
 (Letter Of Credit) דוקומנטרי אשראי

 כפי סכום ליצואן לשלם מתחייב לפיו( יבואן) הלקוח לבקשת בנק ידי על שהוצא מכתב

 .השירות או הסחורה שסופקה בתנאי זאת, שנקבע ובמועד במכתב שננקב

. היצואן לטובת היבואן לדרישת הבנק שמוציא מותנית ערבות הינו הדוקומנטרי האשראי

 באשראי שהוכתבו ההתחייבויות בכל יעמוד עוד כל תשלום ליצואן מבטיחה זו ערבות

 .הדוקומנטרי

 

 ימלא שאם ליצואן ערבה הבנקאית המערכת, במקביל מתבצע והתשלום העסקה ביצוע

 את שיקבל לכך ידאג הבנק, מסמכים ידי על זאת ויוכיח היבואן כלפי התחייבויותיו אחר

 קיבלה בטרם ליצואן תשלם לא כי, ליבואן ערבה אף זו מערכת. התשלום תנאי פי על כספו

 .דוקומנטרי באשראי הכתיב שהיבואן הדרישות בכל עמד היצואן כי במסמכים הוכחה

 .הדוקומנטרי באשראי זאת לציין חובה אולם, מסמך כל מהיצואן לבקש ניתן

 

 :הבאים במקרים יהיה זו תשלום בשיטת השימוש

 .גדולים בסכומים עסקאות .א

 .גבוה תשלומים מוסר בעבר  הוכיח שלא יבואן או וקונה מוכר בין היכרות אין .ב

 .רב זמן פני על ומתפרסת תשלומים הכוללת מורכבת עסקה .ג

 או פוליטיים, כלכליים בקשיים המאופיינות ממדינות יבואנים עם עסקאות .ד

 .ביטחוניים

 פי על שיוצרה סחורה -לסחורה אחר קונה לאתר היצואן יתקשה שבהן עסקאות .ה

 .הספציפיים ולצרכיו היבואן שסיפק מפרט

 הבנקאית מהמערכת נוסף מימון בקבלת מסייע דוקומנטרי אשראי שבהן מדינות .ו

 .המקומי מהממשל או

 .דוקומנטרי אשראי באמצעות תשלום מחייבות חוץ מטבע תקנות שבהן מדינות .ז

  

 דוקומנטרי אשראי בעסקת המעורבים הצדדים

 בהתחייבות ונושא המסמך את המנפיק הבנק זהו -(Issuing Bank) הפותח הבנק .א

 .האשראי מכתב את לפרוע

 במידה רק ליצואן יועבר התשלום כי מעוניין. היבואן -(The Applicant) המבקש .ב

 .הדוקומנטרי האשראי כתב תנאי בכל יעמוד והאחרון

 היבואן לבין בינו בהסכם ויעמוד במידה. היצואן -(The Beneficiary) המוטב .ג

 .מראש שסוכמו התנאים פי על לו תשולם התמורה, האשראי כתב את הכולל



 למלא הפותח הבנק ידי על שנבחר הבנק -(The Nominated Bank) המוסמך בנקה .ד

 כבנק משמש רבים במקרים. הדוקומנטרי האשראי בכתב המצוינות המטלות את

 .המודיע

 לסחור הפותח הבנק בידי שהוסמך בנק -(The Advising Bank) המודיע הבנק .ה

, מודיע בנק הוסמך ולא במידה. חליפין שטרי ולקבל, למוטב לשלם, במסמכים

 .הפותח הבנק של בידיו יישארו הסמכויות

 .יצואן/  המוטב של בארצו כלל בדרך נמצאים המודיע והבנק המוסמך הבנק

 

 דוקומנטרי אשראי סוגי

 לאשראי הייחודי המאפיין - (Irrevocable L/C) חוזר בלתי דוקומנטארי אשראי .א

 המוטב, הפותח הבנק הסכמת ללא לשנותו או לבטלו ניתן לא כי בעובדה נעוץ זה

 את לשנות ניתן לא שבמסגרתה כיוון, ליצואן עדיפה זו שיטה. המוסמך והבנק

 .הסכמתו ללא שסוכמו התנאים

 וההסדר במידה כערבות משמש - (Stand By L/C) לערבות דוקומנטרי אשראי .ב

 להצהיר היצואן על הערבות את לממש מנת על. לפועל יצא לא הצדדים בין הכספי

 .המשלוח מסמכי את להציג ובנוסף מסוימת עסקה בגין התשלום את קיבל לא כי

 מסוג אשראי מטרת -(Revolving Letter Of Credit) מתחדש דוקומנטרי אשראי .ג

, חוב ליצואן ישולם, הדוקומנטרי האשראי של תוקפו במשך כי הבטחה היא,  זה

 . מראש שהוגבל מסוים גובה עד

 לקיום חשש יש בהם במקרים -  (Confirmed L/C) מקוים דוקומנטרי אשראי .ד

 על מגבלות או הפותח הבנק של קשיים, היבואן של הפיננסית יכולתו בשל העסקה

 על, זו שיטה הומצאה הבעיה פתרון לצורך. חשוף נשאר היצואן, חוץ במטבע סחר

  להבטיח שמטרתה( היצואן בנק כלל בדרך) נוסף בנק של ערבות ישנה השיטה פי

 

 מוסיפה זו שיטה. הדוקומנטרי האשראי תנאי בכל יעמוד והיצואן במידה תשלום

 הסיכון בשל הנגבות העמלות בשל העסקה עלות את מייקרת אולם, ליצואן ביטחון

 .היצואן של הבנק שנוטל הנוסף

 במקרה -(Red Clause Letter Of Credit) אדום סעיף עם דוקומנטרי אשראי .ה

 הדוקומנטרי האשראי מכתב מקדמות למשוך ליצואן היבואן מאפשר זה מיוחד

. הדוקומנטרי האשראי לתנאי המתאימים מסמכים להציג  התחייבות כנגד

 על גלם חומרי מלאי ברכישת תלויה ליבואן הסחורה הספקת כאשר רווחת השיטה

 היצואן בין מלא אמון מחייבת זו שיטה. הטובין את לייצר מנת על היצואן ידי

 .ליבואן



 כפי, טרנזיט עסקאות המאפיינות דוקומנטרי אשראי שיטות קיימות בנוסף .ו

 .טרנזיט עסקאות 4.1.6 בפרק שיפורט

 

 דוקומנטרי באשראי תשלום הסדרי

 :דוקומנטרי באשראי לתשלום אפשרויות 4 הגדירו האחידים הכללים

 .דחוי תשלום, קיבול, סיחור, מסמכים הצגת עם תשלום

 הפותח הבנק זה תשלום בהסדר -(Payment At Sight) מסמכים הצגת עם תשלום .א

 הצגת עם התמורה את ליצואן לשלם( המודיע הבנק או) המוסמך הבנק את מסמיך

 . התקינים המסמכים

 ההתחייבות(, היצואן מעדיף אותה) הראשונה. אפשרויות שתי יש זה במקרה

 היצואן, היצואן של מושבו במקום המסמכים הצגת עם מתגבשת ליצואן לתשלום

 הגעת עם רק מתגבשת ליצואן לתשלום ההתחייבות, השנייה. מיד כספו את מקבל

 (.היבואן מדינת)  הפותח לבנק המסמכים

 את בודק מהיצואן מסמכים מקבל שהוסמך הבנק -(Negotiability) 1סיחור .ב

 הבנק. למסמכים בתמורה ליצואן ערך ונותן, הפותח לבנק אותם ושולח המסמכים

 אחר בנק לכל לאפשר או המסמכים לסיחור ספציפי בנק על להחליט יכול הפותח

 .סיחור אפשרות

 הבנק, דחוי תשלום על מסכימים והיצואן היבואן כאשר -(Acceptance) קיבול .ג

 .חליפין שטר לקבל בעצמו מתחייב או המודיע הבנק את מסמיך הפותח

 .זו התחייבות" נכות"ל ניתן, לתשלום התחייבות הינה הקיבול חתימת

 

 

 נדרש היצואן אין, 'קיבול'ל דומהה זו בשיטה -(Deferred Payment) דחוי תשלום .ד

 תשלום להעביר התחייבותו את מאשר הפותח הבנק. חליפין שטר ולהציג לחתום

 .הדוקומנטרי האשראי תנאי פי על

 

 שתוקפו לומר ניתן ככלל. תוקף בעל הינו הדוקומנטרי האשראי גם, בנקאי אשראי כל כמו

 חריגים ישנם אולם, יום 21 ועוד הטובין הובלת למסמך האחרון היום  כלל בדרך הוא

 .חריגים במקרים ופרשנויות

 

                                                           
 כך. אחר גורם לטובת( הנפרע) לפקודתו נעשה שהשטר מי ידי על שטר מוסב בו תהליך הוא סיחור 1

 .השיק סיחור הוא גבו על חתימה ידי על ידו על שנתקבל מי ידי על שיק הסבת למשל
 



 מסמכים תקינות

 מה אולם, שהוזכרו השיטות  פי על התשלום יבוצע, תקינים המסמכים בהם במקרים

 .  לקויים מסמכים ישנם בה עסקה של בגורלה יעלה

 ציון. שנמצאו הליקויים את ויציין הפותח לבנק המסמכים את ישלח המודיע הבנק

 . היצואן ובאישור בתיאום יעשה הליקויים

 כמו הסכמתו, מהמסמכים שעלו הסתייגויות להסיר מנת על ליבואן יפנה הפותח הבנק

 . בכתב הינה הקודם במקרה

 .התקבלו המסמכים כי לאשר הפותח הבנק יוכל, היבואן אישור לאחר

 

. תשלום לקבל מבקש היצואן, במסמכים המתגלים הליקויים אף על בהם מקרים ישנם

 ויבואנים הפותח הבנק עם שנוצר היחסים מרקם על מתבססת לתשלום זו דרישה

 את להחזיר אותו המחייב מסמך על יחתום היצואן זה במקרה. קודמות בעסקאות

 .המסמכים את אישר לא הפותח הבנק מכן ולאחר במידה המוסמך לבנק התמורה

 תשלום והעברת מעקב

 את קיבל הפותח הבנק כי לוודא עליו, הפותח לבנק המסמכים את שלח שהיצואן לאחר

 .מהעסקה בתמורה זוכה חשבונו וכי המסמכים

 :אופנים שני-ב להתבצע יכולה התשלום העברת

 הפותח לבנק המסמכים את שולח המוסמך הבנק -הפותח הבנק ידי על העברה .א

 .מיידי זיכוי ובמבקש

 מוציא המוסמך הבנק זו בשיטה  -(המודיע)  המוסמך הבנק ידי על התכסות .ב

 חשבון את לחייב(, הפותח מהבנק אישור שקיבל בנק)  שלישי לבנק חיוב דרישת

 .המוסמך הבנק חשבון את ולזכות הפותח הבנק

 

 

 טרנזיט עסקאות

 הוא הספק של תפקידו. היצרן אינו, ליבואן הסחורה את שמספק הצד רבים במקרים

 מנת על היצרן זהות את להסתיר הספק ירצה בהם מקרים יש. ליבואן היצרן בין תיווך

 .דוקומנטרי באשראי כמוטב להופיע ידרוש ולכן רווחיותו ועל המסחריות זכויותיו על להגן

 ממשי בשינוי צורך אין, מהיצרן הסחורה את לרכוש כלכלית אפשרות בעל והספק במידה

 התשלום להבטחת בביטחון מעוניין היצרן כאשר, אולם. הדוקומנטרי האשראי בכתב

 :בעבורו שנפתח הדוקומנטרי האשראי מסוגי באחד ישתמש הספק

 



 האשראי כתב -(Transferable Letter Of Credit) העברה בר דוקומנטרי אשראי .א

 את מסב( המתווך) הספק. אחת פעם להעברה ניתן הדוקומנטרי האשראי כי יציין

 היצרן זהות את להסתיר הספק של רצונו בשל. היצואן לטובת האשראי כתב

 סכום, ליחידה מחיר: הבאים השינויים את לבצע ניתן, העסקה של הכולל והסכום

 האשראי פקיעת מועד, התקבולים לקבלת המוטב שם, הדוקומנטרי האשראי

 הדוקומנטרי האשראי בהם במקרים. למשלוח אחרון ומועד הדוקומנטארי

 .חלקי משלוח להעביר ניתן, זאת מאפשר המקורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבנק זו בשיטה -(Back To Back Letter Of Credit) גב אל גב דוקומנטרי אשראי .ב

. המקורי היצרן בעבור דוקומנטרי אשראי לפתוח המתווך ידי על נדרש הפותח

 הראשון הדוקומנטרי האשראי הוא( ליצואן)  השני הדוקומנטרי לאשראי הביטחון

 (.ספק/ למתווך) 

 יכול לא השני האשראי כתב את שהוציא הבנק שכן יותר מסוכנת זו שיטה

 אותם יידרשו ליצואן דוקומנטרי אשראי של במקרה לכן. מהתחייבותו להתחמק

 .הראשון באשראי שהוסכם כפי מסמכים

 

 

 את לספק זו בשיטה יכול היצרן -(Assignment Of Proceeds) זכויות המחאת .ג

 המודיע הבנק כשבמקביל וזאת ליבואן מסמכים ולמסור ליבואן או לספק הטובין

 .הדוקמנטארי באשראי הרשומה התמורה את לשלם חוזרת בלתי הוראה העביר

 אשראי לפתוח הבנק מוכן היה לא בהם במקרים התגבשה זו מסחר שיטת

 .נוסף דוקומנטרי

 דוקומנטרי לאשראי אחידים טפסים

 גרם והדבר מסמכים של שונים בסוגים להשתמש שונות במדינות שונים בנקים נהגו בעבר

 אמנה על החלטה התקבלה דיונים של רבות שנים לאחר. בתשלום רבים לעיכובים

 .העולם ברחבי דוקומנטרי לאשראי אחידים כללים נוסחו  במסגרתה בינלאומית

 : לדעת כדאי

 הסכום על העולה בסכום ביטוח לדרוש ניתן, דוקומנטארי באשראי 

 הקונה עם בעסקה הביטוח לסכום שיתאים מנת על 10%+ המועבר

 .הסופי

 מראש כך הוגדר עם רק דוקומנטארי אשראי להעביר ניתן. 

 בלבד אחת פעם העברה בר דוקומנטארי אשראי להעביר ניתן. 

 



 וחסרונות יתרונות דוקומנטארי אשראי -לסיכום

 :ליצואן יתרונות

. הדוקומנטארי האשראי בתנאי יעמוד אם לתשלום הבנק של התחייבות .א

 .והיבואן היצואן בין המכר בהסכם קשורה אינה ההתחייבות

 תשלום לביצוע נוספת הבטחה ליצואן, מקוים דוקומנטרי אשראיב ומדובר במידה .ב

 פוליטיים סיכונים מפני מוגן היזם כעת. גדול בינלאומי מבנק או שלו מהבנק

 .וכלכליים

 ללא היצואן כלפיי הפותח הבנק של התחייבות יוצר הדוקומנטארי האשראי .ג

 .זה בנק כלפי היצואן של נגדית התחייבות

 חוזה את לקיים שעליו ליבואן בניגוד) המכר חוזה אחד מחייב חוזה ישנו ליזם .ד

 .ליצואן התשלום בגין הפותח הבנק את ולשפות המכר

 

 :ליבואן יתרונות

 כל את יקבל לא אם. מיוחדים ותנאים מסמכים ידי על היצואן את להגביל יכולת .א

 .ליצואן תשלום יועבר לא תנאיו

 

 :ליצואן חסרונות

 בקבלת לפגוע עלולה, במלואה בוצעה העסקה אם גם במסמכים התאמה אי .א

 .התמורה

 .המכר עסקת ביצוע על המקשים תנאים להופיע עשויים הדוקומנטארי באשראי .ב

 .מהותית ולא קפדנית בצורה המסמכים את בודקים בעולם רבים בנקים .ג

 

 :ליבואן חסרונות

 כהגנה. פגומה הסחורה אך מושלמים להיות עשויים המסמכים רבים במקרים .א

 סחורה בדיקת שיאפשר אשראי, התשלום בתנאי להציב היזם יוכל זה מחסרון

 .התשלום בטרם

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :לדעת חשוב

 :ליצואן

 .הדוקומנטארי לאשראי המכר חוזה בין מלאה התאמה ישנה האם בדוק .1

 מיד פנה, השגות וישנן ובמידה, קבלתו עם הדוקומנטארי האשראי את בדוק .2

 .ליבואן

 .הדוקומנטארי באשראי שהוצגו הדרישות בכל לעמוד תוכל כל כי וודא .3

 .מימוש וברי הגיוניים הזמנים לוחות האם בדוק .4

 לבנק להציגם להספיק תוכל כי בדוק, ל"בחו נעשית המסמכים והצגת במידה .5

 .הדוקומנטארי האשראי של תוקפו במסגרת שלך

 :ליבואן

 .ועוד מכס עמילי, מעורבים בנקים, ספק: לעסקה השותפים את הכר .1

 .המסחרי להסכם הדוקומנטארי האשראי הסכם של התאמה .2

 .ותקינה רישוי גורמי, מכס עמילי:ליבוא רלוונטיים גורמים עם התייעצות .3

 .הולם באופן הסחורה את ביטח היצואן  האם בדוק .4

 .הסחורה שחרור המאפשרים מסמכים לך מסר היזם כי וודא .5

 עם שהגיעו והמסמכים המכר הסכם בין מלאה התאמה ישנה האם בדוק .6

 .הדוקומנטארי האשראי
 


