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 السندات التجارية
ا في مختلف الفعاليات االقتصادية بشكل عام، وفي عمليات  تلعب السندات التجارية دورًا هامًّ
المصارف بشكل خاص. حيث تشكل السندات التجارية إحدى وسائل االئتمان الرئيسية التي تساهم في 

امة التي تميزها عن غيرها من الت التجارية الداخلية والخارجية, ومن أهم الخصائص العتنشيط المباد
 أدوات االئتمان أنها قابلة للتداول وتمثل حقًا نقديًا وتستحق الدفع بعد أجل قصير.

ونظرًا ألهمية السندات التجارية في الحياة االقتصادية فإن قسم السندات التجارية في المصارف يعتبر 
ها ويعتبر مصدر ربح كبير لها بفضل الفوائد من أهم األقسام، حيث يشكل حيزًا كبيرًا من فعاليتها ونشاط

 والعموالت التي يحققها.

 اري:ـــند التجـــف الســـتعري 

هو صك مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون وتتضمن تعهد محررها بدفع مبلغ معين بمجرد 
 اإلطالع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين ألمر شخص آخر هو المستفيد أو حامل السند.

 السندات التجارية: العمليات التي يقوم بها المصرف على نواعأ

 
 تحصيل السندات التجارية.  . 1
 .حسم السندات التجارية . 3
 اإلقراض وفتح حسابات جارية مدينة بضمانة السندات التجارية.  . 2
  

 التجارية ) من الخدمات المصرفية (السندات حصيل ت :أولا 

 
لشوويكات المحووررة بووالعمالت المحليووة اريووة والسووحوبات وايقوووم المصوورح بتحصوويل جميووع السووندات التج

والعمالت  األجنبية التي تقدم إليه من عمالئوه أو ييورهم وفقوا للشوروط التوي يحوددها وبعود تألهيرهوا ألمور 
 المصرح بعبارة : )والقيمة برسم التحصيل (

رًا للمؤهالت بعض عمالء المصارف تكليف مصارفهم بمهمة تحصيل السندات التجارية نظ يفضلحيث 
التي تتمتع بها المصارف للقيام بهذا العمل خاصة حينما تكون السندات واجبة التحصيل في مكان غير 

 المكان الذي يعمل أو يقيم فيه أصحاب السندات.

ويقوم العميل بتوكيل المصرف بقبض قيمة السند من خالل تظهير السند وتقوم المصارف بتحصيل 
موالت تعتبر إيراد استثمار بالنسبة للمصرف وتقوم بقبض العمولة بصورة مسبقة السندات التجارية مقابل ع

إما نقدًا أو خصمًا على الحساب الجاري. وبعض المصارف تترك العمولة لحين التحصيل وبعضها ال 
تأخذ أي شيء مقابل هذه الخدمة، وباإلضافة إلى السندات التي ترد من الزبائن لتحصيلها يستلم المصرف 
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ويستوفي المصرف عموالت عن تحصيل  عمالئهفروعه والمصارف األخرى سندات لتحصيلها من من 
 هذه السندات من المصارف المرسلة وتعتبر إيراد استثمار للمصرف.

يحتفظ المصرف بالسندات بعد أن تظهر لصالحه حتى يحين موعد استحقاقها حيث يقوم بتحصيلها 
تم عملية التحصيل إما لدى المصرف نفسه إذا كان المسحوب من المسحوب عليه نقدًا أو بشيكات. وت

 عليه مقيمًا بنفس المدينة أو لدى فروع المصرف أو المصارف األخرى المقيمة. 

  :المراحل العملية للتحصيل

 تمر عملية التحصيل بمرحلتين:

: ويتم عن طريق تظهير السندات لصالح المصرف من قبل مرحلة قبول السندات التجارية -أ
هذا السند، ويتطلب الواقع العملي أن يستلم المصرف السندات المطلوب تحصيلها في احب ص

وقت مناسب حتى يتمكن المصرف من إرسال إخطارات المطالبة بالسداد إلى المدينين قبل تاريخ 
 االستحقاق بفترة كافية.

ن الحسابات نقدًا أو م»: إما عن طريق المصرف نفسه التجارية تحصيل قيمة السنداتمرحلة  -ب
ق فروع المصرف أو المصارف األخرى في حال استحقاق الدفع أو عن طري« الجارية الدائنة

 خارج المدينة التي يوجد بها فرع المصرف.

 
 أما فيما يتعلق بالسندات المحررة بالعمالت األجنبية  فتحول قيمتها وفق أنألمة القطع المرعية اإلجراء. 

 : عمولت تحصيل السندات

ي المصوورح عمولووة لقوواء تحصوويل السووندات والسووحوبات والشوويكات بصووورة مسووبقة وفووق المعوود ت يسووتوف
الواردة فوي التعرفوة المصورفية و  تورد هوذم العموو ت فوي حوال عودم تحصويل هوذم الشويكات والسوحوبات 

 و هناك حالتان  ستيفاء هذم العمولة : والسندات ألي سبب من األسباب 
 حساب لدى الفرع  عميللليكون  أنأو  :        
العمولووة  عميوولالحسوواب لوودى الفوورع :فووي هووذم الحالووة يوودفع  للعميوول  يكووون  أنثانيووا :        

   .ى الصندوق مباشرةبموجب دفعة نقدية عل

 المعالجة المحاسبية لتحصيل السندات التجارية:

 التحصيل لدى المصرف نفسه الذي أودعت لديه السندات:

تسجل قيمة هذه السندات في  تجارية الواردة إلى المصرف برسم التحصيلعند استالم السندات ال
 الحسابات النظامية بقيمتها االسمية كما يلي:

 من حـ / سندات تجارية مودعة برسم التحصيل××××                
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 إلى حـ/مقابل السندات التجارية المودعة برسم التحصيل ××××

 السندات المودعة للتحصيل 

يقوم المصرف بإثبات أي سندات تجارية مرسلة من فروع المصرف أو المصارف األخرى بقيد  وكذلك
 نظامي. 

المستحقة للمصرف مقابل تحصيل السندات التجارية وأي المصرف عمولة التحصيل  ثم يحصل -
 مًا من الحسابات الجارية الدائنة، أو يحمل هذهإما نقدًا أو خص مصاريف أو رسوم أخرى ويتم ذلك

 العمولة للفروع أو المصارف المرسلة لهذه السندات التجارية.

 من حـ / صندوق ××××                 
 أو من حـ / حسابات جارية دائنة××××              
 أو من حـ / الفرع.../ ح ج××××              
 أو من حـ / المصارف المحلية )مصرف.......(××××             

 
×××× 
×××× 

×××× 

         إلى المذكورين:  
 إلى حـ /عمولة التحصيل  
 إلى حـ / المصاريف  
 إلى حـ / رسوم التحصيل 

 والمصاريف والرسومعمولة تحصيل السندات  تسجيل
من المدين إما نقدًا أو خصمًا من حسابه بتاريخ استحقاق السندات يقوم المصرف بتحصيلها  -

 ها لحساب مؤقت )محصلة التسديد(.اضافة قيمتالجاري لدى المصرف ثم 

 ) حالة السداد نقدًا( من حـ / الصندوق ××××                
 أو من حـ / حسابات جارية دائنة××××             

 إلى حـ / محصلة التسديد                             ××××

 تحصيل السندات المودعة للتحصيل

ويتم دفع ل الذي حصلت الورقة لحسابه، يلغى الحساب المؤقت وعند إضافة القيمة إلى حساب العمي
 قيمة السندات المحصلة ألصحابها أو تسجيلها في حساباتهم الجارية.
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 من حـ / محصلة التسديد××××              

×××× 
×××× 
×××× 
×××× 

 إلى حـ / الصندوق               
 جاريةالحسابات الأو إلى حـ /            

 أو إلى حـ / فرع......./ح ج           
 أوإلى حـ / المصارف المحلية )مصرف....(          

 تسجيل قيمة السندات المحصلة ألصحابها

 القيد النظامي للسندات المحصلة. بإلغاءويقوم المصرف 

 من حـ / مقابل سندات تجارية مودعة برسم التحصيل××××              

 دات تجارية مودعة برسم التحصيلإلى حـ / سن        ××××

 للسندات المحصلة  اقفال القيدالنظامي

 السندات التجارية المرفوضة:

قيمـة هـذه السـندات ال يحـق للمصـرف اتخـاذ أي إجـراءات قانونيـة إال  )المـدين( إذا لم يسدد المسـحوب عليـه
النفقوووات الناتجوووة عووون ويتحمووول الموووودع جميوووع بعـــد الرجـــوع لصـــاحب األوراق وأخـــذ موافقـــة صـــريحة منـــه، 

حيـث يأخـذها منـه نقـدًا أو يخصـمها اإلجراءات القانونية التي يتخذها المصرح بناء على تعليمات المودع، 
 من حسابه الجاري.

مالحألة: إذا كانت السندات والسحوبات والشيكات مودعة من قبل احد مديني المصورح فتسوتعمل قيمتهوا عنود 
 للمتخلي ا عتراض على ذلك.  قالتحصيل لوفاء حقوق المصرح و  يح

رفض المسحوب عليه تسديد قيمته، وقام  33222مثال: بتاريخ استحقاق أحد السندات البالغة قيمته 
 332المصرف وبناًء على تعليمات العميل بإجراءات االحتجاج والتي بلغت مصاريفها المدفوعة نقدًا 

 ي الدائن للعميل لديه.ل.س وقام المصرف بخصم هذه المصاريف من الحساب الجار 

 عند دفع مصاريف االحتجاج من قبل المصرف: -أ

 من حـ / مصاريف احتجاج                 332
 إلى حـ / صندوق                    332

 دفع مصاريف احتجاج نقداً 
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 :ثم يتم تحميل العميل أو الفرع المرسل بقيمة مصاريف االحتجاج بالقيد التالي -ب

 من حـ / حسابات جارية دائنة                332
 أو من حـ / فرع....../ح ج                   

 إلى حـ / مصاريف احتجاج                   332

 خصم مصاريف احتجاج من حساب العميل

إذا لم يقم المصرف بأي إجراءات قانونية فهو يعيد هذه األوراق إلى أصحابها بإقفال الحساب النظامي و
 ها:ل

 من حـ/مقابل سندات تجارية مودعة برسم التحصيل××××               

 إلى حـ / سندات تجارية مودعة برسم التحصيل        ××××

 إعادة السندات لعدم التحصيل

 

ا   السندات التجارية: حسم :ثانيا

وهنا يقوم  يعتبر حسم السندات التجارية من التسهيالت المصرفية التي يقدمها المصرف لعمالئه
المصرف بإعطاء العميل القيمة الحالية للسند التجاري وهي بالطبع أقل من القيمة االسمية وفي تاريخ 

وتتكون من « م أو اآلجيومصاريف الحس»الفرق بين القيمتين  مبكر يسبق تاريخ االستحقاق، ويطلق على
 عنصرين هما:

تنازله عن القيمة الحالية لمصرف نتيجة فائدة الحسم: وتمثل الفائدة الدائنة التي يستحقها ا -1
للسندات المحسومة لعميله وبالتالي تنازله عن العائد الذي كان من الممكن أن يحققه في حال 
استثماره هذه المبالغ في مجال آخر، ويتحدد معدل الفائدة على أساس معدل الحسم الذي يحدده 

 المصرف المركزي مضافًا إليه نسبة ربح معينة للمصرف.

 من المعادلة التالية:فائدة الحسم تحسب و 

 معدل الفائدة« × 233عدد األيام/× »القيمة االسمية 

يوم (  132حساب عدد األيام: اعتبارًا من تاريخ الحسم حتى تاريخ االستحقاق )على أن ال تتجاوز 
وقع يوم الدفع في  ويضاف لها يوم الحسم ويوم يسمى يوم الدفع وهو اليوم التالي لتاريخ االستحقاق وإذا
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يوم عطلة األسبوع أو أيام األعياد التي يغلق فيها المصرف أبوابه يضاف إلى أيام الفائدة عدد مماثل 
 أليام العطلة واألعياد. 

 يوم.  233حساب الفائدة: تحتسب الفوائد على أساس السنة التجارية وهي 

 فائدة على الشكل التالي:مالحظة: إذا وقع يوم االستحقاق في السنة التالية تحسب ال

 تحسب أيام السنة المتبقية مع إضافة يوم الحسم  فائدة السنة الحالية: -آ

تحسب األيام من أول يوم في السنة القادمة حتى تاريخ االستحقاق ويضاف إليها  فائدة السنة القادمة: -ب
 .يوم الدفع

يخ االستحقاق وتحسب بنسبة الحسم والتحصيل في تار  عمولة الحسم: وتمثل أجر المصرف لقاء -3
 مئوية من القيمة االسمية للورقة دون اعتبار المدة.

 
مون قيموة السوند األصولي ويقيود وأي مصواريح أخورى متعلقوة بالحسوم والتحصويل ثم تنزل الفوائود موع العمولوة 

 .الصافي في الحساب الجاري للعميل

القانوني لها وباستطاعته أن يحولها  إن عملية حسم السندات التجارية تعني أن المصرف أصبح المالك
إلى نقدية في تاريخ استحقاقها أو عن طريق إعادة حسمها لدى المصرف المركزي قبل تاريخ استحقاقها، 
حيث أن العميل الذي قدم هذه السندات التجارية للحسم يظهرها لصالح المصرف تظهير تام أي ناقل 

 صول المصرف شبه السائلة.للملكية، وبذلك تصبح السندات المحسومة من أ

إال بعد دراستها جيدًا ألن فيها مخاطرة ولذلك فهي تحسم السندات الحسم عمليات ال تقوم المصارف ب
 التجارية التي تتوافر فيها الشروط التالية:

 يتناول الحسم بصورة عامة السندات الناشئة عن صفقات تجارية أو صناعية أو زراعية. -

الحسوم وفقوا  زاميوة ومسوتوفية لشوروط إعوادةتكون السندات المقدمة للحسم متضمنة لكافة البيانوات اإللأن  -
 .مصرح المركزيالألحكام قانون التجارة وتعليمات 

 يجوووز قبووول الساوواندات ييوور القابلووة إلعووادة الحسووم فووي حوودود نسووبة تحووددها إدارة المصوورح موون قيمووة -
 ولة المصرح النقدية.السندات المحسومة وذلك في ضوء سي

يشترط في السندات المقدموة للحسوم  أن تكوون مسوتوفية للشوروط القانونيوة مون حيو  الصوي ة والشوكل كما 
 وفقا ألحكام قانون التجارة وتعليمات مصرح سورية المركزي

و الموودين نفوو  يكووون السووند ناشووئا عوون صووفقة تجاريووة حقيقووة و ليسووت وهميووة و ان يكووون للسوواحب  أنو 
, ويجووب أن يحتووي السووند علوى معلومووات كافيوة عوون السواحب والمسووحوب عليوه )ا سووم يوة التجاريوة الفعال

 .طوابع المالية القانونيةأن يلصق على السند الوالعنوان والتوقيع ( و

 .( يوم بما فيها يوم الدفع ويوم الحسم 132)تاريخ استحقاق السند  زأن   يتجاوعلى 

 
 .سل أسماء المألهرين بحي  يكون المتخلي مالكا للسند بال نزاعويجب أن يتحقق المصرح من تسل
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 :المعالجة المحاسبية 

بعد أن يقوم المصرف بحسم السندات التجارية ويعطي العميل القيمة بعد اقتطاع الفائدة والعمولة 
 تصبح هذه السندات ملك للمصرف، ويتصرف بها بعدة حاالت:

إما لديه أو لدى »ا من المسحوب عليهم بتاريخ االستحقاق الحالة األولى: إما أن يقوم بتحصيله -
 «.أحد فروعه أو لدى المصارف األخرى 

 الحالة الثانية: أو أن يقوم المصرف بإعادة حسمها لدى المصرف المركزي. -

 الحالة الثالثة: أو أن يقوم باالقتراض بضمانة هذه السندات من المصرف المركزي. -

 الحالة األولى: ـ

 دات المحسومة لدى المصرف نفسه:تحصيل السن

ومعدل فائدة  122.222بحسم سند تجاري ألحد عمالئه بقيمة  1/1/3222قام المصرف في مثال: 
من قيمة السند وسجل صافي القيمة في  %1أشهر وحصل على عمولة حسم بنسبة  2ولمدة  9%

 الحساب الجاري للعميل:

 دخول السندات إلى محفظة المصرف: -أ

   من حـ/سندات تجارية محسومة           122.222
 إلى المذكورين:                                                 

 حـ/ح ج د                    93332 
 حـ/فوائد الحسم            3332 
 حـ/عمولة الحسم            122 

 ب الجاري الدائنوإضافة صافي القيمة للحسا / أشهر2ولمدة / %9بفائدة  حسم سند

ن طريق الحسابات الجارية يقوم المصرف بتحصيل السندات إما نقدًا أو ع وبتاريخ االستحقاق -ب
 الدائنة للمدين إذا كانت هذه السندات مستحقة الدفع داخل مدينة الفرع:

 من حـ/الصندوق أو من حـ/ح ج د              122222
 جارية محسومةإلى حـ/سندات ت 122222                   

 تحصيل السندات نقدًا أو عن طريق ح ج د

في حال رفض المسحوب عليه دفع قيمة السندات المحسومة بتاريخ االستحقاق يقوم المصرف  -ج
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 بالقيد: /سندات محسومة مستحقة وغير مقبوضةبتحويل هذه السندات مباشرًة إلى حساب اسمه حـ

 قبوضةحقة وغير ممن حـ/سندات محسومة مست             122222
 إلى حـ/سندات تجارية محسومة 122222                   

 رفض المسحوب عليه دفع قيمة السند
 
م التووامين با سووتحقاق يتوجووب علووى المصوورح ااووابرس أووم ااوواند محسااووااء أي سااوواال عوودم وفااووافووي حأمووا 

 تحقاق.االتاليين ليوم ا سفي احد يومي العمل اودفع مصاريفه تقديم ا حتجاج بعدم الوفاء 

ؤون اااواالش ه يرفوع الموضووع إلوى مديريوة ااواتحقاق مون قبول موقعيااااا س بعدوفي حال عدم تسديد السند 
 القضائية و القانونية لتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها ب ية الحفاأل على حقوق المصرح 

 : (البروتستواالحتجاج )المصرف بإجراءات  عند قيام -

 مصاريف احتجاج 122دفع المصرف رض وبف

 من حـ/مصاريف احتجاج           122
 الصندوق  122                               

 دفع مصاريف احتجاج نقداً 

 نقفله في حساب الديون المعدومة الذي يقفل بحساب/أ.خ.المبلغ تحصيل بوإذا لم يعد هناك أي أمل 

 ن المعدومةمن حـ/الديو               122122
 12212

2 
 إلى حـ/ديون تحت التسوية وقيد المالحقة القانونية       

 اعتبار هذه الديون معدومة

 قام صاحب السند بدفع جزء من قيمة السند:  في حالو 

 من قيمتها واعتبر الباقي دين معدوم: 32222بفرض دفع 

 من المذكورين:                  
 ندوق حـ/الص            32222
 حـ/ديون معدومة            32122

 12212
2 

 إلى حـ/ديون تحت التسوية وقيد المالحقة القانونية        

  السندات تحصيل جزء من قيمة

 الحالة الثانية: إعادة الحسم لدى المصرف المركزي: ـ

ي عندما يحتاج يلجأ المصرف أحيانًا إلى إعادة حسم السندات المحسومة لديه لدى المصرف المركز 
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ويترتب  ،لسيولة وال تحسم المصارف المركزية إال األوراق التي تحقق شروطًا حددها المصرف المركزي 
 على عملية إعادة الحسم فوائد تدفعها المصارف للمصرف المركزي.

 :عادة الحسم لدى المصرف المركزي بما يليخطوات عملية إ تتمثل و 

جارية محسومة إلى المصرف المركزي إلعادة حسمها لديه مثال: أرسل المصرف التجاري سندات ت
ولمدة  %3ووافق المصرف المركزي على ذلك وبفوائد إعادة حسم بمعدل  1222222قيمتها االسمية 

 شهرين وسجل الصافي في الحساب الجاري للمصرف التجاري لدى المركزي:

 سابات النظامية:إثبات إرسال السندات إلعادة حسمها لدى المصرف المركزي في الح -أ

 من حـ/سندات محسومة مرسلة إلعادة الحسم لدى المصرف              1222222
 المركزي                        

 إلى حـ/مقابل سندات محسومة مرسلة                       1222222 
 إلعادة الحسم لدى المصرف المركزي                   

 سمإرسال السندات إلعادة الح

السندات المعاد حسمها من قيمة يتم تنزيل ر المصرف المركزي بتنفيذ العمليةعند ورود إشعا  -ب
 محفظة السندات الرئيسي:

 من حـ/سندات معاد حسمها             1222222
 إلى حـ/سندات تجارية محسومة                         1222222 

 قيمة السندات المعاد حسمها اثبات 

 :القيمة في الحساب الجاري لدى المصرف المركزي  تسجيل صافي ثم يتم

 من المذكورين:                     
 حـ/م.م/ح ج            991333

 فوائد إعادة حسمحـ/               3222
 إلى حـ/م.م/سندات معاد حسمها                           1222222 

 ولمدة شهرين %3ة إعادة حسم السندات لدى م.م بفائد

 إقفال القيد النظامي للسندات المعاد حسمها: -
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 من حـ/مقابل سندات مرسلة إلعادة الحسم لدى م.م                 1222222
 إلى حـ/سندات مرسلة إلعادة الحسم لدى م.م             1222222 

 إقفال القيد النظامي

 للمصرف المركزي:تسديد قيمتها  يتمالسندات المعاد حسمها  وعند تاريخ استحقاق -د

 من حـ/م.م/سندات معاد حسمها مرتجعة للتحصيل              1222222
 إلى حـ/م.م/ح ج                                       1222222 

 تسديد حساب المصرف المركزي 
 

سـابات الجاريـة مـن الح ويقوم المصرف بتحصيل قيمة هذه السندات من المسحوب عليـه إمـا نقـدًا أو خصـماً 
 الدائنة:

 من حـ/الصندوق أو ح ج د             1222222
 إلى حـ/سندات معاد حسمها                           1222222 

 العمالءتحصيل السندات من 

 الحالة الثالثة: االقتراض من المصرف المركزي بضمانة السندات المحسومة: ـ

مصرف المركزي بضمانة هذه السندات بداًل من إعادة حسمها وذلك يمكن للمصرف أن يقترض من ال
عن طريق إيداع هذه السندات المحسومة لدى المصرف المركزي كضمانة مقابل الحصول على قروض 

 .من قيمتها بنسبة مئوية معينة

ى المصرف المركزي كضمانة للقرض من حساب السندات تنزيل السندات المحسومة المودعة لد -
 :رية المحسومةالتجا

 من حـ/سندات محسومة مودعة تأمينًا لدى المصرف المركزي ××××              
 إلى حـ/سندات تجارية محسومة                                  ×××× 

 اثبات قيمة السندات المحسومة برسم التأمين
من القيمة االسمية للسندات بنسبة مئوية محددة »عند موافقة المصرف المركزي على منح القرض  -

يتم اضافة قيمة القرض إلى الحساب الجاري للمصرف لدى المصرف  «تسمى النسبة التسليفية
 :المركزي بعد اقتطاع فوائد إعادة الحسم

 من المذكورين:                       
 حـ/مصرف مركزي/ح ج××××             
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 إعادة الحسم فوائدحـ/××××             
 إلى/م.م/قروض وسلف لقاء سندات محسومة مودعة تأمينياً         ×××× 

 اقتطاع الفوائدسبة تسليفية من قيمة السندات و منح القرض بن
 مصرف المركزي وتحصيلها من العمالءمن الاستحقاق هذه السندات يقوم المصرف باستعادتهاعند و  -

 وتسديد قيمة القرض:

 صندوق من حـ/ال ××××                
 إلى حـ/سندات محسومة مودعة تأمينًا لدى م.م                   ×××× 

 من العمالء نقداً تحصيل السندات 
 تسديد قيمة القرض للمصرف المركزي: -

 من حـ/م.م/قروض وسلف لقاء سندات محسومة مودعة تأميناً ××××                
 إلى حـ/م.م/ح ج                     ×××× 

 للمصرف المركزي  تسديد قيمة القرض

 مالحظة:

في حال امتناع المسحوب عليه عن سداد قيمة السندات تعاد السندات إلى الحساب الئيس للسندات 
ويتم إقفال الحساب الفرعي المتعلق بإرسال السندات برسم التأمين لدى المصرف وفتح  التجارية المحسومة

 بالقيد:ويتم اثبات ذلك ة وغير المدفوعة حساب جديد للسندات المحسومة المستحق

 من حـ/سندات محسومة مستحقة غير مدفوعة××××                
 إلى حـ/سندات محسومة مودعة تأمينًا لدى المصرف المركزي    ×××× 

 من قبل العمالء السندات االمتناع عن سداد
 حتى معرفة المصير النهائي لها. ويبقى حساب السندات المحسومة المستحقة يير المدفوعة مفتوحا  

ا   سندات تجارية . اإلقراض وفتح حسابات جارية مدينة بضمانةثالثا

 

إلوى    العميولسوندات تجاريوة لقواء تسوليم  ضومانةات بالحسوابات الجاريوة المدينوة با عتمادو القروض تمنح
( العميولبما فيوه توقيوع ألقل ) تحمل توقيعين مليئين على ا المصااارح على سااابيل التامين سندات تجارية

 .تألهر السندات التجارية ألمر المصرح بالعبارة التالية :  " و القيمة برسم التامين "و
 و يجب أن تتوفااار في هذم السندات جميع الشروط الواجب  توفرها في السندات المقدمة للحسم 

مووة السووندات المسوولمة إلووى المصوورح موون قي %33بنسووبة   تتجوواوز  للعميووليحووادد ا عتماووااد الممناوواو  

   عميل.ين و ذلك ضمن السقح المحدد للبرساام التام
 .تستعمل هذم الحسابات حسب الشروط المحددة في العقد الموقع لهذم ال ايةكما 

وسنتناول جانب اإلقراض وفوتح الحسوابات الجاريوة المدينوة بضومانة السوندات التجاريوة فوي قسوم القوروض 
 الجارية المدينة.والسلح والحسابات 


