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ائتامن  ضامنات  إن  أملانيا؟  من  خدمات  أو  بضائع  تستورد  هل 
ضامنات  أيضًا  املسامة   - االحتادية  أملانيا  مجهورية  صادرات 
بك  اخلاصة  االسترياد  عمليات  كافة  جعل  بإمكاهنا   - هرمس 
األملاين  االقتصاد  فقط  تعزز  ال  التسهيالت  هذه  سهولة.  أكثر 
خالل  من  باملنفعة:  عليك  تعود  أيضًا  إنام  التصدير  عىل  القائم 
من  الكثري  األملاين  لرشيكك  تتوفر  هرمس  ضامنات  إدماج 
اإلمكانيات للحد من املخاطر و تتوفر لكام معًا إمكانيات متويل 
إضافية، يمكن مُلوردِّك األملاين أن يمنحك عىل سبيل املثال إئتامن 
جتاري أو بإمكان بنك ما أن يضع حتت ترصفك إعتامدًا ماليًا، 
حتى ال تدفع ثمن البضاعة أو اخلدمة مبارشًة عند االستالم و 
م القرض  ر األملاين أو البنك الذي قدَّ بنفس الوقت يكون امُلَصدِّ

حممي ضد املخاطر السياسية والتجارية.

عالية  األملانية  البضائع  رشاء  عليك  ل  ُتسهِّ هرمس  ضامنات 
اجلودة التي تالئم احتياجاتك نظرا إىل درجة ختصصها العالية. 
رين األملان و  أنت تدعم إقامة عالقات جتارية جديدة مع امُلَصدِّ

التي ُتبنى منذ البداية عىل أساس آمن.

هذا الُكتّيب ُييب عىل األسئلة األوىل حول ضامنات هرمس و 
حول الفرص املتاحة.

كيفية تفعيل ضامنات هرمس

 Euler Hermes ]كلفت مجهورية أملانيا االحتادية رشكة
Kreditversicherungs-AG أويلر هرمس كريديت فرزخيرونغ 

رشكة مسامهة[ )Euler Hermes( ]أويلر هرمس] بإدارة 
ضامنات ائتامن الصادرات.

الواردات من أملانيا @

للبنك  أو  رك  مُلَصدِّ التغطية  َطلب  بتحضري  هرمس  أويلر  تقوم 
صالحية  هي  الضامن  لقبول  األساسية  املعايري  إن  ل.  امُلَموِّ
تعد  معقولة.  خماطر  عىل  تضمنها  و  املغطاة  التجارية  العملية 
الرئييس يف  املسؤول  والتكنولوجيا  لالقتصاد  االحتادية  الوزارة 
اللجنة الوزارية التي َتُبتُّ يف طلبات قبول ضامنات الصادرات 
مع موافقة وزارة املالية االحتادية و بالتشاور مع كل من وزارة 

اخلارجية و الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي و التنمية.

هذه  يف  األربعة  الوزارات  هذه  ُمثيل  إىل  باإلضافة  يشارك 
االجتامعات أيضًا مثلون من أويلر هرمس و خرباء من صناعة 
مؤسسات  من  مستشارون  أيضا  و  املرصيف  القّطاع  و  التأمني 
العملية  اإلحتياجات  أخذ  من  لتتأكد  الصادرات  بدعم  معنية 

للمصدرين األملان بعني اإلعتبار.

تصاميم توضيحية:

كيفية إختاذ القرار

أويلر هرمس )مفوض(
- تدقيق، إيضاحات امُلَدد و الرشوط و فرتة التغطية

- قرار/ مسودة قرار لدى اللجنة الوزارية.

اللجنة الوزارية
- قرار بإمجاع اآلراء

الرفضموافقة مرشوطةموافقة

- اإلبالغ عن إبرام عقود أو احلصول عىل الضامنات. 
- خطاب القبول النهائي.

- شهادة الضامن و الفاتورة.

ضامنات ائتامن صادرات مجهورية أملانيا االحتادية
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املعامالت ذات رشوط الدفع قصرية األمد

نات،  املكوِّ املصنعة،  نصف  السلع  اخلام،  املواد  توريد  حالة  يف 
امُلنَتجات االستهالكية و قطع الغيار عادًة ما يتم إعتامد ضامنات 
لفرتات إئتامنية يف حدود ستة أشهر فقط و تزيد الفرتة لتصل إىل 
املضافة  القيمة  ذات  املكونات  توريد  حالة  يف  شهرًا  عرش  اثني 
رة و يف بعض احلاالت اخلاصة  العالية و املواد االستهالكية امُلعمِّ
م الوكالة نظام ضامن شامل سهل اإلستخدام و  إىل عامني. ُتقدِّ
اىل  باإلضافة  املصدر األملاين  مبيعات  التكلفة إلمجايل  منخفض 

تغطية املعامالت الفردية إذا لزم األمر. 

تتاح ضامنات هرمس فقط لتغطية الصادرات قصري األجل اىل 
الرشكات التي تعمل خارج اإلحتاد األورويب و منظمة التعاون 
اإلقتصادي عىل إعتبار أن تلك املخاطر يمكن تغطيتها بيرس عن 
الفدرالية  احلكومة  فإن  عليه  و  اخلاصة  التأمني  رشكات  طريق 

األملانية غري مسموح هلا بتغطية تلك األسواق.

اللجنة الوزارية

الوزارات
الوزارة االحتادية لالقتصاد و الطاقة – املسؤول الرئييس.  BMWi     

وزارة املالية االحتادية.    BMF     
وزارة اخلارجية.  AA     

الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي و التنمية.    BMZ     

 Euler Hermes

 Aktiengesellschaft

)مفوض(
 

اخلرباء
     مثل املؤسسات املعنية بالصادرات و القّطاع املرصيف

     KFW  بنك إعادة اإلعامر األورويب
     AKA  مؤسسة متخصصة بتمويل الصادرات حمدودة املسؤولية

     ديوان ُمراِجعي احلسابات االحتادي

 @
 @
 @
 @

 @ @
 @
 @
 @

ضامنات ائتامن صادرات مجهورية أملانيا االحتادية
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 املعامالت ذات رشوط الدفع متوسطة 
و طويلة األمد

التصدير مع فرتة سداد تصل اىل مخس سنوات  تعترب عمليات 
من العمليات متوسطة املدى. كام تعترب فرتات السداد حتى اثني 
قد تصل يف حاالت  و  األمد  العمليات طويلة  عرشة عامًا من 
خاصة إىل ثامين عرشة عامًا تبعًا لإلمكانيات املتاحة. يتوفر هلكذا 
سوف  اخلاصة.  الفردية  الضامنات  من  واسعة  حزمة  عمليات 
يكون باإلمكان من خالل هذه الفقرة اإلطالع عىل املزيد حول 
د من جهة و من جهة  اثنني من الضامنات الرئيسية - ائتامن امُلورِّ
أخرى ائتامن املستورد، عادة ما تتطلب املعامالت التجارية التي 
تزيد مدهتا عن سنة واحدة تسديد ما قيمته 15٪ من قيمة العقد 
مقدما ودفع 85٪ املتبقية من املبلغ عىل األقل عىل أقساط نصف 

سنوية.

د؟ كيف جتري تغطية ائتامن ُمورِّ

الدفع عن طريق  تسهيالت يف  منحك  األملاين  املصدر  يستطيع 
بنقل  يقوم  حيث  الوكالة  من  مورد  ائتامن  تغطية  عىل  احلصول 
مع  العمل  يعل  ما  الضامن  وكالة  اىل  السداد  عدم  خماطر 
يضطر  قد  احلاالت  بعض  يف  جاذبية.  أكثر  األملان  املصدرين 
ذلك  مقابل  بنكه  من  متويل  عىل  احلصول  اىل  األملاين  املصدر 
التعاون معه  لذا نجد من األمهية  الوكالة.  الصادر من  الضامن 
البيانات  و  املستندات  كل  توفري  طريق  عن  العملية  لتسهيل 

املطلوبة لذلك.  

ما هي املزايا التي تقدمها خطوط ائتامن املستورد؟

القروض متوسطة  ُمدد  التصدير ذات  ل معامالت  مُتوَّ ما  غالبا 
عىل  للحصول  البنوك  أحد  إرشاك  خالل  من  األمد  وطويلة 
األملاين  التجاري  لرشيكك  يمكن  عمومًا  مستورد.  ائتامن  خط 
البنك  يمنحك  ذلك!  حول  معه  ث  حتدَّ  - لك  هذا  ُييِّئ  أن 
األملاين )و كذلك بعض البنوك األجنبية و مجيع الفروع األملانية 
للبنوك األجنبية( أو يمنح أحد البنوك يف بلدك قرض تستطيع 
ر األملاين و ذلك  من خالله دفع مبلغ الرشاء الذي َتدينه للُمصدِّ
الطريقة  هبذه  اخلدمة.  تقديم  بدء  عند  أو  البضاعة  تسليم  عند 
ر و تعترب هذه هي ميزة  ختف األعباء املالية من عىل كاهل امُلصدِّ

د متوسط األمد  عالقة تعاقدية يف حالة احلصول عىل خط ائتامن ُمورِّ

مستوِرد

ر لُمَصدِّ  البنك امُلموِّ
)Forfaiting( 

تسليم 
 

ض ملدة 3 سنوات(
)عىل سبيل املثال: قر

ض 
سداد القرو

ض عىل  
)تسديد القرو

ف سنوية مضافاً 
أقساط نص

إليها الفائدة التنازلية(

إذا اقتىض األمر إعادة التمويل

د من  تغطية ائتامن ُمورِّ
قبل احلكومة االحتادية

ضامنات ائتامن صادرات مجهورية أملانيا االحتادية
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د  امُلورِّ ائتامن  ضامن  عكس  عىل  ألنه  األملاين،  ر  للُمَصدِّ حاسمة 
إلعادة  حيتاج  ال  فهو  خاصة،  ائتامنية  فرتات  يمنحك  الذي 
الطويلة عند  القرض  أنت تستفيد مرارا من فرتة سداد  متويل. 

إرشاك بنك يف العملية. 

ُتوفِّر تغطية ائتامن املستورد محاية ضد احتامل عدم سداد القرض 
املثال:  اقتصادية أو سياسية - عىل سبيل  اخلاص بك ألسباب 
ما  غالبا  لذا  بلدك.  يف  احلربية  األحداث  أو  اإلفالس  حالة  يف 
احلكومة  ضامن  عىل  بناء  ائتامنية  تسهيالت  بمنح  البنوك  تقوم 
اإلحتادية. لذا فقد يلعب إلتزام الوكالة يف إصدار الضامن دورا 

حاسام يف تفعيل عملية التصدير.

يتطلب األمر  املطلوبة  املوافقات  ولكن من أجل احلصول عىل 
دراسة مالئتك االئتامنية و األوضاع الراهنة يف بلدك. من أجل 
مجيع  تقديم  بالرضورة  عليك  يب  سلسة  و  رسيعة  دراسة 
بشكل  و  الرسعة  وجه  عىل  املطلوبة  املستندات  و  املعلومات 

كامل.

دين املحليني؟ إىل أي مدى يمكن إرشاك امُلورِّ

ُتدَرج  و  بلدك  من  تأيت  التي  اخلدمات  و  التوريدات  إىل  يشار 
القائمة عىل املدى املتوسط أو الطويل  التجارية  ضمن األعامل 
إىل  جنبا  ُتدرج  أن  يمكن  و  املحلية�.  �التكاليف  باسم  عادًة 
جنب مع البضاعة أو اخلدمات القادمة من أملانيا ضمن ضامن 
و  بك  اخلاصة  االلتزامات  من  كجزء  تكون  عندما  هرمس 
صلة مبارشة بمعاملة استريادك. من خالل ذلك تستطيع  ذات 
بالنفع  عليك  يعود  ما  املحليني  ين  املوردِّ مع  التعاون  مواصلة 

بجعل إنجاز معاملة التصدير خاصتك سلسة و غري معقدة. 

لقواعد  وفقًا  ُمكن  املحلية  بالتكاليف  اخلاص  اإلقراض  إن 
أن  يمكن  بحيث   OECD التنمية  و  االقتصادي  التعاون  منظمة 
يصل إىل ما مقداره 23٪ من إمجايل قيمة العقد- فيام يتعلق بقيمة 
عقد البضائع املستوردة يضاف إليها 30٪ من التكاليف املحلية. 
فإنه  النسبة،  هذه  الرضورة  عند  املحلية  التكاليف  جتاوزت  إذا 
نقدا.  الدفع  االتفاق عىل  عند  فقط  التغطية  تضمينها يف  يمكن 
البلدان يمكن اإلطالع عىل  و من أجل رشوط إضافية لبعض 

مؤرش تصنيف خماطر الدول.

امُلستوِرد األجنبي

ر املؤسسة املالية - البنك ُمَصدِّ

عالقة تعاقدية يف حالة ائتامن املستورد 

تسليم

ض
لقر

قد ا
ع

ض
لقر

اد ا
سد

دفع ثمن الرشاء 
عند التسليم

ترصيح االلتزام

تغطية االعتامد املايل 
من قبل الوكالة

ضامنات ائتامن صادرات مجهورية أملانيا االحتادية
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إدراج السلع األجنبية من بلدان أخرى

أملاين  الغري  املصدر  ذات  السلع  إدماج  معني  حد  إىل  يمكن 
بالسلع  هنا  )ُتسمى  التمويل  و  التوريد  يف  بلدك  من  وليست 
إىل  تصل  بقيمة  سلع  توريد  أسايس  بشكل  يمكن  األجنبية(. 
49٪ من قيمة العقد. أيضا احلصص األكرب من ذلك تعترب قابلة 

للتمثيل.

ما هي املعلومات املطلوبة؟

من أجل تقييم ما إذا كان بإمكانك الوفاء بالتزاماتك التعاقدية 
كمستورد للسلع أو اخلدمات يقوم اخلرباء بفحص املالءة املالية 
اخلاصة بك. كلام كانت املعلومات التي تقدمها أكثر تفصياًل كلام 
تقارير  هي  التقييم  أساسيات  رسيع.  قرار  اختاذ  باإلمكان  كان 
القروض من البنوك و التقارير االقتصادية و غريها من رشكات 
االئتامن. باإلضافة إىل ذلك فإن احلكومة االحتادية تلجأ يف حالة 
املشاريع الكبرية بشكل خاص مرًة أخرى إىل تقارير السفارات 
حداثة  فإن  ذلك  عن  فضاًل  لرشكتك  العمل  خطط  و  األملانية 

مة من البنك رضورية عند التمويل اهليكيل. احلسابات املقدَّ

عند تقييم املالءة املالية اخلاصة بك يؤخذ بعني االعتبار باإلضافة 
العديد من املؤرشات األخرى حجم رشكتك، إسرتاتيجية  إىل 
رشكتك، وضعك يف السوق و إذا اقتىض األمر وضعك ضمن 
الرئييس  الرتكيز  فإن  ذلك  ومع  الرشكات.  من  كبرية  جمموعة 
للتقييم يعتمد عىل ميزانيتك العمومية، أصولك، وضعك املايل 
و أرباحك خالل السنوات الثالث املاضية. سوف ُيؤَخذ بعني 
إمكانيات  أيضا  املتوقعة و  السيولة  املال و  أيضًا رأس  االعتبار 
إعادة التمويل كمعايري للتقييم عند اختاذ قرار بشأن منح ضامن 

هرمس.

جتارب  عىل  يرتكز  أخريا  بك  اخلاصة  املالية  املالءة  فحص 
رين اآلخرين معك فيام يتعلق برسعة السداد. املصدِّ

ضامنات أخرى

يف بعض احلاالت يتوجب وجود ضامنات أخرى و ذلك لتأمني 
يؤخذ  الغرض  هلذا  األملاين.  التجاري  لرشيكك  التسديد  حق 
بعني االعتبار وسائل تأمني خمتلفة تتوقف عىل نوع العقد ونطاقه 

و عىل تصنيف مالءتك املالية.

إذا  و  بكمبياالت  د  يَزوَّ أن  يمكن  الرشاء  عقد  فإن  وهكذا 
يكون  قد  ذلك  عن  فضاًل  احتياطية.  بضامنات  األمر  اقتىض 
املواد  بملكية  االحتفاظ  حق  العقد  منُح رشيك  الرضوري  من 

ة أو حق الرهن عليها. امُلوردَّ

وباإلضافة إىل ذلك و يف بعض احلاالت يكون من الرضوري 
مؤسسة  قبل  من  الدفع  ضامن  مثل  أخرى  ضامنات  وجود 
أخرى، كفالة مرصفية، خطاب اعتامد، ضامن الدولة أو خطاب 

توصية بمنح قرض مرصيف.

ما الذي يرتتب عليك يف حال حدوث أرضار؟

إذا مل تستطع عىل الرغم من كل اجلهود املبذولة دفع املستحقات 
ر  لُلمصدِّ الدفع  العجز عن  ض  ُيعوَّ األجل فسوف  عند حلول 
أو للبنك و ذلك وفق متطلبات حمددة. يف الوقت نفسه تبحث 
جنبا إىل جنب مع خرباء أويلر هرمس ورشيك العمل األملاين 
عليك.  املتوجبة  املستحقات  لتسوية  للطرفني  مقبول  حل  عن 

ويمكن عىل وجه اخلصوص تعديل عقد اتفاقية التمويل.

ضامنات ائتامن صادرات مجهورية أملانيا االحتادية

األجانب للعمالء  معلومات 
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و عندما تفشل كل جهود املفاوضات للوصول إىل حل ال بد من 
اختاذ إجراءات قانونية كحل هنائي. عند دفع التعويضات يتعلق 
األمر هنا بأموال الرضائب األملانية جلمهورية أملانيا االحتادية ما 
يعل األمر هلذا السبب أكثر رصامة فيام يتعلق بتسوية األرضار.

يب أيضا أن تضع يف اعتبارك أن التأخري يف الدفع يمنع أو حَيد 
األملاين.  ملوردِّك  األخرى  التأمينية  التغطية  امكانيات  من  بقوة 
الدول  صادرات  ائتامن  وكاالت  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
دفوعات  عن  متبادل  بشكل  و  تستعلم  بِرن(  )احتاد  األخرى 
من  أيضًا  الرشكات  هبذه  يؤدي  ما  املتأِخرة،  األجانب  العمالء 

أن حتد من إمكانيات التغطية التأمينية اخلاصة بك.

تغطية هرمس

ل معامالت االسترياد      ُتسهِّ
ن رشوط الدفع      حُتسِّ

م حلوالً حسب الطلب       ُتقدِّ
     تضم التكاليف املحلية إىل الضامن

ن املعامالت و بالعملة املحلية أيضًا      ُتؤمِّ
.... تعود بفوائد عديدة عىل عالقتك التجارية.

االستشارات

ملزيد من املعلومات الرجاء االطالع عىل حمتويات 
 .https://www.agaportal.de/en املوقع التايل

 أو االتصال بموظفي أويلر هرمس
 Euler Hermes Aktiengesellschaft عىل

00 90 / 34 88 )40( 49+رقم اهلاتف

 @

 @

 @

 @

 @
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Euler Hermes Aktiengesellschaft
Export Credit Guarantees of 
the Federal Republic of Germany

Postal address
P.O. Box 50 03 99
22703 Hamburg, Germany

Office address
Gasstraße 27
22761 Hamburg, Germany 

Phone: +49 (0)40/88 34-90 00
Fax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Branch offices: Berlin, Dortmund, Frankfurt, 
Freiburg /Stuttgart, Hamburg, Munich,  
Nuremberg, Rhineland
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