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غرفة التجارة ادلولية
)International Chamber of Commerce (ICC
نشأأة غرفة التجارة ادلولية:
تأأسست غرفة التجارة ادلولية يف عام 1919هبدف عام ما زال قامئا دون تغيري أآال وهو :خدمة قطاع ا ألعامل ادلويل
عن طريق تعزيز التجارة والاستامثر وفتح ا ألسواق للسلع واخلدمات والتدفق احلر لر أآس املال.
ويعود الفضل يف قوة ادلفع ا ألوىل جلهود الغرفة لرئيسها ا ألول ،اتيان لكمينتل ،وهو وزير جتارة فرنيس سابق .وبفضل
ما اكن يمتتع به من نفوذ مت تأأسيس ا ألمانة العامة للغرفة يف ابريس ،واكن دوره حموراي يف انشاء حممكة التحكمي ادلولية
التابعة للغرفة يف عام 1923.
وقد ذاع صيت الغرفة حبيث ختطى مرحةل الاعرتاف هبا منذ تكل ا ألايم اليت أآعقبت احلرب عندما اجمتع قادة قطاع
ا ألعامل من دول احللفاء ألول مرة يف مدينة أآتالنتك .وقد مضت النواة ا ألوىل للغرفة ممثلني من القطاع اخلاص يف
بلجياك وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والوالايت املتحدة مث توسعت لتصبح منظمة أآعامل دولية تضم يف عضويهتا آالف
الرشاكت والهيئات يف حوايل  130بدلا .ويوجد من بني ا ألعضاء عدد كبري من الرشاكت الأكرث نفوذا يف العامل ومتثل
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غرفة التجارة ادلولية
)International Chamber of Commerce (ICC
أآدوار ووظائف غرفة التجارة ادلولية:
ادلفاع عن قضااي قطاع ا ألعامل ادلويل
• التحدث نيابة عن قطاع ا ألعامل ادلويل لكام اختذت احلكومات قرارات ذات تأأثري جوهري عىل اسرتاتيجيات
الرشاكت و أآساس ياهتا .ومل يصل دفاع الغرفة من قبل اىل هذه ادلرجة من الكفاءة خلدمة مصاحل آالف الرشاكت
وجتمعات ا ألعامل ا ألعضاء يف أآي جزء من العامل.
• صياغة القواعد واملعايري اليت يتفق علهيا عامليا واليت تتبناها الرشاكت طواعية وميكن ادخالها يف العقود امللزمة.
تقدم الغرفة مداخالت قطاع ا ألعامل ل ألمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية وغريها من الهيئات احلكومية عىل
الصعيدين ادلويل واالقلميي.
بفضل اتساع نطاق تأأثريها  -والطبيعة املعقدة لعملها  -متكنت الغرفة من جماراة معلية العوملة اليت طالت قطاعي
ا ألعامل والتكنولوجيا .ويف عرشينات القرن املايض ركزت الغرفة هجودها عىل تعويضات وديون احلرب .
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غرفة التجارة ادلولية
)International Chamber of Commerce (ICC
وبعد عقد من ذكل ،خاضت كفاحا مريرا طوال س نوات الكساد الاقتصادي لكبح جامح موجة االجراءات امحلائية
والقطرية الاقتصادية .وبعد جميء احلرب يف عام 1939مضنت الغرفة بقاءها واس متراريهتا عن طريق نقل معلياهتا اىل
ادلوةل احملايدة السويد.
وخالل س نوات ما بعد احلرب ظلت الغرفة مدافعا خملصا عن النظام احلر للتبادل التجاري متعدد ا ألطراف .ومع
تنايم أآعداد أآعضاهئا لتشمل املزيد واملزيد من بدلان العامل النايم ،صعدت الغرفة من مطالهبا بفتح ا ألسواق العاملية
ملنتجات ادلول النامية .وما زالت الغرفة مرصة عىل شعارها القائل بأأن التجارة أآفضل من املساعدات.
ويف الامثنينات و أآوائل التسعينات من القرن املايض قاومت الغرفة عودة االجراءات امحلائية اىل الربوز بأأشاكل خمتلفة
مثل الرتتيبات التجارية التبادلية وقيود التصدير التطوعية اليت مت ابتداعها حتت املسمى اجململ"التجارة املدارة".
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غرفة التجارة ادلولية
)International Chamber of Commerce (ICC
عضوية الغرفة :
جتمع الغرفة يف عضويهتا الالف من الرشاكت خمتلفة ا ألجحام موزعة عىل أآكرث من  130بدلا يف خمتلف أآحناء العامل.
ومتثل هذه الرشاكت نطاقا واسعا من نشاطات قطاع ا ألعامل مبا يف ذكل التصنيع والتجارة اخلدمات واملهن .ومن
خالل عضوية الغرفة تسامه الرشاكت يف صياغة القواعد والس ياسات اليت تشجع التجارة والاستامثر عىل صعيد دويل.
وتعمتد هذه الرشاكت عىل املركز املرموق للغرفة وما تمتتع به من خربة اليصال وهجات نظرها اىل احلكومات والهيئات
احلكومية ادلولية ،اليت تؤثر قراراهتا يف ا ألوضاع املالية للرشاكت ومعلياهتا يف اكفة أآحناء العامل
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بعض الاصدارات الهامة لغرفة التجارة ادلولية ICC
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عقود البيوع ادلولية
متهيد  :يعترب العقد أآمه صور الترصف القانوىن  ،وهو التعبري القانوىن الجراء املعامالت سواء عىل املس توى ادلاخىل أآو عىل
املس توى ادلوىل ذلكل ميكن القول أآن العقد اما أآن يكون داخليا واما أآن يكون دوليا .
ومل هتمت الهيئات واملنظامت ادلولية مبوضوع العقود ادلولية اال مبناس بة املعامالت التجارية  .قد بذلت هذه الهيئات هجودا كبرية
لتوحيد أآحاكم التجارة ادلولية  ،حىت برزت مالمح فرع جديد من فروع القانون هو " قانون التجارة ادلولية " اذلى يتضمن
االتفاقيات ادلولية الىت مت اجنازها ىف جمال التجارة ادلولية والعقود المنوذجية والرشوط العامة الىت وضعت ىف هذا اجملال
نشأأة البيوع ادلولية :بد أآت البيوع ادلولية ىف الظهور ىف أآورواب منذ قرن ونصف من الزمان واكنت ىف معظمها بيوعا حبرية
يربهما التجار ىف خمتلف ادلول ،عىل أآن جيرى نقل البضاعة املباعه اىل املشرتى بطريق البحر  ،وترجع البيوع ادلولية ىف
نشأأهتا وتطورها اىل العرف والعادات التجارية وليس اىل الترشيع  ،هذا وابلنظر حلاجة التجارة ادلولية اىل اليقني والثقة ىف
املعامالت ،فقد د أآب التجار عند ابرام عقودمه ادلولية اىل تضميهنا اكفة التفاصيل املتعلقة حبقوق والزتامات لك طرف،
خاصة ما يتعلق مهنا ابلمثن ومش متالته وماكن ووقت التسلمي وماكن ووقت انتقال اخملاطر وامللكية وما يتعلق اببرام التأأمني
وتوزيع النفقات وغريها.
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عقود البيوع ادلولية
وسعيا لتجنب ما قد ينشب من نزاعات ىف شأأن تفسري نصوص عقود البيوع البحرية ،فقد ابدرت غرفة التجارة ادلولية
( )ICCعام  1953اىل وضع قواعد ألمناط املصطلحات املس تخدمة ىف التجارة اخلارجية ،ورشحت معناها بشلك
حمدد وواحض لميكن اس تعاملها وفقا لهذا املعىن احملدد .وجعلت لك مصطلح يتضمن مجموعة من احلقوق وااللزتامات الىت
تنظم العالقة القانونية بني طرىف عقد البيع البحرى ،ومن مث ميكن حتقيق قدر كبري من االس تقرار ىف املعامالت
التجارية ،وجتنب ما قد يثور من خالفات حول تفسري النصوص العقدية ،وما حتتويه من اصطالحات جتارية .ومسيت
تكل القواعد "بقواعد املصطلحات التجارية ادلولية لس نة .(Incoterms) "1953
دور العقود ادلولية ىف توحيد قانون التجارة ادلولية  :قانون التجارة ادلولية هو مجموعة القواعد الىت ترسى عىل العقود
التجارية املتصةل ابلقانون اخلاص والىت جترى بني دولتني أآو أآكرث.
وقد جاء هذا التعريف ىف تقرير أآعدته ا ألمانة العامة لهيئة ا ألمم املتحدة لتعرض عىل امجلعية العامة س نة  1965مبناس بة
البحث ىف انشاء جلنة لتوحيد أآحاكم قانون التجارة ادلولية .
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عقود البيوع ادلولية
ومن هذا التعريف نرى أآن قانون التجارة ادلولية حيتوى عىل قواعد موضوعية حلمك العالقات التجارية ادلولية وال
يعد جمرد توحيد لقواعد االس ناد الوطنية حبيث يعني بقاعدة موحدة القانون الوطىن الواجب التطبيق كقانون دوةل
حمل ابرام العقد مثال ..أآو قانون دوةل تنفيذ العقد .
وكذكل يتضح أآن هذا الفرع ال هيمت اال بعالقات القانون اخلاص وبغض النظر عن صفة أآطراف العالقة اذ تطبق
أآحاكمه سواء اكنت العالقة التجارية بني أآشخاص عامة أآو بني أآشخاص خاصة أآو اكن أآحد طرىف العالقة خشصا
عاما والخر من أآشخاص القانون اخلاص .
وقد حاولت بعض ادلول وضع تقنني للتجارة ادلولية  ،فنجد مثال أآن تش يكوسلوفاكيا قد أآصدرت هذا التقنني س نة
 1963وينطبق التقنني املذكور عندما يكون القانون التش يكوسلوفاىك هو القانون الواجب التطبيق وفقا لقواعد
القانون ادلوىل اخلاص بشأأن تنازع القوانني .
ان احملاوالت الوطنية لتوحيد قانون التجارة ادلولية حماوالت حمدودة حىت الن ،ذلكل برزت أآمهية التوحيد ادلوىل
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عقود البيوع ادلولية
قانون التجارة ادلولية  ،ويمت هذا التوحيد بأأساليب خمتلفة فاما أآن يتحقق ذكل عن طريق :
( أآ) جتميع العادات وا ألعراف التجارية املتداوةل ىف العمل وتلعب غرفة التجارة ادلولية “ ” I.C.C.دورا هاما
فأأصدرت س نة  1953مجموعة يطلق علهيا “ ” Incotermsمجعت ا ألعراف املس تقرة ىف البيوع البحريــة اكلبيع
“ ”F.O.B.والبيع " "C.I .F.كام وضعت مجموعة أآخرى س نة  1964تسمى " القواعد والعادات املتعلقة ابالعامتد
املستندى " وقد احتوت تقنينا ل ألعراف املرصفية املس تقرة ىف هذا اجملال .
(ب) ابرام اتفاقيات دولية بني عدد من ادلول اما بقصد توحيد قواعد تنازع القوانني  ،من ذكل اتفاقية الهاى س نة
 ، 1955بشأأن تعيني القانون الواجب التطبيق عىل البيع التجارى ادلوىل  .أآو هبدف وضع قواعد موضوعية
موحدة ترسى عىل املعامالت ادلولية  ،ومن ذكل اتفاقية الهاى س نة  1964م بشأأن توحيد بعض ا ألحاكم
املوضوعية املتعلقة ابلبيع ادلوىل  ،واتفاقية ا ألمم املتحدة املربمة ىف فيينا س نة  1980بشأأن عقد البيع ادلوىل للبضائع
(جـ) وضع رشوط عامة للعقود ادلولية  ،فيتفق جتار سلعة معينة أآو مجموعة سلع متشاهبة ىف منطقة جغرافية معينة
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عقود البيوع ادلولية
عىل وضع رشوط عامة “ ” general conditionsيتفق املتعاقدان عىل اتباعها أآو قد تقوم بوضع هذه الرشوط
هيئة من الهيئات ادلولية املهمتة بتوحيد قانون التجارة ادلولية .
ويقترص التوحيد عىل وضع الرشوط العامة للتعاقد مع ترك التفاصيل لالتفاقيات اخلاصة ىف لك حاةل عىل حدة
وحملاوةل مواهجة الظروف اخملتلفة للتعاقدات ادلولية  ،فان هذه الرشوط حترر ىف شلك مناذج خمتلفة حبيث يكون
للمتعاقدين اختيار المنوذج املالمئ مهنا وذلكل تسمى أآحياان ابلعقود المنوذجية “ ”  Standard Contractsوقد
أآصبح لهذه الرشوط أآمهية كبرية ىف املعامالت ادلولية واتسع نطاقها حىت مشل مناطق جغرافية عديدة  .فهناك مثال
الرشوط العامة الىت وضعهتا ىف شلك مناذج متعددة اللجنة الاقتصادية ا ألوروبية ل ألمم املتحدة بشأأن توريد
ا ألدوات والالت الالزمة لتجهزي املصانع وقد انترشت هذه الرشوط ىف خمتلف دول العامل  ،كذكل هناك الرشوط
العامة الىت وضعهتا مجعية لندن لتجارة الغالل و أآصبحت رشوطا لبيوع الغالل ىف أآغلب دول العامل  .كام وضع
جملس املعونة الاقتصادية املتبادةل واملعروف ابمس “ ” Comeconواذلى اكن يضم تسعا من دول أآورواب الرشقية
الاشرتاكية رشوطا عامة لتبادل السلع بيهنا.
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عقود البيوع ادلولية
وعىل الرمغ من أآن اتباع هذه الرشوط أآمر اختيارى من الناحية النظرية  ،اال أآهنا لعبت معليا ادلور ا ألول ىف توحيد القواعد
الىت حتمك املعامالت ادلولية  ،ألهنا تتفق وحاجات التجارة ادلولية  ،ومع ذكل اكن اتباع الرشوط العامة الىت وضعها
الكوميكون أآمرا الزاميا وال جيوز خمالفهتا اال لرضورة قصوى عندما تقتىض طبيعة السلعة رشوطا خاصة أآو جدت بعض
الظروف الىت تربر مثل هذه اخملالفة .
عقود الاس ترياد  :بعد استيفاء املراحل المتهيدية للتعاقدبني املس تورد واملصدر يصدر عادة من املشرتى ما يسمى بأأمر
التوريد أآو عقد بيع بني الطرفني ومؤداها نية الطرفني عىل عقد الصفقة التجارية ووضعها موضع التنفيذ  .ويفضل ان تفرغ
ارادة الطرفني ىف عقد مكتوب .
وال يتطلب القانون شالك خاصا لهذا العقد بل خيضع الرادة الطرفني وان اكن املتفق عليه معال ىف جمال التجارة ادلولية
وجود مناذج أكطار عام مثل منوذج عقد اجلافتا اخلاص بتجارة احلبوب واملواد الغذائية  ،حيث يقوم الطرفان بتحرير عقد
موجز يفرغ فيه مضمون املراسالت الىت جرى من خاللها االتفاق بيهنام عىل المكيات والسعر واملواصفات ومواعيد التوريد
ورشوط ادلفع والتعبئة والتغليف ....اخل مث حييل العقد فامي خال ذكل اىل المنوذج العام أآو رشوط البيوع ادلولية الصادرة من
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عقود البيوع ادلولية
ماهية العقد ادلوىل :هو عقد يس متد هذه الصفة من طبيعة العالقة الىت حيمكها ويتخذ عادة شلك رشوط عامة أآو عقد
منوذىج وبناء عىل ذكل فان الشلك المنوذىج للعقد وان اكن من خصائص العقد ادلوىل اال أآنه ليس من مس تلزماته .
رشوط العقد الصحيح
 -3توحيد املفاهمي  -4عكس ا ألدوار
 -2التجانس
 -1الضبط  -التوازن -العدل -الشفافية
 -5وضع أآقل حد من الرشوط واملتطلبات  -6اجياد احللول للمشالك املتوقعة  -7حتديد وقت التنفيذ
مراحل اعداد عقد البيع ادلويل
 -3بنود العقد  -4 .القانون اخلاضع هل .
 -2لغة العقد .
 -1أآطراف العقد .

البنود ا ألساس ية لعقد الاس ترياد :
 -1اترخي وماكن حترير العقد وعنوانه ورمقه ان وجد ( وعنوان العقد هو اذلى حيدد موضوعه مثل عقد توريد .....
 -2أآسامء املتعاقدين وصفاهتم والشلك القانوىن هلم وحملهم  :وقد يولك الطرفان أآو أآى مهنام هجة أآخرى ىف التعاقد  ،أكن يعهد
املورد لوكيهل التجارى بذكل نيابة عنه  ،ويذكر امس الوكيل وصفته .
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عقود البيوع ادلولية
 -3متهيد للعقد  :ويشار فيه عادة اىل االتصاالت الىت متت بني الطرفني سابقة عىل التعاقد والغرض من التعاقد
والكتب املتبادةل واملالحق ويعترب هذا المتهيد جز أآ اليتجز أآ من العقد .
 -4بنود العقد :
أآ -تذكر اكفة البياانت اخلاصة مبوضوع التعاقد ( الصنف  ،المكية  ،املواصفات  ،العبوات  ،العالمات
التجارية) وتراجع بدقة اتمة .
ب -الاسعار وطريقة السداد(وس يةل ادلفع ) وميعاد ادلفع وسعر الوحدة وطريقة التسلمي(رشط التسلمي فوب
– س يف  ).........واالئامتن املتفق عليه ومدى ضامن البنوك لهذا االئامتن ( سواء من خالل اعامتد
مستندى معزز موجل السداد أآو بمكبياال ت مضمونة من البنك او من خالل خطاب اعامتد ضامن او من
خالل نظام التحصيالت املستندية)  .وكذا املستندات املطلوبة .
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عقود البيوع ادلولية
ج -التأأمني وحيدد ىف العقد الطرف املس ئول عن التعاقد عىل التأأمني وحتمل الر سوم التأأمينية در أآ ألية خماطر قد
تتعرض لها البضاعة املصدرة .
د -حفص البضاعة ( التفتيش قبل الشحن أآو ىف ميناء الوصول ) وعادة ما يتحمل املس تورد مصاريف التفتيش
طبقا ملا جاء برشوط الانكوتريمز  ،مع ا ألخذ ىف الاعتبار ان بعض السلع ختضع دوليا للفحص ىف ميناء الوصول
للتأأكد من تطابق الاشرتاطات الصحية والبيئية .
هـ  -برانمج الشحن ( بيان الشحنات وموعيد التوريد ) .
و -رضورة النص عىل ان هذا العقد خيضع لرشوط البيوع ادلولية نرشة غرفة التجارة ادلولية رمق  560لس نة
 . 1999وكذا اسلوب الشحن وطريقة الشحن ومدى قبول الشحن عىل سطح الباخرة أآو الشحن داخل
حاوايت أآو من خالل سفن مؤجرة أآو سفن تعمل عىل خطوط منتظمة .
16
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عقود البيوع ادلولية
 -5الرشوط اجلزائية :
أآ -قد يطلب من املورد ( املصدر) تقدمي ضامن هناىئ لضام ن التوريد وقد يكون ىف صورة جحز جزء من القمية
اليسدد الا بعد اس تالم البضاعة ومطابقهتا للمواصفات أآو ملواهجه العيوب اخلفيه ىف حاةل عقود ا ألعامل والسلع
الر أآساملية .
ب -وقد يكون الرشط اجلزاىئ يسمح بدفع نس بة من القمية ىف شلك زايدة ىف الاسعار حال اس تالم بضاعة
مبواصفات تعلوا املواصفات املتعاقد علهيا.
ج -وقد ينص ابلعقد عىل ان القوة القاهرة تعفى الطرف اذلى حتققت ىف شأأنه من تنفيذ الزتاماته خالل احداث
القوة القاهرة وىف حاةل اس مترارها جيوز اهناء العقد ابلرتاىض بني الطرفني ودون منازعة .
 -6حسم املنازعات :
يتضمن العقد اخلاص ابلتعامالت التجارية ادلولية عادة نصا ينظم اسلوب حسم أآى نزاع قد ينشأأ عن تنفيذه أآو
عن تفسري أآى بند من بنوده عىل ماسلف الاشارة اليه ىف الاطار العام للعقود .
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أآضواء عىل املصطلحات التجارية ادلولية
INCOTERMS
ماهية الانكوتريمز  :ىه مجموعة من املصطلحات الىت أآصدرهتا غرفة التجارة ادلولية بباريس  ،وميثل لك مصطلح مهنا
عقدا من عقود البيع ادلوىل  ،مثل العقــــود EXW- FAS – FOB – CFR – CIF …. :
ولكمة " االنكوتريمز "  " INCOTERMSىه اختصار للمصطلح التايل ابللغة االجنلزيية International :
 ، Commercial Termsوقد أآخضعت غرفة التجارة ادلولية هذه القواعد اىل التعديالت املضطردة لىك تتوامئ
بشلك دامئ مع الطفرات الرسيعة ملقتضيات التجارة ادلولية .وجاءت التعديالت ىف الس نوات ،1976 ،1967
 ،2000 ،1990 ،1980و أآخريا  2010أآى مبعدل لك عرش س نوات تقريبا.
أآمهية الانكوتريمز  :تمكن أآمهية االنكوتريمز ىف أآهنا ا ألداة املثىل الجناح تنفيذ عقود البيع التجارية بدون صعوابت حيث
اهنا -:
1ـ تقدم مجموعة من القواعد ادلولية لتفسري املصطلحات التجارية الأكرث ش يوعا يف التجارة اخلارجية .
2ـ تسمح لطريف العقد أآن يتعارفا اىل املامرسات التجارية اخملتلفة السائدة يف بدل الطرف الخر .
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أآضواء عىل املصطلحات التجارية ادلولية
INCOTERMS
3ـ تتدخل عىل املس توى ا ألسايس للعقد  ،وابلتايل تنظم العمليات الالحقة فامي يتعلق بعمليات التغليف  ،النقل ،
التأأمني  ،التخليص  ،التسلمي وتسديد قمية البضاعة .
 -4متثل مشيئة أآطراف العقد  ،وال متثل قانوان دوليا يلزم ا ألطراف املتعاقدة عيل العمل به
موجبات أآطراف التعاقد "  : " Partner’s obligationsمصمت االنكوتريمز عىل جعل قراءة موجبات
الطرفني يف العقد  ،مضن لك مصطلح جتارى معني ،سهال ومتسلسال ابسلوب منطقي وواقعي  ،ذلا اتبعت
ا ألسلوب والهنج نفسه بشلك يسمح للقارئ املقارنة بني مصطلح ومصطلح يف الباب نفسه حيث حدد يف لك

مصطلح عرشة بنود للموجبات املتبادةل للك من طــريف العقـد  .فللبائع خصصت البنود (  ) Aمن A 1
اىل  A 10وللمشرتى خصصت البنود (  ) Bمن  B 1اىل  B10مع التقابل فامي بيهنا  .ونورد فامي يىل
عناوين املوجبات املتبادةل للك مصطلح من االنكوتريمز
19
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أآضواء عىل املصطلحات التجارية ادلولية
INCOTERMS
.

:

 -Aيجب علي البائع:

 -Bيجب علي المشتري:

 – 1دفع الثمــن 0
 – 1تقديم البضاعة طبقا للعقد.
اإلجااااااازات،التراخيص ،والمعااااااامالت  – 2اإلجازات ،التراخيص ،والمعامالت واإلجراءات0
–
2
 – 3عقد النقل والتأمين 0
واإلجراءات.
 – 4االستالم 0
 – 3عقد النقل والتأمين.
 – 5نقل المخاطر 0
 – 4التسليم .
 – 6توزيع النفقات 0
 – 5نقل المخاطر.
 – 7إخطار البائـــــع 0
 – 6توزيع النفقات .
 – 8إثبات التسليم أو مستند النقل،أو
 – 7إخطار المشتري .
الوثائق اإللكترونية المماثلة 0
 – 8إثباااات التساااليم أو مساااتند النقااال،أو الوثاااائق
 – 9التفتيش علي البضاعة 0
اإللكترونية المماثلة 0
 -10االلتزامات األخري 0
 – 9المعاينة  ،التغليف  ،التأشير 0
 -10االلتزامات األخري 0
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أآضواء عىل املصطلحات التجارية ادلولية
INCOTERMS
تطور الانكوتريمز :نظرا الهنيار سور السفينة وظهور ما يسمي ابلنقل متعدد الوسائط حيث مل يعد البائع مطالبا

بتسلمي البضاعة املباعة عىل السفينة الناقةل أآو اىل جانهبا ىف ميناء الشحن ،ولكن ىف املوقع اخملتار اذلى
يرتضيه طرفا عقد البيع حتقيقا ملصاحلهام وهكذا برزت املشلكة ،وىه تمتثل ىف قصور البيوع التقليدية عن
جماراة مقتضيات النقل املتعدد الوسائط.
وال أآدل عىل جحم هذه املشلكة من أآن ما يقرب من  %70من قمية التجارة املتبادةل بني اجنلرتا والاحتاد
ا ألوروىب تنقل بواسطة الشاحنات والعبارات ،فمل تعد البيوع "س يف" أآو "فوب" أآو "فاس" تالمئ
التطور احلديث ىف أآمناط التجارة ادلولية  ،ذلكل أآصبح من الرضورى اس تحداث قواعد جديدة تالمئ
طبيعة البيوع احلديثة اىل جوار ما تعرفه التجارة ادلولية من قواعد للبيوع البحرية التقليدية .ومن َمث ظهرت
اىل الوجود قواعد املصطلحات التجارية لس نة  (Incoterms 2000) 2000والىت تتكون من  13قاعدة
يمت نوضيحها فامي ييل -:

21

P.by Dr. Wael Mahmoud

INCOTERMS 2000 قواعد
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INCOTERMS 2000 قواعد
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INCOTERMS 2000 قواعد
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INCOTERMS 2000 قواعد
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INCOTERMS 2000 قواعد
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INCOTERMS 2000 قواعد
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INCOTERMS 2000 قواعد
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INCOTERMS 2000 قواعد
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التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
أآمه املفاهمي املس تحدثة ىف قواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية : 2010
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التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
وىف أآعقاب صدور قواعد املصطلحات التجارية لس نة  2000صدر تقرير هام ملنظمة UNCTADتعليقا عىل أآن
غالبية املامرسات التجارية الىت تمت ىف ادلول النامية ،من حيث د أآب التجار عىل اس تخدام املصطلحات البحرية مثل
FOB, cifمن امليناء اىل امليناء ،الجناز معليات النقل متعدد الوسائط والنقل املشرتك من الباب اىل الباب .و أآن
هذا حيدث لعدم املام التجار هبذه املصطلحات .و أآشار تقرير  UNCTADاىل أآن نتاجئ عدم املام التجار
ابملصطلحات التجارية املس تحدثة ميكن أآن يؤدى اىل ضياع الوقت والنفقات وضعف ا ألرابح عىل املس توى الفردى
واىل عدم انتظام التجارة ادلولية.
منذ مطلع القرن احلادي والعرشين أآدى تطور االقتصاد العاملى اىل التوسع الكبري ىف املعامالت التجارية بني ا ألمم،
مما ترتب عليه ارتفاع معدل احامتالت حدوث الزناعات بني أآطراف عقود البيوع ادلولية بسبب عدم صياغة هذه
العقود ابدلقة الاكفية
وىف واقع ا ألمر مل تتخلف غرفة التجارة ادلولية – عىل عادهتا – عن مسايرة ركب التقدم .فقامت مبراجعة قواعد
املصطلحات التجارية لس نة  2000واجراء التعديالت واالضافات الالزمة علهيا.
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التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
ومن َمث فقد أآصدرت غرفة التجارة ادلولية قواعد مصطلحات التجارة احمللية وادلولية (،)Incoterms ® 2010
آخذة ىف احلس بان ما اس تجد عىل الساحة ادلولية من تطورات ىف جمال املعامالت التجارية خالل الس نوات
العرش املاضية ولقد راعت قواعد املصطلحات اجلديدة :
• ظروف االنتشار املس متر ملناطق التجارة احلرة ىف كثري من ادلول ،كذا التوسع ىف اس تخدام التجارة
االلكرتونية وتبادل البياانت الكرتونيا ابالضافة اىل تزايد االهامتم بتوفري مقومات ا ألمن والسالمة للحركة
ادلولية للبضائع.
• كذكل فقد أآجرت قواعد مصطلحات التجارة احمللية وادلولية لس نة  2010معلية حتديث ومض القواعد املتعلقة
"ابلتسلمي" ( ،)Deliveredابالضافة اىل اختصار العدد اللكى للقواعد من  13قاعدة ىف ظل قواعد س نة
 2000اىل  11قاعدة فقط ىف ظل قواعد  .2010كام حرصت قواعد  2010عىل أآن تكون عىل صورة
أآكرث يرسا ووضوحا
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التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
•

•

فيكفى االشارة اىل أآحد قواعد ( )Incoterms® 2010ىف عقد من عقود بيوع البضائع سواء ادلولية أآو
احمللية ،حىت تتحدد جبالء االلزتامات املتعلقة بأأطراف العقد ،كام تقلل من احامتالت وقوع املنازعات القانونية
بني ا ألطراف املتعاقدة عىل معلية البيع وهذه القواعد اجلديدة ال هتم فقط لك املتعاملني ىف بيع ورشاء البضائع،
وخاصة رشاكت التجارة ،واملصدرين واملس توردين ،بل أآهنا ُهتم أآيضا لك اذلين يؤدون اخلدمات املصاحبة
للعمليات التجارية مثل:
الناقلون البحريون *والوالكء املالحيني *ومتعهدى النقل متعدد الوسائط *ومرحىل البضائع *ومقدىم خدمات
اللوجستيات* ورشاكت التأأمني *والبنوك ،ابالضافة اىل سائر املهمتني ابملعامالت التجارية مثل* أآساتذة
اجلامعة *ورجال القضاء *واحملامني  ......وغريمه
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التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
ومبوجب القاعدتني اجلديدتني  ،DAT and DAPيمت التسلمي ىف ماكن الوصول املسمى عىل النحو التاىل:
• ىف حاةل القاعدة DATيكون البائع قد أآوىف ابلزتامه ابلتسلمي عندما يضع البضاعة املنقوةل حتت ترصف
املشرتى بعد تفريغها من املركبة الواصةل ىف احملطة املسامه سواء أآاكنت ىف ميناء أآو ماكن الوصول املتفق عليه
(كام اكن عليه احلال ىف ظل القاعدة امللغاه .)DEQ
• أآما ىف حاةل القاعدة  ،DAPفيكون البائع قد أآوىف ابلزتامه ابلتسلمي ،عندما يضع البضاعة املنقوةل حتت ترصف
املشرتى ىف املاكن املسمى ،جاهزة للتفريغ من املركبة الواصةل (كام اكن احلال ىف ظل القواعد امللغاه DAF,
.)DES, and DDU
• واجلدير ابذلكر أآن احملطة الطرفية ( )Terminalاملسامه ىف القاعدة DATميكن أآن تكون ببساطة واقعة ىف
ميناء من املوائن سواء أآاكن هذا امليناء حبراي أآو جواي أآو جافا ،أآو هنراي .كذكل ميكن أآن تكون احملطة الطرفية
خمازن أآو حمطة حاوايت أآو حمطة سكة حديد أآو حمطة شاحنات .....اخل .كذكل فانه من اجلائز أآن تكون
املركبة الناقةل ىف حاةل القاعدة DAPليست اال سفينة ،و أآن ماكن الوصول املسمى هو ميناء حبرى.
34

P.by Dr. Wael Mahmoud

التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
توس يع نطاق تطبيق قواعد : 2010
• كذكل فقد تضمنت قواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية ( )Incoterms® 2010مفهوما موسعا
لنطاق تطبيقها .فبعد أآن ظل هذا النطاق يقترص لس نوات طويةل عىل عقود البيع ادلوىل حفسب ،مدَّت
القواعد اجلديدة لس نة  2010نطاق تطبيقها ليشمل اىل جانب النطاق ادلوىل ،النطاق الوطىن لسائر ادلول.
مبعىن أآن القواعد اجلديدة سوف ميكن العمل مبقتضاها بني التجار الوطنيني وداخل ادلوةل الواحدة وعرب
املناطق احلرة مثل القواعد  EXW, DAPوهذا هو أآحد املفاهمي الهامة املس تحدثة للقواعد اجلديدة.
مزيد من الاهامتم اب ألمن:
• تزايد الوعى ا ألمىن منذ سبمترب  ،2001حىت أآصبح هاجس ا ألمن ابلنس بة لنقل البضائع وا ألشخاص حيتل
مركزا هاما من العناية والتنظمي عىل اكفة املس توايت ومن َمث فقد راعت قواعد Incoterms 2010
املتطلبات ا ألمنية املس تجدة ،فأألزمت أآطراف البيع ومه البائعون واملشرتون بأأن يزود لك طرف مهنام الطرف
الخر ابحتياجاته من املعلومات الىت تفيد خاصة ىف اجملال ا ألمىن .وهذه ادلرجة من التأزر والتعاون بني
ا ألطراف مل تكن مطلوبة من قبل.
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التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
رشوط التأأمني عىل البضاعة تعكس صورة املس تجدات احلديثة :
• عندما يلزم رشط ما ىف قاعدة  ،Incoterms 2010أآحد أآطراف عقد البيع بأأن يرتب تأأمينا معينا مثل
 ،CIP, CIFفان الفقراتن  A3, B3من نفس هذه القاعدة تنظامن الاحتياجات التأأمينية الىت تعكس أآحدث
املس تجدات ىف .Institute Cargo Clauses
• ويتعني مالحظة أآن البائع ليس ملزما بأأكرث من احلصول عىل احلد ا ألدىن للغطاء التأأميىن عىل النحو الوارد ىف
"الرشط  ،Cمن  ،Institute Cargo Clausesأآو ما مياثلها .وكام هو واحض فان هذا التأأمني يعترب
منخفض املس توى ،ذلكل فان املشرتين لبضائع اتمة الصنع ،يسعون عادة للحصول عىل مس توى أآعىل للتأأمني.
حتديد املس ئول عن سداد تاكليف تداول البضائع ىف احملطات الطرفية:
• مع االرتفاع العاملى ىف أآسعار اخلدمات ،تزايدت أآيضا تاكليف تداول البضائع ىف نطاق احملطات الطرفية
اس تحداث تطوير يتواكب مع مقتضيات القرن احلادى والعرشين:
اكنت قواعد Incoterms 2000تشري اىل الواثئق االلكرتونية بشلك غري واحض يكتنفه الغموض ،أآما قواعد
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التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
 2010فقد تالفت هذا العيب ،فبينت أآن أآى وثيقة ورقية ميكن استبدالها بسجل أآو اجراء الكرتوىن مساو لها،
ىف حاةل اذا ما وافق ا ألطراف عىل ذكل أآو جرت به عادات سارية .وهذا يعطى لوسائل االتصال االلكرتونية نفس
الصالحية الىت للمستندات الورقية.
• وىف حاةل البيوع ابس تخدام القواعد FCA, CPT, CIP, FAS, FOB, CFR, CIF:فان الزتام البائع
ابلتعاقد عىل نقل البضائع ،قد جرى تعديهل للسامح للبائع بأأن يرتب ( )Procureعقد نقل .وقد جاء هذا
التعديل اعرتافا بأأنه ىق حاالت معينة فان البضائع – وخاصة اخلام – قد تباع عدة مرات طبقا لرتتيبات
متسلسةل ،ولكن قد يكون البائع ا ألصىل هو اذلى تعاقد لنقل البضائع اىل املشرتى الهناىئ .وهذا التطور
سوف جيعل من قواعد  Incoterms 2010أآكرث جاذبية للمش تغلني ىف جتارة املواد اخلام .
• وحسب النظام التقليدى ،فان القواعد  FOB, CFR, CIFتشري اىل أآن التسلمي يمت مبجرد عبور البضاعة
سور السفينة وىه الفكرة الىت مت جتاوزها ىف ظل قواعد  ،Incoterms 2010لتحل حملها فكرة التسلمي عند
حشن البضاعة عىل ظهر السفينة.
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التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية 2010
Classification of Incoterms ®2010 Rules
•
•
•

اضافة مزيد من التفصيالت اىل املذكرات االرشادية للك قاعدة من قواعد  ،Incoterms 2010حبيث يسهل
معها للمتعاقدين تقرير ما اذا اكنت قاعدة ما تصلح أآو ال تصلح لالس تخدام لغرض معني
يوجد ىف صدر املذكرة االرشادية للك قاعدة من قواعد ،Incoterms 2010رمس توضيحى ميكن من خالهل
تلخيص مضمون القاعدة بلمحه واحدة
قسمت قواعد  Incoterms 2010اىل قسمني من حيث الصالحية لالس تخدام مع وسائط النقل اخملتلفة
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2010 التصنيف اجلديد لقواعد املصطلحات التجارية احمللية وادلولية
Classification of Incoterms ®2010 Rules
Rules for any Mode or Modes of Transport
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تسليم المصانع



Free Carrier

التسليم خالص للناقل



CPT

Carriage Paid to

....النقل مدفوع حتى





CIP

Carriage and Insurance paid to

. النقل والتأمين مدفوع حتى





DAT

Delivered at Terminal

التسليم فى المحطة الطرفية





DAP

Delivered at Place

التسليم فى المكان





DDP

Delivered Duty Paid

التسليم مع دفع الرسوم





EXW

Ex Works



FCA
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Bill of Landing بوليصة الشحن
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Bill of Landing بوليصة الشحن
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Bill of Landing بوليصة الشحن
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Bill of Landing بوليصة الشحن
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وسائل ادلفع ىف التجارة ادلولية
مقدمة
نظرا ألمهية نظام التحصيالت ابعتباره أآحد وسائل ادلفع الهامة ىف التجارة ادلولية فقد اهمتت به غرفة التجارة
ادلولية و أآصدرت نرشهتا ا ألوىل عام  1956حمددة ملفاهمي واحضة للتحصيالت و مس ئوليات املتعاملني فهيا وعدلهتا
ابلنرشة رمق  254لعام  1967مث تبعهتا ابصدار جديد حتت مسمى جديد وهو (القواعد املوحدة للتحصيالت )
بنرشهتا رمق 322لعام  1978والىت مت تعديلها ابلنرشة رمق  522الصادرة ىف يونيو  1995والىت دخلت حزي
التنفيذ اعتبارا من  1/1/1996لتساير روح العرص وتضع قواعد واحضة واثبتة للتعامل ترتكز علية التجارة ادلولية
والتجارة الالكرتونية ىف اس تخدام التحصيل أكحد وسائل ادلفع  ،هذا وتطبق هذه القواعد عىل مجيع التحصيالت
وتلزم مجيع ا ألطراف املعنية اذا ما نصت تعلاميت التحصيل عىل ذكل .
مىت تمت املدفوعات؟
قبل الشحن....................
عند االستالم ..........
بعد االستالم .....
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وسائل ادلفع ىف التجارة ادلولية
كيف تمت املدفوعات ؟ تمت املدفوعات ىف التجارة اخلارجية من خال ل أآحد وسائل ادلفع التالية :
 فتح حساب بضاعة ا ألمانة . ادلفع املقدم . خطاب الاعامتد الضامن الاعامتدات املستندية . التحصيالت املستندية .أآين تمت املدفوعات ؟
• ىف بدل املس تورد  ( :دلى البنك فاحت الاعامتد ) حال التنفيذ من خالل اعامتد مستندى غري معزز .
• ىف بدل املصدر  ( :دلى البنك املعزز  /املتداول ) حــال التنفيذ من خالل اعامتد مستندى معزز /قابل
للتداول .
ما ىه وسائل ادلفع املس تخدمة ىف التجارة ادلولية؟
 -3الاعامتدات التجاريه
 -2ادلفع نقدا
 -1ادلفع املقدم
 -4الاعامتد املستندى
 -4ادلفع مقابل املستندات ( التحصيالت املستندية )
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وسائل ادلفع ىف التجارة ادلولية
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وسائل ادلفع ىف التجارة ادلولية
أآوال ادلفع املقدم : Pre Paymentوهذه الطريقه تعىن سداد قميه البضاعه مقدما كرشط اساىس لشحهنا و هذا
الاسلوب ىف ادلفع ال يس تعمل كثريا الا ابلنس به للطلبيات الصغريه و لها عيوب كثريه فقد ال يقوم املصدر بشحن
الرساهل او ال يلزتم ابملواصفات املطلوبه ىف السلع .
اثنيا  :ادلفع نقدا  Cash Paymentويمت سداد قميه الواردات نقدا ومقدما بواسطه املس تورد و يمت ذكل ىف حاالت مهنا:
 تكون قميه الصفقه صغريه ال تتحمل نفقات الاعامتدات املستنديه عدم معرفه املصدر بأأحوال املس تورد أآو لعدم توافر الثقه عندما تكون الظروف الاقتصاديه او الس ياس يه ىف بدل املس تورد غري مس تقره عندما تكون السلعه منتجه خصيصا للمس تورد و ال يس تطيع املصدر بيعها لغريه.اثلثا  :الاعامتدات التجاريه  :Trade Creditوىه شلك من أآشاكل املقايضه و تس تخدم لتنفيذ معليات املبادهل و ينص فهيا عىل
ان يمت تسلمي مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات او ان تودع حصيهل الصادرات حتت ترصف البنك
الس تخداهما ىف سداد ق
.
اردات
و
ال
ميه
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وسائل ادلفع ىف التجارة ادلولية
رابعا :ادلفع مقابل املستندات" : Cash Against Documents "CADومبقتىض هذه الطريقه يمت االتفاق بني الطرفني
عىل اكفه الرشوط من حيث الاسعار اخل وعندما ينهتىى املصدر من اجراءات تصدير البضاعه فأأنه يقوم بأأرسال
املستندات عن طريق املرصف اذلى يتعامل معه اذلى يتوىل االتصال ابملرصف املراسل ىف بدل املس تورد مقرونه
بتعلاميت الىت تقىض تسلمي تكل املستندات اىل املس تورد مقابل سداد قميهتا نقدا و مبوجب هذه املستندات يقوم
املس تورد بسحب البضاعه من الشاحن ( الناقل ) اىل امليناء.
نظام التحصيالت ومدى قبول العمل به ىف مجهورية مرص العربية
قبل عام  1980اكنت ا ألنظمة الاقتصادية تسمح ابلتعامل بنظام التحصيالت تصديرا واس تريادا  ،وبصدور القرار
الوزارى رمق  15لس نة  ، 1980أآوقف العمل هبذا النظام ابلنس بة لالس ترياد حيث تضمن القرار عدم جواز حشن
البضاعة اال بعد فتح الاعامتد وسداد التأأمني النقدى ،وذكل ألس باب متعددة مهنا التكدس اذلى حدث ابملواىن املرصية
من جراء البضائع الىت وردت بمكيات هائةل حتت هذا النظام  ،مث أآعيد العمل هبذا النظام ابلنس بة لالس ترياد بصدور
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نظام التحصيالت ومدى قبول العمل به ىف مجهورية مرص العربية
القرار الوزارى رمق  275لس نة  1991حيث مل يشرتط فتح اعامتد مستندى المتام معليات الاس ترياد،
و أآعترب اكفة وسائل ادلفع مقبوةل سواء مبوجب اعامتد مستندى أآو مستندات بنظام التحصيالت أآو خالفة.
ولعلنا بقبولنا من الناحية القانونية لنظام التحصيالت  ،فاننا نري رضورة انضامم مرص اىل البالد الىت
وافقت عىل القواعد املوحدة للتحصيالت نرشة  522لس نة  1995واخطار غرفة التجارة ادلولية بباريس
بذكل عن طريق غرفة التجارة ادلولية مبرص حىت يتاح لها الاشرتاك ىف مناقشة التعديالت الالحقة لهذه
الالحئة واللواحئ ا ألخرى مس تقبال ابعتبار مرص رائدة الكياانت الاقتصادية ذات احلجم املؤثر ىف املنطقة
العربية وا ألفريقية.
أآوال  :تعريف التحصيل من املنظور الأاكدميى  :التحصيل هو أآحد وسائل ادلفع ىف التجارة ادلولية.
اثنيا  :من املنظور التطبيقى  :التحصيل يعىن حتصيل مبلغ مس تحق من املشرتى عن طريق مرصف
مقابل تسلمي مستندات حمددة .
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تعريف التحصيل املستندى
اثلثا  :من منظور القواعد املوحدة للتحصيالت نرشة غرفة التجارة ادلولية رمق  522لس نة : 1995
التحصيالت ىف جمال ا ألحاكم والتعاريف تعىن تداول املصارف بناء عىل تعلاميت واردة لها ملستندات
وذكل بغرض :
 -1احلصول عىل القبول أآو ادلفع  -2 .تسلمي املستندات التجارية مقابل القبول أآو ادلفع حسب احلاةل
 -3تسلمي املستندات بأأحاكم ورشوط أآخرى .
وعىل ضوء هذا التعريف فان املرصف يعمل كقمي ( )Trusteeوكوس يط ) )Intermediaryبني املصدر
واملس تورد  ،ويقوم بتقد مي مستندات  ،بناء عىل تعلاميت املصدر  ،تؤيد تسلمي بضائع أآو أآداء
خدمة مقابل اس تالمه القمية  Paymentأآو حصوةل عىل قبول مكبياةل ( )Acceptanceأآو أآى
مستـندات أآخرى (.)Letter of Undertaking
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مزااي نظام التحصيالت
أآوال  -ابلنس بة للمصدر :

أآ -
ج-
د-

هـ -

وس يةل سهةل غري ملكفة  .ب  -يضمن املقدم مقابل ادلفع أآو القبول طبقا لتعلاميت التحصيل .
يضمن اسرتداد البضاعة  Retrievingحمل التحصيل املستندى حال عدم ادلفع أآو القبــول ،
كام ميكن تسلميها ملس تورد أآخر حال عدم موافقة املس تورد عىل قبول املستندات .
ميكن للمصدر احلصول عىل ائامتن ومتويل مرصىف سواء خبصم املستندات  Discountأآو
احلصول عىل ائامتن مرصىف  creditبضامن هذه املستندات أآو بيع هذه املستندات للمصــرف
املرسل  Remitting Bankذاته حيث تتعامـــل معظم املصـــارف ىف اخلـــارج هبذه
الانظمة .
ميكن للمصدر طلب ضامن لدلفع ا ّالجل – حال تقدميه لتسهيالت ىف ادلفع – سواء بضامن دفـع
المكبياالت ىف اترخي اس تحقاقها أآو ضامن ادلفع املؤجل ىف اترخي الاس تحقاق .
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مزااي نظام التحصيالت
اثنيا -ابلنس بة للمس تورد :

أآ  -عادة ما يقوم بسحب مستندات التحصيل وسداد قميهتا للمرصف املقـــدم بعد وصـــول الباخــــرة
– الناقةل للبضاعة حمل التحصيل املستندى – اىل ميناء الوصول .
ب -التعامل بنظام التحصيالت الحيتاج اىل احلصول عىل ائامتن مس بق من املرصف كام هو احلال ىف
نظام الاعامتدات املستندية .
ج  -وس يةل سهةل وآمنة للتعامل حيث يقوم املصدر بشحن البضاعة حمل التعاقـــــد دون أآى اجراءات
مس بقة من قبل املس تورد .
د  -وس يةل غري ملكفة ابملقارنة ابالعامتدات املستندية الىت تصل تلكفهتا حاليا اىل مايقرب من %2
من قمية البضاعة حمل التعاقد ما بني معوالت فتح وتعزيز ودمغات وخالفه .
هـ  -ال يقوم املس تورد بسداد تأأمينات للمرصف مقدما كام هو احلال ىف الاعامتدات املستنديـــة وبذكل
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أآنواع التحصيل و أآشاكهل
تتحدد أآنواع التحصيل ىف ا أل نواع التالية :

 -1التحصيل النظيف (  : )Clean Collectionو هو التحصيل البس يط ويعىن حتصيل املستندات
املالية غري املصحوبة مبستندات جتارية .
 -2التحصيل املستندى ( )Documentary Collectionويعىن حتصيل :
أآ  -املستندات املالية املصحوبة مبستندات جتارية.
ب -املستندات التجارية غري املصحوبة مبستندات مالية .
أآشاكل التحصيل :تعدد أآشكــــــال التحصيـــــل خاصة التحصيل املستندى وختتلف ابختالف رشوط
االفـــراج عــــن املستندات ( )Release Documentsللمس تورد الواردة بتعلاميت التحصيل ورشوط
التعاقد وختلص ىف ا ألشاكل التالية :
 -1تسلمي املستندات مقابل ادلفع .)C.A.D )Cash against Document…………………. :
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أآشاكل التحصيل و أآطرافه
 -2تسلمي املستندات مقابل القبول Documents against acceptance (D.A.A)……. :
 -3االفراج عن املستندات مقابل خطاب تعهد :
Release document against Letter of Undertaking

 -4التحصيل مع القبول واالفراج عن املستندات مقابل ادلفع فقط Collection with :
) Acceptance/ Release documents only against ( Payment
أآطراف التحصيل Parties of a collection

حتدد أآطراف التحصيل طبقا ملا جاء ابملادة  3من الحئة القواعد املوحدة للتحصيالت نرشة غرفة التجارة
ادلولية رمق  522لس نة  – 1995ىف ا ألطراف الرئيس ية التالية :
أآ -صاحب الشأأن ( العميل )  The Principalهو الطرف اذلى يعهد بعملية التحصيل اىل املرصف .
• املرصف املرسل  The Remitting Bankهو املرصف اذلى يعهد اليه صاحب الشأأن بعملية
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أآطراف التحصيل
• املرصف احملصل  The Collecting Bankهو أآى مرصف خبالف املرصف املرسل ويكون قد
تدخل ىف معلية التحصيل .
• املرصف املقدم  The Presenting Bankهو القامئ ابلتحصيل اذلى يقوم ابلتقدمي للمسحوب
عليه .
ب -املسحوب عليه  The Draweeهو الشخص اذلى يمت التقدمي اليه طبقا لتعلاميت التحصيل.
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املستندات Documents
1املستندات ):(DOCUMENTS
وختتلف املستندات موضوع التحصيل ابختالف الغرض اذلى من أآجلــــــــه  ،صدرت هذه املستندات سواء اكنت لتغطية
التسلاميت بضائع (مستندات جتارية) أآو أآداء خدمــــــــة أآو سداددين مس تحق  /أآو مس تحق مس تقبال" (مستندات
مالية) أآو الكهام معا وعليــــــــه فان املستندات ىف مفهوهما الواسع تعىن املستندات املالية و /أآو املستندات التجارية .

 املستندات املالية  : Financial Documentsوتعىن المكبياالت  ،والس ندات ا ألذنية والش ياكت أآواملستندات املامثلـه ا ألخرى املس تخدمة للحصول عىل ادلفع ابلنقود .
 -2املستندات التجارية  : Commercial Documentsوتعىن الفواتري  ،مستندات النفل  /بوالص
حشن أآو مستندات أآخرى مشاهبـــــــــــة التعترب مستندات مالية .واملستندات أآاي اكنت مالية أآو جتارية
غالبا ما ترد من مراسىل البنـــــك أآو من املصدرين مبارشة دون توس يط بنك أآجنىب رفق أآوامر حتصيل
بس يطة أآو مستندية .
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آليات نظام التحصيالت
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آليات نظام التحصيالت
احلاةل الثانية

58

P.by Dr. Wael Mahmoud

آليات نظام التحصيالت
احلاةل الثالثة
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آليات نظام التحصيالت
وقد تتضمن تعلاميت التحصيل أآن يمت التقدمي عن طريق مرصف أآخر خبالف املرصف احملصل أآو بناء عىل تعلاميت
املسحوب عليه  ،فيمت التعـامل من خالل نظام التحصيالت عىل الوجه التاىل :
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آليات نظام التحصيالت
وعليه تنحرص آليات التحصيل املستندى ىف ثالثة خطوات ىه :
 - 1اصدار تعلاميت التحصيل عن طريق البائع ( املصدر) للمرصف .
 - 2ارسال تعلاميت التحصيل اىل املرصف احملصل عن طريق املرصف املرسل .
 - 3حتصيل القمية أآو احلصول عىل القبول حســـب احلـــاةل من املشرتى (املس تورد) عن طريق املرصف احملصل
أآو املرصف املقدم كام ميكن أآن تتضمن تعلاميت طلب ضامن لدلفع املؤجل من املرصف املقدم حال التعامل ينظام
ادلفع املؤجل أآو منح فرتة للسداد مع طلب ضامن ادلفع ىف اترخي الاس تحقاق .
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اشرتاطات هامة للعمل بنظام التحصيالت
النقاط الهامة الىت جيب أآن يضعها املشرتى " املس تورد " ىف اعتباره عند التعامل بنظام التحصيالت املستندية :
طبقا لليات نظام التحصيالت فان املرصف احملصل يقوم – فور اس تالمه ملستندات حتصيــل من اخلارج – ابخطار
املس تورد هبا ىف حينه  ،وهذا االخطار يتضمن رشوط التحصيل  ،تفاصيل البضاعة  ،نوع املستندات وخالفه  ....وهنا
يثار جدال بشأأن النقاط التالية :
 هل ميكن للمس تورد حفص املستندات الواردة دلى املرصف احملصل قبل قيامه ابدلفع أآو القبول؟ مدى اماكنية التفتيش وحفص البضاعة مبيناء الوصول دون ترصحي من " املصدر " ؟واذا علمنـا بأأن املصارف غري مرصح لها االفراج عن املستندات الواردة اال بعد استيفاء رشوط وتعلاميت التحصيـل "
ادلفــع  /القبـول "  ،كام أآنه ىف حاةل عدم ادلفع أآو القبول فانه:
* جيب عىل املرصف "احملصل  /املقدم " أآن خيطر املرصف املرسـل بذكل  ،وعىل املرصف ا ألخري – خالل فرتة معقوةل
– أآن خيطر املرصف " احملصل  /املقدم " بتعلاميتـه بشأأن الترصف ىف املستندات  ،وىف حاةل عدم اس تالم
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اشرتاطات هامة للعمل بنظام التحصيالت
مثل هذه التعلاميت خالل  60يوما من اترخي اخطاره بعدم ادلفع أآوعدم القبول ،فميكن اعادة املستندات للمرصف املرسل
دون أآى مس ئولية عىل املصـرف " احملصل  /املقدم".
* واذا علمنا أآن املرصف احملصل ليس عليه أآى الزتام عن مراجعة املستندات الىت تسلمها بل عليه فقط أآن يسلمها حبالهتا
اىل املس تورد  ،كام انه غري مس ئول عن حاةل البضاعـة حىت ىف حالــة ارسالهـا ألمره أآو عىل عنوانه  ،فان أآى شكوى
بشأأن حاةل البضاعة جيب أآن تقدم اىل املصـدر مبارشة  ،وعىل ضوء ما تقدم يتضح جليا أآن التعامل بنظام
التحصيــــــــــالت ابلنس بة للمس تورد جيب أآن يؤسس عىل الثقة الاكمةل ىف املصدر  ،حيث أآن املستـــــــــــورد ال
يس تطيع حفص املستندات الواردة قبل سداده لقميهتا  ،كام ال يس تطيع التفتيش أآو حفـــــــص البضاعة مبيناء الوصول مامل
يمت سداده للقمية أآو القبول واس تالم املس تنـدات حمـــــــــل هذه البضاعــة  ،وعليه مس ئولية اجراء التأأمني علهيا – يراجع
الزتامات ا ألطراف املتعـــاقدة ىف رشوط البيوع التجاريــة ادلولية نرشة رمق  560لس نة  – 1999كام عليه مس ئولية
اختيــــــار الطرف اذلى يتعامل معه  ،مكــا جيب عليه أآيضا – قبل امتام التعاقد – دراســـــــــة اماكنية التعامل بنظام
التحصيالت من عدمه من الناحيـة القانونية السارية ىف بدله " قوانيـــــــــــــن الاس ترياد
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اشرتاطات هامة للعمل بنظام التحصيالت
وخالفــــــــــه" وكذا موقف التحويالت ابلعمالت ا ألجنبية للخــارج " قوانني النقد وخالفه " حىت ميكنه تنفيذ
الزتاماته قبل املصدر.
• مراعاة اس تالمه للمس تنـدات قبل وصول البضاعة اىل ميناء الوصول حىت ميكن حسب البضاعة دون تأأخيــــــــر
 ،حيث أآن املصــارف املرصية متتنع عن اصدار ضامانت مالحية ىف مثل هذه احلاالت وميكن ذكل من خالل
النص ىف التعاقـد عىل رضورة وصول املستندات قبل وصول البضاعة اىل ميناء الوصول بفرتة معقوةل .
• أآو املرصف املقدم كام ميكن أآن تتضمن تعلاميت طلب ضامن لدلفع املؤجل من املرصف املقدم حال التعامل
ينظام ادلفع املؤجل أآو منح فرتة للسداد مع طلب ضامن ادلفع ىف اترخي الاس تحقاق .
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خامسا  :الاعامتدات املستندية
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خامسا  :الاعامتدات املستندية
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خامسا  :الاعامتدات املستندية
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خامسا  :الاعامتدات املستندية

68

P.by Dr. Wael Mahmoud

خامسا  :الاعامتدات املستندية

69

P.by Dr. Wael Mahmoud

خامسا  :الاعامتدات املستندية
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خامسا  :الاعامتدات املستندية

أآنواع الاعامتدات املستندية

71

P.by Dr. Wael Mahmoud

أآنواع الاعامتدات املستندية
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أآنواع الاعامتدات املستندية
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خامسا  :الاعامتدات املستندية
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العالقات الىت تنشأأ بني أآطراف الاعامتدات املستندية
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أآطراف الاعامتدات املستندية
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أآطراف الاعامتدات املستندية
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خامسا  :الاعامتدات املستندية
املستندات املطلوبة لفتح الاعامتد املستندى ىف ضوء القرار الوزاري رمق  770لس نة  2005والعرف املرصيف :
• الفاتورة املبدئية .
• منوذج رمق  ( 4منــوذج متويل واردات لالجتار أآو االنتاج ) .وحيرر من أآصلني حيتفظ البنك بنسخة وتسمل
نسخة للمس تورد لتقدميها للجامرك مكستند افراج .
• منوذج رمق  ( 5منوذج اقرار عن مس تلزمات االنتاج أآو مكوانته الواردة للمرشوعات االنتاجية  /اخلدمية ).
وحيرر من أآصلني ويصدق علهيا من البنك بصحة التوقيع وتسمل للمس تورد لتسلميها للجامرك عند التخليص
عىل أآن يقوم امجلرك حبفظ أآحدهام وترسل ا ألخرى مبعرفهتم اىل وزارة التجارة اخلارجية .
• منوذج رمق  ( 6منوذج اقرار عن السلع الواردة لالس تخدام اخلاص) .وحيرر من أآصلني ويصدق علهيا من البنك
فاحت الاعامتد بصحة التوقيع وتسمل للمس تورد لتقدميها للجامرك عند التخليص عىل الرساةل .
• طلب فتح اعامتد مستندى .
• صورة من البطاقة الاس تريادية (لالجتار) .
• صورة من بطاقة الاحتياجات ( للمصانع ).
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خامسا  :الاعامتدات املستندية
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خامسا  :الاعامتدات املستندية
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دورة الاعامتدات املستندية
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آليات تنفيذ الاعامتدات املستندية املعززة ( ابالطالع )
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أآنواع الاعامتدات املستندية
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منوذج خطاب اعامتد مستندي
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منوذج خطاب اعامتد مستندي
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منوذج خطاب اعامتد مستندي
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منوذج خطاب اعامتد مستندي
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حاةل معلية
حاةل معلية  :دلراسة حاالت تداول مستندات حشن مزورة ” “FALSE DOCUMENTSعىل قوة
الاعامتدات املستندية ،ومس ئوليات ا ألطراف املتداخةل يف تنفيذها .
قامت رشكتمك بطرح مناقصة عاملية لتوريد أآهجزة  ،وقد مت الاس ناد اىل املورد الايطاىل ابعتباره أآرخص
العطاءات املقدمة ابملناقصة عىل أآساس رشط التسلمي  CFR Alex.وقد مت اليت -:
• تقدمي خطاب ضامن هناىئ لصاحل الرشكة بواقع  %10لضامن التوريد .
• اصدار أآمر توريد للمورد الايطاىل .
• قامت الرشكة بفتح اعامتد مستندى ابالطالع لصاحل املورد الايطاىل  ،معزز غري قابل لاللغاء طرف
بنك الاسكندرية خاضعــــــــــــــــــا لالحئةا ألعراف ادلولية ).(UCP600
• مت التقدمي والوفاء عىل قوة الاعامتد طبقا للبيان التاىل :
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حاةل معلية
آليات تنفيذ الاعامتد املستندى
المستورد
طلب فتح االعتماد

المصدّر
المستفيد باالعتماد

()4

()1

()5

طلـب

فتـح
اعتماد
مستندى

سـداد

تسليـم
المستندات
مع تحصيل
القيمـة

القيمـة
بعـد
مراجعة
المستندات

()3

()6

()8
البنك فاتح
االعتمـاد
"بنك المستورد"

تقديم
مستندات
الشحن

إبالغ
االعتماد
وتعزيزه

إرسال مستندات الشحن
مع خصم القيمة ...

()2

فتح اعتماد مع طلب تعزيزه

()7

البنك ُمبلغ االعتماد
"ومعـززه
صدر"
"بنك الم ّ

89

P.by Dr. Wael Mahmoud

حاةل معلية
•
•
•

قامت الرشكة ابس تالم مستندات الشحن من البنك فاحت الاعامتد .
أآرسلت املستندات اىل مندوب الرشكة ابالسكندرية للتخليص عىل البضاعة الواردة .
ابلتقدم للتوكيل املالىح أآفاد بأأنه ال توجد ابخرة حتمل امس الباخرة املوحض ىف بوليصة الشحن .

اخلالصة :
 وقعت الرشكة ىف معلية نصب من قبل املورد الايطاىل حيث قدم مستندات حشن مزورة مقابل حتصيل قمية الاعامتدمن قبل البنك املعزز .
 مت حتويل ملف العملية اىل ادارة الش ئون القانونيـــــة ابلرشكة  ،وقد خلصت ا ألس باب الىت أآوقعت الرشكة ىف هذهاحلاةل ) (FALSE DOCUMENTSاىل :
ب -خطأأ ىف معلية تنفيذ الاعامتد .
أآ -خطأأ ىف اجراءات الرشاء .
ج -تقصري البنك املعزز والبنك الفاحت ابلوفاء ابلزتاماهتم قبل حفص املستندات املقدمة عىل قوة الاعامتد املستندى .
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حاةل معلية
االجراءات املقرتحة للحل
 - 1تسييل الضامن الهناىئ لصاحل الرشكة .
 - 2اعادة املستندات للبنك الفاحت مع طلب اعادة اضافة القمية حلساب الرشكة طرفه .
 -3املطالبة التعويضية باكمل قمية وثيقة التأأمني اليت مت ابراهما مع رشكة مرص للتأأمني لتغطية مجيع اخملاطر عىل البضاعة موضوع
الاعامتد املستندى .
ابعتبارمك مستشارا للرشكة  :ما هو الر أآى القانوىن ؟ وماذا تقرتحون من اجراءات عىل ضوء ما س بق توضيحه ؟ وماذا
تقرتحون لتفادى حدوث ذكل مس تقبال ؟
ما انهتت اليه هذه احلاةل  :ابالغ النيابة العامة-:
• حيث تبني أآن الضامن الهناىئ املقدم ىف املناقصة مزور أآيضا  ،وهناك عوار ىف اجــــــــــــراءات الرشاء .
•

رفض البنك الفاحت لالعامتد اعادة اضافة القمية حلساب الرشكة  ،نظرا لعدم وجود أآى مس ئوليـة عىل املصارف حال تداول
مستندات مزورة طبقا ملا جاء ابملادة  34من الحئة ا ألعراف ادلولية رمق  600املفتوح ىف نطاقها الاعمتــــــاد املستندى .

•

رفضت رشكة التــــــــأأمني رصف أآية تعويضات عن هذه الرساةل العتبارات الغش والزتوير .
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حاةل معلية
كيفية جتنب مثل هذه احلاةل :

 - 1اللجوء ما أآمكن اىل الرشاء عن طريق املناقصة احملدودة وليس املناقصة العامة  ،خاصة عند رشاء اخلامات ذات القمية
املرتفعة .
 - 2الاس ناد اىل أآنسب العروض املقدمة وليس اىل أآرخصها .
 - 3تفادى التعامل خبطاابت ضامن مزورة وذكل ابحلصول عىل تعزيز كتاىب ابالصدار من البنك املصدر أآو املعزز قيل فتح
الاعامتد .
 - 4حاةل التعامل مع مورد مل يس بق التعامل معه  .يلزم التعامل من خالل ادلفع ابعامتدات مستندية آجةل السداد
) (ACCEPTANCEوليس ابالطالع ).(SIGHT
 - 5التفتيش عىل البضاعة عند الشحن ) (INSPECTION ON BOARDعن طريق طرف اثلث وذكل لتفادى
تقدمي بوالص حشن مزورة .
 - 6التعاقد عىل أآساس رشط التسلمي  FOBبدال من رشط التسلمي  CFRموضوع هذا العقد  ،حيث يمت التعاقد عىل
92P.by Dr. Wael Mahmoud
الشحن مبعرفة املس تورد وليس املصدر.

حاةل معلية
املـادة 34
عدم املسؤولية عن فعالية املستندات ()Disclaimer on effectiveness of documents
رصف أآي الزتام أآو مسؤولية عن الشلك أآو الكفاية أآو ادلقة أآو الزيف أآو ا ألثر القانوين
ال يتحمل امل َ ر ِ
ألي مستند أآو عن الرشوط العامة و /أآو اخلاصة املنصوص علهيا يف املستند أآو املُضافة عليه وال أآي
الزتام أآو مسؤولية عن الوصف أآو المكية أآو الوزن أآو النوعية أآو احلاةل أآو التعبئة/التغليف أآو التسلمي
أآو القمية أآو وجود البضاعة أآو اخلدمات اليت ميثلها أآي مستند أآو عن ُحسن النية أآو ا ألفعال و /أآو
االغفال أآو املالءة أآو التنفيذ أآو ماكنة املرسلني أآو الناقلني أآو والكء الشحن أآو امل ُ َرسل الهيم أآو مؤمين
البضاعة أآو أآي خشص آخر.
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وسائل ادلفع واخملاطر النسبية للك مهنا
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حتليل معدالت اخملاطرة لوسائل ادلفع
ىف التجارة ادلولية
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حتليل معدالت اخملاطرة لوسائل ادلفع
ىف التجارة ادلولية
من البيان السابق واخلاص بتحليل اخملاطرة لوسائل ادلفع ىف التجارة ادلولية يتضح ا ألىت :
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دور وسائل ادلفع يف جتنب خماطر التجارة اخلارجية
الدفع
المقدم

المخاطر التي قد يتعرض
لها للمصدر

التحصيالت

التحصيالت
اآلجلة

االعتمادات
الغير معززة

التحصيالت
اآلجلة مضمونة السداد

االعتمادات
المعززة
X

خطاب االعتماد
الضامن المعزز
X

الكمبياالت
المصرفية
X

X

X
X

المخاطر التجارية

X

المخاطر السياسية

X

X

مخاطر عدم التحويل

X

X

X

مخاطر االئتمان

X

X

X

X

مخاطر البريد (الفقد)

X

X

X

X

X

X

*مزااي التعامل ابالعمتـادات املعززة للمصدر  ،أآنه ميكن للمصـــــــدر احلصول عىل ائامتن من البنك املعزز عىل قوهتا قبل الشحـــن
بنسب متفاوتة  ،وهذه املزية ال تتوافر يف التعامل بنظام خطاابت الاعامتدات الضامنة.
* مزااي التعامل بنظام المكبيـــاالت املرصفية أآهنا حتقق متويال للمصدر قبل الشحن بواقع %100
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