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:متهيد 

تعترب التجارة اخلارجية من بني أحد أهم الوسائل اليت تساهم يف حتقيق االستقرار االقتصادي وتطويره و 

و دفع عجلة التنمية و ذلك باستخدام شقيها املتمثلني يف االسترياد و التصدير ، فهي تعكس واقع السياسات 

.للدول لذلك لطاملا كان السعي إىل حتريرها و تطويرهااإلنتاجيةاهلياكل االقتصادية و 

هودات الكبرية اليت بذلت لتطوير جمال التجارة اخلارجية من خالل توسيع العالقات التجارية بني  إن ا

خمتلف الدول و التكتالت االقتصادية أدى إىل زيادة تعقدها و خماطرها و هذا راجع إىل انعدام الثقة اليت تنشأ بني 

هنا يظهر الدور الفعال للبنوك بدخوهلا  .و القوانني بني الدول األعرافاملتعاملني االقتصاديني و إىل اختالف 

االقتصادية و ذلك بدراسة و حتليل األعوانكوسيط يتوىل عملية متويل التجارة اخلارجية لتعيد الثقة املفقودة بني 

رى بتوفري تقنيات و تسهيالت دفع تضمن السري احلسن و البنوك أخاإلفرادالعالقة اليت تنشأ بينها بني 

للمعامالت دون أي نواقص مع وسائل تغطية تضمن محايتهم من أخطار حمتملة الوقوع جراء التعامل مبثل هذه 

تعويضات نقدية يف حالة ما إذا مت الصفقات ، من بينها الضمانات البنكية الدولية اليت تستعمل كوسيلة لتوفري 

.لعقد املتفق عليه بااإلخالل

:مما سبق ميكن معاجلة هذا املوضوع من خالل اإلشكالية التالية 

 اإلشكالية الرئيسة:

كيف يتم التعامل بالضمانات البنكية الدولية لتمويل التجارة الخارجية ؟

:اجلزئية التالية األسئلةميكن طرح الرئيسيةاإلشكاليةومن خالل 

التجارة الدولية ؟ما أمهية وسائل متويل .1

؟كأداة للدفع يف عمليات التجارة اخلارجية ضمانات البنكية الدوليةهل ميكن استعمال ال.2

هل ميكن للضمانات البنكية الدولية  تغطية خماطر التجارة اخلارجية ؟.3
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 فرضيات البحث:

:صياغة فرضيات البحث كالتايل ميكن 

إن وسائل متويل التجارة اخلارجية تضمن السري للمعامالت الدولية و توسيعها بالتايل حتقيق النمو و . 1

.التطور االقتصادي 

تستعمل الضمانات البنكية الدولية كأداة للدفع يف عمليات التجارة اخلارجية من حل التوفري تعويضات . 2

.بشروط العقد اإلخاللنقدية يف حالة ما إذا مت 

ا تعهدا غري رجعيا صادر من البنك الذي ميثل .3 تغطي الضمانات البنكية الدولية خماطر التجارة اخلارجية كو

.حمورا للثقة بني املتعاملني االقتصاديني

 أسباب اختيار الموضوع  :

احلديثة املستخدمة لتسهيل عمليات السبب الرئيسي الختيار هذا املوضوع كونه يدرس التقنيات.1

.إىل جمال التخصص الذي ندرسهباإلضافةالتجارة اخلارجية 

.على هذا املوضوع اإلطالعالرغبة يف .2

املخاطر يلزم على املسريين فهمها جيدا من أجل حتديد احتمالالضمانات و دورها يف تنبيه أمهية.3

.نوعها و قيمتها بدقة 

 أهداف الدراسة:

:دف هذه الدراسة إىل

.دور البنوك و مسامهتها يف متويل التجارة اخلارجية.1

ا يف جمال التجارة اخلارجية الت.2 .عرف على الضمانات البنكية الدولية و كيفية التعامل 

.حتديد خمتلف املخاطر اليت ميكن تفاديها و تغطيتها من خالل الضمانات البنكية الدولية .3



مـــــــقـــــــــــــــــدمــــــة

3

 أهمية الدراسة:

ظهر أمهية البحث يف حماولة دراسة الضمانات البنكية الدولية من خالل التعرف على أهم االجراءات ت

املطبقة من طرف البنوك ملعاجلة و تسيري هذا النوع من الضمانات مع ابراز دورها الفعال يف تسهيل 

.جمال التجارة اخلارجية املعامالت التجارية بني الدول كوسيلة حلجماية حقوق املتعاملني االقتصاديني يف 

حدود الدراسة:

:تتمثل حدود الدراسة يف 

 وكالة احملمدية –متت الدراسة على مستوى القرض الشعيب اجلزائري :من حيث املكان.

 2015إىل غاية أفريل 2015من يناير :الفرتة الزمنية اليت تغطي هذه الدراسة.

 منهج البحث:

:املنهج الذي مت اعتماده يف هذه الدراسة هو 

من خالل التطرق ) الفصلني االول و الثاين(مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي يف الشق النظري 

إىل خمتلف تقنيات متويل التجارة اخلارجية و عرض أهم الضمانات البكية الدولية اليت تغطي املخاطر املصاحبة 

فقد مت استعمال منهج دراسة حالة لكيفية فتح االعتماد املستندي بني ) الفصل الثالث ( بيقي هلا،أما الشق التط

.البنك و صاحب املشروع 

الدراسات السابقة:

 Sabiha Bouchatal ,Le Commerce International, Paiement , Financement Et

Risques Y Afférents ,Mémoire De Fin D’études En Vue De L’obtention Du

Diplôme Supérieure Des Etudes Bancaire Inédite, Ecole Supérieure De Banque

,Algérie 2003.
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هدفت هذه الدراسة إىل دراسة خمتلف تقنيات متويل التجارة اخلارجية ،حيث تناولت العناصر االساسية يف 

تطرقت كذلك إىل تقنيات الدفع ...ارية ، التوطني عمليات التجارة اخلارجية من عقود جتارية ،خمتلف الوثائق التج

و تقنيات متويل التجارة اخلارجية القصرية و الطويلة منها و الضمانات البنكية اليت تصاحبها ،عاجلت أيضا تغطية 

عن املعامالت التجارية الدولية حيث ركزت على خماطر سعر الصرف و كيفية تسيريه وصوال إىل املخاطر النامجة 

.دراسة حالة حول جتسيد االعتماد جتسيد عن طريق قرض املورد بضمان حسن التنفيذ

إلطاراالنتائج اليت توصلت إليها من هذه الدراسة أن هناك عدم توفر انسجام بني البيئة احمللية مع أهم

الدويل الالزم لتنفيذ خمتلف تقنيات متويل التجارة اخلارجية و أن هذه التقنيات ال ميكن هلا أن تقضي على املخاطر 

ائي بل تساهم يف التقليل منها فقط ، ميكن القول أن هذه الدراسة ركزت على تقنيات التمويل و مل تركز  بشكل 

، التسيري ودورها يف التمويل فلم توضحها يف اجلانب صداراإلعلى الضمانات الدولية من حيث التعامل ، 

.النظري و ال التطبيقي

 برداد بن عودة، أهمية الضمانات البنكية الدولية في ترقية التجارة الخارجية، مذكرة تخرج ضمن

.  2012متطلبات نيل شهادة ماستر في التجارة واللوجيستيك األورومتوسطي، جامعة مستغانم 

ئج اليت توصلت غليها من هذه الدراسة أن هناك عدم توفر انسجام بني البيئة احمللية مع اإلطار أهم النتا

الدويل الالزم لتنفيذ خمتلف تقنيات التمويل التجارة اخلارجية وأن هذه التقنيات ال ميكن هلا أن تقضي على 

ائي بل تساهم يف التقليل منها فقط، ميكن القول أن هذه ا لدراسة ركزت على تقنية التمويل املخاطر بشكل 

ومل تركز على الضمانات الدولية من حيث التعامل، التسيري ودورها يف التمويل فلم يوضحها يف اجلانب 

.النظري وال التطبيقي
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 تقسيمات البحث:

املطروحة يف البحث مت تقسيمه إىل اإلشكاليةعن لإلجابةاملنوطة به و األهداف،انطلقا من طبيعة املوضوع 

:ثالث فصول بعد املقدمة ، فصلني نظريني و فصل واحد تطبيقي كالتايل 

هذا الفصل على خمتلف وسائل متويل التجارة من خالل تقسيمه إىل ثالث مباحث ، يشتمل :األولالفصل 

مها كالتايل نظرية ليندر و نظرية التبادل مث التطرق فيه إىل النظريات احلديثة للتجارة اخلارجية و األولاملبحث 

أما املبحث الثاين فكان حول التجارة اخلارجية من حيث التعريف ، أسباب قيامها و فوائدها و الالمتكافئ 

.املبحث الثالث خص لتقنيات متويل التجارة اخلارجية 

خصص هذا الفصل لدراسة الضمانات البنكية الدولية و ذلك من خالل تقسيمه إىل ثالث :الفصل الثاني

ا مع اإلشارة  مباحث حيث مت التطرق يف املبحث األول إىل أهم أنواع الضمانات البنكية الدولية بعد التعريف 

ا أما فيما خيص املبحث الثاين تناوهل ا تسيري الضمانات البنكية الدولية إىل أهم األسباب اليت تؤدي إىل املطالبة 

من حيث مراحل سريها ،دراستها و عملية سريها أما املبحث الثالث تناول خمتلف املخاطر اليت تغطيها الضمانات 

.البنكية الدولية ووسائل احلد منها 

ملديرية العامة و تقدمي القرص الشعيب اجلزائري  باعتبار هذا الفصل فصال تطبيقيا سنتناول فيه: الفصل الثالث

أيضا فرع احملمدية مع ذكر تنظيماته و أهدافه كما سنتناول أيضا االعتماد املستندي من بداية إصداره الئ غاية 

.اضرارهالتسوية النهائية مع شرح أهم منافعه و

املقرتحة مت تقدمي ملخص عام عن موضوع الدراسة وأهم النتائج املتوصل إليها مع وضع بعض التوصيات :الخاتمة

.اليت قد تكون دراسات يف املستقبل

.
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:تمهيد

إال رغم أن النظرية الكالسيكية بصورها املختلفة هي الدعامة الرئيسية يف حتليل و تفسري قيام التجارة الدولية-

، و من ف عن منطلقات النظرية الكالسيكيةأنه توجد جمموعة من التفسريات لقيام التجارة الدولية  ختتل

ذلك نظرية االقتصادي السويدي ستا فان ليندر و النظريات اليت ختالف النظام الرأمسايل و اليت يطلق عليها 

.تكافئالالمنظريات التبادل 

النظريات الحديثة للتجارة الخارجية :األولالمبحث 

:نظرية ليندر: مطلب األولال

:لييقيام التجارة اخلارجية بني الدول فيماميكن حتديد أهم العناصر اليت طرحها ليندر لتفسري

تفسري التجارة الدولية باختالف نسب عناصر اإلنتاج ال يفسر قيام التبادل الدويل إال بالنسبة لبعض .1

لكن يدا للتجارة يف السلع األولية و السلع، حيث أوضح ليندر أن نظرية النسب عوامل اإلنتاج تقدم تفسريا ج

قادرة على تفسري التجارة الدولية يف منتجات الصناعات التحويلية اليت يشكل الطلب عليها هذه النظرية غري 

.1أساس التجارة اخلارجية

.املنتجات األولية و السلع الصناعية: يفكر ليندر بني نوعني من السلع.2

تتحدد مبدى توافر نسب يرى أن تبادهلا يتم طبقا للميزة النسبية، و امليزة النسبيةللمنتجات األوليةبالنسبة 

عناصر اإلنتاج و حتدد تكلفة املنتجات األولية باألمثان النسبية لعناصر اإلنتاج، و بالتايل فإن الدولة تستطيع 

إنتاج السلعة اليت تتوافر لديها عناصر إنتاجها ألنه يف هذه احلالة ستكون أسعار عناصر اإلنتاج منخفضة 

- 203، ص2010األردن ، قابل محمد صفوت ،نظریات و سیاسات التجارة الخارجیة ، الطبعة الثانیة ، 1
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ا و بالتايل ستقل تكلف ة إنتاج السلعة مما ميكن تصديرها و تكون منافسة للسلع املثيلة يف السوق نظرا لكثر

.العاملي

:فيقسمها ليندر إىل جمموعات و هي بالسلع الصناعية أما فيما يتعلق 

ويقصد بالصادرات احملتملة أن الدولة لديها إمكانية تصدير هذه السلع :الصادرات المحتملة و الصادرات الفعلية

ر عناصر إنتاجها و بالتايل تكلفة إنتاجها منخفضة عن اخلارج و بالتايل فهي صادرات حمتملة و لكن ما اليت تتواف

جيعلها تتحول إىل صادرات فعلية هو حجم الطلب احمللي على هذه السلع، فوجود الطلب احمللي يتوقف على 

لي أكرب من معرفتهم باألسواق الثمن باإلضافة إىل عوامل أخرى، كما أن املنتجني لديهم معرفة بالسوق احمل

اخلارجية ، و مب أن القرار اخلاص بإنتاج سلعة معينة البد و أن نتخذ بناء على حاجات اقتصادية واضحة و حمددة 

هي واضحة هلم بالنسبة للسوق احمللي و هكذا يكون اإلنتاج يف البداية للسوق احمللي مث بعد ذلك يبدأ البحث 

اخلارجية، كما أن تطوير املنتجات يتم أوال يف السوق الداخلي ألن الظروف أكثر عن فرص التصدير لألسواق 

.   مالئمة للتطوير و خاصة أن االحتكار القريب و املباشر بني املنتج و السوق أمر ضروري لتحقيق امليزة النسبية

لبلد من البالد عرب و خيلص ليندر من ذلك إىل أن التجارة الدولية ليست إال مد شبكة النشاط االقتصادي 

.احلدود القومية

و لكن يالحظ أنه يف ظل حترير التجارة الدولية و العوملة أصبح من املمكن أن تقوم دولة بإنتاج سلع للتصدير 

عليها، و املثال الواضح لذلك قيام الصني بإنتاج سجاد الصالة و السبح اخلاصة و ال يوجد طلب حملي

.1دون أن يكون هناك طلب حملي عليهاباملسلمني و تقوم بتصديرها 

32قابل محمد صفوت،مرجع سبق ذكره،ص -1
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:الواردات المحتملة 

هي السلع اليت يكون سعرها يف الدول األخرى أقل من سعرها يف السوق احمللي مما جيعلها واردات حمتملة، و لكنها 

إال إذا كان هناك طلب فعلي هلا يف السوق احمللي، فالطلب احمللي عند األسعار اجلارية واردات فعليةلن تكون 

هلك قادرا على دفع مثنها فهو لن يطلب هذه السلعحيدد السلع اليت قد تستورد أي أنه إذا مل يكن املست

و حيث أن الدولة لن تستورد مطلقا سلعة ليس هلا سوق حملي، و بالتايل فإن التجارة احملتملة بني الدول تكون 

.مقصورة على تلك السلع اليت يتواجد سوق داخلي هلا

أولني، حيث يرى ليندر أن –من نظرية هكشر دوال اإلنتاج ليست واحدة يف كل الدول ، و هذا ما ينفي جزء- 3

الدوال اإلنتاج للسلعة املطلوبة يف السوق احمللية حتقق درجة من االمتياز و الكفاءة أكرب من دوال اإلنتاج للسلعة اليت 

.ال يكون عليها طلب يف هذا السوق

:كثافة التجارة في السلع المصنوعة-4

.، بعد استبعاد تأثري حجم الدول على حجم التجارة فيما بينها"هي مقياس حلجم التجارة بني الدول"

باجتاه الدول املختلفة لالسترياد من بعضها يف نفس السلع اليت تطلبها أو تنتجها، و ميكن :و تقاس كثافة التجارة

.القول أنه كلما تشابه هيكل الطلب يف بلدين أدى هذا لوجود كثافة عالية للتجارة بينهما

تمع حتول و يتشابه هيكل الطلب بني جمتمعني عند تقارب مستوى الدخل فيهما، كما أنه كلما ارتفع الدخل يف ا

املناخ: إىل سلع أكثر تصنيعا سواء كانت سلع استهالكية أو استثمارية، و هناك حمددات أخرى هليكل الطلب مثل

املصنوعة يزداد بني الدول اليت تتشابه يف أمناط الطلب و هكذا فإن حجم التجارة يف السلع الثقافة،الدين،اللغة،

ة أو املتقاربة يف مستويات الدخول تشهد ظاهرة تداخل الطلب ، و يرتتب على ذلك ارتفاع درجة   فالدول املتشا

.كثافة التجارة فيما بينها
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و اخنفاض كثافة التجارة بني الدول و يرتتب على ما سبق، توقع ارتفاع كثافة التجارة بني الدول الصناعية فيما بينها، 

الصناعية كمجموعة و الدول النامية، و هو ما توضحه فعال اإلحصائيات اخلاصة بالتجارة الدولية و خاصة يف السلع 

.االستهالكية الرتفية

ة قد ال العقبات اليت تواجه التجارة احململة هي الفروق يف متوسطات الدخل، فالسلع اليت تنتج يف بلد ما بكثاف- 5

اإلسهام احلقيقي "و من كل ما سبق جند أن هذا هو .تكون مطلوبة يف بلد آخر لالختالف يف متوسط الدخل

، ألنه أوضح أن هناك اختالف يف أذواق املستهلكني و اليت تؤثر على التجارة اخلارجية بعكس ما قالت به "لليندر

ة يف–نظرية هكشر  .الدول املختلفةأولني من أن أذواق املستهلكني متشا

:القوى المنشئة للتجارة- 6

عنصر املنافسة االحتكارية اليت تعتمد على متييز السلعة مما يؤدي إىل وجود فرص لرتويج املنتجات بني .1

.البالد املختلفة خصوصا اليت يتقارب متوسط الدخل فيها

يف اختالف األسعار النسبية للسلع تلعب هذه العوامل دورا هاما : التفوق التكنولوجي و املهارات اإلدارية.2

من بلد إىل دورها هاما يف اختالف األسعار النسبية للسلع من بلد إىل آخر، كما أن هذه العوامل حتدد 

بشكل عام دوال اإلنتاج و االختالف فيها يؤدي إىل قيام التجارة فيما بني الدول، و هذه الذي استبعدته 

.نظرية نسب عناصر اإلنتاج

متوسطات الدخل بني البلدان يؤدي بالضرورة إىل االختالف بني درجات متثيل الطلب و هذه إن اختالف.3

.يؤدي بدوره إىل تأثري على الدوال اإلنتاج و ينتج عنه إجياد التجارة فيما بني الدول

إنه يف حالة عدم وجود عوائق للتجارة الفعلية تناهز التجارة : و خيلص ليندر إىل نتيجة هامة و هي .4

.حملتملةا
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:أثر قيام التبادل الدولي- 7

:يفرق ليندر يف جمال بني نوعني من البالد

ا بالقدرة على التأقلم مع الوضع اجلديد بإعادة ختصيص املوارد ، مثل الدول -1 البالد اليت تتمتع اقتصاديا

.الصناعية

عادة ختصيص املوارد،  و املثال البالد اليت ال تتمتع اقتصاديتها بالقدرة على التأقلم مع الوضع اجلديد بإ-2

الواضح هلا هو الدول النامية، حيث يؤدي عدم املرونة يف هيكل إنتاجها إىل اختفاء التجارة يف قطاع املنافسة 

.الواردات يف املدى الطويل و يقتصر اإلنتاج الستهالك السوق احمللي فقط

ال حتفز على النمو )الدول املتخلفة ( ت الغري مرنة أما بالنسبة ألثر التبادل الدويل على الدول ذات االقتصاديا

و يرتتب على ذلك االجتاه الفجوة بني متوسط ) الدول املتخلفة ( يف الدول ذات اهليكل االقتصادي الغري مرن 

س فالتبادل الدويل  إذن،و طبقا لنظرية ليندر، لي.دخل الفرد يف النوعني من البالد إىل تزايد مع التجارة الدولية 

وسيلة لتضييق اهلوة يف الدخل بني الدول املتخلفة و الدول املتقدمة، بل إنه يؤدي إىل زيادة حدة التفاوت بني 

.النوعني من البالد

أولني من أن التبادل الدويل يؤدي -و تعارض هذه النتيجة مع ما خلصت إليه النظرية التقليدية و نظرية هكشر

.إىل تضييق هذه الفجوة

قد يكون مفيدا للبلد الذي يتمتع اقتصاده بالقدرة على إعادة ختصيص موارده بني فروع اإلنتاج للسوق فالتبادل

و لكنه قد يسبب للبلد الذي ال يتمتع اقتصاده بتلك القدرة ) حالة الدول املتقدمة ( احمللية و اإلنتاج للتصدير 

.                                                                                                                            هذه حالة الدول املتخلفةعلى إعادة ختصيص املوارد من الضرر أكثر مما جيلبه من نفع و 

تخلفة، و يرتتب على ذلك اجتاه الفجوة بني متوسط و هكذا فإن التجارة الدولية ال حتفز على النمو يف الدول امل

و خيلص ليندر إىل أن التجارة الدولية لن . دخل الفرد يف البالد املتقدمة و املتخلفة إىل التزايد مع التجارة الدولية
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أن يرتتب عليها نفع لكل األطراف و ال اجتاه إمثان عناصر اإلنتاج كليا إىل التساوي أو على حد تعبري ليندر 

التجارة الدولية ليست ضمانا للكسب ، كما هي احلال يف ظل النظرية الكالسيكية و لكنها جمرد دعوة 

1.للكسب

:تقييم نظرية ليندر

أدخلت النظرية يف اعتبارها جانب الطلب يف حتديد إمكانيات التخصص الدويل، و هو اعتبار أمهلته .1

.نظرية نسب العناصر باللجوء إىل فروض غري واقعية

أكدت الفارق اجلوهري بني اهليكل االقتصادي للدول املتقدمة و الدول النامية، و هي بذلك تنقل .2

.التحليل النظري يف جمال التجارة الدولية خطوة كبرية حنو االقرتاب من الواقع االقتصادي

بني التجارة الدولية التزمت املنهج الديناميكي يف التحليل، مما مكنها من إلقاء الضوء على العالقة اجلدلية .3

ذا املعىن تدرس العالقة بني التج .ارة الدولية و النمو االقتصاديو كمية و نوع املوارد، أي أن النظرية 

تم فقط بأثر التجارة الدولية على و  هي بذلك تذهب إىل مدى أبعد من نظرية نسب العناصر اليت 

. ختصيص كمية معطاة من املوارد

.و هي بذلك تقرتب من الواقع. باب التفاوت يف الدخول بني دول العاملتقدم لنا حتليال ألس.4

ة عند تقارب مستويات الدخل الفردية يف البلدان املختلفة.5 و هذا يعود . أذواق املستهلكني غري متشا

.اخل......الختالف التقاليد و العادات و األديان و كذا الثقافات

.د لبعض السلع على حساب األخرىمما يؤثر على ميول األفرا

35االردن،ص،1978،االقتصاد الدولي،الطبعة الثانیةد شھاب، أساسیاتمجدي محمو،عادل أحمد حشیش- 1
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.نظريات التبادل الالمتكافئ: المطلب الثاني

ذا  تقوم هذه النظريات على أن التجارة بني الدول تعترب غري متكافئة،فهي لصاحل الدول املتقدمة،و لقد نادى 

عديد من االقتصاديني أبرزهم اميانويل وبريش و مسري أمني و لقد بدأت اإلرهاصات األوىل هلذه التفسريات اجلديدة 

نظريات النفقات النسبية يف تفسري هذه العالقات فهذه للعالقات االقتصادية الدولية بعد اتضاح حقيقة ضعف

ا ) كما يقول مسري أمني (النظريات ال ميكنها أن تفسر  احلقيقتني األساسيتني اللتني متيزان الطريقة اليت تطورت 

دول املتخلفة التجارة الدولية و مها تطور التجارة بني الدول املتقدمة مبعدل أسرع من تطورها بني الدول املتقدمة و ال

،و الصور اليت أخذها التخصص يف الدول املتخلفة و اليت تتمثل حاليا يف إمداد الدول املتقدمة مبواد خام تنتج 

.بواسطة مشروعات رأمسالية حديثة مرتفعة اإلنتاجية

منهما السيطرة كما أن القول بأن الطرفني يستفيدان من التبادل يتضمن أن مثة تكافؤ بينهما حبيث ال يستطيع أي 

.على اآلخر، و لكن املسار التارخيي ينفي ذلك

:ميرادل

أوضح  مريادل أن التبادل الدويل ال ينتج عنه اجتاه حنو التساوي يف الدخول ، و هو ما تؤكده اخلربة التارخيية ، و 

ض فرض التوازن املستقر و أرجع هذا التناقض إىل الفروض اليت قامت عليها النظرية الكالسيكية ، و أهم هذه الفرو 

فرض انسجام املصاحل و فرض املنافسة الكاملة ، و قال أن العملية االقتصادية هي عملية تراكمية ، مبعىن أن وجود 

.1فروق يف أسعار عناصر اإلنتاج و يف الدخول ال يؤدي للمزيد من الفروق

ن اجتاه بعيد عن التوازن فهي تؤدي إىل زيادة و يرى مريادل أن التجارة بني الدول املختلفة و املتقدمة تسفر ع

ختالالت بطريقة حلزونية خبيثة تؤكد اتساع الفجوة االقتصادية فيما بينهما، و يفرق مريادل بني اآلثار املعاكسة و إلا

ا الصناعات اآلثار التوسعية للتجارة اخلارجية فتحرر األسواق الداخلية و اتساعها يؤكد املزايا التنافسية اليت تتمتع 

.84،ص1978مدخل إلى االقتصاد الدولي ،دار النھضة العربیة،الطبعة الثانیة،القاھرة،.الخالقجودةعبد -1
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تعمل يف ظل ظروف الغلة املتزايدة و من السهل عليها أن تسحق الصناعات احلرفية يف األقاليم املتخلفة و هذا ما 

.كن أن نطلق عليه اآلثار املعاكسةو هو ما مي(BACKWASH EFFECT)يسميه مريادل 

باإلضافة إىل اآلثار املعاكسة و لكن مريادل ال جيد سببا ةصادي يف أحد األقاليم آثار توسعيكما أن للنمو االقت

حلدوث التوازن بني اآلثار التوسعية واآلثار املعاكسة و يعتقد أن اآلثار التوسعية ميكن أن متحو اآلثار املعاكسة يف 

بشكل متوازن  حالة واحدة فقط هي تلك اليت ينمو فيها الدخل و تزداد العمالة يف األقاليم أو بقطاعات املتقدمة 

نسبيا مع منو الدخل و العمالة يف القطاعات أو األقاليم املتخلفة ، ففي هذه احلالة ميكن أن تبدأ عملية تصحيح 

االختالل و يتجه االقتصاد كله إلىل النمو مثلما حدث يف أوربا خالل مراحل منوها األوىل

.1)الزراعة- ةتقدم املدن الصناعية مث حدوث التقدم يف األجزاء املتخلف( 

و لكن يف الواقع جند أن التجارة تسببت يف اتساع فجوة التخلف االقتصادي، و هذا عكس ما تنبأت به نظرية 

.التجارة الدولية من أن قيام التجارة بني البلدان املتخلفة يؤدي إىل تقليل أو إزالة الفوارق االقتصادية بينها

:أيمانويل

:فروض هييبين اميانويل نظريته على عدة 

أنه و أن كان عنصر العمل غري قادر على االنتقال بني البالد، إال أن عنصر رأس املال قادر على احلركة بني .1

، و ينتج )خيتلف يف هذا ريكاردو و الذي افرتض استحالة حترك كال العنصرين( احلدود السياسية  للدول 

.يف خمتلف البالدعن فرض قابلية رأس املال للتحرك سيادة معدل واحد للربح 

ذا خيتلف عن نظرية نسب عناصر .2 أن رأس املال ليس عنصرا أوليا لإلنتاج، و لكنه من إنتاج العمل و هو 

.اإلنتاج اليت تعامل رأس املال كعنصر مستقل من عناصر اإلنتاج

.13مرجع سبق دكره ص ,حممد صفوتقابل  -1
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ل املتقدمة أن األجر حتدد بعوامل تارخيية و إنسانية، و مؤدي هذه العوامل أن يكون معدل األجر يف الدو .3

ذا خيتلف عن فرض ريكاردو الذي يقول أن األجر يتحدد عند مستوى  أعلى منه يف الدول املتخلفة و هو 

.الكفاف

.أن االستهالك يف جمموعة ال يتوقف على األسعار النسبية للسلع املختلفة.4

يف البلدين و لكن الرتكيب يف الصورة األوىل تكون األجور واحدة: و مييز اميانويل بني صورتني للتبادل 

) أي حتويل القيمة إىل أمثان اإلنتاج( العضوي لرأس املال خيتلف من بلد آلخر و بفعل قانون  حتويل القيمة 

فإن أمثان اإلنتاج تكون حبيث أن ساعة من العمل الكلي للبلد الذي يرتفع فيه الرتكيب العضوي لرأس املال 

يف السوق العاملية على منتجات أكثر مما حتصل عليه ساعة من العمل حتصل )  و هو عادة البلد املتقدم(

الكلي للبلد الذي ينخفض فيه الرتكيب العضوي لرأس املال أي أن إنتاجه العمل يرتتب عليه اختالف يف 

إال تتكافئايرى البعض أنه و أن كان  هذا التبادل ال ( معدالت مبادلة ساعة من العمل الكلي يف البلدين 

).عدم التكافؤ يربره يف هذه احلالة تفاوت اإلنتاجيةأن 

أما الصورة الثانية فتمثل حالة يتساوى فيها الرتكيب العضوي لرأس املال يف البلدين مع اختالف معدالت 

األجور فيهما ، حبيث يكون معدل األجر يف البلد املتخلف أقل من معدل األجر يف البلد املتقدم يف هذه 

أي أن قيام التجارة يؤدي إىل حتويل فائض ) ذو األجر املرتفع( حيصل عليه البلد املتقدم احلالة يكون ما 

القيمة من البلد ذي األجر املنخفض إىل البلد املرتفع عن طريق معدل التبادل الدويل و هذا ما يسميه 

1.اميانويل التبادل الالمتكافئ

مسايل حقيقة القانون األساسي الذي حيكم تطور و تعكس هذه األوضاع املتناقصة بني طريف النظام الرأ

.كافئ االقتصاد الرأمسايل و هو قانون النمو غري املتكافئ ، والذي يؤدي إليه و يعززه التبادل غري املت

.98-97،صجودة عبد الخالق ، مرجع سبق ذكره ص-د- 1
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.الفرق بين  التجارة الداخلية و الخارجية:المطلب الثالث

العتقاده أن التجارة اخلارجية ما هي إال امتداد مل يفرق آدم مسيث بني التجارة الداخلية و التجارة اخلارجية، 

للتجارة الداخلية ، و لقد استند يف ذلك أن التجارة بصفة عامة ما هي إال وسيلة للتخلص من فائض 

اإلنتاج و مبادلته بالسلع اليت حنتاجها و ال نستطيع إنتاجها ، ففي داخل الدولة يقوم املنتج الفرد بذلك و 

سواء بني ( ضع ما بني الدول ، و يف كلتا احلالتني يؤدي تقسيم العمل و التخصص هو ما ينطبق على الو 

.إىل زيادة اإلنتاجية و بالتايل احلصول على كمية أكرب من اإلنتاج ) األفراد أو الدول

و لقد عارض ريكاردو ما قاله أدم مسيث ، حيث رأى أن التجارة اخلارجية ختتلف عن التجارة الداخلية ، 

لسبب يف ذلك أن عناصر اإلنتاج تستطيع التنقل دون قيود داخل الدولة ، بينما ال تستطيع االنتقال و ا

حبرية إىل دولة أخرى ، و بالتايل فالبد أن يكون للتجارة اخلارجية نظرية خاصة توضح أسباب قيام التجارة 

.الدولية و املكاسب النامجة عنها

:خلية و التجارة اخلارجية يف و ميكن حتديد الفرق بني التجارة الدا

.نتقال عناصر اإلنتاجصعوبة ا:أوال

من املعروف أن سهولة انتقال عناصر اإلنتاج يؤدي إىل أن عوائد عوامل اإلنتاج متيل لالقرتاب من مستوى 

واحد ، و هكذا يكون واضحا داخل حدود الدولة الواحدة ، و لكن بالنسبة للنطاق الدويل فتوجد حواجز  

قد تكون قانونية مثل القيود اليت كثرية متنع من انتقال عناصر اإلنتاج من دولة ألخرى ، و هذه احلواجز 

تفرض على انتقال العمل و رأس املال ، أو حواجز اقتصادية مثل املخاطر اليت قد يتعرض هلا رأس املال 

األجنيب، أو ثقافية مثل االختالف يف اللغة و العادات و التقاليد ، مع مالحظة أن القدرة على التنقل داخل 

.سبيا م ن انتقاهلا بني دولة و أخرىالدولة ليست مطلقة بل هي أسهل ن
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و تقف احلدود السياسية عائقا مينع انسياب السلع حبرية بني الدول ، حيث البد من موافقة السلطات 

املختصة على دخول السلع من منافذها و ميكن أن تضع شروطا لدخوهلا ،أو  تفرض عليها رسوما مجركية ، 

.الداخلية اليت تنتقل من منطقة ألخرى دون عوائقو كل هذا ال حيدث بالنسبة للتجارة 

و يرتتب على صعوبة انتقال عناصر اإلنتاج بني الدول اختالف العوائد اليت حتصل عليها عناصر اإلنتاج 

من دولة ألخرى ، مما يؤثر على تكاليف إنتاج السلع ، و بالتايل قد جند سلعة سعرها أقل من سعر نفس 

و ذلك ألن عناصر اإلنتاج الالزمة هلا تكلفة احلصول عليها أقل يف الدولة األوىل ، السلعة يف دولة أخرى ،

و هو ما يظهر واضحا يف تساوي األجور بالنسبة لنفس نوعية العمالة يف الدولة الواحدة ، و اختالفها بني 

.الدول املختلفة

مع التقدم يف وسائل االتصال و و يف السابق كانت هناك صعوبات أمام انتقال رؤوس األموال ، و لكن 

استخدام وسائل االتصال و استخدام الوسائل احلديثة للصرف و ترابط األسواق املالية ، أصبح من السهل 

.انتقال رؤوس األموال دون قيود بني الدول 

ائد و هكذا جند أن قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل حبرية داخل حدود البلد الواحد يؤدي إىل اجتاه عو 

عناصر اإلنتاج إىل التساوي داخل الدولة ،فعندما يعرف الباحثني عن العمل أن هناك طلبا على العمل يف 

توشكي مثال و بأجور مرتفعة ، سيتجه الكثريين إىل هناك لالستفادة من توافر فرص العمل و باألجر  

تكاد تتساوى مع مستويات املرتفع، و عندما يزيد العرض من العمال ستبدأ األجور يف االخنفاض حىت

.األجور يف املناطق األخرى ،و حيدث العكس يف املناطق األخرى اليت انتقل منها العمال

و لكن نظرا لعدم قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل حبرية بني الدول ، حيث حيتاج األمر إىل تأشرية دخول 

األجور بني الدول املختلفة، ولكن اجتاه و موافقة على العمل ، فإن ذلك يؤدي إىل اختالف مستويات 

احلديث إىل تسهيل التنقل بني الدول و االجتاه إىل حترير التجارة ،ميكن القول أن قدرة عناصر اإلنتاج على 
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ا على التنقل بني الدول ، مبعىن أن الفرق بني احلالتني  التنقل حبرية داخل الدولة تكون أكثر سهولة من قدر

.اختالف يف الدرجةهو فارق نسيب أي 

.اختالف الوحدة النقدية:ثانيا

تتم تسوية املعامالت داخل الدولة بالعملة احمللية، أما بني الدول املختلفة فيستلزم األمر حتويل العملة 

.الوطنية إىل ما يساوي قيمتها بالعملة األجنبية

الداخل مضروبا يف سعر الصرف بني و حتسب مثن أية سلعة يف األسواق اخلارجية على أساس سعرها يف 

العملة احمللية و العمالت األجنبية ، مع األخذ يف االعتبار املصاريف األخرى اليت ترتتب على عملية التبادل 

.مثل مصاريف الشحن و التأمني 

، و مع إلغاء نظام قاعدة الذهب و الذي كان جيعل السعر الداخلي مييل إىل التعادل مع السعر اخلارجي

و استخدام النقود الورقية امللزمة و انتشار أسعار الصرف املختلفة و تعرض هذه األسعار للتقلبات من فرتة 

ألخرى ، أدى ذلك إىل زيادة الفجوة بني األسعار يف الداخل و األسعار يف اخلارج، و بالتايل مل تصبح 

.السوق اخلارجية امتدادا للسوق الداخلية 

عملة إحدى الدول ، فمعىن ذلك أن قيمة السلع اليت تنتجها قد اخنفضت و إذا اخنفض سعر صرف 

ا  ارت ( بالنسبة لألجانب ، مما يؤدي إىل زيادة صادرا مثلما حدث يف دول جنوب شرقي آسيا حيث ا

ا و بالتايل زادت الواردات منها ).عمال

و يرتبط حجم التجارة الدولية مبا يتوافر للدولة من عمالت أجنبية تستخدمها يف سداد مثن الواردات ، و 

ا من اخلارج نظرا  تعاين الدول النامية من مشكلة عدم توافر العمالت األجنبية الالزمة للوفاء بثمن احتياجا

ا ا و حجم واردا .لوجود فجوة بني حصيلة صادرا



و تمویلھا التجارة الخارجیة:                                                            الفصل األول 

18

:اختالف النظم السياسية و االقتصادية:ثالثا

لكل دولة نظامها السياسي و االقتصادي و بالتايل خيضع املواطنني لنفس النظام من حيث الضرائب و 

.تنظيم العمل، و هذه النظم ختتلف من دولة ألخرى مما ينعكس على طبيعة العمل و تكلفته

ا من د ولة ألخرى، فالدول الرأمسالية املتقدمة تنادي بتدخل كذلك ختتلف النظم االقتصادية املعمول 

الدولة يف شؤون التجارة الدولية، و الدول املتخلفة تنادي بضرورة فرض قيود على التجارة الدولية حلماية 

اقتصادها القومي ، كل ذلك يؤدي إىل عدم صالحية تطبيق قواعد التجارة الداخلية اليت ختتلف باختالف 

.رة الدوليةالدول على التجا

:اختالف األسواق :رابعا

:يقصد بتعبري اختالف األسواق أحد معاين الثالث

م للسلع:املعىن األول  .هو اختالف أذواق املستهلكني يف الدول املختلفة مما يؤدي اختالف تفضيال 

و اإلرادية و السياسية ، هو انفصال األسواق عن بعضها البعض مبجموعة من احلواجز الطبيعية :املعىن الثاين

فالبعد اجلغرايف و ما يؤدي إليه من ارتفاع تكاليف النقل يعترب حاجز طبيعي تتعرض له السلع عند انتقاهلا 

من دولة ألخرى ، كما أن اإلجراءات اليت تتخذها بعض الدول قد حتد من انتقال السلع مثل احلواجز 

.لشهادات الصحيةاجلمركية أو تصاريح االسترياد و التصدير أو ا

يقصد به اختالف األسواق من حيث درجة املنافسة اليت تسودها فاألسواق العاملية تسودها :املعىن الثالث

حالة املنافسة الكاملة أو تكون درجة املنافسة فيها أكثر منها يف حالة األسواق احمللية، مما يؤدي إىل أن مرونة 

إذا ارتفع السعر بنسبة معينة يقل الطلب بنسبة أكرب من هذه مبعىن أنه(الطلب على السلع تكون مرتفعة 

).أما يف السوق احمللية فعادة ما تكون مرونة الطلب أقل) النسبة
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و يؤدي ذلك إىل سياسة التمييز يف األسعار حيث يلجأ املنتج إىل بيع السلعة يف السوق العاملية بسعر 

.خيتلف عن الذي يبيع به يف السوق احمللي

:اختالف القوانين و العرف التجاري:ساخام

يف التعامل و التجارة الداخلية خيضع الفرد لقوانني و عادات واحدة و بالتايل يستطيع الفرد التعامل و 

التكيف يف ضوء هذه القوانني ،و لكن التعامل و التجارة اخلارجية تقوم بني أفراد ووحدات ينتمون لدول 

ا و تقاليدها ، و بالتايل فإن تعامل الفرد  مع أفراد من جمتمعات أخرى يتطلب منه خمتلفة لكل منها قانو

بعض أنواع الرتتيبات القانونية أو التنظيمية اليت قد ال حيتاج إليها يف معامالته الداخلية ، كما أنه يف حالة 

التجارة الداخلية عندما حيدث خالف بني أطراف املعامالت التجارية يتم اللجوء إىل القانون احمللي ، بينما 

.جية يتفق الطرفان على جهة التحكيم و القضاء الذي يفصل يف خالفهميف التجارة اخلار 

:اختالف األهداف القومية:سادسا

دف من ورائها لتحقيق الرفاهية االقتصادية ملواطنيها، و  لكل دولة سياستها االقتصادية اليت تتبعها و اليت 

.املة مع األجانبحترص الدولة على معاملة مواطنيها بالتساوي و لكن ختتلف املع

و عادة ال تعطي احلكومات لعوامل الربح و اخلسارة الناشئة عن التجارة الداخلية نفس االهتمام الذي 

تعطيه للتجارة اخلارجية و ذلك ألن التجارة  اخلارجية ينشأ عنها فقدان جزء من الثروة القومية أو إضافة 

.جديدة هلذه الثروة

و ذلك لكي يستطيع أصحاب ) الدعم(سعرا للسلعة يقل عن سعر إنتاجها فمن املمكن أن حتدد احلكومة 

و لكن إذا كانت ) تسعري بعض األدوية بسعر منخفض( الدخول الدنيا احلصول على هذه السلع ألمهيتها 

.هذه السلع سيتم تصديرها فإن السعر الذي ستباع فيه للخارج سيكون السعر غري املدعم
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:التجاريةالسياسة :سابعا

ختتلف التجارة الداخلية عن اخلارجية يف أن األوىل ختضع لنفس السياسة االقتصادية ،و تتمتع السلع حبرية 

االنتقال دون قيود، بينما التجارة اخلارجية ميكن فرض القيود عليها، و حىت يف ظل العوملة اليت تسعى 

مع التسليم ( قيودا على دخول بعض السلع للقضاء على هذه القيود سيظل يف إمكانية الدولة أن تفرض 

).باخنفاض قدرة و حرية الدولة يف تقرير ذلك

كما أنه يف ظل التجارة الداخلية ميكن أن تتمتع بعض املنتجات بسياسة التمييز السعري و البعض ينتج يف 

.ظل شكل من أشكال االحتكار، بينما التبادل الدويل خيضع لظاهرة املنافسة الكاملة

:سباب التجارة الدوليةأ

تنشأ التجارة فيما بني الدول املختلفة نتيجة حاجة كل منها إىل سلع و منتجات ال تستطيع إنتاجها أو 

ميكنها استريادها من اخلارج بتكلفة اإلنتاج بني دول العامل املختلفة، مما يصعب على أي دولة حتقيق االكتفاء 

تبادل الدويل و لكي حتصل الدولة على ما حتتاجه من العامل اخلارجي الذايت ضرورة سد احلاجات عن طريق ال

.البد و أن يكون لديها ما حيتاجه العامل اخلارجي منها لكن يتم التبادل التجاري  

و يرجع قيام التجارة اخلارجية إىل السبب الرئيسي املتمثل يف املشكلة االقتصادية أو ما يعرف مبشكلة الندرة 

لك بسبب حمدودية املوارد االقتصادية قياسيا باالستخدامات املختلفة هلا، حيث قد تنعدم النسبية ، و ذ

ا  املوارد الالزمة إلنتاج بعض السلع يف مناطق معينة، و بالتايل البد من استريادها من الدول اليت تتوافر 

.إلشباع احلاجات ملواطنيها من هذه السلع

:احلاالت التالياتو يتم استرياد السلع من اخلارج يف

سلع أو خامات ال تتوافر يف الدولة، مثل استرياد البرتول أو اخلامات اليت تتوافر يف مناطق دون -1

.مناطق
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.سلع ال تتوافر الظروف املناخية الالزمة إلنتاجها مثل الشاي و النب و غري ذلك من احملاصيل -2

االستهالك مما يؤدي إىل استرياد سلع يتم إنتاجها حمليا و لكن حجم إنتاجها ال يكفي حجم-3

الفجوة بني حجم اإلنتاج و حجم االستهالك ، فمثال تنتج مصر القمح و السكر و لكن ال يكفي 

.اإلنتاج منهما حجم الطلب مما يرتتب عليه استرياد الفرق بني حجم اإلنتاج و حجم االستهالك

تمع إنتاجها لعدم قدرة هيكله االقتصاد-4 ي على ذلك ،و املثال على ذلك سلع ال يستطيع ا

استرياد الدول النامية اآلالت و املعدات الرأمسالية من الدول الصناعية حيث ال تستطيع إنتاج مثل 

.هذه السلع

من املعروف أن التجارة الدولية يزداد حجمها من عام آلخر، و يرجع السبب يف ذلك إىل زيادة -5

تعتمد على التكنولوجيا املتطورة ،و مبا أن هذه السلع الطلب على السلع و اخلدمات احلديثة و اليت

حتتكر إنتاجها جمموعة قليلة من الدول ، لذلك هناك الكثري من الدول اليت تطلب هذه السلع تلبية 

ا،و مما يعزز ذلك االجتاه حنو حترير التجارة الدولية من القيود اليت   للطلب املتزايد عليها يف جمتمعا

.اكانت مفروضة عليه

و تزداد أمهية التجارة الدولية نتيجة التطور يف وسائل اإلنتاج، و بالتايل مل تعد السوق احمللية تكفي -6

.لإلنتاج بأقل تكلفة أو حتقيق املستوى املطلوب من األرباح

:عوامل قيام التخصص الدولي

تمعات املختلفة أن كل جمتمع يتخصص يف إنتاج ا لسلعة أو السلع اليت يستطيع أساس التبادل الدويل بني ا

تمعات اخلارجية، و يف نفس الوقت فإن كل جمتمع يسعى  بيعها يف اخلارج بسعر أقل من سعر بيعها يف هذه ا

.السترياد السلع اليت ال يستطيع إنتاجها أو السلع اليت ميكن أن يشرتيها بسعر أقل من نفقة إنتاجها حمليا
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ارة الخارجية عموميات حول التج:المبحث الثاني 

التجارة اخلارجية ترتكز على دراسة العالقات االقتصادية الدولية من خالل تبادل سلع مادية ، خدمات ، حركة 

.وير اقتصادهاطلكل دول العامل لتاألبواببني خمتلف دول العامل ، فهي تفتح األموالرؤوس 

تعريف التجارة الخارجية : األولالمطلب 

:تعاريف حول التجارة اخلارجية الميكن إعطاء جمموعة من 

التجارة اخلارجية فرع من فروع علم االقتصاد خيتص بدراسة الصفقات االقتصادية عرب احلدود : األولالتعريف 

.1يف االقتصاد القومي جلميع بلدان العاملاألساسيةالركائز إحدىالوطنية ، فهي تعترب 

.2تعترب التجارة اخلارجية هي عملية التبادل التجاري الذي يتم بني الدولة و العامل اخلارجي : التعريف الثاين

و األسسترتكز التجارة اخلارجية على التبادل و التمويل الدويل فهي تسعى إىل حتليل و توضيح : التعريف الثالث

املالية ، فضال عن توضيح األصولدمات و املبادئ اليت تقوم عليها نظريات التجارة اخلارجية يف السلع و اخل

.3الوسائل اليت يتم من خالهلا متويل التجارة اخلارجية

ا تلك املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالثة مما سبق ميكن تعريف التجارة  انتقال السلع و (اخلارجية على أ

يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة أو بني حكومات أو أفرادبني تنشأ)األموال و األشخاص اخلدمات ورؤوس 

.4و تقسيم العمل الدويل مها أصال التجارة اخلارجية اإلنتاجالتخصص الدويل يف .منظمات اقتصادية خمتلفة 

.أسباب قيام التجارة الخارجية:المطلب الثاني 

.233،ص2006،األردن،دار وائل للنشر و التوزیع ،األولىحربي محمد موسى عریقات ، مبادئ االقتصاد ، التحلیل الكلي ،الطبعة - 1

.13،ص2001،دار الصفاء للنشر و التوزیع ،عمان ،لىاألوموسى سعید مطر و آخرون ،التجارة الخارجیة ، الطبعة - 2

.5،ص2008السید محمد أحمد السریتي ،اقتصادیات التجارة الخارجیة ، مؤسسة رؤیة للطباعة و النشر و التوزیع ،مصر ،- 3

12،ص2010للطیاعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،ھرمةیوسف مسعودي ، دراسات في التجارة الدولیة ،دار - 4
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هاته ،و ميكن إمجال 1ا يسمى بالندوةترجع أسباب قيام التجارة اخلارجية إىل جذور املشكلة االقتصادية أو م

:األسباب إىل العوامل التالية 

.بني الدول املختلفة اإلنتاجعدم استطاعة من حتقيق اكتفائها الذايت نظرا لسوء التوزيع املتكافئ لعناصر -1

حاجات أفرادها بسبب تباين الثروات الطبيعية و عدم قدرة الدول على إشباع :التخصص الدويل -2

.ة بني الدول لذلك املكتسب

ا االقتصادية أن تنتجها وجب على كل دولة أن تتخصص يف إ نتاج السلع اليت تؤهلها طبيعتها و إمكانا

.بأقل تكلفة و بكفاءة عالية 

.2األذواق اختالف امليول و -3

.ظهور املؤسسات االقتصادية اليت تعمل يف جمال النقد و التمويل و التنمية االقتصادية -4

3.الدولية ، حيث أصبح العامل قرية صغرية واحدة و سوق دويل واحداألسواقعوملة االقتصاد و -5

.السوق احمللي لكل دولة احتياجاتتصريف املنتجات الزائدة عن -6

فوائد التجارة الخارجية :المطلب الثالث

ا توفر هلا من منافع عدة نذكر اليت تعتمد عليها كل دول العامل ملاألنشطةأصبحت التجارة اخلارجية من أهم 

:منها 

.اخنفاض تكاليف و أسعار السلع و اخلدمات-1

.توفري فرص عمل للعمالة يف كل دولة -2

.منع االحتكار-3

.15،صیوسف المسعودي ،مرجع سبق ذكره - 1

.17موسى سعید مطر و أخرون ، مرجع سبق ذكره ،ص- 2

6السید محمد أحمد السریتي ،مرجع سبق ذكره ،- 3
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.زيادة الرفاه االقتصادي من خالل زيادة إشباع حاجات األفراد من السلع و اخلدمات -4

.االستغالل األمثل للمواد-5

القدرة اإلنتاجية و التنافسية يف السوق اخلارجي و ذلك من خالل القدرة التجارة اخلارجية مؤشرا على -6

.1التصديرية و االسترياد و أثرها على رصيد الدولة من العمالت األجنبية و على امليزان التجاري

تقنيات تمويل التجارة الخارجية :المبحث الثالث 

التمويل قصير األجل للتجارة الخارجية :األولالمطلب 

إجراءات التمويل البحث :أوال

عبارة عن عملية األخريةللتمويل يف كون أن هذه األخرىختتلف أشكال إجراءات التمويل البحث عن الطرق 

:تنقسم إىل األشكالدفع و قرض يف نفس الوقت ، و هذه 

القروض اخلاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير :أوال 

هذا النوع من التمويل خاص بالصادرات ،فهو مرتبط باخلروج الفعلي للبضائع من املكان اجلمركي للبلد املصدر ، 

ذا االسم لكونه قابل للخصم لدى البنك  ، و ما مييزه أن املصدرون مينحون لزبائنهم أجال للتسديد ال و مسيت 

ذا النوع من يشرتط البنك عادة ق.يزيد عن مثانية عشر شهرا كحد أقصى  بل الشروع يف إبرام عقد خاص 

:التمويل جمموعة من املعلومات و هي 

.مبلغ الدين -1

.طبيعة ونوع البضاعة املصدرة -2

.و طبيعته األجنيباسم املستورد -3

.12یوسف مسعودي ، مرجع سبق ذكره ،ص - 1
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.تاريخ التسليم و تاريخ املرور باجلمارك -4

.1تاريخ التسديد للعملية -5

 التسبيقات بالعملة الصعبة

ميكن للمؤسسات اليت قامت بعملية التصدير و منحت أجاال للتسديد لصاحل زبائنها أن تستفيد من تسبيق 

بالعملة الصعبة من طرف البنك لتغذية خزينتها ،حيث تقوم بتسديد هذا املبلغ حاملا تستويف حقها من الزبون 

.يف تاريخ االستحقاق األجنيب

ا عملية التسديد من طرف زبون املؤسسة جيب عليها أن حتتاط إذا كان التسبيق مت بعملة صعبة غري ا ليت تكون 

و ذلك بالقيام بعملية حتكيم أسعار الصرف يف تاريخ االستحقاق 

، و ال ميكن أن األجنيبالفعلي للبضاعة إىل الزبون باإلرسالتقم املؤسسة ال تتم عملية التسبيق ما مل -

.بني املصدر و املستوردتتعدى مدة التسبيق مدة العقد املربم

 عملية تحويل الفاتورة:

عبارة عن آلية تقوم من خالهلا مؤسسة متخصصة بشراء الديون اليت ميلكها املصدر على عملية حتويل الفاتورة 

النامجة عن احتماالت عدم السداد مقابل األخطارمع حتملها كل الدائنةأي حتل حمل املصدر يف األجنيبالزبون 

.الناتج عن عملية التصدير األعمالل عل عمولة تصب إىل أربعة باملائة من رقم احلصو 

ا من تسبيق مببلغ الصفقة التمييليتيح هذا النوع من  للمؤسسات املصدرة بعض املزايا اهلامة على غرار استفاد

:من طرف املؤسسة املتخصصة قبل حلول آجال التحصيل 

.114- 113،ص،ص2007الجزائر ،الطبعة السادسة الطاھر لطرش ،تقنیات البنوك ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،- 1
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لدين األيتللمؤسسات من حتسني خزينتها ووضعيتها املالية و ذلك بالتحصيل إن عملية حتويل الفاتورة يسمح - 

.مت حين أجل تسديده بعد

ذا التحصيل من حتسني هيكلتها املالية -  و ذلك بتحويل ديون آجلة إىل سيولة تستطيع املؤسسة املصدرة 

.جاهزة

بالزبائنلبعض امللفات املرتبطة اإلداريختفيف العبء على املؤسسة فيما خيص التسيري املايل و احملاسيب و - 

ذا التسيري إىل جهة أخرى هي املؤسسات املتخصصة يف هذا النوع من العمليات  1.،وذلك بأن تعهد 

.االعتماد المستندي :ثانيا 

للتمويل و األساسيةع و صفة القرض يف آن واحد فهو يعترب من آليات جيمع االعتماد املستندي بني صفة الدف

القرض و املتعلقة بتمويل الواردات نظرا ملا يقدمه من ضمانات للمصدرين و املستوردين على حد سواء و منه 

:ميكن تعريف االعتماد املستندي على أنه 

.تعريف االعتماد المستندي :أوال 

تعهد كتايب صادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصاحل املصدر يتعهد فيخ املصرف بدفع أو بقبول  

كمبياالت مسحوبة عليه يف حدود مبلغ معني و لغاية أجل حمدد مقابل استالمه مستندات الشحن طبقا لشروط 

.2االعتماد و اليت تظهر شحن بضاعة معينة مبواصفات و أسعار حمددة 

.115-114،صالطاھر لطرش ، مرجع سبق ذكره ،ص- 1

الطبعة االولى،، دار الفكر العربي،المستندیة االعتماداتصالح الدین حسن السیسي ، قضایا مصرفیة ، االئتمان المصرفي ، الضمانات ، -2
.205،ص2004مصر ،
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أحد البنوك احمللية يف دفع البضاعة املستوردة إىل املصدر مقابل املستندي هو عبارة عن توسيط املشرتي االعتماد - 

و كافة وثائق االعتماد و اليت تضمن للمشرتي استالم بضائعه يف بلد األصليةمسؤوليته عن تدقيق بوليصة اشحن 

.1املقصد وفق تلك الوثائق 

إىل البنك املراسل بناء على طلب أحد ) فاتح االعتماد(االعتماد املستندي هو كتابة تعهد صادر من البنك - 

يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ معني أو قبول سحوبات بقيم حمددة بقيم حمددة و ) املصدر(العمالء لصاحل املستفيد 

.2لشروط االعتماد و تنفيذه خالل مدة حمددة أيضا مقابل تقدمي املستندات املطابقة متاما

.أطراف االعتماد المستندي :ثانيا 

يطلب من البنك فتح االعتماد و عليه تقع مسؤولية الذي )املشرتي(وهو املستورد:طالب فتح االعتماد-1

).املستفيد(صحة و مطابقة شروط االعتماد التفاقية البيع و الشراء بينه و بني املصدر

.الذي يفتح االعتماد لصاحله ) البائع(و هو الشخص املصدر :املستفيد-2

و يسمى بالبنك مصدر االعتماد و هو ذلك العميل املستورد الذي يفتح :البنك الفاتح االعتماد-3

.االعتماد و يصدر كتاب التعهد بالدفع أو القبول

.و هو البنك الذي يقوم بدفع مستندات االعتماد لبنك املشرتي:بنك املصدر-4

.أنواع االعتماد المستندي :ثالثا 

املستندية و ذلك بناء على ما مييزها من حيث شروط العقد املتفق عليه لذلك اتاالعتمادهناك عدة تصنيفات 

:و أكثرها شيوعا ، وذلك على النحو التايلاألنواعسنركز على أهم 

.من طبيعة التزام البنوك :األولالتقسيم 

.39،ص2011البدایة ناشرون و موزعون ، عمان ،عمر الطراونة ، إدارة الشراء و التجارة الدولیة ، دار- 1

.278،ص 2006،األردن، األولى،الطبعة ،دار وائل للنشر و التوزیعآخرون ،إدارة العملیات المصرفیةخالد أمین عبد هللا و - 2
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.اإللغاءاالعتماد المستندي القابل للنقض أو -1

تعديل أو إلغاء شروطه ، و هذا دون حتمل أي مسؤولية من األطرافوهو ذلك االعتماد الذي ميكن فيه جلميع 

) الشحن سند (إال يف حالة قيام املصدر بتقدمي الدليل القطعي على إرسال البضاعة األخرقبل البنكني و الطرف 

مع الشروط و الوثائق املتعلقة مبوضوع الصفقة التطابقللمستورد فيصبح البنك املستورد ملزما بالتسديد يف حالة 

و اعتماده الكبري عن الثقة بني ) الدفع (حما االعتماد ، أهم ما مييز هذا النوع من االعتماد سرعته يف التنفيذ 

لقصور تدخلها يف إمتام تنفيذ الصفقة ، ولكن ما يعيبه هو عدم تقدمي أي املتعاملني كذلك الرحبية بالنسبة للبنوك 

إىل أن هذا النوع من االعتماد قد تراجع على املستوى العملي اإلشارةجتدر .ضمان للمتعاقدين خاصة املصدر 

.األخرىاألنواعلصاحل 

:االعتماد المستندي غير قابل لإللغاء غير المعزز-2

،يكون التبليغ باالعتماد دون )بنك املستورد(من جانب البنك فاتح االعتماد لإللغاءقابل يصدر االعتماد غري 

تعزيزه من طرف بنك املراسل ، هنا على املستفيد أن يعتمد فقط على التزام بنك فاتح االعتماد و يعترب إضافة

طا بدفع او تداول املستندات ،أي أن املراسل مبثابة الوسيط يف هذه احلالة دون أن يشكل يف ذمته التزاما أو ارتبا

.التعهد يصدر مباشرة من بنك فاتح االعتماد إىل املستفيد 

:االعتماد المستندي غير قابل لإللغاء و المعزز-3

يقدم ضمانات قوية هلذا يعترب أكثر شيوعا و استعماال يف عمليات متويل التجارة اتاالعتمادهذا النوع من 

اليت مبوجبها ال يتطلب تعهد بنك املستورد فقط بل يتطلب أيضا تعهد بنك املصدر على اآلليةاخلارجية ، فهو 

.تأكيد قبول تسوية الدين الناشئ عن تصدير البضاعة شكل 

من حيث كيفية تنفيذ االعتماد :التقسيم الثاني 
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:بالنظر أواالعتماد المستندي المنفذ لدى االطالع -1

تفيد من خالله احلصول على قيمة الصفقة من بنكه فور التقدم إليه و إظهاره هو ذلك االعتماد الذي ميكن للمس

للوثائق و التحقق من سالمتها ، بعد ذلك يقوم البنك بتحويل املبلغ مبجرد  استالمه للمستندات و الوثائق الواردة 

.إليه 

:اعتماد مستندي محقق بالتفاوض-2

هذا النوع من االعتماد يعرف أحيانا باالعتماد املستندي القابل للخصم ، حيث  يتعهد البائع مع البنك خبصم 

شراء .الكمبيالة اليت يسحبها من املشرتي وفق شروطه معينة ، و مبا انه شكل من أشكال القروض يتم مبقتضاه 

بنك املستورد ،بنك : التالية األطرافد مسحوبة من أح(بنك معني مستندات صفقة معينة مصحوبة بكمبيالة 

ستفيد مع خصم نفقات تلك العملية ، و أال تسدد عموالت التفاوض بشأن الكمبيالة إىل غاية من امل)املصدر

.التسديد الفعلي هلا عن طرق البنك املصدر 

.)اعتماد القبول(االعتماد المستندي المنفذ بالقبول -3

وهو اعتماد مستندي مبوجبه يتعهد بنك بقبول الكمبيالة املسحوبة لكن دون خصمها ، و إن قبول الكمبيالة يعين 

االستحقاق ينبغي أجالأجل للمشرتي من أجل تأمني املبلغ الكايف لتسديد قيمة الصفقة ، و عند حلول إعطاء

وعليه فالتزام البنوك يظل قائما إىل غاية التسديد تقدمي املستندات و الوثائق املتعلقة بالصفقة حما االعتماد ،

.الفعلي للمستفيد 

أخرى لالعتمادات املستندية مرتبطة بطبيعة االعتماد و حسب ما هو منصوص عليه يف شروط العقد األنواعهناك 

:ذاته سواء من حيث املدة ،التنفيذ و تفاصيلها الدقيقة يف نفس الوقت ميكن ذكر منها ما يلي 
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:عتماد املستندي القابل للتحويل اال-

السماح )بنك املستورد(ك املبلغ لالعتماد الذي يقبل فيه البنلإللغاءهو االعتماد املستندي غري قابل 

فهو يصدر بناء على طلب املستورد ، و جيب صراحة يف االعتماد ملستفيد آخرللمستفيد بتحويل 

.حتويله إال مرة واحدة فقط أي ال جيوز للمستفيد ثالث و ال حيقق " قابل للتحويل "االعتماد بعبارة 

إال أنه حيق للمستفيد الذي حيول االعتماد أن األساسيةيتم حتويل االعتماد أو جزء منه بنفس الشروط 

:يعدل يف ما يلي 

املصدرين األصلياستبدال اسم فاتح االعتماد بامسه و ذلك يضمن عدم معرفة فاتح العتماد - أ

.الفعليني 

.حتقيق رحبه األولختفيض قيمة االعتماد و سعر الوحدة مما يتيح للمستفيد - ب

من تقدمي املستندات اليت يستلمها البنك األولتقليص مدة سريان االعتماد حبيث يتمكن املستفيد - ج

.األصليةلصاحله من املستفيد الثاين ضمن مدة االعتماد 

تزويد املستورد بالبضاعة يقوم املستفيد األولاملستفيد يعود السبب يف حتويل االعتماد عندما ال يستطيع

بدور الوسيط بأن يتفق مع املستورد على أن تزويده بالبضاعة املطلوبة شرائها من شخص آخر و حيول 

.إليه االعتماد بقيمة البضاعة 

:االعتماد املستندي القابل للتجزئة - 

زأ للبضاعة على عدة دفعات خالل مدة للمصدر بالشحن و هي االعتمادات اليت يسمح فيها   ا

.صالحية االعتماد و حسب الشروط الواردة فيه 
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يف ) برية ، حبرية ، جوية (بأكثر من وسيلة نقلوقد تكون التجزئة مكانية مبعىن السماح بشحن البضاعة

.التسديد الوقت ذاته و يرتتب على كل جتزئة يف الوفاء باالعتماد املستندي أي التجزئة يف 

:اعتماد الدفعات املقدمة- 

وهو االعتماد الذي يدفع فيه فاتح االعتماد مبالغ معينة للمستفيد قبل تقدميه للمستندات ، حبيث ختصم 

هذه املبالغ فيما بعد من قيمة املستندات عند تقدميها للدفع ،و غلبا ما تكون شروط التسليف املدفوع 

.تضمن إعادة السلفة يف حالة عدم االلتزام بشروط االعتماد مقدما مقابل تقدمي كفالة بنكية 

املصدر إرسالإن هذا النوع من االعتماد يقتضي :املسبقاإلرسالاالعتماد املستندي املنفذ عن طريق - 

إجراءات فتح االعتماد املستندي لصاحل األخريملستندات البضاعة حمل االتفاق إىل املستورد قبل أن يباشر هذا 

، حبيث لو بدأ بإجراءات فتح اآلجالعندما حيتاج لبضاعته يف أقرب اآلليةالبائع ، يلجأ املستورد إىل هذه 

.االعتماد لتأثر نشاطه 

.ستندي و المستندات المطلوبة فيهكيفية سير عملية االعتماد الم:رابعا 

:اخلطوات التالية بمير تنفيذ االعتماد املستندي 

عن عقد الصفقة التجارية بني املصدر و املستورد ، يتقدم املستورد إىل بنكه فتح اعتماد لصاحل املصدر يف -1

اخلارج بقيمة الصفقة واضعا حتت سلطة البنك كافة الشروط املتفق عليها بشأن الصفقة و اليت ينبغي أن 

.حترتم من طرف املعنيني بتنفيذ العقد 

فقة على فتح االعتماد ، يقوم البنك بإشعار بنك املصدر يف اخلارج و هو ما يعرف ببنك املصدر بعد املوا-2

).املشعر( 
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) املصدر(بإبالغ املستفيد  األخريبفتح االعتماد من قبل بنك املراسل ،يقوم هذا اإلشعارفور استالم -3

.بعملية الفتح من قبل متعامليه يف اخلارج 

من صحة مضمون اتفاقية القرض ، سواء من حيث الشروط املتعلقة بالبضاعة أو يقوم  املستفيد بالتأكد-4

.الوثائق 

يقوم املستفيد بإرسال و شحن البضاعة حسب الوسيلة املتفق عليها و يف امليعاد احملدد عند عقد الصفقة -5

املصدر الذي بنكستندات املتعلقة بالبضاعة إىل إىل املستورد ، و يف الوقت ذاته يسلم كل الوثائق و امل

يقوم بالتحقق منها و مدى مطابقتها لشروط العقد ، بعدها يقوم بتحويلها إىل البنك فاتح االعتماد و 

.الدفع للمستفيد حسب االتفاق 

الوثائق و املستندات املتعلقة بالبضاعة من قبل بنك املستورد ، فيقوم بدفع مبلغ الصفقة بعد استالم -6

.مراجعة تلك الوثائق طبعاللبنك املصدر و هذا بعد 

يقوم بنك املستورد بإشعار املشرتي بوصول الوثائق و املستندات املتعلقة باالعتماد املفتوح لتمويل -7

البضاعة املعينة و يسلمه نسخا منها قصد تسديد قيمة مشرتياته و الوفاء بالتزامه اجتاه بنكه ، عامل أن 

)اخل ....، تثبيت إشعارفتح ، توطني ، ( باالعتماد املستورد ملزم بدفع مجيع العموالت املرتبطة

.العقد الستالم بضاعته إبرامبعد حصول املستورد على الوثائق ، يلجأ إىل املكان املتفق عليه عند -8
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ميكانيزمات االعتماد المستندي : 1الشكل رقم

طلب فتح االعتماد )1(استالم البضاعة                             ) 7(

املورد االجنيبميناء الوصول

املستندات   )6(

التسديد )8(

البضاعة                             الصفقة التجارية

البنوك

التسوية)5(

املستندات )4(

املصدراإلرسالميناء 

فتح و تثبيت االعتماد )2(اإلرسال                        )3(

104،ص2000عبد احلق بوعرتوس ،الوجيز يف البنوك التجارية ، اجلزائر ،:المصدر

:املستندات املطلوبة يف االعتماد املستندي -

اافة إىل ضة الطرفني يف تنفيذ العقد ، باالتعكس املستندات املطلوبة يف االعتماد املستندي ني تشكل أ

:الذي يستند إليه يف التسوية املالية قبل االستالم الفعلي للبضاعة و هي األساس

...األسعارو تتضمن الفاتورة كافة املعلومات اخلاصة بالبضاعة كالكمية ، النوعية ، : الفاتورة-1
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ة من أجل شحن البضاعفيه قائد الباخرة بأنه و هي عبارة عن املستند يتعرف : بوليصة الشحن النقل-2

كانت وسيلة النقل غري الباخرة ، فإنه يتطلب نقلها و تسليمها إىل صاحبها ، و يف هذه احلالة إذا  

.إصدار وثيقة حسب وسيلة النقل املستعملة 

احملتملة اليت ميكن األخطاءو هي تلك املستندات تؤمن على البضاعة املرسلة ضد كل : بوليصة التأمني-3

.أثناء النقل هلا أن تتعرض 

اإلجراءاتو هي خمتلف املستندات اليت تثبت مكان خضوع البضاعة لكل : الشهادات اجلمركية-4

.اجلمركية 

.األصليوهي الشهادات اليت تثبت مكان صنع البضاعة و موطنها : شهادات املنشأ-5

وهي تلك الوثائق اليت تثبت خضوع البضاعة إىل تفتيش أجهزة الرقابة من : شهادات التفتيش و الرقابة-6

.....)الوزن،املواصفات(أجل التأكد من سالمة املعلومات املبينة يف الفاتورة 

من سالمة البضاعة من التأكدو هي كل الشهادات الصحية احملررة من أجل : الشهادات الطبية-7

.1النواحي الصحية و الكيميائية

.التحصيل المستندي:ثالثا 

:تعريف التحصيل المستندي -1

التحصيل املستندي هو آلية يقوم مبوجبها املصدر بإصدار كمبيالة و إعطاء كل املستندات إىل البنك الذي ميثله ، 

حيث يقوم هذا االخري باجراءات تسليم املستندات إىل املستورد أو إىل البنك الذي ميثله مقابل تسليم مبلغ 

2.الصفقة أو قبول الكمبيالة 

.118-117الطاھر لطرش ، مرجع سبق ذكره،ص - 1

.120-119الطاھر لطرش ، مرجع سبق ذكره ،ص- 2
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:أطراف التحصيل املستندي -2

.هو طرف الذي يعهد إىل بنك بعملية حتصيل :العميل -

هو البنك الذي عهد إليه العميل بالتعامل بعملية التحصيل : البنك املرسل -

هو أي بنك ، غري البنك املرسل ، يرتتب عليه دور يف عملية التحصيل : البنك احملصل -

.هو البنك الذي يقوم بتقدمي املستندات إىل املسحوب عليه: مقدم املستندات البنك -

1.هو طرف الذي تقدم إليه املستندات وفق تعليمات التحصيل : املسحوب عليه -

:التحصيل املستندي أنواع-3

:إن التنفيذ النهائي للعملية املالية يف التحصيل املستندي يتم وفق صيغتني 

:الدفع املستندات مقابل -1

يف هذه احلالة يستطيع املستورد أو البنك الذي ميثله أن يستلم املستندات و لكن مقابل أن يقوم بالتسديد 

.الفعلي نقدا ملبلغ البضاعة 

:املستندات مقابل القبول -2

حسب هذه الصيغة ميكن للمستورد أن يستلم املستندات و لكن ذلك ال يتم إال بعد قبوله الكمبيالة 

2.و تسمح هذه الطريقة للمستورد باالستفادة من مهلة التسديد .املسحوبة عليه 

.التمويل المتوسط و طويل االجل للتجارة الخارجية:المطلب الثاني 

).البائع( قرض المشتري و قرض المورد :أوال

.386ن عبد هللا و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص خالد أمی- 1

.120خالد امین عبد هللا و آخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص- 2
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:قرض المشتري -

سهولة من الناحية العملية ،فهي عبارة عن قرض مينح للمستورد أو لبنكه من األكثرهذه التقنية يف التمويل تعد 

و املستورد على شروط األخريمتواجدة يف بلد املصدر ، و ذلك باالتفاق بني هذا ) بنك( طرف مؤسسة مصرفية 

.عقد التصدير و عملية تسوية الصفقات املربمة اليت يتوالها البنك لصاحل املصدر

يتعلق بالعملية التجارية بني املصدر و املشرتي حيدد فيه األولعقدين ، فالعقد إبرامع قرض املشرتي يتيح يف الواق

نوعية السلع ، مبلغها و شروط تنفيذ الصفقة ، بينما يتعلق العقد الثاين بالعملية املالية بني املستورد و البنك املانح 

فرتة القرض ، طريقة :قد شروط إمتام القرض و إجنازه مثل للقرض النامجة عن هاته الصفقة ، حبيث يبني هذا الع

.اسرتداده و معدالت الفائدة املطبقة 

من حيث املبلغ خاصة فقد يتعني على املستورد يف بعض مينح عادة قرض املشرتي لتمويل الصفقات اهلامة 

فإن هذا األساس،و على هذا توفري مثل هذه املبالغ ،كما أن املصدر ليس بإمكانه انتظار ملدة أطول األحيان

.النوع من التمويل يهدف إىل تشجيع صادرات الدول املعنية 

:)البائع(قرض المورد-

األخريبناء على ائتمان مينحه هذا ) املورد(للبائع األخرىهو ذلك االئتمان الذي مينح من البنك أو اجلهة املمولة 

لعميله املشرتي حيث ميكن له تأجيل الدفع و ذلك بإصدار أوراق دين تستحق خالل فرتات مؤجلة تكون 

مكفولة من بنوك خارجية تستحق على فرتات ، وهي كمبياالت أو سحوبات يقوم البائع خبصمها و استالم 

.مثنا لبضاعته املصدرة األوراقالعمالت مقابل هذه 

بالدفع املؤجل بني املصدر و املستورد توقيع كذلك عقد ضمان بني مؤسسة الضمان و يتم مع توقيع عقد التوريد 

التجارية لألوراقاملصدر حلمايته من خطر عدم وفاء املستورد بالدين عن طريق تقدمي هاته املؤسسة ضمانا شامال 



و تمویلھا التجارة الخارجیة:                                                            الفصل األول 

37

ت او مستندات الشحن املوجودة لدى البنك املمول لتمكن من تقدمي التمويل الفوري للمصدر مقابل الكمبياال

اد أمواله من خالل سداد املستورد هلذه السحوبات و الكمبياالت إليه بتواريخ ري أو السحوبات املقبولة و است

.1االستحقاق

:التمويل الجزافي:ثانيا

التمويل اجلزائي يعترب أداة من ادوات متويل التجارة اخلارجية ، و اليت تتضمن بيع سندات أو كمبياالت ذات 

.مؤسسة متويل متخصصة للحصول على متويل نقدي فوري استحقاقات آجلة إىل البنك معني أو 

:تعريف التمويل الجزافي -1

إمكانيةالتجارية بدون طعن ، أي أنه آلية تتضمن وراقاألالتمويل اجلزايف هو ذلك التمويل الذي يتم فيه خصم 

و تعبئة الديون الناشئة عن الصادرات لفرتات متوسطة ، مبعىن هي عملية شراء لديون ناشئة عن صادرات السلع

هذا النوع من أنيف األوىلمن هنا يتضح لنا وجود خاصيتني أساسيتني ، حيث تتمثل اخلاصية .اخلدمات 

عمليات الصادرات و لكن لفرتات متوسطة ،أما الثانية و هي ان مشرتي هذا الدين يفقد  ويل متالقروض مينح ل

.)أي ممتلكوا هذا الدين(الذين قاموا بالتوقيع هذه الورقة األشخاصكل احلق يف متابعة املصدر أو 

.370-369،صعبد هللا و آخرون ، مرجع سبق ذكره ،صأمینخالد - 1
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:خمطط سري عملية التمويل اجلزايف -2

مخطط سير عملية التمويل الجزافي :   02رقملشكلا

123654

7

8

.37،ص2001نشر ، القاهرة ،المدحت صادق ، أدوات و تقنيات مصرفية ، دار غريب للطباعة و :املصدر 

.عقود بيع السلع الرأمسالية بني املصدر و املستورد -1

.للمستورد تسليم البضاعة املباعة -2

.للمصدرتسليم السندات-3

..عقد الصفقة اجلزافية بني املصدر و جهة التمويل -4

.تسليم السندات جلهة التمويل -5

.سداد قيمة السندات املخصومة للمصدر-6

.تقدمي السندات لبنك املستورد -7

.سدد قيمة السندات يف التواريخ االستحقاق-8

المصدرالمستورد

جهة التمويل بنك المستورد وهو البنك الضامن



و تمویلھا التجارة الخارجیة:                                                            الفصل األول 

39

احملتملة من طرف األخطارإن القيام بشراء مثل هذا الدين يتطلب على فائدة أعلى نسبيا تتماشى مع طبع 

احملتملة ،هذه الفائدة تؤخذ عن الفرتة املمتدة من تاريخ األخطارحيل حمل املصدر يف حتمل ألنهمشرتيه 

1.خصم الورقة حىت تاريخ استحقاقها

:اليت مينحها للمصدر يف ما يلي ميكن حصر مزايا التمويل اجلزايف 

ا نقدا ،حبيث يستطيع من تغذية و حتسني وضعيته املالية اآلجلةاستفادة املصدر قيمة املبيعات  .اليت قام 

ذا التسيري البنك الذي قام بشراء الدين  .يتخلص املصدر من التسيري الشائك مللف الزبائن ، يتعهد 

ملرتبطة بطبيعة العملية التجارية كما ذكرنا سابقا خاصة أخطار الصرف النامجة جتنب املصدر لألخطار احملتملة ا

.عن تذبذبات أسعار الصرف بني تاريخ تنفيذ الصفقة التجارية و تاريخ التسوية املالية 

.االئتمان االيجاري الدولي:ثالثا

يتمثل مضمون االئتمان االجياري الدويل يف قيام ببيع سلعه إىل مؤسسات متخصصة أجنبية أو بنك أجنيب 

بالتفاوض مع هاته املؤسسات حول إجراءات إبرام العقد و األخريبناء على طلب املستورد،حيث تقوم هذه 

.تنفيذه 

دولة ما املعدات اليت يقوم بإنتاجها االئتمان الدويل يف بيع مصدر يفيتمثل مضمون :ميكن تعريفه أيضا 
لشركة التأجري اليت قد يكون مقرها يف نفس تلك الدولة أو يف دولة أخرى إىل مستأجر أجنيب يف دولة أخرى 

، و يف أغلب احلاالت يقون املستأجر بشراء املعدات اإلجيارمع بقاء امللكية لشركة التأجري طوال مدة عقد 
اية العقد اليت استأجرها بسعر منخفض و هنا ميكن اعتبار هذه العملية تصدير معدات .أو رمزي يف 

.استغرقت سداد قيمتها مدة العقد 

.126الطاھر لطرش، مرجع سبق ذكره ،ص - 1
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، االئتمان االجياري الدويل له نفس آليات و فلسفة االئتمان االجياري احمللي أو الوطين إال أن األمريف حقيقة 
.يقيمون يف بلد خمتلف ) البائع املستأجر ، املؤجر ، ( الفارق يتمثل يف أن أطراف العقد

يقوم املستورد بالدفع إىل املؤسسة املتخصصة أقساط متساوية إضافة إىل الفائدة و هامش خاص يهدف -
ذه الطريقة يستفيد املصدر من األخطارإىل تغطية  احملتملة أو على حسب الشروط املتفق عليها ، و 

التسوية املالية الفورية و بعملته الصعبة يف حني أن املستورد يستفيد من املزايا اليت يوفرها له االئتمان 
.االجياري و خاصة عدم التسديد الفوري ملبلغ الصفقة الذي عادة ما يكون كبريا
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:األولخالصة الفصل 

اليت تستخدمها البنوك لتسهيل عمليات التجارة اخلارجية األساليبمن خالل التعرف على خمتلف التقنيات و 

سواء كانت قصرية أو طويلة ، يظهر دور البنك يف تدخله لتسدد قيم السلع املستورة أو حتصيل قيم السلع 

يل الواردات الشيء الذي يؤدي بالتجارة اخلارجية للتوسع و االزدهار و املصدرة و باخلصوص ما يتعلق منها لتمو 

االت لكل دولة  .اليت بدورها تعترب مقياسا للتقدم العلمي ، االقتصادي و مجيع ا

االئتمان أنواعمما سبق و استنادا إىل ملا مت تناوله يف هذا الفصل نستخلص أن التمويل التجارة اخلارجية كسائر 

موعة من املخاطر املتحملة قد تقع نتيجة لتغريات و عوامل غري متحكم فيها و امل منوح من طرف البنوك معرض 

اليت قد تأثر على سري العملية املمولة لذا يلجأ البنك لطلب ضمانات بنكية دولية تفاديا هلذه املخاطر و ضمانا 

.لكل من حقه و حق متعامليه
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:تمهيد

ا أداة  إثبات توفر احلماية و تلعب الضمانات البنكية الدولية دورا هاما يف منح تسهيالت مصرفية خارجية  كو

األمان للمتعاملني االقتصاديني و تعمل على تثقيل من خماطر حمتملة الوقوع جراء عملية االئتمان لذا تلجأ البنوك 

و بني أطراف العملية املمولة لعدم وفاء أحدهم االلتزامات اليت عليه حىت لطلبها تفاديا للمشاكل اليت تنشأ بينه

من كل منهم احلصول على حقه كاماليض

يف ظل ما سبق سنحاول التطرق يف هذا الفصل إىل كل ما خيص الضمانات الدولية البنكية من تعار يف أسباب 

ا و أنواعها من خالل املبحث األول  ص املبحث الثاين سنتطرق إىل شروط الضمانات و أما فيما خي.املطالبة 

إيضاح كيفية عمل البنوك يف حتديد قيمتها و اختيار نوعها ،و أما يف املبحث األخري سنتكلم عن األخطار اليت 

.ميكن هلاته الضمانات مواجهتها و سبل احلماية منها
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.عموميات حول الضمانات البنكية الدولية:المبحث األول

تعترب الضمانات البنكية الدولية وسيلة تسمح للعمالء احلصول على متويالت من طرف البنك من جهة أخرى 

.حلماية للمتعاملنيأمبده فهي توفر و حتقق األمان و أداة إثبات حق البنك يف احلصول على أموال

.تعريف الضمانات البنكية الدولية:المطلب األول 

سيعود للدائن بالربح و ذلك حسب إجراءات التزامالضمان هو التحقق املادي لوعد املدين إىل البنك يف شكل 

.1خمتلفة 

و ميكن تعريفه على أنه وثيقة تعهد املصرف برصيد مبلغ معني حلد تاريخ معني يتضمن تنفيذ شخص و هو - 

.2الزبون اللتزاماته التزامحالة يف ) املستفيد(الشخص الثالث اجتاهزبون املصرف االلتزام 

كإعسار املقرتض .املرتبطة بالقرض األخطارالضمانات البنكية هي عبارة هن وسائل و أدوات ملواجهة خمتلف - 

ا عبارة عن تأمني ضد  اإلقراضاحملتملة فيما يتعلق بعمليات األخطار أو إفالسه كما ميكن تعريفها أيضا على أ

.3رتجاع قرضهللمصرف و متكينه من اس

).كفالة البنوك(رجية تسمى كذلك بالكفالة اخلا- 

هي عبارة عن تعهد كتايب صادر من بنك حملي بناءا على طلب احد البنوك املراسلة يف اخلارج يدفع مبلغ معني 

إذا ما أخل العميل غري املقيم املكفول من البنك املراسل بالوفاء ) املستفيد املقيم (خالل مدة معينة واجهة معينة 

.بالتزاماته

.95،ص2003الطبعة الثانیة ،الجزائر،الطاھر لطرش،تقنیات البنوك ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،-1

.127،ص 1992البنوك ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثالثة ،شاكر القزویني ،محاضرات في إقتصاد-2
.57،ص2000عبد الحق بوعتروس ، الوجیز في البنوك التجاریة ،عملیات ،تقنییات ،تطبیقات ،الطبعة الثالثة ،الجزائر، -3
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تعليماته إىل البنك احمللي برقيةعندما يرسل البنك املراسل يف اخلارج تصدر هذه الكفاالت لصاحل اجلهة املقيمة

بالتلكس ، الفاكس أو عن طريق سويفت،عندها جيب التأكد من مطابقة الرقم السري مع املبلغ و البيانات 

سخة بنفس الطريقة و خطوات الكفالة احمللية و تسلم ناإلصدارومن مث يتم .اخلاصة بإصدار الكفالة األخرى

تسجل الكفالة .مع إشهار قيد العمولة و املصاريفاألجنيبإىل البنك املراسل نسختنيأصلية للمستفيد و 

اخلارجية يف سجل الكفاالت الصادرة اخلاصة بالوكالء ،كما ال يستويف تأمينات نقدية من البنوك املراسلة و ذلك 

.لثقة بني البنوكلتوفر ا

أنواع الضمانات البنكية الدولية : المطلب الثاني 

Ι- األساسيةالضمانات:

:الضمان التعهدي -1

معلن املناقصة ،هذا النوع من الضمان يستعمل اجتاهيأخذه الضمان املقابل من زبونه التزامالضمان التعهدي هو 

للمشاركة يف املناقصات الدولية حبيث يشرط معلن املناقصة بتقدمي ضمان تعهدي من مورده حىت يضمن عدم 

ويتم الذكر يف دفرت الشروط إما إذا  .إمضاء العقد و تقدمي الضمانات املطلوبة بعد ذلك األخريهذا انسحاب

غري املباشر لفتح الضمان لدى البنك ، يدخل هذا الضمان حيز التطبيق من تاريخ فتح كان الضمان مباشر أو 

إبتداءا من تاريخ فتح امللفات املبلغ الضمان )أشهر 06(و مدة صالحيتها تكون غالبا حمددة باألظرفامللف أو 

اللغاءلضمان هو تعهد غري قابل لمن مبلغ العرض و هذا ا%5و %1التعهدي يرتاوح بني
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:التسبيق استرجاعضمان -2

قبل تسليم البضاعة يف حالة ما إذا مل حيرتم )املستفيد( تقصد به إرجاع جزء أو كل التسبيق الذي دفعه املستورد 

تنحصر مدة الضمان من بداية العقد إىل غاية تسليم البضاعة و املستفيد هنا هو املشرتي ،و يكون التزامهاملصدر 

.املبلغ الذي يتحصل عليه املستفيد هو مبلغ التسبيق

: ضمان حسن التنفيذ و حسن الختام -3

لعبارة أخرى أنه من خالل يعين به أن الضمان يدفع املبلغ املستحق يف حالة عدم التنفيذ اجليد اللتزامات املصدر ا

املصدر اللتزاماته بطريقة مقنعة و املبلغ املتفق عليه و هذا عند عدم أداء )املستورد(هذا الضمان يتم دفع املستفيد 

باملائة من قيمة العقد يف فرنسا جند أن مؤسسات التأمني 15إىل 5ما بنيمرتاوحو يكون مبلغ الضمان .جيدة 

.هي اليت تقوم بتحرير هذا النوع من الضمان بدال من البنوك

:ضمان تحرير اقتطاع بالضمان -4

هذا الضمان موجه لتفادي االقتطاع املطبق من طرف املشرتي على مبلغ العقد من أجل التأكد من التعويض إذا  
فذة من دون املستوى املتفق عليه فهذا الضمان يسمح للبائع باحلصول على آخر قسط للدفع املناألعمالكانت 

باملائة من مبلغ 10و 5نسبة هذا الضمان بني ترتاوحاالسرتجاع للمشرتي إذا كان االلتزام غري مقرر انقطاعقبل 
للضمان التقين على عاتق العقد و يتدخل هذا الضمان عن االستالم املؤقت و موضوعه احملدد بااللتزامات

1.املصدر و لكن حترير هذا الضمان يكوم يف االستالم النهائي قانونيا مؤكدة بشهادة موقعة من كال الطرفني 

لبات نیل شھادة لیسانس ، تخصص مالیة حباطو محمد ریاض ، دور الضمانات في العالقات المالیة و التجاریة ،مذكرة تندرج ضمن متط-1
. 59،ص1999ة الجزائر ،،جامع
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:ضمان القبول المؤقت -5

اليت تستوردها مؤسسة ما الجناز مشاريعها و يعاد األجهزةجند هذا الضمان يف حالة االسترياد املؤقت للمعدات و 
اء  أي يف هذه احلالة ال تدفع املؤسسة الرسوم اجلمركية إذا ما وضعت ضمان لقبول األشغالتصديرها بعد إ

أي إذا مل يعاد تصديرها ، قيمة األجهزةو اآلالتمؤقت الذي سيعطي املصاريف يف حالة بيع هذه املعدات و 
.ساوية لقيمة الضرائب و الرسوم و احلقوق اجلمركية املستحقة الضمان تكون م

ll-من الضمانات البنكيةاألخرىاألنواع.

:الدفع ضمان -1

الشاري أم (املبلغ الذي من حقه يف إطار بعض القروض اسرتجاعيوضع ضمان الدفع لغرض تأمني املستفيد من 
و اليت وضعت من طرف البنك أو بعض البنوك أو يف حالة العمليات التجارية و يوضع كذلك هذا )قروض مالية 

تكاليف و اسرتجاعالضمان لصاحل الغرق التجارية العاملية و املكلفة يف الفصل ببعض القضايا و هدفها و ضمان 
القضائية و ضمان التسديد تبدأ فعاليتها عند تاريخ إصدارها و يستمر قبوهلا و يف حالة جراءاتاإلأتعاب 

الضمانات اليت تغطي القروض اخلارجية إىل غاية الدفع الكلي للقروض اليت أصدرت من ألجلها أما الضمان 
ائي)cci(الذي أصدر لفائدة  .فتلقى عند صدور حكم قضائي 

:رسالة القرض-2

خلقت اعتياديةحىت تتحايل على القوانني السارية املفعول يف هذا امليدان و اليت متنع إصدار ضمانات كالسيكية 
خاضع ألنهو هي عبارة عن ضمانات للتعويض يف إطار نظام تشريعي حمدد رسالة القرضاألمريكيةالبنوك 

الضمان تكمن يف وضوح و دقة التعهد الذي املستعملة يف القروض الوثائقية ،و خاصية هذااألعرافللقواعد و 
شهادات من طرف أوالتسديد ال يتم إال بعد تقدمي الوثائق أنحيدد و يدقق خاصية الوثائق املقدمة و مبعىن 

املتعاقد بشروط العقد، إال انه جيب حتديد إجبارية لتاريخ التزاماملستفيد و اليت تثبت إال خالل بالتعهد و عدم 
.متديد تارخيهاالقرض ،و إال سوف تعقد شرعيتها و بالتايل سريان مفعوهلا إذا مل تتبع بضمان أو يتم فعالية رسالة
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.يوضح بعض الضمانات البنكية الدولية :01الجدول رقم

اقتطاعضمان تحرير ضمان التنفيذ الجيد التنسيق استرجاعضمان ضمان التعهديالضمانات أنواع
الضمان 

املشرتياملشرتياملشرتياملشرتياملستفيد من الضمان 
%15←%05من يقات بسمبلغ الت%05←%01مناملبلغ 

من مبلغ العقد
%05من 

من جوان املناقصة إىل مدة الصالحية 
العقد غاية إمضاء

من بداية تنفيذ العقد إىل 
غاية التسليم 

من بداية التنفيذ إىل غاية 
التسليم النهائي أو املؤقت 

االستقبال بعد التسليم أو
التسليم املؤقت 

بدفع تعويض تعهداهلدف 
أو األجنيبللمشرتي 

الشركة اليت ال ميكنها إجناز 
ما عليها 

تعهد بدفع تعويض 
يقات بسللمشرتي الت

املدفوعة يف حالة عدم 
تنفيذ العقد 

دفع مبلغ يف حالة التنفيذ 
غري اجليد 

يدفع املشرتي جزء من 
يف التسديد الذي دفعه 

حالة ما إذا كانت البضاعة 
رديئة 

»معلومات مقدمة من مصلحة العالقات الدولية للقرض الشعيب اجلزائري :املصدر  CPA »
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.اإلصدارطرق إصدار الضمانات و شروط:المطلب الثالث 

طرق إصدار الضمان البنكي- 1

:الضمان المباشر -)أ

و الذي يتطلب تدخل ثالث )املستورد(مباشرة لصاحل املستفيد )املصدر(األمرهو ضمان يصدره بنك معطي 
:أطراف 

).األمر(املصدر - 1

.بنك املصدر - 2

).املستورد(املستفيد - 3

المباشرالضمان :03مشكل رق

01

02

03

معلومات مقدمة من مصلحة العالقات الدولية للقرض الشعيب اجلزائري :المصدر

.إمضاء عقد جتاري الذي يتطلب إصدار الضمان - 1
.طلب املصدر من بنكه إصدار الضمان - 2
.ضمان لصاحل املشرتيإصدار بنك املصدر- 3

)المستورد(المستفید 

)المصدر(معطي االمر 

بنك المصدر 
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:الضمان غير المباشر -)ب

الذي يتقدم بتوكيل عن البنك احمللي األخريهذا األجنيبضمان يتطلب وجود الضامن املقابل هو مثل الشريك 
أو تقدمي سبب من طرفه أو من طرف اعرتاضدون أي األولالذي أصدر الضمان لغرض الدفع بعد املطلب 

.كل مبلغ يطيبه منه املستفيد األمر

.ضمان غير مباشر: 40شكل رقم

01

0204

03

»معلومات مقدمة من مصلحة العالقات الدولية للقرض الشعيب اجلزائري :المصدر CPA »

.األمرإبرام عقد جتاري بني و صاحب - 1
.ضمان املضادآولصاحل بنك أجنيب األمرإصدار حوالة ضمان من طرف - 2
.يصدر ضمانا مضادا لصاحل املستفيد أو البنك احمللي األمربنك صاحب - 3
.بنك املستفيد يصدر ضمان املستفيد و هو املشرتي- 4

:كيفية إصدار الضمان-2

:في حالة الضمان المباشر-)أ

هذا األجنيبالبنك احمللي ال يستطيع إصدار الضمان لصاحل متعامل جزائري مثال إذا مل يتلقى تعليمات من املرسل 
كذلك تعلقة بالعقد و اجلهات املعنية و يلخص هذه التعليمات بإصدار طلب مفصل يضمن كل العناصر املاألخري

البنك باسمتلكس مرقم أو رسالة معنوية حتويل نوع الضمان املستعمل ،هذا الطلب ميكن أن يكون إما عن طريق

)المستورد(المستفید )المصدر(صاحب األمر

بنك المستفید بنك مانح األمر 
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لتتأكد من أن التعليمات اإلمضاءو بإمضاء قانوين يتكفل الضامن باملصادقة على التلكس و التحقق من تطابق 
.1مرسل فعال من بنك الضامن املقابلاإلصدارأو طلب 

:في حالة الضمان غير المباشر-)ب

األجنيبالبنك احمللي إال بتحويل عقد الضمان املستفيد بعد الفحص و املصادقة على صحة إمضاء البنك ال يقوم 
املستفيد انتباهجيب لفت و ال أي مسؤولية من طرف البنك احمللي هلذا التزاماتو هذا التحويل يتم بدون أي 

يتحملها بسبب أنسارة اليت ميكن يتعرض هلا يف بعض احلاالت كرفض تعويض اخلأنحول املخاطر اليت ميكن 
.2و تصفية القضائيةكاإلفالساللتزاماته التعاقدية  )األمرمعطي (األخرعدم إمتام الطرف 

1 -Jean louis Amelon ,l’essentiel a connaitre en gestion financière , édition Macina Paris 1995,p 298.

2 -Jean louis Amelon, op.cit,p 298.



الضمانات البنكیة الدولیةالفصل الثاني                                                          

51

.مراحل إصدار مختلف الضمانات:05الشكل رقم

"CPA"معلومات مقدمة من مصلحة العالقات الدولية للقرض الشعيب اجلزائري:المصدر

1:شروط إصدار الضمانات-3

:في حالة الضمان المباشر)- أ

بعد مراقبة و تسوية التوقعات للمصرف )املستورد(البنك احمللي ال يعمل إال بتحويل عقد الضمان إىل املستفيد 
.أو مسؤولية من طرفهالتزامافة إىل أن حتويل العقد يتم دون ضباإل،الضامناألجنيب

1 -Sabiha Bouchatal ,le Commerce International ,Paiement , Financement et Risques Y Afférents, Mémoire de
fin d’Etudes en vue de l’Obtention du Diplôme Supérieure des Etudes Bancaire Inédite , Ecole Supérieure de
banque , Algérie .2003,p53.

عن المناقصةاإلعالن

التعھد أو وضع العروض

ضمان تعھدي

مناقصة

التوقیع على العقد التجاري بین المستورد

االلتزام بالتنفیذ أو احترام بنود العقد

أجھزة مقبولة 
مؤقتا

ضمان إصدار
تحریر اقتطاع

احترام اآلجال 
الجودة و 
المعاییر

إصدار ضمان 
استرجاع التنسیق

إرسال اآلالت

إصدار ضمان 
التنفیذ

إجباریة الضمان 
التقني

إصدار ضمان 
القبول المؤقت
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:في حالة الضمان غير المباشر-ب

هذه التعليمات تتخلص األجنيبمل يستقبل تعليمات من املراسل البنك احمللي الضامن ملصلحة املتعامل اجلزائري
املعنية و األطرافطلب إصدار مفصل و إعادة تسجيل كل العناصر اليت ختص العقد و األخرييف حتويل هذا 

أيضا الضمان املطلوب إقامته ،هذا الطلب ميكن أن يعمل عن طريف حتويل الفاكس املرقم ،الضامن له مهمته 
صدر بطريقة اإلصدارو األوامرقيام تسوية التلكس املرقم أو مراقبة تطابق التوقيعات لتأكيد بأن التعليمات أو 

.األجنيبحسنة من طرف البنك 
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.تسيير الضمانات البنكية الدولية:المبحث الثاني 

.مراحل سير الضمانات البنكية:األولالمطلب 

و )الضمان(إن تسيري الضمانات البنكية يتم وفق عدة مراحل حيث يف البداية يكون هناك حتليل دقيق للطلب 
الضمان إذا كان مطابقا و مدى صالحيتها و كذا فحص نص طلب ذلك ملراقبة مجيع الوثائق املرفقة يف الطلبية

للنموذج املطلوب و تتمثل الوثائق املذكورة يف وثيقة املتعهد حيث يتعهد فيها طالب الضمان بقطع قيمة الضمان 
يف حالة عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية و عند أول طلب من طرف املستفيد من الضمان و هلذا تسمى 

و كذا ال بد من أن ترفق هذه الوثائق إذا كانت العملية مؤقتة يف إحدى شركات التأمني " طلباألول"ات الضمان
التجارية أو صورة مطابقة للعقد لالتفاقيةو هذا من أجل تغطية خط الصرف مع أفاق الطلبية بصورة مطابقة 

تاريخ إصدار الضمان أي دخوله حيز التجاري ، مث تأيت مرحلة حتديد عقد الضمان مدون فيه مبلغ الضمان و 
.انتهائهالتنفيذ و تاريخ 

أو األجنيبالضمان املقابل و الضامن و بعدها يتم إعطاء أوامر للمرسل األمرو هلذا املستفيد من الضمان ،مانع 
ميكن تأجيل ،مث تليها  مرحلة تتبع الضمان كما ألوامرهوفقا األصليةالزبون فتقدم له النسخة أمااألجنيبالبنك 

املدة الن تنفيذ العقد قد يتأخر يف بعض احلاالت و بالتايل للمستفيد احلق يف تأجيل مرة صالحية العقد أو 
حمددة زمنيا و هذا دون قانون حملي و الزمن هنا يتعلق باملستفيد و ليس األخرىباقي االلتزامات أماالضمان 
اريخ صالحية ابه دون أخذ الزمن بعني االعتبار علما ان ت،كاحملاسبة و العمالت فيمكن حساألخرىباجلوانب 

ايته خيتل ف من وضع الضمان حيز التنفيذ و بعدها يكون هناك رفع و ختفيض للمتعهدات و الضمان و 
:سنتطرق إىل كل واحدة من هذه فيما يلي على حدا
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:الضمان االرتفاع أو االنخفاض في مبلغ الضمان و تأجيل سريان مفعول -1

االرتفاع و هذا يتوقع أوإن مبلغ الضمان ميكن أن تدخل عليه بعض التعديالت يف بعض احلاالت باالخنفاض 
مبلغ العقد و يكون هذا مبوافقة املستفيد الذي ارتفاععلى عنصر الزمن بطبيعة احلال ،و االرتفاع يكون من جراء 

يان الضمان و حنوله حيز التنفيذ قد تتغري بطلب من أحد وحده يستطيع تقدمي الطلب ، أما فيما خيص تأجيل سر 

و ذلك مبوافقة الطرفني ، حيث ميكن للمستفيد متديد هذه إىل ستة أشهر األمراملستفيد أو مانع أماالطرفني 
.وشهر أخر بطلب من البنك الضامن " اإلضافيةباملدة "باإلضافة إىل مدة عقد الضمان و اليت تسمى 

:الضمان في حالة التنفيذووضعوعة أو التحرير اليد المرف-2

تنتهي صالحية عقد الضمان عن طريق رفع اليد كليا و إزالة مبلغ الضمان ،و قد يكون رفع اليد جزئيا فيتقلص 
مسبق مع املستفيد بذلك مبلغ الضمان ،و يتم كل هذا بأمر من املصدر املتفق عليه يف الوثائق املربرة بعد إتفاق

املتمثل يف املستورد ،فكثريا ما تقع مشاكل فيما خيص رفع اليد الن هناك جتاهل من طرف املتعاملني بالبنك ، 
مبين على انه بتاريخ معني يكون الضمان باطل بعده مباشرة ،و يف حالة الضمانات غري املباشرة فإن البنك احمللي 

:التالية اإلشكاللعموالت ورفع اليد يكون على يقوم بالتأخري من أجل احلصول على ا

عودة أو إرجاع العقد - 

.رفع اليد القطعية للمستفيد- 

.مدة الصالحية انتهاء- 

طلب من البنوك الضامنة و الضامنة املقابلة دون أي الدفع عند أول التزامأما وضع الضمان حيز التنفيذ فهذا 
ال الدويل و هذا  احرتاماملستفيد بينما الضامن املقابل عليه اجتاهالتزامه، فالضامن البنوك اعرتاض إمضائه على ا

كثريا أما يتعرض إىل ضغوطات من طرف الزبون من أجل التنفيذ و قبل القيام بعملية التسديد على الضامن 
ه يكون خالل مدة املناسبة يف عقد الضمان حمرتمة و هذا كلاإلجراءاتخالل ه الفرتة إشعار الضامن املقابل بأن 

،و ما ميكن األولشرعي فالقوة تكون للضمانات املسددة عند الطلب أما يف حالة تنفيذ غري .صالحية الضمان
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يف حتديد النص إتفاقية الضمان أو عدم التنفيذ اجليد و سببها إما عدم وضوح يكونان حاالت التنفيذ استنتاجه
1.املوردلاللتزاماتالكامل 

:المستعجل و الحجز القضائي اإلجراء-3

إن اإلجراء املستعجل يأيت من خالل إشهار من طرف بنكه بأن املستفيد قد وضع ضمان يف حالة التنفيذ و 
بالتايل التسديد و عموما فإن اإلجراء املستعجل يقصد به منع الضامن املقابل من تنفيذ أي جتميد ألموال يف 

من غري األموالمقيد و األمرإن صاحب اإلجراءقابل حيث يتم رفع هذا صناديق البنك الضامن أو الضامن امل
و نفس الشئ يتعلق باحلجز القضائي أي يعترب صاحب .املنفذاإلجراءاملمكن حتويلها للمستفيد و للبنوك بسبب 

األخرييف حالة عدم هذا "البنك"و كذا البنك الضامن املقابل جمرب برفع دعوى احلجز املوقوف ضد الضمان األمر

.المستعجل اإلجراء:06رقمكلالش

:لدينا الشكالن التاليان لإلجراء املستعجل و احلجز القضائي موضحني كما يلي 

احلجز

قرار قضائي

حتريك الضمان

معلومات مقدمة من طرف القرض الشعيب اجلزائري:املصدر

1 -Jean Louis Amelon, op-cit ,p19.

مانع االمر المستفید 

المحكمة
التجاریة 

منع الدفع 

بنك الضمان
المقابل 

البنك الضامن 
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.الحجز القضائي :07قمر الشكل 

احلجز 

قرار قضائي 

حتريك الضمان

معلومات مقدمة من طرف القرض الشعيب اجلزائري:املصدر

مانع األمر 

المحكمة 
التجاریة 

الحجز القضائي على المبلغ 
المودع لدى البنك 

بنك الضمانات المقابل 

بنك الضمانات المقابل  بنك الضمانات 
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.دراسة الضمانات البنكية الدولية : المطلب الثاني 

.الشروط الضمانات البنكية الدولية :أوال 

للضمانات البنكية الدولية ثالث شروط مشرتكة بني مجيع الضمانات رغم تعددها و إختالفها كما سبق و أن 
:توضح و هي 

:حسن النية-1

.و ذلك للحفاظ على مصاحلهم التعاقديةجيب أن يتم االتفاق على حسن النية بني 

:الشفافية -2

امالت اليت تتم بني املتعاقدين ليتسىن هلا االطالع عليها و جيب أن تتحلى الضمانات مببدأ الشفافية يف سري املع
ء بإلتزاماته املتفق عليها ،و هذا بإنتهاء لتفادي املشاكل اليت قد حتدث على الوفاقدرة مانح الضمان معرفة مدى

.املتعاقدين األطرافبني 

:اإلفراطعقوبة -3

فيها أمر مرفوض قانون سواء  اإلفراطاحلرية التامة يف طلب الضمانات اليت يرغب فيها من املدين و لكن للدائن
1.التزاماتهأو عند تنفيذه من طرف املدين يف حالة ما إذا مل ينفذ اإلنشاءكان يف بداية 

.الضمانات البنكية الدولية اختيار:اثاني

البنكية يرتكز على ما يسمى بالعرف البنكي املتول عن جمموعة من العادات و العديد من الضمانات اختيار
التجارب البنكية ،فالختيار الضمان املناسب يقوم البنك بربط بني مدة القرض و نوع الضمان املطلوب لتغطيته 

الته من طرف شخص ى البضائع أو كفميكن للبنك أن يكتفي بطلب تسبيق علاألجلفيما خيص القروض قصرية 
احتماالتخر كضمان هذا راجع إىل آجال التسديد القريبة اليت تتميز به هاته القروض الشيء الذي جيعل من أ

الراهنة للزبون او املؤسسة ضعيفة كما أن مبالغها تكون صغرية ، أما بالنسبة للقروض متوسطة و األوضاعتغري 

.197،ص2001عوف محمد الكفراوي ،النقود و البنوك ،مركز االسكندریة للكتاب ، مصر،الطبعة الثانیة ، 1
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اسب مع طبيعة هاته القروض و قد تكون متجسدة يف أشياء البنك إىل طلب ضمانات تتنيلجأاألجلطويلة 
.ملموسة و ذات قيمة حبكم آجال التسديد البعيدة اليت تتأثر بتطورات غري متحكم فيها و يصعب توقعها 

.تحديد قيمة الضمانات البنكية الدولية : ثالثا 

أما فيما خيص حتديد قيمة الضمان الذي تطلب من عمالئها بسبب عدم توفر قانون معني تلجأ إليه لتحديد 
قيمته ، لكن من املنطق أن ال يتجاوز قيمة القرض املطلوب ، إال أنه توجد أسس و بعض االعتبارات تساعد 

تسب خربة كبرية جراء التجارب و البنك على حتديد قيمة الضمان و هو ما يسمى بالعرق البنكي ، فالبنك يك
الشيء الذي جيعله قادرا على حتديد قيمة الضمان املالئم حسب طبيعة كل املعامالت املرتاكمة يف هذا امليدان 

قيمة القرض ، ومن اسرتجاعقرض ، غالبا ما حيدد البنك قيمة الضمان مساوية لقيمة القرض حىت يضمن 
لزبون ذو سعة جيدة يكون أمرا شكليا ، لكن يبقى حتديد قيمة القرض االعتبارات كذلك حتديد قيمة الضمان 

قد تطرأ عليه بعض الظروف و التغريات تفقده قيمة احلقيقية أو تسبب يف خماطر األخريأمر نسيب كون هذا 
.1أخرى

.عملية سير الضمانات البنكية الدولية:لمطلب الثالث ا

بناءا األخربطلب إصدار ضمان لصاحل املستفيد يف البلد ) األجنيبالبلد (إىل بنكه املتواجد يف بلده األمريتقدم 
القوانني اختالفبسبب األخرعلى طلب املستفيد بأن يكون البنك مصدر ضمان يف بلده و ليس يف بلد 

ما يف البلدان و  من مراسله يف بلد األجنيبالبلد الواليات القضائية ، حيث يطلب البنك يفاختالفاملعمول 
لصاحل األجنيب، مقابل ضمان مضاد يصدر األمراملستفيد إصدار الضمان لصاحل املستفيد بناءا على طلب 

2.البنك يف بلد املستفيد أو العكس 

:ميكن حتديد نقاط هامة يف عملية إصدار الضمان الدويل فيما يلي 

.165-164الطاھر لطرش ،مرجع سبق ذكره ،ص،ص-1

الموقع االلكترونيمكتب الجرائم المالیة و التجارة ،عملیات تمویل التجارة الدولیة -2

21/03/2015تاریخ اإلطالع http://www.bcbkuwait.com/arabic/Topics/intro-gtees-demand.htm
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لصاحل املستفيد غري املقيم كافة شروط الضمان و بياناته حيدد العميل يف طلب إصدار الضمان جيب ان.1
.حتديدا واضحا

املستفيد غري يرسل البنك احمللي إىل مراسله يف اخلارج طلب الضمان أو االشرتاك يف إصداره لصاحل .2
ي الدقة يف صياغة بيانات و املقيم ،و جيب ان يذيل الطلب بتوقيعني معتمدين لدى املراسل ،أن تراع

شروطه و الغرضه منه ،
جيب أن يتضمن الطلب تعهد من البنك احمللي بأن يرد للمراسل أية مبالغ قد يطالب بدفعها مبوجب .3

حالة ما إذا أراد املستفيد غري املقيم باملطالبة بدفع كل جزء من قيمة الضمان يتعني الضمان ،و يف 
.بالعملة احمللية إخطار العميل لتدبري املقابل 

1.حصول البنك من عملية على تعهد بقبوله حتمل أية فروق قد تنشأ نتيجة تغري سعر الصرف .4

لصاحل البنك احمللي و األجنيبصادر من البنك األولمما سبق ميكن القول أن سري العملية يتم بواسطة ضمانني 
.من البنك احمللي لصاحل املستفيد أو العكساألخر

:أطراف الضمانات البنكية الدولية بالعالقات التالية ترتبط 

:عالقة العميل طالب الضمان باملستفيد الصادر لصاحل الضمان - 1

.املقاوالت و االسترياد و التصديرتنشأ هذه العالقة بناءا على الطبيعة التعاقدية بينهما كما يف حالة عقود 

:عالقة طالب الضمان بالبنك-2

ة حبكم العالقة السابقة القائمة أصال بني العميل و البنك و بناءا على ذلك يطلب العميل من تنشأ هذه العالق
).قرض(بنكه إلصدار الضمان لصاحل املستفيد ليحل حمل التأمني النقدي املطلوب تقدميه من العميل 

:عالقة البنك بالمستفيد- 3

االلتزاماتتنشأ هذه العالقة حيث يصدر البنك الضمان لصاحل املستفيد و يكون من حقه مطالبة البنك بتنفيذ 
اية مدة سريانه بفرتة كافية الواردة يف الضمان مثل جتديده شريطة أن تكون املطالبة  2.بذلك قبل 

،صالح الدین حسن السیبي ، قضایا مصرفیة ،االئتمان المصرفي ،الضمانات ،االعتمادات المستندیة ، دار الفكر العربي ،مصر،الطبعة الثالثة-2
.152،ص2004،
الموقع االلكتروني.30/04/2015مكتب الجرائم المالیة و التجارة ، عملیات تمویل التجارة الدولیة-2

htm-demand-gtees-/arabic topics/introhttp://www.bcbkuwait.com30/04/2015تاریخ اإلطالع.
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تجسيد الضمان البنكي الدولي : 08الشكل رقم 

(01)(05)(03)

(02)

(04)

: المصدر 

Saliha Bou Chatal,Le Commerce International , Paiement ,Financement Et Risques Y Offérents , Mémoire De Fin
D’études Inédite En Vue De L’obtention Du Diplôme Supérieure Des Etudes Bancaires Inédite ,Ecole Supérieure

De Banque, Algerie ,2003,P84.

املطالبة بقيمة دفع الضمان .1
.التنفيذ أو التسوية .2
.طلب الضمان .3
.الدفع أو التعويض .4
اسحب أو االقتطاع قيمة الضمان من حساب املصدر .5

:تتمثل اجلوانب العملية للضمانات الدولية يف 

:تعديل مبلغ الضمان -1

تعديل الضمان بالزيادة بناء على طلب العميل دون احلاجة إىل املوافقة املستفيد الن التعديل يف صاحله أما جيوز
.موافقتهيف حالة التخفيض فال يتم إال بعد 

المستورد 
)المستفید(

)األمر(المصدر

بنك 
الضامن(المصدر
)المضاد

بنك المستورد
)الضامن(
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:تعديل مدة الضمان -2

و يف يصدر طلب متديد مدة الضمان عادة من قبل املستفيد و جيوز أيضا أن يصدر العميل ،كما يتم برغبة منه
.حالة رفضه و إصدار املستفيد يتعني على البنك االستجابة لطلب املستفيد 

:أجل الضمانانقضاء-3

:يلي أجل خطاب الضمان ماانقضاءأسباب أهممن 

الوفاء بقيمة بالكامل -
.مدة صالحية الضمان دون املطالبة بتمديدها انتهاء-
.الغرض منه إعادة الضمان للبنك النتهاء -

:الوفاء بقيمة الضمان بالكامل-)أ

.ينتهي الغرض من الضمان إذا ما مت الوفاء بقيمته كامال 

:صالحية الضمان دون المطالبة بتمديده انتهاء-)ب

مدته و مل يتم املطالبة بتمديده خالل فرتة سريانه مما يسقط حق املستفيد يف انتهتالضمان إذا تنتهي صالحية
ااملطالبة بقيمته أو متديده ،إال أن هذه املشكلة قد يتم التوصل إىل حل  يف حالة موافقة العميل على التمديد بشأ

.و بطلب صريح منه

:الغرض منه النتهاءإعادة الضمان للبنك - )ج

.إىل البنك املصدر إللغائه من السجالت األصلالغرض من الضمان  يتم عادة إرجاع هاءانتيف حالة 
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:المطالبة بدفع الضمان -4

قد يلجأ املستفيد إىل طلب دفع الضمان يف حالة وجود إخالل يف الشروط التعاقدية من قبل العميل لتعويضه عن 
1.اإلخاللهذا اخلسائر اليت أحلقت به بسبب

المخاطر التي تغطيها الضمانات البنكية الدولية :المبحث الثالث 

تعريف المخاطر البنكية :األولالمطلب 

اتعرف املخاطر على  تعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة و غري املخطط هلا أو هو تذبذب العائد احتماليةأ

.2معنياستثماراملتوقع على 

املخاطر األمريكيةعرفت جلنة التنظيم املصريف و إدارة البنوك املنبثقة عن هيئة قطاع البنوك يف الواليات املتحدة 

ا  أو خسائر يف رأس األعمالحصول اخلسارة إما بشكل مباشر من خالل خسائر يف نتائج احتمال: على أ

البنك على حتقيق أهدافه و غاياته ،حيث أن مثل املال ـ أو بشكل غري مباشر من خالل وجود قيود حتد من قدرة

3.الفرص املتاحة استغاللهذه القيود تؤدي غلى إضعاف قدرة البنك على 

.أنواع المخاطر البنكية:الثاني المطلب

:ميكن تصنيف أهم املخاطر اليت تغطيها الضمانات البنكية إىل الدول 

:خطر سعر الصرف -1

االعتمادات و الكفاءات ،- iugaza  -، 1

.21/03/2015تاریخ اإلطالع http://site.iugaza.edu.ps/ashaheen/files/2011/10/الموقع االلكتروني .
الموقع االلكتروني.فایق جبر النجار ،إدارة المخاطر المصرفیة و إجراءات الرقابة فیھا ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ،-2

http://www.bab.com 04/232015/اإلطالعتاریخ.
.2015/05/15اإلطالعتاریخ http://www.bab.comالموقع االلكتروني.ھادي آل سیف ،إدارة المخاطر المملكة العربیة السعودیة ،-2
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و هو ذلك اخلطر املرتبط بتقلب أو تدهور قيمة أرصدة البنوك من العمالت االجنبية من جهة و كذا قيمة 

1.العمالت اليت مت بواسطتها تقدمي القروض ،مما يؤثر سلبا على قيمة احلقيقية للقرض عند حلول آجاله

:خطر عدم التسديد-2

:يكون نتيجة لـأننسبة للمصريف و ميكن يعترب خطر عدم التسديد القرض ممنوح خسارة عامة بال

.عدم معرفة أو معرفية سطحية للعميل -

ا من طرف طالب التمويل فيما خيصالسيئالتقدير - :حلاجيات التمويل املصرح 

نوع االئتمان املطلوب -

أمهية املبالغ -

التقديرية ،خمطط لقدرات التسديد كما تظهر من خالل حتليل نقدي حلسابات االستغاللاخلاطئالتقدير -

.التمويل 

.اهليكل املايل للعملية -

اية النشاط- .نتائج 

.اهلامش اخلام احملقق-

2.استمالة حتقيق الضمانات احملصلة-

:خطر السيولة -3

حبيث ميكن أن يقع يف أزمة سيولة و يرتتب عليه عدم الوفاء بالتزاماته هو خطر الشح يف املوارد املالية لدى البنك ،

1.القروض املمنوحة و آجال استحقاق الودائعاستحقاقاملستحقة و ذلك راجع إىل عدم التوافق الزمين بني آجال 

.48/53عبد الحق بو عتروس ،مرجع السابق ذكره ،ص- 1

2 -« Les Risques financiers de l’Entreprise »,Liquidité, Change ,Taux, Europe Media1992 ,p22
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:خطر سعر الفائدة -4

لسوق ، و اليت قد يكون هلا اثر هو خطر الذي يتعرض له البنك نتيجة عن حتركات معاكسة ألسعار الفوائد يف ا

.على عائدات البنك و القيمة االقتصادية ألصوله 

:خطر التضخم -5

القدرة الشرائية للعملة ،و تعترب البنوك أحد أكرب اخنفاضهو خطر الناتج عن االرتفاع العام لألسعار و من مث 

.2قروضمن أصوهلا تكون علىاألكرباملتضررين من التضخم و ذلك الن النسبة 

:الخطر العام-6

لألوضاع العامة و للمتعامل و حميطه االقتصادي ، االجتماعي ، انعكاساميثل األخطارإن هذا النوع من 

مهما كان شكلها أو طبيعتها ، وكذلك احلال بالنسبة للمخاطر املرتتبة بالظروف باألزماتالسياسي ،فهو مرتبط 

كاحلروب ، فهي تسبب مشاكل مجة بالنسبة أو السياسة ......) الفيضاناتالزلزال ، (الطبيعية األموالو 

العامة من األحداثهذه اآلجال إنعند حلول ماتهابالتز للمتعامل االقتصادي و تفقده القدرة على الوفاء 

ا و حصرها ومن مث من الصعب التحكم فيها و أخذ االحتياطات الكافية ملواجهتها  3.الصعب عادة التنبؤ 

:الخطر االقتصادي -7

الداخلية لبلد املورد ،هذا االرتفاع يتحمله املورد يف حالة  األسعارارتفاعحيدث يف فرتة التصنيع و هذا ناتج عن 

.ثابت و غري قابل للمراجعة كون العقد يتضمن سعر 

. 49عبد الحق بوعتروس ،مرجع سبق ذكره ،ص -1

./2015/04/21تاریخ االطالعwww.kantakgi.comالموقع االلكتروني مروان النحلة ،قیاس و تحلیل و إدارة المخاطر المالي،1-
.52-51عبد الحق بوعتروس ، مرجع سبق ذكره ،ص-2
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:مخاطر السعر -8

، و اليت قد تتسبب ) سوق البضائع(و هي املخاطر اليت يتعرض هلا البنك من التغريات املعاكسة يف أسعار السوق 

.يف حدوث خسائر مالية للبنك 

:مخاطر أخرى - 

ضمان املصدر من قبلها سري عمل البالقوانني اخلاصة بالبنوك الصامتة اليت تطبق على اإلملامعدم -

.بعد املسافة و التكاليف الباهظة اليت تقع على البنوك عند النزاعات القضائية -

م - .ختوف البنوك من عدم وفاء البنوك املراسلة اللتزاما

.احتمال تعرض الضمان يف الدولة األجنبية للحجز التحفظي أو االحتياطي من قبل حماكمها -

و فرض ركزية يف دول العلم خبصوص فرض قيود على حتويالت يف العمالت الصعبةتغيري قوانني البنوك امل-

1.القيود على التحويالت اخلارجية 

:المخاطر الفنية -9

بإمكان املستثمر أثناء تنفيذ املشروع االصطدام مبشكل عويص بسبب خطأ يف التقديرات و التخطيط يتمثل يف 

أهدافه االستثمارية و بالتايل يضطر يف املهارات و التقنيات و هذا يضاعف نوعية التقنيات املناسبة مع خططه و 

.من استهالكية املوارد املتاحة له 

:المستندية األخطار-10

http://www.bcbkuwait/arabic/Topics/intro-gtees-demand.htm،جارة ،المخاطر،الموقع االلكترونيمكتب الجرائم المالیة و الت-1
.23/05/2015تاریخ االطالع،



الضمانات البنكیة الدولیةالفصل الثاني                                                          

66

ا مرتبطة بالنص املرسل للمستفيد أو املراسلة فالنص ميكن أن يسلم أو األخطارهذه  املتعلقة بالنصوص أي أ

حيث األطرافاملستفيد املراسل أو الضامن ،فالنص املناسب يتطلب اتفاق كل هذه األمر: يطلب من طرف 

املتعلق بالنص ميكن أن يتضاعف لكون أن النص عادة تنقصه املعلومات فيما خيص مدة  التعهد أخرى البد من 

ن فهذا اخلطر مرتبط بعني االعتبار عامل الرتمجة و كذا خطر استعمال املبالغ للضاماألخذذكر اخلطأ من تسليم و 

هيئة تأمني خاصة بذلك "طرف فيمكن أن تؤمن مناألولأساسا بالضمانات بدون الشروط اليت تدفع للطلب 

COFACE»مثل  ».

يعطينا توضيحات من ناحية طبيعة اخلطر ووسائل التغطية منه و كذا املقاييس اخلاصة باخلطر لبعض األيتاجلدول 

.لضمانات البنكية الدولية حبمايتهاأنواع املخاطر اليت تقوم ا

.الخطر و طبيعة تغطيته )02(  الجدول رقم 

المقاييسوسائل التغطية طبيعة الخطر 

العمل من أجل احلصول على أعلى تسبيق تسبيق خطر السوق 

ممكن 

من طرف املصدر تطبق و تغطى كل تصدروثيقة تأمني قرض املورد 

سنوات 3القروض اليت تفوق 

حتمي املصدر من االرتفاع غري العادي يف حالة سعر ثابت COFACEضمان اخلطر االقتصادي 

شهرا 12للتكاليف الرجعية اليت جيب أن تفوق 

تسديد عن طريق اعتماد مستندي مؤكد و غري .االعتماد املستندي 

.قابل 

لإللغاء 

الضمان يغطي خطر القرض الضامن يغطي وثيقة تأمني قرض املورد 

%95إىل %85اخلطر التجاري و السياسي 
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تثبت الوثيقة من طرف البنك الذي مينح قرض وثيقة تامني قرض املشرتي خطر القرض 

املشرتي إذا كان املشرتي عمومي يشمل كل 

السياسية إذا كان األخطار

اإلخطارص الضمان يشمل كل املشرتي خا

%95السياسية و التجارية بنسبة 

خطر الضمان غري ممكن :الضمان التعهدي -الضمان خطر استعمال املبالغ للضمان 

للمصدر من تغطية املبالغ بعد االستعمال 

.للضمان 

:بيقات سضمان اسرتجاع الت-

.ضمان أوتوماتيكي لتغطية خطر الصنع 

يوجد يف حالة املشرتي :ضمان النهاية اجليدة

اخلاص و ال تعوض إال بعد القرار العام ملا جاء 

.يف العقد 

*CPA*الشعبي الجزائري معلومات مقدمة من مصلحة العالقات الدولية للقرض: المصدر 

وسائل الحد من المخاطر البنكية :المطلب الثالث 

املمكن حدوثها يلجأ أطراف الضمان إىل بعض احللول اليت ميكن يهدف محاية الضمان من بعض املخاطر

أن تقلل من اخلسائر، احللول املمكن تطبيقها جتتمع يف خاصية مشرتكة تتمثل يف القيام بتوزيع و تقسيم 

:1ذكر عدة من هذه احللول هيطر بني عدد من املتعاملني و ميكن اخل

1 -Josnne kleincornede « Le Pratique Des Garanties Bancaires Dans Les Contracts Internationales A.F.B Diffusion
adition 2001.p41.
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:إدخال شركاء جدد في العقد-1

) أو مصدر واحد(تكون العقود الواجب تطبيقها جد معقدة بالنسبة ملؤسسة واحدة األوقاتيف كثري من 

اجتد نفسها بني اختيارين إما أن تفسخ األخريةهده  التعرض إىل غرامات الفسخ و و بالتايلالتزاما

املعقد مع مؤسسات أخرى لتسوية االلتزام التزامهاإىل تعرض مسعتها للتشويه أو أن تتقاسم افةباإلض

.األساسي

فما هي النتائج املمكن حصوهلا على الضمان البنكي حينها ؟

خطرا عليها ـوجدت األكثرلوحدها نتائج وضع الضمان و هذه الوضعية هي األوىلإذا حتملت املؤسسة - 

إذن أن توىف األوىلاملؤسسة املؤسسات اليت عمد إليها متام جزء من العقد فيجب على إلحدىعجز 

.حتصرها على الورق و لكنها ليست كذلك عمليا بالتزامات

.فتسارع إىل طلب التنفيذ التام من املؤسسة العاجزة لتجنب حتريك الضمان من طرف املستفيد 

،أي األخريةتستطيع املؤسسة فرض ضمان عكس التنفيذ على شريكها بالنسبة للجزء الذي خيص هذه ) - أ

و املستفيد النهائي من األوىلبني املؤسسة األصلين هناك نوعان من الضمانات يف هذه احلالة الضمان أ

حيث دد من املتعاملني من جهة أخرى ، جهة و الضمانات النوعية الناجتة عن تقسيم العقد بني ع

حالة حتريك ومصدرة من طرف الشركاء اجلدد و يفاألوىلالضمانات الفرعية تكون لصاحل املؤسسة  

منه أمام استفادكذلك حترك ضمانه الفرعي الذي األوىلالضمان من طرف املستفيد النهائي فغن املؤسسة 

م  األوىلميكن املالحظة أن هذا االحتمال ال يلغي اخلطر متاما على املؤسسة .الشركاء غري املوفني اللتزاما

ا ال تزال تتحمل تبعات و نتائج شركائها من عم .والت و غرامات تأخر بصفة كلية لكو

هذه هي املدة بل لصاحل املستفيد األوىلميكن كذلك إصدار ضمانات فرعية ليس لصاحل املؤسسة - )ب

يصدر أيضا ضمانات فرعية األساسيالنهائي هذه املدة و بصفة مباشرة أي أن البنك الذي يصدر الضمان 
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كل حسب نسبة مشاركته طبعا األساسيشاركون يف االلتزام لصاحل املستفيد أي أن الشركاء اجلدد يف العقد ي

هو حترره األولو منه ميكن تقسيم اخلطر بني الشركاء،يستفيد املصدر من هذه العملية من أمرين رئيسيني 

املستفيد اجتاهالتزاماتهتسيري الضمانات الفرعية اليت تلقى على عاتق البنك ،و الثاين جعل التزاماتمن 

.النهائي حمددة و ال يتحمل إال اخلطر الناتج عم نسبة مشاركته الفعلية يف تنفيذ العقد

:جماعي للتنفيذ التزام-2

لوجود خطر عادة احتمالعند وجود عدة املؤسسات ملتزمة بشكل مجاعي يف تنفيذ عقدها هناك أيضا 

ك تذكر فيه مجيع املؤسسات اليت تشرتك معها يف ضمان إىل البنإلصداربإرسال طلب األوىلتقوم املؤسسة 

إذا كان هناك حساب بنكي مفتوح للمجموعة ككل فان .إجناز العقد و حتدد نسبة مشاركتهم فيه كذلك 

منه ،إذا مل يكن هناك األتعابخطر العملية يسجل حماسبيا فيه ، ومنه سوف يتم خصم العموالت و 

الضامن ، فيجب على البنوك املؤسسة ان تصدر ضمان مقابل حساب بنكي مفتوح للمجموعة لدى البنك 

لصاحل البنك املصدر للضامن أما إذا كانت بعض املؤسسات املرتبطة بالعقد موجودة يف بلد املستفيد ميكن 

للبنك املصدر للضمان أن يطلب من مراسله احمللي أن يصدر ضمان باملبلغ الكلي للضمان ،و أن يصدره 

.ؤسسات املوجودة يف بلد املستفيد أيضا حىت لصاحل امل

:لجوء البنك الضامن إلى البنوك أخرى -3

يف هذه احلالة صفقات كربى حتدث حبيث أن ال يتقبل بنك واحد إصدار ضمان كبري الذي يعين يف حالة 
ح البنك حتريكه حتمل البنك خلطر كبري للدفع أو أن إمكانية الدفع قد ال تتوفر له حينها ،يف هذه احلالة يقرت 

بنوك أخرى حيث يلقى إصدار تسيري الضمان مجع اشرتاك"مصدر ،مستورد"على طريف العقد التجاري 
ماألخرىعلى البنوك األخريمع إعادة توزيع هذا األساسياملعلومات من صالحيات البنك  املشاركة عموال

ال يسجل يف دفاتره إال اجلزء من اخلطر الذي األساسيبع ،هذا البنك املستحقة حسب قيمة مشاركتهم بالط
مع العلم انه يف كثري من .مقابل جزء من العمولة األخرىيتحمله هو ،و الباقي أصبح على عاتق البنوك 

بغرض الدفع أال يف حالة عدم قدرة األساسيمن طرف البنك األخرىال يتم اللجوء الفعلي للبنوك األحيان
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إن رسالة عرض املشاركة اآلنلب الدفع لوحده نتيجة عجز مؤقت يف حسابه تلبية طاألخري على هذا 
و حاالت و كيفيات تدخل البنوك أشكالحتتوي على األخرىللبنوك األساسياالبتدائية اليت يرسلها البنك 

عند وجود حالة حتريك للضمان األخرى
:باإلضافة إىل وسائل أخرى نذكر منها 

.توزيع خطر القرض -

.مل مع عدة متعاملني التعا-

.عدم التوسع يف منح االئتمان -

.رات البنك التمويليةدالعمل على حتديد ق-

.التامني على القرض-

.التكنولوجيا يف النشاط املصريفاستخدامالعمل على -

.الدقة يف دراسة القروض املمنوحة -

تكوين العنصر البشري املتخصص يف النشاط املصريف -

1.االقتصادية و النقدية احمللية و الدولية األحوالعلى التنبؤ مبستقبل تكوين العنصر البشري-

.57-55ق بوعتروس ، مرجع سبق ذكره ،صعبد الح-1
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الفصل الثانيةخالص

ال لزيادة و تسهيل  ما ميكن قوله من خالل هذا الفصل بأن الضمانات البنكية تعترب كوسيلة تفسح ا

و ذلك بتوفريها ظروف مالئمة للسري احلسن هلذه التعامالت و باألخص تعزيز الثقة .األفراداملعامالت بني 

.املتعاقدة األطرافبني 

املتعاقدة على الوفاء األطرافإذن الضمانات هي وسيلة لتأمني تنفيذ االلتزامات التعاقدية حيث جتري 

.جلهتزامات حسب الغرض الذي أصدرت من أبكافة االل

.و هلذا الضمان يسري بدقة كبرية للتقليل من املخاطر املتعلقة بالبنك و بالتايل يعد مبثابة أداة هامة له 
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:تمهيد

يعترب القرض الشعيب اجلزائري ، من البنوك املتخصصة يف عمليات التجارة اخلارجية ، فهو يعترب حلقة وصل 

بني املستورد واملصدر يف التجارة اخلارجية من خالل سعيه إىل تسهيل عمليات الدفع وحتويل األموال من 

بالنسبة للطرفني ، من املخاطر حساب املستورد إىل حساب املصدر ، إال أن هذه العملية ال تكاد ختلو 

.وكذلك بالنسبة إىل البنك

لوكالة احملمدية حاولنا يف 410من خالل تربصنا التطبيقي يف الوكالة البنكية القرض الشعيب اجلزائري رقم 

تقريرنا هذا أن نعطي حملة أو نظرة شاملة عنها أي الوكالة ،وما تقدمة من خدمات ومصاحل ختدم بطبيعة 

. بون ، ويف نفس الوقت البنك من خالل حتقيقه لفوائد وأرباحاحلال الز 
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.تقديم عام للقرض الشعبي الجزائري: المبحث األول 

ومن بني ، اليت حلت حملها بنوك جتارية متلكها الدولة 1967بدأت اجلزائر يف تأميم البنوك األجنبية سنة 
.الشعيب اجلزائريهذه البنوة اليت ظهرت بعد تأميم القرض 

.نشأة القرض الشعبي الجزائري : المطلب األول 

، وهو ثاين بنك جتاري مت 14/05/1967مت تأسيس القرض الشعيب اجلزائري مبقتضى املرسوم الصادر يف 
القرض الشعيب للجزائر ، وهران ،عنابة ،أنقاض، وقد تأسس على االستقاللتأسيسه يف اجلزائر بعد 

: هيأخرىأجنبيةبنوك ثالثوقسنطينة، والصندوق املركزي اجلزائري للقرض الشعيب ، مث اندجمت فيه 

.1968جانفي 01البنك اجلزائري املصري بتاريخ - 
.1968جوان 30بتاريخSMCالشركة املرسيلية للبنوك - 

.1971سنة CFCBالشركة الفرنسية لإلقراض والبنوك - 
.BMAMالبنك املختلط ميسر - 

هيكلة القرض الشعيب اجلزائري لينبثق إعادةاليت مست القطاع املصريف يف اجلزائر متت اإلصالحاتوبعد 
حساب من حسابات 8900موظف و 550وكالة و 40إليهوحتول ،1985التنمية احمللية سنة عنه بنك 

: عمالئه ، كما عرف التحوالت التالية 

حيكمها القانون " أسهممؤسسة ذات " القرض الشعيب اجلزائري مؤسسة عامة اقتصادية أصبح- 
800إىلمليون دج مقسمة 800حيث قدر رأمساله االجتماعي بـ ،22/02/1989التجاري منذ 

1مليون دج01سهم بقيمة امسية 

.وإدارتهالدولة لكنها ال تقوم بتسيريه إىلتعود ملكية القرض الشعيب اجلزائري - 
.مفوضني من قبل املسامهني أعضاء10من اإلدارةيتكون جملس - 

68.ص.مرجع سابق.شاكر القزویني- 1
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املتعلقة األنشطةأماكل القرارات املتعلقة بسياسة التجارية واملالية للبنك، اإلدارةيتخذ جملس - 
.2الرئيس املدير العامرأسهاوعلى DGالعامة اإلدارةبالتسيري تشرف عليها 

، ولكنه فيما بعد عرف عدة تأسيسهمليون دج عند 15بـاالجتماعي فقد حدد الرأمسالأما
:تطورات كما يلي 

.مليون دج 15: 1966سنة - 
.مليون دج 200: 1983سنة - 
.دج ارملي506: 1992سنة - 
.دج مليار9031: 1994سنة - 
.دج مليار1306: 1996سنة - 
.دج مليار 2106: 2000سنة - 

.وظائف القرض الشعبي الجزائري : الثاني المطلب 

: أمههاللقرض الشعيب اجلزائري عند تأسيسه جمموعة من الوظائف من أسندت

ا البنوك التجارية -  . القيام جبميع العمليات املصرفية اليت تقوم 
احلرفيني والفنادق والقطاعات السياحية والصيد و التعاونيات غري الزراعية يف ميدان إقراض- 

كان نوعها أياPMEاملؤسسات الصغرية واملتوسطة إقراضو التوزيع واملتاجرة ، وعموما اإلنتاج
. املهن احلرة وقطاع املياه والري إقراض، وكذلك 

.يل السكن و البناء والتشييد خاصة متو األجلتقدمي قروض متوسطة وطويلة - 
.العمومية ، والبناء والري و الصيد البحري واإلشغالمتويل القطاع السياحي - 

الوظائف اليت ذكرناها ووفقا للمتطلبات االقتصادية اجلديدة ، فقد تطور دور إىلوباإلضافة
له حرية التعامل مع كافة وأصبح، القرض الشعيب اجلزائري يف متويل القطاع اخلاص وكذا العام 

أمههاملسايرة هذا التطور ونذكر أهدافاجتارية ، وقد وضع أوالنشاطات االقتصادية مالية كانت 
: فيما يلي 

45.ص.مرجع سبق دكره.الطاھر لطرش -2
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.حتقيق  المركزية القرار إلعطاء نوع من املرونة لكسب الوقت والزبائن - 
.فعالية من اجل ضمان التحويالت الالزمة أكثرحتسني وجعل التسيري - 
.التوسع ونشر الشبكة واقرتابه من الزبائن - 
.حتسني وتطوير شبكة املعلومات وكذا الوسائل التقنية احلديثة- 
.التسيري الديناميكي خلزينة البنك - 
.تقوية الرقابة على مستوى خمتلف مراكز املسؤولية- 

.تنظيم القرض الشعبي الجزائري  : المطلب الثالث

: املكونة له األطرافكأي بنك جتاري للقرض الشعيب اجلزائري هيكل تنظيمي حيدد العالقات بني 

:المديرية العامة - 

الذي يعترب مبثابة العضو املركزي والقيادي ، حيث يقوم بعمليات PDGيرتأسها الرئيس املدير العام 
، كما يعمل على تطبيق واألوامر الربط واملراقبة والتسيري بصفة عامة وهو الذي يصدر القرارات

البنك وتنفيذ املخططات ومراقبتها ، واىل جانب الرئيس املدير العام تضم املديرية العامة إسرتاتيجية
تعمل خلية مراجعة، كما تضم مخس مديريات مساعدةإىلإضافةمفتشية عامة هيئة استشارية و

.إىل جانب املديرية العامة

: وهي مديريات مساعدة للمديرية العامة كل منها متخصصة يف جمال ما 

:المديرية العامة المساعدة لإللتزامات-أ

القروض وما يتبعها من نزاعات قانونية ، كما تقوم بالتمويل إعمالوهي مديرية متخصصة يف 
سة العامة لإلقراض وحتديد الواجهة العامة ، لتقوم بتحضري ودراسة السياالقانوين للمؤسسات الوطنية 

.للقروض ومتابعتها 
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:ديرية العامة المساعدة للتنمية الم- ب

أساسيوتنمية هياكل البنك وتطوير منط التشغيل ، وتنظيمه وتكون كعنصر حتسنيتسهر على 
بدراسة ميزانية البنك ومراقبتها ، وهي املديرية أيضاخمططات منو البنك ودراستها ، كما تقوم إعداديف 

دراسة أيضااآليل وتنمية نظام املعلومات بشكل عام وتسيريه ، ومن مهامها اإلعالماملكلفة مبراكز 
. مشاريع الفروع اجلديدة

: ديرية العامة المساعدة لألعمال الدولية الم-ج

ومهمتها تتمثل يف التمويل اخلارجي وتسيري عملية الصرف ، وتسعى لتنمية العالقات مع املنظمات 
املالية الدولية ، كما تشارك يف ترقية الصادرات الوطنية ، وتفاوض من اجل الضمانات البنكية الدولية ، 

.وضمان التحويالت للمراسلني األجانب وتقوم أيضا بتمويل التجارة اخلارجية

:ديرية العامة المساعدة لالستغالل   الم-د

كما االستغاللوهدفها األساسي هو تطوير النشاط التجاري للبنك وتنشيط الربط ومراقبة تسيري شبكة 
خمطط التنمية وتوسيع شبكة اإلستغالل ، وتقوم بدراسة سوق وتطوير املنتجات إعدادتشارك يف 

ميزانية االستغالل إعدادالتجارية للبنك ويف األهدافيف حتديد أيضانوعية اخلدمات ، وتشارك وحتسني
:ديرية العامة المساعدة لإلدارة والوسائلالم-ه.

ااملستخدمني كما تكوين وارد البشرية وخمطط التشغيل، و من مهام هذه املديرية حتضري سياسة امل أ
ده الدراسة امليدانية  مكلفة بالوسائل والتجهيزات التقنية ، وتضع خمططا لصيانتها احملمدية للقيام 

وتطويرها كما ختتص هذه املديرية بإجراءات احملاسبة البنكية، وهي املكلفة بعمليات الطباعة وحفظ 
.األرشيف
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.وكالة المحمديةالمبحث الثاني تقديم القرض الشعبي الجزائري

اخرتنا القرض الشعيب اجلزائري وكالة ،نوك الوطنيةالدراسة على كامل البأمام استحالة إجراء
ده الدراسة امليدانية .احملمدية للقيام 

التعريف بالوكالةاألولالمطلب 

،كواحدة من بني الست وكاالت 31/12/1971يف 410وكالة القرض الشعيب اجلزائري رقم تأسست
الوكالة بنفس وتضطلعحتتل الوكالة موقعا اسرتاتيجيا يف وسط املدينة،،و التابعة للمديرية اجلهوية بوهران

.أفراد10مهام القرض الشعيب اجلزائري يف املنطقة، و قد بلغ عدد املستخدمني فيها حاليا 

يتكون اهليكل التنظيمي للوكالة منتنظيمي للوكالةالمطلب الثاني الهيكل ال

مدير الوكالة _1

و إبراممسؤولية حيث يتحملتوى دائرة احملمدية،للقرض الشعيب اجلزائري على مسيعترب املدير الرئيسي
لتابعة للوكالة،  أيضا مراقبة مجيع املصاحل او خمتلف الوثائق، ومن مهامه توقيع كل العقود واالتفاقيات،

.والربامج املتعلقة بالبنكاألعمالكذلك يقدم تقريرا دوريا للمديرية العامة عن اجناز 

.السكرتاريةإدارة_ ا

املدير،الذي بدوره يتدخل يف شؤون سريها و تنظيمها،كما تقوم باستقبال أعمالمن مهامها تسهيل 
د احلاجة،واستقبال الربيد العمالء الذين قدموا طلبات للحصول على القروض واالتصال بالعمالء عن

.ات اهلاتفيةواملكامل

.مهامه،وخيلفه يف حالة غيابهأداءنائب املدير يقوم مبساعدة املدير يف _ب

تضم قسمنياإلدارةمصلحة _2

اإلجازاتوالعالوات وتنظيم األجورقسم املستخدمني وهو قسم يهتم بشؤون املستخدمني مثل وضع _ا
م،كما تقوم بتسجيل الغيابات إعدادو  .اخل...واملخالفات،احلوافز اخلاصة 
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القسم مبساعدة البنك من الناحية القانونية و كذا متابعة قسم املنازعات القانونية  يقوم هذا _ب
احلاالت املتنازع فيها ، و دراسة الشكاوي ، و طلبات حتصيل احلقوق ، و تعيني احملامني الذين يقومون 

.بتمثيل البنك أمام احملاكم ، و متابعة تنفيذ احلكم بعد إصداره 

مصلحة القروض - 3

جراءات و التعليمات املتعلقة بشؤون القرض وفقا للمبادئ املعتمدة من و تقوم هذه املصلحة بتنفيذ اإل
م ، و إعداد املذكرات الالزمة ، كما تضم باستقبالقبل اإلدارة ، وتقوم أيضا  العمالء و البث يف طلبا

و خلية تسمى خبلية الدراسات و التحاليل ، حيث تقوم هذه االلتزاماتهذه املصلحة كل من أمانة 
الوكالة ال تقدم املوافقة املباشرة على منح القرض ، بل إنة بدراسة طلبات القروض ، مع العلم األخري 

ا تقوم بتحويل ملفات القروض املقبولة مبدئيا إىل الفرع املتواجد بوالية معسكر ليمنح املوافقة النهائية إ
، و إال فإن امللف يتم دج 400.000بإعطاء القرض للمؤسسة املعنية ، شرط أن ال تتعدى قيمة القرض 

تتطلب دراسة ملف قرض على مستوى الوكالة على األقل . حتويله إىل املديرية العامة باجلزائر العاصمة 
شهرا كامال ، أما إذا مت حتويل امللف إىل الفرع و املديرية العامة فإن دراسة امللف تتطلب أكثر من ستة 

ا القرض حىت حتصيله يف حدود القوانني امللزمةأشهر كما تقوم اخللية مبتابعة املراحل  .اليت متر 

مصلحة الصندوق  و هي بدورها تنقسم إىل قسمني - 4

طلبات فتح حسابات الودائع و حتديد نوعها باستالمقسم الودائع و يقوم - أ
متابعة كل اإلجراءات املتعلقة بفتح احلسابات و التأكد من توفري مجيع الشروط 

.املودعنيلصاحل احلسابالقانونية و متابعة عمليات إيداع و السحب من 
قسم الدفع و القبض  و يسمى أيضا الشباك و يقوم بقبض و دفع املبالغ - ب

ة أنواع العمالت ، و تقوم أيضا بإعداد جرد حركة النقض و لكافالنقدية
.تسجيلها و العمل على تطبيق األنظمة و اإلجراءات املعتمدة من طرف املدير
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و تضم قسمني  مصلحة المحاسبة و المراقبة _ 5

ا البنك يف مجيع أقسام–أ  ه و يقوم قسم احملاسبة  و تقوم بتسجيل مجيع العمليات اليومية اليت يقوم 
أيضا بإعداد امليزانيات اخلتامية و حتليلها و املراجعة الدقيقة حلسابات البنك ، كما تشرف على النفقات 

.العامة يف الوكالة ، و متابعة عقود الصيانة و التأمني و توزيع التكاليف 

الداخلية للبنك كما قسم املراقبة  و يقوم باملراقبة الداخلية لعملية تسيري و مدى تطبيق القوانني –ب 
اختاذتقوم بتنسيق بني املصاحل ، و احلث على تطبيق السياسة اإلدارية املتبعة ، كما تساعد املدير يف 

القرارات من خالل التقارير اليت توجه إليه عن مدى انتظام و دقة البنك ، و مدى وجود املشاكل 
.اإلدارية ، و كل هذا يتم عن طريق مراقبة دورية منتظمة من أجل حتقيق سياسة و أهداف البنك 

ض الشعيب إن عملية االعتماد املستندي تتم لدى مصلحة من مصاحل البينة يف اهليكل التنظيمي للقر 
.اجلزائري واليت تعرف مبصلحة اخلارجية 

مصلحة التجارة الخارجية-6

( تعترب هذه املصلحة مبثابة الوسيط بني املتعاملني اجلزائريني و األجانب ، يف عمليات البيع أو الشراء 
ريف و فتح التوطني املص، و تقوم هذه املصلحة بالتحويالت إىل اخلارج و عمليات) استرياد ، التصدير 

.دائم مع املراسلني باخلارج اتصالاإلعتمادات املستندية للعمليات املتعلقة بالتجارة اخلارجة و هي على 

و يضم ثالثة أقسام  قسم التحويالت احلرة و املباشرة ، قسم القبض املستندي و اإلعتماد املستندي ، 
.قسم تسيري العقود 

:دور وتنظيم مصلحة الخارج -أ 

اإلعتماد املستندي و التحصيل املستندي ، التمويل اخلارجي ، القيام بعمليات جتارية خارجية - 

.اخل ...الضمانات 
.اخل...صة، العبارات التجارية تقوم بعمليات خاصة منها تصدير، حتويل األرصدة اخلا- 
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.لزبون تنفيذ املهمة املوكلة ملصلحة اخلارجية وفق قواعد أساسية تتابع عالقتها مع ا- 
احملافظة على اتصال دائم مع الزبون وهو إعالمه بواسطة الوسيلة األكثر تالئم وسرعة التسليم - 

. حلماية كل أمر دفع وحتويل خارجي
ا -  .إعالم الزبون بالوسائل األكثر سرعة بتنفيذ كل أمر العمليات امللمة 
.شحن البضاعة تضمن احملافظة على قيمة الوثائق املقدمة واليت بواسطتها يتم - 
، والعمل على ...توطني ، الدفع ، احلساب ، العقدال: تضمن أفضل تسيري للملفات واملراجع - 

.تنظيم واملراقبة الداخلية 
.املراقبة املستمرة واملالئمة لألرصدة - 

:هذه المصلحة مكلفة بالمهام التالية-ب 

.توطني وتصفية عمليات التصدير واالسترياد  - 
.العقود ووضع الضمانات املرسلة واملستقبلة تسيري ومتابعة- 
ايتها املتوافقة بدقة مع التنظيم الداخلي واخلارجي ساري -  القروض والتحصيالت املستندية و

.املفعول
.التحويالت والفوائد- 
.الرتتيب واىل املنظمات اخلارجيةإىلاملوجهة اإلحصائياتدراسة - 
.اخلاصة بالعملة الصعبة والتبادل اليدويتسيري ومتابعة العمالت الصعبة واحلسابات- 
.وحتديثها القانونيةبالسجالت االعتناء- 
. وظيفة التجارة اخلارجية يتحمل مسؤوليتها رئيس املصلحة أو رئيس القسم حسب احلالة- 

.والتسوية النهائيةالمستندي والتنفيذ مرحلة فتح االعتماد: المبحث الثالث

.مرحلة الفتح : المطلب األول 

.ال ميكننا التطرق عن مرحلة الفتح بدون املرور بتعريف املؤسستني املتعاقدتني 
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.لتعريف بالمؤسستين المتعاقدتين ا: اوال 

شارع حسني حممد 06أرادت املؤسسة الدولية الواقع ب 21/01/2014املوقعة يف االتفاقيةعلى اثر 
Cleanبوهران استرياد زجاج من نوع  Float  من الشركة الربازيليةsao vicente – sain

الفاتورة الشكلية اليت تتضمن األجنبيةتلقت مؤسسة وهران من الشركة 25/02/2014حيث بتاريخ 
معلومات عن البضاعة املراد استريادها مبا فيها مقومات املنتوج ، الكمية ، الثمن ، تاريخ التسليم وشروط 

.الدفع

إحدىوبعد االتفاق املربم بني الطرفني حول هذه الفاتورة الشكلية قررنا أن يكون الدفع عن طريق 
.وسائل الدفع الدولية املتلخص يف االعتماد املستندي

يكون االعتماد املستعمل غري قابل لإللغاء ومؤكد وعلى ان يكون البنك املرسل أنكما مت االتفاق على 
.الربازيلي CCFهو بنك إليهري والبنك املبلغ هو القرض الشعيب اجلزائ

.فتح اإلعتماد  المستندي : ثانيا 

.الوكالةإلىتوجه الزبون -ا

مدير الشركة الدولية ) ب م (بعد املوافقة اليت متت بني املؤسستني على الفاتورة الشكلية تقدم السيد 
مرفوق بالفاتورة الشكلية ، لطلب فتح " املصلحة اخلارجية للقرض الشعيب اجلزائري"البنك إىلبوهران 

.االعتماد املستندي لطالب التوطني 

:مأل طلب فتح االعتماد -ب

البنود أساسمجيع املعلومات على إعطاءاذ يقوم الزبون مبأل طلب فتح االعتماد املستندي لإلسترياد مع 
:التالية 

.املشرتي اسم - 
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.عنوانه - 
.صيغة االعتماد املستندي- 
.اإلرسالالطريقة اليت يتم فيها - 
.واألرقاماملبلغ باألحرف - 
.وعنوانهاملستفيداسم - 
.مدة االعتماد املستندي - 
.غري قابل للتحويل أوقابل للتحويل - 
.الوثائق املطلوبة- 
.نوع البضاعة- 
.بالتجزئة مرفوض او مقبولاإلرسالاجل - 
.الوصولميناء- 
.FOBوأCIFعقد التامني- 

.مصاريف النقل - 
.رقم عملية االسترياد - 
.املشرتي إمضاء- 

املصلحة اخلارجية يقوم موظف البنك املكلف بالفحص إىلعندما يقدم طلب فتح االعتماد –ج 
:والتاكد من وجود كل العناصر

.ترخيص الزبون لإلسترياد - 

.الوطنية والعملة الصعبةحساب الزبون بالبنك بالعملة - 

.تطابق املعلومات املسجلة يف طلب فتح االعتماد املستندي مع طلب التوطني والفاتورة الشكلية - 



الفصل الثالث                                  دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري 

83

مد هو مقابل املبلغ ( دوالر 19.013,89يف االعتماد املستندي وهو إليهجتميد املبلغ املشار -  املبلغ ا
عناصر امللف تقوم املصلحة ار وبعد الدراسة والتأكد مندين1.513.032,25) املذكور بالعملة الوطنية 

:بــ

.التوطين : ثالثا 

املتعلق بالتوطني وقانون املالية للصادرات 14/08/91املؤرخ يف 31/91وفقا لألمر : تعريف التوطين-
يف كل عملية استرياد وجب على املشرتي القيام بعملية التوطني اليت تتضمن "خارج نطاق احملروقات 

توطن كل عملية استرياد بتسليم املستندات الالزمة أناتفاقية جتارية عوض حتقيقها وبذلك جيب إمضاء
."حلسن سري العملية

:التوطني الذي مشل على طالبإيداع- 

.تاريخ حترير الطلب - 

.طبيعة التجارية للمستوردالأوعنوان واسم - 

.رقم حسابه البنكي- 

.)البضاعة(طبيعة املواد - 

.طبيعة املواد املدفوعة الثمن- 

).قيمتها بالعملة الوطنية( الثمن بالعملة الصعبة- 

.شروط وكيفية الدفع - 

).الشروط( للعقد حتفظات الطرفني - 

:قام موظف البنك مبا يلي 04/03/2014يف تاريخ 

.رقم خاص بطلب التوطنيإعطاءتسجيل طلب فتح االعتماد املستندي يف سجل خاص مع - 
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:جدول التوطين

العملة اإلقامةرقم طبيعة العقد الفصلالسنةرمز الوكالةالدليل الثابترمز الوالية

290000741020140110290203USD

قرض شعيب جزائري وكالة احملمديةالمعلومات مقدمة من طرف : المصدر

: مالحظة 
اخلاص بطلب التوطني إن طلب التوطني 2000سبتمرب 27املؤرخ يف 53طبقا للمنشور رقم 

.االعتماد املستندي قبل حتويل املستندات أو اجلمركة 
: مأل وثيقة المراقبة التي تحتوي على مايلي : رابعا

.اسم وعنوان الوكالة البنكية - 
.رقم الشباك اخلاص باالعتماد املستندي - 
.اسم وعنوان املورد - 
DSV 66000/10/01 2014/405 0531رقم امللف - 

02/01/2014فتح امللف : التاريخ األول - 

.تأكيد حق تغطية الصرف 03/06/2014) أشهر بعد الفتح 06(املتعلق :التاريخ الثاين - 
.03/08/2014) أشهر بعد الفتح 08( املتعلق جبرد امللف : التاريخ الثالث - 

)(املتعلق بتحرير : التاريخ الرابع -  Bilan)09 03/09/2014) أشهر بعد الفتح.

.03/10/2014)أشهر بعد الفتح 10(يتعلق بقرار البنك :التاريخ اخلامس - 
.العقد التجاري- 

تاريخ العقد هو:
 الربازيل: البلد األصلي.
 1.513.32,25أو دينار19.019,89الثمن املتفق عليه بالعملة الصعبة

 طبيعة البضاعة هو زجاج "Clean Float."
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:كما يضيف موظف البنك إىل بطاقة مراقبة الوثائق التالية 

.الفاتورة الشكلية- 
.التوطني طلب - 
).اليت توضح معلومات حتول عملية التحويل ( نسخة من وثيقة الدفع - 
).نسخة البنك(03التصريح لدى اجلمارك  - 
.الفاتورة النهائية- 

: كما يقوم موظف البنك بمأل ملف فتح ملف االعتماد حسب مايلي : خامسا
.طبيعة اإلعتماد املستندي الغري قابل لإللغاء واملؤكد- 
"C.F.R"Cout et fretالتجاري للعقداملصطلح- 

.417.40027.0311رقم حساب املستورد - 

.اسم وعنوان املستورد - 
.طبيعة العملة وهي الدوالر- 
.مبلغ العملية بالعملة األجنبية وما يقابلها بالعملة الوطنية - 
.10/03/2014تاريخ التقادم -

.اسم وعنوان املستفيد- 
).UB A .F(البنوك العربية والفرنسيةالبنك املراسل وهو بنك احتاد - 

.طبيعة البضاعة- 
.رقم التوطني- 

: كما يضيف موظف البنك بامللف مايلي
.الفاتورة الشكلية- 
.طلب التوطني- 
الوثائق احملاسبية - 
.قرار املوافقة على القرض- 
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S.W.I.F.T.و - 

.مرحلة التنفيذ: المطلب الثاني 

البضاعة يقوم بنك املستورد إرسالبعد تبليغ املصدر بإمتام عملية فتح اإلعتماد املستندي وبعد : أوال 
الذي يسمح لزبون القرض الشعيب األمر،  إليهبإرسال كل الوثائق اليت تسمح بالدفع للبنك املبلغ 

بالتبليغ عن وصول إشعارالبضاعة حيث يقوم بنك املرسل بإحضار الزبون عن طريق باستالماجلزائري 
: الوثائق اليت تسلم له مقابل توقيعه على ملف االعتماد املستندي منها 

.نسخة من الفاتورة النهائية - 
.نسخة من بوليصة الشحن- 
.نسخة عن الشهادة االصلية للبضاعة - 

وضع على موظف البنك مأل أوال وثيقة املراقبة مث ملف فتح اإلعتماد املستندي وبعد ذلك : الحظة م
.ختم التوطني على ملف فتح االعتماد املستندي

: موظف البنك حباجة إىل ثالث نسخ من - 

: نسخة من طلب فتح االعتماد المستندي .ا

. نسخة تسلم للزبون مع إشعار باالستالم - 

.نسخة من اجل ملف االعتماد املستندي- 

.اجلزائرينسخة من اجل املديرية العامة للجزائر للقرض الشعيب - 

.نسخة تتعلق بطلب التوطين وترتيبه في وثيقة المراقبة. ب

: ثالث نسخ من الفاتورة الشكلية . ج
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.نسخة ترفق بوثيقة املراقبة - 

.نسخة ترتب مبلف فتح االعتماد املستندي - 

.نسخة من أجل املديرية العامة باجلزائر- 

.الخصم  من حساب الزبون وحساب العموالت : ثانيا 

بعد أن يقوم موظف البنك مبأل كل املعلومات الضرورية يف وثيقة املراقبة وملف فتح اإلعتماد 
خبصم من احلساب التجاري للزبون مث يقوم بتمويل الرصيد 03/01/2014املستندي يبدأ أوال يف تاريخ 

.اخلاص بالعموالت 

: الخصم من حساب الزبون .أ
يقوم موظف البنك خبصم من حساب الزبون مقابل قيمته بالدينار ملبلغ الفاتورة الشكلية يف يوم 

ثابت من قبل بنك اجلزائر أو 

19.019.89 US                79,55DA :la contre valeur délivrée

ة يف الرصيد املخصص الداخلي قبل حتويله للبنك املركزي      هذه القيمبإيداعيقوم موظف البنك 

:أساسيتم احتساب عمولة البنك على حساب العموالت .ب

.دج عند تاريخ فتح االعتماد 3000عمولة البنك التوطني

SWIFTتعابأدج 1000+ دج5000عمولة البنك 

+  SWIFT  500دج1000عمولة البنك عند مراجعة االعتماد عند االسترياد 

FTSWIدج5000+ دج 1000عمولة البنك حني إلغاء االعتماد 
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مالحظات  عمولة البنك               نسبة تمویل االعتماد من طرف 
الزبون 

نسبة العمولة من القیمة اإلجمالیة 
لالعتماد لكل ثالثي تدفع دفعة 

.واحدة غیر قابلة للتجزئة

%2,5 من قیمة المبلغ اإلجمالي 100%

// 4% 50%
// %6 25%
// %7 اعتماد غیر ممول من طرف 

الزبون تمویل كامل من البنك    

.رسالة االعتماد : ثالثا

موظف البنك مبأل رسالة االعتماد ألن هذه األخرية تعد كقاعدة للفاتورة قام 03/01/2014يف يوم 
.الشكلية وطلب فتح اإلعتماد 

هذه الرسالة تنشأ من طرف البنك املرسل ملعرفة الزبون طالب فتح اإلعتماد املستندي مصلحة العملية 
.تبقى يف الوكالة اليت مقرها احملمدية أخرىئري املوجود باجلزائر ونسخة مع اخلارج للقرض الشعيب اجلزا

البنك املرسل إشعاراخلارجية وعليها واإلدارةحتوي الرسالة على كل املعلومات املتعلقة بعملية االسترياد 
.البنكية املتعلقة باالعتماد املستندي العمليةأولألن هذا األخري يعلم البائع يف 

أنناإالالعملية ليست سريعة أنتنقل الرسالة االعتمادي بواسطة الربيد للبنك املرسل وميكن القول 
.SWIFTجند حاليا يتم نقل هذه الرسائل بواسطة وسيلة سريعة اليت تعرف 

.                                                                           SWIFTتعريف نظام -

يعترب هذا النظام األمثل التسديد يف املستقبل ألن أغلبية البنوك الكبرية متصلة فيما بينها عن طريق 
جهاز معلومايت ميكنها من نقل رؤوس األموال عرب العامل بدون أجال حمددة ، ومن حماسنه مضمون 

.تسديد فوريا ويتم 

: رسالة االعتماد متأل كالتايل - 
.04/01/2014إلرسال تاريخ ا- 
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.U.B.A.Fاسم البنك املراسل احتاد البنوك العربية والفرنسية- 

CPAاسم وعنوان البنك املرسل - 

.شارع احلسني حممد وهران 06الشركة الدولية : اسم وعنوان معطي األمر - 
.قابل لإللغاء الغري: شكل اإلعتماد املستندي - 
اسم وعنوان املستفيد وهو - 

Saint Gabain vidros S/A Ru Frei Gaspar 1248 Centro 113 10 909 Saovicent
SP BRAZIL.

.واحلروف باألرقامرمز العملة واملبلغ - 
.الدفع الفوري ) كيفية التنفيذ ( استعمال االعتماد املستندي - 
: الوثائق المطلوبة - 
نسخ 06ية الفاتورة التجار - 
ينشأ أمر قرض الشعيب اجلزائري وكالة Crêt  payeأصلي يذكر فيه01لشحن على األقل سند ا- 

.احملمدية واملؤسسة العاملية 
EUR1شهادة أصلية - 

.سند الشحن األصلي معنون + فاتورة - 
.، ويتبع بفاتورة شكلية حتديد البضاعة - 
Coutمصطلح جتاري املستعمل-  et fret port d’Oran

.مكان انطالق السفينة ميناء الربازيل - 
.ميناء وهران : وجهة السفينة - 
.اإلرسال اجلزئي ممنوع- 
.10/03/2014:تاريخ واملدة -

.طريقة الدفع - 
.تأكيد اإلعتماد- 
ظرفان حيتويان على عنوان املديرية اخلارجية باجلزائر بواسطة الربيد السريع : إرسال الوثائق - 

SWIFT.
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.مرحلة التسوية النهائية: الثالث المبحث 

:بعد قيام البنك املرسل باستالم الوثائق يرسل البضاعة ويقدم من طرف املصدر مايلي 

.اخل...شهادة املنشأ ,الفاتورة النهائية ,سند الشحن 

إلدارة ومدة السماح SWIFTأيام وفقا لنظام  10ومن حساب الزبون خصم البنك املرسل بقيمة 
.22/02/2014رة اخلارجية بتغطية العملة األجنبية يف التجا

بنك اجلزائر اقرض حساب املراسل حيث تقوم الوكالة خبصم حساب القرض وفق جمرى ثابت من يوم 
.وخصم الوكالة جمرى رمسي , التغطية 

رى -  البنك املرسل يعلم املستورد , ارتفعت إذامن اجل تغطية العملة الصعبة الثابتيف حالة ا
.من اجل تضعيف املبلغ معني

رى العاجز البنك املرسل يأخذ-  فقط املبلغ املعني من اجل الدفع والباقي يعود يف حالة ا
.للمستورد

:متأل صيغة الدفع كالتايل - 
.1100465:رقم ومرجع االعتماد املستندي وهو - 

.ة اسم املستورد وهي الشركة العاملي- 
.شارع حسني حممد وهران6: عنوان املستورد وهو - 
.جزائري: املستورد جنسية - 
Coutوهي : طبيعة العملية -  et fret)012.(

.الربازيل: البلد األصلي للبضاعة- 
.رقم التوطني - 
.تسوية اإلعتماد املستندي: دقة الدفع - 
.الدوالر: تعيني العملة الصعبة- 
.دوالر19.019,89: املبلغ بالعملة الصعبة - 
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مديرية جتارة اخلارجية تقسم  إىلنسخ من صيغة الدفع 03البنك املرسل يبعث : مالحظة 
:كالتايل 

.يف ملف فتح االعتماد املستندي األوىلالنسخة - 
.نسخة الثانية تقدم ملديرية التجارة اخلارجية - 
.النسخة الثالثة حتفظ يف بنك اجلزائر- 

:االعتماد المستندي موجز لمختلف مراحل 
.يودع املشرتي بطلب فتح االعتماد املستندي لدى القرض الشعيب اجلزائري 03/01/2014يف - 
.قام البنك بفتح االعتماد املستندي واخلصم من حساب الزبون 05/01/2014يف - 
إلحتاد البنوك العربية SWIFTتتقدم مديرية التجارة اخلارجية بطلب فتح 11/01/2014يف - 

U B A Fلفرنسية وا

.SWIFTاحتاد البنوك العربية والفرنسية البنك املرسل عن استقبال إعالم12/01/2014يف - 

.يقوم البنك املرسل بإشعار املصدر عن فتح وتأكيد االعتماد املستندي 13/01/2014يف- 
.SWIFTيرسل املصدر الوثائق وإرساهلا عرب 14/02/2014يف - 

:البنك املرسل الوثائق وتتم الرقابة كما يلي يراقب 15/02/2014يف - 
:مراقبة الوثائق 

تكون الوثائق املقدمة مطابقة للشروط املتفق آنبشرط إاليدفع للمصدر آنميكن للبنك ال
تقدم هذه الوثائق يف املواعيد املتفق آنعليها يف االعتماد والواردة يف طلب فتح االعتماد وجيب 

:البنك نوعني من الفحوصاته الوثائق يتبع عليها وحني استالم هذ
حسب طبيعتها و عدد الوثائقهدا النوع من الرقابة حيتم على البنك أن يرتب :الرقابة الكمية -

).اخل...املستنسخة ,األصلية (النسخ املستلمة 

...نسخ,وثائق النقل - 
...الفواتري عدد- 
....شهادة املنشأ, شهادة الوزن ( الوثائق املرفقة - 
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: الرقابة الكيفية
مينع أنبإمكانههذه الوثائق رمسية وال يتحمل أي حتفظ أنيتأكد أنيف هذه احلالة على البنك 

يباشر يف فحص دقيق لكل وثيقة مستلمة واستنتاج العيوب أنالسداد وعليه على البنك 
.ويكون الدفع يف هذه احلالة على وجهني أمهيتهاوترتيبها حسب 
.وتصحيحهاالنظر فيهاإعادةاليت باإلمكان األخطاءوهي تقع على :وية التحفظات الثان

.اخل...البيع أجال, وهي اليت تقع على التناقضات الواردة يف الثمن :التحفظات الرئيسية 
يف هذه احلالة األخرية ال ميكن للبنك أن يدفع للمصدر إال مبوافقة كتابية من طرف املستورد من 

.التحفظات اجل رفع 
.بعد مطابقة الوثائق يقوم البنك بدفع القيمة وإشعار البنك املراسل عن تسلم الوثائق

.مصلحة اخلارجية إىلالوثائق بالربيد بإرساليقوم البنك املرسل 16/02/2014يف - 
وكالة القرض الشعيب إىلمديرية اخلارجية تسلم الوثائق بواسطة الربيد 30/02/2014يف - 

.اجلزائري
.تقوم الوكالة بإعالم املستورد عن وصول الوثائق13/03/2014يف - 
املستورد يتقدم إىل البنك من اجل سحب الوثائق اليت تسمح له بإخراج 23/03/2014يف - 

.البضاعة من امليناء
.املستورد خيرج البضاعة من ميناء وهران28/03/2014يف- 

:التطبيقي ايجابيات وسلبيات االعتماد المستندي في الجانب 
: االيجابيات 

. عملية الرقابة للوثائق تتم من طرف البنك للتأكد من مطابقتها-
.500توحيد تقنيات االعتماد املستندي يف كتيب الغرفة التجارية رقم -

.أمان كامل لكل أطراف العملية التجارية-
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: السلبيات 

.إنشاء عقد إدارية وإجراءات حتد من سري العملية - 
.سري العملية خاصة بالنسبة للمشرتيصعوبة - 
ارتفاع تكاليف االعتماد املستندي الغري قابل لإللغاء واملؤكد خاصة وانه األكثر استعماال - 
البنك مسؤول عن الوثائق وليس مسؤول عن البضاعة إىل جانب كل ذلك حتقيق االعتماد - 

.املستندي جد معقد
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: الخــاتمة 

التسوية النهائية وذكر ألهم إىلإصدارهاالعتماد املستندي من بداية إىللقد قمنا يف دراستنا بالتطرق 
فعه إال آن هذا جيعلنا نشري إىل آن االعتماد املستندي ليس بالضمان الكايف للمتعاملني االقتصاديني منا

ر سرعة ويساير التطور لذلك جيب التطرق إىل أسلوب آخر يكون أكثر ضمان واقل تكلفة وأكث
لالقتصادي وعوملة هذا القطاع الذي ال ميكن أن نغفل عن تطوراته وكل التغريات اليت تطرأ عليه جلعله 
أكثر دينامكية كون البنك يف الغد سيكون له شأن كبري يف إطار انفتاح السوق اجلزائرية وبناء اقتصاد 

.السوق



95

: الخاتمة العامة

من خالل دراستنا للضمانات البنكية، اتضح أن للنظام البنكي دورا أساسيا يف جتريك االقتصاد، و دفعه حنو 

األمام، و بفضله ميكن التحكم يف السيولة النقدية داخل االقتصاد فهو الذي ميد املشاريع و األفراد باألموال 

ا، من خالل منح القروض املختلفة األنواع ، و تعترب القروض مورد أساسي للبنك، لكن ميكن الالزمة الحتياجا

أن تصبح هذه القروض يف خطر حقيقي يهدد باإلفالس، و هذا ما دفع البنوك إىل طلب ضمانات تكون مرفقة 

. مع ملف طلب القرض

و هذا ما أصبحت تعمل به البنوك اجلزائرية، حيث أصبح البنك املركزي يفرض على البنوك التجارية على أن 

ط ضمانات يف ملف منح القرض و ذلك للحفاظ على سالمة النظام املصريف و إبعاده عن األزمات، ويظهر تشرت 

هذا االهتمام الشديد بالضمانات البنكية من خالل القوانني اليت أصدرها البنك املركزي و خاصة قانون سنة 

يف حاالت نادرة جدا و اليت تتعلق م، فبعد إصدار هذه القوانني أصبحت البنوك ال حتتوي الضمانات إال 2005

بالعمالء املميزين، بل أصبحت البنوك تطلب ضمانات حقيقية ملا حتققه من محاية اكرب، و إذا تقدم املقرتض 

. بضمانات شخصية و خصوصا الكفالة فعلى الكافل تقدمي شيء عيين للرهن للرجوع إليه يف حالة عدم التسديد

بنكية تعد من بني أهم العناصر اليت يرتكز عليها املصريف يف قرار منح أو إذن يتضح من هذا أن الضمانات ال

). الضمانات البنكية ال تأثر على قرار منح أو رفض القرض(رفض القرض و هذا يلغي الفرضية اليت تقول بان 

سات اجلدوى و جتنبا ألية عواقب مالية أو قانونية تقوم البنوك بإجراء تقييم شامل حول املشروع عن طريق درا

االقتصادية و دراسات مالية و التقنية و دراسة السوق و هذا قبل تنفيذ أو إجراء متويلي، و بذلك حتاول تفادي 

. اخلسائر ملصلحتها بالدرجة األوىل مث الزبون ثانيا
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قوم و كي يضمن البنك عدم وقوعه يف اخلسائر اليت تنجم عن خطر عدم التسديد أو عدم القدرة على التسديد ي

. بأخذ ضمانات من طرف الزبون تفوق قيمة القرض حمل الدراسة
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قائمة المراجع

: الكتب

I- باللغة العربية

84، ص 1978جودت عبد اخلالق، مدخل إىل االقتصاد الدويل، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاصدة، -

35االردن،ص،1978عادل أمحد حشيش، جمدي حممود شهاب، أساسيات االقتصاد الدويل،الطبعة الثانية،-
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