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 تمهيد

    تتطلب عمليات التمويل و الدفع يف ظل التجارة اخلارجية وسائل دفع أكثر ضمانا و ثقة بالنسبة للمصدر و 
 .ادلستورد إذ أن إزالة شكوك كل منهما ؽلكن أن يتحقق من خالل االعتماد أدلسندي و التحصيل أدلسندي

               التقنني، سبثل أحسن و اضمن وسائل الدفع احلديثة، حيث تستعمل ىاتني التقنيتني عن طريق مجلة من 
اإلصالحات و ذلك لتعذر سداد قيمة البضاعة نقدا حىت و لو كان السداد شلتحنا بالنسبة للمستورد، فهذا ال ؽلنع انو 

ؼلشى أن ال يويف ادلصدر بالتزاماتو، و ىذا ما غلعلو يلجا إذل االعتماد أدلستندي أو التحصيل أدلستندي لتجنب دلخاطر 
 .النامجة عن عدم االلتزام باالتفاق

     و يف حصلنا ىذا سنحاول التطرق إذل أىم اجلوانب حول تقنية االعتماد أدلستندي و التحصيل أدلستندي و ىذا من 
خالل ثالثة مباحث، نتطرق يف الفصل األول إذل تعريف االعتماد أدلستندي، أنواعو، منافعو، و أىم ادلخاطر النامجة عن 

ادلستورد و ادلصدر، و االحتياطات الواجب ازباذىا، أما ادلبحث الثاين سنعرض فيو آلية سري االعتماد أدلستندي و ما 
يتعلق هبذه العملية من األطراف ادلتدخلة فيها و أىم الوثائق و ادلستندات اخلاصة هبا و كيفية تنفيذىا و تسويتها، مث 
إبراز دور البنوك ادلتمثل يف الوساطة من اجل تنظيم سري ىذه العملية بصفة عادية و منتظمة، و إبراز مسؤوليتها اذباه 

أطراف الصفقة التجارية، و ادلبحث الثالث سوف نعاجل فيو مالمح عامة حول التحصيل أدلستندي و العالقة بني 
 .االعتماد ادلسند و التحصيل
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 .مالمح عامة حول االعتماد ألمستندي: المبحث األول

     يعد االعتماد أدلستندي من وسائل الدفع األكثر استعماال يف التجارة اخلارجية لتميزه بالسرعة و األمان و توفري 
السيولة النقدية، و كونو يتم بضمان من ألندك، حيث عرف تطورا و تنوعا، ىذا ما جدل كل من ادلصدر و ادلستورد 

 .كمية اليت تتم هبا التسوية التجارية و اليت تسمح بتنسيق وقت الدفع مع التسليملاخليار قبول االتفاق على النوع و ا

 مفهوم االعتماد ألمستندي و أنواعو: المطلب األول

    يؤدي االعتماد أدلستندي دورا ىاما يف خدمة التجارة الدولية و تسهيل عالقة ادلصدر بادلستورد فهو ؽلثل أحسن و 
 .اضمن وسيلة من وسائل الدفع احلديثة، خاصة مع تعدد أنواع االعتماد اليت ؽلكن استخدامها

 مفهوم االعتماد ألمستندي: الفرع األول

 االعتماد أدلستندي ىو ترتيب مصريف بني بنكني أو أكثر يف شكل تعهد مكتوب تعمل فيو البنوك مصدرة االعتمادات »
ادلستندية بناءا على تعليمات عمالئها، و تلتزم دبوجبو البنوك القابلة لو و ادلتداخلة فيو بالدفع إذل ادلستفيدين من ىذه 

 )1(. «االعتمادات مقابل مستندات شحن أو مستندات تنفيذ أو أداء خدمة منصوص عليها باالعتماد

 تعهد كتايب صادر من طرف بناءا على طلب مستورد بضائع لصاحل مصدرىا، »     ؽلكن تعريفو كذلك على انو 
يتعهد فيو ادلصرف بدفع أو قبول كمبياالت مسحوبة عليو يف حدود مبلغ معني و لغاية اجل زلدود مقابل استالمو 

 )2(.«مستندات الشحن طبقا لشروط االعتماد

 تعهد خطي يصدر من البنك فاتح االعتماد بناءا على طلب  »:    أيضا يعرف االعتماد أدلستندي على انو
 )3(.« يتعمد دبوجبو بدفع أو قبول سحويات أو كمبياالت مسحوبة من ادلستفيد )ادلستورد(عملية

مكتوب تعمل فيو البنوك مصدرة :      استنادا  دلا سبق من تعاريف ؽلكن تعريف االعتماد ادلستندي على انو
 :االعتمادات ادلستندية بناءا على تغلبات عمالئها و يتكون من أربعة أطراف و ىي

 .و ىو الطرف الذي يتقدم إذل احد البنوك احمللية طالبا فتح االعتماد: )ادلشًتي(ادلستورد  -

 .و قد يسمى بنك فاتح االعتماد بطلب من ادلستورد لصاحل ادلصدر: بنك ادلستورد -

  ___________________ 
 .10:  شاكر القزويني، مرجع سابق، ص)1(
   . 10: ، ص1997 احمد غنيم، االعتماد ألمستندي و التحصيل ألمستندي، الطبعة الخامسة، دار النشر غير متوفرة، مصر، )2(  

 .17:، ص2001 جمال يوسف عبد النبي، االعتمادات المستندية، الطبعة األولى، مكتب روعة مطباعة، مكان النشر غير متوفر، )3(
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 .و ىو الذي فتح االعتماد لصاحلو: )البائع(ادلصدر -

 .و ىو البنك ادلراسل إلبالغ ادلصدر على االعتماد الذي فتح لصاحلو: بنك ادلصدر -

 أنواع االعتماد ألمستندي: الفرع الثاني

    ىناك تقسيمات كثرية لالعتمادات ادلستندية حبسب ادلستندية حبسب الغاية اليت يهدف األطراف إذل ربقيقها منها، 
  )1( :و على أي حال سنتناول يف ىذا الفرع األنواع الشائعة التالية من االعتمادات ادلستندية

 )القابل للنقض(االعتماد القابل لإللغاء / 1   

      و ىو االعتماد الذي غلوز تعديلو أو إلغاءه من البنك ادلصدر يف أي حلظة دون إشعار مسبق للمصدر و ىذا 
 .النوع نادر االستعمال حيث دل صلد قبوال يف التطبيق العملي من قبول ادلصدرين دلا يسببو ذلم من أضرار و سلاطر

 )غير القابل لإللغاء(االعتماد القطعي/2

      ىو االعتماد الذي ال ؽلكن إلغاءه أو تعديلو إال إذا مت االتفاق و الًتاضي على ذلك من قبل مجيع األطراف، و 
 .ىذا النوع ىو الغالب يف االستعمال ألنو يوفر أكثر ضمانا للمصدر

  )المعزز(االعتماد المؤيد/3

     يف االعتماد ادلؤيد يضيف البنك ادلراسل يف بلدية ادلصدر إذل تعهد البنك الذي قام بفتح االعتماد، و بالتارل ؼلطى 
 . االعتماد و البنك ادلراسل يف بلد ادلصدرالبنك فاتح(ىذا النوع من االعتمادات بوجود تعهدين من بنكني

  )الشرط األحمر(اعتماد الدفعة المقدمة /4  

       يصدر ىذا االعتماد عن بنك ادلصدر، و ػلتوي ضمن شروطو على أن يتم تقدمي دفعات للمستفيد قبل قيامو 
بتسليم ادلستندات، و قد مسي ىذا االعتماد باالعتماد ذو الشرط األمحر كون شرط الدفع ادلقدم للمستفيد يظهر مكتوبا 

 .بادلداد األمحر

 االعتماد الدوار/5

       ىو اعتماد يصدر عن البنك و يتضمن يف شروطو إمكانية ذبديده تلقائيا بنفس الشروط و ادلواصفات ادلطلوبة 
 .عند فتحو

___________________ 
 50-41:، ص2005 فيصل محمود مصطفى النعيمات، مسؤولية البنك و قبول المستندات في نظام االعتماد ألمستندي، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر، عمان،)1(
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  )االعتماد الظهير(االعتماد المفتوح بقوة اعتماد أخر /6

      يستعمل ىذا االعتماد يف احلاالت اليت يكون فيها ادلستفيد من االعتماد األصلي وسيطا و ليس منتجا للبضاعة 
كان يكون مثال وكيال للمنتج، و يف ىذه احلالة يقوم ادلستفيد بفتح اعتماد جديد لصاحل ادلنتج بضمانو االعتماد األول 

 .ادلبلغ لو

 اعتماد الدفع باالطالع/7

     دبوجب ىذا النوع من االعتمادات فان البنك ادلصدر أو البنك ادلعزز يلتزم بدفع قيمة االعتماد لدى االطالع دبجرد 
 .تقدمي ادلستفيد ادلستندات ادلطلوبة و ادلطابقة لبنود و شروط االعتماد

 اعتماد الدفع المؤجل/8

    اعتماد الدفع ادلؤجل ىو االعتماد الذي يقوم فيو البنك بالعهد للمستفيد بدفع قيمة مستنداتو يف تاريخ معني بعد 
 .تقدؽلها أو بعد فًتة معينة من تقدؽلها للبنك

 ينص على أن الدفع يكون دبوجب كمبياالت يسحبها البائع، و يقدمها ضمن مستندات الشحن، :اعتماد القبول/9
و إما أن )ادلستورد(على أن يستحق تارؼلا يف وقت الحق معلوم و ادلسحويات ادلشار إليها أما أن تكون على ادلشًتي 

 .تكون مسحوبة على البنك فاتح االعتماد الذي يتوذل نيابة عن ادلستورد

 االعتماد القابل للتحويل/10

      ىو اعتماد غري قابل للنقض ينص فيو على حق ادلستفيد يف الطلب من البنك ادلفوض بالدفع أن يضع ىذا 
االعتماد كليا أو جزئيا ربت تصرف مستفيد أخر، و يستخدم ىذا النوع غالبا إذا كان ادلستفيد أول وسيط أو وكيل 

للمستورد يف بلد التصدير فيقوم بتحويل االعتماد بدوره إذل ادلصدرين الفعليني للبضاعة، و تتم عملية التحويل بإصدار 
 .اعتماد جديد أو أكثر لصاحل ادلستفيد األول أو ادلستفيدين التاليني

 االحتياطات الواجب اتخاذىا قبل و بعد فتح االعتماد ألمستندي: المطلب الثاني

يقوم البنك عادة بوضح أنظمة و قوانني خاصة بو حرصا على مصلحتو اخلاصة و لضمان سالمة سري األعمال،        -
 .غلب األخذ بعني االعتبار احتياطات واجب تنفيذىا قبل و بعد فتح االعتماد
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 قبل فتح االعتماد: الفرع األول

 )1( :    قبل إجراء عملية االعتماد أدلستندي غلب ازباذ رلموعة من االحتياطات لضمان السري احلسن و يتمثل يف

 اخل....النوعية، السعر، ادلواصفات(غلب أن توصف البضاعة باختصار  -

على بنك ادلستفيد أن يعارض كل إجراء من شانو فرص تفاصيل مبالغ فيها عند فتح االعتماد، أو عند تعديلو،       - 
ىذا التوضيح مهم ألنو يف غالب األحيان ػلاول ادلستورد تعقيد األمور، لذا غلب على ادلصدر أيضا أن يكون يقضا ذلذا 

 ادلوضوع و عليو أن يطلب التبسيط يف حالة التعقيد
 

على بنك اإلصدار التأكد من متانة الوضع ادلارل للمستورد، و السمعة التجارية اليت يتمتع هبا يف السوق، إضافة لكل   -
 .ىذا يتعني على البنك التأكد من الشروط ادلوضوعة قبل فتح االعتماد

 متعلقة باالستقرار السياسي يف بلد اإلصدار: شروط سياسية        - 
 .تشمل معرفة الوضع االقتصادي لبلد االسترياد: شروط اقتصادية        - 

 بعد فتح االعتماد: الفرع الثاني
 )2( :     بعد إجراءات الفتح و أثناء اصلاز عملية االعتماد غلب ازباذ االحتياطات التالية

على أساس القواعد ادلوحدة ؽلنح البنك اإلصدار ادلدة الكافية دلراقبة ادلستندات اليت على إثرىا يقرر قبول أو رفض  -
 .يوم30 أيام إذل 5القيمة ادلالية للصفقة و ربدد ىذه ادلدة من 

 .أن البنك غري مسؤول عن ضياع ادلستندات أي أن دوره يقتصر على اجلانب التمويلي للعملية -

 .بالنسبة لطلب التعديل غلب أن يتم بعد اتفاق الطرفني -

زيادة أو نقصان و عندما %10تتسامح البنوك يف حال وجود فرق اقصاء" تقريبا"عندما تستعمل العبارة -
 زيادة أو نقصانا، و فيما ؼلص أجال إرسال البضاعة %5فال تتسامح إال يف حدود" اقل"و ال " ال أكثر" تستعمل العبارة

يوم، و إذا استعملت 30فإهنا تعبري من طرف البنك " يف اقرب اآلجال" أو " حاال"و استالمها، فإذا استعملت العبارة 
 . أيام5فانو يتعامل يف حدود " يوم"العبارة 

ال سبنح إال يف حالة أن ادلصدر يتنازل هنائيا عن الدفع أو عن إظهار الوثائق  )3(بالنسبة لوثيقة عدم اإلرسال -
 .ادلتعلقة بالبضاعة للدفع، ىذا التنازل غلب إشعاره لدى البنك فاتح االعتماد

___________________ 
 .27-26: احمد غنيم، مرجع سابق، ص)1(

، 2000محمد محمود فيمي، القواعد و العادات الموحدة لالعتمادات المستندية، بدون طبعة، طبع معيد الدراسات المصرفية، مكان النشر غير متوفر،(2)
 .24-23:ص

 وثيقة يرسميا المصدر لبنك المستورد عند تعذره إرسال المستندات الخاصة باالعتماد ألمستندي:  وثيقة عدم اإلرسال ىي)3(
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       تعترب معظم ىذه االحتياطات ادلتخذة كضمان للسري العادي لعملية االعتماد أدلستندي لكن الشيء ادلهم يتمثل يف 
 .اليقظة و احلرص من مجيع األطراف و االلتزام التام و الدقيق ببنود االتفاق

 منافع و مخاطر االعتماد ألمستندي: المطلب الثالث
     يؤدي االعتماد دورا ىاما يف خدمة التجارة الدولية و تسهيل العالقة بني ادلصدر و ادلستورد، فتعترب ىذه الوسيلة األكثر 

 .ضمانا دبجرد ادلنافع اليت تقدمها و يف نفس الوقت تتعرض دلخاطر عديدة
 منافع االعتماد ألمستندي: الفرع األول

 )1( :       لالعتماد أدلستندي رلموعة من ادلنافع تتجلى فيما يلي

 التسهيالت التمويلية/ 1
 :        و تتمثل أعلها يف النقاط التالية

 .تلبية رغبة ادلستورد يف سبويل قيمة مشًتياتو من خالل االئتمان و تلبية رغبة ادلصدر يف احلصول على قيمة مبيعاتو نقدا  -
 .يساعد على سبويل معامالت رلددة مطابقة للمواصفات ادلتفق عليها مع الوعد بالدفع ادلؤكد  -

 تقديم الحماية القانونية/2
     يتم صياغة و تنظيم االعتماد أدلستندي من خالل رلموعة من التشريعات القانونية و القرارات اإلدارية، تشكل يف 

 :رلموعها محاية قانونية جلميع أطراف التعامل و اليت تتحقق من خالل
 .التشريعات القانونية السائدة يف دوليت الطرفني -

 .القانون ادلدين يف بلدان التعامل -

 .العرف و التقاليد السائدة و اليت يعكسها القانون العام و الدستور يف دول التعاقد  -

 تسهيالت ائتمانية/3
 :       إن االعتماد أدلستندي اضمن وسائل الدفع الدولية إذ يسمح بتقدمي تسهيالت ائتمانية و ىذا من خالل

يضمن للمصدر عدم انسحاب ادلستورد و ىذا حسب االتفاق ادلربم يف العقد التجاري الذي يربط بينهما و كذلك  -
 .ادلدة ادلتفق عليها يف االعتماد

أما بالنسبة للمستورد فان ال يقع القيمة احملددة يف العقد ادلربم مع ادلصدر و ادلذكور يف صلب االعتماد، إال إذا قدم  -
 .ادلصدر ادلستندات الدالة على حسن تنفيذ االلتزامات ادلتعلقة بو

 

___________________ 
 .14-13:، ص2003 سعيد عبد العزيز عثمان، االعتمادات المستندية، الطبعة الثانية، دار النشر غير متوفرة، اإلسكندرية، )1( -

-  
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 مخاطر االعتماد ألمستندي: الفرع الثاني
 )1( :    ؽلكن إبراز سلاطر االعتماد أدلستندي فيما يلي

 أخطار المستورد-/1
أخطار ذبارية تتعلق بالبضائع من حيث استالمها، و تطابقها مع شروط العقد، أو من حيث تعرضها لعطب أو      -

 .نقص أو تلف
  )اخل...وزن البضاعة، اآلجال احملددة(ؽلكن للمستورد كذلك استالم وثائق ربمل بيانات غري مطابقة -

أخطار مالية تتعلق بتقلبات أسعار الصرف، فعندما يقوم ادلستورد بصفقة ذبارية، تكزن قيمة العملة احمللية  -
زلددة بقيمة معينة لكن بعد القيام بكافة اإلجراءات، تتدىور ىذه القيمة فيجد ادلستورد نفسو رلريا على دفع مبالغ 

 .أكثر من تلك اليت كان يتوقعها

خطر طلب مصاريف إضافية مقابل التسليم من طرف البنك الفاتح لالعتماد أو من ادلكلف بالنقل يف حالة  -
 .حدوث طارئ يتطلب إتعاب إضافية

 أخطار المصدر/2
 :        و ؽلكن تلخيصها فيما يلي

ؽلكن للمصدر أن يتعرض للمماطلة أو زلاولة تعقيد األمور من قبل ادلستورد، ذلك باشًتاط مستندات ووثائق  -
 .ليست ذلا أعلية بالنسبة للعملية أو دل يتفق عليها من قبل، لذا غلب عليو أن يكون يقضا

 .رفض أو عدم قدرة الدولة أو األطراف ادلتعاملة إجراء الدفع يف ادلواعيد احملددة -

 .أخطار مالية تتعلق باطلفاض قيمة العملة ادلتفق عليها للدفع مقارنة بعملية البلد -

 .أخطار سياسية تتمثل يف احلروب و التوترات اليت تؤدي إذل منع ادلستورد من تأدية التزاماتو -

 

 

 

 

 

___________________ 
 24-23:  سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص)1)
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 آلية سير االعتماد ألمستندي:المبحث الثاني 

     وجد االعتماد أدلستندي بغرض تسوية عقود البيع الدولية و توفري األمن و الثقة لكل من ادلستورد و ادلصدر و يتضح 
من ذلك أن وجوده يضمن حقوق ادلتعاملني الدوليني، كما يضمن حقوق البنك فاتح االعتماد، ىذا ما جعل منو تقنية 

 .ؽلكنها تسوية التزامات ناشئة عن تنفيذه

 أطراف االعتماد ألمستندي ووثائقو: المطلب األول

       يعترب االعتماد أدلستندي من الوسائل من الوسائل اذلامة يف نطاق التجارة الدولية، شلا يساعد على سبويل معامالت 
زلددة مطابقة للمواصفات ادلتفق عليها يف العقد ادلربم بني ادلصدر و ادلستورد، و ترضى ربقيق ذلك فان االعتماد 

 .أدلستندي يتم بني أطراف سلتلفة تتعامل وفق مجلة من الوثائق تسمى بادلستندات

 أطراف االعتماد ألمستندي: الفرع األول

 )1( :   تتمثل أطراف االعتماد أدلستندي يف ما يلي

 البنك المصدر االعتماد/1

    قد يسمى بالبنك فاتح إذ يتوذل ىذا األخري إصدار االعتماد أدلستندي لصاحل ادلصدر متعهدا بدفع قيمة الصفقة 
ادلربمة بني ادلصدر و ادلستورد وفقا لشروط فتح االعتماد أدلستندي، و يعترب البنك ادلصدر لالعتماد بنكا للمستورد حيث 

 :يتعامل نيابة عنو، و يتولد عن قبول البنك فاتح االعتماد لصاحل عددا من ادلهام زبلصها يف النقاط التالية

يتعني على البنك فاتح االعتماد مراجعة الشروط و الضوابط الواردة يف االعتماد أدلستندي ادلقًتحة للتأكد من أهنا      - 
 .تتفق و تتطابق مع سياسات البنك و التنظيمات السائدة يف بلد البنك فاتح االعتماد

يتعني على البنك ادلصدر لالعتماد مراجعة تعليمات طالب االعتماد أدلستندي و التأكد من أهنا تتفق و تتطابق مع     -
 .شروط العقد ادلربم بني ادلصدر و ادلستورد

 .لصاحل ادلصدر وفقا لشروط التعاقد ادلربمة بني ادلصدر و ادلستورد )2(يتعني عليو إصدار خطاب االعتماد -

 .مراجعة ادلستندات الالزمة لتنفيذ االعتماد و أخطار ادلستورد بأي سلالفة قد ربدث يف ادلستندات -

___________________ 
 .43-42:  جمال يوسف عبد النبي، مرجع سابق، ص)1( -

ىو الصك الذي يصدره البنك استجابة لطمب المستورد بإنشاء اعتماد محددا فيو حق المصدر و الشروط التي تسمح لمحصول عمى :  خطاب االعتماد)2 ( -
 .ىذا الحق
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 طالب االعتماد المستورد/2
    قد يسمى بادلشًتي فهو ؽلثل الطرف الذي يتقدم إذل احد البنوك احمللية طالب فتح اعتماد إلسبام الصفقة التجارية اليت سبت 

 :بينو و بني ادلصدر، و وفقا لالتفاق بني ادلستورد و البنك فاتح االعتماد، تقع على ادلستورد عدة التزامات من بينها ما يلي
 .دفع التامني النقدي الالزم لفتح االعتماد -

 .دفع قيمة ادلسحويات وفقا للشروط اليت يتضمنها االعتماد أدلستندي -

 .االلتزام بدفع العموالت و الفوائد اليت يتم االتفاق عليها مع البنك -

 )المستفيد(المصدر/3
اخل يف مجيع احلاالت فان االعتماد أدلستندي متمثال يف خطاب ...      و قد يكون ادلصدر شخص طبيعي أو شركة

االعتماد قد يصدر باسم ادلستفيد مباشرة أو احد البنوك العاملة يف بلده، و بصفة عامة فان ادلصدر تقع عليو العديد من 
 )1( :االلتزامات من أعلها ما يلي

 التأكد من صالحية االعتماد أدلستندي -

 .التأكد من أنواع االعتماد أدلستندي، شروطو و ضوابطو مقبولة و شلكنة -

التأكد من أن مواصفات البضاعة الواردة يف االعتماد تتماشى مع ما مت االتفاق عليو يف العقد ادلربم مع ادلستورد، و    - 
 .غلب كذلك أن يتأكد بنفسو أن اسم شركتو و عنوانو كما ىو وارد باالعتماد

  )المعزز، المؤكد(البنك مبلغ االعتماد/4
     و يف حاالت معينة قد يظهر البنك ادلعزز كأحد األطراف الرئيسية يف االعتماد و يتحقق ذلك عندما تكون شروط 
التعاقد بني الطرفني تتطلب تعزيز االعتماد، و يف مثل ىذه الظروف فان االعتماد سوف يتضمن ىذا الشرط صراحة، و 

يتوجب على البنك مصدر االعتماد إبالغ البنك ادلراسل يف بلد ادلصدر بإضافة تعزيزه، فيصبح البنك مبلغ االعتماد 
 :ملتزما ب

 مراجعة ادلستندات ادلطلوبة ادلقدمة من طرف ادلصدر     -
 .الدفع للمصدر قيمة ادلبلغ ادلتفق عليو     -

 الوثائق الخاصة باالعتماد ألمستندي: الفرع الثاني
 :     لالعتماد أدلستندي وثائق خاصة بو نذكر أعلها

 المستندات األساسية-1
 )2( :      ىناك مستندات ضرورية خاصة هبذه التقنية و اليت تعترب كضمان لنجاحها و اليت ىي

___________________ 
 .105:  فيصل محمود مصطفى النعيمات، مرجع سابق، ص)1(
 .93-92:  محمد محمود فيمي، مرجع سابق، ص)2(
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 الفاتورة التجارية: أ-1
        تعترب الفاتورة التجارية من ادلستندات الضرورية اليت زبص االعتماد أدلستندي، حيث أهنا تضمن صالحية العقد 

 التجاري الذي يربط بني ادلستورد و ادلصدر، و ىي الوثيقة األساسية األوذل دبا ذلا

      من أعلية، فهي تبني نوعية البضاعة ادلتفق عليها و كل ما يتعلق هبا، كما تعترب الفاتورة التجارية وصل بني العقد 
 .التجاري و التعليمات اليت ينص عليها خطاب االعتماد

  )بوليصة الشحن(سند الشحن - ب-1

     ىي وثيقة يصدرىا الناقل للبضاعة لصاحل ادلستورد حيث يعًتف فيها بان البضاعة قد سلمت لنقلها و غلب أن 
 .يكون سند الشحن حامال دلعلومات دقيقة حول امساي األطراف مثل الشركة الناقلة، تاريخ الشحن

  )بوليصة التامين(شهادة التامين- ج-1

      و ىي عبارة عن وثيقة توضح فيها ادلخاطر اليت غلب تغطيتها، و تصدر من طرف شركات التامني و ىذا حسب 
 .طلب ادلستورد، و ىنا ليس للبنوك مسؤولية على أي خطر دل يؤمن و يأخذ شهادة التامني

بعد التعرض إذل ادلستندات السابقة ىناك مستندات أخرى يستطيع ادلستورد أن يطلبها :المستندات الثانوية-2
 )1( :بالتفاوض ليضمن أكثر أن سلعتو ستصل إليو يف أحسن الظروف و صلد منها

 ىي وثيقة مصدرة من طرف ىيئات معتمدة كالغرفة التجارية أو عن طريق بعض اجلهات :شهادة المنشأ- أ-2
 . و ؽلكن أن يذكر اسم و عنوان ادلصنع)البلد األصلي للبضاعة(احلكومية تبني أصل البضاعة

 شهادة صحية- ب-2 

 .       تفيد ىذه الوثيقة على أن البضاعة خالية من األمراض و تصدرىا من جهات متخصصة

 ىي شهادة تصدر من طرف سلتربات سلتصة حيث يقوم بتحليل و فحص عينات من البضاعة :شهادة التحليل-ج-2
 خاصة عندما يكون تركيب ادلواد فيها مهم مثل األدوية

___________________ 
 عاشور كتوش، دور االعتماد ألمستندي في التجارة الخارجية، مداخمة في الممتقى الدولي حول أساسيات التمويل و أثرىا عمى المؤسسات النامية، جامعة )1(

 .01: ، ص2006 نوفمبر 21،22بسكرة، أيام، 
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 وثائق جمركية-د-2

       إذا نص يف االعتماد تقدمي ىذه الشهادات دون يضع شروط مهينة يف كيفية احلصول عليها فان البنك يقبل ىذه 
 .الشهادات ادلقدمة إليو كما ىي بدون مسؤولية عليو

 . تبني ىذه الشهادة بان البضاعة خرجت من موطنها األصلي بصفة قانونية:شهادة التصريح بالتصدير: و-2

 مراحل تحقيق االعتماد ألمستندي: المطلب الثاني

      تستند عملية االعتماد أدلستندي باألساس إذل عقد أو تبادل ذباري بني مستورد و مصدر، ىذا ما يعرف بعقد 
 )1( .البيع، أي أن عملية االعتماد أدلستندي ىي عبارة عن حلقة

 مرحلة اإلنشاء و الفتح: الفرع األول

     يتقدم العميل بطلب فتح االعتماد و ىذا بعد االتفاق مع ادلصدر، و لفتح االعتماد غلب على ادلستورد أن يتقدم إذل 
 يقدمها لو )01ادللحق رقم (بنكو بطلب فتح االعتماد مرفوقا بادلستندات ادلطلوبة، و ىذا الطلب يكون على شكل استمارة

البنك دلألىا، حيث ربمل بيانات توفر كافة الشروط و ادلعلومات الالزمة عن ادلستورد ادلصدر و البضاعة ادلراد استريادىا، و 
عندما يقوم البنك بالتحقق عن صحة التوقيع و أيضا ادلستندات ادلطلوبة، يقوم البنك بفتح االعتماد و يبلغ البنك ادلصدر 

 . بذلك و ىذا األخري يقوم بدوره بإشعار ادلصدر بأنو مت فتح االعتماد لصاحلو، و فيما يلي سلطط يوضح ذلك

 

                                                       1 

                                      

                         4                                         2 
                                                      3 

  

 .112:  قطاف زىرة، مرجع سابق، ص:المصدر

___________________ 
 قطاف زىرة، دور االعتماد ألمستندي في تسييل المبادالت التجارية، مذكرة ماستر، تخصص اقتصاديات المالية و البنوك، في العموم االقتصادية، البويرة، )1(

 .111: ، ص2014-2015
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 سير عملية فتح االعتماد ألمستندي   (1-3) شكل 

 ادلستورد ادلصدر 

 بنك      
 ادلصدر 

 

    ادلصدر

 بنك فاتح 

 االعتماد 
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 :من ادلخطط يتوضح انو يتم سري عملية فتح االعتماد من خالل اخلطوات التالية

 . االتفاق على شروط التسليم و الدفع يف شكل عقد ذباري ما بني ادلستورد و ادلصدر)1(

 . قيام ادلستورد بطلب فتح االعتماد لصاحل ادلصدر)2(

 . إشعار البنك فاتح االعتماد بعد ادلوافقة على فتح االعتماد لصاحل ادلصدر بنك ادلصدر)3(

 . إشعار بنك ادلصدر بفتح االعتماد لصاحلو)4(

 تسوية االعتماد ألمستندي: الفرع الثاني

     بعد االستعراض السابق دلرحلة فتح االعتماد و إنشاءه، و بعد الفحص الدقيق لكافة ادلستندات ادلقدمة يتم بعد ذلك 
تسوية ادلدفوعات الالزمة لتنفيذ ىذا االعتماد، أي بدءا من إرسال البضاعة إذل غاية التسوية ادلالية و اليت زبتلف على 

 .حساب نوع و شكل االعتماد ادلتفق عليو، و ادلخطط التارل يوضح عملية تسوية ادلدفوعات

 
                                                                1 

 
                            2        3                                              6            7 

                                                                 5 

 
                                              4 

 .114: قطاق زىرة، مرجع سابق، ص:المصدر                                      

 :من ادلخطط أعاله ؽلكن شرح خطوات تسوية ادلدفوعات كاأليت

 تنفيذ شروط إرسال و شحن البضاعة على حسب ما اتفق عليو يف العقد التجاري و يقابلها استالم ادلصدر او )1(
 .الشاحن سنبدأ لشحن من الناقل

 .بنك ادلصدر( يقوم ادلصدر بتسليم ادلستندات ادلطلوبة إذل بنكو )2(

 . بعد التأكد من مطابقة ادلستندات ادلقدمة لبنك ادلصدر يقوم بالدفع للمصدر قيمة الصفقة)3(
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 )االعتماد ألمستندي(عملية تسوية المدفوعات   (2-3)شكل 

المصدر   

    

 المستورد

بنك 

 المصدر  

 

بنك فاتح 

 االعتماد
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 . يقوم بنك ادلصدر بإرسال تلك ادلستندات إذل بنك فاتح االعتماد)4(

 يقوم بنك فاتح االعتماد و بعد التأكد من صحة ادلستندات ادلقدمة بدفع ادلستحقات ادلقررة باالعتماد أدلستندي )5(
 .و ذلك لبنك ادلصدر

 . يقوم البنك فاتح االعتماد بإرسال و تسليم ادلستندات إذل ادلستورد)6(

 . يقوم ادلستورد بالدفع للبنك فاتح االعتماد و بالطريقة السابق االتفاق عليها)7(

 مسؤولية البنوك في نطاق االعتماد ألمستندي: المطلب الثالث

 تتجلى ادلسؤوليات اليت تقع على عاتق 1993 لسنة 500      من خالل استقراء نصوص إصدار الغرفة التجارية رقم 
 .البنوك اذباه بعضها البعض، و مسؤوليات اذباه ادلستندات ادلقدمة باإلضافة إذل مسؤوليات اذباه العمالء

 التنظيم القانوني لالعتماد ألمستندي: الفرع األول

    أثري جدل كبري يف الفقو القانوين حول الطبيعة القانونية لالعتماد، و مرد ذلك التزام البنك يف ىذا االعتماد يف مواجهة 
    )1( :ادلستفيد دون أي عالقة قانونية بينهما، فتعددت تلك النظريات الفقهية ادلكيفة ىذا االلتزام، نفصلها كالتارل

 نظرية الكفالة-1

     مؤدي ىذه النظرية أن البنك الذي يفتح اعتمادا قطيعا لصاحل البائع يصري كفيال للمشًتي و يؤكد ذلك دفع قيمة 
 .البضاعة بشرط أن يكون البائع قد نفذ التزامو صحيحا

     و قد وجو الكثري من النقد ذلذه الفكر و ابرز ما ينقصها أن الكفالة عقد تابع لاللتزام األصلي موضوع الكفالة أما 
 .االعتماد أدلستندي فهو عقد مستقل عن عقد البيع موضوع فتح االعتماد

 نظرية اإلنابة-2

   مفاد ىذه النظرية أن أساس التزام البنك مرده إنابة األمر إياه يف الوفاء للمستفيد نيابة قاصرة ؽلكن معها البنك على األمر 
إذا دل يقع الوفاء من البنك، غري أن ىذه الفكرة دل تسلم ىي أيضا من نقد، و شلا قيل يف حقها أن اإلنابة ال تتعدى إال 

 .بتوافر رضا األطراف الثالث، أما االعتماد فادلستفيد ليس مباشرا فيو حبيث ال يلزم النعقاده رضاه

___________________ 
 .114-113:  محمد محمود فيمي، مرجع سابق، ص)1(
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 نظرية االشتراط لمصلحة الغير-3

       ذىب بعض الباحثني إذل أن مجيع النظريات يف ىذا الباب عجزت عن تفسري استقالل التزام البنك، و يرى بعضهم 
أن التزام البنك يف االعتماد أدلستندي يرد مصدره يف كونو تصرفا قانونيا رلردا مستندا فيو إذل األعراف التجارية، يرى على 

 ىذا االذباه بأنو العرف أخر ما يلجا إليو لتفسري ادلستنجدات القانونية، بينما يذىب إذل ترجيح فكرة االشًتاط دلصلحة

       الغري ذلك الن عملية االعتماد أدلستندي ال ينطبق عليها إال وصف واحد ىو االشًتاك دلصلحة الغري، فهو 
الشكل القانوين الذي ينعقد بإرادة طرفني و يرتب حق لغريىا دون أن يشًتك ىذا الغري يف إبرام التصرف، و لكن يكون 
لو رفض احلق الناشئ منو احًتاما حلريتو الشخصية، فال تدخل ذمتو حقوق رغما عنو، و تنطبق فكرة االشًتاط دلصلحة 

حق للمستفيد، فاألمر ادلشًتط تعاقد  )ادلتعهد(  يشًتط مع البنك ادلنشئ )ادلشًتط(الغري على االعتماد صلد أن األمر 
بامسو ىو ال باسم ادلستفيد، ذاتو دون أن ؽلر ىذا احلق بذمة ادلشًتط أو ادلتعهد، و ػلقق ادلشًتط هبذا العقد مصلحة 

مادية ظاىرة ىي الوفاء بدينو، و تسهيل حصولو على بضاعتو، و يعاب على ىذا الرأي أن التزام البنك ذباه ادلستفيد لو، 
 . بل عن خطاب االعتماد الصادر عن البنك)ادلشًتي(كما انو ال يأثر بالعالقة بني البنك و العميل 

 مسؤولية البنوك تجاه بعضها البعض: الفرع الثاني

 إن مسؤولية البنك عندما يتلقى تعليمات ناقصة أو غامضة تتعلق بتبليغ اعتماد أو تعديل اعتماد تبدى بإبالغو        
تلك ادلعلومات إذل ادلستفيد للعلم فقط دون أي مسؤولية عليو، يكون األخطار ادلبدئي الذي يرسلو البنك للمستفيد 

واضحا، زلددا و صرػلا و ال توجد أي مسؤولية على البنك مبلغ االعتماد، و على ىذا األخري أن يقوم بإبالغ البنك 
فاتح االعتماد باإلجراء الذي حدث و يطلب منو تزويده بادلعلومات الالزمة، و من ناحية أخرى فان البنك فاتح 

 (1)االعتماد تقع عليو مسؤولية تزويد مراسلو بادلعلومات ادلطلوبة دون تأخري

 مسؤولية البنوك اتجاه العمالء: الفرع الثالث

      إن مسؤولية البنك ذباه العميل فيها ؼلص ىذه الناحية تنحصر يف مهمتني

___________________ 
  المتعمقة باالعراف الدولية الموحدة لتنظيم االعتمادات المستندية1993 الصادر عن غرفة التجارة الدولية 500 من الكتيب رقم 12 المادة )1(
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رئيسيتني، غلب أن يقوم هبما البنك كي ينفذ التزامو ذباه العميل، فالعميل عندما يقوم بطلب فتح االعتماد، فان من 
أحكام شروط ىذا العقد أن يقوم البنك بفحص ادلستندات اليت يقوم ادلستفيد إذل البنك ادلكلف أو البنك ادلصدر إذا 
كانت شروط االعتماد تتطلب ذلك، و الواجب الثاين الذي يقع على البنك بعد استالم ادلستندات و فحصها ىو أن 
يقوم بنقلها للعميل، و ذلك الن ىذه ادلستندات سبثل البضاعة، و ال ؽلكن للعميل األمر أن يتصرف بالبضاعة إال إذا 

 )1( .حصل على ادلستندات ادلمثلة ذلا

 مسؤولية البنوك اتجاه المستندات المقدمة: الفرع الرابع

      تقع على سلتلف البنوك أطراف االعتماد أدلستندي مسؤولية الفحص الدقيق جلميع ادلستندات ادلقدمة و التأكد من 
ادلطابقة الظاىرية ذلا لشروط االعتماد أدلستندي ووفقا للمعايري و القواعد ادلصرفية الدولية، و أي تناقص يف ادلستندات 

 .غلعلها غري مطابقة لشروط االعتماد باإلضافة لذلك يتعني إال يتعدى فًتة فحص ادلستندات سبعة أيام

       أما بالنسبة دلسؤولية البنوك عن نقل الرسائل أو نتائج القوة القاىرة فإهنا ال تتحمل أي مسؤولية أو التزام أو ضياع أي 
مراسالت أو مستندات تكون يف طريقها بني أطراف معينة، و ال تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية عن األخطاء النامجة 

 .عن الًتمجة أو تفسري ادلصطلحات الفنية، و ربتفظ حبقها يف إبالغ شروط االعتماد كما ىي دون ترمجة

      باإلضافة إذل ذلك ال تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية فيما يتعلق بالنتائج ادلًتتبة على انقطاع سري أعماذلا بسبب 
 .حوادث القضاء و القدر أو ظروف أخرى متعلقة باالستقرار ادلين

    و فيما يتعلق بأي اعتماد ينتهي اجلو خالل مدة انقطاع سري العمل ال تقوم البنوك عند استئناف نشاطها بالدفع يف 
 .تاريخ االستحقاق أو قبول مسحويات ادلستفيد أو تداول ادلستندات ربت االعتماد ما دل يرد ذلا ربويل صريح للقيام بذلك

)2( 

___________________ 
 .  المتعمقة باألعراف الدولية الموحدة المتعمقة بتنظيم االعتمادات المستندية1993 الصادر عن غرفة التجارة الدولية 500 من الكتيب رقم 18  المادة )1(
 . المتعمقة باألعراف الدولية الموحدة المتعمقة بتنظيم االعتمادات المستندية1993 الصادر عن غرفة التجارة الدولية 500 من الكتيب رقم 19 المادة )2(
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 عالقة االعتماد ألمستندي بالتحصيل ألمستندي:المبحث الثالث 

       نظرا للدور اذلام الذي تلعبو التجارة اخلارجية للدول و اجملتمعات يف التنمية االقتصادية وجدت عدة تقنيات اليت 
تتدخل هبا البنك حلل كل التعقيدات باعتبارىا أداة دفع للتجارة الدولية ضلو االزدىار، و من أىم ىذه التقنيات التحصيل 

 .أدلستندي و االعتماد أدلستندي

 مفهوم التحصيل ألمستندي و أنواعو: المطلب األول

تكتسب عمليات التحصيل أدلستندي أعلية بالغة يف عمليات التجارة الدولية نظرا دلا يتسم بو من اعتبارات السرعة و     
 .ادلرونة و الثقة و اطلفاض تكلفتها و كذلك استجابتها لطبيعة العمل التجاري الدورل

 تعريف التحصيل: الفرع األول

 التحصيل أدلستندي ىو قيام البنك بتحصيل القيمة ادلبنية يف السندات ادلسلمة إليو اخلاصة بعمليات التبادل »      
 )1(.«التجاري مثل سندات شحن البضائع ادلصدرة إليو من بنك أخر مراسل لو

 تقنية دفع من خالذلا يقوم ادلصدر و ىذا بعد إرسالو البضاعة اليت ىي زلل التعاقد بتقدؽلو إذل »:        كما عرف انو
 )2(.«البنك ادلستندات اليت اتفق عليها مع ادلستورد مقابل الدفع أو قبول ورقة ذبارية

تلقى بنك ما أمرا من مصدر البضائع أو اخلدمات بان : و استنادا دلا سبق ؽلكن تعريف التحصيل أدلستندي على انو      
ربويل مستندات الشحن أي مستورد يف بلد أخر مقابل احلصول على قيمة ىذه ادلستندات و يتكون من أربعة أطراف 

 :ادلتمثلة فيما يلي

 .ىو الذي يقوم بتقدمي ادلستندات اخلاصة بعملية التحصيل إذل بنكو: )البائع، المصدر(األمر  -

 . ىو الطرف الذي تقوم إليو مستندات التحصيل للدفع أو القبول:)المستورد(المشتري -

 .ىو ادلكلف بالتحصيل أو القبول من طرف ادلستورد طبقا ألوامر بنك البائع: البنك المكلف بالتحصيل -

 . يستبدل ادلستندات من قبل البائع، و يقوم بدوره و بإرساذلا إذل البنك ادلكلف بالتحصيل:)بنك اإلشعار(بنك البائع -

   ___________________ 
 .152:  أحمد غنيم، مرجع سابق، ص)1  )
  .13: فيصل محمود مصطفى النعيمات، مرجع سابق، ص)2)
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 أنواع التحصيل ألمستندي: الفرع الثاني
 )1(:ؽلكن أن ظليز بني نوعني أساسني من التحصيل أدلستندي و علا    

  يف ىذا النوع يستطيع ادلستورد أو البنك الذي ؽلثلو أن يستلم ادلستندات و لكن مقابلالمستندات مقابل الدفع-1

        أن يقوم بالتسديد الفعلي نقدا للبضاعة 

 مستندات مقابل القبول-2

     حسب ىذه الصيغة، ؽلكن للمستورد أن يستلم ادلستندات و لكن ذلك ال يتم إال بعد قبول الكمبيالة ادلسحوبة 
 .عليو و تسمح ىذه الطريقة للمورد باالستفادة من مهلة التسديد

 آلية سير عملية التحصيل ألمستندي: المطلب الثاني

     ينشا التحصيل أدلستندي استجابة لكل ما يشتغل ذىن ادلصدر و ادلستورد و كذلك لتحقيق حاجيات التامني ذلما، 
 .فاألول ضد خطر عدم التسديد و الثاين ضد عدم استالم البضاعة

 مراحل سير عملية التحصيل ألمستندي: الفرع األول

 )2( :     سبر عملية التحصيل أدلستندي خبطوات ؽلكن تلخيص مراحل سري ىذه العملية خالل ادلخطط التارل

  

                                                       1 

 

              2            7                                                 4          5 

                                                       3                                                    

                                        6 

 .97:  قطاف زىرة، مرجع سابق، ص:                     المصدر

___________________ 
 .102-101:  الطاىر لطرش، مرجع سابق، ص)1( -

 .99-98:  قطاف زىرة، مرجع سابق، ص)2    )
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 مراحل سير عملية التحصيل ألمستندي (3-3)شكل

-ر      األم

  المصدر

 المشتري

 المستورد

البنك المكلف  بنك البائع

 بالتحصيل 
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 :      من ادلخطط أعاله ؽلكن شرح خطوات عملية سري التحصيل أدلستندي كالتارل

قيام ادلصدر و ادلستورد بعملية ادلفاوضات و االتصاالت بشأن اإلشعار عن منتجات معينة لعرض األسعار و - )1(
 .التوصل إذل اتفاق هنائي بينهما يتم ترمجتو يف فاتورة ذبارية هبا كل الشروط ادلتفق عليها

 .يتم ذبهيز البضاعة ادلطلوبة للشحن و تقدمي الوثائق إذل بنك البائع مع كافة الشروط مرفقة بأمر التحصيل- )2(

 . إرسال مستندات مصحوبة بالتعليمات الواجبة التنفيذ يف بلد ادلستورد إذل بنك البائع)3(

 .البنك ادلكلف بالتحصيل يعرض ادلستندات على ادلستورد-)4(

 .استالم ادلستندات و دفع قيمتها أو قبوذلا-)5(

يقوم البنك القائم بعملية التحصيل بتحويل قيمة أو إرسال ادلستندات الدالة على قبول ادلستندات التحصيل إذل - )6(
 .البنك ادلكلف بالتحصيل

إذا كان الدفع فان البنك ادلكلف بالتحصيل ػلول للبنك الذي ػلول ذلذا األخري، أما إذا كان القبول فان البنك -)7(
 .ادلكلف بالتحصيل يقوم بإرسال الفتجة لبنك البائع الذي ػلتفظ هبا إذل غاية االستحقاق

 المقارنة بين االعتماد و التحصيل ألمستندي:المطلب الثالث

    كل من االعتماد أدلستندي و التحصيل أدلستندي تقنيني من تقنيات الدفع يف سبويل التجارة الدولية، كوهنا بضمان 
 .من البنك لكن ؼلتلفان يف بعض األوجو

 .    و اجلدول ادلوارل يبني ادلقارنة بني االعتماد و التحصيل ادلستندين

 

  )1-3(    جدول 

 التحصيل ألمستندي                  االعتماد ألمستندي                
 
 األطراف  

 )طالب االعتماد(ادلستورد-
 .البنك ادلصدر لالعتماد-
 .)ادلستفيد(ادلصدر-
 .البنك مبلغ االعتماد-

  )البائع، ادلصدر(اآلمر -
  )ادلسحوب عليو، ادلستورد(ادلشًتي-
  )بنك اإلشعار(بنك البائع-
 بنك ادلكلف بالتحصيل-

   جدول يوضح ادلقارنة بني االعتماد أدلستندي و التحصيل أدلستندي 



ل الفصل الثاللللللللللللللللللل االعتثال اتمعتندل ل اعتفصصل امتندل ا ال اعتموصل اعتثاال الثارصيلل
 

 
 

   األنواع

 
 االعتماد القابل لإللغاء، القطعي، ادلؤيد، الدفعة -

 الدوار، الظهري، الدفع )الشرط األمحر( ادلقدمة
 .باالطالع، القبول القابل للتحويل

 

 .ادلستندات مقابل دفع قيمتها -

 .مستندات مقابل قبوذلا -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   االلتزامات 

 التزامات طالب االعتماد-1
 الوفاء بقيمة الغطاء النقدي لالعتماد سواء -

 .كان كليا أو جزئيا
 الوفاء بقيمة العموالت و ادلصاريف و الرسوم -

 .اخلاصة باالعتماد
 قبول و سحب مستندات الشحن اليت ترد  -

 .مطابقة سباما للشروط
 .التزامات البنك فاتح االعتماد-2

 وخص مستندات شحن اليت ترد على قوة  -

 .االعتماد دبا ػلفظ حقوق عمالءه
 االلتزام بتسليم ادلستندات إذل عملية األمر بفتح-

 .االعتماد
 .التزامات البنك ادلبلغ االعتماد-3
 مراعاة السرعة و الثقة يف إبالغ ادلستفيد من -

 .االعتماد بتفاصيلو و شروطو
 أن يبذل مدة زلدودة يف فحص مستندات الشحن-

 .للتأكد منها مطابقتها لشروط االعتماد
 .التزامات ادلستفيد من االعتماد-4
 .التأكد من صالحية االعتماد أدلستندي-
التأكد من أن نوع االعتماد أدلستندي و شروطو و ضوابطو -

 .مقبولة و شلكنة

 البنوك ملزمة فقط بالتأكد من أن مستندات-1
 الشحن ادلقدمة تتطابق مع ما ىو مدون بأمر 
 التحصيل و ال تنسحب مسؤوليتها إذل فحص

 .ادلستندات ذاهتا
 البنوك ليست مسؤولة على تصرفات-2

 . األطراف األخرى
 

 البنوك ليست مسؤولة على شكل أو كفاية-3
 أو دقة أو أصالة أو احلجة القانونية ألي 

 .مستند
 البنوك ليست مسؤولة عن النتائج ادلًتتبة -4

 .عن القوة القاىرة
 

  عبد الرمحان، التمويل البنكي للتجارة الدولية، مذكرة ماسًت، زبصص ذبارة ولوجستيك أورو متوسطي:المصدر 

 .78-77:، ص2011-2010كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة مستغازل، 
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ل الفصل الثاللللللللللللللللللل االعتثال اتمعتندل ل اعتفصصل امتندل ا ال اعتموصل اعتثاال الثارصيلل
 

 .  و منو ؽلكن استنتاج أوجو التشابو و أوجو االختالف

 أوجو التشابو-

 .كل من االعتماد أدلستندي و التحصيل أدلستندي تقنيتني دفع من التقنيات الدولية    -

  .)ادلشًتي، بنك ادلشًتي، البائع، بنك البائع(كل منهما يشًتط فيهما أربعة أطراف     - 

 .)السالفة الذكر(كل منهما يتعرضان دلخاطر و ػلققان منافع     - 

 أوجو االختالف-

 .التحصيل أدلستندي وسيلة دفع مستندي بسيطة ال تستعمل كثريا لكوهنا ال ربتوي على ضمانات كثرية و أكيدة   - 

 .التحصيل أدلستندي مستدل عن العقود التجارية   - 

البنوك ملزمة بالتصرف بنية مسنة مع التدخل عقالين أي أهنم غري مسؤولني على ما يًتتب من نتائج يف حالة    - 
 .الضياع إال إذا كانت البنوك ىي نفسها قامت باخلطأ على االعتماد أدلستندي

 .التحصيل أدلستندي يضمن للبائع، من أحسن من فاتورة بسيطة لكن اقل ضمانا من االعتماد أدلستندي   - 

 .وسيلة اقل ضمان من االعتماد أدلستندي، حيث نعتمد على الثقة بني ادلتعاملني   - 

وسيلة دفع دولية تسهل عملية تبادل السلع و اخلدمات و ىي تقنية جديدة، و الوسيلة األكثر استعماال يف    - 
 .ادلبادالت التجارية الدولية بعد االعتماد أدلستندي
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 خالصة الفصل الثالث    



ل الفصل الثاللللللللللللللللللل االعتثال اتمعتندل ل اعتفصصل امتندل ا ال اعتموصل اعتثاال الثارصيلل
 

من خالل ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل تبني أن كل من االعتماد أدلستندي و التحصيل علا من أىم الوسائل       
ادلعتمدة يف العصر احلديث يف رلال التجارة الدولية و مساعدة على إسبام الصفقات بني الدول ادلختلفة يف ثقة تامة، إذ 

 .من دوذلما يصعب، و قد يستحيل إسبام أالف الصفقات اليت تربم كل يوم يف رلال التجارة اخلارجية

    و تربز أعلية ىاتني التقنيتني كوهنما وسيلتني دفع من جهة و سبويل من جهة أخرى إذ تساعد على تسوية العملية 
التعاقدية التجارية بني ادلصدر و ادلستورد إضافة إذل منحها اآلمال لكال الطرفني عن طريق الوساطة البنكية و ىي معتمدة 

 .من طرف الغرفة التجارية الدولية حيث خصصت لو مجلة من القواعد و األعراف ادلوحدة لتنظيمها و تسهيل التعامل هبا
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 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

 تمهيد

       تقـو عمليات استَتاد البضاعة أو تصديرىا على عالقات بُت أطراؼ معنويُت أو طبيعيُت، ال يعلم كل منهما 
 .ظروؼ الطرؼ األخر لبعد ادلسافة بُت ادلتعاقدين، و ذلذا جيب أف تتم العملية من خالؿ وساطة البنوؾ

      كما زبتلف طرؽ وسائل الدفع يف التجارة اخلارجية اليت يتم دبوجبها لتسديد أشباف السلع و اخلدمات باختالؼ 
ادلنطقة اجلغرافية اليت يقيم البائع و ادلشًتي و كذا اختالؼ العملة زلل الدفع، و ذلك عن طريق وسائل الدفع تعتمد على 

 .مدى معرفة ادلصدر بادلستورد و مدى الثقة ادلتبادلة بينهما

     يف ىذا الفصل سوؼ نتبادؿ مفاىيم عامة حوؿ البنوؾ مربزين كيفية سبويلها للتجارة اخلارجية، مث نتطرؽ إذل دور 
 .الضمانات البنكية لتمويل التجارة اخلارجية
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 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

  أساسيات حول البنوك:المبحث األول 

       شلا ال شك فيو أف أي وحدة إنتاجية من الوحدات العاملة يف قطاع األعماؿ سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة 
أشخاص أو مؤسسة خاصة أو عامة، فهي ربتاج إذل موارد مالية تفوؽ إمكانياهتا و قدراهتا الذاتية، و تكوف بذلك حباجة 
إذل وسيلة لتمويل ىذه العمليات و النشاطات و بناءا على ذلك ديكن اعتبار البنوؾ بأنواعها ادلختلفة ادلصدر األساسي 

 .لتمويل ىذه ادلؤسسات

     و لقد عرفت ىذه البنوؾ تطورا ىاما عرب التاريخ و قد مس ىذا التطور كل اجلوانب، كل ذلك أدى إذل بروز 
 .وظائف جديدة بالنسبة للبنوؾ سباشيا مع ىذه التطورات و مواكبة دلتطلبات العصر

  مفهوم البنك و نشأتو:المطلب األول 

 .     تقـو البنوؾ بدور أساسي يف تطوير االقتصاد، حيث تقدـ خدمات مالية ال ديكن لالقتصاد االستغناء عنها

  نبذة تاريخية حول البنك:الفرع األول 

 و يقصد هبا ادلنضدة اليت يتم فيها عد و تبادؿ العمالت، Bancoىي الكلمة االيطالية  Banque    إف أصل كلمة 
مث أصبحت فيما بعد تعٍت ادلكاف الذي توجد فيو تلك ادلنضدة و ذبري فيها ادلتاجرة بالنقود، أما  بالعربية فيقاؿ صرؼ 

صارؼ و اصرؼ الدنانَت دبعٌت بدذلا بدراىم أو دنانَت سواىا، و الصريف ىو بيع النقود ادلالية اليت تتعاطى االقًتاض و 
 )1( .القرض

     لقد عرفت البنوؾ يف اآلونة األخَتة تطورا مذىال حىت أصبح من الصعب اليـو إعطاء تعريف جامح مانع للمصرؼ 
التجاري، و يرجع ذلك ألسباب عدة ىامها تنوع ىياكل مؤسسة القرض، و كذا تنوع نشاطها البنكي، كما يرجع ذلك 

 )2( .إذل اشًتاؾ بعض ادلنشات ادلالية يف تؤديو خدمة أو رلموعة من اخلدمات اليت تؤديها ادلصاريف

 

___________________ 
 .93 :ص ،1993 محمد سعيد سمطان، إدارة البنوك، بدون طبعة، الدار الجامعية لمصناعة و النشر، اإلسكندرية، )1(

 .45 :، ص 2003 إسماعيل محمد هاشم، مذكرة في النقود و البنوك، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مكان النشر غير متوفر، )2(
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 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

  تعريف البنك:الفرع الثاني 

  :       فقد تعددت مفاىيم البنوؾ و اختلفت، إذ نذكر منها مايلي 

 عبارة عن مؤسسة نقدية تقبل األمواؿ من اللذين لديهم فائض عن احتياجاهتم، »     حيث يعرفو االقتصاديوف على أف 
و بذلك تكوف مدينة ذلم بقيمتها، و تقـو بتقدديها إذل اللذين ىم حباجة إليها و عليو فالبنك حيفظ النقود و األمواؿ من 

 )1(«.األشخاص و يتقاضى أجرا عن ىذه اخلدمة، و يقدمها للذين يطلبوهنا

 منشاة تنصب عملياهتا الرئيسية على ذبميع النقود الفائضة عن حاجة اجلمهور أو » :        أيضا يعرؼ البنك على أنو 
  )2(«.منشات األعماؿ أو الدولة لغرض إقراضها لآلخرين، وفق أسس معينة، أو استثمارىا يف أوراؽ مالية زلددة

  :     و من ىذه التعاريف ديكن استخالص تعريف أخر، حيث يعرؼ البنك على انو 

 مؤسسة تتعامل باالسباف و الدين فهي تقـو بقبوؿ الودائع تدفع عند الطلب أو ألجاؿ زلددة و تزاوؿ عمليات التمويل »
 .و الشكل ادلوارل يساىم يف اجتماع مفهـو البنك كوسيط مارل )3(«.الداخلي و اخلارجي

             : )1-2 (شكل 

 

      تدفع فائدة و                                    تدفع فائدة أو فتح   تقدـ القرض 

 إذل                  تسديدات إذل         البنوؾ التجارية            حسابات جارية إذل 

 

 

 

___________________ 
 .13 :، ص 1989 فريدة الصعن، المصرف و األعمال المصرفية، الطبعة األولى، المصميب لمنشر و التوزيع، مكان النشر غير متوفر )1(
 .62 :، ض 2005 يعدل بخراز فريدة، تقنيات و سياسات التسيير المصرفي، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )2(

 .24 :، ص 2008 شاكر القرويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )3(
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 الػػبنك كػػوسيػػط مػػارل                 

 ادلقتػػرضػػُت    -
 األفػػػػراد    -
 منظػػمات األعماؿ    -

 
 

 

 ادلػػودعيػػن         -
 منظمات األعماؿ         -
 األفػػػػراد         -

 

 .73 : يعدؿ خبراز فريدة، مرجع سابق، ص : ادلصدر 



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

 . مؤسسة مالية بُت طرفُت، صاحب الفائض العجز:و عليو ديكن تعريف البنك على انو 

  أنواع البنوك:المطلب الثاني 

      يتكوف اجلهاز ادلصريف يف أي رلموع من عدد من ادلصاريف زبتلف وفق لتخصصها و الدور الذي تؤديو يف اجملتمع، 
 .فتعددت بتعدد أنواع أعماذلا ادلصرفية، و بتعدد األنظمة اخلاضعة ذلا

  البنوك المركزية:الفرع األول 

       البنك ادلركزي يطلق عليو بنك البنوؾ لكونو يقف على قمة النظاـ ادلصريف سواء من ناحية اإلصدار النقدي أو من 
ناحية العمليات ادلصرفية و ربقيق الرقابة، سبنحو احلكومات سلطات اإلصدار و سلطة السيطرة على البنوؾ ادلوجودة 

 )1( .1962ديسمرب  13 بتاريخ 62/144باختالؼ أنواعها، تأسس البنك ادلركزي اجلزائري بالقانوف رقم 

  البنوك التجارية:الفرع الثاني 

      تعرؼ على أهنا تلك ادلنشات ادلالية اليت تقـو بصفة معتادة بقبوؿ ودائع تدفع عند الطلب أو اآلجاؿ احملددة، و 
تزاوؿ عمليات التمويل الداخلي و اخلارجي عند الطلب، كما تباشر عمليات تنمية االدخار و االستثمار ادلارل يف 

الداخل و اخلارج و ادلسامهة يف إنشاء ادلشروعات يف عمليات مصرفية و ذبارية و مالية طبقا لؤلوضاع اليت يقررىا البنك 
 )2( .ادلركزي

 . البنوؾ ادلتخصصة:الفرع الثالث 

     ىي بنوؾ تتخصص يف سبويل نشاط اقتصادي معُت و من ابرز أنواعها، البنوؾ الصناعية، الزراعية و العقارية، و تقـو 
ىذه البنوؾ بتشغيل مواردىا يف قروض يغلب عليها أف تكوف طويلة األجل، أما مواردىا فإهنا تستقيها من رأس ادلاؿ 

 )3( .البنك و من السندات و القروض العادية اليت تصدرىا و ليست الودائع كما ىو احلاؿ يف البنوؾ التجارية

___________________ 
 . المتضمن بإنشاء البنك المركزي الجزائري13/12/1962 الصادر في 144-62 القانون رقم )1(

 .17:، ص 2007 أحمد محمد غنيم، إدارة البنوك تقميدية الماضي و الكترونية الحاضر، الطبعة األولى، المكتبة العصرية، اإلسكندرية، )2(

 .40 :، ص 1994 عبد اهلل بن احمد الطيار، البنوك اإلسالمية بين النظرية و التطبيق، الطبعة الثانية، دار الوطن، مكان النشر غير متوفر، )3(
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 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

  ىي البنوؾ اليت تعتمد بشكل رئيسي على أمواذلا اخلاصة باإلضافة إذل الودائع ألجاؿ : بنوك االستثمار و األعمال -4
يف قيامها باإلعماؿ اليت أنشئت من اجلها، و من أىم ىذه األعماؿ تقدمي القروض طويلة األجل للمشروعات أو 

 )1(. ادلسامهة يف إغراض االستثمار

  وظائف البنك و أىدافو:المطلب الثالث 

 .يلعب البنك دورا أساسيا و فعاال على مستوى النشاط االقتصادي و ادلارل للمتعاملُت، كما لو من وظائف و أىداؼ صبة

 )2( :  تتمثل وظائف البنك فيما يلي : وظائف البنك :الفرع األول 

  :قبوؿ الودائع و تنمية االدخار - 

     تقـو البنوؾ التجارية بصفة معتادة بقبوؿ ودائع األفراد و اذليئات اليت تدفع عند الطلب أو بناءا على أخطار مسبق 
 أو بعد انتهاء اجل زلدد

    تقتصر وظيفة البنك التجاري على رلرد قبوؿ ودائع يقدمها األفراد و اذليئات و احلصوؿ على فوائد دبجرد احلصوؿ 
 .عليها

مزاولة عملية التمويل الداخلي و اخلارجي دبا حيقق أىداؼ خطة التنمية و ذلك من خالؿ االدخار و قبوؿ الودائع - 
قصَتة األجل لكي تستخدـ ىذه الودائع يف عمليات التمويل الداخلي و اخلارجي خاصة سبويل عمليات التجارة اخلارجية 

 .كما ذلا من أمهية و دور بارز يف استعماؿ خطة التنمية االقتصادية

  :تقدمي اخلدمات ادلصرفية - 

       حيث تنافس البنوؾ التجارية يف تنويع اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها، يف تبسيط إجراءات حصوؿ العمالء على 
 .ىذه اخلدمات

  أىداف البنوك:الفرع الثاني 

     تستهدؼ البنوؾ بتأديتها لوظائفها ادلختلفة و اليت تتمحور حوؿ وظيفة الوساطة

___________________ 
 لكحل عالل، دور التقنيات البنكية في ترقية التجارة الخارجية، مذكرة ماستر، تخصص تجارة و الموججيستيك األورو متوسطي، كمية العموم االقتصادية، )1(

 .43-42 :، ص 2007-2006جامعة المدية، 

 .11-10 :، ص 2000 زياد رمضان، االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر، مكان النشر غير موجود، )2(

31 



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

  :ادلالية إذل ربقيق أىدافها العامة و اليت ديكن إصباذلا فيما يلي 

    و يسعى ادلصرؼ من خاللو لتحقيق ىدؼ زيادة قيمة إرباح مالكية عن طريق ربقيق أرباح مالئمة ىدف الربحية-1  
و توزيعها عليهم بعد االحتفاظ جبزء منها على شكل احتياطات إجبارية و اختيارية، و سلصصات متنوعة و أرباح غَت 

معدة للتوزيع، و لتحقيق ىذه األىداؼ للحصوؿ على أرباح من طرؼ ادلصرؼ البد عليو أف يوظف األمواؿ اليت حصل 
عليها من ادلصادر ادلختلفة، و أف خيفض نفقاتو و التكاليف، الف اإلرباح ىي الفرؽ بُت اإلرادات اإلصبالية و النفقات 

 )1( .الكلية

 ىدف األمان-2  

يتجلى ذلك من خالؿ تطبيق نشاطات و سياسات آمنة، أي ذبنب البنك احلوادث العارضة اليت قد هتدد مركزه ادلارل،    
و يتحقق كدخلو طبيعة لتحقيق ىذه السيولة و كفاءة بناء إدارة زلفظة القروض، و رلمل القرارات اإلسًتاذبية اليت تتخذىا 

 )2( .إدارة البنك يف تسيَت رلريات العمل بالبنك

 ىدف السيولة-3  

   و يقصد بسيولة القرض إمكانية ربويلو إذل نقد يف موعد استحقاؽ و يهتم يف رلاؿ دراسة موقف سيولة القرض بتقسيم 
 )3( .رأس ادلاؿ ادلتداوؿ و مدى كفايتو دلواجهة احتياطات ادلنشاة، فالعجز فيو جيعلها غَت قادرة على رد القرض

  ىدف الحصة السوقية-4  

     و احلصة تعٍت نصيب البنك من حجم السوؽ ادلصريف، فال ديكن اصلاز األىداؼ اإلسًتاتيجية دوف إسًتاتيجية فعالة 
 .للتسويق، يستطيع البنك من خالذلا مواجهة ادلنافسة القائمة يف السوؽ، و تدعيم حصتو السوقية

   إف ىناؾ حاجات قائمة ال تشبعها ادلنتجات ادلصرفية ادلعروضة داخل السوؽ و من شبة ديكن للبنك دراسة إمكانية تقدمي 
 )4(. منتجات مصرفية جديدة أو تطويرىا

___________________ 
 .38:، ص 2006 محمد عبد الفتاح الصيرفي، إدارة البنوك، بدون طبعة، دار المناهج لمنشر، عمان، )1(

 .39 : مرجع نفسه، ص )2(
 أحمد بن الصمد، إدارة القروض المصرفية من خالل التحكم في خطر عدم التسديد، رسالة الماجستير، كمية العموم االقتصادية و التسيير، تخصص )3(

 .64 :، ص 2000مالية، الجزائر، دفعة 

 .34 : زياد رمضان، مرجع سابق، ص )4(
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  أساسيات تمويل التجارة الخارجية:المبحث الثاني 

      يتطلب التطور الكبَت حلجم التجارة اخلارجية و الذي استغرؽ عقود طويلة، و احلاجة إذل إجياد آليات لضماف 
حقوؽ ادلصدرين و ادلسؤولُت معا، و قد كانت البنوؾ التجارية ىي الوسيط الذي ديكنو أف يلعب الدور يف سبويل التجارة 

 .اخلارجية بُت سلتلف دوؿ العادل

  مفهوم التمويل و أىميتو:المطلب األول 

     تعترب وظيفية التمويل من الوظائف البالغة األمهية و ذلك دلا توفره من أمواؿ الزمة لتغطية نفقات ادلشاريع ادلختلفة 
 .بقدر حاجتها ادلطلوبة

  مفهوم التمويل:الفرع األول 

  :    تعددت تعارؼ التمويل، و اليت ديكن ذكر أمهها فيما يلي    

البحث عن الطرؽ ادلناسبة للحصوؿ على األمواؿ و تقييم تلك الطرؽ » :     التمويل بادلفهـو التقليدي يُعرؼ على أنو 
و احلصوؿ على ادلزيج األفضل من بينها بشكل يُناسب كمية و نوعية احتياجات و التزامات ادلؤسسة ادلالية  ، أما من 

  (1).« اإلمداد باألمواؿ وقت احلاجة جلميع القطاعات سواء عامة أو خاصة:جانب ادلفهـو االقتصادي فهو 

توفَت النقود يف الوقت ادلناسب أي يف الوقت اليت تكوف فيو ادلؤسسة يف أمس احلاجة إذل » :      كما يعرؼ على أنو 
 (2).«األمواؿ

 توفَت موارد مالية مناسبة بأسعار فائدة متميزة، و يتضمن توفَت  »:و نقصد بالتمويل ادلصريف يف التجارة اخلارجية       
، ضرورة العمل على توفَت نوعُت من التمويل، سبويل متوسط و طويل األجل لالستثمارات اجلديدة، و سبويل  التمويل الالـز

 (3).«قصَت األجل لتمويل النشاط القائم

___________________ 
 .98 :، ص 1990 حسن الخموندي، المؤسسات االقتصادية، بدون طبعة، دار النهضة، لبنان، )1(
 .06 :، ص 1992 محمد توفبق ماضي، تمويل المشروعات، بدون طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، )2(

 .113: شاكر القزويني، مرجع سابق، ص (3)
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 . البحث على السبل ادلناسبة للحصوؿ على األمواؿ:   و منو ديكن تعريف التمويل على انو    

  أىمية تمويل التجارة الخارجية:الفرع الثاني 

من االنشغاالت الكربى للمتعاملُت االقتصاديُت الدوليُت، نظرا دلا تكتسبو من أمهية يف       يعد سبوؿ التجارة اخلارجية
العمليات التسويقية، حيث أدت احلاجة إذل التوقيف بُت رغبة ادلصدر يف السداد الفوري، و رغبة ادلستورد يف الدفع إذل 

 .وجود أنواع سلتلفة من االئتماف قصَت، متوسط و طويل األجل

     و هتدؼ سياسة التوسع يف تقدمي االئتماف ادلصدر، توفَت السيولة الالزمة لو لشراء خدمات و مستلزمات إنتاجية 
، إما ) أشهر6(الزمة لعمليات اإلنتاج بغرض التصدير، حيث تتوذل عامة البنوؾ التجارية إما عقود االئتماف قصَت األجل

، و قد أدت ادلنافسة يف األسواؽ الدولية إذل االذباه ضلو إعطاء مزيد من ) سنوات5من سنة إذل (عقود طويلة األجل 
التسهيالت يف الدفع للمستورد األجنيب، فلم تعد ادلنافسة قاصرة على األسعار و اجلودة، بل أصبحت التسهيالت يف 

 (1) .الدفع، احد أىم عناصر التسويق اخلارجي و مع إعطاء تسهيالت يف الدفع لالحتفاظ باألسواؽ اخلارجية

  شروط التمويل و مخاطره:المطلب الثاني 

     للمستثمر أىداؼ أساسية منها احلصوؿ على فوائد كبَتة تفوؽ تكاليف االستثمار، و ىو ما ال حيقق اال بادلرور عرب 
 .عمليات مالية تكوف متبوعة بشروط و مهددة دلخاطر

  شروط التمويل:الفرع األول 

 (2) .    للتمويل شروط يتم دبقتضاهتا، و تتضمن سالمتو و فعاليتو و سبكن من بلوغ األىداؼ ادلرجوة

 .جيب أف حيدد ادلبلغ الالـز لالستثمار أو ادلشروع بدقة -

 .حساب ادلردودية التقديرية للمشروع و جيب أف تكوف ادلردودية اكرب من تكلفة االستثمار -

 شروط عامة مرتبطة دبتطلبات رأس ماؿ العامل ردبا تكوف أكثر الشروط شيوعا يف اتفاقيات القروض و اذلدؼ  -

  ___________________ 
 .62:، ص 2000عمي الطاهر، اإلصالحات الحديثة لمجهاز المصرفي، رسالة ماجيستير، في العموم االقتصادية، تخصص نقود، مالية، بنوك، جامعة الجزائر، )1(
 .115-114 : شاكر القزويني، مرجع سابق، ص )2(
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      من ىذا القيد ىو حفظ مركز الشركة من قدرهتا على رد القرض، و غالبا ما تطلب البنوؾ أف ال يقل احلد األدىن 
 .لرأمساؿ العمل عن ىذا ادلبلغ

ربقيق ضماف شامل للقروض فقد حيتوي عقد القرض شروط كيفية استخداـ القرض، حيث يضمن للبك عدـ    - 
 .صرؼ األمواؿ ادلقًتضة يف أغراض غَت تلك اليت منح القرض على أساسها

  مخاطر تمويل التجارة الخارجية:الفرع الثاني 
  للمستثمر أىداؼ أساسية منها احلصوؿ على فوائد كبَتة تفوؽ تكاليف االستثمار و ىو يتحقق إال بادلرور عرب عمليات 

 (1)  :مالية تكوف صعبة بسبب ادلخاطر ادلختلفة اليت قد ربدث أثناء القياـ بعمليات التمويل و من أمهها ما يلي 

 مخاطر حسب الزمن و التي تتمثل في / 1          
 و تنجم أثناء عملية الصنع أي عند اصلاز الطلبية و قبل عملية التسليم، فقد حيدث انقطاع : مخاطر الصنع :أ -1      

 .أو توقف عن الصنع و ذلك ألسباب تقنية أو مالية
 و يظهر خالؿ فًتة التصنيع و ىي ناذبة عن ارتفاع األسعار الداخلية لبلد ادلورد الذي : مخاطر اقتصادية :ب-1      

 .يزعم عليو ربملها نتيجة ارتفاعها
 .مخاطر حسب طبيعتها/2      

  :  تصنف ادلخاطر حسب طبيعتها كالتارل 
 و ىي احتماؿ حدوث أزمات بُت ادلتعاملُت أو التغيَت يف احلكومات منها احلروب و : األخطار السياسية :أ -2      

 .االنقالبات العسكرية، كل ىذا يؤدي إذل خلق مشاكل فيما خيصص لتسوية القروض
 و ىي عدـ توفر السيولة للمشًتي أو عدـ دفعو للمستحقات يف اآلجاؿ احملددة أو كذلك :أخطار تجارية :ب -2      

 .عدـ استقرار احلالة ادلدنية باإلضافة إذل سلاطر تتعلق بعملية تصريف البضائع
  ) مخاطر سعر الصرف(المخاطر المالية / 3      

  :      ديكن ربليل ادلخاطر ادلالية على مستويُت 
  يلعب سعر الصرؼ التوازف بُت الواردات و الصادرات أي يف ادليزاف:أ -3      

___________________ 
 .17-13 : احمد بن الصمد، مرجع سابق، ص )1(
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التجاري، و تؤثر سياستو على الواردات من حيث الطلب عليها و العمالت ادلتاحة لتمويلها، و يؤدي التخفيض يف 
العملة يف اغلب األحياف إذل زيادة الواردات، شلا يتوقع ادلستوردين ادلواطنُت ارتفاع جديد يف اإلشعار، و نقص الصادرات 

 .الستفادة من فارؽ سعر الصرؼ بسبب انتظار ادلستوردين األجانب زبفيض جديد يف العملة

على اخلزينة و ادلؤسسة ادلصدرة إتباع إسًتاتيجية التغطية ضد سلاطر الصرؼ ادلتعلقة  :على الصادرات :ب -3    
بالصادرات، و من ادلعروؼ أف عملية التصدير تستلـز أمواال طائلة، فهي غالبا ما تكوف معنية من قبوؿ التحويالت 

البنكية، و من ادلؤكد يف حالة تلقي الصعوبات يف إسباـ العملية التصديرية فاف ادلموؿ الذي موؿ ىذه العملية سيتعرض 
 .دلخاطر مالية قد تؤثر على توازنو ادلارل

 .مخاطر عدم تسديد أقساط القروض المقدمة للعمالء/ 4    

 (1) :و تتجلى فيما يلي 

 و ادلتمثلة يف اطلفاض أسعار األسهم و السندات ادلوجودة يف زلفظة االستثمار العائد إذل :سلاطر االستثمار       - 
 .البنك

 .سلاطر السرقة و االختالس      - 

 .سلاطر التذبذب يف أسعار الفائدة      - 

       و أخَتا ما ديكن قولو حوؿ ادلخاطر ادلتعلقة بالتجارة اخلارجية ىو أهنا متعددة و متفرقة و زلتمل وقوعها يف أي 
حلظة شلكنة، لذا جيب على ادلتعاملُت اخذ االحتياطات الالزمة قبل و أثناء و بعد سلتلف العمليات و منو ديكن تلخيص 

  :أىم ادلخاطر يف اجلدوؿ التارل 

___________________ 
 .102 : محمد توفيق ماضي، مرجع سابق، ص )1(
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 .60: زلمد توفيق ماضي، مرجع سابق، ص :المصدر 
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 أىم مخاطر تمويل التجارة الخارجية  

 إنشغاالت المستورد            إنشغاالت المصدر        نوع المخاطر       
         

       خطر التموين 
    

   ادلستورد يقـو بإلغاء أو 
    إدخاؿ تغَتات على الطلبة

 

 
   ادلصدر ال يريد أو ال ديكنو تنفيذ

   العقد التجاري سواء ألسباب تقنية
    أو مالية ألسباب أخرى

         
         خطر عدـ 

         الدفع 

    
  ادلصدر ال يرغب يف إرجاع أو 

     تعويض التسبيقات أو األقساـ
 

 
    ادلستورد ال يريد أو ال ديكنو أف 

    يدفع

       
        خطر الصرؼ

 

     
       تراجع العملة اليت يتم هبا 

        لدفع مقارنة
 

  
  ارتفاع قيمة العملة اليت يتم مقارنة

     بعملة ادلستورد

   
       خطر التحويل 

 

    
        الدفعات ال ديكن ربقيقها 

       يف العملة ادلعنية
 

 
 الدفعات ادلضمونة أو تسديد                     

 األقساط ادلدفوعة غَت شلكن

     
  خطر سياسي،   

 اقتصادي 
 

     
   أحداث اقتصادية أو سياسية 

       سبنع ادلصدر من تنفيذ العقد
 

  
   أحداث اقتصادية أو سياسية سبنع 

     ادلستورد من تنفيذ العقد
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  طرق تمويل التجارة الخارجية:        المطلب الثالث 

        حىت تقـو ادلؤسسة بوظائفها ىي حباجة إذل سبويل لذلك، كذلك بالنسبة للتجارة اخلارجية حىت تتم عمليات 
 .التصدير و االستَتاد فهي حباجة إذل سبويل

  طرق تمويل التجارة الخارجية:الفرع األول 

 (1) :       تنقسم طرؽ سبويل التجارة اخلارجية إذل طريقتُت، و تتمثل كاأليت 

 سبويل قصَت األجل للتجارة اخلارجية- 1

       تستعمل عمليات التمويل قصَت األجل للتجارة اخلارجية بغرض ربقيق الصفقات اخلاصة بتبادؿ السلع و اخلدمات 
مع اخلارج، من اجل تسهيل ىذه العمليات و البحث عن أفضل الطرؽ اليت تسمح بتوسيع التجارة اخلارجية، ىناؾ 

 .نوعُت رئيسُت من أدوات التمويل ادلستعملة يف التجارة اخلارجية

  : إجراءات تمويل البحث :أ -1

 :     تتخذ إجراءات سبويل البحث ثالثة أشكاؿ رئيسية 

 يقًتف ىذا النوع من التمويل باخلروج الفعلي للبضاعة من :القروض اخلاصة بتعبئة الديوف الناشئة عن التصدير      - 
ادلكاف اجلمركي للبلد ادلصدر، و تسمى بالقروض اخلاصة بتعبئة الديوف لكوهنا قابلة للخصم لدى البنك، و خيص ىذا 

 . شهرا كحد أقصى18النوع من سبويل الصادرات اليت سبنح فيها ادلصدروف لزبائنهم أجال للتسديد ال يزيد 

 ديكن للمؤسسات اليت قامت بعملية تصدير مع السماح بأجل التسديد لصاحل :التسبيقات بالعملة الصعبة       - 
زبائنها اف تطلب من البنك القياـ بتنسيق بالعملة الصعبة، و هبذه الكيفية تستطيع ادلؤسسة ادلصدرة أف تستفيد من مبلغ 

التسبيق يف سوؽ الصرؼ مقابل العملة الوطنية، و تقـو ادلؤسسة بتسديد ىذا ادلبلغ إذل البنك بالعملة الصعبة طادلا 
 .ستحصل عليها من الزبوف األجنيب يف تاريخ االستحقاؽ

___________________ 
 .113 :، ص 2001 الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1(
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 ربويل الفاتورة ىي آلية تقـو بواسطتها ادلؤسسة اليت تكوف يف غالب األمر مؤسسة قرض، :عملية ربويل الفاتورة       -
بشراء الديوف اليت ديلكها ادلصدر على الزبوف األجنيب، حيث تقـو ىذه ادلؤسسة بتحصيل الدين، و ضماف حسن القياـ 
 .بذلك، و هبذا ربل زلل ادلصدر يف الدائنية، و تبعا لذلك فهي تتحمل كل األخطاء الناصبة عن احتماالت عدـ التسديد

  إجراءات النوع و القرض:ب -1

     خيتلف ىذا النوع من التمويل عن سابقيو يف كونو يبُت صفة الدفع و صفة القرض يف أف واحد، و ىي تعترب من 
  :ادليزات األساسية لتمويل التجارة اخلارجية، و هبذا الصدد تصادفنا آليتُت نذكرىا 

 و ىي إمكانية متاحة للمصدر كي يقـو بتعبئة الكمبيالة اليت مت سحبها على ادلستورد، :خصم الكمبيالة ادلستندة     -
و تتمثل يف التكاليف اليت حيصل عليها، بنك ادلصدر يف ربصيل دين ادلصدر على ادلستورد، و ىذا النوع من القرض ال 

 .خيلوا من ادلخاطر مثل القروض العادية و أمهها ما يرتبط بالوضع ادلارل للمستورد و مدى قدرتو على التسديد

 .االعتماد أدلستندي و التحصيل أدلستندي سنتطرؽ إليهما بالتفصيل يف الفصل ادلوارل     -

  :تمويل متوسط وطويل األجل للتجارة الخارجية -2

  : شهرا و يتضمن أشكاال أمهها 18       خيتص ىذا النوع من التمويل تلك العمليات اليت تفوؽ عادة 

  قرض المشتري:أ -2

        ىو عبارة عن آلية يقـو دبوجها بنك معُت أو رلموعة من بنوؾ البلد ادلصدر بإعطاء قرض للمستورد، حبيث 
 .يستعملو ىذا األخَت بتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر، و بلعب ادلصدر دور الوسيط بُت البنك و ادلستورد

  قرض المصدر:ب -2

       يعٍت قياـ البنك دبنع قرض للمصدر لتمويل صادراتو، لكن ىذا القرض ناشئ باألساس عن مهلة للتسديد                               
 .  دينحها ادلصدر لفائدة ادلستورد) القرض(
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       يف حقيقة األمر تقدـ الدراسة اإلسًتاتيجية و التحليل ادلارل للمؤسسة اليت تطلب القرض معلومات شبنية عن ىذه 
ادلؤسسة، تسمح للبنك بتقييم  وضعيتها و إمكانياهتا ادلالية و بناءا على ىذا التقرير يقرر البنك فيما إذا كاف يقبل منح 

 .القرض أو ديتنع عن ذلك

  المراحل التي يمر بها البنك من اجل القيام بعملة التمويل: المطلب األول 

  المراحل التي يمر بها البنك من اجل القيام بعملية التمويل: الفرع األول 

 (1) .       حىت يقـو البنك بعملية التمويل دير عرب ادلراحل التالية

   دراسة الميزانية-1

      عند تلقي البنك طلب التمويل يف بداية األمر يقـو بدراسة أولية للتعريف على ادلشروع ادلقًتح و تنفيذه و السلع و اخلدمات 
اليت ستجٍت من ىذا ادلشروع و خصائصو و ادلؤىالت و اإلجراءات القائمة على ادلشروع، كما جيب معرفة ما إذا كاف ىناؾ سوؽ 

 . و ىكذا يتوصل البنك إذل القرار بشاف التسيَت يف مراحل الدراسة)اخل...نوعية اإلنتاج، سعر البيع(مالئمة

 اتخاذ القرار بالتمويل-2

      بعد التأكد من اكتماؿ ادللف شكليا و قانونيا و عالقة ادلؤسسة بطلب القرض، و كذا ربليلو ادلارل يتم، القياـ 
 .بزيادة مبدئية للمؤسسة أو من طالب القرض

       ديكن للطرؼ الذي قاـ بالدراسة أف يصرح باحلقيقة و ذلك بعد ازباذ القرار سواء كاف رفضا أو قبوال، البنك ىو 
ادلكاف الذي يتجو إليو طالب القرض يف أوؿ األمر، ليستفسر عن اإلجراءات و اخلطوات اليت دير هبا كما يصرح ذلذه 

ادلصلحة بنشاطو و ما الغرض من ىذا القرض، و يكوف الرد من طرؼ ادلؤسسة بوضع ادللف لديها، يتضمن كل األجوبة 
و األسئلة بُت األخصائيُت يف ىذا البنك، و بعدىا ترفع الدراسة األولية من البنك إذل ادلدرية اجلهوية اليت تقـو بدراسة 

 أخرى ذلذا ادللف، و ترفع  بدورىا إذل ادلصلحة العليا، و ىنا يكوف القرار األخَت 

___________________ 
 .118-117:، ص 1999 عقيل جاسم عبد اهلل، النقود و المصاريف، بدون الطبعة، دار المجد الالوي، عمان، )1(
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 .       سواء  الرفض أو القبوؿ، فإذا كاف الرد قبوؿ تأيت مرحلة اخذ القرار بتسليم مبلغ القرض
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 صرف التمويل-3

      عند االتفاؽ النهائي حوؿ منح القرض من طرؼ البنك تأيت ادلرحلة اليت توضح فيها اإلجراءات بالعقد و حيدد 
طريف العقد، كما يوضح ادلبلغ بدقة و ىذا باألرقاـ و األحرؼ دوف الغض عن معرفة تاريخ استحقاقو سواء طويل، 

 (1). متوسط أو قصَت األجل إذل جانب ربديد نسبة الفائدة

 متابعة المشروع - 4

 االطمئناف و حسن سَت ادلشروع، جيب أف توضح خطة موضوعية و زلكمة ذلذا العمل، فنجد البنك ؿ      من اج
ديارس حقو دبتابعة التنفيذ، كما لو احلق يف ادلطالبة بالتقديرات و البيانات، و ىذا من اجل إثبات و اكتشاؼ الصعوبات 
و ادلخاطر اليت قد تواجهها يف حالة ما إذا حدثن، و بذلك ديكن للبنك أف يتفاوض يف حلها، هبدؼ ضباية أموالو سواء 

 (2) .بالتفاوض أو عن طريق القانوف

 تحصيل القرض-5

     وفقا للشروط اليت وضعت مسبقا صلد البنك يتابع سداد األقساط بالتفاوض و فوائده، و يف حالة سلالفة ادلفًتض 
الوفاء بالتزاماتو و ىذا ليس دبحض إدارتو، فيمكن للبنك منحو مهلة أخرى أي ديدد تاريخ االستحقاؽ ألجل أخر، و 

، أما يف حالة عدـ الوفاء بالدين بتعمد أو ألسباب أخرى يتدخل البنك بوسائل قانونية و ىذا 15ذلك يف غضوف   يـو
 (3). حلامية أموالو

 

___________________ 

 .93:، ص 2008، اقتصاديات النقود و البنوك، الطبعة األولى، مؤسسة شباب الجامعة، مكان النشر غير متوفر،  ضياء مجيد)1(

 .102: ص 2002-2001 أماؿ موتريف، تسيَت القروض البنكية قصَتة األجل، رسالة ادلاجستَت، يف العلـو االقتصادية، زبصص مالية، جامعة اجللفة، (2)

 .103 : مرجع نفسو، ص (3)
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  دور الضمانات البنكية للتمويل:المطلب الثاني 
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     يتطلب التطور الكبَت حلجم التجارة اخلارجية و الذي استغرؽ عقودا طويلة، ضرورة إجياد آليات لضماف حقوؽ 
ادلصدرين و ادلستوردين معا، و قد كانت البنوؾ التجارية ىي الوسيط الذي ديكنو أف يلعب الدور يف سبويل التجارة 

 .اخلارجية بُت سلتلف دوؿ العادل

  تعريف الضمان البنكي:الفرع األول 

ذلك االلتزاـ الذي يأخذه البنك على عاتقو بالدفع يف حالة عدـ قدرة ادلورد على تطبيق  " :    يقصد بالضماف البنكي 
  (1)".بنود العقد اذباه ادلشًتي

بدفع )األمر(عبارة عن تعهد يصدر من البنك بناءا على طلب عميل لو " :عرؼ كذلك الضماف البنكي على انو      
 (2)." ادلستفيد دوف قيد أو شرط(مبلغ قابل للتعيُت لشخص أخر

 تعهد يأخذه البنك على عاتقو بالدفع يف حالة عدـ قدرة :و استنادا إذل ما سبق ديكن تعريف الضماف البنكي بأنو      
 .ادلورد على تطبيق شروط العقد اذباه ادلشًتي

 أنواع الضمانات: الفرع الثاني

    لكي يؤمن البنك نتائج ادلخاطر ادلرافقة لعملية القرض فانو يلجا إذل طلب ضمانات، فهذه األخَتة تكوف مقابل 
 .قروض ألهنا تعترب مدعمة لثقة البنك يف عملو

 الضمانات الشخصية- 1

     ىي ضمانات تتعلق بالشخصية ادلعنوية أو الطبيعية، ترتكز على التعهد و الذي يعيدوف األشخاص بتسديد ادلدين 
يف حالة عدـ قدرتو على الوفاء بالتزاماتو يف تاريخ االستحقاؽ، يتطلب ىذا النوع من الضمانات تدخل شخص ثالث 

 (3) :للقياـ بدور الضامن، و ديكن سبييز نوعُت من الضمانات 

___________________ 

 بغداد بن عودة، أهمية الضمانات البنكية في تمويل التجارة الخارجية، مذكرة الماستر، تخصص تجارة و لوجيستيك أورو )1(
 .56 :، ص 2011-2010متوسطي، كمية العموم االقتصادية، التجارة و عموم التسيير، جامعة مستغانم، 

 .103 ضياء رليد، مرجع سابق، ص (2)

 .169-168:  الطاىر لطرش، مرجع سابق، ص(3)
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 ىي أف يلتـز شخص أخر بتسديد الدائن يف حالة عسر ادلدين باعتباره كفيال هبذا األخَت، أي أف : الكفالة:أ -1      
 .عقد الكفالة يكوف بُت الدائن و الشخص الثالث يتعهد لصاحل ادلدين

لو نفس ادلفعوؿ كعقد الكفالة، و يعترب كضماف لتسديد دين لكنو متعلق بضماف  : الضمان االحتياطي:ب -1     
 .  اخلصم: التسديد لورقة ذبارية مثل

 الضمانات الحقيقة-2      

       تتمثل يف أصوؿ ترىن يقدمها ادلفًتض للبنك لضماف حالة عدـ تسديد ديونو يف الوقت احملدد مقابل القرض 
 (1): ادلفتوح و تتمثل يف عقارات أو منقوالت، و تتمثل الضمانات احلقيقية يف

 ىو عقد يقـو من خاللو الدائن أو الشخص أخر لصاحل ادلدين برىن األمواؿ ادلنقولة و اخلاصة : الرىن الحيازي-2-1     
بو ضمانا ألمواؿ الدائن يف حالة عدـ تسديده يف تاريخ االستحقاؽ، و تتمثل األمواؿ ادلنقولة اليت ديكن أف تكوف كرىن 

 :اخل كما أف للدائن حقوؽ يتمتع هبا من خالؿ ىذا الدىن و ىي....للدائن يف الوسائل التجهيزات، احتجاز السيارات

 .و ىو أف الدائن لو حق األولوية لتسديد ديونو قبل الدائنُت اآلخرين: )األفضلية(حق األولوية   - 

 .أي أف ادلدين يف حالة ما إذا أراد تغيَت ادلرىوف فالدائن لو حق التمسك أو تغيَت الفاصل كذلك: حق ادلتابعة   - 

 .يف حالة عدـ تسديد ادلدين لديونو فانو الدائن لو حق بيع األصوؿ ادلنقولة ادلرىونة: حق البيع   - 

ىو احلق دينحو القانوف للدائن حبجز األصوؿ ادلرىونة كضماف يف حالة تسديد ادلدين لديونو إذل غاية : حق احلجز   - 
 .حصوؿ الدائن على أموالو اليت ىي لدين ادلدين

 الرىن الرسمي آو العقاري: ب-2 

     ىو عقد يكتسب بو الدائن حق عينيا على عقار لوفاء دينو يكوف لو، دبقتضاه اف ينقسم على الدائنُت التاليُت يف مرتبة 
استيفاء حق من شبة ذلك، حيث يتم تسجيلو يف السجل التجاري مع بقائو بيد صاحب ادلدين و ىذا الضماف استحقاؽ 

 .الدين، و دينع من استعمالو و التصرؼ فيو إال بعد تسديد ما عليو من دين

___________________ 

 .35-34:  محمد شريفي، مرجع سابق، ص)1(
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 ضمان تمويل التجارة الخارجية: الفرع الثالث

 :     ديكن تقسيم ضمانات سبويل التجارة اخلارجية إذل

 الضمانات األساسية-1

    ىي ضمانات كثَتة االستعماؿ و ذات أمهية رئيسية يف ادلعامالت ذات احلجم الكبَت و ادلرتبطة خاصة بالتجارة اخلارجية 
 (1) :و منها

 الضمانات الثانوية: أ-1

 :    ىي ضمانات رئيسية لكنها قليلة االستعماؿ و االنتشار، ديكن تلخيصها فيما يلي

 ضمان قبول مؤقت: أوال

     و ىو مطلوب للمؤسسات احمللية و اليت تفضل إدخاؿ سلعة أو ذبهيزات إذل الًتاب الوطٍت يف إطار عقود واجب 
 .تنفيذىا زلليا و ىذا للسماح ذلم بعدـ دفع احلقوؽ و ادلرسـو اجلمركية

 ضمانات التكفل أو التعهد: ثانيا

   ىذا الضماف مطلوب يف إطار مناقصة دولية ىدفو ضماف ادلشًتي احملتمل إلمضاء عقد حسب الشروط من طرؼ 
 .ادلتعهد ادللتـز يف ادلناقصة

 الضمان االحتياطي: ب-1

     عبارة عن كافالت بضمانات القبوؿ أو الوفاء، يقدمو شخص طبيعي أو معنوي عن احد ملزميو بورقة ذبارية، و 
 .ينقسم إذل مايلي

 

___________________ 
 .160: ، ص2000خالد وىيب الراوي، العمليات ادلصرفية اخلارجية، الطبعة الثانية، دار ادلناىج عماف، األردف،  (1)
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 ضمان استرجاع التسبيق: أوال

     يف التعامالت التجارية عادة ما يدفع ادلشًتي دلورده مبلغ معُت من ادلاؿ كتسبيق ادلورد لتغطية النفقات األولية، و 
 .لوجود الثقة وجد الضماف البنكي لكي يلتـز البنك بدفع أو إعادة التسبيق

 ضماف التنفيذ اجليد للعملية: ثانيا

     يطلب ادلشًتي من مورده أف يقدـ لو ضماف يتعهد فيو باف يقـو بتنفيذ الصفقة حسب االتفاؽ ادلرـب بينهما، ىذا 
 من مبلغ الصفقة، و ىذا يف حالة %15 إذل %5الضماف حيرره بنك ادلورد حبيث يتعهد فيو بالتزاـ دفع مبلغ جزايف ب 

 . سوء تنفيذ العملية، و تنتهي مدتو عند هناية التنفيذ للعقد، فهدؼ ىذا الضماف البنكي ىو تامُت األطراؼ التجارية

  تقنيات وسائل الدفع الدولية:المطلب الثالث 

     هتدؼ معاملة التسوية يف التجارة اخلارجية إذل تقليص ادلدة الزمنية اليت تتم من خالذلا عملية الوفاء بااللتزامات و 
 .التبادؿ، و ىناؾ عدة أشكاؿ لتسوية ادلعامالت اليت تتم يف إطار التجارة اخلارجية بُت سلتلف ادلتعاملُت االقتصاديُت

 التسوية نقدا: الفرع األول

 (1):      و تسمى كذلك الدفع ربت الطب و ربتوي على ثالثة وسائل و ىي

  )الدفع الفوري(الدفع نقدا -1

و ىي )البائع(و ادلصدر)ادلشًتي(    و ىو الوسيلة األكثر بساطة يف الوفاء بااللتزامات، تتطلب حضور كل من ادلستورد
 .وسيلة زبص ادلبالغ الضئيلة، و تستعمل يف تسوية الصفقات بُت متعاملُت تربطهم الثقة يف التعامل

___________________ 

 .113-112: ، ص2012 سميمان ناصر، التقنيات البنكية و عمميات االئتمان، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )1(
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    يعرؼ حسب ادلفهـو االقتصادي بأنو صك دببلغ معُت حيمل اسم صاحبو، دينحو البنك للمسافرين، يستعملو السياح 
 .ألنو اضمن من ضبل النقود اليت قد تتعرض للضياع و ىو قابل للصرؼ يف سلتلف أضلاء الوطن

 بطاقة القرض-3

      ظهرت يف الواليات ادلتحدة األمريكية، تطورت لكوهنا ذبنب أصحاهبا من نقل السيولة الكبَتة، كما أهنا توفر 
األماف لصاحبها و للمستفيد، و قد جعلت التطورات التكنولوجيا من بطاقة القرض وسيلة الدفع األكثر ضمانا لكل 

 .التحويالت ادلالية

 التسوية عن طريق الشيكات: الفرع الثاني

 مفهوم الشيك-1

   يستعمل كأداة دولية مرتبط بتنظيمات الصرؼ، و ىو عبارة عن وسيلة دفع بطيئة نوعا ما، حيث يصدر من طرؼ 
 و )صاحب احلساب(ادلستورد مث يرسل إذل ادلصدر الذي يعيده إذل بنكو و يتضمن عملية بُت ثالثة أشخاص، الساحب

 (1)و ادلستفيد )البنك(ادلسحوب عليو

 أشكال الشيك-2

 (2) : و ينقسم إذل نوعُت و مها               

ىو شيك يصدر من طرؼ البنك يأمر من ادلستورد، حيث يلتـز ىذا البنك بالدفع لصاحل : الشيك البنكي- أ-2
ادلصدر األجنيب بالعملة الصعبة أو احمللية، حىت و إف دل حيصل على قيمة الشيك من زبونو، فهو ديثل ضمانا للدفع لكونو 

 .يصدر من طرؼ البنك

___________________ 

 .36: شاكر القزويٍت، مرجع سابق، ص(1) 

 .82: محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سابق، ص (2)
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 ىو شيك زلرر من طرؼ ادلستورد الذي يعطي دبوجبو األمر لبنكو بالدفع للمصدر مقابل :شيك المؤسسة-ب-2
 .تقدمي ىذا الشيك



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

 أنواع الشيك -3

 (1)     للشيك أنواع نذكر أمهها

 )ادلؤكد( الشيك المعتمد-أ-3

     ىو شيك يعتمده البنك لصاحل ادلسحوب عليو و ذلك بوضع توقيعو عليو، أو ترتيب على ذلك األمر قياـ بنك 
ادلستورد بتجميد الرصيد خالؿ الفًتة القانونية لتقدمي الشيك، و يكوف ضماف تسديد من البنك ادلسحوب عليو، عندئذ 

سبب التجميد ىو احملافظة على (يوقع البنك لكي جيمد جزء من الرصيد الساحب مقابل قيمة الشيك حلُت تسديد مبلغو
  )مسعة البنك

 الشيك المؤشر-ب-3

       يدؿ على حقيقة الرصيد ادلصريف يف تاريخ أماـ الصفقة، دبعٌت أف البنك يشهد باف ادلبلغ ادلوجود حق عنده يف الوقت 

 .الذي قدـ فيو الشيك، و إف سحب ادلبلغ يف الدقيقة نفسها، أي أف البنك ال يقـو إال بإثبات الرصيد دوف ذبميده

 الشيك المسطر- ج-3

     ىو الشيك الذي يتضمن خطُت متوازين بينهما فراغ، و احلكمة منهما تنبيو ادلسحوب عليو إذل ضرورة أف يكوف 
ادلستفيد من الشيك فردا عاديا و جيب عليو تطهَت الشيك أو توكيلو إذل احد البنوؾ الذي يتقدـ بدوره للمسحوب عليو 

 .للوفاء بقيمتو

 التسوية عن طريق التحويالت: الفرع الثالث

 .     سوؼ ندرج يف ىذا العنصر ادلعلومات الضرورية عنو، أنواعو و سلتلف ادلعلومات ادلتعلقة بو

___________________ 
 .18:  سليماف ناصر، مرجع سابق، ص(1)
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 تعريف التحويل-1



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

      ىي الطريقة البنكية أكثر استعماال على الصعيد اخلارجي، و ىذا نظرا لسهولة استعماذلا و سرعتها يف الدفع، تتمثل 
يف أمر صادر على ادلستورد لبنكو بدفع  و ربويل مبلغ الصفقة إذل حساب ادلصدر مباشرة، و ىي العملية اليت من خالذلا 

 (1).يتم ربويل مبلغ من حساب ألخر، و تسمح ىذه العملية بتحويل مبالغ ضخمة بأكرب سرعة

  أنواع التحويالت-2

 (2) :      عموما ىناؾ الربعة طرؽ سبكن البنك من ربويل ادلبالغ إذل بنك أخر

  التحويالت عن طريق البريد-أ-2

       بعد إبراـ عقد ذباري بُت ادلصدر فادلستورد باستعماؿ احلوالة الربيدية، ففي ىذه احلالة يقـو دبؤل استمارة توضح كل 
 .ادلعلومات ادلتعلقة بادلصدر أمر ربويل ادلبلغ احملدد حسب العقد و إرساؿ ىذا األمر إذل بنك ادلصدر

 التحويالت البنكية -ب-2

     ىي طريقة أحسن من الطريقة االوذل فهي عملية بسيطة ال ربتاج إذل التعقيد، تتم باستعماؿ احلوالة البنكية، و ىذا 
 .النوع من احلوالة ىو عبارة عن وثيقة بواسطتها أف حيصل ادلصدر من خالذلا على مستحقاتو عن طريق بنكو

 التحويل عن طريق التلكس- ج-2

      ىي طريقة تسمح بربح الوقت، حيث يتحصل ادلصدر على قيمة السلعة ادلتفق عليها يف أسرع وقت و بصفة مؤكد 
 :الف التعامل يتم بُت البنوؾ غَت أف ىذه الطريقة ال زبلو من العيوب و ادلتمثلة فيما يلي

___________________ 

 .51: لكحل عالل، مرجع سابق، ص)1(

 .102: زلمد سعيد سلطاف، مرجع سابق، ص(2)
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 .إمكانية األخطاء يف الرقم، شلا يؤدي إذل ربويل ادلبلغ إذل مكاف أخر غَت ادلكاف ادلقصود -

 .األخطاء ادلتعلقة باجلهة ادلراد اإلرساؿ إليها و العنواف -



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

 األخطاء ادلتعلقة بادلعلومات اخلاصة بالبضاعة ادلدونة يف العقد -

 Swift:التحويل عن طريق سويفت-2-3
 ال تكفي لشروط سرعة التنفيذ و السرية و الضماف اليت )اخل....        إف وسائل االتصاؿ الكالسيكية بريد، تلكس

جيب أف يتواجد يف الصفقة التجارية، و نظرا للبطء الذي تتميز بو ىذه التحويالت نشأت شبكة جديدة ىدفها ربسن 
 بلد و ساىم 15من طرؼ  1973 ماي 03تأسست يف " بروكسل" عمليات الدفع العادلية، و ىي شبكة دولية مقرىا

 . بلد من أمريكا، كندا، أوروبا239يف إنشاءىا 
      و ىي ليست وسيلة دفع يف حد ذاهتا، لكنها تعترب شبكة إعالمية خاصة باالتصاالت من اجل االستعماؿ 

و قد . الداخلي بُت البنوؾ يف حالة التحويل، تعمل على اإلعالـ اآلرل ووسائل اتصاؿ أخرى منها األقمار الصناعية
دولة ىدفها الرئيسي تسهيل و تطوير الدفع  3000عضو، حيث توسعت إذل  1100 أكثر من 1984ضمنت سنة 

 : مستويات سَت و ىي3الدورل للعالقات البنكية، ربتوي شبكة السويفت على 
 .البنك مع حاسوبو -

 .إشهار بوصل التحويل -

 .مركز االتصاؿ -

سرية لكل مستعمل، حبيث ربتوي على اسم )أي رمز خاص هبا(كل رسالة إشعار منقولة بواسطة سويفت ذلا رموز 
ادلرسل و ادلرسل إليو يف أوذلا، مرفوقة بنوع العملية ادلطلوبة و سلتلف ادلعلومات الضرورية فيها، و بالتارل يتم سَت ىذه 

 (1) :العملية على النحو التارل

 .يطلب ادلشًتي من بنكو األمر بالتحويل -

 .يقـو بنك ادلشًتي بعملية التحويل إذل بنك البائع عن طريق السويفت -

 .عندما تصل القيمة عند البنك البائع يقـو ىذا األخَت بإبالغ البائع و إشعار بوصل التحويل -

 

___________________ 

  .30:، ص1977 عبد الخالق جودة، محاضرات في االقتصاد الدولي، الطبعة األولى، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، مصر، )1(
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  Swift: شليزات وسلبيات سويفت -

 (1) :ر غم أف السويفت يف استعماؿ لو شليزات إال انو لو سلبيات



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

 المميزات: أوال
 وسيلة سويفت رلهزة بربنامج متطورة و يتمكن من تصحيح األخطاء، كما أف الشبكة زلمية ضد :الضمان -

 .اجلوسسة

 أسرع من وسائل االتصاؿ الكالسيكية خاصة للحاالت الطارئة و ادلبالغ اذلامة، حيث يكوف سرعة :السرعة -
 . دقائق يف حالة مستعجلة5 دقيقة يف حالة عادية و 20التحويل بسرعة 

 . رسالة سويفت اقل تكلفة بالنسبة للمراسلُت ادلرتبطُت بالشبكة:التكلفة -

 السلبيات: ثانيا
 .خطر التزوير و عدـ الفهم اجليد للوسائل و ىذا يؤدي إذل العرقلة يف السرعة -

 .خطر عدـ التحويل -

 .يعترب االعتماد أدلستندي وسيلة من سويفت و ذلك كما سيأيت بيانو يف الفصل ادلوارل
 التسوية عن طريق األوراق التجارية: الفرع الرابع

  (2):     يندرج يف ىذا العنصر ما يلي

 التعريف بالورقة التجارية-  أ-1
الورقة التجارية زلررة بتعهد دبقتضاه شخص يأمر شخص أخر بأداء مبلغ من النقود يف زماف و مكاف معينُت، و ىي     

 :ورقة دين قابلة للتداوؿ بالتطهَت، إذ تقـو بدور ىاـ يف احلياة االقتصادية ككل فهي تؤدي الوظائف التالية
 .تعترب أداة لنقل النقود -
 .ىي أداة وفاء تقـو يف التعامل مقاـ النقود -

 .تعترب أداة ائتماف للحصوؿ على األمواؿ الالزمة لتنمية ادلعامالت اجلارية -

 أنواع األوراق التجارية - ب-1
 :الكمبيالة و السند ألمر:      أىم األوراؽ التجارية اليت تتعامل هبا البنوؾ ىي

___________________ 

 .43:  الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص)1(
 .118: ادلرجع نفسو، ص (2)
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 )السفتجة(الكمبيالة : أوال



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

و ىي زلرر دبقتضاه يأمر الساحب ادلسحوب عليو " السفتجة"    ىي أقدـ األوراؽ التجارية نشأة، و تعرؼ كذلك ب 
بدفع مبلغ معُت بتاريخ معُت إذل ادلستفيد، و ىي وسيلة لسداد دين أو دفع قيمة معينة من شخص ألخر تفًتض وجود 

 : ثالثة أشخاص
ىي زلرر يعطي ادلصدر دبوجبو األمر للمستورد بدفع :     الساحب، ادلسحوب إليو و ادلستفيد، و بعبارة أخرى الكمبيالة

و يف . مبلغ معُت، ادلستفيد من ىذا الدفع ىو يف الغالب ادلصدر نفسو، و ديكنو احد األطراؼ الثالثة ادلبينة يف الكمبيالة
ىذه الفرضية األخَتة تشكل الكمبيالة سند دين أمر بالدفع ألجل القرض ادلمنوع من طرؼ ادلصدر ديكن للكمبيالة أف 
زبصم لدى بنك ذباري و أف يعاد خصمها لدى البنك ادلركزي بشرط أف يتم قبوذلا من طرؼ ادلستورد، و ديكن شرح 

 :سَت عملية السفتجة حسب ادلخطط التارل
   
 

  الساحب –        ادلصدر      اصدرا و تسليم السفتجة  ادلسحوب عليو-   ادلشًتي
            العودة بعد القبوؿ دفع اجل أو 

 عاجل

      ادلستفيد 
 .118: شاكر القزويٍت، مرجع سابق، ص: ادلصدر  

 (1) :و للكمبيالة عدة أنواع نذكر منها

عند تسليم البضاعة عادة ما يسلم ادلورد السفنجة عن طريق قنوات مصرفية مع بعض الوثائق : السفنجة العادية -
التجارية، إذ ترسل السفنجة ادلقبولة من طرؼ ادلستورد للمصدر بتحديد موعد االستحقاؽ قبل تسليم البضاعة، 

 .فيقـو ادلصدر بتقدديها للبنك و تسليم أموالو

ىي األكثر استعماال يف التجارة اخلارجية، حيث تكوف مقبولة الدفع يف ادلوعد احملدد، و : السفنجة مقابل القبوؿ -
 ادلستورد يف ىذه احلالة مطالب بالقبوؿ يف أي تاريخ تبدأ فيو مرحلة

___________________ 

 .19: سميمان الناصر، مرجع سابق، ص)1(
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 .االعتماد أو القرض، و يتميز باف ادلستورد ىو الذي س خيتار موعد تسليم البضاعة 

 سير عملية الدفع عن طريق الكمبيالة       )2-2( شكل  



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

تكوف يف مطلب التنظيم الفوري و ليست ذلا فائدة للمستورد، و ليس بالضرورة أف تكوف ذلا : السفنجة لالطالع -
 (1) .وجود، فاف طلب ادلستورد الدفع فعليو بالدفع لصاحل ادلصدرة

 السند ألمر : ثانيا 
     عبارة عن ورقة ذبارية يتعهد دبوجبو شخص باف يدفع مبلغ معُت يف اجل معُت لشخص معُت، و ىو زلرر يلتـز 

ادلستورد دبوجبو بدفع مبلغ زلدد لصاحل ادلصدر حيث ديكن ذلذا الدفع أف يكوف عند الطلب أو ألجل، يف ىذه احلالة 
يعترب السند ألمر دين، فيصبح بذلك أمر بالدفع ألجل القرض ادلمنوح من طرؼ ادلصدر، و اجلدير بالذكر أف الدفع 

 :و ىو شلثل يف ادلخطط التارل. (2)بواسطة السند طريقة قليلة االستعماؿ يف التجارة الدولية
 
 

        
 

                                             )ادلشًتي (ربرير سند ألمر من طرؼ ادلدين -1 
    

                                 
     بالدفع ألجل االستحقاؽ)سند ألمر(ربويل التعهد -2

 

 .32:  الطاىر لطرش، مرجع سابق، ص: المصدر
 
 

___________________ 

 .117:  شاكر القزويني، مرجع سابق، ص)1(
 .30:  الطاىر لطرش، مرجع سابق، ص(2)
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 خالصة الفصل الثاني
 :     من خالؿ ما تقدـ يف ىذا الفصل فانو مت التوصل إذل النتائج التالية

 سير عملية الدفع عن طريق السند ألمر  )3-2( شكل  
                          

 )ادلشًتي(ادلستورد 

 )البائع(ادلصدر 



 .الفصل الثاني                                                       كيفية تمويل البنوك للتجارة الخارجية
 

إف سبويل التجارة اخلارجية يعد من االنشغاالت الكربى للمتعاملُت االقتصاديُت الدوليُت نظرا دلا يكتسبو من أمهية  -
يف عمليات التسوية، حيث أصبح من الضروري التوفيق بُت رغبة ادلصدر يف السداد الفوري، و رغبة ادلستورد يف 

 .الدفع األجل

 .أمهية دور البنوؾ يف تسوية العالقات بُت الصدر ادلستورد يف إطار سبويل التجارة اخلارجية بُت سلتلف دوؿ العادل -

 .ربقق ضمانات لؤلطراؼ ادلتعاقدة يف سبويل التجارة اخلارجية)وسائل(وجود آليات  -
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  خاتمة عامة

 

 خاتمة

، انتهت "دور االعتماد ادلستندي يف دتويل التجارة اخلارجية"  إن معاجلتنا دلوضوع البحث وادلرسوم بعنوان
بنا االحاطة بالدور الرئيسي الذي تلعبو وسائل دتويل ىذه األخرية يف رسم وتفعيل الركائز األساسية لنجاح 
السياسة التجارية بوصف قطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر ادلتنفس الوحيد أمام العادلي اخلارجي يف جلب 

وقد ارتأت اجلزائر أن تساير ىذا القطاع من خالل السياسة التجارية . الدوالرات الذي تغذي خزينة الدولة
ادلعتمدة على سياسات وأساليب جتارية، ىذه األخرية اليت مل تؤدي دورىا كما جيب إذ ديكن إرجاع ذلك إىل 

ضعف السياسة االقتصادية للبالد، ىذه الوضعية مل تكن تلقائية وإمنا ىي ناجتة عن ظروف اقتصادية وسياسية 
 .غياب السري احملكم واإلمهال والالمباالة، مبعٌت آخر عدم التنويع يف الصادرات: منها

على ىذا األساس جلأت احلكومة إىل ادخال اصالحات اقتصادية جديدة ختص حترير التجارة اخلارجية ودتويلها، 
إذ باشرت مبنح استقاللية للجهاز البنكي الذي حيتل مركزا حيويا يف دتويل عمليات التجارة اخلارجية، إذ تعترب 

 .عمليات التمويل من أىم وأخطر األعمال ادلصرفية وأكثر ىادفة

كما يتضح أن لوسائل الدفع أمهية بالغة يف عملية التصدير واالسترياد، إذ تضمن حقوق ادلتعاملني التجاريني من 
خالل وسائل الدفع ادلباشرة أو عن طريق ادلستندات كالتحصيل واالعتماد ادلستندي، وىي أكثر الطرق ضمانا من 

عدة سلاطر تواجو عملية التمويل خاصة من ناحية التسديد، ألن الصفقات التجارية تأخذ اجلانب ادلايل ببالغ 
ىنا يأيت تدخل البنك يف حل مشكلة الضمان والدفع اليت تواجو أطراف . األمهية وذلك بالنسبة جلميع األطراف

التبادل من خالل نظام االعتماد ادلستندي الذي يعد من أبرز أدوات الضمان ىذا ما جعلو كوسيط إلدتام 
العلميات التجارية، إذ يتضح جليا بأن االعتماد ادلستندي تقنية مثالية يف التجارة الدولية ألنو يهدف إىل ضمان 

 .األمان ادلستورد أكثر من ادلصدر

 اختبار الفرضيات

 . فيما يلي سنثبت صحة أو نفي الفرضيات اليت قمنا بافًتاضها يف مقدمة البحث

فيما خيص الفرضية األوىل اليت تنص على أن التجارة اخلارجية أحد ركائز االقتصاد اجلزائري، فنثبت صحتها يف _ 
كون اجلزائر تعتربىا أداة فعالة للنهوض باالقتصاد إال أن التتبع دلسار تطور العالقات التجارية يف إطار التجارة 

اخلارجية، يالحظ أن ىذا القطاع ال يزال يعاين من نفس ادلشاكل وذلك لسيطرة قطاع احملروقات على الصادرات 
 .وادلواد األولية والسلع
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  خاتمة عامة

 

خبصوص الفرضية الثانية فصحتها تربز من خالل الدور الفعال ادلتمثل يف حتريك التجارة اخلارجية حنو اخلارج، _ 
وكذلك فتح اجملال أمام ادلبادالت اخلارجية من خالل الضمانات اليت تقدمها البنوك سواء من خالل وسائل الدفع 

 .(التحصيل ادلستندي واالعتماد ادلستندي )ادلباشر أو عن طريق ادلستندات

فيما خيص الفرضية الثالثة فتؤكد من خالل ايضاح أن االعتماد ادلستندي ىو أداة دتويل ودفع يف ادلعامالت _ 
التجارية الدولية، إال أن ادلتعاملني االقتصاديني ال يتفهمون يف غالب األحيان بأن االعتماد ادلستندي ليس سوى 

وسيلة دفع ال حتل رلمل ادلشاكل الناجتة عن العملية التجارية وادلشروطة يف عقد االعتماد ادلستندي والقواعد 
 .التجارية الدولية

 نتائج الدراسة

 : وعليو ديكن توضيح نتائج الدراسة فيما يلي من النقاط

لقد الحظنا من خالل تربصنا يف وكالة البنك اخلارجي اجلزائري أن نظام االعتماد ادلستندي يظهر أمهيتو من _ 
جانب الضمان أكثر منو من جانب الدفع والتمويل، كما الحظنا أن االعتماد ادلستندي للتصدير شبو منعدم وإذا 
وجد فإنو خيتص بالعمليات اخلاصة بالشركات البًتولية، لذا يرتكز عمل مؤسسة على االعتماد ادلستندي لالسترياد 

 .نظرا لالقتصاد اجلزائري الضعيف

الدور األساسي للبنوك يف دتويل التجارة اخلارجية حيث أصبح اجلهاز التمويلي وسيلة فعالة واسًتاتيجية لًتقية _ 
الصادرات ودتويل الواردات، كما أن البنوك تعطي ديناميكية للتجارة الدولية حيث تعترب القلب النابض واألساسي 

 .لتمويل التجارة اخلارجية

يعترب االعتماد ادلستندي تقنية دفع ودتويل التجارة الدولية من أجل إدتام الصفقات التجارية يف أحسن الظروف، _ 
األمر الذي أدى بكثري من الدول العتماده كوسيلة دفع، ضمان ودتويل يف معاملتها التجارية، كما يتطلب 

 .احلصول على وثائق دتثل ضمانا حلقوق ادلتعاملني االقتصاديني من عدة سلاطر بالنسبة جلميع األطراف ادلتدخلة

نظرا للوضعية ادلتدىورة اليت عرفتها بالدنا سياسيا وانعكاس ذلك على اجملال االقتصادي، فإننا جند أن أغلب _ 
ادلتعاملني االقتصاديني األجانب يشًتطون أن يكون االعتماد ادلستندي غري القابل لإللغاء ومؤكد حىت ال يقعوا يف 

 .خطر عدم الدفع
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  خاتمة عامة

 

 اقتراح الحلول

االختيار اجليد للموظفني يف رلال العمليات اخلارجية لتسهيل األعمال واخلدمات بني الزبائن، مع إجراء _ 
 .تربصات دورية ذلم داخل وخارج الوطن

تطوير أساليب االتصال بني سلتلف البنوك أمر ضروري كربح الكثري من الوقت واالعتماد على وسائل النقل _ 
 .احلديثة والسريعة واألكثر مالئمة للبضاعة زلل التبادل

التعريف بوسائل دتويل التجارة اخلارجية والفرق بني كل تقنية واألخرى حىت يسهل على ادلتعامل االقتصادي _ 
 .اختيار طريقة التمويل اليت تناسب

 أفاق البحث

االعتماد ادلستندي ليس سوى وسيلة دفع، ففي حالة وجود سلاطر، فكيف تواجو ىذه األخرية كيف يتم حل _ 
 . ادلشاكل النامجة عن ىذه ادلخاطر؟
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 شكر وعرفان

 

 .شكر هلل عز وجل على نعمة البصر والبصريةال

 .وسبحان من سخر لنا كل شيء لعبادتو وإرضاء الناس

 بعد شكر اهلل ومحده أتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان باجلميل

 .إىل من أضاءت يل درب العمل وجعلتين أقطف مثارىا

 "مواعي بحرية" وكانت يل نعم األخت 

 مستغاًل  أشكره على دعمو ومساندتو- إىل الطاقم اإلداري جبامعة عبد احلميد بن باديس

كما ال يفوتين أن أشكر أساتذيت الذين مجعتين هبم حلقات العلم منذ أول خطوة خطوهتا وىذا دون استثناء 
 .فلكم مين جزيل الشكر والتقدير

 "داود بوعبد اهلل" ويف األخري أشكر كل من ساعدين من بعيد أو قريب خاصة
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      تمهيد

تعتمد حل الدول يف عادلنا ادلعاصر على بعضها البعض إلشباع جزء من حاجتها من السلع و اخلدمات و دتيز        - 
و احلقيقة اليت توفرىا التجارة الدولية كل يوم، ىي أن . احلقيقة ىذه العالقات االقتصادية من الدول منذ عصور طويلة

 .دول العادل ال تستطيع أن تعيش منعزلة عن غَتىا

       لذا فالتجارة اخلارجية ذلا دور كبَت يف االقتصاد الدورل يف وقتنا ىذا، و ىي تتعلق بإجراءات و قواعد منظمة 
النتقال و تبادل السلع و اخلدمات من الدول، و اذلدف منها ىو االستغالل األمثل للموارد من حيث حركة التبادالت 

بُت الدول اليت يتوفر فيها الفائض ة الدول اليت تفتقر ذلذه السلع و اخلدمات و ىذا عن طريق عملييت التصدير و 
االستَتاد، كما أن حترير التجارة اخلارجية يزيد من كمية التدفقات و كذا حتقيق الرفاىية االجتماعية و االقتصادية يف 

 .  الدول

تعترب اجلزائر من أىم الدول اليت تسعى بكل رلهوداهتا بغية حتقيق ىدف االلتقاء الذايت، إال أن التطورات        -
 .االقتصادية العادلية احلديثة و خاصة تلك ادلتعلقة بعودلة االقتصاد يلزم اجلزائر باالىتمام بالتجارة اخلارجية

       يف ىذا الفصل سوف نتطرق إذل ابرز اجلوانب ادلتعلقة بالتجارة اخلارجية من ادلفاىيم و األعلية و األسباب و 
األساليب ادلعتمدة فيها، و أىم ادلخاطر اليت توجهها، كما سنحاول اإلحاطة بكل اجلوانب ادلتعلقة بالتجارة اجلزائرية 

 .اخلارجية مبينُت تطوراهتا وواقعها
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 مفاهيم عامة حول التجارة الخارجية  :      المبحث األول 

      تلعب التجارة اخلارجية دورا ىاما يف االقتصاد الدورل، حبيث توفر السلع و اخلدمات غَت ادلتوفرة يف السوق احمللية من 
خالل عمليات االستَتاد و يف نفس الوقت دتكنو من التخلص شلا لديها من فائض، من خالل نشاط التصدير، و قد 

ساعلت اتفاقيات حترير التجارة الدولية على مدى السنوات ادلاضية يف زيادة الًتابط بُت الدول العادل، األمر الذي أدى إذل 
. ضرورة البحث عن آليات ووسائل فعالة لتنظيم التجارة الدولية

 وأهميتها الخارجية التجارة ماهية:األول        المطلب
.       تنشا التجارة فيما بُت الدول ادلختلفة نتيجة حاجة كل منها إذل سلع و خدمات ال تستطيع إنتاجها

  مفهوم التجارة الخارجية:     الفرع األول 

أىم صور » :     تعددت صيغ لتعريف التجارة اخلارجية وذلك بناءا على اذلدف من دراستها فتعرف تارؼليا بأهنا 
 )1(.«العالقات االقتصادية اليت غلري مبقتضاىا تبادل السلع و اخلدمات بُت الدول يف شغل صادرات وواردات

احد فروع علم االقتصاد اليت تقوم بدراسة ادلعامالت االقتصادية الدولية » :و عرفت كذلك التجارة اخلارجية على أهنا      
 )2(.« بُت الدول ادلختلفةاألموالادلختلفة، متمثلة يف حركات السلع و اخلدمات و رؤوس 

السلع و األفراد و رؤوس  ادلعامالت التجارية الدولية يف صدرىا الثالث ادلتمثلة يف انتقال »:     و تعًتف أيضا بأهنا 
األموال، تنشا ىذه ادلعاملة بُت األفراد يف وحدات سياسية سلتلفة، أو بُت حكومات و منظمات  اقتصادية تقطن وحدات 

  )3(«.سياسية سلتلفة

      و بالتارل فان التجارة اخلارجية ىي عبارة عن عمليات أو نشاطات قائمة على أساس التبادل السلعي و أخلدمايت و 
 .حركة رؤوس األموال بُت الدول

 ________________________

 13 :، ص 2000 حسام عمي داود و آخرون، اقتصاديات التجارة الخارجية، الطبعة األولى، عمان، األردن، )1(

 .08 : ص 2002/2003 احمد مسراتي، دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية، الطبعة األولى، دار النشر غير متوفرة، مصر )2(

 .12 :، ص 2000 رشاد العصار و آخرون، التجارة الخارجية، الطبعة األولى، دار المسير لمنشر، عمان، )3(
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   أهمية التجارة:الفرع الثاني     

 )1( :  تعد التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف أي رلتمع كما ذلا من أعلية كبَتة توضيحها فيمايلي 

 .ربط الدول و اجملتمعات مع بعضها البعض زيادة على اعتبارىا منفذ لتصريف فائض اإلنتاج عند احلاجة     - 

اعتبارىا مؤشرا جوىريا لقدرة الدول اإلنتاجية و التنافسية يف السوق الدورل، و ذلك الرتباط ىذا ادلؤشر      - 
 باإلمكانيات اإلنتاجية ادلتاحة، و قدرة الدولة على التصدير و كذلك على االستَتاد، 

 .حتقيق ادلكاسب على أساس احلصول على سلع تكلفتها اقل منها لو مت إنتاجها زلليا     - 

 . زيادة الدخل القومي اعتمادا على التخصيص و التقسيم الدورل للعمل     - 

 .نقل التكنولوجيا و ادلعلومات األساسية اليت تفيد يف بناء االقتصاد     - 

 .  االرتقاء باألذواق و حتقيق متطلبات و رغبات و إشباع احلاجات     - 

اخلروج من دائرة الفقر، و خاصة عند تشجيع الصادرات، حبيث ينتج عن ذلك منافع جديدة يف صورة رأس مال      - 
 .أجنيب يلعب دورا بارزا يف زيادة حجم االستثمارات شلا يؤدي يف األخَت بالنهوض بالتنمية االقتصادية

  أسباب قيام التجارة الخارجية و أساليبها و مخاطرها:المطلب الثاني       

      ترجع أعلية التجارة اخلارجية بالنسبة دلختلف دول العادل إذل أن أي دولة مهما بلغ مستوى التطور فيها ال تستطيع 
 .أن تستغٍت عن بقية دول العادل

  أسباب قيام التجارة الخارجية:     الفرع األول 

     ىناك عدة أسباب أدت إذل ظهور ىذا النوع من التبادل، و ؽلكن إرجاع السبب الرئيسي لقيام التجارة اخلارجية إذل 
 فمن احلقائق ادلسلم هبا يف عادل اليوم أهنا " الندرة النسبية"جذور ادلشكلة االقتصادية أو ما يسميو االقتصاديون مبشكلة 

 مهما اختلف النظم السياسية يف دول العادل، و مهما كانت قدرهتا االقتصادية فإهنا ال تستطيع إتباع سياسة االكتفاء

 ________________________

 14-13 : رشاد العصار و آخرون، مرجع سابق، ص )1(
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 )1( :الذايت بصورة كاملة و لفًتة طويلة من الزمن، و من األسباب اليت أدت إذل قيام التبادل الدورل ىي 
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النمو ادلتزايد و ادلستمر للسكان يف كامل مناطق العادل، األمر الذي أدى إذل تزايد حاجات البلد إذل إشباع رغبات -       
 .ادلوطنُت ادلتزايدة أمام عجز عن تلبية رتيع تلك احلاجات

 ارتفاع ادلستوى ادلعيشي لبعض الدول أدى إذل رغبتها يف تصريف منتجاهتا    - 

 .التطور التكنولوجي و الصناعي خلق رغبة لدى الدول اليت ال دتلك ىذه التقنيات احلديثة إذل اكتساهبا    - 

 .حاجة الدول الصناعية خاصة إذل ادلوارد األساسية يدفعها إذل التعامل مع الدول اليت ذلا فائض    - 

  أساليب التجارة الخارجية:    الفرع الثاني 

تقوم الدولة بالتأثَت على التجارة اخلارجية بأساليب كمية و سعرية و أخرى تنظيمية، فيمايلي عرض ذلذه         
   (2) :األساليب

 األساليب الكمية / 1      

 .و تتمثل يف رخص االستَتاد و فرض نظام احلظر و منع نظام احلصص     

قد ختضع الدول يف عملية االستَتاد لنظام الًتخيص فال يسمح للتاجر باستَتاد سلعة من  :رخص االستيراد - أ- 1
اخلارج إال إذا حصل مقدما على إذن من السلطة العامة إذ يصرح لو بالقيام بالعملية، و قد يستعمل ىذا النظام حلماية 

 .األسواق الوطنية

 يقصد باخلطر منع سلعة معينة من دخول الدولة أو اخلروج منها ىو ما يعترب يف الوقت إجراء :نظام الخطر -  ب-1
 .ثانوي، استثنائي، على سبيل ادلثال على ادلخدرات

 يقصد بو فرض القيود على االستَتاد، و نادرا على التصدير خالل فًتة زمنية زلددة، حبيث تضع :نظام الحصص - ج-1
 .الدولة احلد األقصى للكميات و القيم ادلسموح باستَتادىا أو تصديرىا

 :وىي األساليب اليت تأثر عن طريق إذتان الصادرات و الواردات يف تيار التبادل الدورل األساليب السعرية   /2    

 ________________________

 .32-31 :، ص 2006اشرف أحمد العدلى، التجارة الدولية، الطبعة األولى، المعمورة، اإلسكندرية، )1(

 .29 :، ص 1999محمد يونسي، اقتصاديات دولية، الطبعة األولى، دار النشر غير متوفرة، اإلسكندرية، )2(
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تعرف الرسوم اجلمركية على أهنا ضريبة تفرض على السلع اليت تعرب سواء كانت صادرات أو  :الرسوم الجمركية -أ-2       
واردات، فالدول النامية تعتمد على حصيلة الواردات كمصدر من مصادر الدخل، أما الدول ادلتقدمة فتلجأ لفرض رسوم 

 )1(.رتركية على وارداهتا من الدول النامية

 يقصد باإلعانات تلك ادلساعدات و ادلنح ادلالية اليت تقدم يف الصادرات، و من ناحية أخرى :اإلعانات -ب-2       
فليس ىناك فرق بُت فرض الرسوم على الواردات أو منح اإلعانات للصادرات من وجهتو نظر احلماية، و لكن ىناك فرق 
ىام بُت األسلوبُت فيما يتعلق بتوزيع الدخل القومي، و ال تلجأ الدولة إذل منح اإلعانات للصادرات بدرجة كبَتة نظرا دلا 

 )2( .يثَت ىذا األسلوب من مشاكل تتعلق بتمويل اإلعانات

يقصد بو كل ختفيض تقوم بو الدولة عمدا يف قيمة الوحدة النقدية الوطنية مقومة  :تخفيف سعر الصرف - ج-2     
 )3( .بالوحدات األجنبية، و من أىدافو احلد من تصدير رؤوس األموال إذل اخلارج و تشجيع استَتادىا

 عبارة عن وسيلة تتبعها الدولة و بعض ادلشروعات االحتكارية للتمييز بُت الثمن السائد يف اخلارج، :اإلغراق - د-2      
 )4( .حيث يكون األخَت منخفض عن الثمن الداخلي للسلعة مضافا إليو نفقات النقل

  ةاألساليب التنظيمي- أ-3

      ؽلكن التمييز يف ىذا الشأن الوسائل اليت تتعلق بتنظيم اذليكل الذي تتحقق يف داخلو ادلبادالت التجارية الدولية اليت 
 .ينطبق على عدد من ادلواضيع ادلتصلة بالسياسات التجارية الدولية

 تربم من طرف الدولة مع دول ذات الطابع السياسي كتحديد مركز األجانب و أىليتهم، و ذات :ادلعاىدات -أ-3   
.... الطابع االقتصادي مثل تنظيم شؤون الرسوم و اإلجراءات اجلمركية و إنشاء ادلشروعات و مكاتب التمثيل التجاري

 .اخل

 ________________________

 .31 : محمد يونسي، مرجع سابق، ص )1(

 .32: مرجع نفسو، ص)2(

 .23 : أحمد مسراتي، مرجع سابق، ص )3(
 .41 :محمد يونسي، مرجع سابق، ص )4(
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 تعرف االتفاقية التجارية على أهنا تعاقد يتناول أمور تفصيلية تتعلق بالتبادل التجاري :االتفاقية التجارية -ب-3     
 )1 (.بُت بلدين، و يتميز عن ادلعاىدة التجارية من حيث ادلدة

االحتاد اجلمركي ىو جتميع بُت اإلقليم اجلمركية للدول و اإلطراف يف إقليم رتركي   :االتحادات الجمركية- ج-3       
 )2 (واحد بغرض حتقيق التعامل االقتصادي بُت عدد من الدول 

 . مخاطر التجارة الخارجية:     الفرع الثالث 

، و من ىنا فان        تكون العمليات اخلاصة بالتجارة اخلارجية مدرجة يف عقدين و علا العقد التجاري و العقد ادلارل
أغلبية ادلخاطر تكون متعلقة هبذين العقدين فمن ناحية العقد التجاري تشمل ىذه ادلخاطر احلالية للمشًتي و القدرة 

 )3 ( :على التسديد و من ناحية العقد ادلارل فإخطاره ىي أكثر شيوعا، و الذي ؽلكن ختليصها فيمايلي 

 تصنيف المخاطر حسب الوقت الذي تقع فيه -1        

  :     إذ تقع ىذه األخطار خالل ادلدة الزمنية اليت تتم فيها الصفقة و ىي متمثلة يف 

 .و ىنا يرتبط األمر بعدم إمكانية ادلصدر من تلبية الطلبية و ذلك إما األسباب أو مادية أو مالية : خطر الصنع :أ -1

 تتجسد ىذا اخلطر خالل تسليم السلع، حيث يصبح ادلستورد رلرب على تسديد مبلغ القرض و : خطر القرض :ب -1
 .من ىذا يظهر خطر القرض عند عجز ادلشًتي عن الدفع

 ػلدث أثناء عملية اإلنتاج و ىذا ناتج عن ارتفاع األسعار الداخلية للبلد ادلستورد، فهذا : خطر اقتصادي :ج -1
  ). األسعار غَت القابلة لإلرجاع(االرتفاع يتحملو ادلورد يف حالة إذا كان العقد ينص على نبد األسعار غَت الرجعية

إذ أن جل الضمانات الدولية تتميز بإمكانية  : ) اإلكثار في الضمانات( خطر االستعمال الجزافي للضمانات :د -1
 .الدفع دون تقدمي تربير

 ________________________

 .36 :، ص 1933 سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم، الطبعة األولى، الدار المصرية المبنانية، مكان النشر غير متوفر، )1(

 .37 : المرجع نفسو، ص )2(

 .14 :، ص 1998 بدون طبعة، الدار اجلامعية للطباعة، مكان النشر غَت متوفر، "نظرة عامة على بعض القضايا" زينب حسين عوض اهلل، االقتصاد الدولي،)3(
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 تصنيف المخاطر حسب الطبيعة /2

 )1 ( :     و ؽلكن تقسيم ىذا النوع من ادلخاطر إذل مايلي 

 المخاطر العامة أ -2

  :و ىي ادلخاطر اليت يتعرض إليها كل زبون من الناحية ادلالية أو سلوكو اجتاه البنك و ىناك عدة سلاطر نذكر منها        

 .ادلخاطر الناجتة عن تقلب أسعار الفائدة مستقبال   - 

و  )2 (سلاطر متعلقة بتغيَت أسعار الصرف  و ىذا ما يًتكز أساسا على اعتماد الدولة على سياسة سعر الصرف العام   - 
 .تركيزىا على منتج واحد اثناء عملية التصدير

 .سلاطر ارتفاع معدالت التضخم، و الدورات االقتصادية اليت تصيب االقتصاد   - 

  المخاطر الخاصة:ب -2

ىي نوع من ادلخاطر تكون ناجتة عن ظروف تتعلق بنشاطات ادلتعاملُت و بالقطاع الذي ينتمون إليو و من بُت ىذه       
الظروف نأخذ على سبيل ادلثال مشاكل العمال، التسيَت الرديء لإلدارة، و ىذا األخَت يًتك أثار غَت مرغوبة على قدرة 

الزبون بل على رغبتو على السداد، و ذلك ما عليو من التزامات من بينها التزامات جتاه البنك التجاري الذي يتعامل معو 
و الذي ػلتمل انو قد حصل منو على قرض دل يقم بتسديده بعد، ىذا ما يلزم البنك أن يقوم مبعاجلة ىذه ادلخاطر عن 

 .طريق تقنيات قلبية حول سلوكو ادلارل

 )3 ( :   ؽلكن تصنيف ىذه ادلخاطر إذل مايلي :المخاطر على البنك الممول للعقد / 2

 . و يقصد بو خطر عدو قدرة ادلصدر على إدتام رتيع بنود العقد: خطر عجز المصدر نفسه :أ -3

 .و يقصد بو عدم قدرة ادلستورد على تسديد رتيع مستحقاتو ادلالية بسبب إفالسو : خطر عدم التسديد :ب -3

 ________________________

 .31-30 :، ص 1977 عبد الخالق جودة، محاضرات في االقتصاد الدولي، الطبعة األولى، مكتبة نيضة الشرق، القاىرة، )1(

 . سعر الصرف القائم ىو سعر الصرف الذي يحدده السوق و بذلك يكون خاضع لقانون العرض و الطمب)2(

 محمد شريفي، الجزائر و رىانات االنضمام إلى المنطقة العالمية لمتجارة، رسالة ماجيستير في العموم االقتصادية و عموم التسيير، تخصص مالية و بنوك، )3(
 .19-18 : ص 2003/2004جامعة الجزائر، 
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 حلظة، لذا أي     و يف األخَت ؽلكن قول أن ادلخاطر ادلرتبطة بالتجارة اخلارجية متعددة و متفرقة و ػلتمل وقوعها يف 
 .غلب على ادلتعاملُت األخذ بعُت االعتبار االحتياطات و اإلجراءات الالزمة قبل و أثناء و بعد القيام مبختلق العمليات

 . أهداف و نتائج التجارة الخارجية:المطلب الثالث 

     تعترب التجارة اخلارجية من أىم ادلعامالت اليت تؤدي إذل حتقيق التنمية االقتصادية، إذ تعد عامال أساسيا يف إقامة 
 .عالقات اقتصادية دولية بُت أطراف ادلبادلة

 . أهداف التجارة الخارجية:الفرع األول 

  )1 ( :    ؽلكن إبراز أىداف التجارة اخلارجية فيمايلي 

االستفادة من فائض اإلنتاج، الن التصدير يؤدي بدوره إذل زيادة الناتج القومي، شلا ينعكس ذلك على العمالة، و - 
توفَت السلع الضرورية و األساسية، و العكس صحيح إذا ضعف التصدير فذلك يؤدي إذل خسارة يف الناتج القومي و 

 .ختفيض مساعلتو يف الدولة، و كذلك ارتفاع البطالة و تدىور ادلستوى ادلعيشي لألفراد

استَتاد السلع الضرورية اليت ؽلكن إنتاجها زلليا باستَتاد اآلالت و ادلعدات الالزمة لبناء مصانع من شاهنا توفَت فرص - 
 .عمل و بالتارل ادلساعلة يف عملية التصدير و زيادة الناتج القومي

 أمام الدول النامية للعبور األمن، و تضييق الفجوة القائمة و داالستفادة من تكنولوجيا ادلعلومات باعتبارىا ادلنهج الوحي- 
 .الدول النامية، فاذلذا استطاعت أن تصدر الربامج و تنافس الدول ادلتقدمة

 .دراسة موازين ادلدفوعات و معاجلة االختالل فيها و تنظيم أسعار الصرف- 

  نتائج التجارة الخارجية:الفرع الثاني 

 )2 ( :    استنادا لنظريات التجارة الدولية فان التبادل التجاري بُت الدول يؤدي إذل 

ختصص كل دولة يف إنتاج عدد من السلع و اخلدمات اليت ؽلكنها أن تنتجها بتكلفة اقل من الدول األخرى، حبيث - 
تنتج من ىذه السلع ما يكفي الطلب احمللي و األجنيب، و يؤدي ىذا التخصص إذل زيادة اإلنتاجية، و يف نفس الوقت 

 .تعتمد كل دولة على الدول األخرى يف احلصول على احتياجاهتا من السلع اليت تنتجها

 ________________________

 .22-21 :، ص 2012 نوري موسى شقيري و آخرون، التمويل الدولي و نظريات التجارة الخارجية، الطبعة األولى، دار المسيرة لمنشر، عمان، )1(

 39-38 : ص 2010 محمد صفوت قابل، نظريات و سياسات التجارة الدولية، بدون الطبعة العشرى، مكان النشر غير متوفر، )2(
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عند قيام التبادل التجاري بُت دولتُت، يتعلق األمر ىنا عن نسب ادلبادلة، فكلما اطلفضت الكمية من السلعة اليت يتم - 
 .تصديرىا مقابل ما حتصل عليو الدولة من السلع ادلستوردة، كان النفع من التجارة ؽليل لصاحل ىذه الدولة ادلصدرة

أما بالنسبة لتوزيع الدخل القومي نتيجة للتجارة الدولية، فان حدوث التبادل الدورل يؤدي إذل زيادة الطلب على - 
 .    عناصر اإلنتاج اليت تستخدم يف سلع التصدير شلا يزيد من عوائدىا
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  نظريات التجارة الخارجية :المبحث الثاني 

    تعترب ادلكاسب من التجارة اخلارجية احلافز الرئيسي لقيام التبادل التجاري بُت الدول و تزداد ىذه ادلكاسب بسبب 
 األكثر إنتاجية يف الدول تالتخصص يف إنتاج السلع و اخلدمات، شلا يؤدي إذل توجيو ادلوارد االقتصادية ضلنو االستخداما

 .ادلشًتكة يف التجارة

 . نظرية الميزة ألدم سميث:المطلب األول 

  بثروة األمم"    تعد ىذه النظرية أول نظرية ظهرت لتفسَت قيام التجارة بُت الدول االقتصادي ادم مسيث يف كتابو ادلعروف

، حيث ركزت ىذه النظرية على جانب العرض يف تسيَت الفوارق السعرية بُت الدول، و قد 1776 الذي صدر عام "
اعتمد ادم مسيث على مبدأ تقسيم العمل يف اإلنتاج، و ذلذا اعترب ادم مسيث أن التكلفة احلقيقية لإلنتاج تقاس مبقدار 

 . السلعةجوقت العمل الزم النتها

 . فرضيات نظرية ادم سميث:الفرع األول 

    قامت النظرية الكالسيكية على الدعوة إذل حرية التجارة و سيادة ادلنافسة الكاملة و التخصص و تقسيم العمل بُت 
الدول شلا يؤدي إذل زيادة الدخل احلقيقي للبالد الداخلية يف نطاق ىذه ادلعامالت، وقد اعتمد حتليلها على عدة فروض 

 )1 ( :أعلها 

 .عدم قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل فيما بُت الدول ادلختلفة، شلا يؤدي إذل اختالف نفقات إنتاج السلع- 

إن موارد الدولة ال تتأثر بالتبادل بل ىي معطاة و يف حالة تشغيل كامل و عند دخول الدولة لنطاق - 
ادلعامالت الدولية فان ما ػلدث ىو إعادة توزيع ادلوارد على الفروع اإلنتاجية ادلختلفة شلا ػلقق اكرب عائد 

 .للدولة

 إن قيمة مبادلة السلعة تتحدد بكمية العمل ادلبذول يف إنتاجها- 

 .إن العادل يتكون من بلدين فقط و أن اإلنتاج يقتصر على سلعتُت و ال يتم استخدام النقود- 

 ________________________
 .5-4 :، ص 2010 طارق فاروق ألحصري، االقتصاد الدولي، الطبعة األولى، برج المعمورة، المنصورة، مصر، )1(
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  انتقادات نظرية ادم سميث:الفرع الثاني   

 )1( :     تتمثل انتقادات نظرية ادم مسيث فيمايلي 

بعض الدول ادلختلفة ال تفوق مطلق يف إنتاج أية سلعة، و بالتارل ال تستطيع تصدير أية سلعة، والحتياجاهتا لسلع - 
 .ةمستوردة ال تستطيع دفع قيمتها، فان ىذا يؤدي إذل انكماش حجم التجارة اخلارجي

 .لصعوبة انتقال عناصر اإلنتاج يكفي وجود نسيب لكي تقوم التجارة اخلارجية-

اشًتاط ادم مسيث ضرورة حرية التجارة حىت ؽلكن تطبيق تقسيم العمل و التخصص و لكن مبدأ حرية التجارة هبدف -
 .الصورة ال يوجد يف العصر احلديث

 .تركيز حتليل مسيث على جانب عرض ادلوارد اإلنتاجية و دل يهتم جبانب الطلب-

 من السلعتُت، يف أيىل تقوم التجارة اخلارجية يف حالة وجود دولتُت رغم أن احدعلا ال يتمتع بتفوق مطلق يف إنتاج -
حُت يتمتع البلد الثاين بتفوق مطلق يف إنتاج كلتا السلعتُت و عليو ما موقف نظرية التكاليف ادلطلقة ألدم مسيث، ىل 

يقوم البلد الثاين بالتخصص يف إنتاج السلعتُت، و تصدير الفائض إذل البلد األول؟ و إذا كان كذلك فمن أين يأيت 
 .بالفائض الذي يدفعو البلد مقابل استَتاد احتياجاتو من البلد الثاين؟ فكل ىذه التساؤالت دل غلد ذلا مسيث تفسَتا

 . نظرية الميزة النسبية لدافيد ريكاردو:المطلب الثاني 

 سلعة، أي     نتيجة الن نظرية النفقات ادلطلقة دل توضح ماذا ػلدث إذا دل تكن الدولة لديها أية ميزة مطلقة يف إنتاج 
فهل معٌت ذلك أن ىذه الدولة لن تشارك يف التجارة الدولية؟ و لقد جاءت إجابة ىذا السؤال عن طريق ديفيد ريكاردو 

الذي اثبت عن طريق النفقات النسبية أن ىناك إمكانية حلدوث التجارة بُت الدول حىت و لو كانت إحدى الدول 
 .ادلشاركة يف التجارة ال تتمتع بأي ميزة مطلقة يف إنتاج أية سلعة

 . مساهمات نظرية دافيد ريكاردو:الفرع األول 

 ، تنتسب) ادليزة ادلطلقة(    تعترب نظرية ادليزة النسبية مكملة لنظرية ادم مسيث 

   ________________________

 .21: ص 2000 محمود يونس، أساسيات عمم االقتصاد، بدون طبعة، دار النشر الحداثة، بيروت، )1(
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 عام "  مبادئ االقتصاد السياسي و الضرائب"  الذي بينها يف كتابو ادلشهور"  دافيد ريكاردو" إذل االقتصادي االصلليزي 
قام ىذا ادلفكر بالرد على نظرية ادم مسيث، حيث قال بأنو ليس من الضروري توفر ادليزة ادلطلقة للدولة يف و قد ، 1817

إنتاج إحدى السلع لكي حتقق مكاسب من الدخول يف التجارة الدولية، بل يكفي أن تتوفر للدولة  ميزة نسبية يف إحدى 
السلع اليت تنتجها بذلك فان قيام التجارة يعتمد على اختالف التكاليف النسبية للسلع عرب الدول و ليس التكاليف 
ادلطلقة، و ذلذا فان الدولة حتقق مكاسب من التجارة، و كان ريكاردو أول من وضع الفرق بُت ادليزة ادلطلقة و ادليزة 

النسبية، و اثبت أن أساس التجارة الدولية ليس ادليزة ادلطلقة بل ادليزة النسبية، و اثبت انو إذا ختصصت كل دولة يف إنتاج 
 . نسيب فانو الناتج العادلي سيزداد و بالتارل ستكسب الدول ادلشاركة من التجارة الدولية)ميزة(السلعة اليت حترز فيها تفوق 

)1( 

 . فرضيات نظرية دافيد ريكاردو:الفرع الثاني 

 )2( :من بُت الفرضيات اليت افًتضها ديفيد ريكاردو ىي كالتارل       

 .أن التجارة الدولية تتم بُت دولتُت فقط- 

 .أن التبادل بُت الدولتُت يتم يف حدود سلعتُت فقط- 

 .أن التبادل بُت الدولتُت يتم يف صورة مقايضة- 

 .أن التجارة بُت الدولتُت تنصب على السلع ادلنضورة فقط و ال تشمل السلع الغَت ادلنضورة مثل اخلدمات- 

 .تقدر القيمة التبادلية لكل سلعة بعدد ساعات العمل اليت تبذل يف إنتاجها- 

 .أن عناصر اإلنتاج تنتقل حبرية كاملة بُت فروع اإلنتاج ادلختلفة و بُت ادلناطق ادلختلفة داخل حدود الدولة الواحدة- 

 كل دولة تستخدم كل عناصر اإلنتاج ادلوجودة هبا أقصى استخدام شلكن، و أيأن كال البلدين يف حالة تشغيل كامل، -
 جزء منها يف حالة بطالة أو تعطل، و بالتارل فان اثر قيام التجارة اخلارجية بُت الدول يؤدي إذل إعادة أيال يوجد 

 . حتويلها من قطاع ألخرأيختصيص مواردىا، 

   ________________________

 .9 :، ص 2008 نداء محمد صوص، التجارة الخارجية، الطبعة األولى، مكتبة المجمع العربي لمنشر و التوزيع، األردن، )1(
 .151 : محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص )2(
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  .)أولين-  هيكشر( نظرية الوفرة النسبية في عوامل اإلنتاج:المطلب الثالث 

 الذي وجو للنظريتُت السابقتُت ىو إهنما يف اعتمادعلا على اختالف النفقات النسبية ) الذي اعترب أساسيا(د   كان االنتقا
كأساس لقيام التجارة الدولية دل يتبُت دلاذا ختتلف النفقات النسبية فيما بُت الدول و بعضها البعض، و على أساس ىذه النقطة 

 .أولُت، و اليت تبُت أسباب قيام التجارة الدولية و الفوائد الناجتة - قامت النظرية اليت عرفت بنظرية ىكشر

 . نظرية الوفرة النسبية في عوامل اإلنتاج:الفرع األول 

 )1(  : هبذه النظرية لتفسَت أسباب يف النفقات النسبية كأساس لقيام التجارة الدولية علا "أولُت-  ىكشر"       لقد جاء 

اختالف األسعار النسبية لعناصر اإلنتاج يف البلدان ادلختلفة نتيجة اختالف يف درجة الوفرة و الندرة النسبية ذلذه      -
 أن التبادل الدورل يقوم على "   ىكشر" العوامل تفاوت نسيب من عناصر اإلنتاج يف إنتاج السلعة و انطالقا من ىنا يرى

 .أساس ادلزايا النسبية اليت ػلققها كل بلد و الناجتة عن كثافة أو قلة عوامل اإلنتاج يف ىذا البلد

إن التبادل الدورل يقوم على أساس ادلزايا النسبية اليت يكسبها كل بلد من تصديره للسلع اليت يتميز بوفرة عناصر      -
 .اإلنتاج الالزمة إلنتاجها

 . فرضيات نظرية الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج:الفرع الثاني 

 )2( :    قامت ىذه النظرية على عدة فروض أعلها 

 سلعة إظلا ػلتاج إذل تضافر أكثر من عنصر من أيرفض فكرة أن يكون العمل احملدد الوحيد للقيمة، و تعترب أن إنتاج - 
 .عناصر اإلنتاج

ختتلف السلع فيما بينها من حيث طبيعتها و من مث من حيث مكوناهتا من عناصر اإلنتاج ادلختلفة الالزمة و على - 
 .ذلك فان النسب اليت دتزج هبا ىذه العناصر ختتلف من سلعة أخرى

 .ختتلف الدول فيما بينها من حيث كمية ما دتتلكو من عناصر اإلنتاج- 

 أيافًتضت النظرية مثلها مثل نظرية ريكاردوا عدم نفقات بُت الدول ادلختلفة، أو -

   ________________________
 .78 : محمود يونس، مرجع سابق، ص )1(

 .181-180 : محمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص )2(
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عوائق أخرى سواء كانت طبيعية أو صناعية أمام التبادل الدورل، شلا يفًتض تطابق نسب أسعار العلمية مع نسب أسعار 
 .السلع الوطنية

أولُت أن دالة اإلنتاج للسلعة تكون واحدة يف اجملتمع بينما ؽلكن أن ختتلف بُت اجملتمعات، و -ترى نظرية ىكشر    -
ىذا يعٍت أن التكنولوجيا ادلتاحة إلنتاج نفس السلعة ىي واحدة بالنسبة للمنتجُت يف البلد الواحد، و قد ختتلف بُت 

الدول ادلختلفة، و النظرية يف ذلك تستبعد عنصر الزمن، و استبعاد عنصر الزمن ضروري لبقاء دوال اإلنتاج ثابتة دون 
 .تغيَت

      و باإلضافة إذل ىذه الفروض األساسية لنظرية نسب عوامل اإلنتاج، يوجد عدد من ادلفروض بغرض التبسيط و ىي 
 .وجود دولتان فقط و تتعامالن يف سلعتُت فقط

 .أولين- انتقادات نظرية هكشر:الفرع الثالث 

   :       تتمثل انتقادات ىذه النظرية فيمايلي 

يف تفسَته لالختالف يف أسعار السلع و بالتارل يف ادلزايا النسبية اليت تتمتع هبا البالد ادلختلفة، كان أولُت يرى أن       - 
 مدى الكميات اليت تتوافر يف ىذه العوامل و اليت أيالسبب يف ذلك يرجع إذل اختالف نسب توافر عناصر اإلنتاج، 

 انو اىتم بالكم أيتؤدي إذل أن تصبح الدولة لديها القدرة على اإلنتاج بأسعار اقل، و ىو ما أدى إذل انتقاده يف ذلك، 
 .و دل يهتم بالنوعية

أولُت أن تفسر طبيعة التجارة الدولية على أساس وجود مزايا نسبية لبعض البالد على -حتاول نظرية ىكشر      - 
األخرى يف إنتاج سلعة معينة، ىذا التفسَت يكون سهل التطبيق إذا كنا نتعامل مع عاملُت فقط من عوامل اإلنتاج، أما إذا 

 .حتددت عناصر اإلنتاج فسيكون األمر صعبا

تؤكد النظرية على أن االختالف النسيب يف كميات عناصر اإلنتاج ىو األساس يف تفسَت قيام التجارة اخلارجية،        - 
 .و تستبعد دور البحث و التطوير كأحد زلددات قيام التجارة اخلارجية

.      أولُت مع نظرية ريكاردوا يف إعلاذلا النتقال عناصر اإلنتاج دوليا-اشًتكت نظرية ىكشر       - 
___________________ 

 .114-113 :، ص 1999 عادل احمد حشيش، االقتصاد الدولي، الطبعة األولى، الدار الجامعية، بيروت، )1(
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 . التجارة الخارجية الجزائرية :الثالث المبحث 

        لقد مرت التجارة اخلارجية اجلزائرية  بعدة مراحل انطالقا من ادلرحلة االستعمارية حىت االستقالل ، قامت اجلزائر بتأميم جتارهتا 
 .اخلارجية بعد االستقالل مث انتقلت من ادلرحلة االقتصادية ادلوجو إذل مرحلة اقتصاد السوق

 . واقع التجارة الخارجية في الجزائر:المطلب األول 

 .     واقع التجارة اخلارجية يف اجلزائر ليس باألمر السهل و خصوصا على أن اجلزائر دولة ناىية، و كانت حتت سيطرة االستعمار

  1950 أثناء االستعمار قبل سنة :الفرع األول 

    كان النظام التجاري إبان الفًتة االستعمارية خاضعا للقوانُت الفرنسية باعتبار أن الثروات الوطنية كانت يف خدمة االقتصاد الفرنسي، 
فتميزت التجارة اخلارجية يف اجلزائر خالل ىذه ادلرحلة بفرض رسوم و ضرائب على السلع األجنبية اليت تدخل السوق اجلزائرية، بينما كانت 
الواردات الفرنسية معفية من ىذه اإلجراءات، و بالتارل عادت ىذه السياسة باإلغلاب على االقتصاد الفرنسي الفرنسي، كانت الصادرات 

 )1(. اجلزائرية تقتصر آنذاك على ادلشروبات الكحولية و احملاصيل الزراعية و الثروات السمكية

 . بعد االستقالل:الفرع الثاني 

     لقد كان األثر االستعماري كبَتا على االقتصاد اجلزائري حىت بعد فًتة االستقالل دلا خلفو جراء انتهاك ثروات و 
خَتات الوطن، فكان على اجلزائر أن تعيد بناء اقتصادىا من جديد فتبنت االشًتاكية كإسًتاجتية اقتصادية، و قد سعت إذل 

تطوير جتارهتا اخلارجية، و كانت أول اإلجراءات ىي إتباع التخطيط ادلركزي و نظام احلماية و ىذا التحقيق التوازن بُت 
، و لضعف إمكانيات  اجلزائر الصناعية فقد كانت أىم صادراهتا ادلواد 1964فروع االقتصاد و إصدار النقد الوطٍت سنة 

 )2(. األولية اخلاصة يف مقدمتها النفط و مشتقاتو

  تطور التجارة الخارجية في الجزائر:المطلب الثاني 

       مبجرد ما استعادت اجلزائر استقالذلا، وجدت نفسها أمام وضع اقتصادي مزري، يتطلب 

___________________ 
 سيمية ميني، قراءات عامة حول التجارة الخارجية، مذكرة ماستر، تخصص تجارة و الموجيستيل األورد متوسطي، كمية العموم االقتصادية و عموم التجارية )1(

 .52 :و عموم التسيير، جامعة مستغانم، ص 

 .22 :، ص 1992 ىني احمد، اقتصاد الجزائر المستقمة، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر )2(
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إصالحات سلتلفة تعمل من خالذلا اجلزائر على تيسَت و توجيو كل القطاعات االقتصادية مبا يف ذلك قطاع التجارة    
 .اخلارجية الذي يعترب منفذا أساسيا للبلد يف جلب ادلوارد ادلالية

 . نبذة عن االقتصاد الجزائري:الفرع األول 

       لقد عرف قطاع التجارة اخلارجية منذ االستقالل عدة حتوالت ابتداء من شلارسة الدولة لسياسة االحتكار عن طريق 
مؤسسات أو ىيئات توكل ذلا مهمة االستَتاد كالديوان الوطٍت للتجارة و رلمعات الشراء اخلاصة ادلختصة، و يف سنة 

 أقدمت اجلزائر على حتديد ادلبادئ اليت غلب أن تسَت عليها ادلؤسسات العمومية يف تنفيذ صفقاهتا التجارية مع 1978
اخلارج، لكن إجراءات االحتكار و فرض احلماية ال تتماشى و إسًتاتيجية التنمية االقتصادية، و زتاية الصناعة الناشئة دل 

و الناجتة عن االهنيار الكبَت يف أسعار . 1986تدم طويال السيما األزمة االقتصادية اليت ضربت االقتصاد اجلزائري عام 
 مليار دوالر 12.72البًتول اخلام، و اليت كان ذلا اثر البالغ يف تدين ادلوارد ادلالية اخلارجية من احملروقات حيث اطلفضت من 

 )1(.فانعكست أثار ىذه األزمة سلبا على التوازن العادل دليزان ادلوارد اخلارجية.  مليار دوالر70.26إذل اقل من 

 . تحرير التجارة الخارجية:الفرع الثاني 

     بدأت التحوالت االقتصادية ضلو االنفتاح فبل التعاون مع صندوق النقد الدورل إال أن ىذا التحويل و االنفتاح زادت 
، حيث التزمت فيها تبٍت 1989درجتو خاصة عند رسالة النية اليت أرسلتها احلكومة اجلزائرية إذل صندوق النقد الدورل سنة 

برنامج الصندوق يف إجراء إصالحات ىامة أعلها التحرير التدرغلي للتجارة اخلارجية، و رفع احتكار الدولة ذلذا القطاع، و 
 .لقد بدأت أوذل خطوات حترير التجارة اخلارجية و إخضاع أسعار الفائدة و أسعار الصرف آلليات العرض و الطلب

      و جتدر اإلشارة إذل أن إلغاء القيود اجلمركية يعترب تعبَتا جوىريا عن سياسة االنفتاح التجاري ففيما ؼلص الرسوم 
 )2( .1992اجلمركية شهدت اطلفاض تدرغليا سنة 

     و يف األخَت نلخص إذل أن التنظيم اجلديد للتجارة اخلارجية يف تلك الفًتة بالنسبة إذل اجلزائر  

___________________ 
 .54 :، ص 1992 بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) استقاللية المؤسسات( محمد صغير بعمي، تنظيم القطاع العام في الجزائر )1(

 .62 : المرجع نفسو، ص )2(
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و الذي كان يتم بطريقة تدرغلية يف إطار االتفاق مع صندوق النقد الدورل حول برنامج اقتصادي زلدد جاء بتغَتات ىامة 
 )1( :ؽلكن اصلازىا فيمايلي 
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حتديد معايَت احلصول على العملة الصعبة من طرف ادلتعاملُت احملليُت يف زلاولة التحكم يف ادلخزون اإلرتارل ذلذه -      
 .العملة

 .إلغاء الرخص العامة لالستَتاد و تعويضو مبخطط ادلؤبن اخلاضع لإلشراف و مراقبة البنك ادلركزي     - 

  أفاق التجارة الخارجية الجزائرية:المطلب الثالث 

، شلا دفع اجلزائر إذل احلد من 1986     ؽلكن القول أن قطاع التجارة اخلارجية للجزائر قد بدا مع أزمة النفط عام 
إجراءات السابقة ادلتخذة يف ظل االحتكار من جهة، و اليت تبٍت رتلة من اإلصالحات من جهة أخرى و بالتارل أخذت 

تنتهج سياسة جتارية أكثر وضوحا و تفتحا على العادل اخلارجي يف ظل متغَتات اقتصادية دولية كثَتة توحي أن ال رلال 
 و غلق اجملال أمام القطاع اخلاص و لعب دوره كامال يف التجارة ) احملروقات(فيها لإلنفاق و االعتماد على قطاع أحادي

 .الدولية

  العالقات التجارية الجزائرية مع أوروبا :الفرع األول 

 بنقلو إذل أوروبا نظرا لقصر ادلسافة بينهما و لقد 1964    كانت اجلزائر اسبق الدول احلربية يف تصدير احملروقات عام 
 1996 مليار مًت مكعب سنويا، و يف عام %1.5بدأت تلك الصادرات إذل كل من اصللًتا و فرنسا بكميات ال تتجاوز 

 . من التجارة العلمية% 1.7بلغت صادرات اجلزائر ما يعادل ضلو

 %2.3 مبعدل 2010 من السعر العادلي و عام % 1.2 حوارل 2005     تشَت الدراسات احلديثة أن احملروقات بلغت سنة 
 )2(سنويا ادلتوجو اذل اروبا 

  الجزائر و منظمة األوبك:الفرع الثاني 

 فقد قدرت 2015، أما يف سنة 2010 مليون برميل عام 49 مليون برميل يوميا إذل ضلو 29     ارتفع إنتاج األوبك ضلو 
 )1( مليون برميل،56الصادرات النفطية حوارل 

___________________ 
، رسالة ماجستير، في العموم االقتصادية، تخصص مالية، جامعة بن يوسف بن 2010-2005 سميرة شنيني، التجارة الخارجية في ظل التحوالت الراىنة )1(

 .30 : ص 2010-2009خده، 
 .52-51 : المرجع نفسو، ص )2(
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 دول تستطيع مبا لديها من احتياطات مؤكدة أن توسع طاقتها اإلنتاجية حبيث ارتفعت خالل 6       ال يوجد سوى 
 مليونا و ىو ما يفي تقريبا بنصف احتياجات العادل، 49 مليون برميل يوميا إذل ضلو 23 من ضلو 2015إذل  2005 الفًتة
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 ماليُت برميل يوميا، و تضم الدول الست الكربى 8أما باقي دول األعضاء فيضل إنتاجها ثابتا تقريبا عند مستوى 
 )1( .السعودية، العراق، الكويت، اإلمارات، إيران، و فنزويال

  العالقات التجارية الجزائرية مع الدول العربية:الفرع الرابع 

 بقيت فكرة التعامل االقتصادي العريب تطمع إليها الكثَت من الشعوب العربية يف إطار التنمي، فرغم ما غلمع ىذه      
الشعوب من عوامل مشًتكة كالدين، اللغة و التاريخ ادلشًتك، إال أن فكرة التعامل االقتصادي دل ترقى إذل ادلستوى ادلطلوب 

 )2( :و ىذا نظرا للعوامل التالية 

 .تشابو اقتصاديات الدول العربية حيث أن معظمها دول بًتولية       - 

ضعف القطاع ألفالحي يف معظم الدول العربية قلل من إمكانية التبادل نظرا العتماد معظم ىذه الدول على        - 
 .الطرق التقليدية يف تسيَت و استغالل ىذا القطاع

 .النقص الكبَت يف طرق ادلواصالت مبختلف أنواعها       - 

 .ارتباط معظم الدول العربية بالدول ادلتقدمة يف تعاملها التجاري، خاصة بالدول االستعمارية       - 

 .دتايز األنظمة السياسية أعاق إمكانية التقارب االقتصادي       - 

  العالقات التجارية الجزائرية مع باقي دول العالم:الفرع الخامس 

     نقسم العالقات التجارية بُت اجلزائر و الدول اإلفريقية غَت العربية و دول أمريكا اجلنوبية بضعف مستوياهتا و ىذا رغم 
التطور الذي شهدتو ىذه العالقات يف السنوات األخَتة حيث صلد أن واردات اجلزائر تتمثل أساسا يف بعض ادلواد الغذائية 

و ادلواد االستهالكية كاخلشب، النب و القطن، أما صادرات اجلزائر اجتاه ىذه الدول فهي ضعيفة و تًتكز أساسا يف 
 .ادلنتجات البًتولية

___________________ 
 .53 :ص  1986 حسين عبد اهلل، اقتصاديات البترول، الطبعة الثالثة، دار النيضة العربية، القاىرة )1(

 .114 :ص  مجيد الصغير لعمي، مرجع سابق، )2(
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 )1( :        إن ضعف ادلبادالت التجارية اجلزائرية مع الدول اإلفريقية يرجع أساسا إذل 
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ارتباط معظم الدول اإلفريقية بالدول االستعمارية خاصة من خالل التجمعات ادلعروفة كدول الكومنولث، و الدول -        
 .اخل....الفرنكوفونية

 .ندرة طرق ادلواصالت ادلختلفة       - 

 .ارتفاع التكلفة و اطلفاض اجلودة بالنسبة للمنتوج اإلفريقي       - 

 حيث صلد واردات اجلزائر من ) خاصة دول جنوب شرق أسيا(      و فيما ؼلص العالقات التجارية مع الدول األسيوية
 .ىذه الدول تتمثل يف السيارات، األجهزة االلكًتونية، أما صادرات اجلزائر تتمثل فقط يف احملروقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
، رسالة ماجيستير معيد العموم االقتصادية، تخصص مالية، الجزائر، ) حالة الجزائر( عبد العالي بورويس، النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية)1(
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 خالصة الفصل األول  



ل الفصل األوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عموميال مول التيارل اليارميلل
 

 

        من خالل ما تطرقنا إليو يف الفصل األول برزت أعلية التجارة اخلارجية، إذ ؽلكن القول أن التطور االقتصادي ألي 
بلد مدى تطور التجارة اخلارجية، و دل يقتصر اىتمامنا على أعلية الدور فقط بل جتاوزىا إذل إعطاء تعريف متكامل للتجارة 

اخلارجية، و النتائج اليت تفرزىا، باإلضافة إذل ما استنتجنا أن مكاسب التجارة اخلارجية  تتماشى و مكاسب التنمية، إذ 
أصبح قيام عالقات سلتلفة بُت اجلزائر و دول أخرى أمر إلزامي لتطور االقتصاد نظرا لألىداف اليت يرجو حتقيقها التبادل 

  .    يف ظل التجارة اخلارجية، و يأيت الفصل ادلوارل كيفية دتويل البنوك للتجارة اخلارجية)الدورل(التجاري
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 .1997غنيم امحد ، االعتماد و التحصيل أدلستندي، الطبعة اخلامسة، دار النشر غري متوفرة، مصر،  (25

غنيم امحد حممد ، إدارة البنوك تقليدية ادلاضي والكرتونية احلاضر ، الطبعة األوىل، ادلكتبة العصرية، اإلسكندرية،  (26
2007. 

فيمي حممد حممود ، القواعد و العادات ادلوحدة و االعتمادات ادلستندية، بدون طبعة، طبع معهد الدراسات  (27
 .2000ادلصرفية، مكان النشر غري متوفر، 

 .2008، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، (9)القزويين شاكر ، حماضرات يف اقتصاد البنوك، الطبعة  (28

 .2001لطرش الطاهر ، تقنيات البنوك، بدون طبعة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  (29

 .1992ماضي حممد توفيق ، دتويل ادلشروعات، بدون طبعة، دار الفتح العريب، القاهرة،  (30

 .2008جميد ضياء ، اقتصاديات النقود و البنوك، الطبعة األوىل، مؤسسة شباب اجلامعة، البلد غري متوفر،  (31

 .2003حممد هاشم إمساعيل ، مذكرة يف النقود و البنوك، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، غري متوفرة البلد،  (32

 .2003مسرايت امحد ، دور البنوك التجارية يف دتويل التجارة اخلارجية، الطبعة األوىل، دار النشر غري موجود، مصر،  (33

مصطفى النعيمات فيصل حممود ، مسؤولية البنك يف قبول ادلستندات يف نظام االعتماد أدلستندي، الطبعة األوىل،  (34
 .2005دار وائل للنشر، عمان، 

 .2012ناصر سليمان ، التقنيات البنكية و عمليات االئتمان، بدون ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  (35

 .2005 يعدل خبراز فريدة، تقنيات و سياسات التسيري ادلصريف، الطبعة الثانية، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، (36

 .2000يونس حممود ، أساسيات عامل االقتصاد، بدون طبعة، دار النشر احلداثة، بريوت،  (37

 .1999يونسي حممد ، اقتصاديات دولية، الطبعة األوىل، دار النشر غري متوفرة، اإلسكندرية،  (38
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 قائمةالرسائل
بن عودة بغداد ، أمهية الضمانات البنكية يف دتويل التجارة اخلارجية، مذكرة ماسرت، ختصص جتارة و لوجيستيك اورو  (1

 .2010/2011متوسطي، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة مستغاًل، 

بورويس عبد العلي ، دور النظام اجلمركي يف حترير التجارة اخلارجية حلالة اجلزائر،  رسالة ماجيستري معهد العلوم  (2
 .1997، 1996االقتصادية، ختصص مالية، 

شريفي حممد ، اجلزائر و رهانات االنضمام إىل ادلنظمة العادلية للتجارة، رسالة ماجيسرت يف العلوم االقتصادية و علوم  (3
 .2004، 2003التسيري، ختصص مالية و بنوك، جامعة اجلزائر، 

، رسالة ادلاجيستري يف العلوم االقتصادية، 2010-2005شنيين مسرية ، التجارة اخلارجية يف ظل التحوالت الراهنة  (4
 .02010-2009ختصص مالية جامعة بن يوسف بن خدة، 

الطاهر علي ، االصالحات احلديثة للجهاز ادلصريف، رسالة ماجيستري، اإلصالحات احلديثة للجهاز ادلصريف،رسالة  (5
 .2000ماجيستري، يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود، مالية، بنوك، جامعة اجلزائر، 

عبد الصمد امحد ، ادارة القروض ادلصرفية من خالل التحكم يف خطر عدم التسديد، رسالة ادلاجيستري، حتلية العلوم  (6
 .2000االقتصادية، ختصص مالية، اجلزائر، 

عالل لكحل ، دور التقنيات البنكية يف ترقية التجارة اخلارجية، مذكرة ماسرت، ختصص جتارة و اللوجستيك االورو  (7
 .2007-2006متوسطي، ادلركز اجلامعي، ادلدية، 

قطاف زهرة ، دور االعتماد ادلستندي يف تسهيل ادلبادالت التجارية، مذكرة ماسرت، ختصص اقتصادية ادلالية و  (8
 .2014/2015البنوك، يف العلوم االقتصادية، البويرة، 

مهين سهيلة ، قراءات عامة حول التجارة اخلارجية، مذكرة ماسرت ختصص جتارة و اللوجيستيك االورو متوسطي،  (9
 .2010،2011جامعة مستغاًل، 

موتريف أمال ، تسيري القروض البنكية قصرية االجل، رسالة ادلاجيستري، يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية،  (10
 .2001/2002جامعة اجللفة، 

 الملتقايات
عاشور دكتوش، دور االعتماد ادلستندي يف التجارة اخلارجية، مداخلة يف ادللتقى الدويل حول أساسيات التمويل و (1

 .2006 نوفمرب 22، 21أثارها على ادلؤسسات النامية، جامعة بسكرة أيام 
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 لمراسيم و القوانين ا
 . ادلتضمن بإنشاء البنك ادلركزي اجلزائري13/12/1964 الصادر يف144-62القانون رقم  (1

، ادلتعلقة باألعراف الدولية ادلوحدة لتنظيم 1993 الصادر عن غرفة التجارة الدولية 500من الكتيب رقم 12ادلادة  (2
 .االعتمادات ادلستندية

، ادلتعلقة باألعراف الدولية ادلوحدة لتنظيم 1993 الصادر عن غرفة التجارة الدولية 500من الكتيب رقم 18ادلادة  (3
 .االعتمادات ادلستندية

، ادلتعلقة باألعراف الدولية ادلوحدة لتنظيم 1993 الصادر عن غرفة التجارة الدولية 500 من الكتيب رقم 19ادلادة (4
 .االعتمادات ادلستندية



_وكالة مستغانم_ دراسة تطبيقية                          دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري  

 

 تمهيد

 دتثل العمليات التجارية مع اخلارج العمليات األساسية اليت يعمل على اصلاحها بنك اخلارجي اجلزائري من 
 BEAخالل احًتام التزاماتو ومسؤولياتو جتاه األطراف ادلتداخلة يف كل عملية، إذ يعترب البنك اخلارجي اجلزائري

أحد البنوك التجارية األكثر نشاطا يف ادلعامالت اخلارجية من خالل استخدامو الواسع لتقنية االعتماد ادلستندي 
دلا تتمتع بو من ثقة وأمان ودلا تقدمو من فرص جديدة لتنمية النشاط االقتصادي من خالل دتويل التجارة 

اخلارجية، وسيتم التطرق يف ىذا الفصل إىل دراسة حالة تطبيقية بوكالة مستغاًل لبنك اخلارجي اجلزائري، حيث 
نبني من خالذلا أىم ما تعرضنا إليو أثناء فًتة الًتبص الذي قمنا بو وذلك يف مصلحة عمليات التجارة اخلارجية 

 .أين يتم دراسة ومنح قبول ملفات االعتماد ادلستندي
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 BEAلمحة عن البنك الخارجي الجزائري _ 1

 حتتاج أي مؤسسة مهما كان نوعها إىل موارد مالية تفوق قدرهتا وامكانيتها ادلالية، فيكون بذلك حباجة 
إىل وسيلة لتمويل عملياهتا ونشاطاهتا، واستنادا إىل ذلك ديكن اعتبار بنك اخلارجي اجلزائري مصدر أساسي 

 .1لتمويل ىذه ادلؤسسات

 نشأة البنك الخارجي الجزائري_1_1

 يقوم البنك اخلارجي اجلزائري بدور أساسي يف تطوير االقتصاد حبيث يقدم خدمات مالية ال ديكن 
 .لالقتصاد االستغناء عنها

 نشأة البنك الخارجي الجزائري_ أ

برأس مال قدره 01/10/1967 ادلؤرخ يف 204-67 تأسس بنك اخلارجي اجلزائري مبوجب ادلرسوم 
مليون دج، حيث كان على شكل شركة وطنية وابتداء من ىذا التاريخ بدأ البنك مبزاولة نشاطو اجلزائري، مث 20

 :أخذ فيها بعد ادلؤسسات التالية

 .1967 ديسمرب 31الشركة العامة يف وضعيتها خالل _ 

 .قرض الشمال_ 

 :إن البنك اخلارجي اجلزائري يتشكل من مخسة وحدات موزعة عرب الًتاب الوطين وىي_ 

 .وحدة الوسط، وحدة البليدة، وحدة الشرق، وحدة الغرب، وحدة اجلنوب

 .وحسب نظامو الداخلي فإن البنك اخلارجي لو احلق يف انشاء فروع ووكاالت يف اجلزائر

 مهام ونشاطات البنك الخارجي الجزائري _2_1

 يتمثل اذلدف األساسي للبنك يف تسهيل وتطوير العالقات اجلزائرية مع الدول األخرى يف إطار التخطيط 
الوطين وزيادة على دتويالتو اخلاصة، يتدخل بضماناتو وأيضا باتفاقيات القروض مع زبائن أجانب كزيادة العمليات 

 .التجارية مع الدول

 

                                                           

.باالعتماد على الوثائق اخلاصة بالبنك اخلارجي اجلزائري  
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 مهام البنك الخارجي الجزائري_ أ

إن البنك ىو القائد يف دتويل القطاعات البًتولية والغازية والبحرية، وحىت التأمينات بفضل ىذا الدور فإن البنك 
 من سوق التجارة اخلارجية، وحاليا فإن البنك يعمل على تطوير عالقات %40اخلارجي اجلزائري ملك أكثر من 

 :جديدة مع اإلنشاءات التمويلية الدولية األخرى ومن مهامو االسًتاتيجية صلد

 .دتويل القطاع العمومي والقطاع اخلاص_ 

 .مراقبة التدفقات ادلالية للتجارة اخلارجية_ 

 .توفري االدخار الوطين_ 

 .قبول الودائع من اجلمهور والقيام بالعمليات ادلصرفية الكالسيكية_ 

 نشاطات البنك الخارجي الجزائري_ ب

يقوم البنك دلعاجلة كل العمليات من صرف واقراض يف إطار التشريع وقوانني وقواعد البنوك، وديكن أن يقوم أيضا 
 :ب

منح كل أشكال القروض، السلفيات أو التسبيقات بضمانات أو بدون ضمانات وىذا من طرفو حبد ذاتو، _ 
 .أكثر منو من طرف ادلسامهة

 .دتويل عمليات التجارة اخلارجية_ 

 .معاجلة كل عمليات الصرف ألجل_ 

 .تغطية االستثمارات يف الشركات احمللية والدولية_ 

وبعد استقاللية البنك اخلارجي اجلزائري الناجتة عن االصالحات االقتصادية العميقة اليت شرع يف تطبيقها منذ 
 :الثمانينات، فإن أىدافو ارتكزت أساسا على

 :إقامة عالقات جديدة مع الزبائن مرتكزة على_ 1

 .التجارة_ أ_1

 .توازن الفوائد وحتسني نوعية العروض_ ب_1

 .تقليص زمن ادلعاجلة_ د_1.                       أفضل استقبال_ ج_1
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 الهيكل التنظيمي لبنك الخارجي الجزائري_3_1

 عرف اذليكل التنظيمي لبنك اخلارجي اجلزائري عدة تطورات ملحوظة وذلك تبعا للتغريات اليت عرفها 
 .االقتصاد الوطين

 الهيكل التنظيمي للمديرية العامة_ أ

 لقد دتيز اذليكل التنظيمي للمديرية العامة بتغريات عديدة تبعا لتلك التغريات اليت خضع ذلا البنك 
 .اخلارجي اجلزائري عموما حىت وصل إىل ماىو علية اآلن

 (: 1_4)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 BEAوثائق البنك اخلارجي اجلزائري: ادلصدر
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 اذليكل التنظيمي للمديرية العامة للبنك اخلارجي اجلزائري

 ادلدير العام

 خلية التطهري مديرية ادلراقبة

 األمانة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةةة

ادلديرية العامة 
 ادلساعدة للعالقات

ادلديرية العامة ادلساعدة 
 للمالية والتننمية

ادلديرية العامة ادلساعدة 
 للتعهدات

مديرية 
الدراسات 
 التشريعية

مديرية ادلوارد 
 البشرية

مديرية اإلدارة 
 العامة

 مديرية االتصال

 مديرية األمن

 

مديرية ادلالية وادلشاركة 
 والعالقات الدولية

مديرية التجارة 
 اخلارجية

مديرية العمليات مع 
 اخلارج

 

 خلية ادلنظمة

 خلية اخلزينة

 خلية اإلعالم اآليل

 خلية مراقبة التسيري

 مديرية الشبكة ادلركزية

مديرية التعهدات 
للمؤسسات الصغرية 

 وادلتوسطة

مديرية التعهدات 
للمؤسسات 

 الكبرية

ادلديرية 
 اجلهوية

 الوكالة
 مديرية ادلنازعات
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تتفرع مديرية العمليات مع اخلارج من ادلديرية العامة ادلساعدة للعالقات واليت تقوم مبنح وقبول ملفات : تعليق
 .االعتماد ادلستندي

 الهيكل التنظيمي لمديرية البنك الخارجي الجزائري لوكالة مستغانم_ ب

من اذليكل السابق للمديرية العامة نالحظ أن وكاالت البنك اخلارجي اجلزائري تكون تابعة مباشرة للمديرية العامة 
 ادلساعدة للتعهدات، وفيما يلي التنظيم اذليكلي لوكالة البنك اخلارجي اجلزائري مبستغاًل

 ( 2_4)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BEAوثائق البنك اخلارجي اجلزائري: ادلصدر

يتفرع قسم التجارة اخلارجية من مصلحة ادلدير ادلساعد اإلداري، فيقوم ىذا القسم ادلخصص بالتجارة : تعليق
 .اخلارجية بفتح وحتقيق عمليات االعتماد ادلستندي
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 اذليكل التنظيمي لوكالة مستغاًل

 مدير الوكالة 

 مدير مساعد جتاري مدير مساعد اداري

ادلنتجات 
 البنكية

قسم عمليات 
 الشباك

قسم ما وراء 
 الشباك

قسم التجارة 
 اخلارجية

التسيري 
 االداري

قسم تسيري 
 الوسائل

قسم االعالم 
اآليل 
 واحملاسبة

أمانة 
 التعهدات

قسم ادارة 
 التعهدات 

 قسم ادلوارد

قسم 
 ادلنازعات

مصلحة 
مكلفة 
 بالزبائن

األقسام 
 ادلتجانسة
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  مهام ومسؤوليات مختلف المصالح_ج

 إدارة الوكالة_1ج

 :         ىي عبارة عن وكالة رئيسية تسري من قبل مدير، ومرتبطة مباشرة بادلديرية اجلهوية وتقوم بادلهام ادلوالية

 .التسيري بطريقة ديناميكية للعالقة التجارية مع الزبائن_ 

 .تكوين وحتليل وتسيري القروض اخلاصة باألفراد وادلؤسسات_ 

 .ادلعاجلة االدارية واحملاسبية للعمليات مع الزبائن بالعملة الوطنية وكذا بالعمالت األجنبية_ 

 المدير المساعد التجاري_ 

 :    يقوم بادلهام التالية

 .تنسيق ومتابعة تنفيذ خطة العدل التجارية للوكالة°

 .تقسيم األىداف ومتابعة األداء التجارية°

 .ادلشاركة يف جلنة خط القرض°

 :       ويشرف ىذا ادلدير ادلساعد التجاري على

 مصلحة مكلفة بالزبائن_ 

 :    تقوم مبهام عديدة تتمثل يف

 .حتضري خطة عمل من أجل حتقيق األىداف التجارية ادلسطرة°

 .قرار قبول الدخول يف عالقة جديدة مع أول الزبون°

 .تسيري ومتابعة استعماالت القروض°

 .حتليل مردودية الزبائن°
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 أمانة التعهدات_ 

 :      تقوم بادلهام التالية وىي

 .تسيري ملفات ووثائق الزبائن ادلرتبطة بالقروض°

 .السهر على تطبيق واحًتام خطوات معاجلة التعهدات°

 قسم إدارة التعهدات_ 

 :      يقوم ىذا القسم بادلهام الالحقة

 ...معاجلة كل التعليمات ادلرتبطة بنشاط الزبائن، الشروط، تصنيف الزبائن°

 .إعداد االحصائيات اخلاصة بالوكالة°

 قسم الموارد_ 

 :      ىو مكلف بادلهام ادلوالية

 .(القروض والفوائد )متابعة االستحقاقات°

 قسم المنازعات_ 

 :     أىم األعمال اليت يقوم هبا

 .احملافظة على ادللفات القانونية للزبائن°

 .تسيري ادللفات القانونية للوكالة°

 .تكوين وتسيري ومتابعة ملفات ادلنازعات°

 المدير المساعد االداري_ 

 :    يقوم بعدة مهام وىي

 .تنسيق العمليات االدارية اخلاصة بالوكالة°

 .معاجلة شكاوى الزبائن°

 : حتقيق الرقابة البعدية على مجيع ادلنتجات البنكية، وىذا ادلدير ادلساعد االداري يشرف على مصلحتني ومها°
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 مصلحة التسيير االداري_ 

 :      أوكلت ذلذه ادلصلحة ادلهام اليت ستذكر الحقا

 .تسيري الوسائل البشرية وادلادية للوكالة°

 .ضمان التنسيق ادلعلومايت واحملاسيب للوكالة°

 مصلحة المنتجات البنكية_ 

 :     تقوم ىذه ادلصلحة بعدة مهام نذكر منها

 .ادلعاجلة اإلدارية واحملاسبية لعمليات الزبائن، الصندوق، احملفظة ادلالية للتجارة اخلارجية°

 .السهر على االستقبال احلسن للزبائن°

 .(قسم التجارة اخلارجية )فتح وحتقيق عمليات االعتماد ادلستندي°

 BEAتقنية االعتماد المستندي في البنك الخارجي الجزائري_ 2

بعد ما مت التطرق يف ىذا الفصل إىل التقنيات اليت توفرىا البنوك من أجل دتويل عمليات التجارة اخلارجية، والدور 
الذي تلعبو تقنية االعتماد ادلستندي يف ىذا اجملال دلا توفره من عناصر الضمان والتسوية السريعة لكال الطرفني، 

فقد مسح لنا الًتبص ادليداين بالوقوف على ىذه التقنية وذلك باالطالع على إحدى العمليات اليت أشرف عليها 
ذات طابع جتاري سلتصة يف مواد التجميل واليت  (س)البنك اخلارجي اجلزائري، وىي عملية قامت هبا شركة جزائرية

البنك : وكان الطرفني اآلخرين يف ىذه العملية مها (ع)قامت باسترياد كمية من ىذه ادلواد من شركة فرنسية
 .(بنك ادلصدر )والبنك الوطين لباريس- (بنك ادلستورد )وكالة مستغاًل- اخلارجي اجلزائري

 عملية فتح االعتماد المستندي- 2-1

عملية االعتماد ادلستندي تستند باألساس إىل عقد أو تبادل للرسائل بني ادلشًتي والبائع وىذا ما يعرف بعقد 
البيع، أي أن عملية االعتماد ادلستندي ىي عبارة عن حلقة تتشكل من مجلة من اخلطوات اليت تضمن السري 

 .احلسن ذلذه العملية وحفظ حقوق الطرفني
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يف البداية وقبل الشروع يف فتح االعتماد البد للمؤسسة أن تكون ذلا ملف توطني اذلدف من ىذا اإلجراء حسب 
 للبنك اجلزائري، ىو حتديد التزامات البنوك االدارية، ادلنتجني العموميني 1991-12-14 ل12-91التنظيم 

واخلواص ادلسجلني يف السجل التجاري، أو التجار ادلوكلني من طرف النقد والقرض، حيث يقصد هبذا اإلجراء 
قيام ادلستورد بتحديد بنك ما والذي يتوىل مهمة متابعة السري احلسن لعملية االسترياد فيقدم البنك للمستورد وثيقة 

 (.03أنظر ادللحق رقم  )فيها إطارين

إطار سلصص للمستورد وإطار سلصص للوكالة، فتحدد فيو اسم البنك، رقم احلساب ادلتعلق بادلستورد، وقيمة 
 .البضاعة

 التوطين- 1-أ

يعرف التوطني أن أمر مرقم، مسجل يف نوع االسترياد الذي يكون زلدد يف زمن عادي وىذا النوع من االسترياد 
مدتو ثالثة أشهر، وبعد انتهاء ادلدة يعاد الًتقيم من جديد، فالتوطني وسيلة ملزمة لكل معاملة جتارية تقام مع 

 .اخلارج

إذن التوطني ىو قيام البنك يسجل العمليات اليت جتري مع اخلارج من أجل التأكد من مطابقتها مع التنظيم 
ادلعمول بو، كما يتعلق بادلصادقة القانونية على عمليات االسترياد والتصدير حيث يسنح ذلا باالنطالق يف الشكل 

 .القانوين

 شروط التوطين- 2-أ

لفتح ملف التوطني يطلب من ادلستورد عقد جتاري يف حدود شكل الفاتورة الشكلية، ورسالة طلب مؤكدة، ىذا 
 :العقد التجاري يبني ىوية ادلتعاقدين، بلد أصل البضاعة وطبيعتها ويشمل ملف التوطني على

 .الفاتورة الشكلية_ 

 .طلب التوطني_ 

حسب احلالة ادلدروسة قامت وكالة البنك اخلارجي اجلزائري بعملية التوطني، وذلك بفتح ملف التوطني واعطاء 
 خانات 5رقم التوطني على شكل طابع موضوع فوق الفاتورة الشكلية ويتكون من  (ادلستورد)" شركة ما" الزبون

 (.03أنظر ادللحق )
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 .دتثل السداسي الذي مت فيو التوطني" 1"ديثل السنة و" 2016: "1/2016

 .ديثل نوع العملية أو رقم النقل: 10

 . أرقام5رقم التوطني ويتكون دائما من : 00067

 .رقم العملة أورو: 0099

 .(دج للملف1500 )بعدىا يقوم ادلستورد بدفع كل ادلصاريف والتكاليف ادلستحقة مبلف التوطني

 مضمون فتح االعتماد المستندي- 2-2

    بعد ادتام إجراءات التوطني تتنقل وكالة البنك اخلارجي اجلزائري إىل إجراء آخر، والذي يتمثل يف فتح االعتماد 
 BEAادلستندي، وحسب احلالة ادلدروسة تقدمت لشركة ادلستوردة دلواد التجميل إىل وكالة البنك اخلارجي اجلزائري

بطلب فتح االعتماد، وذلك بغرض تسهيل عملية استرياد سلعة وادلتمثلة يف العطور، والذي حدد يف شروط العقد 
 .التجاري بأن يكون غري قابل لإللغاء، حيث دتت ىذه العملية عرب اخلطوط

 خطوات فتح االعتماد المستندي_ أ

 :     دير فتح االعتماد ادلستندي باخلطوات التالية

 العقد التجاري- 1-أ

لتحسني الصفقة التجارية  (ادلصدر )والبائع (الشركة ادلستوردة دلواد التجميل )ىي أول خطوة أقدم عليها ادلشًتي
 .ادلتمثلة يف شراء العطور، باعتبار أن ىذا العقد حيدد الشروط ادلتفق عليها

 فتح االعتماد المستندي- 2-أ

   بعد ادتام العقد التجاري يقدم شلثل من الشركة ادلستوردة دلواد التجميل أمر بفتح االعتماد ادلستندي إىل وكالة 
 :البنك اخلارجي اجلزائري حامال معو الوثائق الالزمة لفتح االعتماد ادلستندي واليت تتمثل يف

واليت تعكس الشروط ادلتفق عليها يف  (الشركة األجنبية )ىي وثيقة حترر من طرف ادلصدر: الفاتورة الشكلية_ 
 :العقد التجاري وتتضمن مايلي
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 .(ادلصدر )عنوان ادلستفيد°

 .شروط التسعرية°

 .وسيلة النقل°

 .أوصاف البضاعة°

بعد دراسة ىذه ادلعلومات ادلدونة يف الفاتورة الشكلية من طرف ادلستورد، وإن قبل هبا، يقوم ادلصدر بتحرير 
 .الفاتورة النهائية، ويرسلها مع ادلستندات ادلتفق عليها

يقدم البنك استمارة إىل ادلشًتي ديألىا، واليت تتضمن البنود وادلالحظات ادلتفق عليها يف العقد : طلب فتح االعتماد_ 
 : بند أو شرط للحصول على أكثر التفاصيل، وفيما خيص البنود باختصار فهي تتمثل يف19التجاري وىي

 .(الشركة اجلزائرية س )الشركة ادلستوردة دلواد التجميل: (األمر)ادلستورد_ 

 .(ع )الشركة الفرنسية: (البائع )ادلصدر_ 

 (.BNP)البنك الوطين لباريس: (بنك ادلصدر )بنك االشعار_ 

 (.BEA)البنك اخلارجي اجلزائري: (بنك االصدار )بنك عنوان ادلستورد_ 

 .تاريخ فتح االعتماد ادلستندي وتاريخ صالحيتو_ 

 ".غري قابل لإللغاء" نوع االعتماد ادلستندي_ 

 .قيمة االعتماد باألورو_ 

 (.CACH)التسوية تكون عن طريق الدفع عند االطالع_ 

 .ارسال البضاعة يكون دفعة واحدة_ 

 .استبدال وسيلة النقل، يف حالتنا ىذه غري مسموح_ 

 .تبيان ادلستندات اليت جيب على ادلصدر ارساذلا للمشًتي_ 

 .نوع شرط البيع_ 
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 .ميناء مستغاًل: ميناء االستقبال_ 

 .(ميناء مارسيليا )مكان الشحن للتسليم أو مكان حتميل البضاعة_ 

 بتحضري ادللف الذي سريسلو إىل مديرية العمليات مع BEAيقوم موظف وكالة البنك اخلارجي اجلزائري_ 
 : على مستوى ادلديرية العامة، والذي حيتوي علىDOEاخلارج

 .الفاتورة الشكلية            °

 .صورة طبق األصل بطلب فتح االعتماد           °

 .MT 700سويفت            °

بدراسة شاملة للملف خترج يف األخري بقرار الرفض أو القبول،  (DOE )بعد قيام مديرية العمليات مع اخلارج
ويتعلق ىذا األمر بشرعية طلب االسترياد فيما خيص نوع وكمية البضاعة ادلراد استريادىا، يف حالتنا ىذه قبل ادللف 

 (.DOE )من طرف مديرية العمليات مع اخلارج

لتباشر فتح ملف  (BEA )ووقع تصريح فتح االعتماد، مث يرسل ادللف والتصريح إىل وكالة البنك اخلارجي اجلزائري
 .االعتماد

حيجز مبلغ الفاتورة عن طريق جعل حساب  (BEA) بعد فتح االعتماد ادلستندي يقوم بنك ادلستورد:مالحظة
 .ادلستورد مدين
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 (3-4)شكل

 اتصاالت متبادلة ابرام العقد التجاري

 بينهما واالتفاق على شروط وطرق الدفع والتسليم

(                                         1) 

(         4) 

 تعليمات بإصدار                                       األخطار بوصول

 االعتماد                                                                               (2)التعليمات             

(           3) 

 اصدار االعتماد

  من إعداد الطالبة بناءا على ادلعلومات الواردة يف الدراسة ادليدانية:المصدر

 عملية تنفيذ االعتماد المستندي- 2-3

بعد حصول البنك اخلارجي اجلزائري على قبول فتح االعتماد ادلستندي، ينتقل إىل اإلجراء ادلوايل وادلتمثل يف تنفيذ 
االعتماد ادلستندي أي حساب تكاليف االعتماد ادلستندي وعموالتو وذلك بعد حتويل األورو مقابل الدينار 

 .اجلزائري

 .حساب تكاليف االعتماد وعموالتو حسب احلالة ادلديرية_ أ

 :سعر الصرف األورو مقابل الدينار اجلزائري نفًتض أنو

 :دج إذن75= أورو 01

250000×75 =18750000 

 .دج18750000: قيمة الصفقة بالدينار اجلزائري ىي

 (أي ثالثة أشهر)عمولة فصلية )%0.625×18750000مث
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 (العمولة الفصلية )1171850= 

(الشركة اجلزائرية )ادلستورد (الشركة الفرنسية )ادلصدر   

البنك الوطيت 
 (BNP)الفرنسي

البنك اخلارجي 
 (BEA)اجلزائري
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 (عمولة فتح االعتماد )30000+

 (عمولة سويفت )70000+

 =11818750. 

  من رلموع العموالت الثالثاءTVA 17%حتسب

11818750×17 = 2009187.5 

         100   

 .20091875مبلغ الرسم على القيمة ادلضافة ىو 

2009187.5ّ +1171850 +30000 +70000 =)3281037.5. 

اليت تقوم باختيار أحد البنوك ادلوجودة يف البلد ادلصدر واليت تتعامل "REI"بعد اقتطاع مديرية العمليات مع اخلارج
 (PNP وBEAبني )لتجعلها وسيط بينهما أي  (BEA)مع البنك اخلارجي اجلزائري

بإرسال ملف فتح االعتماد ادلستندي دلديرية العالقات مع " BEA"تقوم وكالة البنك اخلارجي اجلزائري
 :ويتكون ىذا ادللف من" DOE"اخلارج

 .فاتورة شكلية     _ 

 .طلب فتح االعتماد ادلستندي    _ 

 .وثيقة سويفت واليت تتضمن كل ادلعلومات اخلاصة بالبضاعة واالعتماد ادلستندي    _ 

وتتكون من أربعة نسخ، واحدة حتتفظ " BEA"وثيقة طلب شراء العملة الصعبة من البنك اخلارجي اجلزائري    _ 
 .هبا الوكالة وثالثة ترسل مع ادللف

للملف، تقوم بإرسال قبول فتح االعتماد ادلستندي إىل الوكالة، " DOE"بعد دراسة مديرية العمليات مع اخلارج
 .ويف نفس الوقت تباشر بإرسال اشعار فتح االعتماد ادلستندي

لصاحل ادلصدر فور تلقي ( ادلستورد)بأمر من زبوهنا(BNP) إىل بن ادلصدر (07أنظر ادللحق )على شكل سويفت
 سويفت عن طريق إرسال وثيقة اشعار باستالم، بعدىا يقوم البنك (BNP)البنك الوطين الفرنسي
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بإشعار ادلصدر عن فتح االعتماد ادلستندي لصاحلو من طرف ادلستورد وخيربه بكل  (BEA )اخلارجي اجلزائري
ادلعلومات الواردة يف سويفت الذي تلقاه، وبفحص ادلصدر صحة الشروط ادلتفق عليها يف العقد التجاري مث يبلغ 

 .كل األطراف ادلعنيني بفتح االعتماد ادلستندي

 كيف تتم عملية الفحص؟ تتم عملية الفحص عن طريق° 

 .التأكد من صحة االعتماد ادلستندي ادلتحصل عليو ومقارنتو بشروط العقد ادلتفق عليها        _ 

 كيف تتم عملية التبليغ؟° 

ادلكلف بالعبور : بتبليغ كل ادلتدخلني من بينهم (الشركةع )       بعد فحص االعتماد ادلستندي، يقوم ادلصدر
للقيام بإجراءات العبور، شركة التأمني لتغطية ادلخاطر، وىكذا يستطيع ادلصدر بإرسال الوثائق ادلتمثلة للبضاعة إىل 

وتتمثل الوثائق  (BEA )الذي يقوم بدوره مبراجعتها، مث يرسلها إىل بنك ادلستورد" BNP"البنك الوطين الفرنسي
 :يف

 . نسخ05الفاتورة التجارية وىي موقعة من طرف ادلستفيد وزلررة يف _ 

 .وذلك يف نسختني" BEA"سند الشحن زلررة باسم البنك اخلارجي اجلزائري_ 

 .شهادة األصل زلررة يف نسخة واحدة_ 

 .وثيقة الوزن زلررة يف نسخة واحدة_ 

 .الفاتورة النهائية_ 

 .وصل حتويل ادلستندات يف نسخة واحدة_ 

 أيام مفتوحة، مث 07اليت يراجعها يف مدة  (BEA)بإرسال الوثائق إىل بنك ادلستورد (BNP)يقوم بنك ادلصدر
بالنسخة األصلية للفاتورة زائد نسخة من شهادة األصل لكي يضعها يف ملف  (BEA)حيتفظ موظف ىذا البنك

 .(الشركة اجلزائرية ادلستوردة دلواد التجميل )االعتماد ادلستندي، أما باقي نسخ تسلم للمستورد

، فإنو يقوم (BNP)عليها بالتوازي، يقدم ادلصدر الوثائق لبنك ادلصدر (BEA)بعد توقيع البنك اخلارجي اجلزائري
 :بإرسال البضاعة مع الوثيقتني التاليتني

 .نسخة أصلية من الفاتورة النهائية_ 

 .نسخة أصلية من سند الشحن_ 
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الذي يظهر  (BEA)ىذا ادللف ادلكون تتمثل أمهيتو يف كونو ديكن ادلستورد من استالم البضاعة بعد إعطائو لبنكو
لو سند الشحن ويوقع عليو وعلى الفاتورة النهائية واليت يستطيع هبا استالم البضاعة، ومنو نستنتج أن بسند 

، فهو مبثابة ضمان لو يؤمن من خالل مبلغ (بنك ادلستورد )الشحن دائما مكتوب على اسم بنك االصدار
الفاتورة ضد خطر عدم الدفع، باعتباره ال ديكن أن يستلم بضاعتو إال بعد إظهار وتوقيع سند الشحن من طرف 

 .بنكو

يوم 21تنفذ عملية الدفع نقد ادلويف ىذه احلالة، أي يف فًتة مدهتا  (BEA)بعد إرسال الوثائق إىل بنك ادلستورد
إىل  10/03/2016ابتداءا من تاريخ توقيع ربان السفينة على سند الشحن أي حسب احلالة ادلدروسة من 

 .وذلك جبعل حساب ادلستورد مدين مببلغ االعتماد وحساب ادلصدر دائن بنفس ادلبلغ 31/03/2016

 .نستنج أن مدة صالحية االعتماد ىي الفًتة اليت ترسل فيها الوثائق إىل غاية وصول البضاعة إىل ادلستورد

 تصفية االعتماد ادلستندي° 

 :ىي ادلرحلة اليت يتم فيها غلق ملف التوطني، وبعد ذلك بتظهري ادللف ادلكون من

 .الفاتورة الشكلية_ 

 .الفاتورة النهائية_ 

 .وثيقة االقتطاع_ 

 .وىذه ادلرحلة تبني أن مبلغ االعتماد قد حول للمصدر

ىي وثيقة تقدم من طرف مصلحة اجلمارك للبنك اخلارجي اجلزائري، واليت تؤكد دخول البضاعة : D10وثيقة_ 
 (.05أنظر ادللحق ).واستالمها من طرف ادلستورد

ونشري إىل أنو يف حالتنا ىذه، العملية كانت عادية جدا ومل نالحظ أي مشكل من بداية فتح االعتماد إىل غاية 
 .تصفيتو، حيث حتصل ادلستورد على بضاعة وحتصل ادلصدر على كل مستحقاتو

 : فيما يلي رسم توضيحي يبني مراحل سري عملية تنفيذ االعتماد ادلستندي
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 (: 4-4)شكل

 

(1) 

 

(                              10(                      )6) 

(                         5       ) 

(3(                )2) 

 (4)                                        إخراج البضاعة  

 

(8 )

 .من إعداد الطالبة بناء على ادلعلومات الواردة يف الدراسة ادليدانية: ادلصدر

 شرح المخطط

 .إبرام عقد جتاري_ 1

 .طلب فتح االعتماد ادلستندي_ 2

 .فتح ملف التوطني_ 3

 .إشعار بفتح االعتماد_ 4

 .التبليغ باإلشعار ادلقدم_ 5

 .إرسال البضاعة_ 6

 .إرسال ادلستندات_ 7

 .(سلتومة)أخذ ادلستندات مظهرة_ 9.           إرسال ادلستندات_ 8
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 مراحل سير عملية تنفيذ االعتماد المستندي

 ادلستورد

  (الشركة اجلزائرية)

 ادلصدر

(الشركة الفرنسية)  

 البنك ادلصدر

BNP 

اجلمارك 
 مبستغاًل

البنك اخلارجي 
 BEAاجلزائري

 

 



_وكالة مستغانم_ دراسة تطبيقية                          دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري  

 

 خالصة الفصل

استنادا إىل الدراسة التطبيقية حلالة استرياد مواد التجميل عن طريق االعتماد ادلستندي مث تسجيل بعض 
 .ادلالحظات ادلتعلقة جبوانب استخدامو

مستوردين بالدرجة األوىل فإن نسبة استعمال وسيلة االعتماد _ فرع مستغاًل_ باعتبار عمالء بنك اجلزائر اخلارجي
 .ادلستندي يف حالة التصدير أقل من نسبة استعمالو يف حالة االسترياد

أمهية االعتماد ادلستندي كوسيلة لضمان الصفقات الدولية أكثر منو يف جانب الدفع ودتويل التجارة اخلارجية، _ 
 .وىذا يتضح جليا يف حالة االعتماد ادلستندي غري قابل لإللغاء وادلؤكد

كما يتضح أن مراحل االعتماد ادلستندي بدء ا من االقتناع إىل دفع الوثائق وفحصها والتسوية النهائية تتطلب _ 
 .إدلاما دقيقا بكل اجلوانب ادلتعلقة هبذه التقنية، ومبجموعة التشريعات والقوانني وشروط التجارة الدولية
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 مقدمة عامة 
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 مقدمة عامة

 أخذت عملية التطور االقتصادي حتتل مكانة الصدارة كأىم وأصعب األمور اليت تواجهها اجملتمعات 
ادلعاصرة، وذلذا أخذت الدول تتسابق على أفضل السبل القادرة على تطوير احلياة االقتصادية، ومواكبة التطور 

التكنولوجي وحتقيق االستقرار االقتصادي الذي خيدم ادلصلحة العامة، وذلك عن طريق التجارة اخلارجية اليت حتتل 
مكانة مرموقة يف اقتصاد أي دولة، واليت قامت بربط اقتصاديات العامل مبا ىو معروف من قضايا التصدير 

 .واالسترياد، نظرا لدورىا ادلهم يف تنمية اقتصاديات الدول ادلعاصرة

 لقد شهدت التجارة اخلارجية اجلزائرية منذ االستقالل تطورات وتغريات عدة عرفتها كل من الساحتني 
الوطنية والدولية، سامهت بشكل كبري يف تطوير ادلفاىيم وااليديولوجيات، وبالتايل تغيري القرارات واألنظمة 

ومواصلة االصالحات واستكمال االنتقال إىل اقتصاد السوق، حيث يعتمد ىذا األخري يف األساس على حترير 
التجارة بغية االندماج يف االقتصاد العادلي، الذي فرض عليها اخلروج من دائرة سيطرة قطاع احملروقات على 

اقتصادىا وبالتايل تنويع صادراهتا وزيادة حجم مبادالهتا التجارية، ومع اتساع ادلبادالت التجارية تتعدد العقود 
التجارية الدولية لكثرة العمليات وتعقدىا، ومن أجل محاية فعالة ذلذه العمليات استوجب على اجلزائر بناء وهتيئة 

مؤسسات مالية من بينها البنوك اليت تعد العصب احملرك لعمليات التمويل، خاصة التجارة منها، حيث تكمن 
أمهية الدور الذي تقوم بو البنوك يف تسهيل ىذه العمليات، وختفيف ادلخاطر وادلشاكل اليت قد تنشأ بني ادلتعاملني 

 .يف رلال التجارة اخلارجية

 لتحقيق البنوك غرض كل طرف يف عملية التبادل مبا يساعد على إدتام الصفقات التجارية، وىم يف حالة 
من الطمأنينة تضع حتت تصرفها خمتلف أنواع وسائل التمويل اليت تتطور بتطور عمل البنوك، ىذه األخرية اليت 

تدخل كطرف ممول ذلا، ونلمس ىنا أن التعامل حباجة إىل احلصول على تقنيات دتويلية، إذ يعد االعتماد 
ادلستندي من أمهها لتميزه بالسرعة واألمان وتوفري السيولة النقدية، ومن أجل ذلك يتدخل البنك ويتوسط من 

 .أجل إدتام العملية التجارية بالشروط اليت حتقق مصلحة الطرفني عن طريق ىذه التقنية

 أهمية الموضوع_1

 تتمثل أمهية ادلوضوع يف أن االعتماد ادلستندي يعد من الوسائل األكثر استعماال يف التجارة اخلارجية 
لتميزه بالسرعة واألمان وتوفري السيولة النقدية، حيث أن البنوك تلعب دور الوساطة يف تسهيل العمليات التجارية 

 .وختفيف ادلشاكل اليت قد تنشأ بني ادلتعاملني يف رلال التجارة اخلارجية
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 أهداف الموضوع_2

 : تتضح أىداف ادلوضوع فيمايلي

 .اكتساب معارف جديدة تنمي فكرنا، وفكر القارئ الذي يستعني ببحثنا_ 

 .التعرف على السياسات ادلنتهجة من طرف الدولة ومدى تأثريىا يف تطوير التجارة اخلارجية وسهولة دتويلها_ 

 .تقدمي أمهية االعتماد ادلستندي كتقنية يف دتويل التجارة اخلارجية ومعرفة مدى تطبيقها يف اجلزائر_ 

 طرح اإلشكالية_3

      ىناك العديد من التقنيات ادلعتمدة يف دتويل التجارة اخلارجية ومن بينها تقنية االعتماد ادلستندي، وعليو 
 :ميكن طرح اإلشكالية التالية

 "ما هو دور االعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية؟"

 :       على ضوء اإلشكالية ادلقرتحة ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية

 .فيما تتمثل أمهية التجارة اخلارجية يف ظل اقتصاد السوق؟_ 

 .ماىو دور البنك يف ادلعامالت اخلارجية؟_ 

 .ماىي الطرق اليت يتم هبا دتويل التجارة اخلارجية؟_ 

 .ماىو االعتماد ادلستندي وكيف تتم تسوية ىذه التقنية يف البنوك؟_ 

 الفرضيات_4

 : نصوغ فرضيات ىذه الدراسة كما يلي

 .التجارة اخلارجية ىي أحد ركائز االقتصاد اجلزائري_ 

 .تلعب البنوك دورا فعاال يف دتويل التجارة اخلارجية_ 

 .االعتماد ادلستندي ىو أداة دتويل ودفع يف ادلعامالت التجارية الدولية_ 

 دوافع اختيار الموضوع_5
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 : من بني دوافع اختيار ادلوضوع ما يلي

 .أمهية موضوع دتويل التجارة اخلارجية خاصة وأن اجلزائر تتجو حنو االقتصاد احلر_ 

 .مكانة اجلهاز ادلصريف يف اجلزائر يف تنظيم التجارة اخلارجية_ 

 .عدم معية الكثري من الباحثني والطلبة على مستوى اجلامعات بتقنية االعتماد ادلستندي_ 

 تحديد إطار الدراسة_6

        عاجل ادلوضوع احلالة العادية لتقنية االعتماد ادلستندي بغض النظر عن ادلشاكل وادلخاطر اليت تنجم عن 
 .(اخل...تلف البضاعة، عدم وصول ادلستندات )ىذه التقنية

 الدراسات السابقة في الموضوع_7

 :دتت االستعانة على

 .الكتب_ 

 .الرسائل وادلذكرات_ 

 .األوامر وادلواد وادللتقيات_ 

 منهج وأدوات الدراسة_8

      بالنظر إىل طبيعة ادلوضوع ادلختار، ومن أجل االجابة على اإلشكالية ادلطروحة، وإثبات صحة الفرضيات 
ادلقرتحة نتبع ادلنهج الوصفي، فيما يتعلق بادلفاىيم العامة، وادلنهج االحصائي التحليلي فيما يتعلق بالدراسة 

ادليدانية للموضوع، مع االعتماد على الكتب وادلذكرات ادلوجودة يف خمتلف جامعات مستغاًل، وادلعلومات ادلقدمة 
 .BEA من طرف مسؤويل البنك اخلارجي اجلزائري

 تقديم خطة البحث_9

 : بغرض معاجلة ادلوضوع بشقيو النظري والتطبيقي فقد مت تقسيم ىذا البحث إىل أربعة فصول

تناول الفصل األول عموميات حول التجارة اخلارجية من حيث ادلفاىيم والنظريات وتسليط الضوء على التجارة 
 .اخلارجية اجلزائرية
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       أما الفصل الثاين فيبحث يف كيفية دتويل البنوك للتجارة اخلارجية، يف حني تطرق الفصل الثالث إىل 
 .االعتماد ادلستندي والتحصيل كأداة وكتقنية ىامة لتمويل التجارة اخلارجية

      يف األخري مشل الفصل الرابع دراسة حلالة وكالة البنك اخلارجي اجلزائري بوالية مستغاًل من خالل التعرض 
 .حلالة عملية تضمنت استخدام آلية االعتماد ادلستندي لتنفيذ عملية استريادية


