الدرس : 5
اللوائح المالية
البنك
واإلعتمادات الموتقة

البنك
البنك هو المتدخل الذي سيتكلف بالمعامالت المالية وبتحويل األموال

03
01
ال تترددوا في استشارة البنك من أجل
اختيار بنود العقد مع المورد والختيار
االعتماد المستندي األكثر مالءمة

02
02
يعتبر البنك شريكا مهما بخصوص
مطابقة العمليات التجارية مع
القانون (مكتب الصرف)

03
سيمكنكم البنك من توطين االلتزام
باالستيراد الخاص بكم

طرق االداء التي يمكن استعمالها في العمليات التجارية الدولية
التحويل المصرفي الدولي Le virement bancaire international
التحويل (بالسويفت) هو الطريقة االسرع واالرخص وهو يعتمد على
شبكة (السويفت) التي تربط الكترونيا عدة االف البنوك في العالم

الكمبيالة

Le Billet à ordre ou la lettre de change

فهو امر يقدمه دائن الى المدين كتابة او عن طريق طرف ثالت لدفع مبلغ من
المال وذلك على المدى الطويل الى المستفيد و لتفعيله وال بد من ثالثة اطراف

الشيك

Le chèque

الشيك ورقة تجارية له ثالثة أطراف ،فهو أمر يصدر من الساحب إلى
شخص أخر المسحوب عليه لدفع مبلغ معين بمجرد االطالع عليه
لشخص ثالث هو المستفيد أو حامل الشيك

أطراف الكمبيالة

01

02

الساحب Le tireur

المدين Le tiré

الدائن الذي يصدر
L’effet de commerce

وهو الذي يتلقى امرا بالدفع
وهو المدين

03
Le porteur ou
المستفيد
le bénéficiaire
الدي يستفيد من
L’effet de commerce

طرق األداء الموثقة
االعتماد الموتق

الخصم الموتق

Le crédit documentaire

La remise documentaire

هو التزام خطي من البنك بناء على طلب
المشتري عند عملية االستيراد بأن يدفع مبلغا
معينا عند تسليم الوثائق أو المستندات
المنصوص عليها في فتح االعتماد الموثق و
ذلك خالل فترة محددة
و هذه التقنية تحتل مكانة هامة في إطار
المعامالت التجارية الخارجية
فهي توفر أفضل طريقة لتأمين المعاملة التجارية
و تفي بتطبيق قواعد موحدة في جميع بلدان
العالم

في هذا اإلطار يعهد المصدر بالوتائق
التجارية والمالية الى البنك ليقوم البنك
بتسليمها الى المشتري عن طريق البنك
الخارجي مقابل الدفع نقدا او التزام بالدفع
في تاريخ االستحقاق وعلى الرغم من ان
هذا النظام يوفر ميزة بكونه نظام بسيط
اال انه ال يمثل ضمانا للدفع و بالتالي
يفترض وجود ثقة نسبية تجاه المشتري

