، أو عن أخطار ذات طبيعة سياسية 

"3. 

                                                 
1

 .ٔفظ اٌّشجغ 

2
 J. Paveau et F. Duphil, Exporter, 20

ème
 édition, Op cit, P: 382.   

3
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, PP: 219- 220. 
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(  ادلصدرين)مُت يسمح للدائنُت أمُت قروض الصادرات ىو عبارة عن نظام تأن تأفَتى ب * "Jean Bastin" أما      
أو حصيلة ( حقوقهم)من استفادهتم من تغطية ضد خطر عدم دفع ديوهنم  ،التأمُت اطلقاء أو مقابل دفعهم ألقس

والذين ىم يف حالة عجز ( ادلستوردين األجنبيُت)و ادلستحقة الدفع من أشخاص معروفُت مسبقا صادراهتم والواجبة أ
 .Défaillance de paiement"1"عن الدفع 

قد اقتصر يف تعريفو لتأمُت قروض الصادرات  "Jean Bastin"أن الكاتب  نالحظ من خالل التعريف أعاله      
األخطار  -أو قد يكون تعمد ذلك  -، أي أنو دل يأخذ بعُت االعتبار على األخطار ذات الطبيعة التجارية فقط

ال تدخل يف إطار  -الطبيعة االقتصادية  -الناذبة عن طبيعة اقتصادية، واعترب أن األخطار الناذبة عن ىذه األخَتة 
 .تأمُت قروض الصادرات

ل ادلصريف للقروض ادلوجهة للصادرات، ويعرف تأمُت قروض الصادرات أيضا على أنو أداة من أدوات التموي      
وتتم عملية التأمُت ىذه من خالل إصدار وثائق تأمُت وتكون أثناء مرحلة عملية التصدير تعمل على تغطية ومحاية 

 .2ادلصدرين ضد األخطار التجارية أو غَت التجارية

ة تأمُت قروض الصادرات ىي جزء وعليو ومن خالل ما سبق ذكره من التعريف أعاله، ؽلكن اعتبار أن عملي       
 .مهم ومكمل لعملية سبويل الصادرات

ودائما ومن خالل ما سبق أيضا يتضح لنا بأن تأمُت قروض الصادرات ال يقتصر دورىا فقط على عملية        
دلاضلة تأمُت قروض الصادرات ىذه، بل ؽلتد دورىا أيضا إذل دور ادلكمل أو ادلتمم للمؤسسات ادلالية أو البنوك ا

لقروض الصادرات، ألن ىيئات التأمُت ىذه ومن خالل منحها للضمانات أو التأمينات فإهنا تعمل على تسهيل 
وربفيز منح قروض  للصادرات من قبل البنوك أو ادلؤسسات ادلالية، وىذا طادلا أن ىذه األخَتة ليس لديها ما زبسره، 

 .مضمونةوىذا دبا أن عملية منح القروض ىذه ستكون مؤمنة و 

                                                                                                                                                             
 .ثبدش ثٍج١ىٟ ِزخظض فٟ لطبع رأ١ِٕبد اٌزجبسح اٌخبسج١خ  *

1
 Jean Bastin, L’assurance crédit dans le monde contemporain, édition Jupiter et de Navarre, Paris, 1978, P: 50.  

2
 :١خاػزّذد فٟ ٘زا ػٍٝ اٌّشاجغ اٌزبٌ  

 .00: ، ص6792، ِشوض اٌجذٛس اإلداس٠خ، اٌمب٘شح، تمويم انصادراخثىشٞ ؽٗ ػط١خ،  -    

 .08: ، صانوثيقح األساسيح اٌششوخ اٌّظش٠خ ٌؼّبْ اٌظبدساد، -    
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أي أن ىيئات أو مؤسسات تأمُت قروض الصادرات ستضمن بشكل كلي ومباشر ادلؤسسات ادلالية أو البنوك        
ادلاضلة لقروض الصادرات ضد خطر الدفع أو السداد وىذا مهما تكن الظروف و األسباب، وىذا من شأنو أن ػلفز 

، شلا سيؤدي ىذا إذل الرفع من 1ض ادلوجهة لتمويل الصادراتالبنوك وادلؤسسات ادلالية على زيادة منح وتوفَت القرو 
حجم الصادرات وترقيتها وىذا من خالل االستحواذ على ادلزيد من الزبائن أو ادلستوردين األجنبيُت، وكذا تسهيل 

 .الدخول واقتحام ادلزيد من األسواق اخلارجية

واليت توفرىا ىيئات أو مؤسسات ( الضمانات أو التأمينات)وكنتيجة دلا سبق ؽلكننا القول بأن ىذه التسهيالت        
تأمُت قروض الصادرات، ستؤدي ال زلالة بالبنوك أو ادلؤسسات ادلالية ادلاضلة لقروض الصادرات على طلب وتطبيق 

 .أسعار فائدة منخفضة من تلك اليت ستطلب وتطبق من دون ىذه التسهيالت

 : ئتمان  الصادراتبداية ظهور ضمان ا :المطلب الثاني     

وبالضبط سنة  2(62ق)األوذل لظهور فكرة ضمان االئتمان إذل بداية ومنتصف القرن الثامن عشر  ةالبداي عودت     
لوزير ادلالية آنذاك " BUSH" "بوش"و " VURM" "فرم"يف أدلانيا، وىذا عندما قدم كل من األستاذان  6711

االئتمان، حيث تقوم الدولة باحتكاره، إال أن ىذا ادلشروع مت رفضو مشروع آلليات ضمان " بربوسيافون ديرىوست"
  .3يف ذلك الوقت

مقتصرا فقط على تقدًن القروض للمشًتين ( 62ق)وقد بقي نظام تأمُت قروض الصادرات يف القرن الثامن عشر     
يقتصر ىو أيضا على  الفًتةتلك  األجنبيُت لتمويل مشًتياهتم من سلع الدولة ادلاضلة ذلذه القروض، وكان التأمُت يف

التأمُت ضد خطر إفالس ادلشًتي األجنيب أو تأخره يف التسديد، أي أن التأمُت دل ؼلرج عن إطاره التقليدي وىو 
احلماية ضد األخطار التجارية، إال أن احلال تغَت يف ما بعد وأصبح التأمُت يشمل أيضا ادلخاطر غَت التجارية كخطر 

اءات احلكومية اليت تفرضها دول ادلشًتين األجنبيُت أو حىت دول ادلصدرين واليت ربول دون احلروب وخطر اإلجر 
 .4تسديد قيمة الصفقة يف تواريخ االستحقاق ادلتفق عليها، وبالعملة ادلتفق عليها أيضا

                                                 
1
 Petter F. SKJORTEN, Op cit, P: 35.  

2
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 178. 

3
 N. JOCO et Ph. tourneau, L’assurance et responsabilité civil, 2

ème
 édition, DALLOZ, Paris, 1979, P: 254.  

4
 .62: ، ص6796، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، انعمان انذوني نالستثماراخ األجىثيحإثشا١ُ٘ شذبرخ،  
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ة، أصبحت ويف منتصف القرن التاسع عشر، ونتيجة للتطور والنمو السريع والكبَت يف حجم التجارة اخلارجي     
ادلملكة )ىناك حاجة لضرورة وجود ضمان لتغطية سلاطر االئتمان وسلاطر عدم السداد، وعلى إثر ىذا مت يف بريطانيا 

وىذا يف " British commercial insurance company"إنشاء الشركة الربيطانية التجارية للتأمُت ( ادلتحدة
 .1نفس السنة بسبب اطلفاض حجم األعمال وتدين الرحبية ، إال أن ىذه الشركة قد سبت تصفيتها يف6280سنة 

 Ocean Accident" "شركة حوادث احمليط والضمان"مت إنشاء  -وىذا يف بريطانيا دائما –مث بعد ذالك      
and Guarantee Corporation LTD  " 6296يف سنة

إال أن ىذه الشركة دل سبارس عملية االئتمان  ،2
فقط بعمليات ضمان االئتمان، ويرجع  اهبذه الشركة خاص اعندما فتح قسم وىذا ،6221بشكل فعلي إال يف سنة 

 . 3الفضل إذل ىذه الشركة يف إرساء العديد من مبادئ ضمان االئتمان واليت ال تزال سارية ادلفعول حىت وقتنا ىذا

ت عدد اذليئات ادلمارسة لو، ففي أما يف القرن العشرين فقد زاد االىتمام بعمليات ضمان اإلئتمان وكذا زاد       
الشركة االربادية للتأمُت ضد سلاطر "وىذا عندما مت إنشاء  ،6701سويسرا مت أول ظهور ذليئات الضمان ىذه يف سنة 

 . ، وقامت بضمان ائتمان الصادرات، لكنها اقتصرت فقط على تأمُت خطر إفالس ادلدين(GLobus" )ادلواصالت

 Le comptoir français" "ادلكتب الفرنسي لصادرات روبية" فرنسا إنشاء ويف نفس السنة مت يف      
d’exportation de Roubaix "4والذي قام بتوجيو كل نشاطاتو لضمان عمليات التصدير. 

تلف دول العادل حيث قامت اذلند يف سنة سلمث بعد ذلك توالت عمليات تأسيس ىيئات لضمان ائتمان يف    
قامت الواليات ادلتحدة األمريكية بإنشاء  6710كة لضمان ائتمان الصادرات، مث يف سنة بتأسيس أول شر  6719

والذي كان ؽلارس من ضمن نشاطاتو نشاط ضمان ائتمان الصادرات، أما " البنك األمريكي لالستَتاد و التصدير"
ة يف ضمان سلاطر شركة من شركات التأمُت بإنشاء شركة متخصص 620فقد قامت  6719يف الربازيل ويف سنة 

 . 5"شركة تنمية الصادرات" مت إنشاء  6717الصادرات، ويف كندا سنة 

                                                 
1
 .81: ، صمرجع سثق ركريؽبسق جّؼخ ع١ف،   

2
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 186. 

3
 Jean Bastin, Op cit, P: 50.    

4
، ِمبي ِٕشٛس فٟ ِجٍخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش، جبِؼخ عؼذ إشكانيح تأميه قروض انصادراخ في انذول انىاميح٠ٛعف ِغؼذاٚٞ،   

 .01: ددٍت، اٌج١ٍذح ص

5
 .ٔفظ اٌّشجغ 
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أما فيما يتعلق بالدول العربية، فإن ىذا النوع من اذليئات قد ظهر حديثا، و يرجع السبب يف ذلك إذل افتقار جل     
ل يف صادراهتا على صادرات النفط الدول العربية إذل حجم مهم و معقول من الصادرات، إذ تعتمد اغلب ىذه الدو 

و الغاز، ىذه األخَتة تتم يف العادة ربت إطار اتفاقيات و بروتوكوالت حكومية و حبصص و أسعار تكون يف العادة 
، شلا غلعل ىذه الصادرات بعيدة عن دائرة األخطار و -ىذا على األقل يف فًتة زمنية معينة  -معينة وزلددة مسبقا 

ج إذل ىيئات لضماهنا، و عليو فإن وجود ىذه األخَتة مقرون و مرىون دبدى وجود حجم مهم و األضرار و ال ربتا 
و ىذا يتسٌت  لشركات الضمان ىذه من محاية ادلصدرين من  -خاصة غَت النفطية منها -معترب من الصادرات

م على الدخول يف أنشطة األخطار و األضرار اليت ؽلكن أن تتعرض ذلا عملياهتم التصديرية، و كذا تقوم بتشجيعه
التصدير أو ربفيزىم و مساعدهتم على اقتحام األسواق اخلارجية، و ىذا طادلا أنو ليس ىناك أية أخطار قد تعًتض 

 .عملياهتم التصديرية 

 أيضا إذل أنو و يف الوقت احلارل و نتيجة للتطورات االقتصادية اذلائلة وادلتسارعة، و كذا نتيجة اإلشارةو غلب       
لتزايد األخطار و خصوصا يف ظل األزمات االقتصادية و ادلالية و السياسية األخَتة، وخاصة يف جنوب شرق آسيا 

زمة االقتصادية و ادلالية األخَتة وما صاحبها من اخل، ونتيجة لأل...وروسيا وأمريكا الالتينية و الشرق األوسط 
وتزايد احلاجة إذل  ةيف اليونان، كل ىذا أدى إذل زيادة ادلطالبتطورات و تغَتات، وكذا أزمة اليورو األخَتة و خاصة 

اخل، و ىذا من أجل محاية ادلصدرين من أخطار ...ضرورة توفَت تأمُت ضد األخطار السياسية و االقتصادية و ادلالية 
 .عدم ربصيل قيمة صادراهتم 

ن السوق األورويب يعترب السوق الرائد يف أ 8001ويف األخَت ؽلكننا القول، وىذا وفقا لبيانات و معطيات سنة       
، يليو بعد ذلك %90رلال تأمُت القروض على ادلستوى العادلي، حيث يصل نصيبو من إمجارل أقساط القروض إذل 

 .1%69سوق أمريكا الشمالية بنسبة قدرىا 

من السوق  %21سوقية قدرىا اجملال، فهي شركات تسيطر على حصة  ىذا أما بالنسبة إذل الشركات الرائدة يف      
 ". Coface, Crédito, Caucion, Eurler Hermes, Atraduis" :2يف شركاتال ذهى تتمثلالعادلي و 

 
                                                 

1
 :ساجغ فٟ رٌه  

 .82: ، صسثق ركريمرجع جّؼخ ع١ف،  ؽبسق -   

 -  J. Paveau et F. Duphil, Exporter, 20
ème

 édition, Op cit, P: 382. 

2
 .880: ، ص6770، اٌذاس اٌّظش٠خ اٌٍجٕب١ٔخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌمب٘شح، انتأميه انذونيعبِٟ ػف١فٟ دبرُ،  
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رذـــصـــمـان  

   :أسباب ظهور تأمين قروض الصادرات :المطلب الثالث       

 : 1إن نظام تأمُت قروض الصادرات يرجع سبب ظهوره إذل ثالث عوامل أساسية، نوجزىا فيما يلي      

 "Prévention" :الوقاية :الفرع األول      

إن عامل الوقاية يعترب أىم خاصية تتميز هبا نظم تأمُت قروض الصادرات، حيث أن ىذا العامل يوفر للمصدر       
 .ادلعلومات الالزمة حول الوضعية ادلالية واالقتصادية للمستوردين األجنبيُت( ادلؤمن)

للمصدرين باختيار الزبائن أو ادلستوردين والذين يتمتعون دبالءة وقدرة عالية على  ن ىذا العامل سيسمحإأي       
 .2التسديد، ويسمح ذلم أيضا بتجنب الزبائن الذين ػلملون نسبة سلاطرة عالية

وذبب اإلشارة ىنا إذل ضرورة توفر كل ادلؤسسات واذليئات ادلختصة بتأمُت قروض التصدير على نظام متكامل       
 .ة من ادلعلومات، وىذا حىت تتمكن ىذه اذليئات من عمليات ادلتابعة وادلراقبة ادلستمرة للمستوردينوشبك

 :3ودلزيد من التوضيح فيما ؼلص عامل الوقاية نقدم الشكل التوضيحي اآليت     

  تأمين قروض التصدير في حالة الوقاية( : 11)شكل رقم 

 تأمُت أو ضمان قروض الصادرات ( 8)                                     (                        الفاتورة)لتجاري العقد ا( 6)                   

    

 ُت أو الضمان   دفع أقساط التأم( 4)                 إرسال البضاعة                              ( 0)                              

 ادلراقبة وادلتابعة ادلستمرة( 1)

 .09ص  مرجع سبق ذكره، ،يوسف مسعداوي :(بتصرف)المصدر                                            

                                                 
1

 . 09: ، صمرجع سثق ركري٠ٛعف ِغؼذاٚٞ،  

2
 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, office des publications, Alger, 

SD, P: 03. 

3
 . 09: ، صمرجع سثق ركري٠ٛعف ِغؼذاٚٞ،   

 

ِؤعغبد أٚ ١٘ئبد رأ١ِٓ 

 لشٚع اٌظبدساد
 اٌّغزٛسد
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ذرـــصـــمـان  

 "Recouvrement" :التحصيل: الفرع الثاني      

ديونو الناشئة عن التصدير للمستورد  قد ال يستطيع ادلصدر يف كثَت من احلاالت من ربصيل قيمة صادراتو أو      
األجنيب، وقد يرجع ىذا إذل أن ىذه األخَت قد يعجز عن الدفع أو ال تكون لو القدرة على دفع مستحقات ادلصدر، 

أو قد يكون ادلستورد ىذا يف وضعية  وىذا بسبب ردبا عجزه أو عدم مالءتو على التسديد لنقص يف موارده ادلالية،
لتسديد إال أنو ال يقوم بعملة الدفع، ألسباب سبنعو من ذالك قد تكون خارجية وخارجة عن إرادتو،  مالية تسمح لو با

كقوانُت الدولة وىذا حُت سبنع عملية ربويل األموال إذل اخلارج، أو قد تكون بدون أسباب منطقية ومربرة، ولكنو 
 .يرفض التسديد

إال االذباه إذل شركات وىيئات تأمُت قروض الصادرات، ألن ىذه ويف ىذه احلالة ال يكون أما ادلصدر من السبل      
اذليئات أو ادلؤسسات ىي وحدىا من يستطيع التكفل بتحصيل ديون أو حقوق ادلصدر ىذه، وىذا ردبا يرجع للخربة 

عدم الدفع،  الطويلة اليت تتمتع هبا ىذه اذليئات واليت أكسبتها قوة يف إقناع ادلستوردين األجنبيُت للعدول على فكرة
وبذالك فان ىذه اذليئات قد يكون ذلا تأثَت وفاعلية أكثر مقارنة دبصلحة داخلية للتحصيل موجودة داخل ادلؤسسات 

 . القائمة بعملية التصدير

ولتوضيح أكثر دلا سبقت اإلشارة إليو، أي إذل تأمُت قروض الصادرات يف التحصيل أو عدم الدفع نقدم الشكل      
 :1يتالتوضيحي اآل

 تأمين قروض التصدير في حالة التحصيل (:11)شكل رقم 

  عويضتال( 4)                                                    (                        الفاتورة)العقد التجاري ( 6)                   

    

                     البضاعة                              وتسليم إرسال ( 8)                              

 التحصيـــــــــــــــــــــــل ( 0)

 .09ص  مرجع سبق ذكره، ،يوسف مسعداوي :(بتصرف)المصدر                                            

 
                                                 

1
 .ٔفظ اٌّشجغ  

ِؤعغبد أٚ ١٘ئبد رأ١ِٓ 

 لشٚع اٌظبدساد
 اٌّغزٛسد
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 : التعويض :الفرع الثالث    

ىيئات تأمُت قروض الصادرات بتعويض ادلصدرين عن اخلسائر اليت قد يتعرضون ذلا نتيجة  تقوم مؤسسات أو    
إعسار أو إفالس ادلستوردين، كما أن ىذا التعويض غلب أن يكون وفق شروط معينة ونسب زلددة مسبقا وىذا قبل 

األخَتة قد تكون ناذبة عن إجراء عملية التأمُت، وزبتلف نسبة التعويض باختالف التغطيات وظروف األخطار، ىذه 
ظروف سياسية أو عن ظروف ذبارية، و يف كال احلالتُت األخَتتُت فإن نسبة التعويض والتغطية سلتلفة وىذا بالنسبة 

 . 1لكل واحد منهما

نو وبالرغم من التغطيات والتعويضات اليت سبنحها ىيئات التأمُت، إال أن ادلؤمن أي ادلصدر أوغلب التنويو إذل      
أي  -سيظل ػلتفظ ويشارك جبزء أو نسبة من ىذه التغطية أو التعويضات، ليس ىذا فحسب بل غلب عليو أيضا 

نتقاء أفضل اودبا أنو صاحب ادلصلحة األورل والرئيسية من عمليات التأمُت ىذه، أن يظل حريصا على  -ادلصدر
ن يؤدي إذل تدنيو األخطار احملتملة واليت غالبا ن ىذا من شأنو ألعمالئو ادلستوردين ومتابعة ربصيل حقوقو منهم، أل

 .ما تؤدي إذل  الرفع يف نسبة تأمُت القروض بشكل عام وتأمُت قروض الصادرات بشكل خاص

خطار التجارية جملموعة سلتارة من ويف ما يلي جدول يوضح أىم ىذه التغطية بالنسبة لألخطار السياسية واأل     
  :2الدول

 بة التغطية في تأمين قروض الصادرات لمجموعة من الدول المختارةنس  (04):جدول رقم 
 8118سنة ل

 الدولة % األخطار السياسية %األخطار التجارية 
 بريطانيا 71 71

 فرنسا 70 70 -  21

 اليابان 7971 70

 أدلانيا 70 20

 .04، ص مرجع سبق ذكرهطارق مجعة سيف،  :المصدر           

                                                 
1
 André Guyomar et Etienne Morin, Op cit, P: 165. 

2
 .04: ، صمرجع سثق ركريجّؼخ ع١ف،  ؽبسق  
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نالحظ بأن نسب التغطية لكل من األخطار السياسية والتجارية تكاد تتماثل  السابقدول من خالل اجل       
 .% 71إذل  20بالنسبة ذلذه الدول ادلختارة، إذ تًتاوح جل نسب ىذه التغطيات من 

         :وظائف تأمين ائتمان الصادرات :المطلب الرابع      

 :1ائف ؽلكن توضيحها يف ما يليإن لوظيفة تأمُت ائتمان الصادرات عدة وظ      

 :أداة تقليل األخطار :الفرع األول       

إن تقليل األخطار يقصد بو ىنا ىو تقليل األعباء وادلصاريف ادلالية والناذبة عن األخطار االئتمانية، وىذا من     
أية مؤسسات أخرى شريطة خالل نقلها من على عاتق ادلؤمن لو أي ادلصدر إذل شركات تأمُت ائتمان الصادرات، أو 

  .مُت ىذا النوع من األخطارأأن تكون ىذه ادلؤسسات متخصصة يف قبول وت

 :أداة تمويل :الفرع الثاني     

يكون يف العادة من الصعب على ادلصدرين احلصول على سبويل من طرف البنوك، بسبب أن ىذه األخَتة      
فق على منح القروض، أما يف حالة قيام ادلصدر باكتتاب وإصدار تتطلب إجراءات ضمان صارمة وىذا حىت تقبل وتوا

ادلساعدة يف ربفيز وترغيب على وثيقة تأمُت ائتمان الصادرات، فإن ىذه األخَتة يعٍت الوثيقة ستكون أداة تعمل 
تضمن  البنوك على منح وتقدًن القروض للمصدرين وبشروط أفضل كما ونوعا، وىذا لطادلا أن ىناك محاية ائتمانية

 .2للبنك من اسًتداد  أموالو وىذا حىت يف حالة ربقق أحد أخطار عدم السداد

فإذا قام ادلستورد بدفع حصيلة الصادرات يف تاريخ االستحقاق  ادلتفق عليو لصاحل ادلصدر فإن ىذا األخَت سيقوم     
صادرات للمصدر، فإن ىذا األخَت بإرجاع مبلغ القرض إذل البنك، أما إذا عجز أو رفض ادلستورد من دفع حصيلة ال

ئتمان الصادرات اليت اكتتب فيها، ويف ىذه احلالة اسيقوم دبطالبة ىيئات التأمُت حبقو أو مستحقاتو من وثيقة تأمُت 
 .ستقوم ىيئات التأمُت بدفع ىذه ادلستحقات مباشرة لصاحل البنك ادلانح ذلذا القرض

                                                 
1
 .01 -04: ، ص صاٌغبثك ٔفظ اٌّشجغ  

2
 Petter F. SKJORTEN, Op cit, PP: 34- 35. 
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سسات ادلالية ال تعترب التغطية اليت توفرىا وثيقة التأمُت ىذه كغطاء ومحاية  ولكن وبالرغم من ىذا فإن البنوك وادلؤ      
، وكذا األخطار 1ن وثيقة التأمُت ىذه ال تغطي األخطار الناشئة عن عدم قبول ادلستورد للبضائعكافية، وىذا أل

 .هة شروط العقد ىذالناذبة عن حالة بطالن أو فسخ العقد وىذا يرجع ردبا بسبب عدم مقدرة ادلصدر على مساير 

 : أداة تسويق :الفرع الثالث     

إن تأمُت ائتمان الصادرات يساعد ادلصدرين على منح شروط ائتمانية ميسرة وبدرجة أفضل لصاحل ادلستوردين      
اخل، ىذا حتما سيؤدي .....األجنبيُت، كمنحهم مهال أو آجاال طويلة يف التسديد، أو من خالل التسديد باألقساط

 جلب ادلزيد من ادلستوردين وكذا الدخول واالستحواذ على أكرب قدر شلكن من األسواق اخلارجية ىذا ما سوف إذل
يعطي ويكسب للمصدر أيضا ميزة تنافسية يف دعم أنشطتو التصديرية، ويرجع الفضل يف ىذا كلو إذل الدور الذي 

در ؽلنح كل ىذه ادليزات والتسهيالت لصاحل تلعبو عمليات تأمُت ائتمان الصادرات، وكيف أهنا جعلت من ادلص
 .ادلستوردين األجنبيُت، وىذا بفضل وجوده داخل دائرة احلماية االئتمانية

 :أداة للخدمات األخرى :الفرع الرابع     

إن شركات و مؤسسات تأمُت ائتمان الصادرات وعالوة على دورىا ادلتمثل يف تقدًن خدمات تأمُت الئتمانات      
ر، فإهنا تقدم أيضا ويف نطاق واسع رلموعة متنوعة ومتعددة من اخلدمات األخرى، وتتمثل ىذه اخلدمات التصدي

 : على سبيل ادلثال ال على السبيل احلصر يف

 تقدًن خدمات يف إدارة االئتمان؛ -
 تقدًن خدمات يف رلال التحصيل؛ -

 . درجة القدرة على السداد للمستوردين األجنبيُتتقدًن خدمات فيما ؼلص تقييم ادلالءة االئتمانية و  -         

، يتضح لنا بأن عمليات تأمُت ائتمان الصادرات ال تقتصر وظيفتها فقط ويف األخَت ومن خالل ما سبق ذكره      
ئفها على والوظيفة التقليدية للتأمُت وادلتمثلة يف الوظيفة األوذل وىي كأداة لتقليل األخطار، بل تتعدى ذالك وسبتد وظا

وبشكل تلقائي إذل وظيفتها كأداة للتمويل ووظيفتها كأداة للتسويق ووظيفتها أيضا كأداة للخدمات األخرى واليت مت 
 .  ذكرىا أعاله أنفا

                                                 
1
 Ibid, P: 38. 
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 :اآلثار االيجابية لتأمين قروض الصادرات :المطلب الخامس       

قروض قصَتة أو متوسطة أو طويلة األجل إذا كانت القروض ادلوجهة لتمويل الصادرات، سواء كانت ىذه ال       
فإهنا تعترب احد أىم احملفزات األساسية إن دل نقل أحد الشروط الضرورية الالزمة توفرىا من أجل تطوير وترقية التجارة 
اخلارجية للدولة بشكل عام وذبارة الصادرات بشكل خاص، إال أن ىذه القروض ال ؽلكن أن تتم يف العادة يف حالة 

 .ام تأمُت على ىذه القروض ضد األخطار التجارية أو األخطار الغَت ذباريةغياب نظ

 :1يلي وعليو ومن خالل ىذا سنقوم باستعراض اآلثار االغلابية لتأمُت قروض الصادرات يف ما      

  :تمويل الصادرات :الفرع األول       

رة اخلارجية، واليت أتاحت ظهور أسواق جديدة عالية وىذا يف ضوء الفرص ادلتنامية وادلتزايدة يف رلال التجا        
اخلطورة، يضاف إذل ىذا بروز األسواق الناشئة، كل ىذا أدى بادلصدرين إذل البحث على ضرورة توفَت التمويل الالزم 
للتعامل مع ىذه الفرص ومواجهة أخطارىا، والشيء األكيد يف ىذا أن عدم اكتتاب ادلصدر يف تأمُت قروض 

سيقوض حتما من إمكانية حصولو على التمويل الكايف، أو قد ػلصل على سبويل ولكن بتكلفة مرتفعة،  الصادرات
                                                 

1
 :اػزّذد فٟ ٘زا اٌؼٕظش ػٍٝ اٌّشاجغ اٌزب١ٌخ 

 .01 -01 -04: ، ص صمرجع سثق ركريجّؼخ ع١ف،  ؽبسق -   

، اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍشؤْٚ "ماردور انعمان في تشجيع انصادراخ انعرتيح وتجرتح انمؤسسح انعرتيح نعمان االستث"ػجذ اٌّمظٛد ػ١غٝ،  -   

 .00: ، ص6771جٛاْ  87االلزظبد٠خ ٌجبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٔذٚح وفبءح اٌزجبسح اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

ع١بعبد : ، ثذش ِمذَ إٌٝ اٌٍّزمٝ اٌذٌٟٚ دٛي"انتووسيح ومورجا Coutanceظمان ائتماواخ انتصذير في انثهذان انىاميح "ٚطبف عؼ١ذٞ،  -   

: ص  ،8001 ش٘ب ػٍٝ االلزظبد٠بد ٚاٌّؤعغبد دساعخ دبٌخ اٌجضائش ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚػٍَٛ اٌزغ١١ش، جبِؼخ ثغىشح،اٌز٠ًّٛ ٚأص

00. 

 .6774، اٌمب٘شح، "ظمان انصادراخ ماٌيتً ومزاياي"ٚسلخ اشٙبس٠خ، اٌششوخ اٌّظش٠خ ٌؼّبْ اٌظبدساد  -   

- Ghislaine Legrand et Hubert Martini, Management des opérations de commerce international, 1993, Op cit, P: 

229. 

     - Petter F. SKJORTEN, Op cit, PP: 34- 35. 

     - J. Paveau et F. Duphil, Exporter, 20
ème 

 édition, Op cit, P: 381.   

     - Alan E. Branch, Export practice and management, Chapman and Hall, New York, 1994, PM 201.  

     - Benmansour Hacène, "Assurance crédit à l’exportation", mémoire de stage, Ifid, Tunis, Mars, 1988, P: 04. 

     - HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, PP: 205- 206. 

     - BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 03. 
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

شلا قد يؤدي ىذا إذل الرفع يف تكلفة قيمة الصادرات، ومن مث ضعف قدرة ادلصدر على ادلنافسة مع باقي ادلصدرين 
 اآلخرين؛ 

 :قروض لتمويل الصادراتتحفيز البنوك على منح المزيد من ال :الفرع الثاني      

ويكون ىذا بشروط ميسرة وبتكلفة منخفضة أيضا، ويرجع ىذا إذل وجود التغطيات التأمينية من قبل ىيئات       
التأمُت واليت تعمل على تدنية األخطار ادلًتتبة على منح ىذا النوع من القروض ويتم ىذا دون احلاجة إذل اشًتاط 

 Crédit documentaire "مستندي غَت قابل لإللغاء ومعزز أو مثبت  ىذه البنوك لضرورة توفر اعتماد
irrévocable et confirmé"  ؛ 

 : توفير الحماية االئتمانية للمصدرين :الفرع الثالث      

وىذا من كافة أنواع ادلخاطر اليت ؽلكن ذليئات التأمُت تغطيتها، ويستمد ىذا العامل وظيفتو من وظيفة تأمُت       
وكذلك تأمُت ادلصدر من إمكانية تعرضو  -واليت أتينا على ذكرىا آنفا  -الصادرات كآلية لتقليل األخطار  قروض

 دلشكلة فقدان السيولة أو اطلفاضها شلا قد ينعكس ىذا سلبا على وضعو ادلارل وقد يكون ىذا لفًتة طويلة نسبيا؛

 :الصادراتدعم الموقف التنافسي للمصدرين وتشجيع  :الفرع الرابع     

ألنو يف ضل التطورات العادلية السريعة يف رلال التجارة اخلارجية، وما صاحب ذلك من تعرض العديد من      
ادلصدرين وخباصة يف الدول النامية إذل العديد من الضغوطات بسبب اشتداد حدة ادلنافسة وازدياد القوة التنافسية 

ن مطالبُت أكثر من أي وقت مضى على ضرورة تقدًن و صبح ادلصدر للمستوردين وىذا يف مواجهة ادلصدرين، ذلذا أ
تسهيالت يف الدفع ولفًتات طويلة بغية امتصاص حدة ادلنافسة وجلب العديد من ادلستوردين األجنبيُت، وعليو فإن 
دور تأمُت قروض الصادرات ىنا ىو دعم ادلوقف التنافسي للمصدرين وإعطائهم ادلرونة للتصرف بشكل تنافسي، 

 وسيساىم ىذا بال شك يف تشجيع وتطوير وترقية الصادرات؛

 :تقديم خدمة مدى قدرة المستوردين على السداد :الفرع الخامس        

إن ىذه اخلدمة  تعد من بُت أىم  اخلدمات  اليت تقدمها ىيئات أو مؤسسات تأمُت قروض الصادرات          
أن ىذه اخلدمة تساعد ادلصدرين على تنمية زلفظة أعماذلم وشلا الشك فيو  فيها، االكتتابللمصدرين عند 

 ؛على العمالء اجليدين فقط وذوي اإلمكانية العالية على التسديد االعتمادالتصديرية، وىذا من خالل 



 

 
 

143 

 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 : التقييم المستمر لمحفظة العمالء المستوردين :الفرع السادس        

درين من ادلستوردين صلتقييم ادلستمر والدائم حملفظة عمالء ادلتقوم ىيئات تأمُت من قروض الصادرات با        
 ؛ة عمالئو ادلستوردين على السدادر مشكالت أو أحداث قد تطرأ على قد ةادلصدرين بأي( إخطار)األجنبيُت، وإعالم 

 :تحليل األخطار السياسية للدول :الفرع السابع        

وكذا ، 1(*)ضا بالتحليل الدائم وادلستمر لألخطار السياسية لكل دولة تقوم ىيئات تأمُت  قروض الصادرات أي        
واليت سيتم التطرق  -تصنيف الدول إذل فئات سلتلفة وفقا لدرجة اخلطورة، وىذا باالعتماد على رلموعة من ادلعايَت 

 ؛ن، شلا يساعد ادلصدر على بناء زلفظتو بشكل أكثر تواز -الثالث من ىذا الفصل ادلبحثإليها يف 

 : إدارة المنازعات :الفرع الثامن       

ويقصد هبا تلك النزاعات اليت ربدث بُت ادلصدر وزبونو ادلستورد، وتعد عملية إدارة ادلنازعات ىذه عملية جد        
 معقدة ومكلفة يف نفس الوقت، وىذا بالرجوع إذل عدم ادلعرفة الدقيقة بالقوانُت واألحكام يف البلد األجنيب، وعليو

 سيكون ذليئات التأمُت ىذه دور مهم وفعال يف التكفل والتخلص من ىذه الصعاب؛

 : نشيط األوراق التجارية المرتبطة بالتصديرت :الفرع التاسع       

، ىذه األخَتة ستكون مضمونة ومغطاة من قبل ىيئات "كمبياالت التصدير"ومن أمثلة تلك األوراق صلد       
أكثر تداورل ىذه األوراق اطمئنانا أكرب  أو أكثر يف احلصول على قيمتها عند استحقاقها، و ؽلنح دل التأمُت، ىذا ما

يعٍت أيضا زيادة يف ربريك رؤوس األموال واليت دل يكن من  أيضا من خطر الرجوع عليهم عند الوفاء هبا، ىذا ما أمنا
 ؛ادلمكن ربريكها  باستعمال وسائل وأدوات أخرى

 

 

                                                 
1
ثبإلػبفخ إٌٝ ١٘ئبد رأ١ِٓ لشٚع اٌظبدساد ٘زٖ، رٛجذ ٕ٘بن ١٘ئبد أخشٜ ِزخظظخ فمؾ  فٟ رذ١ًٍ ٚرم١١ُ ٚٔشش ٘زا إٌٛع ِٓ األخطبس، : (*)  

 .ٟ روشٖ ٚاٌزطشق  إ١ٌٙب ِغ ٘زٖ ا١ٌٙئبد اٌّزخظظخ فٟ دساعزٕب ٘زٖثبإلػبفخ إٌٝ رظ١ٕفبد وً دٌٚخ دغت دسجخ اٌخطش ٚفمب ٌّؼب١٠ش ِؼ١ٕخ، ع١أر
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 : منح االستقرار للمؤسسات المصدرة :الفرع العاشر      

ألن تأمُت قروض الصادرات سيجعل من ادلؤسسات ادلصدرة أبعد ما تكون عن اإلفالس وعدم االستقرار، وىذا       
ؽلكن أن  طادلا أن ىذه ادلؤسسات ادلصدرة ستضمن تعويضها عند األضرار واخلسائر عند حدوث الكوارث واليت

 تتعرض ذلا ىذه ادلؤسسات؛

 : نفتاح التجارة الخارجية للبلدا :الفرع الحادي عشر      

وخباصة -حيث أن التجارة اخلارجية قبل ظهور ىيئات تأمُت قروض الصادرات، كانت تتسم  بأهنا ذبار تقليدية       
، تتم بُت مصدر ومستورد على أساس عالقة مستقرة، وكان ادلصدر ال غلرؤ على التصدير -يف الدول النامية

ستوردين جدد إال بشروط دفع مضمونة  كالدفع الفوري، أو خبطابات اعتماد غَت قابلة لإللغاء ومعززة أو مثبتة، دل
 ؛لكن الوضع تغَت و اختلف بوجود ىيئات تأمُت القروض ىذه

 :تحصيل ديون المصدرين من المستوردين :الفرع الثاني عشر      

فعاال يف ربصيل ديون وحقوق ادلصدرين من ادلستوردين األجانب،  تلعب ىيئات تأمُت قروض الصادرات دورا      
ويرجع الفضل يف ىذا إذل القوة التفاوضية اذلائلة واليت تتمتع هبا ىيئات التأمُت ىذه، وقد يضاف إذل ىذا أيضا توفر 

ربسُت جودة عملية  زلالة يف يسمح ىذا السىذه اذليئات  على رلموعة  كبَتة من األجهزة القانونية  واخلرباء، شلا 
تستخدم أجهزة   التحصيل، وذبعل أيضا من قدرهتا على  أكرب بكثَت من قدرة ادلصدر، ألن ىذه اذليئات عادة ما

التمثيل  التجاري  والدبلوماسي  للدولة يف اخلارج، وىذا دلساعدهتا يف ربصيل الديون  ادلستحقة  للمصدرين  على 
 .ادلستوردين يف تلك الدولة

يعٍت بأن ىذا النظام  ىذا الو  النهاية وبعد استعراضنا ألىم اآلثار اإلغلابية لنظام تأمُت قروض الصادرات، يف      
ثار سلبية، بل على العكس من ذلك فإن ىذا النظام عليو رلموعة من اآلثار السلبية سنستعرضها آؼللو من عيوب و 

 .ادلوارل طلبيف ادل
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 :لبية لتأمين قروض الصادراتاآلثار الس :المطلب السادس       

يعٍت أبدا بأن ىذا النوع من التأمينات  إنو و بالرغم من اآلثار اإلغلابية لتأمُت قروض الصادرات، إال أن ىذا ال       
 :1اآلثار السلبية على النحو التارلؼللو من رلموعة من ادلخاطر كباقي أنواع التأمينات األخرى، وؽلكن سرد ىذه 

نظام تأمُت قروض الصادرات ال يقدم يف أغلب إن دل نقل جل دول العادل النامية منو وادلتقدمة، تغطية  إن . 6      
كاملة لقيم  األضرار واخلسائر اليت قد يتعرض ذلا ادلصدرون خالل قيامهم بتنفيذ عملياهتم التصديرية، إذ تقتصر ىذه 

 باستثناء حاالت معينة ويف بعض الدول ولألخطار ، إال% 600إذل أقل من %20التغطية على نسبة تًتاوح ما بُت 
السياسية فقط، أي أن ىذا النوع من التأمُت يستلزم من ادلؤمن أي ادلصدر ربمل نسبة سلاطرة أو تغطية من اخلسائر 

من أنواع التأمينات أو األضرار، حيث أن ىذه النسبة تكون أكرب بكثَت من أية نسبة قد يتحملها يف أي نوع 
 األخرى؛

قد سبتاز العقود يف ىذا النوع من التأمُت بالتأخر يف إصلازىا، ويرجع ىذا إذل أن ادلصدر مطالب بتقدًن العقد . 8      
مُت القائمة بذالك وىذا حىت تتم عملية القبول، وبُت تاريخ التقدًن وتاريخ القبول ىناك مدة ليست أإذل ىيئات الت

 ؛ون تنفيذ الصفقة أو التنفيذ ادلتأخر ذلاربول د -أي خسارة يف الوقت  -بالقصَتة 

شلا قد تقوم ىيئات التأمُت يف بعض احلاالت برفض التأمُت أو حىت ربديد قيمة مالية متعلقة هبذا التأمُت، . 0      
ستغناء عن تصدير بعض من سلعو أو منتجاتو بسبب عدم كفاية أو نقص يف التأمُت قد يؤدي بادلصدر أو ادلؤمن باال

 ؛ة التصديريةللعملي

                                                 
1
 :اػزّذد فٟ ٘زا اٌؼٕظش ػٍٝ اٌّشاجغ اٌزب١ٌخ  

سعبٌخ ِبجغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ  ،(دراسح تحهيهيح نثعط انتجارب انذونيح مع اإلشارج نحانح انجزائر)تأميه انقرض عىذ انتصذير ٚطبف عؼ١ذٞ، ٔظبَ  -  

 .41 -41: ، ص ص6779 -6771ِٕشٛسح، فشع اٌزذ١ًٍ االلزظبدٞ، جبِؼخ اٌجضائش، االلزظبد٠خ، غ١ش 

 .40 -07: جّؼخ ع١ف، ِشجغ عجك روشٖ، ص ص ؽبسق -  

      - HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 176, P: 187. 

      - BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, PP: 42- 43. 

      - Petter F. SKJORTEN, Op cit, PP: 36- 37. 

     - Ghislaine Legrand et Hubert Martini, Management des opérations de commerce international, 1993, Op cit, 

P: 231. 

     - J. Paveau et F. Duphil, Exporter, 20
ème 

 édition, Op cit, P: 381.  
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

كما أن الصرامة ادلفرطة وادلعتمدة من قبل ىيئات تأمُت القروض وىذا فيما يتعلق بالتعويضات يف حالة . 4      
 ؛اخلسائر أو األضرار قد تؤدي بادلصدرين إذل االمتناع عن االكتتاب يف ىذا النوع من التأمُت

أو قد تزيد عن ذلك  % 8 - 6رات، إذ قد تصل إذل قروض الصاد رتفاع يف أسعار أو فوائد تأمُتاال. 1       
من  %600بكثَت، وىذا بالقياس إذل ظروف وطبيعة األخطار ادلكتتب فيها، يضاف إذل ىذا عدم منح تغطية تعادل 

قيمة الصفقة يف أي ظرف من الظروف، شلا قد يشكل ىذا عبئا ماليا إضافيا على خزينة ادلصدرين، لكنو يف احلقيقة 
أبدا وبأي حال من األحوال باألعباء ادلالية اليت قد تًتتب عن عدم الدفع أو التسديد لقيمة صفقة ال يقارن 
 ؛الصادرات

مركز حبوث إدارة "ونود أن نشَت ىنا ولتعزيز ىذه اآلثار السلبية ادلًتتبة عن نظام تأمُت قروض الصادرات، أن       
سة عن طريق استقصاء، وىذا للبحث عن أسباب عدم إقبال قام بدرا قد( بريطانيا)بادلملكة ادلتحدة " القروض

ادلصدرين على اإلقبال على اخلدمات اليت تقدمها ىيئات تأمُت قروض الصادرات بربيطانيا، وقد كان سؤال 
 :االستقصاء ىو

  "لماذا ال تستخدم خدمات تأمين قروض الصادرات؟ "                  

درجات، وقد كانت النتائج كما ىي موضحة يف  1ياس ترتييب مكون من ستخدم يف ىذا االستقصاء مقاو      
   :1اجلدول أدناه

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .40 -07: ، ص صمرجع سثق ركريجّؼخ ع١ف،  ؽبسق  

 



 

 
 

147 

 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 نتائج استقصاء عن مشكالت وسلبيات تأمين قروض الصادرات": 15"جدول رقم

  أختلف بشدة                                                    أوافق بشدة

1 4 0 8 6 

 السمعة السيئة للتأمين 80.7 66.1 41.1 09 64

 ارتفاع تكلفة تأمين القروض 00 08 00 88 41

 التغطية التأمينية غير المناسبة 09 09 04.7 80.0 89.7

 تعقد إجراءات التأمين 09.0 09 04.6 68.8 81.2

 استخدام خدمات حماية بديلة 81 60.9 07.0 64.0 60.9

 .40:، صهمرجع سبق ذكر طارق سيف مجعة،  :المصدر       

ويتضح من اجلدول أعاله مدى أعلية كل من التخفيض النسيب ألسعار وتكلفة تأمُت قروض الصادرات،        
أمام ادلصدرين لالكتتاب يف تأمُت القروض ىذه، كما يتطلب ( 40، 88، 00)والذي نرى أنو يقف أكرب عائق 

( 89.7، 80.0، 04.7)ىي األخرى تشكل كذالك عائقا باإلضافة إذل ىذا ضرورة الرفع من التغطيات التأمينية ألهنا 
وىذا  -ويف األخَت نرى كذلك ضرورة قيام ىيئات التأمُت ىذه بتبسيط وتسهيل إجراءات التأمُت  ،أمام ادلصدرين

( 81.2، 68.8، 04.6)ألن ىذه األخَتة تشكل أيضا عقبة وعائق  -لتحسُت صورهتا أمام عمالئها ادلصدرين 
 .كتتاب يف ىذا النوع من التأمُتق اليت ربول دون قيام ادلصدرين باال عوائتضاف إذل تلك ال

يف األخَت ؽلكننا القول بأنو إذا كان ىذا ىو حال اإلجراءات هبيئات تأمُت قروض الصادرات بالسوق        
سؤال وضلن نكاد صليب على ىذا ال ،!؟ الربيطانية، فكيف ىو احلال بإجراءات تأمُت قروض الصادرات بالدول النامية

 .صلزم بأهنا ليست أفضل حاال من مثيالهتا يف األسواق الربيطانية بشكل خاص و األسواق األخرى بشكل عام
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 :األخطار المالزمة للتجارة الخارجية :المبحث الثاني     

عن علوم و انشغاالت  إن ادلخاطر اليت تواجو التجارة اخلارجية عديدة ومتنوعة، وىي سبثل وتعرب يف نفس الوقت     
كل من ادلصدرين وادلستوردين، شلا يبُت ويوضح لنا مدى أعلية وضرورة تأمُت مثل ىذه القروض، وتعترب عملية تأمُت 

 .القروض ضرورة و حتمية الزمة الزدىار وتطوير وتنشيط التجارة اخلارجية

 :1ية وىذا من خالل اجلدول التارلاخلارج ةوؽلكننا استعراض أىم ىذه ادلخاطر واليت تواجو التجار        
 أىم المخاطر المالزمة للتجارة الخارجية": 16"جدول رقم 

 « Type de risque » نوع الخطر بالنسبة للمصدر بالنسبة للمستورد

ادلصدر ال يرغب أو ال يستطيع  *
إسبام تنفيذ الصفقة، وقد يرجع ذالك 

 .ألسباب تقنية أو مالية

 من جانب ادلستورد يلغي أو يغَت* 
 .واحد يف الطلبيات

 خطر اإلقراض أو التسليف -1
      

يف حالة إلغاء العقد أو التخلي عن * 
الصفقة، فإن ادلصدر ال يستطيع أو ال 
يرغب يف إرجاع التسبيقات اليت 

 .استلمها من عند ادلستورد األجنيب

ادلستورد ال يستطيع أو ال يرغب يف * 
دفع مستحقاتو أو تسديد قيمة 

 .لصفقةا

 خطر عدم الدفع -8
 

ؽلكن أن يكون الدفع ربت كفالة * 
أو ضمان إرجاع التسبيقات ادلدفوعة 

 .من قبل ادلستورد األجنيب

طريقة الدفع أو التسديد ال ؽلكن * 
تنفيذىا بالعملة ادلتفق عليها لنقص أو 

 .فقدان ىذه العملة لدى ادلستوردين 

 خطر التحويل  -3
 

ادة تقدير يف قيمة قيام ادلستورد بإع* 
 .عملة الدفع مقارنة بعملة بلده

اطلفاض يف قيمة عملة الدفع مقارنة * 
بعملة ادلصدرين أي اطلفاض يف قيمة 

 .العملة ادلستعملة يف عملية التسديد

 خطر الصرف  -4
 

أحداث أو إجراءات سياسية أو * 
اقتصادية سبنع ادلصدرين من تنفيذ 

 .العقد

اسية أو أحداث أو إجراءات سي* 
اقتصادية سبنع ادلستوردين من تنفيذ 

 .العقد

 المخاطر السياسية واالقتصادية -5
 

Source: Farouk Bouyacoub, L’entreprise et le Financement baucaires, CABAH édition, 
Alger, 2000, P: 262. 

                                                 
1
 Farouk Bouyacoub, L’entreprise et le financement bancaire, CASBAH édition, Alger, 2000, P: 262.  
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 : 1تأينا تقدًن الشكل التوضيحي اآليتلتوضيح بشكل أكثر تبسيط دلختلف أنواع ادلخاطر وموقع سبركزىا، ار لو       

 أنواع وتمركز األخطار(: 18)شكل رقم 
 

 
                           

  
 
 

                خطر الصرف                            

 

 

 
 خطر عدم الدفع                                       

  خطر الصنع                                       خطر القرض                
            

  
 
Source: Jean-Marc BENAMMAR, Les clés à L’export, Montréal (QUEBEC), Canada, 1995, 
P:158. 
 

                                                 
1
 Jean-Marc BENAMMAR, Les clés à L’export, Montréal (QUEBEC), Canada, 1995, P: 158. 

 

 األخــــــــــطار
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 العــــــــــرض الطلبــية إرسال البضاعة
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 :تعريف وتصنيفات أخطار الصادرات :المطلب األول      

لصادرات بشكل جيد، سنقوم بتصنيف ىذه األخطار حسب معيارين، ادلعيار من أجل فهم وربديد أخطار ا      
 .أما ادلعيار الثاين فهو يتعلق بطبيعة ىذا اخلطر" Un critère d’origine du risque"األول يتعلق بأصل اخلطر 

 (:Origine du risque)أصل الخطر  :الفرع األول      

 :1يز ما يليبداية ويف أصل اخلطر، نستطيع أن ظل      

الزالزل أو اذلزات األرضية، الفيضانات، وقد يكون : األخطار اليت صلد مصدرىا ناتج عن أحداث طارئة مثل. 6      
 اخل؛....مصدر ىذه األخطار ناتج بفعل ادلصدر كاإلعلال والتهاون والتقصَت 

نزاعات وادلنازعات مع ادلستورد األجنيب، إلغاء األخطار ادلدرجة وادلتعلقة بادلستورد األجنيب، وظليز يف ذلك ال. 8      
 اخل؛.....ىذا األخَت للطلبيات، عدم قدرتو على تسديد مبلغ الفواتَت

األخطار الناذبة عن أحداث ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية، ويتسبب يف ىذه األخطار سواء بلد ادلستورد . 0      
نظام احلصص  : ومن أمثلة ىذه األخطار صلد أو بلد ادلصدر، وقد يتسبب فيها حىت بلد ثالث،

(Contingentement) ،اخل؛....الرقابة على الصرف، احلروب، الثروات 

قد صلد أيضا ضمن ىذه األخطار تلك األخطار اليت يكون أصلها ناتج عن التسيَت الداخلي للمؤسسات . 4      
 .سع يف نشاطاهتا يف األسواق الدوليةادلصدرة، وكذا األخطار الناذبة عن قيام ىذه ادلؤسسات بالتو 

 :(Nature du risque)طبيعة الخطر  :الفرع الثاني      

 :2أما فيما يتعلق دبعيار طبيعة اخلطر، فيمكننا أن ظليز أيضا ما يلي      

سواق األخطار ذات الطبيعة االقتصادية، واليت تؤثر على قدرة ادلؤسسات ادلصدرة يف االستيالء وغزو األ. 6      
اخلارجية و االحتفاظ هبا، وتؤثر ىذه األخطار أيضا على قدرة ادلؤسسات ادلصدرة يف جذب واستمالة الزبائن 

 األجنبيُت؛ 
                                                 
1
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 176, P: 187. 

2
 Ibid, PP: 22- 23. 
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 ؛أخطار القرض وىذا ألهنا مرتبطة بديون ادلصدرين أو ادلؤسسات ادلصدرة. 8      

شلا غلعل ىذه األخَتة عرضة لتوقف  ،درةواليت ؽلكن أن سبس سلع وعمال ادلؤسسات ادلص ،أخطار األضرار. 0      
وقد تصيب ىذه األضرار  ،وىذا جراء األضرار اليت قد تصيب عمال ىذه ادلؤسسات ،وإعاقة نشاطاهتا التصديرية

 ؛أيضا سلعها أو بضائعها واليت ترغب يف إصدارىا

معيار أصل  -عيار األول سواء كانت ىذه األخطار ناذبة عن ادل ،إن ىذه األخطار اليت سبق ذكرىا أعاله      
ىذه  ،تشكل فيما بينها رلموعة أخطار الصادرات، فإهنا -طبيعة القرض  -أو ناذبة عن ادلعيار الثاين  -القرض 

األخَتة ستشكل حتما شبكة من احلواجز والعراقيل تعمل على إعاقة النشاط التصديري أو حىت على إسبام عمليات 
ديد وبشكل أوضح سلتلف العناصر ادلكونة جملموع عريف وربولت، سسات ادلصدرةالتصدير من قبل ادلصدرين أو ادلؤ 

 :1أخطار الصادرات سنحاول تقدؽلها يف اجلدول التارل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ibid, P: 23. 
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 مختلف أخطار الصادرات :"17"جدول رقم 
 أصل الخطر

"Origine du 
risque" 

 "Nature du risque"                   طبيعة الخطر
 أخطار األضرار أخطار القرض تصاديةاألخطار االق

حدث طارئ أو  -6
 :عرضي

 حوادث؛ -
 حرائق؛ -  
 سرقات؛ -  
 .اخل....كوارث   -  
 
 

 انقطاع أو توقف السوق؛ -
"Interruption du marché "  
 .إلغاء الطلبيات -

 ؛تأخَت الدفع -

 "Retard de paiement" 

 .التخلف عن الدفع -
"Défaut de paiement 
" 
 

 

 :أضرار السلع والتجهيزات -

سيارات، عتاد، ذبهيزات، 
 اخل؛...منتجات

أضرار ترتبط بعمال ادلؤسسات  -
 ادلصدرة؛

 :أضرار أخرى ناذبة عن -
 عملية النقل؛*       

 .ادلنتجات      * 
ناتج )اقتصاد جزئي  -8

 (:عن فعل ادلستورد األجنيب
 انقطاع أو توقف السوق؛ -
 .إلغاء الطلبيات -

 أخَت الدفع؛ت -
 .التخلف عن الدفع -

 

سياسي أو اقتصاد   -0
 :كلي

 سياسة اقتصادية؛ -
 قرارات إدارية؛ -
 اضطرابات اجتماعية؛ -
 ثورات؛ -
 .اخل......حروب  -

 انقطاع أو توقف السوق أو الصفقة؛ -
 إلغاء الطلبيات؛ -
 تغيَت يف األنظمة والقوانُت؛ -
 منع ربويل الدفع أو ادلدفوعات؛ -
 .خطر الصرف -

 تأخَت الدفع؛ - 
 .التخلف عن الدفع - 

أضرار تتعلق بالسلع أو  -
 :التجهيزات

سيارات، عتاد، ذبهيزات، 
 اخل؛...منتجات

أضرار ترتبط بعمال ادلؤسسات  -
 .ادلصدرة

 :داخلي – 4
 .أخطار ادلصدرين

طريقة البحث عن الزبائن، أو دراسة  -
 وسائل جلب الزبائن غَت مقنعة؛

يف تقديرات السوق أو  أخطار -
 الصفقة؛

 أخطاء يف تقييم التكاليف؛ -
أخطاء يف فهم و تفسَت أو شرح  -

     .القوانُت واألنظمة األجنبية

  

Source: HENRE LOUBERGE et PIERRE MAURER, Op cit, P: 23. 
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

والصادرات بشكل  ،عام ومن خالل استعراضنا ألىم األخطار ادلالزمة للتجارة اخلارجية بشكل ،شلا سبق        
نو يربز لنا بشكل واضح مدى أعلية احلاجة إذل ضرورة توفر إف -حبكم أن دراستنا تتناول موضوع الصادراتو -خاص 
واليت  ،ها من األخطار اليت قد يتعرضون ذلادلصدريمُت قروض الصادرات يف كل الدول بغية محاية ىذه األخَتة أنظام ت

ومن مث تؤدي إذل ضعف تطوير وترقية صادرات الدولة وما  ،صدير اخلاصة هبمربول دون إسبامهم لصفقات الت
وعليو سنقوم يف العنصر ادلوارل بتبيان وتوضيح احلاجة  ،قتصاد الدولة بشكل عاماسينعكس ذلك من سلبيات على 

 . مُت قروض الصادراتأإذل ضرورة توفر نظام لت

 :دراتالصا قروض مينأالحاجة لت :المطلب الثاني       

ن يف التجارة غلب أن ظليز بُت عمليات أل ،مُت قروض الصادرات ىو محاية ادلصدرينأإن الدور التقليدي لت       
فهذه األخَتة ينتج عنها عوامل  ،البيع الداخلي أو احمللي وما بُت البيع اخلارجي أو ما يصطلح عليها بالصادرات

ن يف ظل التجارة وىذا أل ،لى مستوى السوق احمللي أو الداخليسلتلفة تكون أكثر خطرا من الصفقات التجارية ع
بينما يكون  ،اخلارجية تعترب عملية احلصول على ادلعلومات الدقيقة حول ادلشًتين األجنبيُت عملية معقدة وصعبة جدا

  .1خالف ىذا يف حالة احلصول على ادلعلومات حول ادلشًتين احملليُت يف ظل التجارة احمللية

كرب يف اختيار وتقدير مدى إمكانية وقدرة ادلشًتكُت األجنبيُت أىذا ما يقود أيضا إذل وجود صعوبة بشكل        
 .على تسديد مبالغ الصفقات التجارية

نو من الصعوبة على ادلصدرين من إف ،ويف حالة عدم الدفع من قبل ادلستوردين األجنبيُت ،واألكثر من ىذا       
عالوة على  ،أو قد يتطلب ىذا من ادلصدرين صرف تكاليف ضخمة لتحصيل ىذه الديون ،ربصيل ديوهنم يف اخلارج

إذ يف العادة أن ىذه  ،ن إجراءات ربصيل الديون ليست متماثلة يف كل دول العادلأذلك ال غلب أن ننسى ب
 . خرآلاإلجراءات زبتلف من بلد إذل 

قد تصاحبها بعض األخطار واليت تكون خارجة عن ن التجارة اخلارجية إمن جهة أخرى وفضال عن ذلك ف      
فقد تكون ىذه األخطار ناذبة عن حوادث سياسية كحالة احلرب أو العصيان ادلدين  ،إرادة كل من ادلستورد وادلصدر

"la révolte" اذلزات  ،يف دولة ادلستورد أو ادلصدر أو قد تنتج ىذه األخطار عن كوارث طبيعية مثل األعاصَت

                                                 
1
 Petter F. SKJORTEN, Op cit, P: 04. 
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 "restrictions monétaires"ىذه األخطار أيضا عن القيود النقدية  أأو قد تنش، اخل...لزالزل والرباكُتا ،األرضية
 . 1اليت تفرضها حكومات دول ادلشًتين األجنبيُت

ن ىذين األخَتين ال إفعليو ف ،بإرادة كل من ادلستورد وادلصدر أال تنش وطادلا أن ىذه األخطار ال تنتج أو ،اإذ        
 .ن دبقدورعلا القيام بتعهداهتما التعاقدية للعملية أو الصفقة التجارية بكل سهولةيكو 

مُت ألدى شركات الت" Police d’assurance"مُت القرض ألكن ويف حالة قيام ادلصدر باكتتاب وثيقة ت        
تنتج عن عدم الدفع من ن ادلصدر يف ىذه احلالة ال يكون فقط زلمي من أخطار اخلسائر اليت إف ،ادلختصة يف ذلك

 .2وإظلا يكون أيضا دبقدوره محاية نفسو من نقص األموال يف خزينتو ألجل معُت ،قبل ادلستورد

هل بشكل كبَت يف إمكانية احلصول على قروض بنكية سمُت القرض ىذه ستأن مثل وثائق تإوأكثر من ىذا ف       
وتعمل أيضا على ربفيز البنوك على منح  -و دبوارده الذاتيةن ادلصدر يف العادة ال يكون دبقدوره سبويل صادراتأل-

مُت أوىذا طادلا أن ىذا األخَت يتمتع أو ػلمل وثيقة ت ،أو خصم الكمبياالت أو األوراق التجارية للمصدر ،قروض
 كما   -أي أن ىذه األخَتة تعمل على ربفيز البنوك يف منح القروض وخصم الكمبياالت لصاحل ادلصدرين  ،القرض

مُت القروض تعمل على استبعاد كل األخطار ادلستقبلية أويرجع السبب يف ذلك إذل أن شركات ت -نفا آمت ذكر ذلك 
مُت تقوم أيضا بفحص ودراسة أويضاف إذل ذلك أن شركات الت ،اليت ؽلكن أن تتعرض ذلا البنوك ادلاضلة ذلذه القروض

 .3مُت ىذه القروض لصاحل ادلصدرأعلى ضمان توىذا قبل منح موافقتها  ،ملفات ادلصدرين بدقة عالية

ن ىذا سيؤدي ال زلالة ، فإمُت بتغطية األخطار السياسية واالقتصاديةأعالوة على ىذا ويف حالة قيام شركات الت      
 .علة بشكل فعال يف سبويل الصادراتإذل زيادة رغبة وإدارة سلتلف ادلؤسسات ادلالية للمسا

مُت قروض الصادرات قد أصبحت وحبق طرفا جوىريا ووسيلة من وسائل كننا القول بأن تأ، ؽلويف األخَت اإذ      
 .سبويل الصادرات

ومن  ،ادلخاطر ادلالزمة للتجارة اخلارجيةألىم بشكل عام  وويف هناية ىذا اجلزء وبعد ما قمنا باستعراض ،شلا سبق      
و سنقوم يف اجلزء ادلوارل من ىذا الفصل بدراسة األخطار وعلي ،مث قمنا بتعريف وتصنيف األخطار اخلاصة بالصادرات

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 Ibid, PP: 34- 35. 

3
 Ibid, P: 35. 
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 موضوع دراستناسبثل ألهنا  ، وىذابشكل أكثر دقة وتفصيلأو ما تعرف أيضا باألخطار ادلؤمنة  ادلتعلقة بالصادرات
  . ىذه

 :  الصادراتأو أخطار  األخطار المؤمنة: المبحث الثالث     

الصادرات تلك األخطار اليت تنتج عن أي عمليات أو عن أي إجراءات  يقصد باألخطار ادلؤمنة أو أخطار     
مهما كانت طبيعتها وتؤدي أو تقود إذل ضياع أو خسارة النقود، كعدم قدرة أو عجز ادلستورد األجنيب عن الدفع 

"Insolvabilité" أو إذل ضعفو عن التسديد ،"Défaillance"عٍت ي-وىي بذلك . 1، أو إذل إفالسو بشكل هنائي
 .متعددة ومتنوعة وىي زبتلف تبعا للعامل الذي أدى إذل نشوء أو إحداث تلك األخطار -األخطار

أي أن أخطار الصادرات ىي كل تلك األخطار اليت قد يتعرض ذلا ادلصدرون أثناء قيامهم بتنفيذ عملياهتم      
ذل عوامل أخرى ال ؽلكن تصنيفها ال يف األوذل التصديرية، واليت قد تكون ناذبة عن عوامل ذبارية أو غَت ذبارية، أو إ

 :        وال يف الثانية، وتتمثل أىم ىذه األخطار يف

           "Risque de non paiement": (*)(خطر عدم الدفع ) األخطار التجارية  :المطلب األول     

بأخطار ادلشًتي أو ادلستورد،  ، وتعرف أيضا2"خطر عدم الدفع"تسمى األخطار غَت التجارية بأخطار أو      
واليت ربول دون  ،3ويقصد هبا تلك األخطار اليت يكون مصدرىا أو مسببها ىو ادلستورد ذاتو أو أوضاعو ادلالية

 :حد األسباب الرئيسية التاليةأتسديده لقيمة البضائع لصاحل ادلصدر، ويرجع السبب الرئيسي يف ىذا إذل 

 :ار المستوردإفالس أو إعس :الفرع األول     
ويتمثل ىذا يف عدم إمكانية ادلستورد للدفع بشكل كلي و هنائي لصاحل ادلصدر، وىذا بعد قيام األخَت بتسليم      

، وقد يرجع ىذا ردبا إذل إعسار أو إفالس الزبون ادلستورد، أو قد يكون بسبب اخلطأ يف 1السلع ادلطلوبة للمستورد
 .2دلستوردسبديد الدفع من طرف ادلصدر لصاحل ا

                                                 
1
 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 09. 

 . غّٝ ٘زٖ األخطبس أ٠ؼب ثأخطبس اٌّشزشٞ أٚ اٌّغزٛسد، ٚ٘زا ألٔٙب رزؼٍك ثظفخ ِجبششح ثبٌّغزٛسد أٚ أٚػبػٗ اٌّب١ٌخٚر (*)

 :أٔظش فٟ رٌه 2

- BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 09. 

- Annie serrer et Christine Nicolo, Op cit, P: 07. 

3 Jean-Marc BENAMMAR, Op cit, P: 158. 
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 :تدىور األوضاع المالية للمستورد :الفرع الثاني     

ويتمثل ىذا يف احلالة ادلالية السيئة للمستورد وعدم كفايتها لتسديد مبلغ الصفقة، شلا يؤدي ىذا إذل عدم مالءة      
 .وقدرة ادلستورد على التسديد

 :ستحقاقالعدم دفع المستورد لمستحقاتو في تاريخ ا :الفرع الثالث     

ادلستورد دلستحقاتو لصاحل ادلصدر يف تاريخ االستحقاق احملدد أو ادلتفق عليو يف العقد  دفع ىو عدم ويقصد هبذا     
بسبب عجزه أو عدم مقدرتو على ذلك أو قد يكون حىت بدون أسباب، وىذا بالرغم من قيام ادلصدر  ،3التجاري

 .بتنفيذ التزاماتو وإرسال البضائع للمستورد

 :رفض المستورد استالم البضاعة :الفرع الرابع     

ويتمثل ىذا يف رفض أو امتناع ادلستورد عن استالم البضاعة أو حىت مستندات البضاعة ادلرسلة من قبل ادلصدر،      
 .رغم قيام ىذا األخَت بالوفاء بالتزاماتو ادلنصوص عليها يف عقد التصدير

دى أعلية القيام بتأمُت األخطار التجارية أو خطر عدم الدفع، وىذا حلماية من خالل ما سبق يتضح لنا ما م     
 . ادلصدرين ضد عسر ادلستوردين أو ضد عجزىم عن الدفع بشكل كلي وهنائي

كما أن خطر عدم الدفع ىذا أو األخطار التجارية ؽلكن أن تغطى بواسطة استعمال تقنيات مالية أو ما تعرف        
 :4فع ادلستعملة يف تسوية الصفقات التجارية، وتتمثل ىذه التقنيات يفأيضا بتقنيات الد

 االعتماد ادلستندي غَت قابل لإللغاء وادلعزز أو ادلثبت؛-
 ؛"L'affacturage"ربويل الفاتورة - 

 ؛"Confirmation de commande"تأكيد الطلبية - 

                                                                                                                                                             
1 Marrie Liesse Hoube-Masse , Op cit, P: 22. 

2 Jean-Marc BENAMMAR, Op cit, P: 158. 

3 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 34.   
4
 Jean-Marc BENAMMAR, Op cit, P: 158.    
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ؤسسات ادلصدرة أن ىناك بعض االحتياطات اليت ه اإلجراءات من قبل ادلذلكن غلب اإلشارة قبل استعمال ى      
 :1غلب أخذىا بعُت االعتبار، وتتمثل يف

 - ادلستوردة -غلب اختيار الزبائن احملتملُت أي أن ادلؤسسات ادلصدرة ال غلب أن تبيع إال للمؤسسات  -6      
 ؛"Des entreprises solvables"القادرة على التسديد أو تتمتع بيسر مارل 

خاصة فيما يتعلق بتأخَت الدفع االحتياجات  -ادلستوردين أو ادلؤسسات ادلستوردة–مراقبة ملفات الزبائن  -8        
من قبل ادلستوردين على " Les réclamations injustififies" ادلربرة غَت ( شكاوى، افًتاضات)أو ادلطالبات 

 .تغيَت طريقة الدفع يف كل مرةادلواد أو السلع ادلباعة ، وكذا يف حالة قيام ادلستوردين ب

وكخَت مثال على ىذا ما تقوم بو الشركات األدلانية من عمليات استشارات حول الزبائن ادلستوردين وىذا قبل      
القيام بإبرام الصفقة التصديرية معهم، وتقوم ىذه الشركات أيضا بعملية إخطار وتنبيو ادلستوردين قبل تاريخ 

د أو التلكس أو الفاكس عن أشكال ومبالغ الدفع اليت غلب تنفيذىا، وىذا ما يسمح االستحقاق بواسطة الربي
من " efficace et sérieux" عن التسيَت الفعال وادلنضبط " bonne image"بإعطاء انطباع حسن وصورة جيدة 

الزبائن  من قبل( التأجيل)قبل ىذه الشركات، وىذا من شأنو أن يؤدي أيضا إذل ردع كل حركات ادلماطلة 
 .  2ادلستوردين

 "les risque politiques" :3(األخطار السياسية)  ةاألخطار غير التجاري :المطلب الثاني     

يعترب مفهوم األخطار غَت التجارية أو األخطار السياسية مفهوم جد غامض وغَت دقيق، وىو ؼلص كل األخطار       
ي يقصد هبا تلك األخطار اليت ال تعود لظروف ادلستورد يف حد ذاتو ، أ4اليت ال تدخل يف تعريف األخطار التجارية

                                                 
1
 Ibidem. 

2
ِٓ   %4.1)اٌششوخ اٌفشٔغ١خ ٌزأ١ِٓ اٌزجبسح اٌخبسج١خ " COFACE"ٌ ٚاألٌٚٝ فٟ ػذَ اٌذفغ ثبٌٕغجخ ( 6)ب١ٔب اٌذٌٚخ سلُ ثبٌٕغجخ ٌفشٔغب رؼزجش اعج  

" Intrum Justitia"، أِب فٟ ِب ٠خض ششوبد اٌزذظ١ً إٌبشطخ فٟ ٘زا ا١ٌّذاْ، فئٕٔب ٔجذ أْ ششوخ (6770ِجّٛع ٍِفبد ػذَ اٌذفغ ٚ٘زا فٟ جبٔفٟ 

٠َٛ  10إٌٝ  00جً ِٓ أفٟ ٘زا اٌمطبع فٟ لبسح أٚسثب، د١ش ٠ّىٕٙب رذظ١ً اٌذ٠ٓ غ١ش اٌّذفٛع ٚرٌه فٟ ( 6)ٚرؼزجش اٌششوخ سلُ  ٟٚ٘ ششوخ ع٠ٛذ٠خ

 :ثؼذ ربس٠خ اعزذمبق اٌذ٠ٓ، ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزفبط١ً ساجغ فٟ رٌه

- Jean-Marc BENAMMAR, Op cit, P: 159.    
 .طبس اٌذٌٚخ ٚ٘زا السرجبؽ ٘زٖ األخطبس ثبٌذٌٚخ ثشىً ػبَ، ٚال رشرجؾ أثذا ثبٌّغزٛسد ثأٞ شىً ِٓ األشىبيِٓ ٠غّٟ ٘زٖ األخطبس ثأخ نٕٚ٘ب 3

4
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, PP: 49- 50.   
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، وتتحقق ىذه األخطار بتتابع رلموعة من األحداث ادلختلفة وادلستقلة عن 1وإظلا ترجع إذل عوامل خارجة عن إدارتو
، أو قد تكون أيضا متعلقة إرادة أطراف العقد، وإظلا تكون مرتبطة بالوضعية السياسية واالقتصادية وادلالية لبلد ادلستورد

 .2ببلد ادلصدر

ودبفهوم آخر تعرف األخطار غَت التجارية أو األخطار السياسية بأهنا تلك األخطار الناذبة عن عدم قدرة        
 .3على الدفع، ويرجع السبب يف ىذا إذل أسباب سياسية دادلستور 

 :4وؽلكن سرد وحصر ىذه األسباب فيما يلي       

 أو حكم أو قرار من حكومة بلد ادلصدر ربول دون التنفيذ اجلزئي أو الكلي لصفقة التصدير؛ فعل -6     
ربول أيضا دون التنفيذ اجلزئي  -قد تكون دولة العبور مثال –فعل أو حكم أو قرار من حكومة دولة أجنبية  -8     

 أو الكلي لصفقة التصدير؛
أو أية دولة أخرى ػلول دون التنفيذ اجلزئي أو الكلي لعملية كل عمل عسكري صادر عن دولة ادلستورد  -0     

 التصدير؛
 كل عمل عسكري صادر عن دولة ادلصدر يًتتب عليو عدم تنفيذ ادلصدر لصفقة التصدير؛ -4     
أو وقفها أو عدم " Licences d'importation"خطر إلغاء سلطات دولة ادلستورد لًتاخيص االستَتاد  -1     

 Restriction quantitatives des "و حىت منع إدخال البضاعة من خالل التحديد الكمي للبضائع ذبديدىا أ
marchandise  "أو قد تكون من خالل إلغاء عمليات االستَتاد أصال وبشكل كلي؛   

درة سلطات دولة ادلستورد أو قد تكون حىت دولة العبور للبضائع ادلص "Confiscation" حجز أو مصادرة -1     
 وبالتارل استحالة وصوذلا إذل ادلستورد؛

                                                 
1 André Guyomar et Étienne Morin, Op cit, P: 139. 

2
 Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, PP: 22- 23. 

3
 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 13.  

4
 :اػزّذد ػٍٝ اٌّشاجغ اٌزب١ٌخ 

 .40-46:، ص صمرجع سثق ركريؽبسق جّؼخ ع١ف،  -    

- HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 50.   

- BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 20. 

- Jean-Marc BENAMMAR, Op cit, P: 138, P: 158.    

- Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, P: 23. 
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أو إفالس ادلشًتي العمومي ويقصد هبا األخَت ىو الدولة دبفهومها الواسع  "Insolvabilité"عدم مالءة  -9     
 . 1والكبَت

لعقد التصدير أو قد يكون حىت من خالل إخاللو بالتزاماتو ( الدولة)إلغاء أو فسخ ادلشًتي العمومي  -2     
 لتعاقدية ذباه ادلصدرين؛ا

 امتناع أو رفض ادلشًتي العمومي عن استالم مستندات البضاعة أو عن دفع قيمتها؛ -7     
ازباذ سلطات دولة ادلستورد لإلجراءات قد تكون قوانُت أو أحكام أو قرارات أو حىت مراسيم حبق  -60     

صدر ويستثٌت من تلك اإلجراءات األحكام القانونية الصادرة ادلستورد، يًتتب عنها منعو أو عجزه عن الوفاء حبقوق ادل
 من زلاكم سلتصة يف فض النزاعات التجارية؛

تدخل دولة ادلستورد من اجل تأجيل دفع الديون لصاحل ادلصدرين وخباصة يف حالة اشتداد األزمة  -66     
 ؛"Moratoire"االقتصادية 

ع دولة ادلستورد خلروج رؤوس األموال إذل اخلارج، شلا يؤدي ىذا إذل خطر عدم التحويل والذي ينتج عن من -68     
 ؛ةاستحالة حصول ادلصدر على قيمة مستحقاتو التصديري

أو دولة ادلصدر من التعامل مع /ادلستورد و لدولة" Refus arbitraire"الرفض التعسفي واالستبدادي  -60     
 دولة أو دول معينة؛

دبنع تصدير السلع ادلطلوبة أو امتالكها أو حىت ( حكومة بلد ادلصدر) فعل أو قرار من احلكومة احمللية  -64     
 ادلنع من مباشرة عملية اإلنتاج؛

احلروب والثورات والفنت واالضطرابات الشعبية واالنقالبات وأعمال العنف واليت ربول دون تنفيذ صفقة  -61     
 التصدير؛

واليت ربول ىي األخرى من تنفيذ  ،اخل...الطبيعية مثل الزالزل والرباكُت واألعاصَت والفيضاناتالكوارث  -61     
 .صفقة التصدير

 
                                                 

ٌخ ٌٓ ٠ىْٛ ثّمذٚسٖ ِٓ إٌبد١خ إٌّطم١خ ٠ؼزجش خطش ػذَ اٌذفغ ِٓ لجً اٌّشزشٞ اٌؼِّٟٛ خطشا ع١بع١ب، ٚ٘زا ألْ اٌّشزشٞ اٌؼِّٟٛ ِّضال فٟ اٌذٚ 1

ِمبسٔخ ِغ اٌّشزشٞ اٌخبص، ٚإرا سفغ اٌّشزشٞ اٌؼِّٟٛ ػذَ اٌذفغ ف١ّىٓ اػزجبسٖ ع١بع١ب ألٔٗ ٠شجغ  ػذَ اٌذفغ ٌٛجٛدٖ فٟ ِشوض ِبٌٟ ِّزبص

 .ثبألعبط إٌٝ إسادح اٌذٌٚخ فٟ ػذَ اٌذفغ ٌألعجبة اٌزٟ ع١زُ روش٘ب

 :رٌهٌّٚض٠ذ ِٓ اٌزٛػ١خ ٚاٌّؼٍِٛبد ٠شجٝ ِشاجؼخ فٟ    

- Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, PP: 25- 26. 

- HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, PP: 37- 38.   
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نو ؽلكن أوبعض استعراضنا دلختلف أىم ادلخاطر غَت التجارية أو ادلخاطر السياسية، ذبدر اإلشارة ىنا إذل      
ة، وكذا إذل أخطار داخلية وأخرى خارجية وىذا ما يوضحو تصنيف ىذه األخطار أيضا إذل أخطار كلية وأخطار جزئي

 :1اجلدول التارل

 (السياسية)غير التجارية خطار األمختلف  :"18"جدول رقم 

 (األخطار السياسية ) األخطار غير التجارية 
 األخطار الجزئية األخطار الكلية

 طة باحلكومةادلرتب ادلرتبطة باجملتمع ادلرتبطة باحلكومة ادلرتبطة باجملتمع
 خارجية داخلية

 التأميم االنتقائي اإلرىاب االنتقائي ادلصادر/ التأميم  الثورة
 الضغوط على الشركات اإلضراب االنتقائي صراع القيادة احلروب األىلية

 الرقابة على األسعار ادلقاطعة الوطنية للمؤسسات التضخم الصراعات العرقية
- -  الصراعات البَتوقراطية اإلرىاب

 الداخلية الخارجية
ادلنافسة بُت الشركات ادلتعددة  احلروب النووية اإلرىاب الدورل

 اجلنسيات
 الضغوط الدبلوماسية

 القيود على التجارة الدولية اإلرىاب الدورل االنتقائي ادلقاطعة الدولية الرأي العام الدورل
 التدخل احلكومي ة الدولية للمؤسسةادلقاطع أعباء خدمة الدين ادلرتفعة الضغط على االستثمار

، جامعة زلمد خيضر مجلة العلوم اإلنسانية -حالة الجزائر –آليات ضمان االئتمان وتنمية الصادرات قدي عبد اجمليد، وصاف سعيدي،  :المصدر
 .808:، ص8008، جوان 08العدد رقم  -اجلزائر – بسكرة

 

 
                                                 

-ِجٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، جبِؼخ ِذّذ خ١ؼش ثغىشح  ،-حانح انجزائر -آنياخ ظمان االئتمان وتىميح انصادراخ لذٞ ػجذ اٌّج١ذ، ٚطبف عؼ١ذٞ،  1

 .808:، ص8008، جٛاْ 08سلُ اٌؼذد  ،-اٌجضائش
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ادة تقسيم ادلخاطر وىذا إذل سلاطر كلية وسلاطر جزئية، وكذا إذل نو قد مت إعأنالحظ من خالل اجلدول أعاله      
 . سلاطر داخلية وسلاطر خارجية

األخطار السياسية يظهر بأهنا تتعلق بالدولة  وأشلا سبق ومن خالل استعراضنا دلختلف األخطار غَت التجارية      
يف الوقت احلارل قد ظهرت ىناك بعض نو و أبشكل عام، أي ذات طبيعة عامة وليست خاصة وغلب أن نشَت ىنا 

 ".Risque - pays"اذليئات وادلنظمات ادلتخصصة يف الدراسة واالستشارة يف خطر الدولة 

ولقد تطورت إذل حد أهنا أصبحت تقوم دوريا بًتتيب الدول وخباصة فيما يتعلق بوضعيتها ادلالية، إضافة إذل      
 .1توسطدرجة استقرار البلد يف ادلدى القصَت وادل

 :األخطار األخرى :المطلب الثالث     

قد تكون مصنفة يف األخطار  بعد دراستنا لألخطار التجارية واألخطار غَت التجارية، سنتناول ىنا أخطارا أخرى     
السابقة لكن بشكل أكثر شرح وتفصيل، أو قد ال ؽلكن تصنيفها ال يف األخطار التجارية وال يف األخطار غَت 

 :وتتمثل ىذه األخطار األخرى يف التجارية،

              "Le risque de non transfert" :خطر عدم التحويل: الفرع األول     

لكن  ،"Le risque de transfert" "خطر التحويل" ــــــبيسمى ىذا اخلطر أيضا يف بعض الكتب وادلراجع      
ويتمثل ىذا اخلطر يف عدم إمكانية ادلصدر من ربصيل  ،2حويلالتسمية األكثر دقة واألكثر انتشارا ىي خطر عدم الت

قيمة أو أموال صفقتو وىذا مقابل أو لقاء األموال ادلدفوعة بالعملة احمللية من قبل ادلستورد األجنيب ويرجع السبب يف 
ملة الصعبة كي يقوم من دفع ادلستورد لقيمة الصفقة بالعملة احمللية، إذل عدم مقدرة بنكو ادلركزي للوضع يف متناولو للع

 .3خالذلا بتسوية ديونو

                                                 
 :اٌزٛػ١خ ٚاٌّؼٍِٛبد، ساجغ فٟ رٌهٌّض٠ذ ِٓ  1

- Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, PP: 80. 

2
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 43.    

3 Ghislaine Legrand et Hubert Martini, Management des opérations de commerce international, 1993, Op cit, P: 

231. 
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وقد ينتج ىذا اخلطر أيضا بفعل القرارات اليت تصدرىا حكومة بلد ادلستورد، ىذه القرارات تكون ذلا ظروف      
وعوامل سلتلفة ومتعددة وىي زبتلف حسب طبيعة وخصائص وظروف كل دولة وؽلكننا حصر ىذه القرارات احلكومية 

 :1رئيسية التاليةيف العناصر ال

 كافة أنواع الدفع للخارج؛" Suspendre" ( توقيف)قرار حكومة بلد ادلستورد بتعليق  -     
تعمل على تأخَت أو منع ربويل " La réglementation des changes" وضع قوانُت أو أنظمة الصرف -     

 األموال للخارج؛

 منع شراء العمالت األجنبية؛ -     

 تشريعات أو تنظيمات مالية أو اقتصادية أو حىت تشريعية تسبب عدم التوازن يف ادليزان التجاري؛ إصدار -     

قرار من الدولة يقضي بتأجيل كافة أشكال الدفع إذل اخلارج ويكون ىذا بصفة خاصة عند اشتداد األزمة  -     
 االقتصادية؛

 ؛2عدم كفاية العملة األجنبية لتنفيذ عملية الدفع -     

 .3منع أو ربديد بشكل كبَت حلركة رؤوس األموال مع اخلارج -     

أما عن نشأة ىذا النوع من األخطار فهو ينشأ يوم إمضاء العقد التجاري، ويتحقق أي يصبح حقيقة حلظة عدم      
ن ذو طبيعة قدرة ادلصدر يف ربويل قيمة صفقتو، إال أن أىم ميزة يف ىذا النوع من األخطار ىو انو يف العادة يكو 

 .4ادلفروضة على ربويل ىذه األموال "Les restrictions" مؤقتة وسرعان ما ؼلتفي وىذا دبجرد إزالة أو رفع القيود

لكن غلب أن نشَت ىنا إذل أن التأخَت يف ربصيل األقساط أو يف قيمة الصفقة من قبل ادلستورد األجنيب لصاحل      
 .قل مردودية أو عدؽلة ادلردودية أصالأية بأن تكون ادلصدر قد يؤدي ىذا بالعملية التصدير 

وغلب التنويو أيضا إذل أن ىذا اخلطر يف العادة يقًتن بالصادرات اليت سوف يتم تسديدىا من خالل الدفع نقدا      
أو من خالل األقساط أو من خالل الدفع ادلقسط من قبل ادلستورد، ويكون ىذا حىت قبل استالم ىذا األخَت 

                                                 
1
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 44.     

2
 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 16. 

3
 André Guyomar et Étienne Morin, Op cit, P: 139.  

4
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 44.      
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عة، أو قد تكون أصال حىت قبل اإلرسال الفعلي للبضاعة من قبل ادلصدر، أو أيضا قبل اإلسبام الفعلي والنهائي للبضا
 .   1لألشغال أو اخلدمات ادلنجزة لصاحل ادلستوردين األجنبيُت

 6774جوان  82ويف األخَت ؽلكننا تقدًن أحسن مثال على خطر عدم التحويل ىذا وىو ما حدث بتاريخ      
 "Le control de change" رئيس مجهورية فنزويال بفرض رقابة على الصرف "رفائيل كالديرا"ينما قام السيد  ح

من نفس ( 01/09)ىدفها ىو منع كافة أشكال التعامل يف العمالت األجنبية وىذا حىت تاريخ السادس من جويلية 
من  %60، حيث كان قد خسر Le Bolivar"2"فار السنة، وىذا بسبب األزمة ادلالية اليت عاىن وقاسى منها البولي

 .3قيمتو مقابل الدوالر األمريكي

  "Le risque de crédit": خطر القرض :الفرع الثاني     

يعرف خطر القرض بأنو ذلك اخلطر الذي يبدأ حلظة قيام ادلصدر بتنفيذ التزاماتو التعاقدية، أي حُت تنفيذ      
إرسال سلعة إذل ادلستورد، أو عند قيامو بأداء أو تنفيذ خدماتو التعاقدية ادلتعلقة صفقة التصدير، كقيام ادلصدر ب

، وعليو فإن خطر القرض يف ىذه احلالة يتمثل يف 4بالتصدير لصاحل ادلستورد، وتنتقل بذلك ملكية السلع ذلذا األخَت
 .5تورداحتمال عدم حصول ادلصدر على كل أو جزء من ديونو الواجبة الدفع من قبل ادلس

وىذا عندما ينتج عن التأخَت يف الدفع، أو قد " Temporaire"إن احتمال عدم الدفع ىذا قد يكون مؤقتا      
 .6وىذا حينما ينتج عن رفض الدفع أو عدم الدفع بشكل هنائي من قبل ادلستورد األجنيب "Durable" يكون دائم

 :كون داخلية أو خارجية وتتمثل يفويرجع خطر القرض إذل عدة أسباب ىذه األسباب قد ت     

 "Causes internes": أسباب داخلية -     

 :1ىذه األسباب تكون متعلقة بادلصدر نفسو، وؽلكن إغلازىا يف     
                                                 
1 Ibidem. 

2 "Le Bolivar" :اٌج١ٌٛفبس ٘ٛ ػٍّخ جّٙٛس٠خ فٕض٠ٚال. 

3
 Jean-Marc BENAMMAR, Op cit, P: 138.      

4
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 31.         

5 Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, P: 81. 

6 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, PP: 31- 32.         
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 إعلال ادلصدر وسوء متابعتو إلعمالو أو خدماتو التصديرية؛.             
 إعلال أو غياب العقد؛.             
 الفاتورة أو العقد بشكل غامض وغَت دقيق؛ ربرير.             

 "Causes externes": أسباب خارجية -     

 :2وتتعلق ىذه األسباب بادلستورد األجنيب أو بلده وؽلكن حصرىا فيما يلي     

 الوضعية ادلالية للمشًتي األجنيب أو بلده؛.           
 األجنيب أو دولتو؛ادلشًتي " Insolvabilité"إعسار أو إفالس .           
 رفض ادلشًتي للدفع أصال؛.           
                                          على " Escroquerie" والنصب" Frauduleuse"نية ادلشًتي وعزمو من البداية على االحتيال .           

 ادلصدر؛
 .يلعدم كفاية العملة الصعبة من اجل ضمان عملية التحو .           

 "Le risque de fabrication": صنعخطر ال :الفرع الثالث     

طويلة، ( إذل حد ما)يبدأ خطر الصنع حلظة انتهاء مرحلة عملية إرسال البضاعة، أو قد تكون بعد مدة نوعا ما      
 دلستندات وىذا بُت مرحلة إرسال البضاعة من طرف ادلستورد واستالمها من طرف ادلستورد أو استالم ىذا األخَت

حىت يتسٌت لو استالم البضاعة، وىنا قد يتعرض ادلصدر إذل ما يعرف  وىذا "Connaissement" شحن البضاعة 
، ىذا ما يؤدي إذل 3من قبل ادلستورد "La rupture arbitraire du marché" خبطر الفسخ التعسفي للصفقة

و فإن ادلصدر سيتحمل لوحده كافة بشكل هنائي وعلي" L'interruption du marché" توقف الصفقة 
 .4ادلصاريف ادلتعلقة بالصفقة

                                                                                                                                                             
1
 Jean-Marc BENAMMAR, Op cit, P: 139.      

2
 Ibidem. 

3
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 42.         

4
 Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, P: 81. 
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إلعادة إرجاع بضاعتو ادلصدرة أو إعادة بيعها يف بلد ادلستورد،  وعليو فإن ادلصدر ىنا سيجد نفسو مضطرا     
ي إعادة البيع واخلسارة ىنا تنشأ عند الفارق بُت سعر البيع وسعر إعادة البيع، غَت أن اخلسارة يف احلالة الثابتة أ

التخزين يف بلد ادلستورد، اإلجراءات والرسوم : ستكون قصوى، وىذا بالنظر إذل التكاليف ادلرتفعة وادلتمثلة يف تكاليف
 .1اجلمركية، إعادهتا إذل الوطن، إرساذلا إذل بلد آخر، أو إعادة بيعها يف بلد ادلستورد

ترب جد ضروري ومهم بالنسبة للمصدرين بغية محاية ووقاية وعليو فان التامُت ضد ىذا النوع من األخطار يع     
 .أنفسهم من سلاطر إلغاء أو توقف الصفقة

ويف معظم الدول فإن التامُت وتغطية خطر الصنع ىذا تكون يف العادة موجهة إذل الصادرات ذات التكلفة      
نتجات اليت قد تتطلب آجال صنع كبَتة ادلرتفعة، أو للمنتوجات ادلصدرة بكميات معتربة ومهمة، أو إذل تلك ادل

 .2جدا

 "Le risque de change": صرفخطر ال :الفرع الرابع     

نجر عنها اختالف يف العمالت، يإن أية صفقة أو معاملة مربمة ما بُت مشًتي وبائع من بلدين سلتلفُت حتما س     
بنسبة ثابتة بينهما، الشيء ( زلددتُت)متصلتُت  أي بُت عملة ادلشًتي وعملة البائع، كما أن ىذين العملتُت ليست

 .الذي يؤدي إذل تغَت الوحدة الواحدة من العملة مقارنة بالعملة األخرى ىذا ما يعرف خبطر الصرف

كما أن الصفقات احملررة بالعملة الصعبة األكثر استعماال يف رلال التجارة الدولية، عرفت يف السنوات األخَتة      
 .(*)3أدت إذل زبفيض حقوق ادلصدرين وىذا خباصة عند ربصيلهم حلقوقهم يف األسواق ألجل تغَتات معتربة

كل ىذا أدى إذل ضرورة وجود وتوفر تغطية وضمان ضد ىذا اخلطر وبالفعل فقد ظهر ضمان ضد خطر      
 :1الصرف، ونستطيع أن ظليز ثالثة أنواع من ضمانات سلاطر الصرف ؽلكن إغلازىا فيما يلي

                                                 
1
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 42.         

 .ؼشة ِضبال ٕ٘ب ػٍٝ طٕبػخ اٌغفٓ ٚاٌطبئشاد ٚاٌّؼذاد اٌضم١ٍخ ثشىً ػب٠َّىٓ أْ ٔ 2

3
 Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, P: 87. 

ذٚي ٠ّىٕٕب ٕ٘ب ػشة ِضبي ػٍٝ اٌذٚالس األِش٠ىٟ، ِٚب ػشفٗ ِٓ أخفبع ِززبٌٟ فٟ ل١ّزٗ فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح، ِٚب أدذصٗ ِٓ خغبئش ثبٌٕغجخ ٌ (*)

فٛرشح طبدسارُٙ ثبٌذٚالس األِش٠ىٟ، ٚ٘زا ِب دذس ٌٍجضائش اٌزٟ ٟ٘ ِٓ ث١ٓ اٌذٚي اٌّغؼشح ٌظبدسارٙب ٚخبطخ إٌفط١خ ِٕٙب ثبٌذٚالس اٌّظذس٠ٓ اٌّ

ِٚب ٠شٙذٖ ِؤخشا ِٓ أخفبع ِززبٌٟ فٟ ل١ّزٗ ثغجت أصِخ  ٚاألِش٠ىٟ، ِٚب ٌذمٙب ِٓ خغبئش جشاء ٘زا االٔخفبع فٟ ل١ّخ اٌذٚالس، ٚٔفظ األِش ٌألٚس

 . ١ٌٛٔبْ ٚأصِبد أخشٜ، ٚ٘زا ِب أدٜ أ٠ؼب إٌٝ خغبئش ثبٌٕغجخ ٌٍذٚي ٚاٌّظذس٠ٓ اٌّفٛرشح طفمبرُٙ ثبألٚسٚا
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   :ضمان الصرف على المعاد أو المحول إلى الوطن.أ      
                                                     "La garantie de change sur rapatriement" 

ىذا الضمان يغطي اخلسارة احملتملة أو ادلتكبدة من ادلصدر أو بنكو حالة قرض ادلشًتي وىذا يف حالة اطلفاض       
احملررة يف عقد الصادرات، وعليو فإن ضمان خطر الصرف ىذا يعمل عندئذ إذل الرجوع  ةالعملة الصعب سعر صرف

 .إذل سعر الصرف ادلضمون والذي ىو بصفة عامة سعر الصرف الرمسي ادلعمول بو يف تاريخ إمضاء العقد

النوع من الضمان يتشرط من ادلصدر وغلب أن نشَت ىنا إذل انو ويف بعض احلاالت وقبل ادلوافقة على تقدًن ىذا      
أن يقدم إثبات يدل على عدم مقدرتو واستطاعتو على فرض عملتو الوطنية كعملة للدفع يف العقد ىذا من جهة، 
ومن جهة أخرى غلب عليو أن يثبت أيضا عدم مقدرتو على احلصول على تغطية أو ضمان ضد ىذا اخلطر يف 

 .دالسوق ألجل وىذا خصوصا بسبب مدة العق

 :ضمان الصرف على تحويل العملة الصعبة.ب       
                                             "La garantie de change sur transfert de devises" 

يف كثَت من األحيان ال يستطيع ادلصدر تنفيذ عقد الصادرات وىذا بالقياس إذل عدم قدرتو على احلصول على      
ضرورية لعملية إنتاج السلع ادلوجهة للصادرات من بلده، وىنا يكون رلربا على تقدًن طلبات زلررة التجهيزات ال

بالعملة األجنبية لشراء أو احلصول على ىذه التجهيزات إذل ادلقاولُت من الباطن األجانب، وىنا قد يقع ادلصدر يف ما 
بالعملة األجنبية احملررة يف الطلبات، وعليو فإنو يصبح من يعرف خبطر إعادة التقدير أو التقييم لعملتو احمللية مقارنة 

الضروري على ادلصدر أن يقوم بضمان ضد ىذا النوع من األخطار وغلب التنويو ىنا إذل أن ىذا غلب أن يكون بُت 
 .تاريخ إمضاء العقد وبُت تاريخ الدفع

     "La garantie de change sur caution" :ضمان الصرف على الكفالة. ج     

ىذا الضمان يغطي بصفة خاصة اخلسارة احملتملة أو ادلتكبدة من طرف البنك الذي يأخذ على عاتقو ربمل      
صلاز العملية التصديرية، ويكون ىذا يف حالة إعادة تقييم العملة األجنبية أو يف حالة اطلفاض إجل أالكفالة وىذا من 

 . الكفالة احملررة بالعملة األجنبية وبُت تاريخ وضعها قيد االستعمالالعملة احمللية، وىذا بُت تاريخ التسجيل يف

                                                                                                                                                             
1
 Ibid, PP: 28- 29. 



 

 
 

167 

 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 "Risque de fluctuation des prix": تقلب األسعارخطر  :الفرع الخامس     

األسعار إما تكون ثابتة أو متغَتة فإذا كانت األسعار ثابتة فإن ء العقد بُت ادلصدر وادلستورد، فإن عند إمضا     
عن األسعار "Complément" ( الزائدة)القرض ال تتدخل يف ىذه احلالة لتغطية القيمة اإلضافية  ىيئات تامُت

 "Clause"الثابتة والناذبة بفعل تقلب أسعار ادلواد األولية واألجور، أما احلالة األخرى وىي حالة وجود بند أو شرط 
الضمان ليشمل ادلبلغ ادلضاف أو " L'extension"مُت تكون ملزمة بتوسيع أفإن ىيئات الت يتعلق بتغَت األسعار،

 :1ادلكمل، لكن ال يتم ىذا إال ربت وجود شرطُت أساسُت وعلا

 أن يتم توسيع ىذا الضمان عند ظهور احلاجة والضرورة لذلك؛ -6     
 .توردسمع ادل "Contestation"أن تطبيق شرط أو بند تغيَت األسعار لن يؤدي إذل وقوع نزاع أو منازعة  -8     

، "Modalité de paiement"يطرح مشكال يتعلق بأشكال الدفع  -شرط تغيَت األسعار-أن ىذا البند  دبي     
نو من الضروري أن ػلتوي ىذا العقد على كيفية تسوية شروط الدفع لألسعار اإلضافية أو ادلكملة يف حالة أحيث 

ؤدي ال زلالة إذل وقوع نقاشات ونزاعات أو منازعات وجودىا ، وأي غفلة أو عدم إشارة إذل ىذا يف نص العقد سي
 .2(ادلستورد)دين مع ادل

 : رتفاع المفرط لتكاليف اإلنتاجخطر اال :الفرع السادس     
                                  "Le risque de hausse excessive des coûte de production" 

ادلواد )على تكاليف إنتاجو  "L'inflation"يان بالتقييم اجليد لتأثَت التضخم قد ال يقوم ادلصدر يف كثَت من األح     
شلا غلعل من أسعار ىذه األخَتة غَت موافقة ومالئمة للتطور االقتصادي يف بلده، وؽلكن  ،(اخل...األولية، اليد العاملة

اري ويتعلق دبراجعة األسعار، إال ىذا اخلطر بواسطة وضع بند أو شرط زلرر يف العقد التج للمصدر تعويض أو تدارك
أن ىذا اإلجراء قد يؤدي إذل احلد من تنافسية ادلصدر شلا غلعلو ردبا رلربا على التنازل أو التخلي عن ىذه الطلبية، 

 . 3ادلصدر خلسارة مردودية ىذه العملية التصديرية" Remédier"وىنا قد يتعرض 

                                                 
1
 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 31. 

2
 Ibid, PP: 31- 32. 

3 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, PP: 44- 45, P: 216.      
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لنوع من األخطار ىو جد ضروري ومهم وىذا حلماية ادلصدرين من مُت أو ضمان ىذا اأن تأشلا سبق يتضح ب       
 .1االرتفاع غَت العادي للعناصر الداخلة يف سعر التكلفة وىذا خالل مدة تنفيذ العقد

قل فائدة بسبب االطلفاض أإال أن الشيء ادلالحظ أن ىذا النوع من الضمان أصبح يقدم يف الوقت احلارل        
 .(*)م وخصوصا يف الدول ادلتقدمةالعام دلعدالت التضخ

 : األخطار على المخزونات المشكلة بالخارج :الفرع السابع     

                                                   "Le risque sur stocks constitués à l'étrange" 

يان إذل تشكيل سلزونات دلنتجاتو هبدف تسهيل وتسريع بيع منتجاتو إذل اخلارج يعمد ادلصدر يف بعض األح     
سلزوناتو تبعا ألحداث ذات طبيعة  "Destruction"باخلارج، وىذا قد يتعرض ادلصدر إذل ما يعرف خبطر تلف 

، ويكون ىذا سواء خالل مرحلة نقل البضائع أو ادلنتجات من خالل "Accidentelle"سياسية أو عرضية طارئة 
ل تشكيلو للمخزونات باخلارج، أو قد يكون ىذا اخلطر يف بلد ادلستورد دولة واحدة أو رلموعة دول وىذا خال

يضاف إذل ىذا كلو خطر عدم قدرة ادلصدر على إعادة سلزوناتو إذل وطنو، ومن مث ونتيجة ذلذه األحداث السياسية 
خطر فشل  أو االقتصادية ادلتخذة من طرف احلكومات األجنبية، فإن ىذا يعٍت أيضا/أو اإلجراءات السياسية و

عملية التنقيب والبحث عن األسواق يف اخلارج، ألن اذلدف األساسي من تشكيل ادلخزونات باخلارج ىو البحث عن 
 .   2جدد ويف أسواق جديدة أيضا( مستوردين)زبائن 

                                              :تأمين أخطار المعارض والبحث عن أسواق جديدة :الفرع الثامن     

" Opportunité" إن ادلشاركة يف ادلعارض والصالونات يف اخلارج تشكل يف كثَت من األحيان فرصة مناسبة      
لكثَت من ادلصدرين للتخلص بشكل سريع من منتجاهتم ادلوجهة للتصدير، كما أن ىذه ادلعارض تتيح أيضا 

                                                 
1 Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, P: 89. 

شٙشا األٌٚٝ ِنٓ  62ٚ٘زا ثؼذ  6791، أِب فٟ إ٠طب١ٌب فمذ رٛلف اٌؼًّ ثٗ فٟ عٕخ 6742٘زا إٌٛع ِٓ اٌؼّبْ رُ اٌؼًّ ثٗ فٟ فشٔغب ِٓ خال لبْٔٛ  (*) 

 .ال اٌجشرغبي أٞ ٔٛع ِٓ ٘زا اٌؼّبْ، فٟ د١ٓ ٌُ رشٙذ وً ِٓ اعجب١ٔب ٚرطج١مٗ

 :ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌزٛػ١خ ساجغ فٟ رٌه   

- Marrie Liesse Hoube-Masse, Op cit, PP: 89-30.  
2 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, PP: 47- 48, P: 217.   
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يضاف إذل ىذا ، (اخل...عُت، مقاولُت من الباطنأعوان مستقبلُت، موز )للمصدرين من إغلاد شركاء ذباريُت جدد 
 .1البحث واكتشاف أسواق جديدة، كل ىذا من شأنو أن يؤدي إذل الرفع والنهوض بالصادرات الوطنية

ادلؤسسات ادلصدرة تكاليف تتمثل يف مصاريف  دإن ادلشاركة يف ادلعارض والبحث عن أسواق جديدة ستتكب
 اإلقامة باخلارج، استقبال الزبائن ادلستقبليُت احملاضرات التظاىرات الدعاية والًتويجادلشاركة، ربليل األسواق، السفر و 

"Propagande"....وىذا دون أن تكون ىذه ادلؤسسات متأكدة من اسًتجاع مصاريفها وبيع منتجاهتا ، 2اخل
إذل إمكانية وقوع  وإغلاد أسواق جديدة، وىو ما يعرف بأخطار ادلعارض والبحث عن أسواق جديدة وىذا ما يؤدي

ادلؤسسات ادلصدرة يف اخلسارة، وىنا وجب على ىذه ادلؤسسات محاية نفسها من خالل قيامها بتامُت ضد أخطار 
 .ادلعارض والبحث عن أسواق جديدة

مُت أخطار البحث عن أسواق جديدة يعترب كوسيلة ذات أعلية كبَتة يف أوعليو فإن تأمُت أخطار ادلعارض وت     
 .3صادراتتشجيع ال

إن خطر ادلعارض والبحث عن أسواق جديدة ترفض جل ادلؤسسات اخلوض فيو، ومن ىنا يتجلى الدور اذلام      
إذل  10ذليئات التأمُت إذ تتدخل ىذه األخَتة يف تقليص ىذا اخلطر إذل أكثر من النصف وبالفعل فإهنا تضمن من 

ستقوم ( ادلصدر أو ادلؤسسات ادلصدرة)إن العارض  من مصاريف العرض والبحث عن األسواق وبادلقابل ف 90%
 .4من مصاريف العرض والبحث عن األسواق % 0إذل  8بنسبة تًتاوح ما بُت  "Prime" بدفع عمولة أو قسط 

سنوات وىذا تبعا لنوع التأمُت ادلختار ويف هناية ىذا العرض  1مُت فهي تًتاوح من سنة إذل أأما عن مدة ىذا الت     
ألي عقد بيع منتجاتو فإن ىيئات التأمُت ستقوم بتعويضو دبقدار يصل إذل ( ادلصدر)عدم إبرام العرض  ويف حالة

 .La quotité garantie"5"ادلقدار ادلضمون 

 :1بعد ىذا التعويض من قبل ىيئات التأمُت نستطيع أن ظليز بُت حالتُت     

                                                 
1
 Ghislaine Legrand et Hubert Martini, Management des opérations de commerce international, 1993, Op cit, P: 

221. 
2
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 47 et P: 217.         

3 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 29. 

4 Ibid, PP: 29-30. 

5
 Ibid, P: 29. 
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 :التأمُت، ويف ىذه احلالة ستكون اإلجراءات كالتارليبيع خالل فًتة ( العارض أو ادلصدر)إن ادلؤمن  -6      

ىتالك احملدد من كال الطرفُت مضروبا يف رقم االيسدد التعويض حسب معدل ( العارض أو ادلصدر)ادلؤمن  .أ        
 ة؛األعمال وغلب أن نشَت ىنا إذل أن ىذا ادلعدل سلتلف من شركة تأمُت إذل أخرى وىذا تبعا التفاق األطراف ادلعني

وىذا لكل عملية بيع، أي يدفع  "Prime de recette"ادلؤمن يدفع ما يسمى بعالوة أو قسط اإليراد  .ب      
 .وىذا خالل كل فًتة التأمُت % 1و  0.1ذليئات التأمُت عمولة تًتاوح ما بُت 

  .ويف ىذه احلالة فإن ادلؤمن لو احلق بالتعويض لكامل ادلبلغ: إن ادلؤمن ال يبيع -8     

ويف األخَت وبعد استعراضنا دلختلف أخطار الصادرات أو األخطار ادلؤمنة، ىذه األخَتة ؽلكن أن ربدث يف أي      
نو يتم ىنا تقدًن ضمانات أو تأمينات لقروض التصدير وادلوجهة لتمويل أمرحلة من مراحل العملية التصديرية، حيث 

ؽلكننا تقسيم ىذه الضمانات أيضا إذل مرحلتُت، وىذا إذا مت قياس نو أالعمليات التصديرية، وذبدر اإلشارة ىنا إذل 
ىذه الضمانات بالنسبة دلرحلة الشحن، أي أننا ظليز ىنا ضمانات ما قبل الشحن وضمانات ما بعد الشحن، وفيما 

 :2يلي تفصيل ذلذين النوعُت من الضمان

 :ضمان التمويل ما قبل الشحن. أ     

يل ما قبل الشحن بضمان سبويل العقد، وىذا الضمان ؼلص القرض الناتج عن عملية يطلق على ضمان التمو      
التصدير بُت ادلصدر احمللي وادلستورد األجنيب،ويبدأ ىذا الضمان من حلظة االتفاق على العقد وينتهي عند عملية 

ستوردين، إذ ال تكون يف ىذه الشحن، وطلص بالذكر ىنا ادلصدرين والذين يقومون بإنتاج ادلنتجات وفقا دلواصفات ادل
 .احلالة عملية إعادة بيع ىذه ادلنتجات دلستوردين جدد بالعملية السهلة

كما أن ضمان التمويل ما قبل الشحن ؼلص األخطار اليت تسبق عملية الشحن، كإفالس أو عسر ادلشًتي،      
 .3ةقد ػلول دون إسبام الصفقة التصديريفسخ العقد أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية أو أي إجراء أو عمل آخر 

                                                                                                                                                             
1 Ibidem. 

ِشجنغ عنجك روننشٖ، ص  ،-دراساح تحهيهياح نااثعط انتجاارب انذونياح ماع اإلشاارج نحانااح انجزائار -و تاأميه انقاارض عىاذ انتصاذير وظاا ٚطنبف عنؼ١ذٞ، 2

 .10-18:ص

 .24-20:، ص صمرجع سثق ركريؽبسق جّؼخ ع١ف،  3
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وعليو فانو يف كثَت من األحيان يتم إضافة قسط تامُت بسيط ذلذا النوع من التأمُت، وغالبا أيضا ما تتم عملية      
 .الضمان ىذه يف وثيقة تامُت خاصة

خالل ىيئات خاصة بتأمُت وغلب أن نشَت ىنا إذل أن ىذا النوع من الضمان غَت متاح يف الدول ادلتقدمة من      
قروض التصدير، ويرجع ىذا إذل وجود عدد كبَت من البنوك سواء العمومية منها واخلاصة إضافة إذل ادلؤسسات ادلالية 

 .اليت تعمل على توفَت ىذا النوع من الضمان

يو احلال يف كل أما يف خصوص الدول النامية فإن ىذا النوع من الضمان ينمو ويتطور بشكل جيد، كما ىو عل     
، اإلكوادور، اذلند، ادلكسيك، والكوريتُت الشمالية واجلنوبية كما أن ىذا الضمان قد وصل إذل مرحلة جد امن كولومبي

متطورة يف اذلند، وىذا بفضل اذليئة اذلندية لضمان الصادرات واليت تعد من ابرز اذليئات الرائدة يف رلال ضمان 
 .دوتايالنذل عدد من الدول النامية األخرى كاألرجنتُت، الربازيل، اندونيسيا، ماليزيا، التمويل ما قبل الشحن، إضافة إ

 :ىنا إذل بعض اخلصائص اليت تتعلق بعملية الضمان التمويل ما قبل الشحن، وتتمثل يف اإلشارةغلب كما       

دلصدرين اجلدد وال ادلبتدئُت أن عملية ضمان التمويل ما قبل الشحن ليست يف صاحل صغار ادلصدرين وال ا *     
ىذه األخطار يف ىذه ادلرحلة بالذات ذلؤالء ادلصدرين قد يؤدي إذل القضاء على طموحاهتم  وعأيضا، وىذا ألن وق

ورغباهتم وقدراهتم التصديرية يف ادلستقبل، وىذا بسبب التأثَت البسيكولوجي الذي تًتكو ىذه األخطار على ىؤالء 
 ادلصدرين؛

 .سُت ىذا النوع من عمليات الضمان غلب أن تتم أو توكل للهيئات اخلاصة بتأمُت قروض الصادراتن ربأ     * 

 :التمويل ما بعد الشحن. ب      

واليت –ويقصد هبذا الضمان ىو ضمان السلفة ادلالية اليت تتاح للمصدر ضد األخطار التجارية وغَت التجارية      
اعة ذباه ادلستورد أو حىت زبزينها، وىذا حسب ما مت االتفاق عليو يف نص وىذا بعد شحنو للبض -أتى ذكرىا آنفا

 .العقد

للتمويل ما بعد الشحن،  % 600يوفر ضمان يصل إذل  -ارباد برن للتأمُت-ن أوغلب أن نشَت ىنا إذل      
بية العظمى من ىيئات ، إال أن الغال"برن"باإلضافة إذل بعض ىيئات التأمُت األخرى واليت ليست باألعضاء يف ارباد 

 .% 600التأمُت توفر تأمُت بنسبة متفاوتة وتشًتك فقط يف أهنا توفر ىذا التأمُت بنسب اقل من 
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 :أشكال وثائق التأمين: المبحث الرابع     

، ىذا (ادلصدرين)وادلؤمن لو ( ىيئات التأمُت)يقصد بوثيقة التأمُت ذلك العقد الذي يربط بُت طرفُت، ادلؤمن      
 .العامة واخلاصة اليت تنظم العالقة يف ما بينهما دلعقد يتم من خاللو شرح القواعا

ونستطيع أن ظليز ببُت أشكال وثائق تأمُت القرض حسب مدة القرض ادلمنوح، وأيضا حسب نوع السلعة ادلراد        
 : 1بيعها، وؽلكن تلخيصها يف

 ؛(ع استهالكية أو سلع وسيطيةسل( )أشهر 06) ايوم 180قرض أقل أو يساوي  -1       
 ؛(سلع التجهيز اخلفيفة)سنوات  03قرض أقل أو يساوي  -2       
 (.سلع التجهيز الثقيلة، واجملاميع الكبَتة)قرض أعلى من ثالث سنوات  -3       

كما " قدالع"أو " البوليصة"وسنعتمد يف دراستنا يف ىذا اجلزء على تسمية وثيقة التأمُت، بدال من تسمية      
عن الكتابات الفرنسية أو كلمة " La Police"تسميها بعض الكتب وادلراجع العربية، وادلستمدة من كلمة 

"Policy "عن الكتابات االصلليزية. 

 :لكن قبل التطرق بالتفصيل لوثائق التأمُت ادلذكورة أعاله، غلدر بنا طرح التساؤل اآليت     

        "؟ توحيد األخطار المؤمنة في وثيقة تأمين شاملة واحدةأسباب عدم إمكانية ما ىي  "       

عدم إمكانية توحيد كل األخطار ادلؤمنة وادلالزمة لعمليات وادلتمثل يف سبب  إن اإلجابة عن ىذا التساؤل     
 :2ألسباب التاليةا باألساس إذل يرجع ،التجارة اخلارجية، وبشكل متكامل يف وثيقة تأمُت شاملة واحدة

( ائتمانية)عدم ذبانس وتطابق خسائر وأخطار التجارة اخلارجية من حيث طبيعتها، فمنها خسائر مالية  -6       
مصادر األخطار والتأثَتات اخلاصة بكل منها، ىذا يف باإلضافة إذل االختالف الكبَت ( خسائر تبعية)وأخرى مادية 

 كن اكتتاهبا كلها ربت وثيقة تأمُت واحدة وشاملة؛ما غلعل من ىذه األخطار أهنا تكون غَت متشاهبة وال ؽل

                                                 
1
 André Pascal, Les systèmes des crédits à l’exportation dans les pays membre et non membre de l’OCDE, 

Paris, 1995, P: 06. 

 .06 :، صمرجع سثق ركريؽبسق جّؼخ ع١ف،  2
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كما أن بعض اخلسائر واألخطار قابلة للتأمُت وبعضها اآلخر يكون غَت قابل للتأمُت، كما ؽلكن أن نرى  -8       
 قابلة للتأمُت يف َتىنا أيضا بأن بعض ىذه األخطار قد تتوافر فيها بعض اخلصائص القابلة للتأمُت وخصائص غ

 لوقت؛نفس ا

كما ؽلكن أن ظليز ىنا أيضا بأن ىناك بعض اخلسائر وبالرغم من أهنا قابلة للتأمُت فنيا، إال أننا صلد أن  -0      
أو أننا  ،1بعض شركات التأمُت ال ترغب يف تغطيتها وقد يرجع ذلك إذل أسباب اقتصادية تتعلق برحبية ىذه الشركات

 .أمُت ىذه األخطار فقد يف حالة توفر ظروف وشروط معينةقد صلد أن شركات التأمُت تقبل بتغطية وت

وغلب أن نشَت ىنا أيضا إذل وجود عدة أنواع من وثائق التأمُت، إذ زبتلف وتتنوع ىذه األخَتة يف األساس       
 :حسب طبيعة وموضوع ومدة العقد، وسنقتصر يف دراستنا ىذه على أىم وثائق التأمُت وادلتمثلة يف

 قة الشاملة؛الوثي -1     
 الوثيقة الفردية؛ -2     
 وثيقة االشًتاك؛ -3     
 وثائق التأمُت قصَتة األجل؛ -4     
 .وثائق التأمُت متوسطة وطويلة األجل -5     

 "La police global"  :وثيقة التأمين الشاملة :المطلب األول     

تخدمة من قبل ىيئات تامُت القروض، ولقد ظهرت يف سنة مُت ادلسأتعترب وثيقة التامُت ىذه من أقدم وثائق الت     
 the Ocean Accident and Guarantee "م من قبل شركة حوادث احمليط والضمان احملدودة 6721

Corporation"2 ، ولقد بدأ العمل هبذه الوثيقة يف البداية يف بريطانيا مث انتشرت بعد ذلك يف رلموعة من الدول
 .3ويسرا أدلانيا وروسيا وكذلك الواليات ادلتحدة األمريكيةس: األوربية من بينها

                                                 
 .٠ّىٓ أْ ١ّٔض ٕ٘ب األخطبس أٚ اٌخغبئش إٌبرجخ ػٓ اٌزأخ١ش 1
 (.ثش٠طب١ٔب)فٟ اٌٍّّىخ اٌّزذذح  6296أٔشئذ ٘زٖ اٌششوخ فٟ عٕخ   2

3 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 626.      
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يعكس وثيقة التأمُت ( السياسية)إن وثيقة التأمُت الشاملة تغطي األخطار التجارية واألخطار غَت التجارية  
 واليت سيأيت ذكرىا الحقا واليت تغطي فقط أخطار عدم الدفع أو أخطار عدم "La police individuelle" الفردية

 .globalité"2" مُت الشاملة تعتمد على مبدأ الشموليةأ، أي وثيقة الت1الدفع وفسخ الصفقة يف آن واحد

وبادلقابل أيضا فإن وثيقة التامُت الشاملة يستثٌت منها تغطية الصفقات اليت سيتم تسويتها نقدا وكذا  
 Crédit" غَت قابل لإللغاء وادلعزز أو ادلثبتالصفقات اليت يتم تسويتها من خالل استعمال تقنية االعتماد ادلستندي 

documentaire irrévocable et confirmé "3. 

ستة أشهر، وىذا اعتبارا من   06بوجو عام تغطي القروض اليت مدهتاأما عن مدة وثيقة التامُت الشاملة فهي  
للتجديد باستمرار أو بانتظام شحن أو إرسال البضاعة وىي اليت زبص تأمُت القروض قصَتة األجل القابلة  ختاري

"Régulièrement "واليت يطلق عليها بالقروض القابلة للتجديد "Crédite revolving"  لكنها يف بعض
شهرا لكن شرط أن  84األحيان واحلاالت قد تؤمن كذلك القروض اليت تكون مدهتا طويلة واليت قد تصل إذل غاية 

 .(*)4تكون ىي أيضا قابلة للتجديد

السلع  ،وض اليت تدخل بعُت االعتبار يف ىذه الوثيقة ىي القروض اخلاصة بكل من ادلواد األوليةوالقر  
 .5سلع التجهيز اخلفيفة وكذا القروض ادلوجهة ألداء اخلدمات ،قطع الغيار ولواحقها ،االستهالكية

لتصريح يف األيام األوذل من  با( ادلصدر)ن أما عن طبيعة عمل وثيقة التأمُت الشاملة ىذه فتتمثل يف قيام ادلؤم   
 .6ادلنفذة خالل الشهر السابق( عمليات الشحن) ترسالياكل شهر بالصفقات ادلربمة أو باإل

أما عن عمولة ىذه الوثيقة التأمينية فتكون زلسوبة استنادا إذل رقم األعمال السنوي احملقق من التصدير،  
أو تغطية كل رقم أعمالو احملقق من التصدير، كما أن ىذه التغطية وادلؤمن يف ىذه احلالة ليس رلربا دائما على تامُت 

 .زبتلف حسب نوع قطاع النشاط التصديري، وكذا حسب نوع ادلنتوج ادلصدر

                                                 
1
 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, PP: 94- 95. 

2
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 626.           

3
 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 94. 

4
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 203.            

5 Ibidem. 

6 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, P: 95.  
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ال تغطي اخلسائر الزائدة عن عتبة معينة واليت يتم ربديدىا حالة حبالة، ىذه ( ىيئات التأمُت)وبادلقابل فإن ادلؤمن      
، ىذه العتبة تتم مراجعتها  First loss"(Perte initiale)" تدعى باخلسارة األولية أو االبتدائية "La seuil"العتبة 

كل سنة وىذا بالنظر إذل متوسط اخلسائر اليت يتحملها ادلؤمن خالل اخلمس سنوات السابقة، وذلذا مسي ىذا النظام 
."Excess bad debts insurance"ـــــ بأيضا 

1 

عن ميزات وثيقة التأمُت الشاملة فهي تتميز أساس بالبساطة اإلدارية  حُت نتكلمو ويف األخَت      
"Simplification administrative "2وىذا ألهنا ال تتطلب ربرير مستندات ووثائق كبَتة. 

  "La police individuelle"   : مين الفرديةأوثيقة الت :المطلب الثاني         

مُت الشاملة األخطار التجارية واألخطار غَت التجارية غَت أهنا أالفردية تغطي مثل وثيقة الت مُتأن وثيقة التأ        
 :3، وتتمثل ىذه األخَتة يفمُت الشاملة بعدة ميزاتأسبتاز عن وثيقة الت

   "Nature des opérations assurées" : طبيعة العمليات المؤمنة :الفرع األول     

سلع التجهيز واخلدمات ( سبوين)ؤمنة يف وثيقة التامُت الفردية يف كل من عمليات توريد تتمثل العمليات ادل     
 .األعمال اخلاصة مثل أشغال ادلؤسسات، توريد ادلصانع وخدمات اذلندسة ذات ادلبالغ الكبَتة جدا

 "Durée de crédit": مدة القرض :الفرع الثاني     

 .مدة القرض تكون غَت زلددةإن      

 

 
                                                 
1
 HENRE LOUBERGE ET PIERRE MAURER, Op cit, P: 182.      

إال اٌنذ٠ْٛ إٌبرجنخ ػنٓ ث١نغ اٌغننٍغ ٚونزا األخطنبس إٌبرجنخ ػنٓ ػننذَ ال رننؤِٓ  (Ocean)ٚ( British commercial)إْ اٌشنشوز١ٓ اٌجش٠طنب١ٔز١ٓ  (*)   

   ".Les créances contestées"، ٚرغزضٕٝ ِٓ رٌه اٌذ٠ْٛ اٌّزٕبصع ػ١ٍٙب "Acheteurs privés"ِالءح اٌّشزش٠ٓ اٌخٛاص 

2 Ibid, P: 203. 
3
 BENMANSOUR HACENE, introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Op cit, PP: 608- 604. 
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 "Nombre d'opération": عدد العمليات :الفرع الثالث     

ن وثيقة التامُت الفردية تتعلق باألساس بعملية واحدة فقط، وبالفعل فإن ادلصدر ليس لو االمتياز يف تصدير أو أ     
 .اصلاز العديد من األعمال يف سنة واحدة

 فإنو يف ىذه احلالة ستكون لو إمكانية إخضاع ،واحدةأما إذا قام ادلصدر باصلاز رلموعة من األعمال يف سنة       
"Soumettre " واحدة أو عند رلموعة من ىيئات ( ادلؤمن)كل أو جزء فقط من ىذه العمليات عند ىيئة تأمُت

 .مُتأالت

بينما  ،مُتأللت فقط خذ موافقة على إمكانية إخضاع رلموع العمليات ادلنجزةأيستطيعون  ن  ن وادلؤم  غَت أن ادلؤم       
مُت العمليات بشكل فردي أتقبل ت( مُتأىيئات الت)ن ادلؤمن إمُت الشاملة فأعلى العكس من ذلك ويف حالة وثيقة الت

 .أي أن كل عملية تؤمن بشكل فردي

 ” Limite de crédit ou découvert"  :حدود القرض أو التغطية :الفرع الرابع     

وجد ىناك حدود للقرض وكل عملية تتم دراستها وربليلها وادلوافقة عليها بشكل مُت الفردية ال يأن يف وثيقة التأ     
فردي وىذا حىت إذا كانت ىذه العمليات قد مت اصلازىا أو تنفيذىا من طرف مصدر واحد فقط، ىذا يعٍت أن ادلؤمن 

 .يستطيع أن يغطي عملية ويرفض أخرى

 "La prime" : مينأعالوة الت :الفرع الخامس     

وىي تدفع دلرة واحدة وىذا خالل كل مدة القرض، ويتم  "Unique"مُت ىي عالوة وحيدة أن عالوة التأ     
 :مُت، ويتم احتساهبا على أساس كل منأتسديدىا حلظة إمضاء وثيقة الت

 .وضعية وحالة ادلستورد وبلده -مدة القرض؛  -مبلغ الصفقة؛  -       

تستطيع أن زبفض يف العالوة وىذا إذا كانت شروط العقد ( مُتأىيئات الت)ن وغلب أن نشَت ىنا إذل أن ادلؤم       
 ."Les condition du contrat sont favorable"مالئمة ومناسبة 
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مُت الفردية فهي تعترب أادلؤمن أي ادلصدر يف وثيقة الت "Obligations"أما فيما ؼلص التزامات أو واجبات        
 :1لتزامات يفلشاملة، وتتمثل ىذه االمُت اأنفسها يف وثيقة الت

 رمُت، وذلك قبل قيام ادلصدأن االقًتاح أو العرض لتامُت صفقة التصدير غلب أن يقدم إذل ىيئات التأ -6      
 مع ادلستورد؛ "Quelconque"كان   اأي "Engagement"( تعهد)بأي التزام 

قد يؤدي ردبا  "Evènement"( حادث)دث مُت عن أي حأغلب على ادلؤمن أن يصرح ذليئات الت -8      
"Eventuellement" إذل الزيادة يف األخطار؛ 

 Des "مُت ربتفظ حبق ىيئات التامُت، وىذا يف حالة قيام ادلصدر بتصرػلات كاذبة أن ىيئات التأ -0      
déclaration fausses" أو يف حالة توقف أو انقطاع ،"Cessation"  الدفع أو يف حالة زبلي"Cession"   ن ادلؤم

قدرتو على الوفاء  "Ebranle"عن ذبارتو، أو كذلك يف حالة أي حدث قد يؤدي إذل زعزعة أو إضعاف ( ادلصدر)
 أو التسديد؛

وىذا يف حالة عدم تقيده أو احًتامو  "Sanctions"إذل عقوبات ( ادلصدر)ن قد يتعرض ادلؤم   -4      
"L'inobservation" اللتزاماتو. 

 :وثيقة االشتراك :طلب الثالثالم     

إمكانية اختيار نوع اخلطر الذي يرغب يف تأمينو، ووثيقة االشًتاك ىذه عادة ( ادلصدر)ن لمؤم  لىذه الوثيقة سبنح      
ما تغطي القروض اليت تزيد مدهتا عن ثالث سنوات، وتكون موجهة باألساس إذل ادلؤسسات اليت تقوم بتصدير 

 .2يما بينهامعدات صناعية متكاملة ف

 :مين قصيرة األجلأوثائق الت :المطلب الرابع     

مُت قصَتة األجل تغطي يف العادة الصفقات اليت سيتم تسديدىا إما فورا مقابل أن وثائق التأ     
أو تغطي الصفقات ( كمبيالة مستندية مؤكدة أو مستندات مقابل التسديد) "Contre documents"مستندات

 .شهر 68أشهر أو  1ما إدة القروض اليت تكون فيها م

                                                 
1 Ibid, PP: 104- 105. 

 .96 :ِشجغ عجك روشٖ، ص ،-دراسح تحهيهيح نثعط انتجارب انذونيح مع اإلشارج نحانح انجزائر -وظاو تأميه انقرض عىذ انتصذير ٚطبف عؼ١ذٞ،  2
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ىيئات )ن مُت قصَتة األجل فنرى بأهنا تتمثل يف إعفاء ادلؤم  أأما إذا نظرنا إذل القواعد اليت تعمل هبا وثائق الت     
مُت ىذه أغَت أن ىذا ال يعٍت بالضرورة أن ىيئات الت ،من مراقبة عقود التصدير اليت سيتم تغطيتها الحقا( مُتأالت

مُت قصَتة األجل كل الصفقات ادلربمة اليت قد أالسلطة ادلطلقة يف إدراج داخل وثائق الت( ادلصدر)للمؤمن  ستعطي 
يقوم هبا مع أي مستورد، وىذا مهما كانت مبالغ ىذه الصفقات ومهما كانت مسعة ومالءة ىذا ادلستورد على 

ق يف ربديد التغطية اليت قد تراىا مناسبة، ومن مث مُت لوحدىا احلرية واحلأالتسديد، ويف ىذه احلالة يكون ذليئات الت
أي ىذا  % 21 إذل 91تقوم بادلوافقة عليها ومنحها لصاحل زبائنها ادلصدرين، ىذه التغطية تًتاوح يف العادة ما بُت 

يف ( ُتنادلؤم  )بدون تغطية، وسبثل ىذه األخَتة نسبة مساعلة أو مشاركة ادلصدرين  % 81 إذل 61يعٍت تبقي ما نسبتو 
 .1األخطار

  :وثائق التأمين متوسطة وطويلة األجل :المطلب الخامس     

مُت متوسطة وطويلة األجل زبص يف العادة صادرات التجهيزات الناذبة عن الصفقات اليت تزيد أن وثائق التأ     
التصدير متوسطة  قروضها عن سنة واحدة ألن ادلصدر عندما ينتقل من صفقات التصدير قصَتة األجل إذل صفقات

كرب من تلك ادلخاطر اليت قد يتعرض أنو سيتعرض يف ىذه األخَتة ومن دون أدىن شك إذل سلاطر إوطويلة األجل ف
كرب من أذلا يف الصفقات قصَتة األجل، ومن ىنا سيكون من الضروري على ادلصدر أن يعمل على االحتياط بشكل 

مُت متوسطة وطويلة أتم معاجلة ىذه األخطار قبل تنفيذ وثيقة التن تأىذه األخطار، وىذا عند كل عقد تصديري، و 
 :2األجل، ويكون ىذا من خالل

 :انتقاء األخطار: الفرع األول     

إن ادلصدر ادلبتدئ أو اجلديد سيكون حتما قليل ادلعرفة بالسوق، ويكون ىذا بصفة خاصة يف حالة الصادرات      
يضا يف حالة صفقات التصدير اليت تكون فيها القروض طويلة األجل، ففي ىذه ذات الطبيعة غَت ادلتكررة، وكذلك أ

ضعاف تأثَت ادلصدر على السَت إكرب، وعليو فإن ىذه األخَتة ستؤدي ال زلالة إذل أاحلاالت ستكون األخطار بشكل 
قاء ادلستوردين بطريقة احلسن أو اجليد للعمليات التصديرية، ومن ىنا سيكون ادلصدر رلربا من جهة على اختيار وانت

 .صارمة ومدروسة بدقة، ومراقبة ومتابعة سَت العملية التصديرية من جهة أخرى
                                                 
1 CNUCED, Rapport sur l’assurance crédit à l'exportation "un moyen pour les pays en développement 

d'accroitre et de diversifier leur commerce de produit manufactures", Publication des nations unies , New 

York, 1976, PP: 13-14. 

2
Ibid, PP: 14- 15. 
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 :حساب األقساط :الفرع الثاني     

 :إن حساب األقساط يف ىذه احلالة يرتكز على ثالث نقاط أساسية تتمثل يف     

  األجل ادلتوسط والطويل؛مدة القرض، وتظهر أعلية ىذه األخَتة بصفة خاصة يف -6         
 ادلصاريف ادلخصصة لكل من األمن وكذا للسَتورة احلسنة للعملية التصديرية؛ -8         

، فإنو يف ىذه احلالة ستدخل 1تسيَت النزاعات، فإذا كانت مصاريف تسيَت النزاعات ىذه مرتفعة جدا -0         
 .ىذه ادلصاريف يف حساب األقساط

 :المقدار المضمون :الفرع الثالث     

من االنتقاء اجليد لزبائنو ادلستوردين، ويف ىذه احلالة قد يتدخل ( ادلصدر)ن يف كثَت من احلاالت ال يستطيع ادلؤم       
 ليحل زلل ادلصدر يف عملية انتقاء الزبائن، ويف ىذه احلالة قد تصل التغطية أو الضمان إذل( مُتأىيئات الت)ادلؤمن 
 .2صفقةمن مبلغ ال % 600

مُت واليت أتينا على ذكرىا آنفا ال تعٍت بالضرورة بأهنا كل الوثائق أويف األخَت ؽلكننا القول بأن وثائق الت      
مُت أمُت القروض، وإظلا العتبار واحد وىو أن تلك الوثائق تعترب من أىم الوثائق ادلستعملة يف تأادلستعملة يف رلال ت

 .قروض الصادرات

مُت أمُت ادلستعملة من قبل ىيئة تأمن اجلانب التطبيقي ألىم وثائق الت امسيما بعد يف الفصل اخلوسنتطرق ف      
      .CAGEX"3"قروض الصادرات اجلزائرية وادلتمثلة يف الشركة اجلزائرية لتأمُت وضمان الصادرات 

 

                                                 
 .ففٟ ٘زٖ اٌذبٌخ أ٠ؼب فئْ ١٘ئبد اٌزأ١ِٓ عزذفغ ٟ٘ وزٌه جضءا ِٓ ٘زٖ اٌّظبس٠ف  1

2
 فٟ رٌه إٌٝ أْ اٌّظذس لذ ٠طبٌت ٠ٚؼبرت ١٘ئبد اٌزأ١ِٓ ػٍٝ ػذَ اخز١بس٘ب ٚأزمبئٙب اٌج١ذ ٌٍضثنبئٓ، ٚفنٟ ٘نزٖ اٌذبٌنخ فنئْ ١٘ئنبد اٌزنأ٠ٚٓ١ِشجغ اٌغجت  

 .لذ رىزفٟ فمذ ثأسثبح ل١ٍٍخ( اٌّؤِٓ)

3 CAGEX: « Compagnie Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations ». 
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 الصادرات نظم تأمين قروض: لثالثالفصل ا

 :لثالثة الفصل االصخ     

            :النقاط اآلتية استخالص ا الفصل إذلذمن خالل ىو الدراسة ىذه مسحت لنا      

ن أوروبا كانت ىي الساحة األكثر خصوبة لنمو وتطور نظام تأمُت القرض عند التصدير، وىذا نتيجة أ -1      
لألخطار اليت تعرضت ذلا التجارة الدولية بسبب األحداث اليت شهدهتا أوروبا وخباصة احلربُت العادليتُت األوذل والثانية، 

ىذا على زيادة ظلو وتوسع التجارة الدولية نتيجة لربوز أشكال وأساليب جديدة ومتطورة لنظام تأمُت القرض شلا ساعد 
 ؛عند التصدير

ن نظام تأمُت القرض عند التصدير يعترب أداة من أدوات تنمية الصادرات، وىذا من خالل الدور ادلعترب أ -2     
يت ؽلنحها ادلصدرون لزبائنهم ادلستوردين وىذا ضد سلتلف األخطار اليت الذي يقوم بو ىذا النظام يف تأمُت القروض ال

 ؛قد يتعرضون ذلا

التصدير،ألننا  عند قروض البرامج تأمُت كل التصدير أعلية كبَتة، ومن مث   عند قروضالن لوظيفة تأمُت أ -3     
 النسبة لألخطار ادلؤمنة، وغَت ادلؤمنة،لك بذوك ومزاياه وعيوبو، ومن خالل استعراضنا دلفهوم وتأمُت قروض التصدير،

التصدير ىدفها تأمُت ادلصدرين ضد األخطار التجارية واليت يكون مصدرىا  عند قروضالتوصلنا إذل أن برامج تأمُت 
واليت زبرج عن إرادة ادلستورد ويكون ادلسبب فيها ىو  ،(السياسية) غَت التجارية راخطادلستورد، وضد األىو أو سببها 

أو ما تعرف  التجاريةبغَت ة وال تجاريباإلضافة إذل تأمُت ادلصدر ضد أخطار أخرى ال ىي بال، دا األخَتبلد ى
 . بالسياسية

ن نظام تأمُت القروض عند التصدير يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، وىذا من خالل طرح سلتلف أ -4     
خطار اليت قد يتعرض ذلا ادلصدرون، وىذا وفق سياسة وثائق التأمُت، ىذه األخَتة هتدف إذل تغطية سلتلف األ

مدروسة ومرنة تعمل على إحداث التوازن بُت األقساط ادلتحصل عليها والتعويضات ادلمنوحة، وىذا لتفادي الوقوع يف 
 .االختالل ادلارل الذي من شأنو أن يؤدي إذل عرقلة تنمية الصادرات الوطنية

ه ذبعل ادلصدرين متحفزين وآمنُت على عملياهتم التصديرية وعليو ذالتصدير ى ن بفضل برامج تأمُت قروضأ -5     
 .فوجود برامج التأمُت ىذه لو أعلية كبَتة على مستوى التجارة الدولية

 .غَت النفطية يف اجلزائر الصادرات ربليل وضعية وآفاقدراسة  إذل أي الرابع ادلوارل، يف الفصلسنقوم ، خَتويف األ     


