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EMIL : alaa_reyad2000@yahoo.com 

 عملیات  و التصدیر

ستیرادااال    

ـــاضعـــــالء ریــ  

 األستاذ 
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  رقم الصفحة                                                                    فھرست المحتویات 
  ٤  . ـ تقـــدیم عام 
  ٥  : لعملیات االستیراد األسس المحاسبیة : الفصل األول 

  ٦   . ـ تمھیــــد
  ٦   .االعتمادات المستندیةـ مفھوم وخصائص ) ١ـ١(
  ٧  ٠االوراق المطلوبة لفتح االعتمادات المستندیة ـ ) ٢ـ١(
  ٧   ٠أنواع االعتمادات المستندیة ـ ) ٣ـ١(
  ١١  ٠االعتمادات المستندیة لالستیراد ـ ) ٤ـ١(
  ١١  ٠الدورة المستندیة لالعتمادات المستندیة لالستیراد ـ ) ٥ـ١(
  ١٣  . المعالجة المحاسبیة لالعتماد المستندى لالستیراد فى دفاتر المستورد ـ ) ٦ـ١(
  ٢١  ٠  ملخص الدورة المستندیة لعملیة االستیراد -)٧-١(
  ٢٣  ٠ المصاریف الخاصة باالعتمادات المستندیة -)٨-١(
  ٢٥  ٠ كیفیة حساب العائد -)٩-١(
  ٢٦  ٠بات الختامیة  آثر االعتماد المستندى على الحسا-)١٠-١(
  ٢٧   ٠ إجراءات االستیراد -)١١-١(
  ٣٣   ٠) شروط التسلیم (  مصطلحات النقل الدولى -)١٢-١(

  ٣٩  :لعملیات التصدیر األسس المحاسبیة  : ثانىالفصل ال
  ٤٠  . ـ تمھیـد 

  ٤٠   .االعتمادات المستندیة للتصدیرـ ) ١ـ٢(
  ٤٠   .ندى للتصدیرالدورة المستندیة لالعتماد المستـ ) ٢ـ٢(
  ٤١  .المعالجة المحاسبیة لالعتماد المستندى للتصدیر ـ ) ٣ـ٢(
  ٤٤   .إجراءات التصدیرـ ) ٤ـ٢(

  ٥١  :لخطابات الضمان األسس المحاسبیة  : الثالثالفصل 
  ٥١  . ـ تمھیـد 

  ٥٢   .مفھوم خطاب الضمانـ ) ١ـ٣(
  ٥٣   .أنواع خطابات الضمانـ ) ٢ـ٣(
  ٥٥  .المستندیة لخطاب الضمان الدورة ـ ) ٣ـ٣(
  ٥٦   .الدورة المستندیة لعملیة إنتھاء مدة سریان خطاب الضمان واستردادةـ ) ٤ـ٣(
  ٥٧   ٠ المعالجة المحاسبیة لخطاب الضمان واستردادة -)٥-٣(

  والحمد  الذى بنعمتھ تتم الصالحات
  
  
  
  

 
اد والتصدیر وخطابات الضمانمحاسبة االستیر  
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 بسم  الرحمن الرحیم

  تقــــــديم عام
ستیراد والتصدیر وخطابات الضمان من الموضوعات الھامة فى علم المحاسبة محاسبة االتعتبر 

والتى أصبحت اآلن منتشرة بصورة كبیرة حیث أن أى إقتصاد فى طریقة للنمو البد وأن ینظر إلى 
ھذه الموضوعات بنظرة مختلفة ومن خالل دراسة الصادرات و الواردات وتحدید النسبة لكل 

  اھات الدولة وكذلك تصنیفھا من حیث كونھا دولة مصنعة أو مستھلكة منھما نستطیع تحدید اتج
وبالتالى ولعلمى بأھمیة ھذا الموضوع قد خصصت ھذا المبحث لدراسة جمیع جوانب االستیراد 
والتصدیر وخطابات الضمان من حیث تحدید أدوار واختصاصات كل األطراف الوثیقة الصلة 

  ٠باالعتمادات المستندیة 
  : نظما على النحو التالى ثالثة فصولھذه الدراسة بحیث تقع فى ولقد خططت 
  ٠ لعملیات االستیرادویتعلق باألسس المحاسبیة : الفصل األول 
  .ویتعلق باأل سس المحاسبیة لعملیات التصدیر : الفصل الثانى 

  .ویتعلق باأل سس المحاسبیة لخطابات الضمان  : لثالفصل الثا
كما متخصص فى ھذه الموضوعات  الدراسة خبرتى العملیة كمحاسب ولقد ساعدنى فى إعداد ھذه

، كما قمت  والخاصة بھذه الموضوعات ساھمت فى وضع العدید من البرامج التدریبیة للمحاسبین
    ٠المراكز التدریبیة الخاصة بتدریس موضوعاتھا فى العدید من 

 والنفع للمعنیین بمحاسبة كما أدعو هللا سبحانھ وتعالى أن یكون فى ھذه الدراسة الخیر
  ٠ االستیراد والتصدیر

ًربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، اللهم أجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك الكريم خالصا  ً.  
  والحمد هللا الذى بنعمته تتم الصالحات

  عـــــالء ريـــــاض/ أستاذ       ھـ ١٤٣٢رمضان : القاھرة فى 

  احملاسبةأستاذ                  م٢٠١١ أغسطس
موعة االستشارية للمحاسبة و املراجعة    با

  واالكادميية العاملية للتدريب        
   إدارة التكاليف و املوازنة و املتابعة              

  مبجموعة شركات أيكوباك و إجيرياب وكوباك
   خبري منازعات اإلستثمار–حمكم دوىل 

  انونيةعضو مبركز العدالة للتحكيم واالستشارات الق
  عضو جبمعية الضرائب املصرية 
  مدرب حمرتف معتمد

---------------------  
 لالتصال :  

  ٠١٠٠ / ٥٤٤٦٨٣٨ : محمول 
 alaa_reyad2000@yahoo.com:            إیمیــــل  
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  الفصل األول

لعملیات األستیراداألسس المحاسبیة   
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 " :تكلفة الرسالة = المشتریات األجنبیة = ریات الخارجیة المشت" : مفھوم االعتماد المستندى  -١
بأن ، ھو عبارة عن تعھد كتابى من البنك بناء على طلب عمالئھ المستوردین لصالح المصدرین " 

یدفع قیمة البضائع المستوردة أو أن یقبل بقیمتھا كمبیاالت وذلك بمجرد تسلم البنك أو إرسال 

  ٠"المستورد وتنفیذ كافة شروط االعتماد مستندات شحن البضائع الى بلد 

  : االطراف المكونة لالعتماد المستندى  

  :عملیات االعتماد المستندى تتم عادة بین أربعة أطراف ھم 

وھو الذى یطلب من البنك فتح االعتماد المستندى لصالح المصدر ) : المشترى ( المستورد   - أ

 ٠ "  The Applicantطالب فتح االعتماد " ویطلق علیة 

على قیمة بضاعتھ   من الحصولالتى تمكنھ وھو الذى یطلب الضمانات ) :البائع ( المصدر   - ب

ویتمثل ھذا الضمان فى قیام بنك المستورد بفتح اعتماد مستندى ، بمجرد شحنھا للمستورد 

 ٠ " The Beneficiaryالمستفید " ویطلق علیة  ، لصالحھ 

تح االعتماد المستندى ویخطر المصدر بھ عن طریق وھو البنك الذى یقوم بف: بنك المستورد   - ت

وھذا البنك یضمن  " The Issuing Bankالبنك فاتح االعتماد " مراسلتة ویطلق علیة 

دفع قیمة االعتماد المفتوح عند وصول مستندات الشحن أو قبول كمبیاالت مسحوبة علیة 

  ٠بواسطة المصدر 

لمصدر بالخارج ویتم تحدیدة باالتفاق بین وھو البنك الذى یتعامل معة ا: بنك المصدر   - ث

ویقوم ھذا البنك بتسلیم مستندات الشحن وذلك بعد مطابقتھا للشروط ، المستورد والمصدر 

لبنك المستورد وسداد قیمة البضاعة أو قبول كمبیاالت بقیمتھا لصالح المصدر نیابة عن بنك 

 ٠"  Advising Bankمبلغ االعتماد " ویطلق علیة ، المستورد 

  :ملحوظة ھامة 

عند فتح االعتماد " بنك المستورد " للبنك فاتح االعتماد ) المشترى (           یجب أن یحدد المستورد 

والتى یطلبھا بنك المستورد من المصدر عن ، ) البائع ( المستندى لالستیراد المستندات المطلوبة من المصدر 

  :وأھم ھذه المستندات " حن مستندات الش" ویطلق علیھا طریق بنك المصدر 

  ٠بولیصة الشحن البحرى أو الجوى أو البرى  -٢"واحدة مع قبطان المركب و أخرى مع بنك المستورد واخرى مع المستورد "فاتورة البضاعة  -١

  ٠) شھادة المنشأ (  شھادة أصل البضاعة - ٤                                ٠بولیصة التأمین  -٣

   ٠ قوائم وزن البضاعة المشحونة - ٦)                بالنسبة لألغذیة ( شھادة صحیة -٥

   ٠الخ ٠٠٠ شھادة تحلیل للمواد الكیماویة -٧

 
 االعتمادات المستندیة
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  :االوراق المطلوبة لفتح االعتماد        

  ٠سجل تجاري  

  ٠بطاقة ضریبیة  

 ٠  استیرادبطاقة  

 ٠ شھادة التسجیل في ضریبة المبیعات  

 ٠رار ضریبي آخر إق  

 ٠ )٤(جذد بملئ نموویقوم المستور  

 ٠ تورید مرا  

  

  

  

  :أنواع اإلعتمادات المستندیة  -٢

  

  بیـــان  أنواع االعتمادات المستندیة  مسلسل

   اعتمادات مستندیھ باالطالع-١

Sight Letter of Credit 

   اعتمادات مستندیھ باآلجل-٢

Deferred Letter of Credit 
  حسب طرق الوفاء بالقیمة للمصدر: ًأوال   ١

   االعتماد المستندى لمدفوعات مقدمة-٣

Advance Payment Letter of Credit 

      

   اعتماد مستندى قابل لإللغاء-١

Revocable Letter of Credit 

   اعتماد مستندى غیر قابل لإللغاء-٢

Irrevocable Letter of Credit 

  عزز غیر قابل لإللغاء اعتماد مستندى م-٣

Confirmed Irrevocable 

  حسب التزام وتعھد البنك: ًثانیا   ٢

   اعتماد مستندى غیر معزز وغیر قابل لإللغاء-٤
Unconfirmed Irrevocable Letter of Credit 
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   اعتماد مستندى قابل للتحویل-١

Transferable Letter of Credit 

  للتجزئة اعتماد مستندى قابل -٢

Divisible Letter of Credit 

   اعتماد مستندى غیر قابل للتجزئة-٣

Indivisible Letter of Credit 

  حسب شروط تنفیذ االعتماد: ًثالثا   ٣

   اعتماد مستندى دائرى-٤

Revolving Letter of Credit 

      

  رةاالعتمادات المستندیھ لالستیراد أو االعتمادات الصاد -١

Import Letters of Credit 
٤  

حسب طبیعة عملیات التجارة : ًرابعا

  االعتمادات المستندیھ للتصدیر أو االعتمادات الواردة -٢  الخارجیة

Export Letters of Credit  

      

  
  : حسب طرق الوفاء بالقیمة للمصدر : ًأوال 

  :     Sight Letter of Credit اعتمادات مستندیھ باالطالع -١

ًبالدفع فورا إلى " مبلغ االعتماد "  بنك المصدر  - اسل ًطبقا لھذا النوع من االعتماد یقوم البنك المر

   ٠" بنك المستورد " والرجوع بعد ذلك على البنك فاتح االعتماد ، المستفید مقابل تقدیم المستندات 

  :     Deferred Letter of Credit اعتمادات مستندیھ باآلجل -٢

بسحب كمبیاالت على المستورد بقیمة " المصدر " ًطبقا لھذا النوع من االعتماد یقوم المستفید 

   ٠البضاعة تستحق الدفع بعد مدة معینة یتم االتفاق علیھا 

  :   Advance Payment Letter of Credit االعتماد المستندى لمدفوعات مقدمة -٣

ًطبقا لھذا النوع من االعتماد یحق للمستفید أن یسحب مقدما مبالغ معینة تخصم فیما بعد من القیمة  ً

   ٠الیة للبضاعة اإلجم
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  : حسب التزام و تعھد البنك : ًثانیا 

  :   Revocable Letter of Credit اعتماد مستندى قابل لإللغاء -١

ًطبقا لھذا النوع من االعتماد یستطیع المستورد أن یلغیھ فى اى وقت سابق لشحن البضاعة دون 

ى اى وقت إذا اخل المستورد بالتزامھ كما یستطیع البنك فاتح االعتماد أن یلغیھ ف، إخطار المصدر 

  ٠وھذا النوع غیر شائع فى الحیاة العملیة لعدم إقبال المصدرین علیة ، تجاھھ 

  :   Irrevocable Letter of Credit اعتماد مستندى غیر قابل لإللغاء -٢

عدیلھ بالزیادة ًطبقا لھذا النوع من االعتماد ال یستطیع البنك فاتح االعتماد إلغاءه أو الرجوع عنھ أو ت

وكذلك ال ، أو التخفیض إال بموافقة المستفید أو بعد انتھاء فترة الضمان المحددة عند فتح االعتماد 

وھذا النوع ھو السائد ، یستطیع المصدر أو المستورد إلغاءه إال إذا اتفق الطرفان على غیر ذلك 

   ٠استخدامھ الرتفاع درجة الضمان بھ 

  :    Confirmed Irrevocable قابل لإللغاءاعتماد مستندى معزز غیر  -٣

ًطبقا لھذا النوع من االعتماد ال یمكن إلغاءه وكذلك یحتوى على تعھدین األول الوفاء بقیمة البضائع 

وبالتالى ھذا النوع من االعتمادات ، من البنك فاتح االعتماد والثانى من البنك المراسل مبلغ االعتماد 

   ٠دى الى زیادة ثقة المصدر بالمستورد مما یؤ، ًیقدم ضمانا أكثر 

   :Unconfirmed Irrevocable Letter of Credit اعتماد مستندى غیر معزز وغیر قابل لإللغاء -٤

ًطبقا لھذا النوع من االعتماد ال یضیف البنك المراسل مبلغ االعتماد تعھده الى تعھد البنك فاتح  

تبلیغ االعتماد الى المستفید دون التعھد تجاھھ بدفع ًویكون دورة وسیطا فقط حیث یقوم ب، االعتماد 

   ٠االلتزام 

  : حسب شروط تنفیذ االعتماد ": ثالثا

  :   Transferable Letter of Credit اعتماد مستندى قابل للتحویل -١

، ًطبقا لھذا النوع من االعتماد یحق للمستفید أن یحول االعتماد أو جزء منھ الى مستفید آخر أو أكثر 

بل البنك المراسل بناء على طلب البنك فاتح االعتماد المستندات المقدمة من مستفید آخر غیر ویق

   ٠المستفید األصلى الذى ورد اسمھ فى االعتماد 

  :    Divisible Letter of Credit اعتماد مستندى قابل للتجزئة -٢

دفعات خالل مدة سریان ًطبقا لھذا النوع من االعتماد یمكن للمصدر أن یقوم بشحن البضاعة على 

وفى المقابل یحص على قیمة كل دفعة من البنك المراسل عن كل شحنة یتم تصدیرھا ، االعتماد 

   ٠مقابل تسلیم مستندات الشحن للبنك 

  :   Indivisible Letter of Credit اعتماد مستندى غیر قابل للتجزئة -٣

عة دفعة واحدة كما یتم الدفع لھ مرة واحدة ًطبقا لھذا النوع من االعتماد یلتزم المصدر بشحن البضا

   ٠مقابل تسلیم مستندات الشحن 
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  :Revolving Letter of Credit اعتماد مستندى دائرى      -٤

ًطبقا لھذا النوع من االعتماد یتجدد تلقائیا سواء من حیث المبلغ أو المدة  وقد یكون ھذا النوع من ، ً

بالغ الباقیة التى لم تستخدم خالل الفترة إلى الفترات التالیة ًاالعتماد متجمعا بحیث یسمح بإضافة الم

   ٠ًوقد یكون غیر متجمع وفى ھذه الحالة یعتبر اعتماد كل فترة مستقال عن الفترات األخرى 

  : حسب طبیعة عملیات التجارة الخارجیة ": رابعا

  :    Import Letters of Credit االعتمادات المستندیھ لالستیراد أو االعتمادات الصادرة -١

ًطبقا لھذا النوع من االعتماد تقوم البنوك المحلیة بفتحھا بناء على طلب المستوردین المحلیین لصالح 

   ٠المصدرین فى الخارج 

   :    Export Letters of Creditاالعتمادات المستندیھ للتصدیر أو االعتمادات الواردة  -٢

أجنبیة  بالطلب من بنوك محلیة بفتحھا لصالح مصدرین ًطبقا لھذا النوع من االعتمادات تقوم بنوك 

   ٠محلیین بناء على طلب مستوردین فى الخارج 

وفى حالة اتساع حجم العمل یمكن ، ویقوم قسم االعتمادات المستندیة بھذین النوعین من االعتمادات المستندیة 

   ٠وعین السابقین أن یجزأ القسم إلى قسمین منفصلین یختص كل واحد منھما بمھام أحد الن
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  :االعتمادات المستندیة لالستیراد 

  :    بعد أن یستقر االتفاق بین المستورد و المصدر األجنبى على 

  ٠نوعیة البضاعة  

  ٠قیمة البضاعة  

  ٠شروط الدفع  

  ٠شروط التسلیم  

  ٠ الخ ٠٠٠نفقات الشحن و التأمین  

المحلیة  یتقدم بموجبھا الى أحد البنوك   Broform Invoiceفاتورة مبدئیة یحصل المستورد على 

  ٠ًطالبا فتح االعتماد المستندى لصالح المصدر 

  : الدورة المستندیة لالعتماد المستندى لالستیراد : ًأوال 

  :     یتم االعتماد المستندى لالستیراد من خالل أربع عملیات رئیسیة ھم 

 ٠ على طلب العمیل المستورد ًفتح االعتماد بناء .١

  ٠إجراءات تغطیة اإلعتمادات بالتفاق مع العمیل  .٢

  ٠إجراءات تنفیذ االعتماد المستندى مع البنك المراسل بالخارج  .٣

 ٠إلغاء االعتماد باألقفال بعد تنفیذ شروطة بالكامل  .٤

  :وتتلخص الدورة المستندیة لالعتمادات المستندیة لالستیراد فى اآلتى 

من أصل وصورة ویرفق  ) ٤نموذج ( عمیل المستورد باستیفاء طلب فتح االعتماد المستندى یقوم ال .١

ویوضح بالطلب البیانات الخاصة بالبضاعة ، بھ الفاتورة المبدئیة التى تصل إلیة من المستورد 

 صورة من بطاقة القید في سجل المستوردینو ،ًالمطلوب استیرادھا طبقا للفاتورة المبدئیة للمصدر 

صورة من بطاقة استیراد احتیاجات / في حالة االستیراد بغرض االتجار) بطاقة استیرادیة(

فاتورة معتمدة من الھیئة العامة لالستثمار في  / مستلزمات اإلنتاج في حالة االستیراد بغرض التصنیع

واردات  نسخ من طلب تمویل ٣عدد  ، حالة االستیراد بالنسبة للجھات الخاضعة لقانون االستثمار

البضاعة  –بیانات عن المستورد (موقع علیھا من العمیل ویتضمن ) ١١ نموذج(بالعمالت الحرة 

من البنك بعد  نموذجویعتمد ھذا ال) قیمة المصاریف اإلداریة المسددة –طریقة التمویل  –المستوردة 

ویرسل نسخة إلي وزارة التجارة الخارجیة مرفق بھا صورة من الفاتورة المبدئیة عند  عتمادفتح اال

 
 االعتمادات المستندیة لالستیراد
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ثم .عتمادن والنسخة الثالثة یحتفظ بھا في ملف االونسخة تسلم للعمیل مع مستندات الشح عتمادفتح اال

  ٠یحول الطلب بعد المراجعة إلى وحدة الدراسة والتحلیل بقسم االعتمادات المستندیة 

   
) نسبة محددة بالكامل أو ( بعد دراسة الطلب وتحدید نسبة تغطیة العمیل المستورد لقیمة االعتماد  .٢

یرسل إلى إدارة البنك مع توصیات وحدة الدراسة و ، ) عملة محلیة أو أجنبیة ( وعملة التغطیة 

  ٠التحلیل

فى حالة موافقة إدارة البنك على فتح االعتماد یرسل الطلب ومرفقاتة إلى الوحدة المحاسبیة بقسم  .٣

یرسل األصل إلى ’ من أصل وصورة االعتمادات المستندیة والتى تقوم بتحریر اخطار قبول الطلب 

وتستخدم الصورة فى التسجیل فى دفتر الیومیة المساعدة ، ًالعمیل المستورد موضحا فیة قیمة التأمین 

 ثم یرسل ٠لالعتمادات المستندیة والترحیل الى دفتر االستاذ المساعد لعمالء االعتمادات المستندیة 

  ٠حدة التنفیذ و المتابعة طلب فتح االعتماد المستندى ومرفقاتة إلى و

یتقدم العمیل إلى قسم االعتمادات المستندیة لسداد قیمة التأمین أو الغطاء و العموالت والمصروفات  .٤

ًفإذا كان السداد نقدا یحرر إذن تورید نقدیة من أصل وصورتین وبعد السداد یسلم ، المتعلقة باالعتماد 

للتسجیل وترسل الصورة الثانیة إلى الوحدة األصل للعمیل ویحتفظ بصورة فى قسم الخزینة 

المحاسبیة بقسم االعتمادات المستندیة للتسجیل بدفتر الیومیة المساعدة واألستاذ المساعد لالعتمادات 

فیتم تحریر إشعار ، ً اما إذا كان السداد یتم خصما من الحساب الجارى الدائن للعمیل ٠المستندیة 

وترسل صورة إلى قسم الحسابات الجاریة  ، ل إلى العمیلیرسل األص، وصورتین من أصل خصم 

والصورة الثانیة ترسل إلى الوحدة المحاسبیة بقسم االعتمادات المستندیة للتسجیل ، للتسجیل بدفاترة 

  ٠بالدفاتر المختصة 

ًتحرر وحدة المتابعة والتنفیذ بعد تسلمھا طلب فتح االعتماد المستندى ومرفقاتھ إخطارا من أصل  .٥

ویرسل األصل ، وتحتفظ وحدة المتابعة والتنفیذ بصورة ، ترسل صورة للعمیل ، الث صور وث

والصورة الثالثة إلى البنك المراسل كإخطار بتكلیفة بدفع قیمة البضاعة للمصدر بمجرد تسلمة 

تم  ویقوم البنك المراسل بدورة بالمتابعة وعندما ی٠مستندات الشحن والتأكد من استیفاء جمیع الشروط 

ثم یقوم ، شحن البضاعة ویتسلم مستندات الشحن یقوم بسداد القیمة للمصدر أو یقبل كمبیالة لصالحة 

ًبإرسال مستندات الشحن إلى البنك المحلى فاتح االعتماد مرفقا بھا اشعار خصم بالقیمة وكافة 

  ٠المصروفات 

اشعار خصم ، لشروط االعتماد تحرر وحدة المتابعة والتنفیذ عند تسلمھا مستندات الشحن المطابقة  .٦

فیتقدم ، وإخطار العمیل بوصول مستندات الشحن ، بقیمة عمولة البنك وكافة المصروفات األخرى 

ًالعمیل إلى البنك فاتح االعتماد لتسویة مدیونیتة إما خصما من حسابة الجارى أو نقدا  أو قبول ، ً
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 وقد یقوم ٠ن تسلم البضاعة من المیناءكمبیالة المصدر فى مقابل تسلم مستندات الشحن حتى یتمك

 البنك بالتخلیص على البضاعة وتخزینھا وصرف دفعات منھا للعمیل مقابل سداد جزء من إلتزاماتھ 

فى حالة قبول العمیل كمبیالة المصدر یضیف البنك توقیعة علیھا للضمان ویحتفظ بالكمبیالة لدیة حتى  .٧

وتسجل بیانات ، ًیسلمھا للمصدر طبقا لتعلیمات المراسل تاریخ االستحقاق أو ترسل للبنك المراسل ل

 قبل تاریخ االستحقاق یخطر العمیل المستورد ٠الكمبیالة فى السجالت المختصة وأجندة االستحقاق 

بموعد استحقاق الكمبیالة حتى یتمكن من تغطیة حسابة لكى یتمكن البنك من سداد قیمة الكمبیالة 

  ٠المراسل فى تاریخ االستحقاق للمصدر بتحویل قیمتھا للبنك 

تقوم الوحدة المحاسبیة بالقسم بإثبات إنتھاء تنفیذ االعتماد المستندى فى الیومیة المساعدة لالعتمادات  .٨

كما تعد الوحدة المحاسبیة ، المستندیة والترحیل إلى األستاذ المساعد لعمالء االعتمادات المستندیة 

ًدوریا كشفا بملخص االعتمادات المس تندیة وبعد المراجعة یرسل إلى قسم الحسابات العامة للتسجیل ً

  ٠بدفتر الیومیة العامة والترحیل إلى دفتر األستاذ العام 

  

  

  : المعالجة المحاسبیة لالعتماد المستندى لالستیراد فى دفاتر المستورد : ًثانیا 

   ) :١(  مثال     

من المورد سابرینا  $ ١٠٠طن خامات بسعر الطن  ٢٤٠شركة تعمل فى مجال البالستیك قامت بإستیراد 

  : بایطالیا وفى سبیل تنفیذ تلك العملیة قامت بالخطوات التالیة 

 / ٨١٤رقم االعتماد  ( ٢٠٠٤ / ٠٣ / ٢٠ یوم بتاریخ ٩٠فتح إعتماد مستندى بتسھیل موردین  .١

٠ ) ٢٠٠٤  

وكان  ( ٢٨/٠٣/٢٠٠٤بتاریخ من قیمة االعتماد وذلك % ١٠قام البنك بخصم دفعة مقدمة مقدارھا  .٢

  ٠)  جنیة مصرى ٦سعر الدوالر 

  ٠ ٢٨/٠٣/٢٠٠٤ جنیة وذلك بتاریخ ٢٨٨٠قام البنك بخصم مصاریف بنكیة قدرھا  .٣

  : قام المورد بشحن البضاعة على مرتین  .٤

  ٠ ٢٠٠٤/ ١٥/٠٤ طن بتاریخ ١٠٠بكمیة : الشحنة األولى  

  ٠ ٢٠٠٤ /٢٥/٠٤ طن بتاریخ ١٤٠بكمیة :  الشحنة الثانیة 

 ٦.٢٥وكان سعر الدوالر   ( ٣٠/٠٤/٢٠٠٤تم إستالم الشحنة األولى وإضافتھا للمخازن بتاریخ  .٥

 ٠) جنیة مصرى 

 ٦.٥٠وكان سعر الدوالر  ( ٢٠٠٤/ ٠٥ / ١٠تم إستالم الشحنة الثانیة و إضافتھا للمخازن بتاریخ  .٦

  ٠) جنیة مصرى 

 : كما یلى  فاتورة تخلیص جمركى حسب كل شحنة ٢تم استالم عدد  .٧
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  الشحنة األولى : ًأوال : 

  ٠ جنیة مصرى ٦٠٠مصاریف جمارك بقیمة  .١

  ٠ جنیة مصرى ٦٠٦٠ضریبة مبیعات بقیمة  .٢

  ٠ جنیة مصرى ٢٠٠مصاریف تخلیص بقیمة  .٣

  ٠ جنیة مصرى ٣٠٠مصاریف نقل بقیمة  .٤

   ٠ جنیة مصرى ٤٠مصاریف أخرى  .٥

  :یخصم               

  ٠نیة مصرى  ج٦٦٦٠الرسوم الجمركیة بقیمة  .١

المستحق للمخلص بقیمة (  جنیة مصرى ١٥ضریبة أرباح تجاریة وصناعیة بقیمة  .٢

  ) جنیة مصرى ٥٢٥

   الشحنة الثانیة: ً ثانیا :  

  ٠ جنیة مصرى ٨٤٠مصاریف جمارك بقیمة  .٦

  ٠ جنیة مصرى ٨٤٨٤ضریبة مبیعات بقیمة  .٧

  ٠ جنیة مصرى ٣٠٠مصاریف تخلیص بقیمة  .٨

  ٠نیة مصرى  ج٤٥٠مصاریف نقل بقیمة  .٩

   ٠ جنیة مصرى ١٢٦مصاریف أخرى  .١٠

  :یخصم               

  ٠ جنیة مصرى ٩٣٢٤الرسوم الجمركیة بقیمة  .١

المستحق للمخلص (  جنیة مصرى ٢٢.٥٠ضریبة أرباح تجاریة وصناعیة بقیمة  .٢

 ) جنیة مصرى ٨٥٣.٥٠بقیمة 

   ٦.٥٠وكان سعر الصرف للدوالر ( ق  تم سداد قیمة الشحنة األولى والثانیة للمورد فى تاریخ اإلستحقا-٨

   ٠ًوذلك خصما من حساب الشركة الجارى بالدوالر لدى البنك )     جنیة مصرى 

  : المطلوب فى ضوء البیانات السابقة 

 :إعداد قیود الیومیة الالزمة مع العلم أن  .١

  ٠الشركة تقوم بإعداد مركز مالى شھرى  

 ًة المبیعات خصما من حسابھا الجارى لدى الشركة تقوم بسداد الرسوم الجمركیة وضریب

  ٠مصلحة الجمارك 

 ًتصویر قائمة التكالیف لكل شحنة موضحا بھا تكلفة الطن ؟  .٢

التنویة إلى التغیر الذى یطرأ على قید اإلستحقاق لمصاریف التخلیص فى حالة كون العملیة قطع  .٣

 غیار ولیست شراء خامات ؟ 
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  : الحــــــــل 

  : إیضاحات للحل 

 : لنسبة لضریبة األرباح التجاریة و الصناعیة تخصم بواقع با .١

 ٠على قیمة فاتورة التفریغ % ٢  

 ٠على قیمة فاتورة النقل % ٢  

 ٠على قیمة فاتورة المخلص % ٥  

من قیمة الشحنة األولى یتم حساب الثالث شھور فترة السداد من تاریخ % ٩٠بالنسبة لسداد الـ  .٢

 إذن یكون تاریخ ٢٠٠٤ / ٠٤ / ١٥ول الشحنة االولى كان وصول الشحنة وحیث أن تاریخ وص

  ٠ ٢٠٠٤ / ٠٧ / ٢٥ وللشحنة الثانیة ٢٠٠٤ / ٠٧ / ١٥السداد ھو 

  ٠ $ ٢٤.٠٠٠  =$ ١٠٠ x طن ٢٤٠) = العملیة ( قیمة االعتماد  .٣

  ٠ ٢٠٠٤ / ٠٣ / ٢٠ یوم بتاریخ ٩٠تسھیل مورد : االعتماد  .٤
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 : د الالزمة كما یلى یكون إعداد القیو .٥

  رقم القید  بیــــــــــــان  دائـــــن  مـــدیـــن

١٤.٤٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

١٤.٤٠٠  

  االعتمادات المستندیة / من حـ 

  ٢٠٠٤ / ٨١٤          اعتماد رقم 

            خامات 

            غطاء نقدى 

  البنك/ الى حـ 

   من قیمة العملیة %١٠) دفعة مقدمة ( قید إثبات سداد الغطاء النقدى 

٢٤.٠٠٠ $x ١٠ %x جنیة مصرى ١٤.٤٠٠=  جنیة ٦   

  

  

  

١  

٠٣ / ٢٨  

ًأربعة عشر ألفا وربعمائة جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ١٤.٤٠٠  ١٤.٤٠٠ ً٠    

٢.٨٨٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢.٨٨٠  

  االعتمادات المستندیة / من حـ 

  ٢٠٠٤ / ٨١٤          اعتماد رقم 

            خامات 

  صاریف بنكیة           م

  البنك/ الى حـ 

  قید إثبات خصم المصاریف البنكیة

  

  

  

٢  

٠٣ / ٢٨  

  

     ٠ًألفان وثمانى مائة وثمانون جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٢.٨٨٠  ٢.٨٨٠

٥٦.٢٥٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٥٦.٢٥٠  

  

  

  االعتمادات المستندیة / من حـ 

  ٢٠٠٤ / ٨١٤          اعتماد رقم 

            خامات 

  قیمة الشحنة االولى  % ٩٠          

   ٦.٢٥ x% ٩٠ x$ ١٠٠ x طن ١٠٠            

  الموردین/ الى حـ 

              خارجیون

              سابرینا

   ٠٤ / ٣٠قید إثبات استحقاق قیمة الشحنة األولى والتى اضیفت بتاریخ 

   ٠ جنیة مصرى ٦.٢٥للمورد الخارجى بسعر صرف 

  

  

  

٣  

٠٤ / ٣٠  

  

ًست وخمسون ألفا ومأتى وخمسون جنیھا : االجمالى فقط وقدرة   ٥٦.٢٥٠  ٥٦.٢٥٠ ً٠    
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  رقم القید  بیــــــــــــان  دائـــــن  مـــدیـــن

٨١.٩٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٨١.٩٠٠  

  

  

  االعتمادات المستندیة/ من حـ 

  ٢٠٠٤ / ٨١٤اعتماد رقم           

  خامات          

  نیةقیمة الشحنة الثا% ٩٠         

  ٦.٥٠ x% ٩٠ x$ ١٠٠ x طن ١٤٠         

  الموردین/ الى حـ 

  خارجیون           

  سابرینا           

  ٠٥ / ١٠لثانیة والتى اضیفت بتاریخ قید إثبات استحقاق قیمة الشحنة ا

  ٠ جنیة مصرى ٦.٥٠للمورد الخارجى بسعر صرف 

  

  

  

٤  

٠٥ / ١٠  

  

ً وثمانون ألفا وتسعمائة جنیھا واحد: االجمالى فقط وقدرة   ٨١.٩٠٠  ٨١.٩٠٠ ً٠     

١.١٤٠  

  

  

  

  

  

  

٦.٠٦٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٥٢٥  

  

٦.٦٧٥  

  

  

  االعتمادات المستندیة/ من حـ 

  ٢٠٠٤ / ٨١٤اعتماد رقم            

  خامات           

   جمارك٦٠٠       

   تخلیص٢٠٠       

   نقل٣٠٠       

   أخرى ٤٠       

  دائنون متنوعون / من حـ 

      ضرائب مبیعات         

  )القیمة بالصافى ) ( اسم المخلص ( المخلصین / الى حـ 

   ٢٠٠٤ / ٨١٤           اعتماد رقم 

  دائنون متنوعون / الى حـ 

    جارى مصلحة الجمارك٦.٦٦٠       

  ) أرباح تجاریة وصناعیة .ض(     جارى مصلحة الضرائب ١٥        

ص الجمركى الخاصة بالشحنة األولى           قید اثبات استحقاق مصاریف التخلی

٥  

  

   ٠ًسبعة اآلف ومائتى جنیھا : االجمالى فقط وقدرة   ٧.٢٠٠  ٧.٢٠٠
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  رقم القید  بیــــــــــــان  دائـــــن  مـــدیـــن

١.٧١٦  

  

  

  

  

  

  

٨.٤٨٤  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٨٥٣,٥٠  

  

٩.٣٤٦,٥٠  

  

  

  االعتمادات المستندیة/ من حـ 

  ٢٠٠٤ / ٨١٤د رقم اعتما           

  خامات           

   جمارك٨٤٠       

   تخلیص٣٠٠       

   نقل٤٥٠       

   أخرى ١٢٦       

  دائنون متنوعون / من حـ 

            ضرائب مبیعات   

  )القیمة بالصافى ) ( اسم المخلص ( المخلصین / الى حـ 

   ٢٠٠٤ / ٨١٤           اعتماد رقم 

  عون دائنون متنو/ الى حـ 

    جارى مصلحة الجمارك٩.٣٢٤        

  ) أرباح تجاریة وصناعیة .ض(  جارى مصلحة الضرائب ٢٢,٥٠      

 قید اثبات استحقاق مصاریف التخلیص الجمركى الخاصة بالشحنة الثانیة         

٦  

     ٠ًعشرة اآلف ومائتى جنیھا : االجمالى فقط وقدرة   ١٠.٢٠٠  ١٠.٢٠٠

٦٤.٥٩٠  

  

  

  

  

  

  

٦٤.٥٩٠  

  

  

  المشتریات الخارجیة / من حـ 

            خامات

  االعتمادات المستندیة / الى حـ 

  ٢٠٠٤ / ٨١٤اعتماد رقم            

  خامات           

قید إثبات إقفال االعتماد المستندى فى المشتریات الخارجیة للشحنة 

  ٠) یعد ھذا القید بعد عمل قائمة التكالیف للعملیة ( األولى 

٧  

ًأربع وستون ألفا وخمسمائة وتسعون جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٦٤.٥٩٠  ٦٤.٥٩٠ ً٠    
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  رقم القید  بیــــــــــــان  دائـــــن  مـــدیـــن

٦٤.٥٩٠  

  

  

  

  

  

  

٦٤.٥٩٠  

  

  المخزون السلعى / من حـ 

            مخزن الخامات

  المشتریات الخارجیة / الى حـ 

            خامات  

محاسب ( إقفال المشتریات الخارجیة فى المخزن للشحنة األولى قید إثبات

  ٠) مراقبة المخزون ھو من یعدة 

٨  

ًأربع وستون ألفا وخمسمائة وتسعون جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٦٤.٥٩٠  ٦٤.٥٩٠ ً٠    

  
  
  

  ٢٠٠٤ / ٨١٤قائمة تكالیف الشحنة األولى من االعتماد المستندى رقم 
  بیــــــــــان  القیمة

٦.٠٠٠  
  

٥٦.٢٥٠  
  

١.٢٠٠  
٦٠٠  
٢٠٠  
٣٠٠  
٤٠  

  )شحنة أولى ( من العملیة % ١٠قیمة الـ 
  ) جم ٦ x% ١٠ x   $١٠٠ x طن ١٠٠= ( 

  % ٩٠قیمة الـ 
  ) جم ٦.٢٥ x% ٩٠ x   $١٠٠ x طن ١٠٠= ( 

  نصیب الشحنة األولى من المصاریف البنكیة
  جمارك
  تخلیص

  نقل
  أخرى

  إجمالى تكلفة العملیة  ٦٤.٥٩٠
  متوسط تكلفة الطن  ٦٤٦

  
  :ایضاحات 

  :لحساب نصیب كل شحنة من المصاریف البنكیة : ًأوال 

  ٠ $ ١٠.٠٠٠= $ ١٠٠ x طن ١٠٠= قیمة الشحنة األولى 

   ٠ $ ١٤.٠٠٠= $ ١٠٠ x طن ١٤٠= قیمة الشحنة الثانیة  

  ٠ $ ٢٤.٠٠٠=                                       اإلجمالى 

   ٠ $ ١.٢٠٠ = ١٠.٠٠٠ x ) ٢٤.٠٠٠ / ٢.٨٨٠ = (نصیب الشحنة األولى

   ٠ $ ١.٦٨٠ = ١٤.٠٠٠ x ) ٢٤.٠٠٠ / ٢.٨٨٠= (نصیب الشحنة الثانیة 

  )الكمیة لكل شحنة / إجمالى المصاریف لكل شحنة ( = متوسط تكلفة الطن : ًثانیا 

   ٠ جم ٦٤٦=  طن ١٠٠ / ٦٤.٥٩٠= متوسط تكلفة الطن للشحنة األولى 

  ٠ جم ٦٦٩=  طن ١٤٠ / ٩٣.٦٩٦= ن للشحنة الثانیة متوسط تكلفة الط



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   20  

  رقم القید  بیــــــــــــان  دائـــــن  مـــدیـــن

٩٣.٦٩٦  

  

  

  

  

  

  

٩٣.٦٩٦  

  

  

  المشتریات الخارجیة / من حـ 

            خامات

  االعتمادات المستندیة / الى حـ 

  ٢٠٠٤ / ٨١٤اعتماد رقم            

  خامات           

ل االعتماد المستندى فى المشتریات الخارجیة للشحنة الثانیة قید إثبات إقفا

  ٠) یعد ھذا القید بعد عمل قائمة التكالیف للعملیة ( 

٩  

ًثالثة وتسعون ألفا وستمائة ست وتسعون جنیھا : االجمالى فقط وقدرة   ٩٣.٦٩٦  ٩٣.٦٩٦ ً٠     

٩٣.٦٩٦  

  

  

  

  

  

  

٩٣.٦٩٦  

  

  المخزون السلعى / من حـ 

  لخامات          مخزن ا

  المشتریات الخارجیة / الى حـ 

            خامات  

محاسب (قید إثبات إقفال المشتریات الخارجیة فى المخزن للشحنة الثانیة 

  ٠) مراقبة المخزون ھو من یعدة 

١٠  

ًثالثة وتسعون ألفا وستمائة ست وتسعون جنیھا : االجمالى فقط وقدرة   ٩٣.٦٩٦  ٩٣.٦٩٦ ً٠     

  
  ٢٠٠٤ / ٨١٤حنة الثانیة من االعتماد المستندى رقم قائمة تكالیف الش

  بیــــــــــان  القیمة
٨.٤٠٠  

  
٨١.٩٠٠  

  
١.٦٨٠  
٨٤٠  
٣٠٠  
٤٥٠  
١٢٦  

  )شحنة ثانیة ( من العملیة % ١٠قیمة الـ 
  ) جم ٦ x% ١٠ x   $١٠٠ x طن ١٤٠= ( 

  % ٩٠قیمة الـ 
  ) جم ٦.٥٠ x% ٩٠ x   $١٠٠ x طن ١٤٠= ( 

  المصاریف البنكیةنصیب الشحنة األولى من 
  جمارك
  تخلیص

  نقل
  أخرى

  إجمالى تكلفة العملیة  ٩٣.٦٩٦
  متوسط تكلفة الطن  ٦٦٩
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  رقم القید  بیــــــــــــان  دائـــــن  مـــدیـــن

٥٦.٢٥٠  

  

  

٢.٢٥٠  

  

  

  

  

  

  

٥٨.٥٠٠  

  

  الموردین/  حـ من

  خارجیون           

  سابرینا           

  فروق العملة/ من حـ 

  لبنكا/ الى حـ 

 بسعر صرف ٢٠٠٤ / ٠٧ / ١٥قید إثبات سداد الشحنة األولى بتاریخ 

   ) ٦.٥٠ x% ٩٠ x$ ١٠٠ x طن ١٠٠(  جم ٦.٥٠

١١  

ًثمانیة وخمسون ألفا وخمسمائة جنیھا : االجمالى فقط وقدرة   ٥٨.٥٠٠  ٥٨.٥٠٠ ً٠     

٨١.٩٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٨١.٩٠٠  

  

  الموردین/  حـ من

  خارجیون           

  سابرینا           

  

  البنك/ الى حـ 

 بسعر صرف ٢٠٠٤ / ٠٧ / ٢٥قید إثبات سداد الشحنة األولى بتاریخ 

   ) ٦.٥٠ x% ٩٠ x$ ١٠٠ x طن ١٤٠(  جم ٦.٥٠

١٢  

ًواحد وثمانون ألفا وتسعمائة جنیھا : االجمالى فقط وقدرة   ٨١.٩٠٠  ٨١.٩٠٠ ً٠     

  

  :إذن كل عملیة قیودھا تعد بالترتیب اآلتى 

 ٠داد قیمة الغطاء النقدى قید إثبات س .١

  ٠قید إثبات خصم المصاریف البنكیة  .٢

  ٠) الجزء الغیر مغطى ( قید إثبات استحقاق قیمة الشحنة  .٣

  ٠قید إثبات تسویة مصروفات التخلیص الجمركى  .٤

  ٠) من خالل قائمة التكلفة ( قید إثبات إقفال قیمة الشحنة فى حساب المشتریات  .٥

 ٠) محاسب مراقبة المخزون ھو من یعدة ( نة المخزون السلعى قید إثبات إقفال قیمة الشح .٦

   ٠قید إثبات سداد القیمة المغطیة فى تاریخ االستحقاق  .٧

  :ملخص الدورة المستندیة لعملیة استیراد 

  .) التخطیط أو الھندسیة ( طلب الشراء من اإلدارة الطالبة یتم إعداد  .١

 – إجمالى القیمة – السعر –الكمیة (  شامل یتم مراسلة المورد الخارجى للحصول على العرض .٢

  .)  الخ ............ میناء الوصول – شروط الشحن –شروط السداد 
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 . ٢یقوم المورد بإرسال الفاتورة المبدئیة ویحدد جمیع البنود الواردة فى البند رقم  .٣

 مدیر اإلنتاج – مدیر التخطیط( یتم تشكیل لجنة شراء للموافقة على العرض من قبل أعضاء اللجنة  .٤

  .)  العضو المنتدب – المدیر المالى –أو الصیانة 

 بولیصة – الباكینج لیست –الفاتورة النھائیة ( یقوم المورد بإرسال مستندات العملیة عند الشحن  .٥

  .)  شھادة المنشأ – بولیصة التأمین –الشحن 

 :یتم إرسال اشعارات البنك بالخصم  .٦

  اشعار القیمة. 

 اریف البنكیة اشعار بالمص.  

  اشعار بالمصاریف اإلداریة.  

Xxx العملیات الخارجیة /   من حـ  

  ٠٠٠٠٠                  عملیة رقم 

                    خامات

                  ٠٠٠٠  

Xxx أو المورد ( البنك /  الى حـ (  

  ٠یتم تحویل مبلغ للمخلص وتحمیل العملیة بقیمة المصاریف البنكیة  .٧

  ٠)  جنیة لكل حاویة ٢٠( م سداد إكرامیة على كل حاویة تعطى للسائق یت .٨

 ضریبة – الرسوم الجمركیة – التخزین –یقوم المخلص بإرسال فاتورة التخلیص شاملة التفریغ  .٩

  ٠) تخصم ضریبة المبیعات من الحساب الجارى ( المبیعات 

   ٠ًأتعاب التخلیص طبقا للتعاقد 

   ٠قد ًأتعاب النقل طبقا للتعا

   ٠جمیع المصاریف األخرى مدعمة بالمستندات 

  :على فاتورة ) ضریبة أرباح تجاریة و صناعیة ( یتم خصم 

  ٠% ) ٢و النقل % ٥و المخلص % ٢التفریغ ( 

  یراعى أن تكون القیمة الخاصة بالتفریغ باإلجمالى على فاتورة المخلص 

  

  

  

  :یتم إعداد القید المحاسبى 

Xxx الخارجیة العملیات/  من حـ   

  ٠٠٠                 عملیة رقم 
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                    خامات 

                 ٠٠٠٠  

Xxx الدائنون المتنوعون /  من حـ  

                   ضریبة المبیعات 

Xxx المدینون المتنوعون /  الى حـ  

             Xx الرسوم الجمركیة (جارى مصلحة الجمارك /  حـ (  

             Xx بالصافى ( المخلصین /  حـ(  

Xxx الدائنون المتنوعون /  الى حـ  

                   مصلحة الضرائب

  %٢النقل   

  %٢                               التفریغ 

  %٥                               التخلیص 

 التأكد من إذن اإلضافة مطابق للكمیة المتعاقد علیھا  .١٠

  لیة فى حساب المشتریات یتم إقفال العم

Xxx المشتریات الخارجیة/  من حـ  

  مواد تعبئة               قطع غیار أو                  خامات أو

Xxx العملیات الخارجیة /  الى حـ  

  ٠٠٠٠٠٠٠                 عملیة رقم 

  :ایضاحات تستخدم عند مراجعة مصاریف االعتمادات المستندیة 

  : الخاصة بالعملیات الخارجیة و االعتمادات المستندیة المصاریف البنكیة
  المصروف 

  البنك

  عمولة فتح االعتماد

  ٤  نموذج 

  عمولة السداد

  الخارجى

عمولة 

  تحصیل

  مصاریف

  السویفت

  مصاریف

  البرید

  عمولة االعتماد

  المستندى

  $٥  $٢٠  ــــ  $١٠٥: ٣٠من   %٠٠٣من % ٥٠  بنك المصرفیة
١.٢٥/٢%  

  یوم٦٠،  یوم ٩٠

  %٠.٦٧٥  ــــ  $٢٥  ــــ  $١٠٠ :٥من   %٠٠١  بنك البركة

  ــــ  ــــ  $٣٠  %٠٠٣  $١٠٠  %٠٠٣  البنك الوطنى

  %٠٠٤  %٠.٧٥  $٣٠  ــــ  $٣٠حد أدنى   %٠٠٢  البنك االھلى

  

  :بنك فیصل االسالمى 

   ٠نسبة العائد % ١١.٢٥

  ٠عمولة فتح االعتماد المستندى  % ١.٢٥
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  ٠مصاریف إداریة %  ٠٥

   ٠سبیة دمغة ن% ٠٠٢

  ) : من القیمة % ١١.٢٥نسبة العائد ( كیفیة حساب العائد الخاص ببنك فیصل االسالمى 

  :من قیمة العملیة % ٩٠العئد فى حالة القیمة الغیر مغطاة 

 ٠جم ٠٠٠٠=  شھر ١٢/ شھر ١١ x سعر الفائدة x% ٥٠= الجزء األول  .١

 ٠جم ٠٠٠٠=  شھر ١٢/ شھر ١٢ x سعر الفائدة x% ٥٠= الجزء الثانى  .٢

  ٠) الجزء الثانى + الجزء األول ( إجمالى العائد 

  نظام مرابحة % ٩٠ثم یتم تحویل الـ، غطاء للعملیة ویتم السداد من الحساب الجارى % ١٠یتم أخذ 

   :البركة مصربنك 

  ٠نسبة العائد من قیمة العملیة % ١٠         

   ٠الدمغة النسبیة % ٠٠٢.٥         

   ٠)  شھر١٢/ شھر ١٢ x% ١٠ x قیمة العملیة =  (        العائد 

  ًمصاریف وزارة االقتصاد ثایتة على مستوى البنوك وذلك وفقا للنسب المتفق علیھا كما یلى : 

  بیان مصاریف وزارة االقتصاد 

  قیمة مصاریف وزارة االقتصاد بالجنیة المصرى  الشریحة باأللف جنیة

  ٥  ٥٠٠٠ وحتى ١٠٠٠من 

  ١٠٠  ٢٠٠٠٠ وحتى ٥٠٠٠من 

  ١٥٠  ٥٠٠٠٠ وحتى ٢٠٠٠٠من 

  ٢٠٠  ١٠٠٠٠٠ وحتى ٥٠٠٠٠من 

  ٣٠٠  ١٥٠٠٠٠ وحتى ١٠٠٠٠٠من 

  ٣٥٠  ٢٠٠٠٠٠ وحتى ١٥٠٠٠٠من 

  ٤٠٠  ٢٥٠٠٠٠ وحتى ٢٠٠٠٠٠من 

  ٥٠٠  ٣٠٠٠٠٠ وحتى ٢٥٠٠٠٠من 

  ٦٠٠  ٣٥٠٠٠٠ وحتى ٣٠٠٠٠٠من 

  ٧٥٠  ٥٠٠٠٠٠ وحتى ٣٥٠٠٠٠من 

  

  

  :مثال لحساب العائد 
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والباقى % ١٠وكان الغطاء النقدى یقدر بنسبة  $ ١٠٠.٠٠٠٠لدینا قیمة عملیة تقدر بـ بفرض أنھ توجد 

 جنیة وعند حساب العائد وعمل اول ٦مرابحة من بنك فیصل اإلسالمى وكان سعر الصرف وقت سداد الغطاء 

   ٠%  ١١.٢٥ومعدل العائد لدى البنك ٠ جنیة ٦.٥٠ جنیة وعند اصدار الشیك الثانى یقدر بـ ٦.٢٥شیك 

  :المطلوب 

  حساب العائد الخاص بالبنك ؟ 

  ٠ جنیة ٦٠.٠٠٠ = ٦ x% ١٠ x$ ١٠٠.٠٠٠= قیمة الغطاء  .١

  $  ٤٥.٠٠٠قیمة العائد الخاص بأول شیك والذى قیمتھ  .٢

 =٤٥.٠٠٠ $x ٦.٢٥ x ١١.٢٥ %x ٠ جنیة ٢٩.٠٠٤ = ١١/١٢   

  $ ٤٥.٠٠٠قیمة العائد الخاص بثانى شیك والذى قیمتھ  .٣

 =٤٥.٠٠٠ $x ٦.٥٠ x ١١.٢٥ %x ٠ جنیة ٣٢.٩٠٦ = ١٢/١٢   

   ٠ جنیة ٦١.٩١٠=  } ٣٢.٩٠٦ + ٢٩.٠٠٤{ = إذن إجمالى العائد 

  

  : معالجة الفروقات الناتجة عن المستحق المثبت بالدفاتر وبین الفعلى من واقع كشوف البنك و الفواتیر 

  : كارتھ العملیة بالمخازن لمعرفة إن كان بھا رصید أم ال بدایة نشوف 

  إن كان بھا رصید نأتى بنسبة الرصید الموجود الى نسبة الكمیة اإلجمالیة فلو كانت الفروقات بالزیادة : ًأوال 

  من الفروقات ویحمل بھا % ٥٠إذن نضرب النسبة المستخرجة فى ) الفعلى أكبر من المستحق        ( 

  یتم التخفیض لو كانت الفروقات  والعكس ٠األخرى توجھ مصاریف صناعیة % ٥٠       المخزن و الـ 

    ٠       بالسالب 

  ً مثال مواد - خامات  –إن كان ال یوجد رصید فى حالة الزیادة احمل على المصاریف الصناعیة : ًثانیا 

   ٠وإن كانت الحالة نقصان أقوم بالتخفیض من المصاریف الصناعیة ،        رئیسیة 

   ٠ النقصان الناتجة عن االستحقاق و الفعلى یتم معالجتة كفروق عملة المعالجة فى حالة الزیادة أو: ًثالثا 

  الفرق بین المرابحة و التسھیل ؟ 

   ٠" ھو عبارة عن إقتراض من البنك ولكنة موجة لشراء شیئ محدد بعینة  " :المرابحة 

   ٠" نك ھو عبارة عن حساب مدین یتم االتفاق على الحد األقصى لھ بین العمیل و الب" : التسھیل 

  : ویحسب علیة نوعان من المصاریف ھما 

  ٠حسب االتفاق أو حسب الكریدول المعتمد من البنك المركزى : " فائدة  .١

على أعلى رصید خالل % ١.٥٠أو % ١وتكون بنسبة : " عمولة أعلى رصید مدین خالل الشھر   .٢

  ٠الشھر 

  

  اثر االعتماد المستندي علي الحسابات الختامیة
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  ھناك حالتان

  

                في حالة عدم تنفیذ االعتماد المستندي قبل اعداد الحسابات        في حالة تنفیذ االعتماد قبل اعداد الحسابات

  :الختامیھ              :الختامیة 

  ولاالصبنود  ضمن ق االعتماد المستندي في المیزانیة   یتم غل  المتاجره/ ـاالعتماد المستندي في ح /ـ یتم غلق ح

  ٠ المتداولھ    ٠ مشتریات أي في الجانب االیمن مدین

   Xx المیزانیة العمومیھ  المشتریات الخارجیة /  من حـ  

       Xx اصول متداولھ  االعتمادات المستندىة /   الى حـ  

  Xx  المتاجرة  /  من حـ      xxxاالعتماد المستندي     

        Xx المشتریات الخارجیة /  الى حـ  

    

  
  

  :حساب معامل الدوالر
  :مثال         

  ٠جم  ٦٠٠.٠٠٠اذا كانت قیمة االعتماد بالجنیھ المصري 

  :وكانت بیانات البضاعھ المستوردة كالتي 

  ةلوحدة بالدوالر كما ورد بالفاتورسعر ا  الكمیھ  النوع

  ٧  ١٠٠٠  ثالجات

  ٨  ٢٠٠٠  كمبیوترات

  ٥  ١٥٠٠  مراوح

  الحل 
عتماد بالجنیة المصري                                                                                                                              قیمة اال=معامل الدوالر 

 قیمة االعتماد بالدوالر   

  جنیة لكل دوالر  ١٩.٦٧= ٣٠٥٠٠÷٦٠٠٠٠٠=بالتعویض
  سعر بیع الوحدة  تكلفة الثالجة بالجنیھ  تكلفة الثالجات بالجنیھ  معامل الدوالر  $سعر الوحدة   الكمیھ  النوع

  ١٧٩  ١٣٧.٦٩  ١٣٧٦٩٠  ١٩.٦٧  ٧  ١٠٠٠  ثالجات

  ٢٠٥  ١٥٧.٣٦  ٣١٤٧٢٠  ١٩.٦٧  ٨  ٢٠٠٠  كمبیوترات

  ١٢٨  ٩٨.٣٥  ١٤٧٥٢٥  ١٩.٦٧  ٥  ١٥٠٠  مراوح

  

   ؟السؤال الھام ھو ما ھى إجراءات االستیراد

 كیف یتم حساب معامل الدوالر؟
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  :تسجیل الشركة -١

ًالمنشآت االقتصادیة سواء الفردیة منھا أو الشركات التسجیل لدى وزارة االقتصاد والتجارة یتعین على كافة 

  : وذلك بموجب القانون، حیث تصنف الشركات إلى

o  ٠شركة مساھمة عامة  

o ٠ شركة مساھمة خاصة محدودة   

o  ٠شركة عادیة  

o ٠ توصیة بسیطة -  الشركة العادیة المحدودة  

   : خارجیةبطاقة التعامل بالتجارة ال   -٢

وبعد الحصول على تسجیل الشركة لدى وزارة االقتصاد یقدم التاجر طلبا للحصول على بطاقة التعامل 

  : ًبالتجارة الخارجیة مرفقا 

o  ٠) إثبات تسجیل لدى دائرة الضرائب(مشتغل المرخص  

o  ٠شھادة تسجیل لدى الغرفة التجاریة في المحافظة  

o  ٠الھویة الشخصیة  

o ٠ة صور شخصی  

   :رخصة االستیراد   -٣

وھي وثیقة رسمیة تصدر عن وزارة االقتصاد والتجارة الفلسطینیة یحق بموجبھا للتاجر أو صاحب العالقة 

  .استیراد منتجات معینة وتسویقھا في السوق المحلي

بیعة الوزارات أو الھیئات الفلسطینیة التالیة حسب طیتطلب إصدار رخصة االستیراد موافقة مبدئیة من بعض 

   :المنتج الذي سیتم استیراده

o ٠ ھیئة البترول والمعادن - البترول ومشتقاتھ  

o ٠ سلطة التبغ الفلسطینیة - التبغ والسجائر  

o ٠ وزارة البیئة - المبیدات والدھانات  

o ٠ وزارة النقل والمواصالت -المركبات وقطع الغیار ذات الصلة  

o ٠ وزارة البرید واالتصاالت -األجھزة ذات الصلة باالتصاالت  
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o ٠ وزارة الزراعة ووزارة الصحة -المنتجات الزراعیة والمواد الغذائیة  

   : ویتضمن طلب رخصة االستیراد معلومات عن

o  ٠بلد المنشأ  

o  ٠كمیة وقیمة السلع  

o  ٠رقم التعریفة الجمركیة  

o ٠فنیة وصف تفصیلي للسلعة من ضمنھا المواصفات ال  

o  ٠یطلب في بعض األحیان فاتورة أولیة  

بعد ذلك تصدر وزارة االقتصاد والتجارة في معظم الحاالت رخصة االستیراد والتي تكون لفترة محددة 

كما أنھ تختلف فترة سریان . وتشیر إلى كمیة البضائع المستوردة، وتمنح الرخصة لنوع واحد محدد من السلع

ة یمكن استیرادھا في  للسلعة وتجیز رخصة االستیراد للمستورد كمیة إجمالیًمفعول الرخصة الممنوحة وفقا

  ٠ شحنات جزئیة

ً ویقدم المستورد قبل االستیراد طلبا للموافقة في وزارة االقتصاد والتجارة مرفقا بالوثائق التالیة ً  :  

o  تعبئة طلب استیراد، یتضمن قائمة تفصیلیة بالمنتجات المراد استیرادھا ویجب إرفاق الوثائق التالیة بطلب

  : االستیراد

o  ٠ ) في حال كون المستورد شركة (شھادة تسجیل الشركة التي تنوي االستیراد 

o ٠  شھادة من الغرفة التجاریة 

o  ٠ لمترتبة على أعمال الشركة مدفوعةجمیع الضرائب ا دائرة الجمارك تبین ان - شھادة من وزارة المالیة 

o  ٠ كتالوجات عن المنتجات  

o  موافقة أولیة على عینة المنتج، حیث یجب على المستورد أخذ عینة من السلعة لمؤسسة المواصفات 

  اسم المنتج، " ًنسخة عن الوسم التجاري، على أن یكون مستوفیا لمتطلبات الوسم وھي . والمقاییس   

   اسم وعنوان المستورد باللغة المحتویات، تاریخ اإلنتاج وتاریخ االنتھاء، مواد الحفظ، اسم وعنوان المنتج،    

   ٠ " ، حجم المنتج العربیة   

  

o ٠ ص، یوفرھا المصدر إذا لزم األمرشھادة صحیة وشھادة فح  
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o  تعھد خطي من قبل المستورد بدفع رسوم ونفقات الفحص وااللتزام بعدم استخدام البضائع بعد وصولھا إلى    

  ٠ عالقة بوزارة الصحةي حالة المنتجات التي لھا أن یتم استالم موافقة خطیة من وزارة الصحة ف    

o ٠ تجات التي تتطلب طریقة حفظ خاصةتفاصیل للمن   

o ٠ رقم الرخصة التي تجیز االستیرادتضمین طلب االستیراد الموافق علیھ ب   

   :موافقة المواصفات والمقاییس - ٤

تمنح الموافقة األولیة قبل االستیراد وتكون صالحة لفترة تتراوح من سنة إلى أربع سنوات لنفس المنتج 

وریة لدى تخلیص البضائع عند میناء وتمنع ھذه الموافقة التأخیر المحتمل والنفقات غیر الضر. المحدد

  . الوصول

   : ل على موافقة المواصفات المبدئیةمتطلبات الحصو

ًتختلف المتطلبات باختالف المنتج إال أن نموذج المنتج یعتبر متطلبا الزامیا، إضافة للمتطلبات التالی ة التي ً

   : ًتختلف وفقا لنوع المنتج

o  ٠كتالوج المنتج  

o  ٠تعلیمات االستخدام  

o  ٠دلیل إرشادي  

o ٠ وصف المنتج   

    : تزام بمتطلبات الموافقة األولیةوبعد وصول الشحنة یتم فحص المنتجات للتأكد من االل

   : الموافقة على النوع 

حیث ال یمكن تسویق البضائع قبل الموافقة على النوع، ویجب على المستورد تقدیم كفالة بنكیة وتوقیع تعھد 

   :لبات الموافقة على النوع ما یليومن متط. ن الحصول على الموافقة على النوعبعدم توزیع المنتجات لحی

o  ٠وصف شامل للمنتج  

o  ٠كتالوج للمنتج  

o  ٠قائمة شاملة لمحتویات المنتج 

  

   : شھادة المنشأ - ٥
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ھي شھادة تصدر عن الغرفة التجاریة في بلد المصدر تبین مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصدیرھا، 

ى جنسیة البضاعة بغیة لذا فھي تعتبر وثیقة ضروریة للتعرف عل). القیمة المضافة(ونسبة المدخالت المحلیة 

ویستفاد منھا في التحكم في . تقدیر نسب الرسوم التي ستستوفى علیھا أو المعامالت التفضیلیة التي ستمنح لھا

  وتتضمن شھادة المنشأ المعلومات التالیة . :منع تسرب السلع المقاطعة اقتصادیا أو الممنوعة

تج، اسم المستورد، عنوان المستورد، مركز التصدیر، اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان المن

كما تظھر شھادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود، . مركز االستیراد، تاریخ الشحن، ووسیلة النقل

وتبین رقم وتاریخ الفاتورة التجاریة، . وكمیتھا، والعالمات التجاریة، والوزن الصافي والقائم، وقیمة السلع

ویطلب من المستورد إحضار شھادة المنشأ في حالة . خالت المحلیة من كلفة اإلنتاج الكلیةونسبة المد

االستیراد من الدول التي بینھا وبین فلسطین اتفاقیات تجاریة أو معاملة تفضیلیة لمنتجات ھذه الدول حیث 

   :  الحال مع البضائع المستوردة منكما ھو. تعفى غالبا من الرسوم الجمركیة

o ٠لسوق األوروبیة المشتركة بما فیھا تركیا دول ا  

o  ٠الوالیات المتحدة األمریكیة  

o  ٠كندا  

o  حیث یجب التأكد من أن ھذه السلع –وجمھوریة مصر العربیة ) قوائم أ و ب(المملكة األردنیة الھاشمیة    

  ٠المستوردة ضمن القوائم المشمولة في االتفاقیات االقتصادیة بین ھذه الدول     

   : بولیصة الشحن - ٦

   : ت التالیةبولیصة الشحن المعلوماتحتوي 

o  ٠الناقل / اسم السفینة  

o  ٠كتاب االعتماد / اسم البنك المستفید  

o  ٠وصف عام للبضائع  

o  ٠عبارات تشیر الى حمل حاویة كاملة او حمل اقل من حاویة  

o  ٠عبارات لتحصیل أجرة الشحن أو أجرة نقل مدفوعة سلفا 

  

  

   :الفاتورة التجاریة  - ٧
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            : تحتوي الفاتورة التجاریة التي یجب أن تكون مطبوعة على اآلتي

o  ٠اسم المصدر 

o  ٠موعد وشروط الدفع  

o  ٠سعر الوحدة  

o  ٠السعر اإلجمالي  

o  ٠كمیات ووزن البضائع  

o  ٠خط طریق الشحن  

o  ٠التأمین والتعبئة  

o  ٠رقم التعامل بالتجارة الخارجیة  

  : ة قائمة التعبئ  - ٨

   : تحتوي قائمة التعبئة على

o  ٠الوزن اإلجمالي للحمولة  

o  ٠الوزن الصافي  

o  ٠رقم الفاتورة  

o  ٠اسم المستورد  

o  ٠نوع المنتجات ومواصفاتھا  

   :العالمات والوسم التجاري   - ٩

   : دة یحتوي على المعلومات التالیةتجات المستوریجب لصق وسم تجاري باللغة العربیة على المن

o  ٠ اسم المنتج والعالمة التجاریة للمنتج  

o  ٠نوع المنتج  

o  ٠اسم وعنوان المستورد  

o  ٠مكان اإلنتاج ، اسم وعنوان المنتج  

o  ٠تاریخ اإلنتاج واالنتھاء  
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o  ٠محتویات المنتج ومركباتھ  

o  ٠أي مواد حافظة أو أدوات تخزین  

o  ٠حجم المنتج 

   : ي حالة التصدیر فتتضمن عالمات الشحن الشائعة ما یليأما ف

o  ٠تعریف المستورد  

o  ٠عدد صنادیق الشحن  

o  ٠میناء المقصد  

o  ٠الوزن اإلجمالي والصافي  

o  ٠القیاسات الخارجیة للصندوق  

o  ٠بلد المنشأ  

o  ٠ أخرى وفقا لشروط كل بلد على حدهعالمات تحذیریة خاصة حسب طبیعة المنتج وأي متطلبات   

   : كتاب االعتماد  - ١٠

ًھو اتفاق بین المستورد والبنك، حیث یعمل البنك المصدر لكتاب االعتماد بالنیابة عن المستورد ویفوض بنكا 

حیث یكون الدفع بعد استالم وثائق الشحن والتأكد من أن البضائع المستوردة تتطابق مع . آخر بالدفع للمصدر

   ٠ ت ائتمانیة مباشرة وغیر مباشرةیمنح تسھیالحیث . الشروط المحددة في إجراءات الشحن

   : التخلیص والشحن  - ١١

  :  یجب على المستورد القیام بالخطوات التالیة قبل وصول البضائع إلى المیناء

o ٠ لیغ وكیل التخلیص بتاریخ الوصولتب   

o ل الوثائق إلى تزوید وكیل التخلیص بالوثائق المطلوبة فور وصولھا وینصح في جمیع األحوال إرسا 

  المستورد أو وكیل التخلیص بالفاكس قبل الشحن للتأكد من تطابقھا ودقتھا وعند ذلك یتم إصدار نموذج     

   ٠ البیان الجمركي    

  

  :  وفي میناء الوصول تخضع البضائع للتفریغ والتخلیص حیث یطلب تقدیم الوثائق التالیة
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o  ٠قائمة تعبئة  

o  ٠شھادة منشأ  

o ٠و بیان شحن جوي بولیصة شحن أ  

o  ٠رخصة استیراد  

o  ٠شھادة من مؤسسة المقاییس والمواصفات إذا لزم األمر  

o ٠ أمر التسلیم الثبات أن جمیع رسوم الشحن مدفوعة  

ة التي وبعد التخلیص على البضائع والتي تمر في عدة مراحل یتم عمل إجراءات التفتیش واإلجراءات األمنی

تمر في مرحلتین األولى لدى وصول البضائع المیناء، والثانیة بعد االنتھاء من إجراءات التخلیص ویتم دفع 

بعد ذلك یكون . ًرسوم مختلفة على التفریغ والتخلیص والفحص تبعا لنوع المنتج والوقت والجھد الالزم

  ٠ و غزة وبیعھا إلى المستھلكالمستورد في مقدوره أخذ بضائعھ ونقلھا إلى مخازنھ في الضفة أ

  

  )شروط التسلیم (مصطلحات النقل الدولي 
  
  مصطلح ثم وضعھا من قبل الغرفة التجاریة الدولیة ) ١٣(أن مصطلحات النقل الدولي والبالغةI.C.C 

َومقرھا باریس والتي جاءت لتحدد قواعد التجارة الدولیة ولتعرف مسئولیة كل من المستورد والمصدر 

  ٠رف اآلخر في مرحلة معینة وھكذا قل العبء إلى الطبحیث ین

  وعند ورود . أن مصطلحات النقل الدولي مھمة في تحدید القیمة الجمركیة وكذلك قیمة الصفقة بشكل أدق

احد ھذه المصطلحات على الفاتورة فیجب عمل التعدیالت الالزمة لتصبح القیمة االجمالیة على أساس 

CIF )  ٠ )حسب القانون   

 لتي تقع على ًمكن تصنیف مصطلحات النقل الدولي إلى أربعة مجموعات بناءا على تحدید المسئولیة اوی

  ٠البائع او المشتري 

  

  

  

 أسم المجموعة المصطلح مختصر المصطلح كامل

Ex works  1- Exw  المجموعةE  
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 DEPARTURE تسلیم البضاعة فى مصنع البائع

  تسلیم المصنع

FREE CARRIER  

  اعة بدون تعھد بالنقلتسلیم البض

FREE ALONGSIDE SHIP  

 تسلیم البضاعة بجوار السفینة فى میناء الشحن

FREE ON BOARD 

  تسلیم البضاعة فوق ظھر السفینة فى میناء الشحن

2- FCA  

3- FAS  

4- FOB  

  Fالمجموعة 

MAIN CARRIAGE 

UNPAID 

  تسلیم میناء التصدیر

COST AND FREIGHT 

  نولون فى میناء الوصولتسلیم البضاعة خالصة ال

COST,INSURANCE AND FREIGHT 

 تسلیم البضاعة خالصة التأمین والنولون فى میناء الوصول

CARRIAGE  PAID TO 

 تسلیم البضاعة خالصة أجرة النقل فى مكان الوصول

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO 

  تسلیم البضاعة خالصة التأمین وأجرة النقل فى مكان الوصول

5- CFR 

6- CIF 

7- CPT 

8- CIP 

  Cالمجموعة 

MAIN CARRIAGE 

PAID 

  تحمیل تكالیف النقل

DELIVERED AT FRONTIER 

 تسلیم البضاعة عند الحدود

DELIVERED EX SHIP 

  تسلیم البضاعة على ظھر السفینة فى میناء الوصول

DELIVERED EX QUAY 

  تسلیم البضاعة على رصیف میناء الوصول

DELIVERED DUTY UNPAID 

  تسلیم البضاعة غیر خالصة الرسوم فى مكان الوصول

DELIVERED DUTY PAID 

  تسلیم البضاعة خالصة الرسوم فى مكان الوصول

9- DAF 

10- DES 

11- DEQ 

12- DDU 

13- DDP 

 

 

  Dالمجموعة 

ARRIVAL 

  تسلیم مكان االستیراد

  

 FI ( FREE IN )  مصاریف التفریغ یتحملھا المصدر
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  د مصاریف التفریغ یتحملھا المستور

  یتحملھا التوكیل المالحى 

  

  مصاریف التفریغ یتحملھا المستورد

FO ( FREE OUT ) 

LO ( LINER OUT ) 

FIOS 

( FREE IN OUTER SHIPPERED ) 

  عند اعتماد المصطلحCIF :  

لشحن ا( أجور الشحن الرئیسیة + أجور الشحن الداخلیة في بلد التصدیر+  فإن ھذا یشمل  ثمن البضاعة

    ٠ التأمین +لحین أول مركز تخلیص في بلد االستیراد ) البحري ، الجوي ، البري

 ) حسب المكان المتفق علیھ (EXWORK-EXW :  

  ٠تسلیم البضاعة في المكان المتفق علیھ + تغلیفھا+ تجھیز البضاعة :مسئولیة البائع 

استخراج الوثائق +النقل الخارجي+ي توفیر وسیلة النقل الداخل+ استالم البضاعة : مسئولیة المشتري

  ٠المطلوبة للتصدیر 

  ) حسب المكان المتفق علیھ (Free Carrier -FCA :  

تحمیل البضاعة على ظھر السیارة في المكان المتفق علیھ مع + تغلیفھا+ تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

  ٠خراج الوثائق المطلوبة للتصدیر است.+ المشتري

التعاقد +استكمال اجراءات االستیراد + استالم البضاعة محملة على ظھر السیارة : مسئولیة المشتري 

  ٠لمقصد النھائي في بلد االستیراد مع شركة لنقل ا لبضاعة ل

  ) حسب رصیف المیناء المتفق علیھ (FAS Free alongside ship :  

توصیل +طلوبة للبضاعة  تزوید المشتري بالوثائق الم+تغلیفھا+تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

  ٠استكمال اجراءات التصدیر+ق علیھ البضاعة الى رصیف المیناء المتف

التعاقد مع +استكمال اجراءات االستیراد + استالم البضاعة على جانب الرصیف : مسئولیة المشتري 

  ٠مقصد النھائي في بلد االستیراد شركة لنقل ا لبضاعة لل

  ) یھ حسب رصیف المیناء المتفق عل (Free on board-FOB:   

تزوید +تسلیم البضاعة على ظھر السفینة في میناء التصدیر+ تغلیفھا+تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

  ٠استكمال اجراءات التصدیر +بضاعة المشتري بالوثائق الخاصة بال

التعاقد مع +یراد استكمال اجراءات االست+ استالم البضاعة محملة على ظھر السفینة : مسئولیة المشتري 

  ٠شركة لنقل ا لبضاعة للمقصد النھائي في بلد االستیراد 
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  ) حسب المیناء  المتفق علیھ في بلــد الوصــول (Cost and Freight-CFR:   

التعاقد مع شركة نقل ودفع +استكمال اجراءات التصدیر + تغلیفھا+تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

تزوید المشتري + لغایةمیناء الوصول في بلد االستیراد ) بري،حري ب،جوي (اجور الشحن الخارجي 

  ٠بالوثائق الخاصة بالبضاعة بالسرعة الممكنة 

قبول توصیل البضاعة في میناء التصدیر واستالم البضاعة من الناقل في میناء : مسئولیة المشتري 

  ٠ي  وتوصیل البضاعة للمقصد النھائاستكمال اجراءات االستیراد +الوصول 

  ) حسب المیناء المتفق  علیھ في بلــد الوصــول( CIF Cost Insurance and Freight:   

التعاقد مع شركة نقل ودفع +استكمال اجراءات التصدیر + تغلیفھا+تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

ع شركة التعاقد م+ لغایة میناء الوصول في بلد االستیراد) بري،بحري ،جوي (اجور الشحن الخارجي 

بولیصة تزوید المشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة وكذلك + تامین ودفع التامین نیابة عن المشتري 

  ٠التامین بالسرعة الممكنة 

قبول توصیل البضاعة في میناء التصدیر + الموافقة مع البائع على تامین البضاعة : مسئولیة المشتري 

وتوصیل البضاعة للمقصد استكمال اجراءات االستیراد  +ل واستالم البضاعة من الناقل في میناء الوصو

  ٠النھائي  

  ) حسب المیناء المتفق علیھ في بلــد الوصــول ( CPT Carriage Paid:  

التعاقد مع شركة شحن لتوصیل البضاعة الى المكان المتفق + تغلیفھا+تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

ي بوثائق تزوید المشتر+استكمال اجراءات التصدیر +للناقل توصیل البضاعة +علیھ في بلد الوصول 

  ٠النقل بالسرعة الممكنة 

قبول توصیل البضاعة في مكان التصدیر واستالم البضاعة من الناقل في مكان : : مسئولیة المشتري 

  ٠ استكمال اجراءات االستیراد  وتوصیل البضاعة للمقصد النھائي+الوصول 

  )یھ حسب المكان المتفق عل(Carriage and insurance Paid to-CIP:   

التعاقد مع شركة نقل ودفع +استكمال اجراءات التصدیر + تغلیفھا+تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

التعاقد مع شركة + لغایة مكان الوصول في بلد االستیراد) بري،بحري ،جوي (اجور الشحن الخارجي 

ولیصة  تزوید المشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة وكذلك ب+تامین ودفع التامین نیابة عن المشتري 

  ٠التامین بالسرعة الممكنة 
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  قبول توصیل البضاعة في مكان التصدیر + الموافقة مع البائع على تامین البضاعة : مسئولیة المشتري

لمقصد استكمال اجراءات االستیراد  وتوصیل البضاعة ل+واستالم البضاعة من الناقل في مكان الوصول 

  ٠النھائي  

  ) حسب المكان المتفق علیھ(delivered at frontier -DAF:   

توصیل البضاعة للمكان المتفق علیھ بالحدود محملة على +تغلیفھا+تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

  ٠مشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة تزوید ال+استكمال اجراءات التصدیر +ظھرالسیارة 

تنزیل البضاعة من ظھر السیارة  +استالم البضاعة بالحدود على ظھر السیارة : مسئولیة المشتري 

  ٠لمقصد النھائي في بلد االستیراد استكمال اجراءات االستیراد وشحن البضاعة ل+وتخزینھا 

  ) حسب المیناء  المتفق علیھ في بلــد الوصــول(delivered ex ship-DES:   

تسلیم البضاعة على ظھر +استكمال اجراءات التصدیر + تغلیفھا+تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

  ٠مشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة تزوید ال+السفینة في میناء الوصول 

تنزیل البضاعة من على +استالم البضاعة على ظھر السفینة في میناء الوصول : مسئولیة المشتري 

  ٠ للمقصد النھائي لبضاعةاستكمال اجراءات االستیراد  وشحن ا+ ظھر السفینة 

  ) حسب المیناء المتفق  علیھ في بلــد الوصــول(   quay exdelivered -DEQ:   

تسلیم البضاعة على  رصیف +استكمال اجراءات التصدیر + تغلیفھا+تجھیز البضاعة : مسئولیة البائع

  ٠تزوید المشتري بالوثائق الخاصة بالبضاعة + میناء الوصول 

د  استكمال اجراءات االستیرا+ استالم البضاعة على رصیف  میناء الوصول : ي مسئولیة المشتر

  ٠وشحن البضاعة للمقصد النھائي 

  ) حسب المكان  المتفق علیھ في بلــد الوصــول( delivered duty un paid-DDU :  

للمكان المتفق توصیل البضاعة +استكمال اجراءات التصدیر + تغلیفھا+ تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

مشتري بالوثائق الخاصة تزوید ال+ محملة على ظھر السیارة ) المقصد النھائي (علیھ في بلد االستیراد

  ٠بالبضاعة 

+ تنزیل المحتویات من على ظھر السیارة + استالم البضاعة في مكان التسلیم النھائي: مسئولیة المشتري 

  ٠استكمال اجراءات االستیراد 

  )متفق علیھ في بلــد الوصــول حسب المكان ال(   delivered duty paid-DDP :  

توصیل البضاعة  +استكمال اجراءات التصدیر واالستیراد +  تغلیفھا + تجھیز البضاعة: مسئولیة البائع 

  ٠محملة على ظھر السیارة ) لنھائي المقصد ا(للمكان المتفق علیھ في بلد االستیراد 

  ٠زیل البضاعة من على ظھر السیارة تن +لبضاعة في المقصد النھائي استالم ا: مسئولیة المشتري 
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  التقاریر و التحلیالت الالزمة والتى تقدم كل مركز مالى للعملیات الخارجیة
  

             شركة الریاض                                                               إدارة التكالیف و الموازنة و المتابعة           
  

  
  

          
  
  
  

  العملیات الخارجیة
  

  -: سوف یتم تناولھ من خالل النقاط التالیة الذيمرفق طیھ التعلیق على العملیات الخارجیة و 
  

  ٠ ) قطع غیار - كور– مستلزمات –خامات (  تم تنفیذھا التيعدد العملیات )  ١
  
  ٠ أسلوب السداد المتبع)  ٢
  
  ٠ أسباب تغیرھامتوسط تكلفة الطن و)  ٣
  
  ٠ الكمیات الفعلیة الموردة مدونھ حسب جھة التورید)  ٤
  
  ٠ ) قیمة – متوسط سعر –كمیة  ( ٠٠٠االول لعام  بالربع ٠٠٠لعام مقارنة الربع االول )  ٥

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 التقریر 
    ٠٠٠ الى ٠٠٠عن الفترة من 
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  ثانىالفصل ال

لعملیات التصدیراألسس المحاسبیة   
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  : االعتمادات المستندیة للتصدیر 
وفى حالة اعتمادات التصدیر یصبح البنك ، تح االعتماد المستندى بواسطة بنك المستورد     تبدأ عملیة ف

والبنك المراسل بالخارج ھو بنك المستورد أى فاتح االعتماد ، المحلى ھو بنك المصدر أى مبلغ االعتماد 

  : وتتلخص الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لھذه االعتمادات كما یلى 

  : الدورة المستندیة لالعتماد المستندى للتصدیر : ًأوال  

بفتح اعتماد مستندى ) بنك المستورد ( ًیتلقى قسم االعتمادات المستندیة إخطارا من مراسلة بالخارج  .١

باإلطالع أو ( لصالح العمیل المصدر وشروطھ وبیاناتھ المختلفة والمستندات المطلوبة وشروط الدفع 

رسل القسم األصل إلى العمیل المصدر إلبالغھ بفتح االعتماد فی، من أصل وصورة ) باآلجل 

  ٠المستندى لصالحة وترسل الصورة إلى الوحدة المحاسبیة للتسجیل 

،  تقوم الوحدة المحاسبیة بتسجیل بیانات االعتماد المستندى فى سجل االعتمادات المستندیة للتصدیر  .٢

دیر والترحیل إلى أستاذ مساعد اعتمادات مستندیة ودفتر الیومیة المساعدة لالعتمادات المستندیة تص

  ٠تصدیر 

بتسلم مستندات الشحن من المصدر وبعد التأكد من مطابقتھا ) بنك المصدر ( یقوم البنك المحلى  .٣

بوصول مستندات الشحن ) بنك المستورد ( لشروط االعتماد یخطر البنك المراسل بالخارج 

  ٠ت بالبرید إلى البنك المراسل ثم یرسل المستندا، ومطابقتھا للشروط 

فإذا كان االعتماد ، یقوم البنك المحلى بتنفیذ تعلیمات المراسل فیما یتعلق بسداد قیمة االعتماد  .٤

ًالمستندى باإلطالع یتم سداد قیمة االعتماد المستندى للمصدر نقدا أو باإلضافة لحسابة الجارى لدى 

ألجل فإن البنك یتسلم مع مستندات الشحن كمبیالة المصدر أما فى حالة االعتماد المستندى با، البنك 

، ثم یرسلھا للبنك المراسل لقبولھا بواسطة المستورد وإعادتھا أو االحتفاظ بھا حتى موعد االستحقاق 

ًوعندما تحصل قیمة الكمبیالة بواسطة البنك المراسل یقوم البنك المحلى بسداد قیمتھا للمصدر إما نقدا  ً

  ٠لحسابة الجارى لدى البنك أو بإضافتھا 

بإشعارات اإلضافة ، وقسم الحسابات الجاریة وقسم الخزینة ، یتم إخطار الوحدة المحاسبیة بالقسم  .٥

ثم ، للتسجیل فى دفتر الیومیة المساعدة والترحیل إلى األستاذ المساعد لإلعتمادات المستندیة تصدیر 

ًتقوم الوحدة بإعداد كشفا دوریا باالعتمادات ا لمستندیة للتصدیر یرسل بعد المراجعة إلى قسم المحاسبة ً

 ٠العامة للتسجیل بدفتر الیومیة والترحیل إلى األستاذ العام 

  

  

  

 
 االعتمادات المستندیة للتصدیر
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   : المعالجة المحاسبیة لالعتماد المستندى للتصدیر : ًثانیا 

 الشحنة  قدم وكانت قیمة٤٠ X ١ طن بحاویة ٢٢تم تصدیر كمیة  ٢٠١١ / ٠١ / ٠١  بتاریخ  ) :١( مثال  

  :  جنیة مصرى وتم إنفاق المصاریف التالیة على ھذه الشحنة ٢٩٩.٠٠٠بما یعادل  $ ٥٠.٠٠٠

 أخرى ٣٠ – رسوم ٦٥ – اكرامیات ١٤٢ – جم علم وزن ١٠ – جم مصاریف جمارك ١٣تم دفع  .١

  ٠ جم قیمة مصاریف تصدیق دفعت بواسطة مخلص الشركة ٥٠ –

سعر ( نولون شحن  $ ١٠٠٠( حن وكانت عبارة عن تم سداد مصاریف نولون الشحن لشركة الش .٢

 جم مصاریف نقل إلى میناء ١٤٥٠ – جم عوائد شحن ٩٠٠ – جم ٦.٥٠الصرف للدوالر 

 ٠)  جم مصاریف تخزین ٣٠٠ – جم علم وزن ٥١ –االسكندریة 

  ٠ جم ٨٠٠٠تم عمل استحقاق لمصاریف الترویج الخاصة بمروج مبیعاتنا عن ھذه الشحنة بقیمة  .٣

  ٠ جم لدى شركة قناة السویس للتأمین٥٦٠لتأمین على ھذه الشحنة ضد الغرق بقیمة تم ا .٤

  ٠ جم ٨٠٠تم التأمین على ھذه الشحنة ضد مخاطر عدم السداد بقیمة  .٥

  ٠ حم قیمة مصاریف بنكیة على ھذه الشحنة ١٠٠٠قام البنك بإرسال إشعارات تفید بخصم مبلغ  .٦

   ٠ جم ٥٠٠ بقیمة UPSمیل عن طریق شركة الـ تم ارسال مستندات الشحنة بالبرید للع .٧

  : المطلوب فى ضوء البیانات السابقة 

  إعداد قیود الیومیة الالزمة ؟

 : یكون إعداد القیود الالزمة كما یلى 

  رقم القید  بیــــــــــــان  دائـــــن  مـــدیـــن

٣١٠  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

٣١٠  

   المصاریف التسویقیة / من حـ 

  مصاریف تصدیر          

   رقم الفاتورة– مصاریف جمارك ١٣          

   رقم الفاتورة – علم وزن ١٠          

   رقم الفاتورة– إكرامیات ١٤٢          

   رقم الفاتورة – رسوم ومصاریف برید ٦٥          

   رقم الفاتورة– مصاریف تصدیق ٥٠          

    رقم الفاتورة– مصاریف أخرى ٣٠          

  العھد / الى حـ 

  ) اسم المخلص الجمركى  ( ٠٠٠٠٠٠/           أ 

استحقاق مصاریف التخلیص الجمركى الخاصة بالفاتورة قید إثبات 

    ٠٠٠ میناء الشحن ٠٠٠٠٠ المصدرة الى ٠٠٠٠رقم 

  

  

  

١  

  

    ٠ًثالثة مائة وعشرة  جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٣١٠  ٣١٠
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  رقم القید  ــــــــــانبیــ  دائـــــن  مـــدیـــن

٩٢٠١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٩٢٠١  

  

  

   المصاریف التسویقیة / من حـ 

  مصاریف تصدیر          

  ) جم ٦.٥٠ X$ ١٠٠٠(  رقم الفاتورة – نولون شحن ٦٥٠٠         

   رقم الفاتورة –  عوائد الشحن ٩٠٠         

   رقم الفاتورة– مصاریف نقل ١٤٥٠         

   رقم الفاتورة –    علم وزن ٥١         

   رقم الفاتورة –  مصاریف أخرى ٣٠٠         

  المدینون المتنوعون / الى حـ 

            المخلصین

  ) اسم شركة الشحن  ( ٠٠٠٠٠٠/           شركة 

استحقاق مصاریف نولون الشحن الخاصة بالفاتورة رقم قید إثبات 

    ٠٠٠ میناء الشحن ٠٠٠٠٠ المصدرة الى ٠٠٠٠

  

  

  

  

  

  

٢  

  

    ٠ًتسعة اآلف ومائتى وواحد  جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٩٢٠١  ٩٢٠١

٨٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٨٠٠٠  

  

  

  

  

   المصاریف التسویقیة / من حـ 

  مصاریف تصدیر          

   فاتورة رقم     – مصاریف ترویج          

  الدائنون المتنوعون  / الى حـ 

  ارجیة          مروجى المبیعات الخ

   ٠٠٠٠٠          أسم المروج 

 ٠٠٠٠استحقاق مصاریف الترویج الخاصة بالفاتورة رقم قید إثبات 

    ٠٠٠٠٠ لمروج مبیعاتنا بـ٠٠٠٠٠المصدرة الى 

  

  

  

  

٣  

  

  

    ٠ًثمانیة اآلف جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٨٠٠٠  ٨٠٠٠

٥٦٠  

  

  

  

  

  

  

  

٥٦٠  

  

   المصاریف التسویقیة / من حـ 

  اریف تصدیرمص          

    فاتورة رقم  – مصاریف تأمین بحرى          

  الدائنون المتنوعون  / الى حـ 

            قناة السویس للنأمین

  ٠استحقاق مصاریف التأمین البحرى الخاصة بالفاتورة رقم قید إثبات 

  

  

  

٤  

  

    ٠ًخمسمائة وستون جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٥٦٠  ٥٦٠
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  رقم القید  بیــــــــــــان  ــندائـــ  مـــدیـــن

٨٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

٨٠٠  

  

   المصاریف التسویقیة / من حـ 

  مصاریف تصدیر          

    فاتورة رقم  – مصاریف تأمین ضد مخاطر عدم السداد           

  الدائنون المتنوعون  / الى حـ 

            قناة السویس للنأمین

تأمین ( مخاطر عدم السداد استحقاق مصاریف التأمین ضد قید إثبات 

  ٠٠٠٠الخاصة بالفاتورة رقم ) على العمالء 

  

  

  

٥  

  

    ٠ًثمانى مائة جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٨٠٠  ٨٠٠

١٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

١٠٠٠  

  

   المصاریف التسویقیة / من حـ 

  مصاریف تصدیر          

    فاتورة رقم  – مصاریف بنكیة           

  ) م البنك ذكر اس( البنك / الى حـ 

  ) استرلینى – یورو – دوالر –جنیة مصرى (           نوع الحساب 

  ٠٠٠٠استحقاق المصاریف البنكیة الخاصة بالفاتورة رقم قید إثبات 

  

  

  

٦  

  

    ٠ًألف جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ١٠٠٠  ١٠٠٠

٥٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

٥٠٠  

  

   المصاریف التسویقیة / من حـ 

  مصاریف تصدیر          

    فاتورة رقم  – مصاریف برید           

  المدینون المتنوعون / الى حـ 

            المخلصین

  ) اسم شركة البرید ( UPS/           شركة 

  ٠٠٠٠استحقاق مصاریف البرید الخاصة بالفاتورة رقم قید إثبات 

  

  

  

٧  

  

    ٠ًخمسمائة  جنیھا : اإلجمالى فقط وقدرة   ٥٠٠  ٥٠٠

  

  :بما أن 

 ٠ طن ٢٢=  الكمیة المصدرة إجمالى .١

 ٠ جم ٢٠٣٧١ ) = ٥٠٠+١٠٠٠+٨٠٠+٥٦٠+٨٠٠٠+٩٢٠١+٣١٠= ( إجمالى المصاریف  .٢

  إجمالى الكمیة / إجمالى المصاریف =  متوسط تكلفة الطن تصدیر :إذن 

   ٠ جم ٩٢٦=  طن ٢٢/ جم ٢٠٣٧١                                      = 
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   ؟تصدیرالالسؤال الھام ھو ما ھى إجراءات 

  :تسجیل الشركة -١

ًیتعین على كافة المنشآت االقتصادیة سواء الفردیة منھا أو الشركات التسجیل لدى وزارة االقتصاد والتجارة 

   : ب القانون، حیث تصنف الشركات إلىوذلك بموج

  ٠شركة مساھمة عامة  

  ٠شركة مساھمة خاصة محدودة  

  ٠شركة عادیة  

 ٠یة بسیطة  توص- الشركة العادیة المحدودة  

   : بطاقة التعامل بالتجارة الخارجیة - ٢

وبعد الحصول على تسجیل الشركة لدى وزارة االقتصاد یقدم التاجر طلبا للحصول على بطاقة التعامل 

  : ًبالتجارة الخارجیة مرفقا 

  ٠) إثبات تسجیل لدى دائرة الضرائب(مشتغل المرخص  

 ٠ظة شھادة تسجیل لدى الغرفة التجاریة في المحاف  

  ٠الھویة الشخصیة  

  ٠صور شخصیة  

  :ر رخصة التصدی - ٣
ًفي العادة ال یتطلب التصدیر رخصا، ولكن بعض السلع تحتاج ألن تستوفي بعض الشروط والمقاییس ولمثل 

  ٠ د الكیماویة والمنتجات الزراعیةھذه السلع تكون رخصة التصدیر ضروریة، مثل المواد الغذائیة، الموا

   :أشھادة المنش - ٤
ھي شھادة تصدر عن الغرفة التجاریة في بلد المصدر تبین مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصدیرھا، 

لذا فھي تعتبر وثیقة ضروریة للتعرف على جنسیة البضاعة بغیة ). القیمة المضافة(ونسبة المدخالت المحلیة 

ویستفاد منھا في التحكم في . لتي ستمنح لھاتقدیر نسب الرسوم التي ستستوفى علیھا أو المعامالت التفضیلیة ا

   : ومات التالیةوتتضمن شھادة المنشأ المعل. منع تسرب السلع المقاطعة اقتصادیا أو الممنوعة

اسم المصدر، عنوان المصدر، اسم المنتج، عنوان المنتج، اسم المستورد، عنوان المستورد، مركز التصدیر، 

كما تظھر شھادة المنشأ نوع السلع المصدرة، وعدد الطرود، . یلة النقلمركز االستیراد، تاریخ الشحن، ووس

وتبین رقم وتاریخ الفاتورة التجاریة، . وكمیتھا، والعالمات التجاریة، والوزن الصافي والقائم، وقیمة السلع
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 المحافظة حیث تصدر شھادة المنشأ من الغرفة التجاریة في. ونسبة المدخالت المحلیة من كلفة اإلنتاج الكلیة

  :ویتطلب ذلك تقدیم 

  ٠فاتورة تجاریة  

 ٠ قائمة تعبئة  

حیث یتم تعبئة نموذج الشھادة بواسطة موظف الغرفة المختص بعد تدقیق الفاتورة وقائمة التعبئة والتأكد من 

   ٠ ادة، وتختم وتوقع من قبل الغرفةصحة المعلومات الواردة فیھا، حیث تصدر الشھ

  الرسوم

 من ھیئة الرقابة على الصادرات و الواردات بالنسبة للشھادة الخاصة بالتصدیر للدول یتم شراء الشھادة

)  الشھادة عربى( والشھادة الخاصة بالتصدیر للدول العربیة ،  جنیة ٣.٢٥ثمنھا ) الشھادة إنجلیزى ( األوربیة 

 دول عربیة أو أوربیة   ویتم توثیقھا من الھیئة ودفع مبلغ واحد جنیة لكل شھادة سواء٠ قرش ٠.٢٥ثمنھا 

وبعض الدول تطلب توثیق الشھادة من سفارتھا بالقاھرة وھنا تختلف رسوم التوثیق على حسب سفارة كل 

   ٠دولة 

   : ًنماذج من شھادات المنشأ تبعا للدولة المراد التصدیر إلیھا

 EURO 1٠ى االتحاد األوروبي  للتصدیر إل   

 ٠) أ(مریكیة فیتطلب الحصول على شھادة منشأ تدعى نموذج أما للتصدیر إلى الوالیات المتحدة األ  

 ھي بمثابة إثبات بأن للبضائع الحق بالتمتع من اإلعفاء الجمركي عند تصدیرھا إلى :  شھادة المنشأ لكندا 

  ٠ لتزامھا بقواعد المنشأ الكندیةكندا ال    

  في معاملة تفضیلیة لكونھا تلتزم یتطلب التصدیر للدول العربیة شھادات منشأ خاصة لتثبت حق البضائع 

  ٠  یرفق بشھادة المنشأ الفاتورة التجاریة وقائمة التعبئة ٠ بقواعد المنشأ العربیة    

 ٠ة صدیر للمملكة األردنیة الھاشمیشھادة منشأ خاصة بالت:  شھادة المنشأ لألردن   

  : قواعد المنشأ

 قواعد المنشأ األردنیة:    

 زراعة، إنتاجا، (نیة على أن المنتج یجب أن یتم الحصول علیھ كلیا في فلسطین تنص قواعد المنشأ األرد   

  عن ) القیمة المضافة(وإذا لم یتم الحصول علیھ كلیا، فیجب أن ال تقل نسبة المدخالت المحلیة ). صناعة   

  ٠من قیمة المنتج % ٣٥   
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 قواعد المنشأ المصریة:    

 كحد % ٤٠شكل تكلفة إنتاج المنتجات الصناعیة ذات المنشأ الوطني تنص قواعد المنشأ المصریة على أن ت   

  ٠أدنى من المدخالت المحلیة    

 قواعد المنشأ للدول العربیة:   

  تنص قواعد المنشأ للدول العربیة على أن المنتج یعتبر منتجا وطنیا للدولة المصدرة إذا توفرت فیھ     

 -:  الشروط التالیة    

  ٠لیھ تحویال كبیرا في ذلك البلدا أو انتج أو صنع كلیا وجرى عإن المنتج قد نم .١

 من % ٤٠والتكالیف المباشرة لإلنتاج عن ) المنتجة في ذلك البلد(أن ال تقل قیمة المواد الخام  .٢

  ٠ المصدرة قیمة السلع             

   وقطاع غزة إلنتاج تعتبر المواد ذات المصدر العربي مادة أولیة إذا استخدمت في الضفة الغربیة. ٣

  ٠سلع جدیدة     

 قواعد المنشأ األمریكیة:    

في ) زراعة، إنتاجا، صناعة(تنص قواعد المنشأ األمریكیة على أن المنتج یجب أن یتم الحصول علیھ كلیا 

  -:  وإذا لم یتم الحصول علیھ كلیا، فیجب أن یستوفي القواعد التالیة. الضفة الغربیة وقطاع غزة

   ن ال تقل التكالیف المباشرة لإلنتاج في الضفة الغربیة وقطاع غزة أو في الضفة الغربیة وقطاع یجب أ - ١

   ٠ من قیمة المنتج% ٣٥ وإسرائیل عن غزة     

  ـ  إذا استخدمت مواد من الوالیات المتحدة األمریكیة في عملیة التصنیع فتساھم ھذه المواد في احتساب ال - ٢

   ٠ من التكالیف%١٥د نسبتھا عن  تزیبشرط أال% ٣٥     

   ٠  تعتبر بلد التجمیع للمنتجات النسیجیة ھي بلد المنشأ  - ٣

 قواعد المنشأ الكندیة:    

یعتبر منشأ المنتج الضفة الغربیة وقطاع أو كندا إذا تم الحصول علیھ أو انتج كلیا في إحدى ھاتان الدولتان أو 

  : لیا فیجب أن یستوفي القواعد التالیةوإذا لم یتم الحصول على المنتج ك. كالھما

   ٠ قا إلى قواعد تحویل محددة مسبقا إذا حصل تغییر على السلع من حیث تصنیف التعرفة وف - ١

  ٠ إذا حصل شغل محدد على المنتج في الضفة الغربیة وقطاع غزة أو كندا  - ٢
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  قواعد المنشأ األوروبیة:  

) مستخرج أو مزروع( یكون المنتج قد تم الحصول علیھ كلیا تنص قواعد المنشأ األوروبیة على وجوب أن

وإذا لم یكن المنتج قد تم الحصول علیھ كلیا فیجب أن تخضع المواد غیر ذات . في الضفة الغربیة وقطاع غزة

 -:  المنشأ لتحویالت ومعالجات كافیة ومحددة وفقا ألحد الطرق التالیة

   ٠  وفقا لقوائم تحویل معرفة مسبقاالتعریفة الجمركیةأن یخضع المنتج إلى تغییر في تصنیف  - ١

  ٠ أن یخضع المنتج إلى عملیات محددة تتم في الضفة الغربیة وقطاع غزة أو االتحاد األوروبي  - ٢

  ٠  استخدام مواد غیر ذات منشأ مقید بنسب مئویة محددة  - ٣

 إمارة لیختنشتاین - سویسرا - ویج  النر-تتكون دول االفتا من أیسلندا (   قواعد منشأ دول االفتا : (  

   ٠ عد المطبقة في االتحاد األوروبيقواعد منشأ دول االفتا ھي نفس القوا    

   : التأمین – ٥
تلزم شھادة التأمین للبضائع أثناء عملیة النقل، وھناك نوعان شائعان فیما یتعلق بمسؤولیة المصدر عن 

  :  البضائع

 )Free on Board) FOB) وتشیر إلى أن المستورد یتحمل مسؤولیة ): م على ظھر السفینةالتسلی  

  البضاعة بعد تحمیلھا على ظھر السفینة وبالتالي یجب علیھ أن یدفع تكلفة التأمین من لحظة شحن البضائع    

   ٠ ر البضاعة تكلفة النقل والتأمینمن میناء اإلقالع، حیث ال یشمل سع   

 CIF) وتشیر إلى أن المصدر یدفع تكالیف التأمین والشحن  :) الشحنسعر البضاعة مع التأمین و  

  أي أن المصدر یتحمل مسؤولیة البضاعة حتى تصل إلى میناء المستورد الن . حتى میناء الوصول       

   ٠ والتأمین وأجور النقل الثمن یشمل التكلفة        

    :بولیصة الشحن - ٦

أو غیر بضائع حیث تصدر من قبل الناقل وتكون إما قابلة للتفاوض ھي عقد النقل ما بین الناقل وصاحب ال

   ٠ "ع أثناء وجودھا في مرحلة النقلإمكانیة بیع البضائ "تعني كلمة تفاوض. "قابلة

   : بولیصة الشحن الجوي -أ 

لیصة تشكل تأكید الناقل على استالم البضائع للنقل، ویصدر الناقل ھذه البو) للشحن الجوي فقط(وھي وثیقة 

   ٠ ئع أثناء وجودھا في مرحلة النقلوالتي تكون غیر قابلة للتفاوض، ولذلك ال یمكن بیع البضا
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   : البحرىبولیصة الشحن  - ب 

 تشكل تأكید الناقل على استالم البضائع للنقل، ویصدر الناقل ھذه البولیصة والتي للشحن البحرىوھي وثیقة 

  ٠ ئع أثناء وجودھا في مرحلة النقلبیع البضاتكون غیر قابلة للتفاوض، ولذلك ال یمكن 

  :وتصدر فى شكلین 

  ٠صادرة عن الخط المالحى وخاصة بالشحنة وتصدر لحظة دخول البضائع المیناء : بولیصة ماستر 

  ًاحیانا یطلب العمیل ان تصلة البولیصة قبل وصول الشحنة بوقت كافى وقبل دخول : بولیصة ھاوس

شركة الشحن بإصدار ھذه البولیصة والبد أن تكون شركة الشحن كبیرة الشحنة المیناء وھنا تقوم 

   ٠ولھا فروع فى ھذ الدول 

   :الفاتورة التجاریة - ٧

ًوھي تختلف عن الفاتورة األولیة التي ھي عبارة عن وثیقة یعدھا المصدر ردا على طلب المستورد، حیث 

  :  اآلتيتحتوي الفاتورة التجاریة التي یجب أن تكون مطبوعة على 

  ٠وصف كامل للمنتجات  

  ٠األسعار  

  ٠مواصفات االستیراد  

  ٠موعد التسلیم  

  ٠موعد وشروط الدفع  

  ٠خط طریق الشحن  

  ٠التعبئة  

  ٠التأمین  

  ٠نوع الشاحنة   

    :قائمة التعبئة - ٨

 ًیجب إعدادھا من قبل المنتج أو المصدر ویجب أن تعكس المحتوى الحقیقي لحاویة الشحن تماما، وتكون

القائمة غیر ضروریة عندما تكون جمیع المعلومات التي تتضمنھا قائمة التعبئة واردة بوضوح في الفاتورة 

  . التجاریة
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  :  وتبین قائمة التعبئة التالي

  ٠الوزن اإلجمالي للحمولة  

  ٠الوزن الصافي للحمولة  

  ٠دفع الفاتورة التجاریة  

  ٠اسم المستورد  

  ٠صنادیق الحمولة  

 ٠ندوق محتویات كل ص  

  ٠نوع المنتجات ومواصفاتھا  

  :  بعد توفیر جمیع األوراق الثبوتیة السابقة الذكر یتم عمل بعض اإلجراءات لتجھیز البضائع للتصدیر وھي

   :وضع العالمات ولصق الوسم التجاري

یجب وضع العالمات ولصق الوسم التجاري على البضائع المصدرة حیث تعتبر عالمات الشحن ھامة لسالمة 

ًوتختلف محتویات عالمات الشحن وفقا لكل بلد، وكذلك شروط لصق الوسم التجاري . وسرعة نقل البضائع

  : التي تم ذكرھا في إجراءات االستیراد وتتضمن عالمات الشحن بشكل عام المعلومات التالیة

  ٠  تعریف المستورد-

  ٠  عدد صنادیق الشحن-

  ٠ میناء المقصد -

  ٠الصافي الوزن اإلجمالي والوزن -

   ٠ القیاسات الخارجیة للصندوق-

  ٠  بلد المنشأ-

  ٠  عالمات تحذیریة إذا كانت البضائع تتطلب عنایة وحرص -

   : الرسوم والضرائب

لضرائب تعفى الصادرات من دفع أیة ضرائب أو تعریفات جمركیة أو رسوم، حیث یدفع المستورد الرسوم وا

  ٠ الالزمة في میناء المقصد

م إلى أنھ قامت كل من الحكومة السوریة والحكومة االردنیة مشكورتان بإعفاء البضائع نلفت انتباھك

الفلسطینیة المصدرة الى دولھا من الضرائب وذلك بناء على كتاب تلقتھ الغرفة التجاریة من اتحاد الغرف 
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سطینیة المصدرة  یفید بإعفاء كافة السلع والمنتجات الفل ،التجاریة ووزارة االقتصاد الوطني الفلسطیني

ًللجمھوریة العربیة السوریة من الرسوم والضرائب والجمارك وذلك تطبیقا لقرار قمتي تونس وبیروت 

  ٠ ول العربیةوقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الد

  رخصة إعادة التصدیر
مثل المركبات، تستخدم رخصة إعادة التصدیر عند تصدیر مواد فیھا عیوب جرى استیرادھا من قبل، 

ویجب الحصول على ھذه الرخصة الخاصة من وزارة االقتصاد . الكمبیوترات، األجھزة اإللكترونیة وغیرھا

وتلزم ھذه الرخصة للحصول على إعفاء . والتجارة كما تصادق الغرفة التجاریة على الفاتورة الخاصة بالتعبئة

ن تكون قائمة التعبئة دقیقة ومفصلة للحصول على من الرسوم الجمركیة على البضائع المرتجعة، حیث یجب أ

   ٠ اإلعفاء الجمركي
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  ثالثالفصل ال

لخطابات الضماناألسس المحاسبیة   
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  : سوف نتناول ھذا الموضوع من خالل دراسة الجوانب التالیة 

 ٠مفھوم خطاب الضمان  .١

 ٠أنواع خطاب الضمان  .٢

  ٠الدورة المستندیة لخطاب الضمان  .٣

 ٠المستندیة لعملیة انتھاء مدة سریان خطاب الضمان واسترداده الدورة  .٤

  ٠المعالجة المحاسبیة لخطاب الضمان  .٥

  : مفھوم خطاب الضمان : ًأوال 

 ویتولى تنفیذ ٠تعتبر خطابات الضمان من الخدمات المصرفیة الھامة التى تقدمھا البنوك التجاریة لعمالئھا 

   ٠ Guarantees Sectionھذه الخدمة قسم خطابات الضمان 

) المستفید ( تعھد كتابى یقدمھ البنك بناء على طلب عمیلة إلى جھة معینة : " وخطاب الضمان ھو عبارة عن 

بأن یدفع نیابة عن عمیلة بمجرد مطالبة المستفید بقیمة الضمان بالكامل أو بجزء منھ عند المطالبة خالل مدة 

   ٠ة سریان الضمان ولنفس الغرض الذى أصدر من أجل

ًویعتبر خطاب الضمان بالنسبة للبنك الذى أصدره إلتزاما احتمالیا   Contingent Liability) ًعرضیا ( ً

وتتحول إلى إلتزام فعلى فى حالة عدم وفاء العمیل بااللتزامات التى ، تظھر ضمن الحسابات النظامیة للبنك 

داد نیابة عن العمیل وتسجل ھذه القیمة على  وفى ھذه الحالة یقوم البنك بالس٠صدر خطاب الضمان من أجلھا 

   ٠حساب العمیل ویصبح مدینا للبنك بالمبلغ 

ًوقد یتطلب أیضا ضامنا ، ویتطلب إصدار خطاب الضمان بحث المركز المالى للعمیل مثل أى عملیة ائتمانیة  ً

) تأمین (  كغطاء ویقوم البنك بحجز نسبة من قیمة خطاب الضمان المصدر وذلك من حساب العمیل، للعمیل 

ًوتختلف نسبة الغطاء من عمیل آلخر طبقا تبعا لمركزه المالى ومقدار ثقة البنك فى معامالتھ  ً٠   

ویتقاضى البنك عمولة مقابل منح خطاب الضمان للعمیل كما یحصل على فائدة على حساب العمیل المدین فى 

   ٠ العمیل حالة قیام البنك بدفع قیمة خطاب الضمان للمستفید نیابة عن

ویطلب عمالء البنك منھ خطابات ضمان عندما یطالبھم أصحاب األعمال كالشركات الكبرى والوزارات 

ًبدفع جزء من قیمة الغطاء مقدما على ، والھیئات الحكومیة عند ارتباطھم معھم بعملیات إنشائیة أو توریدات 

ه الجھات یلجأ العمالء إلى البنك بغرض ًوبدال من تجمید أموال نقدیة لدى ھذ، سبیل ضمان جدیة العمل 

الحصول على خطابات ضمان تضمن التزامھم تجاه ھذه الجھات و التى تقبل خطابات الضمان ألنھا تحل 

   ٠محل النقود الواجب إیداعھا كغطاء أو تأمین بسبب تعھد البنك بضمان عمیلة أمامھا 

 
 خطابات الضمان
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  : مان من أھما وھناك العدید من الحاالت التى تستخدم فیھا خطابات الض

  ٠المناقصات العامة  .١

  ٠المزایدات العامة  .٢

  ٠وضمان سدادھم لكافة التزاماتھم بعد التنفیذ ، ضمان كفاءة تنفیذ األعمال التى التزم العمالء بھا  .٣

  ٠ضمان السترداد البضائع واآلالت والمجوھرات التى یخرجھا أصحابھا بصفة مؤقتة  .٤

شحن فى سحب البضائع من الجمارك قبل تسلم بوالص الشحن وذلك وتحل خطابات الضمان محل بوالص ال

   ٠ إلخ ٠٠٠٠لضمان تقدیم البوالص حال وصولھا 

  

  : أنواع خطابات الضمان : ًثانیا 

ویمكن تصنیف خطابات الضمان ، ھناك أنواع متعددة من خطابات الضمان التى تصدرھا البنوك التجاریة 

  : كما یلى 

 : ھ خطابات الضمان من حیث الغرض الذى تخدم .١

  ٠) األولیة ( خطابات الضمان االبتدائیة  

  ٠خطابات الضمان النھائیة  

  ٠خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة  

 : من حیث شكل الغطاء  .٢

  ٠)  أو نسبة مئویة منھ –سواء كان غطاء كامل ( خطابات ضمان بغطاء نقدى  

  ٠خطابات ضمان بغطاء عینى  

 ٠فة خطابات الضمان المكشو  

 : من حیث العمیل الذى یصدر لھ خطاب الضمان  .٣

  ٠) داخلیة ( خطابات ضمان محلیة  

  ٠خطابات ضمان خارجیة  

  : خطابات الضمان من حیث الغرض الذى تخدمھ : ًأوال 

 ) : األولیة ( خطابات الضمان االبتدائیة  .١

ات كتأمین مؤقت للدخول وھى عبارة عن خطابات الضمان التى تقدم إلى الجھات الحكومیة أو الشرك

وذلك لضمان الجدیة وسالمة المركز المالى ، وتحل محل النقود السائلة ، فى العطاءات ) االشتراك ( 

   ٠للمشتركین فى العطاءات 
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 :خطابات الضمان النھائیة  .٢

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى یقدمھا العمیل إلى الجھات الحكومیة أو الشركات بعد رسو 

ًوذلك لضمان التزام العمیل بتنفیذ األعمال الواجب علیة القیام بھا طبقا ، اء علیة كتأمین نھائى العط

   ٠للشروط المتعاقد علیھا 

  

 : خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة  .٣

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى تقدمھا الشركات المنفذة إلى أصحاب األعمال كتأمین مقابل 

وذلك فى بعض ، مقدمة تحت الحساب من قیمة العملیات التى یتولون تنفیذھا حصولھم على دفعات 

   ٠العملیات الكبیرة التى یستغرق تنفیذھا فترات طویلة مثال ذلك عقود المقاوالت 

  : ھذا باإلضافة إلى األنواع األخرى من خطابات الضمان التى تصدرھا البنوك مثل 

 ٠ضائع لحین ورود مستندات الشحن الخاصة بھا خطابات الضمان المالحیة بغرض تسلیم الب 

   ٠ إلخ ٠٠٠٠خطابات الضمان الجمركیة  

  : من حیث شكل الغطاء : ًثالثا 

 :خطابات ضمان بغطاء نقدى  .١

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى یصدرھا البنك إلى عمالئھ مقابل سداد قیمة الضمان بالكامل 

ویحتفظ البنك بھذا الغطاء فى حساب خاص ، من حسابھ الجارى ًأو خصما ، ًأو بنسبة مئویة منھ نقدا 

   ٠یسمى احتیاطى خطابات الضمان 

 : خطابات ضمان بغطاء عینى  .٢

األوراق المالیة أو ( وھى خطابات الضمان التى یصدرھا البنك لعمالئھ  مقابل أموال عینیة مثل 

ویحتفظ بھا البنك ،  من قیمة الضمان الكمبیاالت أو عقارات تكون قیمتھا التسلیفیة معادلة أو أكبر

   ٠طوال فترة سریان الضمان 

 : خطابات الضمان المكشوفة  .٣

وتقتصر ھذه الحالة على البنوك ، وھى خطابات الضمان التى یصدرھا البنك لعمالئھ بدون غطاء 

   ٠الكبرى والعمالء ذوى السمعة الجیدة والمركز المالى القوى 

  : ى یصدر لھ خطاب الضمان من حیث العمیل الذ: ًثالثا 

 ) : الداخلیة ( خطابات الضمان المحلیة  .١

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى یصدرھا البنك لصالح عمالئھ داخل الدولة لیقدموھا إلى 

   ٠أصحاب األعمال عن عطاءات محلیة 

  

  



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   55  

 : خطابات الضمان الخارجیة  .٢

ح شركات عالمیة بالخارج تطلب بواسطة وھى خطابات الضمان التى تصدرھا البنوك المحلیة لصال

  المراسلین فى نفس دولة الشركة العالمیة لتقدیمھا إلى أصحاب األعمال المحلیین عن عطاءات محلیة 

  : الدورة المستندیة لخطاب الضمان : ًثالثا 

  : وعین ھما        یمكن تقسیم العملیات التى یقوم بھا قسم خطابات الضمان من وجھة النظر المحاسبیة إلى ن

  ٠عملیة إصدار خطاب الضمان  .١

  ٠عملیة إنھاء خطاب الضمان  .٢

  :وفیما یلى الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لكل نوع من ھذه العملیات 

  : الدورة المستندیة إلصدار خطابات الضمان – ١ / ٣

ن یستوفى العمیل نموذج طلب إصدار خطاب الضمان من أصل وصورة یتضمن بیانات ع .١

باإلضافة إلى تعھد من ،  إلخ ٠٠٠، والمدة ، والمستفید ، وقیمتھ ، نوع خطاب الضمان 

وتفویض من العمیل للبنك بدفع أى ، العمیل بتحمل آیة مسئولیة تقع من جراء ھذا الضمان 

 ویحول الموظف المختص الطلب إلى قسم ٠مبلغ فى حدود قیمة خطاب الضمان للمستفید 

ًا كان مقدم الطلب عمیال للبنك للتأكد من صحة توقیعھ وكفایة رصیده الحسابات الجاریة إذ

  ٠ثم یعاد الطلب إلى قسم خطابات الضمان ، كغطاء للضمان 

یحول قسم خطابات الضمان الطلب إلى قسم االستعالمات إلجراء االستعالمات الالزمة عن  .٢

وتحدید قیمة الغطاء ، مركز العمیل وعرض النتائج على إدارة البنك للرفض أو الموافقة 

ثم یحول الطلب فى حالھ الموافقة إلى قسم ، مقابل إصدار خطاب الضمان فى حالھ الموافقة 

  ٠خطابات الضمان 

یحرر إشعار خصم على حساب العمیل طالب خطاب الضمان من أصل وصورة بقیمة  .٣

 ثم ترسل ،یرسل األصل إلى العمیل ، وعمولة إصدار خطاب الضمان ) الغطاء ( التأمین 

ً وفى حالھ الدفع نقدا یحل إذن تورید النقدیة ٠الصورة إلى قسم الحسابات الجاریة للتسجیل 

  ٠محل إشعار الخصم 

یحرر قسم خطابات الضمان خطاب الضمان بالبیانات التى حددھا العمیل ووافق علیھا  .٤

 ٠سبیة یسلم األصل للعمیل وترسل الصورة إلى الوحدة المحا، البنك من أصل وصورة 

تقوم الوحدة المحاسبیة بالتسجیل فى دفتر الیومیة المساعدة لخطابات الضمان والترحیل إلى  .٥

وفى نھایة كل یوم تقوم الوحدة المحاسبیة بإعداد ، دفتر األستاذ المساعد لخطابات الضمان 

كشف یومى بخطابات الضمان الصادرة وبعد المراجعة یرسل إلى قسم الحسابات العامة 

  ٠ل فى دفتر الیومیة العامة والترحیل  إلى دفتر األستاذ العام للتسجی
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فإن البنك المحلى یصدر خطاب الضمان عند تسلم تعلیمات البنك ، وبالنسبة لخطابات الضمان الخارجیة 

 وتخصم العمولة ومصروفات البرید على ٠ًطبقا للصیغة التى یطلبھا المراسل ) بالبرید أو التلكس ( المراسل 

وال یخصم البنك الغطاء أو التأمین حیث یعتبر البنك المراسل ،  البنك المراسل طالب إصدار الخطاب حساب

ویمكن أن ، ھو المسئول أمام البنك المحلى عن التأمین ثم تسجل ھذه الخطابات بدفاتر قسم خطابات الضمان 

ت الضمان الخارجیة ودفتر یخصص لھا مجموعة دفتریة مستقلة مكونة من دفتر الیومیة المساعدة لخطابا

   ٠أستاذ مساعد خطابات الضمان الخارجیة 

  : المعالجة المحاسبیة إلصدار خطابات الضمان – ٢ / ٣

   ٠           أنظر مثال رقم واحد أسفل الشرح 

  : الدورة المستندیة لعملیة إنتھاء مدة سریان خطاب الضمان واستردادة – ٣ / ٣

ًبنك إخطارا من المستفید إما بتجدید صالحیة الضمان لفترة جدیدة أو یتسلم قسم خطابات الضمان بال .١

ًبإنتھاء العمیل من تنفیذ التزاماتھ أو تقصیره ومطالبة البنك بسداد قیمة الضمان جزئیا أو كلیا  ً٠  

فى الحالة التى یطلب فیھا المستفید تجدید صالحیة الضمان لفترة جدیدة یتم التجدید بعد موافقة العمیل  .٢

وموافقة البنك ، موجب خطاب یصدره القسم للمستفید یوضح فیھ بیانات الخطاب المطلوب تجدیده ب

  ٠ویتقاضى البنك عمولة مقابل ذلك،  إلخ ٠٠وتاریخ االنتھاء الجدید لخطاب الضمان ، على التجدید 

دة المحاسبیة وتقوم الوح، فى حالة وفاء العمیل بالتزاماتھ تجاه المستفید یعاد خطاب الضمان للبنك  .٣

وتستخدم ، یسلم األصل للعمیل ، بالقسم بتحریر إذن تسویة لقیمة التأمین من أصل وصورتین 

الصورة األولى كإشعار إضافة من قبل الحسابات الجاریة بإعادة رصید التأمین للحساب الجارى 

ابات الضمان وتستخدم الصورة الثانیة للتسجیل فى دفتر الیومیة المساعدة لخط، الدائن للعمیل 

والترحیل إلى دفتر األستاذ المساعد لخطابات الضمان من أجل إلغاء القیود النظامیة وإجراء 

  ٠التسویات الالزمة 

ًفى حالة عدم وفاء العمیل بالتزاماتھ تجاة المستفید جزئیا أو كلیا ومطالبة المستفید للبنك بسداد قیمة  .٤ ً

ًالضمان جزئیا أو كلیا  ار العمیل باألمر للتفاوض مع المستفید من أجل العدول عن یقوم البنك بإخط، ً

فإذا لم یتفق العمیل ، أو سداد قیمة الضمان ، أو تمدید مدة الضمان ، المطالبة بقیمة الضمان 

ًوالمستفید یتم دفع قیمة الضمان للمستفید مقابل إعادة خطاب الضمان وتحمیل ھذه القیمة خصما من 

  ٠میل الحساب الجارى الدائن للع

تقوم الوحدة المحاسبیة بالقسم بإعداد ملخص انتھاء عرض أو مدة سریان خطابات الضمان وبعد  .٥

 ٠ األستاذ العامالمراجعة یسلم القسم الحسابات العامة للتسجیل بدفتر الیومیة العامة والترحیل إلى دفتر 

 

نك المحلى یتم إبالغ البنك المراسل وبالنسبة لخطابات الضمان الخارجیة عند إلغاء الخطاب وإعادتھ إلى الب

   ٠بانتھاء صالحیة الضمان وإخالء مسئولیة المراسل 
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ًیمكن تقدیم شیكات بدال من خطاب الضمان و یجب أن تكون غیر مؤرخة و یمكن استخدامھ  :ملحوظة ھامة 

   ٠  و یمكن صرفھ في خالل ثالث سنواتفي النواحي القضائیة لمدة ستة أشھر من تاریخھ

 حالة اذا كان مبلغ الشیك المكتوب باألرقام مختلف من الكتابة بالحروف فإن البنك یأخذ بالكتابة و في

   ٠ بالحروف

  : المعالجة المحاسبیة لعملیة إنتھاء مدة خطاب الضمان واستردادة – ٣ / ٣

  :            أنظر المثال التالى 

  : ن للمعالجة المحاسبیة لخطابات الضما ) ١( مثال عام رقم 

  م
 التسجیل فى دفاترالشركة
  المصدرة لخطاب الضمان

 التسجیل فى دفاترالشركة
  المستفیدة من الخطاب

  بیــان

١  

                 من مذكورین

  غطاء خطابات الضمان/    حـ١٠٠.٠٠٠

  إصدار خطابات . م–تمویلیة .م/      حـ٢٠.٠٠٠

                      ضمان 

   األھلي –البنك /      الى حـ١٢٠.٠٠٠      

  جاري                                

  ال قیود 

اصدار خطاب ضمان 

 ١.٠٠٠.٠٠٠بمبلغ 

جنیة لدى البنك األھلى 

% ١٠بغطاء بنسبة 

وعمولة فتح الخطاب 

٢%  

٢  
  ال قیود 

  یتم عمل مذكرة استالم 

  ال قیود

  یتم عمل مذكرة استالم

تسلیم خطاب الضمان 

  للمستفید 

٣  

  مد . ع–تمويلیــــة .م/ ن حـم١٠.٠٠٠

                     خطاب ضمان

   األھلي جاري–البنك /     الى حـ١٠.٠٠٠     

  ال قیود

  مد فترة خطاب الضمان 

نسبة مد الفترة ھى 

١%  

٤  
   األھلي جاري-البنـــك / من حـ**    

   رد عمولة–تمويلیة .م/ الى حـ     **      
  ال قیود

رد جزء من عمولة 

لبنك سبق استقطاعھا ا

  بالخطأ

٥  

   األھلي -البنـــك /     من حـ١٠٠.٠٠٠

                             جاري

  غطاء خطابات /        الى حـ١٠٠.٠٠٠    

   الضمان

  ال قیود

رد خطاب الضمان إلى 

الشركة وتم إلغاء 

  ًالخطاب نظرا للوفاء

٦  

  التعويضات/    من حـ ١.٠٠٠.٠٠٠

            الى مذكورين              

  البنــك/             حـ٩٠٠.٠٠٠

  غطاء خطابات الضمان/          حـ١٠٠.٠٠٠

  البنــــــك/ من حـ١.٠٠٠.٠٠٠

  التعويضــــــــــات/        الى حـ١.٠٠٠.٠٠٠     
  تسییل خطاب الضمان

  :الحسابات المدینة األخرى فى المیزانیة تتكون من 

  ٠ تأمین لدى الغیر - ٢                               ٠المنبع  ضرائب مستقطعة من -١

   ٠ عھد -٤                                                ٠ سلف عاملین -٣

   ٠ إیرادات مستحقة - ٦                                  ٠ً مصروفات مدفوعة مقدما -٥

   ٠ غطاء خطابات ضمان -٧
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  : كون من األصول المتداولة تت

  ٠ عمالء - ٢                                                       ٠ مخزون -١

   ٠ نقدیة بالصندوق والبنك - ٤                                                  ٠ أوراق قبض -٣

   ٠ حسابات مدینة أخرى -٥

   ) :٢( مثال رقم 

مع شركة األمل على بناء مبنى لمشروعھا القادم و كان قیمة قامت احدى شركات المقاوالت بعمل تعاقد 

 ٦ جم و كان من شروط التعاقد تقدیم خطاب ضمان بقیمة العملیة على أن یقدم ٣٠٠٠٠٠٠.٠٠المبنى 

 شھور ٦ًخطابات ضمان طبقا للتدرج في المشروع و كان من المفترض أن یتم االنتھاء من المشروع خالل 

 رشدي و كانت –ة المقاوالت بإصدار ھذه الخطابات من بنك مصر الدولي و على ضوء ذلك قامت شرك

و في أواخر العملیة قامت شركة المقاوالت باإلخالل % ١٠و كان غطاء خطابات الضمان % ١عمولة البنك 

بشروط التعاقد المبرم بینھا و بین شركة األمل و على ضوء ذلك قامت شركة األمل بتسییل الخطاب السادس 

  ٠ن شركة المقاوالت قد استلمت خمس خطابات حیث أ

   ؟ ً المعالجة المحاسبیة في كال من الشركتین:المطلوب 

  م
 التسجیل فى دفاترالشركة

  )شركة المقاوالت ( المصدرة لخطاب الضمان 
 التسجیل فى دفاترالشركة
  المستفیدة من الخطاب

  بیــان

١  

                 من مذكورین

  طابات الضمان مشروع األملغطاء خ/    حـ٣٠٠.٠٠٠

  إصدار خطابات ضمان. م–تمویلیة .م/      حـ٣٠.٠٠٠

   مصر الدولى –البنك /      الى حـ٣٣٠.٠٠٠      

                                  جاري جنیة

  ال قیود 

  اصدار خطاب الضمان 

   جم ٣.٠٠٠.٠٠٠

  غطاء % ١٠

  عمولة% ١

٢  
   جارى جنیة–لى  مصر الدو–البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  رد الخطاب األول  ال قیود

٣  
   جارى جنیة– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  ثانىرد الخطاب ال  ال قیود

٤  
  رى جنیة جا– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  ثالثرد الخطاب ال  ال قیود

٥  
   جارى جنیة– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  رابعرد الخطاب ال  ال قیود

٦  
  ة جارى جنی– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  خامسرد الخطاب ال  ال قیود

٧  

   مشروع شركة األمل– التعویضات/    من حـ ٥٠٠.٠٠٠

                          الى مذكورین

  البنــك/       حـ٤٥٠.٠٠٠

   مشروع – غطاء خطابات الضمان/         حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل                       

  البنــــــك/ من حـ ٥٠٠.٠٠٠

   مقاول المبانى– التعویضــــــــــات/ الى حـ ٥٠٠.٠٠٠     
  الخطاب السادستسییل 
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  ٠بفرض أن شركة األمــــــل قامت بإسنـــــاد المقاولة األخیرة لمقاول جديد 

  -: بفرض أن المعالجة المحاسبیة  :المطلوب 

  ٠ جم ٥٠٠.٠٠٠د بمبلغ تعاقد المقاول الجدي -١

  ٠  جم٤٥٠.٠٠٠تعاقد المقاول الجديد بمبلغ  -٢

  ٠  جم٥٥٠.٠٠٠تعاقد المقاول الجديد بمبلغ  - ٣

   : الحــــــــــــل

  

  : الحالة األولى -١

  

  التعويضات/ من حـ  ٥٠٠.٠٠٠

  البنـــــــــــك/ الى حـ  ٥٠٠.٠٠٠  

  

  :الحالة الثانیة  -٢

  

  التعويضات/ من حـ  ٤٥٠.٠٠٠

  البنـــــــــــك/ الى حـ  ٤٥٠.٠٠٠  

                                 الفرق يتم اعتباره إيراد

  

   :الحالة الثالثة  -٣

  

  التعويضات/ من حـ  ٥٥٠.٠٠٠

  البنـــــــــــك/ الى حـ  ٥٥٠.٠٠٠  

                                 الفرق يتم اعتباره مصروف
  

  تم بحمد هللا وتوفیقھ

  ًع أجر من أحسن عمالإن هللا ال یضی

  محاسب

  عالء ریاض

  إدارة التكالیف و الموازنة و المتابعة

   خبیر منازعات االستثمار–محكم دولى 

  عضو بمركز العدالة للتحكیم واالستشارات القانونیة

  عضو بجمعیة الضرائب المصریة
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  مدرب محترف معتمد

Tel : 01005446838 

: Email com.yahoo@2000reyad_alaa 
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