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 مقدمة عامة: 

ىذه  ،تعتمد كل الدول يف عادلنا ادلعاصر على بعضها البعض إلشباع جزء من حاجاهتا اىل السلع و اخلدمات    
احلقيقة اليت تؤكدىا التجارة الدولية كل يوم ىي  طويلة واحلقيقة متيز العالقات االقتصادية بني الدول منذ عصور 

زلة عن غريىا متبعة يف ىذا االنعزال سياسة االكتفاء بصورة شاملة و لفرتة أن تعيش منع ال تستطيعأن دول العامل 
 طويلة من الزمن.

من اذ تؤدي التجارة الدولية دورا مهما يف معظم االقتصاديات الدولية حيث توفر لالقتصاد ما حيتاج اليو         
منتوجاتو من  سلع و خدمات متوفرة حمليا من خالل نشاط االسترياد ويف الوقت نفسو متكنو من تصريف فائض

حمركا اساسيا لنشاط التجارة الدولية اليت تتم  وتعترب العمليات االقتصادية سواء الوطنية او الدولية خالل التصدير،
 بني ادلقيمني وغري ادلقيمني يف خمتلف دول العامل.

حترير التجارة الدولية واالقليمية على مدى اخلمسة عقود االخرية يف زيادة حجم  وقد سامهت اتفاقية        
لى النواحي االقتصادية ادلختلفة دلعظم التدفقات السلعي والنقدية بني الدول، دما ضاعف من تأثري التجارة ع

الدول، ولعل أحد أىم خصائص التجارة الدولية ىو امكانية كسب مجيع الدول من التجارة دون أن خيسر أحد، 
 ذلك مبا ترتكو من آثار اجيابية على الكفاءة والرفاه االقتصادي.و 

الثقة ادلتبادلة بني اطراف  البد من خلق مالتجارية بني الدول وامتام صفاقته والتساع حجم ادلبادالت       
التبادل خاصة، وىذه الثقة تعتمد على خمتلف وسائل التمويل. ومن حيث ىذه الوسائل ذمد االعتماد ادلستندي 

على النطاق الدويل ادلتميزة بالسرعة واالمان وتوفري  السيولة والتحصيل ادلستندي، فكالمها يعترب وسيلة دفع ومتويل 
وكذا حتقيقهما دلصلحة الطرفني من خالل ضمان وصول البضاعة للمشرتي مقابل حصول البائع على النقدية، 

 قيمة مبيعاتو نقدا يف التاريخ ادلتفق عليو يف عقد البيع .

 :وعليو ديكن طرح االشكالية التالية      

 ؟ماهي التقنيات المستخدمة لتمويل التجارة الدولية      

 وينقسم ىذا التساؤل الرئيسي اىل التساؤالت الفرعية التالية:      



 

 
 
 ب 

 
 ما ىو مفهوم التجارة الدولية ؟ وماذا نقصد بالتمويل ؟ 
 ما ىو االعتماد ادلستندي والتحصيل ادلستندي ؟ وكيف ذلما أن يسامها يف ترقية التجارة الدولية ؟ 

 : ولإلجابة على ىذه التساؤالت نصيغ الفرضيات التالية
 رية الدولية الثالث ادلتمثلة يف انتقال السلع واالفراد ورؤوس التجارة الدولية ىي ادلعامالت التجا

 االموال، تنشأ بني أفراد يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة .
 :ىناك عدة طرق لتمويل التجارة الدولية منها 

وىو من التقنيات االعتماد ادلستندي : ىو أداة متويل يف معامالت التجارة الدولية،  -
 شائعة االستعمال .

التحصيل ادلستندي: ىو عملية يقدم فيها ادلصدر لبنكو ادلستندات ادلتفق عليها من  -
 ادلستورد مسحوبة بكمبيالة موجهة للمستورد مقابل دفع ىذا االخري أو قبولو الكمبيالة.

تحدث عن التجارة الدولية كفرع من قتصادية والكون ىذه الدراسة تتعرض ألىم ادلواضيع االأهمية الدراسة: 
 فروع االقتصاد، ونظرا لألمهية البالغة اليت تتميز هبا طرق التمويل.

 اسباب اختيار الموضوع:

 أمهية موضوع متويل التجارة اخلارجية وخاصة و أن بالدنا تتجو رمو االقتصاد احلر. -

 الرغبة اجلماعية يف دراسة مثل ىذا ادلوضوع. -

 ة االعتماد ادلستندي يف البنوك التجارية.كثرة التعامل بتقني -

 معرفة طرق وأساليب متويل التجارة الدولية. -

 أهداف الدراسة:

 .اإلجابة على األسئلة الواردة يف اإلشكالية 

 .اكتساب معارف جديدة تنمي فكرنا و فكر القارئ الذي يستعني ببحثنا 

  اخلارجية باعتباره أداة فعالة لتسوية ادلعامالت التجاريةإبراز مدى مسامهة االعتماد ادلستندي يف ترقية التجارة 



 

 
 
 ت 

 منهج الدراسة:

فيما يتعلق مبنهج البحث فإن الدراسة متت باالعتماد يف القسم النظري على ادلنهج الوصفي من خالل التطرق اىل 
تدعيم الدراسة حبالة فتم هنج دراسة حالة من خالل شرح مفهوم التجارة الدولية وطرق متويلها أما القسم التطبيقي 

 من واقع بنك التنمية احمللية .

 

 دلعاجلة ىذا ادلوضوع قمت بتقسيم البحث اىل فصلني وكل فصل يتناول ما يلي: و

 وتضمن ما يلي: و البنوك التجارة الدولية مفاىيم عامة حول األول:الفصل 

 عموميات حول التجارة الدولية. -
 لتجارة الدولية.البنكي ل تمويلال -

 تقنيات متويل اجلارة الدولية و تضمن ما يلي: طرق و :يالفصل الثان

 .عتماد ادلستنديعموميات حول اال -
 عموميات حول التحصيل ادلستندي. -
 خصم الكمبياالت التجارية. -

 .BDLدراسة حالة بنك التنمية احمللية  الفصل الثالث:

 

  

 

 

 

 



 ة الدولية و البنوكالفصل األول:                           مفاهيم عامة حول التجار 

 

 
5 

 تمهيد:

مليات يعد تبادل السلع و اخلدمات من أىم اىتمامات االنسان منذ األزل، خاصة بعد اكتشافو لع
زادت ىذه ها و ادلوجودة يف حوزة الغًن و قد االنتاج و تعرفو على السلع و اخلدمات اليت حيتاج الي

األمهية مع تقدم اجملتمعات و تطورىا و اتساع درجة التكامل و التفاعل االقتصادي و االجتماعي بٌن 
 الشعوب.

ىكذا أصبحت التجارة اخلارجية تلعب دورا ىاما يف اقتصاد أي دولة ، خاصة و أهنا ال تستطيع 
 العيش يف عزلة اقتصادية كاملة عن العادل اخلارجي.
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 عموميات حول التجارة الخارجية المبحث األول:

تعترب  التجربربارة اخلارجيربربة مربربن أىربربم الركربرباالز األدادربربية القتصرباد أي دولربربة، حيربربل تتفاعربربل مربربع سلتلربرب  القطاعربربات األخربربر  
ىربربذا بوادربربطة عمليربربات االدربربتًناد والتصربربدير ونلربربرا ألمهيربربة التجربربارة اخلارجيربربة يف   نربربا خصصربربنا ىربربذا  القتصربرباد البلربربد و

 ارة اخلارجية وتطورىا يف العادل.ادلفاىيم اخلاصة بالتج ادلبحل لنتناول فيو سلتل 

 المطلب األول: ماهية التجارة الخارجية

عملية التبادل ىذه السلع ىي عملية التبادل التجاري اليت تتم بٌن الدولة و دول العادل األخر  و تشتمل -   
 1األيدي العاملة. ،، النقوداخلدمات ،ادلادية

 2يلي:تتجسد التجارة الدولية يف عملييت االدتًناد و التصدير حيل ديكن ضبط مفاىيمها كما  -

  الصادرات و ىي االنفاق األجنيب على السلع و اخلدمات ادلنتجة يف الداخل و اليت تسوق اذل خارج
 .الوطن ،و ينتج عن ىذا االنفاق األجنيب دخال مضاعفا للبلد ادلصدر

  االنفاق احمللي على السلع و اخلدمات ادلنتجة يف اخلارج وىي عكس الصادرات تنفص أما الواردات فهي
 من الدخل القومي للبلد ادلستورد بصفتها تساىم يف انفاق جديد .

دت ل التجارة الدولية أحد فروع علم االقتصاد اليت ختص بدرادة ادلعامالت االقتصادية الدولية متم لة يف  -
رؤوس األموال و ىجرة األفراد، فضال عن السيادات التجارية اليت تطبقها كل دولة  حركات السلع و اخلدمات و

 3من دول العادل للتأثًن على ىذه اللاىرة .

 

                                                   
 .9، ص 2008"، مكتبة اجملتمع العريب للنشر و التوزيع،  عمان، الطبعة األوذل، التجارة الخارجيةزلمد الصوص ،"1
"، مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلادرت ، ختصص جتارة و لوجستيك  أورو متودطي البنوك ودورها في تمويل التجارة الخارجيةمال بلعيدي ،"أ 2

 . 40، ص 2012/2013، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيًن و العلوم التجارية، جامعة عبد احلميد ابن باديس ، مستغازل، 
 .18، ص 2016ناشرون و موزعون، عمان، الطبعة االوذل، "، زمزم استراتيجيات التجارة الخارجيةعبد الرزاق فوزي، "3
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 المطلب الثاني: أسباب قيام التجارة الخارجية

 1:و تتم ل ىذه األدباب يف        

زات الطبيعية و ادلكتسبة بسبب ادليعدم ادتطاعة أي دولة حتقيق االكتفاء الذايت من كل السلع و ذلك  .1
 ظروف االنتاج لكل دلعة . اختالفبسبب و 
تع يف إنتاجها مبيزة نسبية ووجود صص يف انتاج السلع اليت تتمحيل أن كل دولة تتخ التخصص الدورل: .2

و بالتارل عليها ادتبداذلا بسلع أخر  من إنتاج الدول األخر  و اليت تتمتع فاالض لديها يف ىذه السلع 
 بدورىا مبيزة يف إنتاجها.

اختالف ادليول و األذواق لد  الشعوب من حيل رغبتهم باحلصول على السلع ادلنتجة يف الدول  .3
 األخر .

 السعي اذل زيادة الدخل القومي و ذلك هبدف رفع ادلستو  ادلعيشي زلليا و حتقيق الرفاىية االقتصادية . .4
 .التجاري فيما بينهمأجل التبادل  الرغبة يف التعاون لد  الدول من .5

 

 المطلب الثالث: أهمية التجارة الخارجية

 2تعد التجارة الدولية من أىم القطاعات احليوية يف أي اقتصاد و تتم ل أمهيتها يف :

  :المجال االقتصادي 
 تعت  منفذا لتصري  فاالض االنتاج عن حاجة السوق ادلالية. -
 و اخلدمات بأقل تكلفة. احلصول على ادلزيد السلع -
 تشجيع الصادرات يساىم يف احلصول على مكادب يف صورة رأس مال أجنيب. -

                                                   
 .11، ص 10، صنفس ادلرجع أعالهزلمد الصوص ، "التجارة اخلارجية"،  1
 .43، ص 42"، مرجع دبق ذكره، صالبنوك و دورها في تمويل التجارة الخارجيةبلعيدي أمال، "2
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 نقل التكنولوجيا و ادلعلومات االدادية اليت تفيد يف بناء االقتصاديات و تعزيز عملية التنمية الشاملة. -
 
 :المجال االجتماعي 
 فيما خيص رلال االدتهالك.زيادة رفاىية األفراد عن طريق توديع قاعدة االختيارات  -
 امكانية احلصول على أفضل ما توصلت اليو العلوم و التقنيات ادلعلوماتية و بأدعار نسبية رخيصة جدا. -
 :في المجال السياسي 
 إقامة العالقات الودية وعالقات الصداقة مع الدول األخر . -
 التصدير.لدول من خالل االدتًناد و بنية األدادية التفاعلية يف اتعزيز ا -

 1كما انها:

 تساعد يف توديع القدرة التسويقية عن طريق أدواق جديدة أمام ادلنتجات. -
 تعد مؤشرا ىاما لقياس قدرة الدول على االنتاج و التسويق و ادلنافسة يف األدواق الدولية. -
 رة.تعد أفضل ديادة دلقاومة االحتكارات و أفضل وديلة لضمان وجود درجة معقولة من ادلنافسة احل -
دون احلاجة إذل  ًن من الصناعات التصديرية شجع التودع يف قطاع التصدير على إحداث التنمية يف كي -

يف السوق  زيادة يف تراكم رأس ادلال، وبذلك ختلق الصادرات طابعا فعاال جديدا وترفع الطلب على ادلنتجات
 .احمللية

 العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية المطلب الرابع:

 2ىناك عدة عوامل تؤثر على التجارة اخلارجية وىي كما يلي:

 الكفاءة اإلنتاجية ذلا فكلما كانت الدولة تتمتع بالتفوق  التفوق النسيب يف بعض فروع اإلنتاج و ارتفاع -(1

                                                   
 .20، ص19دبق ذكره ص، مرجع  " استراتيجيات التجارة الخارجية"عبد الرزاق فوزي ، 1
 .17، ص 1993، بًنوت، لدار اجلامعيةا ،"لعالقة االقتصادية الدولية "أمحد حشيش عادل،  2
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 نسيب وكفاءة عالية لبعض الصناعات فإن ىذا من شأنو أن يدعم اجتاه ىذه الدول إذل التخصص ويؤدي ىذا إذل 

 ودعها يف ىذه الصناعة وزيادة صادراهتا منها.ت

 تنوع الطلب فكلما كان الطلب ادلستهلكٌن أك ر تنوعا أد  إذل زيادة التجارة اخلارجية للدولة. -(2

درجة اشتداد طلربربب الربربدول األجنبيربربة علربربى منتجربربات الدولربربة فازديربرباد طلربربب الربربدول اخلارجيربربة علربربى منتجربربات  -(3
 يؤثر على حجم التجارة اخلارجية. الدولة

 تكالي  النقل ودهولة ادلواصالت فالدولة اليت حتلى مبواصالت جيدة ورخيصة التكربالي  بينهربا وبربٌن بقرباع -(4

 .العادل األخر  يزداد حجم جتارهتا بالنسبة للدول األخر  اليت تقل عنها يف ىذه الناحية

وجود عواالق اصطناعية بٌن الدول فالردوم اجلمركية ونلربام احلصربص ومربا إذل ذلربك مربن األنلمربة الربيت  عدم-(5
 .من الواردات تعرقل التجارة اخلارجية وتقلل من كميتوتبعها الدول ادلختلفة للحد ت

 دول.االدتقرار السيادي الداخلي واخلارجي كعامل مهم من عوامل زيادة حجم الصادرات بٌن ال -(6
 

 لتجارة الخارجيةالبنكي  ل تمويلالمبحث الثاني: ال

التجارة اخلارجية على التمويل عن طريق البنك، وذلك لتسهيل عمليات تبادل السلع و اخلدمات،  تعتمد       
ديكن أن نصن  عمليات التمويل اخلارجية إذل عمليات دتويل قصًنة األجل و عمليات حتويل متودطة وطويلة 

 األجل، و ترتبط عمليات التمويل ىذه مع طبيعة النشاطات ادلراد حتويلها. 

 

 

 



 ة الدولية و البنوكالفصل األول:                           مفاهيم عامة حول التجار 

 

 
10 

 المطلب األول: عموميات حول البنوك

" و ىي BANCأصلها إيطارل و معناىا مصطبة " BANCOإن كلمة " بنك" أو بنكو  :تعريف البنك( 1
و ىو "    Comptions"  تطور ادلعىن ليصبح ادلنضدة ادلصطبة اليت جيلس عليها الصرافون لتحويل العملة ، مث

 1ادلوضع الذي يتم فيو عملية ادلتاجرة بالنقود . 

ضو رؤوس االموال" و مستعمليها عار ن وديط مارل بٌن أصحاب الوداالع "و البنك بادلفهوم التقليدي ىو عبارة ع
"  يل يقدم لؤلواالل األمان و نسبة من الفاالدة الداالنة ، مقابل ادتعمال مدخراهتم و "طالبوا رؤوس األموال

ها إذل احملتاجٌن إليها ، من مست مرين و أفراد  يف شكل قروض ، مقابل احلصول على نسبة من الفاالدة تقددي
ادلدينة ، اليت يدفعها ادلقرتضون باإلضافة إذل األموال ادلقرتضة و تكون نسبة الفاالدة ادلدينة أك  من نسبة الفاالدة 

 صافية للبنك .الداالنة ، و الفرق بينهما مب ل الفاالدة احلقيقية  و ال

أما من جانب ادلفهوم اإلقتصادي فإن البنك ىو منشأة تنصب عملياهتا الراليسية على جتميع النقود                
الفاالضة على حاجة اجلمهور أو منشآت األعمال أو الدولة لغرض إقراضها لآلخرين وفق أدس معينة أو 

 إدت مارىا يف أوراق مالية زلددة . 

كان الذي أنشئ لغرض القيام بالعمليات ادلصرفية و االالتمانية  حلساهبا اخلاص و الذي يلجأ البنك ىو ادل -
 2.إليو العمالء يف عملية تسلي  األموال و تداولو و كذلك إيداعها و دداد االلتزامات ادلتعلقة هبا

 
 
 

                                                   
 .54،ص 2000ادلعهد الوطين للعلوم االقتصادية، تيزي وزوو، الطبعة اخلامسة، ، "البنوك إقصادمحاضرات في "شاكر القزويين ،  1

 .200، دار واالل للنشر، عمان، "إدارة البنوك"الرمحان الدوري،  فالح احلسن و مؤيد عبد  2
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 أصناف البنك:( 2

 :                                                                                                  البنوك المركزية 2-1

حيدة حتتل مركز الصدارة يف اجلهاز ادلصريف ولو القدرة على حتويل األموال احلقيقة إذل وو مؤدسة مصرفية عامة
يف الدولة ويشرف على تنفيذىا وىو مصرف ال يتعامل مع  االالتمانية وادلصرفيةاألصول النقدية ويتوذل أمر السيادة 

 1اجلمهور بل يقتصر تعاملو مع احلكومات والبنوك.

 البنوك التجارية: 2-2

 دتويل ادلشاريع قبول كافة وداالع و إنشاء االالتمان و عبارة عن مؤدسات مالية تقوم جبمع ادلدخرات و -

 البحل عن الوداالع.  أو إنشاالها و 

اليت تقبل وداالع األفراد واذليئات وادلؤدسات حتت الطلب أو األصل القابلة للسحب حسب الطلب  ادلؤدسات -
 أو بعد أجل قصًنة، مث تستخدم ىذه الوداالع يف منح القروض والسل .

إحد  ادلنشئات ادلالية ادلتخصصة يف التعامل بالنقود واليت تسعى لتحقيق الربح وتعت  ادلكان الذي يلتقي فيو -
 2األموال بالطلب عليها وديكن تقسيمها إذل: عرض

 :Branch Banksبنوك ذات الفروع 2-2-1
و ىي تلك ادلصاري  اليت دتلك عددا من الفروع ادلنتشرة يف مناطق جغرافية متفرقة وتدار من خالل مركز 

 بوادطة رللس إدارة واحد.head officeراليسي 
 :nit Banks Uالبنوك الفردية 2-2-2

ديلكها أجراء أو شركات أشخاص ويقتصر عملها يف الغالب على  احلجم نسبيا،و ىي مصاري  صغًنة 
واألوراق التجارية ادلخصومة ية السيولة م ل األوراق ادلالية منطقة صغًنة وعادة ما تستمر مواردىا يف أصول عال

                                                   
  78ص-77ص،،2011الطبعة ال انية  عمان، دار ادلسًنة للنشر و التوزيع و الطباعة، ،"المؤسسات المالية المحلية و الدولية،" شفًني نوري مودى  1
 14 ، ص2005اإلدكندرية،  "، دار اجلامعة اجلديدة،إدارة البنوك" زلمد دعيد أنور دلطان،2
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،أي كامل داالما جتنب واألصول القابلة للتحويل اذل النقود خالل فرتة زمنية قصًنة ودون خساالر أو خبساالر قليلة 
 ادلخاطر اليت ال تقدر على حتملها لصغر حجمها وضالة إمكانيتها ادلالية.

 :nkaGroup Bبنوك المجموعة 2-2-3
وقد تكون ىذه ادلصاري  فردية holding companyادلصاري  ادلمتلكة من قبل شركة قابضة على عدد وتستعمل

 مبجلس إدارتو ومديره العام. أو ذات فروع وحيتفظ كل مصرف برغم وجود شركة القابضة
 : Chain Bankبنوك السالسل  2-2-4

مصاري  السالدل مع منو حجم ادلصاري  التجارية وتضخم حجم أعماذلا وىذه ادلصاري  تستمد  نشأت
نشاطاهتا من خالل فتح دلطة متكاملة من الفروع وىي عبارة عن مصاري  منفصلة عن بعضها إداريا ولكن 

 يتوذل ردم السياديات العامة ذلا وبنص  األعمال بينها.يشرف عليها مركز راليسي 

 Correspondent Bank:1بنوك المراسلة 2-2-4

ىي مصاري  متعاونة فيما بينها يف رلاالت معينة انتشرت بسب رغبة ادلصاري  الفردية يف التعاون فيما بينها 
عالقات ادلصارف ادلرادلة يف ك ًن من للتعويض عن بعض ادلساوئ اليت تلحق مبا دبب انعدام الفروع وتطورت 

عها يف عمليات فيتعامل م بلدان العادل وصار لكل مصرف زللي عدد من ادلصاري  ادلرادلة يف البلدان األخر 
 االدتًناد والتصدير وسلتل  أنواع حتويل ادلبالغ ادلصرفية.

 2ومن أمهها:ىي تلك اليت تتخصص يف دتويل قطاعات اقتصادية معينة  البنوك المتخصصة: (3
 : Industry Banksبنوك صناعيةأ(

تقوم بتوفًن ادلوارد ادلالية الالزمة لدعم ادلشروعات الصناعية وتنميتها على اختالف أحجامها وكذلك ادلشاركة يف  
 .1965رؤوس أموال بعض ادلشروعات الصناعية ادلختلفة م ل بنك اإلمناء الصناعي الذي تأدس 

                                                   
 .56، ص 2010، جامعة البرتا ،األردن، الطبعةاألوذل،دار واالل للنشر "،مدخل حديث،إدارة المصارف اإلسالمية " دعيد مجعة عقل،حريب زلمد عريقات، 1

 62، ص 61ص  نفس ادلرجع أعاله ،حريب زلمد عريقات2
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 :Agricultural Banksزراعية  بنوكب(      

نح قروض و تسليفات للمزارعٌن للشراء الآالت الزراعية واحلصاد وقبول وداالع ومدخرات ادلزارعٌن م ل مؤدسة دت
 .1959االفرتاض الزراعي اليت تأدست  عام 

 Real Estat Banksبنوك عقارية  (ج     

ا يتصل هبا من دتويل ادلشروعات اإلدكان والبناء كمنح السل  مالعقارية و  االالتمانيةتتخصص بتقدمي اخلدمات 
 بضمان األراضي أو العقارات ادلشيدة أو تقدمي القروض للجمعيات التعاونية اإلدكانية.

ىي مؤدسات مالية هتتم بالدرجة األوذل باألنشطة والفعاليات :BanksInvestmentاالستثمار بنوكد(     
حيل تقوم بدرادات قرض االدت مار ادلتاحة وتقوديها واختيار مشاريعها والرتويج ذلا  االدت مارية ومبجالت سلتلفة

 قم هتيئة ادلناخ االدتعماري ادلنادب.

 :Saving Banksبنوك االدخارو(     

على تشجيع ادلواطنٌن على وضع مدخراهتم يف حسابات ادخار خاصة وىي هبذا ادتقطب فئات من ذوي  تعمل
 .الدخل احملدود ونقوم بادت مار مدخراهتم يف رلاالت زلدودة

 Works Banksبنوك إعمالي(     

طار السوق النقدية إىي البنوك اليت توجو نشاطها إذل األدواق ادلالية على عكس البنوك التجارية اليت تعمل يف 
ن أوعتقوم ىذه البنوك بالعمل على تأديس شركات يف سلتل  القطاعات إما عن طريق ادلسامهة يف رأس ماذلا 

طريق ادلسامهة يف رأمساذلا أو عن طريق مساعدة عمالء البنوك بادلسامهة أو منح قروض للمد  ادلتودط أو البعيد 
 1للشركات وادلسامهٌن

 

                                                   
 .175،ص2013االقتصادية و علوم التسيًن و العلوم التجارية، جامعة ادلسيلة،اجلزاالر، ، كلية العلوم"االقتصاد المصرفي،" خبابة عبد اهلل  1
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  BanksElectronic:بنوك الكترونية (4

تسمح بعمليات البيع أو الشراء للمنتجات واخلدمات والبحل عن ادلعلومات من خالل شبكة الكمبيوتر أو 
تسمح  online bankingأو البنك على اخلط   home bankingخطوط اذلات  وىذا ع  االنرتنت كالبنك ادلنزرل
اخلدمة ادلالية وكل وقت »لبنك من أي مكان ويع  عنها بعبارة للزباالن بإدارة حساباهتم واصلاز أعماذلم ادلتصلة با

 «.ومن أي مكان

ىي ادلصارف اليت ينص قانون إنشاالها ونلامها األدادي على االلتزام مببادئ الشريعة  :بنوك اإلسالمية (5
اإلدالمية وعلى عدم التعامل بالفاالدة أخدا أو إعطاء وخيتل  مع البنوك اإلدالمية عن البنوك 

 1قليدية.الت

على  ىي ادلصارف اليت ينص قانون إنشاالها ونلامها األدادي على االلتزام مببادئ الشريعة اإلدالمية و -
 .عدم التعامل بالفاالدة أخدا أو إعطاء وخيتل  مع البنوك اإلدالمية عن البنوك التقليدية

ىي مؤدسات مالية تقوم بدور الوداطة وإجياد االالتمان و اليت تلعب دور ادلنلم يف  البنوك الشاملة: (6
 تأديس ادلشروعات و إدارهتا.

 

 2( وظائف البنوك:3

 يقوم البنك ادلركزي ب:

 وظيفة اإلصدار النقدي. 
 .الرقابة على االالتمان ادلصريف 
 مستشارىا ادلارل. بنك احلكومة و 

                                                   
 .65ص ذكره ،حريب زلمد عريقات، مرجع دبق 1
 . 48،ص 46،ص44،ص مرجع دبق ذكرهخبابة عبد اهلل ، 2
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  .ادلقرض األخًن للجهاز ادلصريف 
 .بنك البنوك 
 الرقابة على البنوك 

 فتتم ل وظاالفو يف: البنك التجاريأما 

 - قبول الوداالع على اختالف أنواعها باإلضافة حلسابات االدت مار ادلشرتك بالعمالت احمللية
 واألجنبية.

 -ع وادلؤدسات اخلاصة واحلكومية.التسهيالت االالتمانية األفراد والشركات وادلشاري و تقدمي القروض 
 - .فتح االعتمادات ادلستندية و تأجًن اخلزاالن احلديدية للجمهور 
 -  .شراء وبيع األوراق ادلالية وحفلها حلساب ادلتعاملٌن معها 

 ىي: البنوك المتخصصةأما وظاال  

 - .منح القروض والتسهيالت االالتمانية للمشروعات 
 -  األموال ادلشروعات.ادلشاركة ادلباشرة يف رؤوس 
 - .فتح االعتمادات ادلستندية لعمليات االدتًناد والتصدير 
 - .تشجيع وتنمية الوعي االدخاري لد  ادلواطنٌن 

 البنوك اإلسالمية:وظاال  

 -  .مجع توزيع الزكاة 
 - فاالدة. تقدمي القروض احلسنة والقروض دون مقابال أو 
 - . ) ...ادلسامهة يف ادلشروعات االجتماعية )ادلساجد، مراكز تعليم أو مراكز األيتام 
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 البنوك الشاملة:وظاال  

 ادلستقبليات والعقود خدمات ادلبادالت و إدارة االكتساب فيها و القيام خبدمات ترويج األدهم و 
 التفصيل. لآجلة وا

 حتليل ودرادة القرض االدت مارية. اكتشاف و 

 -s.تعمل على خلق أشكال جديدة من وداالل الدفع 

 االدت مار ادلباشر يف ادلشروعات التنموية.  - 

 

 :(أهداف البنوك4

 و ىذا من خالل حتقيق أرباح مالالمة ال تقل عن تلك اليت حتققها ادلشاريع األخر .هدف الربحية:  -
 فأي بنك هتمو مسعتو. هدف السمعة: -
أي من خالل تعليم نشاط األفراد و التقييم ادلستمر لؤلداء و لسيادات البنوك ادلنافسة  هدف النمو: -

 للسوق.
يتم عن طريق تطبيق شلاردات و ديادات آمنة جتنب البنك أي حوادث قد هتده أو هدف األمان:  -

 دتس مبركزه ادلارل.
طلب يف أي حللة وتلبية على البنك أن يكون مستعد للوفاء بوداالع تستحق عند التوفير السيولة:  -

 احتياجات ادلقرتضٌن يف الوقت ادلنادب.
 و جتنب ادلخاطر. ةاالدتمراريالبقاء و  -
 حتسٌن اخلدمات ادلصرفية و تطويرىا دلواجهة متطلبات ادلقرتضٌن يف الوقت ادلنادب. -
 ختفيض تكالي  اخلدمات ادلصرفية ادلقدمة. -
 تعليم معدل الفاالدة. -
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 تقليل الوقت الضاالع. -
 ق مستويات مرضية من العواالد و اخلدمات. حتقي -

 

 : مفاهيم حول التمويلالمطلب الثاني 
 :مفهوم التمويل (1
  و لالختيار و تقييم تلك الطرق و احلصول على ىو البحل عن الطرق ادلنادبة للحصول على األموال

 ادلالية.ادلزيج األفضل من بينها بشكل ينادب كمية و نوعية احتياجات و التزامات ادلؤدسة 
  يعرف على أنو توفًن النقود يف الوقت ادلنادب الذي تكون فيو ادلؤدسة يف امس احلاجة اذل األموال كما

نتاج و ذلك يف فرتات زمنية إلاراد و ادلؤدسات من االدتهالك و يوفر التمويل الوداالل اليت دتكن االف
 .معينة
 و تكوين راس مال ل انفاقها على االدت مارات يعرف على انو توفًن األموال ) السيولة النقدية( من أج

 1ثابت هبدف زيادة االنتاج و االدتهالك.
  يعين التمويل الدورل كافة انتقاالت و حركات األموال بٌن الدول دواء من أجل احلصول على عاالد أو

 2.....اخل.دندات. أدهم، مشروعات، امتالك أصول )عينية أو نقدية( عقارات،
 :ادلال , فالتمويل ىو إنفاقو أي أمولو دتويال , أي أزوده بادلال.أي أعطيو  لغة 
 تتضمن كلفة و مصدر األموال وكيفية ادتعماذلا و طريقة إنفاقها و تسيًن ىذا اإلنفاق.اصطالحا : 

 :أهمية التمويل (2
 .يوفر السيولة اليت حتتاج اليها ادلؤدسة يف كل مرحلة من مراحل نشاطها 
 التنمية االقتصادية للبالد.ليب يساعد يف درعة دوران دوا 

                                                   
 .6، ص1972"، دار الفكر العريب، دنة تمويل المشروعاتزلمد توفيق ماضي، " 1
 .13،ص 2004"، دار الوراق، األردن، الطبع األوذل، التمويل الدوليفليح حسن خل ، " 2
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 .وديلة لزيادة انتاجية راس ادلال من خالل توديع ادتخداماتو 
 (دلعيشية ذلم )توفًن السكن, العملحتقيق الرفاىية ألفراد اجملتمع عن طريق حتسٌن الوضعية ا... 

 يق األىداف ادلسطرة من طرف الدولةحتق. 

 طرق التمويل  :لثالمطلب الثا

 ت اخلاصة بتبادل السلع و اخلدماتيستعمل دتويل قصًن االجل يف دتويل الصفقا االجل:التمويل قصير  (1
يتعٌن  وتعت  من القروض الكالديكية تساعد على دتويل ادلشروع، وىي دت ل التزامات قربصًنة األجربلمع اخلارج  

 .ادلصريف جرباري واالالتمربانالوفاء بو خالل فرتة زمنية ال تتعد  عامٌن، ولو أشكال سلتلفة منها االالتمان الت

بب بيع البضاالع، كما أنو يقصد بو الديون التجارية اليت دينحها ادلصدر إذل ادلستورد بس االئتمان التجاري:-أ
 من التجهيزات اإلنتاجية مربن منربشأة أخربر  ادلختلفة من ادلواد أولية وغًنىا هتااة بشراء حاجيعبارة عن قيام ادلنشأ

 .بالدين

 :االئتمان التجاري خصائص

ادلتوفرة  نشوء ىذا االالتمان كنتيجة لشراء بضاعة على احلساب بغرض إعادة البيع، وتصبح قيمة األمربوال (1
 .للمشرتي متم لة يف قيمة البضاعة ادلشرتات واليت تسمح بعدم دفعها نقدا

 .أقساطعلى  الآجلة واليت يتم دفع قيمتهاإن االالتمان التجاري يطلق على قيمة ادلشرتيات  (2

 :أهمية االئتمان التجاري

 ألن احلصول عليو يتم لقرتة قصًنة، أو ال يتطلب ذلك طلبات أو مستندات خاصة: السهولة 
 ادلرونة؛ لكون ادلؤدسات ال تلجأ إليو إال إذا كانت يف حاجة فعلية . 
 التموينلديون البنكية كونو مرتبط بعملية يفضل عن باقي ا: التكلفة. 
 الوحيد ادلتاح إذا كانت ادلؤدسة جتارية وأغلب مصاريفها على التموين. ادلورد 
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 مخاطر االئتمان التجاري:

 التمادي يف ادتخدام ىذا االالتمان التجاري قد يؤدي إذل تضرر السمعة االالتمانية للمؤدسة. -
 إذل دهولة احلصول على االالتمان التجاري وزلاولة االدتفادة من فرص الربح يف السوق قد تؤدي -

التموين بكميات   التودع يف االالتمان التجاري، فتصادف منتجات ادلؤدسة رواجا يف السوق، فتلجأ ادلؤدسة علربى
 كبًنة مث تبٌن أن الرواج كان ظرفيا.

 قد تلجأ ادلؤدسة على رىن بعض األصول ادلتداولة من أجل احلصول على االتمان جتاري. -
 المصرفي: مانئتاال-ب
تلك القروض قصًنة األجل اليت حتصل عليها  short-term bank loansباالالتمان ادلصريف  يقصد -

 ادلؤدسة من البنوك.
 يتم ل االالتمان ادلصريف يف السلفيات اليت حيصل عليها ادلستورد من البنوك ويلتزم بسدادىا خربالل -

لتجاري، ألنو يأيت يف صورة افرتة زمنية ال تزيد عن دنة واحدة، كما يعت  أك ر مرونة من االالتمان 
 نقدية.

 
 خصائص االئتمان المصرفي:

مبلغ إمجارل حيصل عليو مرة واحدة، على أن يقوم بالوفاء بقيمة االالتمان والفاالدة يف التوزيع ادلتفق  -
 عليها.

 مبلغ إمجارل دي ل حد أقصى دلا ديكن أن حيصل عليو خالل فرتة متفق عليها. -
 1تتم ل يف: و أهمية االئتمان المصرفي

 .صعوبات أي قدرة البنك على مواجهة طلبات الساحبٌن على الوفرباء بالتزاماتربو ادلاليربة بربدون : السيولة -

                                                   
 .33،ص 2008، القاىرة، اتالشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريد "، إدارة مخاطر االئتمان" زياد رمضان وآخرون،1
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 .تو  مقبوال ومعقوال من األرباحتوظيفات البنك دلوارده ادلالية مسالر ية؛ أي أن حتقق  -
القصًن  أي أن يتأكد البنك من أن األموال اليت يوظفها يف منح االالتمان دتعود إليربو يف األجربل :األمان -

  ادلتفق عليو.
 تمويل متوسط و طويل األجل (2

وترتاوح مدتو من دنتٌن إذل مخسة دنوات موضوعو يف الغالب خيص دتويل  تمويل متوسط األجل:
 ادلشرتيات وادلعدات والآالت اخلاصة بالر ية وادلنتلرة من ىذا التمويل واليت يتعٌن على وفاء القرض.

ينشأ من الطلب األموال لتكوين رأس ادلال ال ابت وتزيد مدتو عن مخس دنوات  تمويل طويل األجل:
 يات التوديع.م ل عمل

وىي دت ل األموال اليت باإلمكان يعد ىذا النوع أحد أىم ادلصادر العامة اليت ديكن االعتماد عليها يف التمويل، 
الغًن يتعٌن  احلصول عليها من ادلؤدسات ادلالية احمللية أو األجنبية، ودت ل ىذه القروض التزاما على ادلنشأة جتاه

الشروط ادلتفق عليها  و ، وذلك وفقربا للقواعربد( دنة30) عن دنة وتصل أحيانا إذل الوفاء بو خالل فرتة زمنية تزيد
 :ويتضمن التمويل الطويل وادلتودط األجل ما يلي

I. )دف احلصول على دتويل مربشروعو،هب تعت  جزءا من القروض طويلة األجل يصدرىا ادلستورد: السندات 

 كل ىو عبارة عن وثيقة تبيعها ادلنشأة للجمهور بقيمة امسية زلددة وحتمل فاالدة زلددة يتم دفعها، إمربا السند و

دنة أو أك ر، 15َدربنوات إذل10احدة، وذلا موعد ادتحقاق طويل نسبيا، قد يبلغ دنة مرة و مرة، أو كل شهور 6
 :وتنقسم ىذه السندات إذل

ادلنشأة بضمان أصول ادلنشأة لصاحل حاملي السندات والتعهد ىي دندات تصدرىا :سندات مضمونة -أ
 .السندات عند موعد االدتحقاق، وكذلك القواعد ادلستحقة يف مواعيدىا بربدفع ىربذه

ىي السندات اليت تصدرىا ادلنشأة دون أن تقدم ضمان دلصلحة حاملي  سندات غير مضمونة: -ب
 .السندات
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السندات اليت حتمل دعر فاالدة زلدد دلفا، ويبقى ثابت دون تغيًن  :سندات ذات سعر فائدة ثابت -ج
 .النلر عن التغًنات يف حركة أدعار الفاالدة يف السوق حلٌن موعد االدتحقاق وبغربض

 .ىي اليت تصدر عن طريق البنك ادلركزي :سندات حكومية -د

 .ىي اليت تصدر عن الشركات وادلؤدسات اخلاصة :سندات القطاع الخاص -ه

ىي السندات اليت ال حيق للجهة ادلصدرة ذلا ادتدعاؤىا قبل موعد : سندات غير قابلة لالستدعاء -و
 .نلرا ذلبوط أدعار الفواالد ادتحقاقها وتفضلها الشركات

ىي تلك السندات اليت ينص عقد إصدارىا على إمكانية حتويلها إذل أدهم  :سندات قابلة للتحويل -ي
دعر التمويل ىو عدد .التمويل(معدل)من تاريخ إصدارىا وذلك مبوجب حتديد دعر  عادية، وذلك بعد فتربرة

 السندات اليت يساويها السهم العادي

 

II. السهم ىو صك دي ل حصة من رأس ادلال، وتكون ىذه األدهم إما نقدية أو عينية وديكن تصنيفها:األسهم 

 كالآيت:

ا السهم هب ودفرتية ودوقية، وىي تلك القيمة اليت يباعدت ل مستند ملكية لو قيمة امسية : األسهم العادية - أ
 من ادلزايا: رأس ادلال، وذلا العديد يف دربوق
 يعد السهم أداة ملكية وليس أداة اقرتاض، 
 ال يوجد ذلا موعد ادتحقاق، 
 دهولة الدفع، 
 يتم رد قيمة األدهم يف التاريخ احملدد. 
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 :ا نذكرهبومن عيو 

 تكلفة إصدار األدهم العادية. ارتفاع 
 .عدم خصم التوزيعات من الوعاء اخلاضع للضريبة 
 .دخول مسامهٌن جدد وتشتت األصوات يف اجلمعية العمومية 

 

 األرباح المحتجزة: -ب

)حقوق عبارة عن تلك األرباح اليت حجبت عن التوزيع على ادلسامهٌن يف الشركة، وتعت  من أموال ادللكية
االدت مارية ادلقدرة يف  ويعتمد ىذا ادلصدر التمويلي فرص ادت مارية جديدة مث دتويربل جربزء مربن نفقاتربو، ادلسامهٌن(

 :عملية التمويل ما يلي مرحلة الحقة مبرحلة التشغيل ومن مزايا ادتخدامها يف

 يف دتويل الشركة على إدارة الشركة من حيل التصويت والرتشيح. ال يؤثر ادتخدام األرباح 
 تاج الشركة إذل جهد للوصول إذل ىذا ادلصدر التمويلي ملك ذلا.ال حت 
 .تستطيع الشركة ادتخدامو يف أي وقت إذا حتقق الربح 
 .تصنيفها عند التصفية يف ادلرتبة ال انية بعد السندات 

 1:(CREDIT ACHUTEVR)قرض المشتري (3

مستحقات الباالع حسب ما جاء يف العقد ديكن القول أنو قرض دينح من طرف البنك لفاالدة ادلشرتي لكي يدفع 
التجاري ،حيل يلتزم البنك عقد جتاري مع ادلشرتي جيدد فيو أمناط الدفع ، أجال التسديد، دعر الفاالدة، دعر 
العموالت و الضمانات، وذلذه الصيغة فإن اجلانب ادلارل والتجاري مفعولٌن لكن موضوع القرض يرتبط باجلانب 

 دلعتمدة ال ديكن ادتعماذلا إال يف إطار عملية جتارية معنية.ادلارل، وألن األموال ا

 
                                                   

 .85، ص 2000"، قسنطينة، الوجيز في البنوك التجاريةعبد احلق أبو عرتوس، " 1
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 مراحل سير عملية قرض المشتري(:1الشكل رقم )

                              2                                                 1 

 

 

4           8               3                         6          5 

 

                                 7 

 

 

  C.Nehme, Stratégie commerciales organisation Paris,1992,P1:المصدر

 طلب الضمان من ىيئات التأمٌن-1

 دفع التسبيقابرام العقد التجاري بٌن ادلورد و ادلشرتي مع -2

 اتفاقية القرض بٌن ادلشرتي و البنك عتوقي-3

 شرتيمن طرف ادلتقدمي الضمانات البنكية -4

 اردال الوثاالق مرورا ببنك ادلورد-5

 .دفع ادلبلغ من طرف بنك ادلورد للمورد-6

 .تقدمي الوثاالق من طرف ادلستورد --7

 

 ادلصدر ادلستورد

 بنك ادلستورد

 ىيئات تأمٌن

 ادلصدر بنك
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 1(:credit fournisseurقرض المورد) (4

ىو ذلك القرض الذي دينحو ادلورد اذل ادلستورد األجنيب، أي دينحو فرتات دفع طويلة األجل، و يف فرتات       
عقد جتاري، و نالحظ ىنا  الدفع يعاد حتصيل ادلبالغ حتت الشروط ادلالية ادلتفق عليها كل من ادلورد وادلستورد يف

 .اإلنتاجه يف ر ضافة إذل دو العب دور ادلمول ادلارل ادلورد ي

  : سير عملية قرض المورد (22شكل رقم )

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mohamed  Ben halima , séminaire sur le commerce  extérieur(ANNE1997) 

 
                                                   

 .120الطاىر لطرش، مرجع دبق ذكره، ص1

CAGEX 

مصدر الجزائريال  

 بنك المصدر

 

 

 
BDL 

 جنبياأل مستوردال

 

 بنك المستورد

 

 

 

 

2 3 
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 إبرام صفقة جتارية  (1

 طلب ضمان  (2

 تقدمي موافقة بالضمان  (3

 .ل قرض لتمويل العملية التجارية (طلب التمويل ) عقد اتفاق من أج (4

 .ادلوافقة على دتويل القرض (5

 .ضمان من جهاز مارل تابع للمستوردطلب  (6

 .تقدمي الضمان (7

 قبول الوثاالق التجارية .طلب احلصول على  (8

 . (قبول دندات ) ادلصادقة عليها و إعادة إرداذلا (9

 ( إنتهاء العملية التجارية .10

 .تسديد نقدا حسب ما تضمنو عقد القرض (11 

 ( اهناء العملية ادلالية.12  

 ديكربن ،فبهربذا التمويربل ىو العملية اليت يتم مبوجبها خصم األوراق التجاريربة بربدون طعربن و: افيز التمويل الج (5
عن صربربادرات لفربربربرتات متودربربربطة بصربربربفة عامربربربة التمويربربربل اجلربربربزايف ىربربربو شربربربراء ديربربربون ناشربربربئة عربربربن  الناجتةتغطيربربربة الربربربديون 

 1اخلدمات.صادرات السلع و 

                                                   
 338،ص2001النشر ،لبنان،  ار األواالل للطباعة و"، د أساسيات اإلدارة المالية، "محزة زلمود الزبًني  1
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 التمويل الجزافي: (3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

TECHNIQUE . ET. PRATIQUE. S BANCAIRES, B 

 (: مشرتي الدين يلتزم إزاء ادلصدر بشراء الدين ادلتولد والذي دوف يتولد.1)

 ادلصدر. (: إدتام العقد التجاري بٌن ادلستورد و2)

 طرف ادلصدر مع األوراق التجارية من اجل القبول والضمان االحتياطي. (: إردال البضاعة من3)

 (: تقدمي األوراق التجارية ادلقبولة من ادلستورد إذل بنكو من أجل الضمان االحتياطي.4)

 (: عودة األوراق التجارية إذل ادلصدر مقبولة ومضمونة احتياطيا من طرف البنك الضامن )بنك ادلستورد(.5)

 األوراق التجارية للخصم من طرف ادلشرتي الدين وتسديدا ادلصدر نقدا. (: تقدمي6)

 سديدىا من ادلستورد بوداطة بنكو.(: تقدمي األوراق التجارية للتحصيل وت7)

 

 

 

 المصدر المستورد

مشتري الدين  البنك  الضامن 

 )البنك( 
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 :قرض االيجاري الدوليال( 6

للزبون األجنربيب  الدوليربة وىي تقوم بتأجًنىا ويتضمن مضمون ىذه العملية يف بيع ادلصدر دربلعتو إذل شربركة اإلجيربار
ذه بالسلعة طوال ىذه ادلربدة هب وتصربل ملكيربة السربلعة ادلربؤجرة طربوال مربدة اإلجيربار وينتفربع ادلسربتأجر حربق االنتفرباع

 .وادلتفق عليو يف العقداإلجيربربار مقابربربل دفربربع دلسربلة مربربن األقسربرباط السربنوية كمربربدفوعات 

الديون بفقد كل احلق يف متابعة ادلصدر، أو األشخاص الذين قاموا وىنا يتضح أن ادلشرتي ذلذا النوع من     
بالتوقيع على ىذه الورقة مهما كان السبب، كما يتم حصولو على فاالدة تؤخر على الفرتة ادلمتدة من تاريخ خصم 

الدين( احملتملة ، ونلرا ألن ادلشرتي حل زلل ادلصدر يف حتمل األخطار )ادلشرتي ذلذا االدتحقاقالورقة إذل تاريخ 
 بيا يتماشى مع طبيعة ىذه األخطار.فإن ذلك يقابلو تطبيق معدل فاالدة مرتفع نس

 عملية القرض اإليجاري. : (4)الشكل رقم

 

 

 

 

 
G LE GRAND ET H. MARTINI, OPCIT, P385. 

 

 (: طلب قرض اإلجيار.1)

 (: إردال الطلبية.2)

 المصدر المستورد

 القرض  مؤسسة

 باإليجار األجنبية 

  مؤسسة القرض

 باإليجار المحلية 
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 (: بيع الآلة.3)

 (: إردال البضاعة.4)

 (: التسديد.5)

 (: عقد القرض باإلجيار.6)

 (: حتويل القرض باإلجيار.7)

 المطلب الرابع: مخاطر و ضمانات التمويل

أمهية التجارة الدولية إال أن عملياهتا ال ختلو من سلاطر تعرقلها لكن ىناك ضمانات لتفادي ذلك و  رغم    
 دوف نوضح ذلك فيما يلي:

 أوال: مخاطر التمويل
  :1ينتج ىذا اخلطر خالل:مخاطر حسب الوقت الذي تقع فيه 

ليس مبقدرة ادلصدر أن  و ىو اخلطر الذي ديكن أن حيصل يف مرحلة التصنيع ، حيل أنوخطر الصنع: -أ
و عدم قدرة  يتم مشروعو و ىذا ألدباب تقنية أو مالية م ل: عدم دتكنو من مواصلة انتاج السلع ادلطلوبة

ادلصدر على انتاج ىذه السلع يف الوقت االزم ألن النقود ليت  وزتو ، كما ديكن للمشرتي الغاء أو تعديل 
 طلبو.

ىذا  ،اع األدعار الداخلية لبلد ادلورداالنتاج و ىو ناتج عن ارتفيلهر يف مرحلة خطر إقتصادي: -ب
 يتحملو ادلورد يف حالة كون العقد يتضمن دعر ثابت و غًن فابل للمراجعة . االرتفاع

                                                   
 .52، ص 1998"، اجلزاالر، تقنيات و سياسات التسيير المصرفيفريدة يعدل خبزاز، "  1
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  :و تتم ل يفمخاطر حسب طبيعتها: 
 بينهمىي ناجتة عن الوضعية السيادية للبلدان ادلتعاملٌن، أي وجود أزمة ديادية  و مخاطر سياسية: - أ

انقالبات عسكرية شلا يؤثر على إدتام الصفقة، واليت تعيق ادلدين من تسوية احلسابات مع  حروب أىليربة،
 على خساالر كبًنة تكون دببا يف إفالدو. الداالن، شلا يؤدي

ىو خطر يلهر يف حالة عدم الوفاء بٌن ادلشرتي، أي أنو دل يدفع كربل مربستحقاتو، المخاطر التجارية:  - ب
اتربو التعاقدية يف وقتها احملدد نتيجة نقص الوداالل ادلالية، أي عدم توفر السيولة، أو رفض إدتام أو التزام

الصفقة، يف ىذه احلالة يكتسب البنك خسارة حقيقية واليت ديكن أن تؤدي إذل نتاالج حقيقية خطًنة 
 للبنك. تؤثر على التوازن ادلارل

ا ادلستورد وادلصدر أثناء قيامهما بصفقة جتارية حيربل هب اليت يقوم ىي تلك العمليات المخاطر المالية: - ج
 عملية الصرف أثناء الدفع. اللجربوء إذل

و ىي مرتبطة بالوضعية القانونية للمؤدسة و كذا نوع النشاطات اليت دتاردها و  المخاطر القانونية: - ح
 عالقتها بادلسامهٌن و بالغًن.

 
 1ضمانات التمويل ثانيا:

نعين بالضمان كل  أنواع احلماية ادلقدمة للمكفول )ادلكفول ىو شخص اعتباري أو معنوي يرغب يف احلصول 
على ضمان نقدي بنكي (.و لتنوع و اختالف ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلصدر و ادلستورد فان البنوك التجارية 

 تقدم عدة ضمانات و ىي:

من الضمانات جاء حلماية ادلستورد من خطر هترب ادلصدر إلدتام ىذا النوع : ضمانات االعسار عن التنفيذ(1
التجاري النهاالي  ملزم قانونيا  الصفقة اليت مت الفوز هبا من خالل ادلناقصة الدولية ، فادلستورد قبل إمضاالو العقد

                                                   
 .99صرب2000دنة،لطبعةاألوذل" ، امعاصر استراتيجي و كيفي مدخل -البنوك إدارة" ،احلسين حسن فالح1
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امضاء  تاريخو ىو داري ادلفعول من تاريخ عقد االتفاق اذل غاية  5بتنفيذ الصفقة و يقر ىذا الضمان ب 
 العقد التجاري الرمسي و النهاالي.

الضامن يتعهد فيو على التزامو  ألن يعت  من أشهر الضمانات على مستو  السوق الدولية (كفالة فسخ العقد:2
 ت اللروف.بإدتام العملية مهما كان

نية الشاري التسبيق ىو قسط أو مبلغ يدفع كعربون ويقدم للتعبًن عن حسن :  كفالة استرجاع التسبيقات(3
 إلجراء الصفقة. وىذا الضمان يأمن للمشرتي أن يستعيد التسبيقات اليت قدمها يف حالة عدم تنفيذ العقد.

احلالة ينشأ بنك  ويبدأ ىذا الضمان عند دخول حساب أو مبلغ التسبيق إذل بنك ادلصدر يف ىذه 
التأكد من تسليم زلل الصفقة ادلتعاقد  شهرا ،أي 12أو  6، يقدم ىذا النوع من الضمانات دلدة ادلصدر الضمان

 عليها.

يف حالة ما اذا كانت البضاعة ادلصدرة ديتم تسليمها على دفعات و متفق ددادىا على  ضمانات مكفولة:(4
من قيمة الدفعة  كضمان إلدتام العملية من دون 10أو  5ادلستورد ديحتفظ مبقدار دفعات فان 

 باحلصول على قيم البضاعة ادلردلة.)من حيل ادلواصفات...(و ىذا النوع من الضمانات يسمح للمصدر نقاالص

ذلدف إصلاز ادلشاريع الكبًنة للمؤدسة األجنبية، ىي يف أغلب احلاالت ضمان القبول المؤقت )الجمركي(:(5
شروع وىذه اللوازم عند النهاية من ملزمة باإلدخال ادلؤقت للسلع واللوازم إذل البلد الآخر الذي ينفذ فيو ادل

ادتعماذلا، تردل أو تصدر إذل البلد األصلي وىذا ما يغطي ادلؤدسة من احلقوق والردوم ادلفروضة، وىذا الضمان 
يف االدتًناد عند إدخال  D18, D48يدخل حيز التنفيذ حٌن التزام البنك اجتاه اجلمارك بالوثاالق ادلطبوعة م ل

 لضمان لقبول مؤقت يغطي دفع ادلصاري .السلع حتت شروط وضع ا

ىذا الضمان يعين اجتناب االقتطاع أو اخلصم الذي يقوم ادلشرتي بتحقيقو على  ضمان حفظ الضمان:(6
ادلدفوعات اليت ىي على الباالع حيل أن االقتطاع الذي حيتفظ بو يعت  كضمان والذي دوف يعود للباالع عندما 

 يقوم ىذا األخًن بالوفاء بوعده.
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يستعمل لضمان التسديد أو تقدمي الفاتورة فقط، وىو يشمل الدفع الكلي أو اخلدمة ادلقدمة، : ضمان الدفع(7
 .عادة باإلعالن كتابيا عن تسليم البضاعة، وىو يغطي اإلردال الشهري ويلجأ
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 للفصل: خالصة

ديكن أن نقول إن التطور االقتصادي من خالل درادتنا ذلذه الفصل برزت أمهية التجارة اخلارجية و 
يعتمد بشكل كبًن على التجارة اخلارجية، أو باألحر  فهذه األخًنة تعت  الركيزة األدادية الزدىار 

 كان متقدما أو متخلفا.يا  اقتصاد أي بلد أ

الدولية، لكونو  كأحد أىم ادلوضوعات األدادية يف العالقاتأيضا  يبقى فهو وكذلك  التمويل  
بكافة جوانب العالقات الدولية األخر  كالسيادية والعسكرية م ال وغًنىا، وبالذات يف ظل  يرتبط

 االجتاه ضلو التحرير وانتقال رؤوس األموال بٌن الدول يف إطار التوجهات اليت تتضمنها العودلة.

 دربتمرارىاا، واهب وبدون توفر التمويل دلختل  النشاطات االقتصادية ادلعاصرة فإنو ال ديكن القيام
وتودعها، حيل أنو يقتضي لذلك االدت مار الذي يتضمن إقامة مشروعات جديدة، وتودع 

القاالمة إضافة إذل حتديد رأس ادلال ادلستخدم يف ىذه ادلشروعات من أجل القيام  ادلربشروعات
 .بالنشاطات االقتصادية
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 تمهيد:

ولوياهتم أتضعهم يف سلم  وأصبحت ادلؤسسات هتتم دبوضوع االعتماد و التحصيل  ادلستندي   

 ات العادلية ادجديدة  االقتصادية و ربسني استخدام مواردىا يف ظل التغي 

، عام لالعتماد و التحصيل ادلستنديفكرة واضح حول ادلفهوم ال يف ىذا الفصل نتعرض إلعطاء

و من الوسائل حيث أصبحا يلعبان دور الوسيط بني ادلتعاملني التجاريني من سلتلف احناء العادل 

ادلتطورة على النطاق الدورل لقدرهتما على التغلب على العديد من ادلشاكل و ادلخاطر ادلرتبطة 

 بالتبادل التجاري 
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 االعتماد المستنديعموميات حول المبحث األول: 

الدورل تتم  عترب االعتماد ادلستندي وسيلة ىامة يف سبويل التجارة الدولية، وذلك أن عقود البيع على ادلـستوىي 
ادلشًتي مطمئنا  و عادة بني طرفني يعرف بعضهما البعض، فكان البد من اللجوء إذل وسيلة ذبعل كال من البـائع

 إذل حقو الناشئ عن عقد البيع فما مفهوم ىذه الوسيلة؟ وما ىي سلتلف أنواعها ؟
 

 :تعريف و اطراف االعتماد المستندي المطلب االول:

 :crédits documentaireتعريف االعتماد المستندي (1

ادلستفيد( يف مدة )مكتوب دبقتضاه بأمر ادلشًتي بتسديد مبلغ معني للبائع  التزاماالعتماد ادلستندي ىو  -

 زلددة مقابل تسليم ىذا االخي لوثائق تثبت إرسال سلعة معينة 

 يفبنك بتسديد مبلغ معني للمورد سلعة أو خدمة مقابل تقدًن ادلورد  التزامادلستندي عبارة عن  االعتماد -

 مدة زلددة وثائق مطابقة تثبت إرسال السلعة أو تقدًن اخلدمة 

غالبا دبوجبو حيًتم البنود ضمان اذباه البائع يتعهد البنك ادلصدر بانو خطاب  يعرفو الدكتور "فريدي باز" -

الواقع قيمة البضائع  ادلدرجة شرط أن يتقدم البائع ادلستندي بادلستندات ادلطلوبة واليت تثبت وسبثـل يف

السندات  وموضوع الصفقة اليت يرتكز عليها مصرفو للمحافظة على األموال اليت وظفها، كلمـا كانت ىذه

 1مطابقة سباما للشروط ادلطلوبة 

                                                   
 ،2005، 1دار وائل للنشر ،االردن، الطبعة "، مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام االعتماد المستنديمصطفى النعيمات ،" فيصل زلمود،1

  18ص  
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عشر من أجل حل إشكالية البعد ادلكاين للمتعاملني  19ادلستندي يف أواخر القرن  االعتمادجاء  -

ادلستندي يسمح بدفع  فاالعتمادالدوليني وعدم قدرهتم للحصول على مستحقاهتم بكل سرعة و ضمان، 

  مبلغ معني عن الطلب ) طلب ادلصدر( شروط توفي ، شروط متفق عليها مسبقا 

 (أطراف االعتماد المستندي:2

، يلجأ إليو لعدم معرفتو  االعتمادىو صاحب البضاعة ) ادلرسل ( و ىو ادلستفيد من فتح  :رالمصد -

  ورد و بالتارل غياب الثقة بينهماللمست

مطابقتها للمواصفات ، لكن بعد التأكد من وصوذلا الفعلي و الذي سيدفع قيمة البضاعة ىو :المستورد -

  ادلتفق عليها

ادلستندي لصاحل  االعتمادىو البنك الذي يتعامل معو ادلشًتي ، فهو الذي يقوم بفتح بنك المستورد :  -

  األخياد قيمة البضاعة بأمر ىذا ادلصدر بأمر من ادلستورد ، و كذا يقوم بسد

و ىو البنك الذي يتعامل معو ادلصدر فيقوم بسداد قيمة البضاعة عن ادلستورد بعد  بنك المصدر : -

إستالم الوثائق اليوم ، بعدىا يسلمها للبنك ادلستورد ، و الشكل التارل يوضح عملية فتح إعتماد 

 :ادلستندي

 

 

 

 



 تقنيات تمويل التجارة الدولية ق وطر                                      :الفصل الثاني
 

 
 

36 

 

 المستندي  االعتمادسير عملية : مخطط (  04رقم ) لشكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة ليسانس، زبصص مالية و زلاسبة، كلية  بالطاىر،" سبويل التجارة اخلارجية عن طريق االعتماد ادلستندي"،مشيسة  المصدر:
 2012-2011العلوم االقتصادية و علوم التسيي و العلوم التجارية، جامعة عبد احلميد ابن باديس، 

 

 Banque émettrice بنك المشتري

 

 Banque émettrice بنك المشتري
البنك يظهر الوثائق من أجل 

 الوصول على بضاعة

 

من أجل  البنك يظهر الوثائق
 الوصول على بضاعة

 بفتح اعتمادالمشتري يأمر بنكه 
 مستندي لصالح المصدر

 

 بفتح اعتمادالمشتري يأمر بنكه 
 مستندي لصالح المصدر

بنك المشتري يرسل وثائق 
قيمتها أجل سداد للمشترين  

 

بنك المشتري يرسل وثائق 
 للمشتريمن أجل سدادقيمتها

 Banque émettrice بنك المشتري

 

 

 Banque émettrice بنك المشتري

 

البنك يفتح إعتماد مستندي لدى 
(المصدر األجنبي ) بنك مراسله  

 

البنك يفتح إعتماد مستندي لدى 
 المصدر( مراسلهاألجنبي ) بنك
 المصدر(

البنك يرسل الوثائق على البنك 
قيمتها األمر الذي يسدد  

 

البنك يرسل الوثائق على البنك 
 األمر الذي يسددقيمتها

 بنك المصدر

Banque notificatrice 

 

 بنك المصدر

Banque notificatrice 

المصدر يسلم الوثائق لبنكه الذي يقوم بمراقبتها و 
 التأكد من صحتها

 

المصدر يسلم الوثائق لبنكه الذي يقوم بمراقبتها و 
 التأكد من صحتها

 المصدر المستفيد

 

 

 المصدر المستفيد
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 أنواع االعتماد المستندي:المطلب الثاني :

I.  طبيعتهاتصنيف االعتمادات من حيث : 
 سلعة أجنبية ىو االعتماد الذي يفتحو ادلستورد األجنيب لصاحل ادلصدر باخلـارج لـشراء اعتماد التصدير: (1

  دولة أخرى اعتماد االستياد ىو االعتماد الذي تفتحو البنوك كطلب متعامليها من أجل االستياد مـن( 2
 

II. تصنيف االعتمادات من حيث االلتزام المصرفي: 
 

 :القابل لإللغاء االعتماد ( أ

 (ادلصدريل عليو بناء على طلب من ادلـشًتي )وإجراء التعد الفاتح إلغائوىو االعتماد الذي جيوز للبنك 

كما أنو ديثل سلاطرة عالية ، 1يعتمد بالدرجة األوذل على ادلشًتيدون أخذ موافقة األطراف األخرى فهو 

تكون البضاعة قد مت شحنها ولكن  ، بينمـا2أو التعـديل اإللغاءللمستفيد وخاصة عندما يتم إصدار أمر 

 .ادلستندات دل يتم تقدديها بعد للبنك ادلراسل يف بلد ادلستفيد

 )القطعي(: االعتماد غير القابل لإللغاء ( ب

مطابقة  يعرف بأنو دبثابة تعهد زلدود وقطعي من البنك فاتح االعتماد بالدفع شـريطة تقـدًن مـستندات

أدىن  تنخفض درجة سلاطرا إذلو عدم قابليتو لإللغاء ذبعلو وسيلة دفع مؤكدة  و للشروط من قبل ادلستفيد،

 :م خباصيتني مهاسمستوى شلكن، كما أنو يت

                                                   
  188، ص 2010، دار ادلناىج، عمان، "العمليات المصرفية الخارجيةالفراوي ،"خالد وىيب  1

كلية العلوم التجارية والعلوم االقتصادية وعلوم التسيي جـامعـة ابن ،ذبارة دولية زبصص  "، مذكرة ليسانس،االعتماد المستندي و وسائل الدفععابد خدجية ،"2
  39،ص 2005تيارت ،خـلـدون ،
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 .ادلستفيد شروط االعتماد ال يستطيع ادلشًتي إلغاء االعتماد ادلستندي طادلـا التـزم-

  (ادلستفيد وبنك مصدر االعتماد )التعاقد أطرافقة مواف بدونللتعديل ديثل يف أنو غي قابل -

يف أي وقت بدون إشهار مسبق للمصدر األجنيب إال أن البنك يبقى مرتبطا بادلستورد  ىذا النوع ديكن إلغائو

اء العقد والتعهد )من طرف البنك( إال إذا إلغ ال ديكن( و االعتمادبالعهد وفق التعهد ادلربم معو )أي فتح 

 1كفقدان الثقة ، وجود شبهة     (  أو سببا مقبوال)قدم عذرا 

ال يضمن  االعتماداتاء تعليماتو، وبإمكاننا القول أن ىذا النوع من بينما ادلستورد )االمر بالفتح( ديكن إلغ

عليو وىو نوع قليل  االتفاقليس متأكد من أن بنك اإلصدار يلتزم دبا مت  -ادلصدر-حقوق ادلصدر، إذا أنو 

 نظرا للمخاطرة   االستعمال

مطابقة  أن ىناك بعض احلاالت ذبيز للبنك أن دينح الوفاء للمستفيد ولو كانت ادلستندات يف ظاىرىـا

 :لشروط االعتماد واحلاالت ىي

 عدم وفاء البائع بااللتزامات اليت نص عليها خطاب االعتماد  

  حالة غش من البائع 

 اخلطأ ادلشًتك لكل من البائع و البنك  

 Credit Documentaries Irrévocableوالمؤكد لإللغاء القابل الغير المستندي العتمادا ( ت

Confirmed: بـل فقـط ادلسـتورد بنـك تعهـد  يتطلـب ال الـذي ادلسـتندية االعتمـاد مـن النـوع ذلـك ىـو 

 نظـرا و البضـاعة، تصـدير عـن لناشـئ لـدينا قبـوال تأكيـد شـكل علـى ادلصـدر بنـك تعهـد أيضـا يتطلـب

  االستعمال الشائعة اآلليات بني من يعترب فهو قوية ضمانات يقـدم العتمـادن ام النـوع ىـذا لكـون
                                                   

1Jean stouflet :’’le credit documentaire’’,1957 ,p60. 
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 :تماد المستندي غير المعززاالع ( ث

االعتماد، وال  التعزيز ىو تعهد قاطع من البنك ادلعزز على أن تقدم ادلستندات إذل البنك ادلعزز ولتنفيـذ شـروط

بعقد البيع أو االعتماد،  يتأثر التزام البنك حنو ادلستفيد بأنو خالفات قد تطرأ بني البائع وادلشًتي سواء فيمـا يتعلـق

قطعيا مباشرا حنو  ثابتا و فيكون االعتماد بذلك قطعا شلا أصدره ومؤيدا من البنك الوسيط الذي يلتزم التزاما

  ادلستفيد

االعتماد  إذل أدىن حد، ففي الواقع فإن فيد يف ظل ىذا النوع سوف تنخفضفدرجة ادلخاطر اليت تواجو ادلست

  ادلستندي ادلعزز يتضمن تأكيدا مزدوجا للحصول على قيمة طبقاتو

 االعتماد القطعي المعزز: ( ج

حيضى ىذا النوع من االعتمادات بوجود طرفني تعهديني من بنكني )البنك الفاتح لالعتماد و البنك ادلراسل 

دلصدر( فيتمتع ادلصدر دبزيد من االطمئنان و بضمانات اوفر بإمكانية قبض قيمة ادلستندات و يف بلد ا

جزءا بطبيعة احلال ال يطلب  البنك فاتح االعتماد تعزيزه من البنك ادلراسل )ادلعزز( إال عندما يكون ذلك من 

االعتماد ىو أحد البنوك العادلية على ادلستورد فقد ال توجد حاجة لذلك اذ كان البنك فاتح شروط ادلصدر 

ادلشهورة لعظم ثقة ادلتعاملني هبا ،كما أن البنوك ادلراسلة ال تقوم بتعزيز االعتمادات إال إذا توفرت عندىا 

 1و يكون ذلك مقابل عمولة متفق عليها   الثقة بالبنك احمللي فاتح االعتماد

III.  االعتمادات المستندية حسب طريقة الدفعتصنيف: 

 :قسيمها إذلديكن ت

 
                                                   

"،مذكرة ليسانس، زبصص مالية و زلاسبة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيي و  تمويل التجارة الخارجية عن طريق االعتماد المستنديمشيسة  بالطاىر،"  1
  66،ص2012-2011العلوم التجارية، جامعة عبد احلميد ابن باديس، 
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 :اعتماد االطالع - أ

من مطابقتها  وفيو يدفع البنك فاتح االعتماد دبوجبو كامل قيمة ادلستندات ادلقدمة فور االطالع عليها والتحقـق

احلصول على   لالعتماد، فبمجرد تقدًن ادلصدر لبنك اإلشعار ادلستندات ادلطلوبة يف االعتماد، بإمكان ادلصدر

 1 وىو األكثر انتشارا و شيوعاكامل ادلبلغ مباشرة 

 :اعتماد القبول-ب

الشحن  مـستندات وتقدديها ضـمن(ادلستفيد )ينص على أن الدفع يكون دبوجب كمبياالت سحبها البائع 

ادلستندات إال بعد  وادلسحوبات ادلشار إليها، إما أن تكون على ادلشًتي فاتح االعتماد، يف ىـذه احلالـة ال يـسلم

  ادلستورد دبا يفيد إلزامو بتسديد يف التاريخ احملدد لدفعهاتوقيع 

 اعتماد الدفعات: -ت

ينة مبالغ مع يسمح فيها ادلستفيد بسحب  وتسمى كذلك االعتمادات ذات الشرط األمحر وىي اعتمادات قطعية

النهائي يف االعتماد،  عمالوزبصم ىذه ادلبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند االسـت مقدما دبجرد إخباره باالعتماد،

  ادللفت لالنتباه ا ربتوي على ىذا الشرط اخلاص الذي يكتب عادة باحلرب األمحرهنذا االسم ألهب ومسيت

 

IV. االعتمادات المستندية من حيث الشكل: 

ينص فيو على حق ادلستفيد يف الطلب من البنك ادلقرض  :لتحويلل االعتماد المستندي القابل - أ

ربت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم عادة إذا كان ادلستفيد  ىذا االعتمـاد كليـا أوبالدفع ألن يضع 

                                                   
  190ص  ذكره، "، مرجع سبق،العمليات المصرفية الخارجيةالفراوي،"وىيب لد خا1
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التصدير، فيقوم بتحويل االعتماد بدوره إذل ادلصدرين الفعليني  جزئيا األول وسـيط للمـستورد يف بلـد

 1 جديد أو أكثر لصاحل ادلستفيد األول للبضاعة، وتتم ىذه العملية بإصدار اعتمـاد

 :ادر مقابل اعتماد وارداعتماد ص-ب

إيطاليا مثال إذل  ىو االعتماد الذي يقدم مقابل اعتماد آخر، ويعترب ضمان االعتماد اآلخر، حينما يرد اعتماد مـن

 حالة عدم وجود يقوم البنك احمللي بتبليغ تفاصيلو للمستفيد يف مثال،البنك احمللي لصاحل ادلستفيد فيعمان 

مقابل لدى البنك  االعتماد الوارد لدى ادلستفيد، يقوم ىذا األخي بفتح اعتماد مستنديالبضاعة ادلطلوبة يف 

إيطاليا حسب شروط  طلوبة وتصديرىا إذلدلالستياد البضاعة ا( ىونغ كونغ ) احمللي مثال لصاحل مستفيد آخر يف

  االعتماد الوارد

 اعتماد غير قابل للتحويل:-ج

 خـرا مسـتفيد ألي جيـوز ال  أي ،بنفسـو االعتمـاد اسـتخدام ادلسـتفيد علـى ـنييتع االعتمـاد مـن النـوع ىـذا 

 السارية  القانون ألحكام وفقا احلصيلة يف التصرف يف االعتماد ىذا من ادلستفيد حق يسقط ال و استخدامو

 (: ( Crédit Documentaire Revolvingاالعتماد الدائري أو المتجدد -د

 فـًتات زمنية علـى دفعـات علـى للمشـًتي البضـاعة تسـليم على التفاقو يستخدم ىذا النوع من االعتماد يف حال 

 دفعات فإنو شكل على استالمها و البضاعة من كبية كميات باستياد احمللي ادلشًتي رغبة حالة ففي منتظمة،

 دوري كلما انتهت شكل على تلقائيا يتجدد واحد اعتماد يفتح فإنو دفعة لكل مستندي اعتماد فتح من بدال

  مرة كل يف جديد مستندي اعتماد فتح إذل حاجة ىناك يكونى أن دون قيمتو، و مدتو

 
                                                   

  32، ص1991"، دار النشر و التوزيع، مصر، الطبعة السادسة ،االعتماد و التحصيل المستنديأمحد غنيم،"  1
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V. :حسب طريقة التنفيذ 

ن ىو ذلك االعتماد الذي ديكن من ادلستفيد م :بالنظر أو االطالعاالعتماد المستندي المنفذ لدى  ( أ
 بعـد صـحتها من البنك ربقق و وإظهاره إليو التقدم دبجرد بنكو نم خاللو احلصول على قيمة  الصفقة

 وللتحصيلا إليه الواردة ادلطلوبة الوثـائق و للمسـتندات اسـتالمو فـور ادلبلـغ بتحويـل اآلمـر البنـك يقـوم ذلـك
 )ادلصدر( ادلستفيد من عليها

و قد يعرف باالعتماد القابل للخصم حبيث دبوجبو قد يتعهد  :االعتماد المستندي المحقق بالتفاوض ( ب
البائع من البنك خبصم الكمبيالة اليت يسحبها من ادلشًتي وفق شروط معينة و من مت فهو شكل من 

مسحوبة بكمبيالة من أحد  أشكال القروض دبقتضاىا ينفذ بنك معني عملية شراء مستندات معينة
 ،العمليـة تلـك نفقـات خصـم مـع البنك االمر، البنك ادلشعر ) من ادلستفيد(،الثالثة : ادلشًتي ، األطراف 

 )ادلصدر( البنك طريق عن اذل الفعلي التسديد غاية إذل الكمبيالة بشأن التفاوض عموالت تسديد وإال

 أصدر الذي البنك قيام االعتماد اىذ دبوجب مت ل:اآلج الدفع أو بالقبول المنفذ المستندي االعتمادت(

 االلتزام أو ادلصدر من ادلقدمة بادلستندات ادلرفقة الكمبياالت بقبول التعزيز حالة يف مراسلو أو االعتماد

 حالة يف الشرط ىذا ويستخدم االعتماد قيمة سداد السداد أي أجل حلول عند ادلستندات قيمة بسداد

 ادلرسلة قيمة سداد أو ادلقبولة الكمبياالتيف  معني يتم ألجل للمستورد ذباري ائتمان بفتح ادلصدر قيام

 1 الكمبياالت قبول دون

 أهمية االعتماد المستنديالمطلب الثالث: 

ذو أمهية لكل  توفر االعتمادات ادلستندية األمان واالئتمان لكل من ادلصدر وادلستورد، وبالتارل نستطيع القول أنو

 :أطراف االعتماد، وندرجها كما يلي

 
                                                   

 1   27، ص 2006"، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان ، الطبعة االوذل، االعتماد المستندي و التجارة االلكترونيةعبد الغين مازوت، " 
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 بالنسبة للمصدر(أهميته 1

أمام  حيقق االعتماد ادلستندي األمان من خالل إجياد طرف حسن السمعة ىو البنك التجاري الذي يلتـزم-

  ادلصدر بدفع قيمة ادلستندات، لذا يتمكن ادلصدر من قبض قيمة البضاعة يف االعتماد

انسحاب  اخلارج، كما يـضمن عـدمقد حيصل ادلصدر على قيمة البضاعة مقدما دون أن يقوم بتصديرىا إذل  -

  ادلستورد ضمن ادلدة ادلتفق عليها يف االعتماد

تاريخ  قد يدفع البنك الكمبياالت ادلستندية، وذلك عندما خيصم العميل ىذه الكمبياالت لدى البنـك قبـل-

  استحقاقها، لذا يعد التمويل دائما للبائع

 :أهميته بالنسبة للمستورد(2

  بضاعتو ألنو يكون قد مت شحنها وستأيت مطابقة للشروط ادلتفق عليها يف االعتماديكون واثقا من -

  يستطيع ادلستورد احلصول على تسهيالت ادلوردين من ادلورد خالل فتح االعتماد ذاتو-

ع بل يض عندما يفتح ادلشًتي اعتمادا لدى البنك التجاري، ال يقوم بتوريد قيمة االعتماد بالكامل إذل البنـك،-

  جزءا من قيمة االعتماد كتأمني لدى البنك

 :أهميته بالنسبة للبنوك(3

بأس ليا المصدرا سبوي ثل بالنسبة للبنوك مصدر دخل من جراء العمليات اليت يتقاضاىا والتأمينات اليت تأخـذىادي-

دوره كمبلغ االعتماد فإذا كان  ادلراسل فإنو يتقاضى عمولة تتفق حسب دوره يف االعتماد بو، أما بالنسبة للبنك

  فإن عمولتو زبتلف عما إذا كان دوره معززا لالعتماد

االعتماد  تربز أمهيتو إذ أنو حيل مشكلة من خالل قيام البنك بدور الوسيط الذي يقوم بنـك ادلـستورد بفـتح-

  لصاحل ادلصدر ويتعهد لو بدفع شبن البضاعة بعد فحص مستندات شحنها
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 :بالنسبة للتجارة الدولية أهميته(4

  اخلارجية تستخدم االعتمادات ادلستندية يف سبويل التجارة الدولية من استياد وتصدير متحيزا يف وساطة البنـوك-

  يعترب من أىم وسائل الدفع وأكثرىا انتشارا يف عمليات التجارة الدولية -

 ستوى الدورل تقريب وجهات النظر بني ادلتعاملني االقتصاديني على ادل -

 تسهيل وتسريع عمليات التبادل الدورل  -

 أرباحو  جلب أكرب قدر من ادلتعاملني يف ميدان التجارة اخلارجية ألنو يعترب مصدر لدخلو و -

 

 المطلب الرابع: مزايا و عيوب االعتماد المستندي 

 المزايا:

  ضمان الدفع 

  السرعة و ادلرونة 

 رقابة البنك لكن على مستوى الوثائق فقط  ربقيق العملية التجارية ربت 

  تأمني شامل الذي بعدم تأمني القرض غي الرجعي و ادلؤكد يف ادلؤسسة ادلختصة 

  يسهل البيع 

 العيوب:

   ادلماطلة يف الدفع من طرف شركة التأمني يف حالة حدوث حادث 

  ادلكلف بالنقل يف حالة خطر طلب مصاريف إضافية مقابل التسليم من طرف البنك لالعتماد أومن

 حدوث طارئ يتطلب أتعاب إضافية 
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  يف ادلواعيد احملددة رفض أو عدم قدرة الدولة أو االطراف ادلتعاملة إجراء الدفع 

  ارتفاع العملة ادلتفق عليها للدفع دبا يزيد عن شبن البضاعة 

 

 )التسليم المستندي(المبحث الثاني: عموميات حول التحصيل المستندي

التحصيل ادلستندي من أبسط العمليات الوثائقية ولكنو بادلقابل يعد أقل العمليات الوثائقية ضمانا يعترب 

وأقل انتشارا يف االستعمال مقارنة بالعمليات األخرى، فهو تقنية من تقنيات سبويل التجارة اخلارجية مبنية على 

 هده للطرف  در دون تدخل البنك بتعأساس الثقة ادلتبادلة بني ادلستورد وادلص

 وأطرافه المطلب األول: تعريف التحصيل المستندي

 :(Encaissement documentaire)(تعريف التحصيل المستندي1

التحصيل ادلستندي ىو آلية يقوم دبوجبها ادلصدر بإصدار كمبيالة وإعطاء كل ادلستندات إذل البنك الذي ديثلو،  -

دات إذل ادلستورد أو إذل البنك الذي ديثلو مقابل تسليم مبلغ حيث يقوم  ىذا األخي بإجراءات تسليم ادلستن

 1الصفقة أو قبول كمبيالة 

، مقابل تسليم مستندات اإلرسال ، و (ادلستورد)أمر من البائع لبنكو بتحصيل مبلغ من ادلال عند ادلشًتي  ىو -
  ديكن إجرائها بواسطة الدفع نقدا أو بقبول السفتجة

                                                   
  120،ص119، ص 2000"، ديوان ادلطبوعات ادجامعية، بن عكنون ، ادجزائر، الطبعة اخلامسة ، تقنيات البنوكالطاىر لطرش، "  1
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أن التحصيل ادلستندي ىو العملية اليت يتم من خالذلا اتصال ادلصدر ببنكو من أجل شلا سبق ديكن القول  -

استقبال دفع أو قبول يتحصل عليو ادلستورد وقت تسليم ادلستندات ادلتعلقة بالبضاعة باإلضافة إذل السفتجة 

 1 ادلوجهة إذل ادلستورد

 فالتحصيل ادلستندي يستعمل عند توفر النقاط التالية: 

 ادلصدر  التامة بني ادلستورد و الثقة -

 إرادة الدفع وكفاءة ادلشًتي ال شك فيها  -

 الوضعية السياسية، االقتصادية، القضائية، الشك فيها أي مستقرة يف بلد ادلستورد  -

 : الخطوات العملية في مسار التحصيل المستندي(05)شكل رقم        

 

 

 

 

 

 

                                                   
  152"، مرجع سبق ذكره، صاالعتماد المستندي والتحصيل المستنديأمحد غنيم، " - 1

 ادلستورد )اآلمر(

 

 ادلستورد )اآلمر(

 ادلصدر )البائع(

 

 ادلصدر )البائع(

 بنك ادلستورد

 

 بنك ادلستورد

 بنك البائع )ادلصدر(

 

 بنك البائع )ادلصدر(

بنك نقدا أو قبول  
 كمبيالة

 

بنك نقدا أو قبول  
 كمبيالة

 الدفع نقدا أو تسليم

 الكمبيالة مقبولة

 

 الدفع نقدا أو تسليم

 الكمبيالة مقبولة

 إرسال البضاعة

 

 إرسال البضاعة
 تسليم الوثائق

 

 تسليم الوثائق

 تسليم الوثائق

 

 تسليم الوثائق

تقدًن الوثائق 
للشاحن الستالم 

 البضاعة

 

تقدًن الوثائق 
للشاحن الستالم 

 البضاعة

 عقد ذباري

 

 عقد ذباري

 ربويل الوثائق

 

 ربويل الوثائق

 الدفع نقدا / أو تسليم كمبيالة

 

 الدفع نقدا / أو تسليم كمبيالة

1 

 

1 
2 

 

2 

3 

 

3 
4 

 

4 

5 

 

5 

6 

 

6 

7 

 

7 

8 

 

8 

Source: philipecuarsuaulte et stephanepriami, les opérations bancaires à l'international banque, édition 
Paris, 1999, P.109. 

 

 

Source: philipecuarsuaulte et stephanepriami, les opérations bancaires à l'international banque, édition 
Paris, 1999, P.109. 
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 1:أطراف التحصيل المستندي(2

 :يوجد عادة أربعة أطراف يف عملية التحصيل ادلستندي وىي كالتارل

يقوم بإعـداد مـستندات  بدورهوىو الطرف ادلنشأ للعملية وىو  :Le remettant(المصدر) البائع - أ

  أمر التحصيل هبا إذل البنك الذي يتعامل معو، مرفقاويسلمها  التحـصيل

وىو الذي يستلم ادلستندات من البائع ويرسلها إذل البنك :La Banque remettanteبنك المصدر -ب

  ليو يف ىذا الشأناوفقا للتعليمات الصادرة  الذي سيتوذل التحصيل

  وىو الذي تقدم إليو ادلستندات للتحصيل أو الكمبيالة لتوقيعها(:المستورد)المشتري  -ج

توقيعو على   ىو الذي يقوم بتحصيل قيمة ادلستندات ادلقدمة إذل ادلشًتي نقـدا أو مقابـل :بنك المشتري -د

  كمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة إليو من بنك ادلصدر

 

 : المستنديالمطلب الثاني: أنواع التحصيل 

ربدد أشكال التحصيل ادلستندي حسب طريقة الدفع يف ىذا األخي، و منو يوجد شكلني أساسني للتحصيل 

 ادلستندي مها:

  أي تسليم ادلستندات مقابل الدفع، و يف ىذه احلالة ال يسلم البنك ادلستندات  :التحصيل مقابل الدفع

للمشًتي إال بعد الدفع الفوري دون أن يتحمل مسؤولية تسليم البضاعة فيكون ادلشًتي بذلك معرضا خلطر عدم 

الدفع عند أول  -استالم طلبيتو، إال أن ىذا النوع من التحصيل ادلستندي أكثر ضمانا للمورد الذي يفرض بند 
                                                   

  31، ص 2001، دار غريب للطباعة والنشر، القاىرة،"ةأدوات وتقنيات مصرفي،" مدحت صادق 1
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فتتم اإلشارة إذل ىذه العبارة يف Paiement sur première présentation des documents-تقدًن للمستندات 

  األمر بالتحصيل أو الفاتورة و بذلك ادلصدر حصولو على حقوقو ) مبلغ الصفقة (

 دلكلف بالتحصيل : ىذا النوع من التحصيل يقوم على أساس تسليم البنك االتحصيل مقابل القبول

ادلستندات و ادلستعجلة للمشًتي مقابل القبول حيث تسحب ىذه باسم ادلشًتي و ال يتم قبوذلا لدى بنك 

التحصيل يف ىذه احلالة يتحمل البنك أخطار الصرف و عدم الدفع لذا يصر ادلوردون على أن يكون القبول مؤيدا 

  مضاٍء خلفها(و ذلك بإ من طرف البنك ) أي أن يكفل البنك السفتجة

 مزايا و عيوب التحصيل المستنديالمطلب الثالث: 

 مزايا التحصيل:أ(       

 السرعة يف إسبام العمليات إذ ىو أسرع من قواعد الدفع األخرى  

  :غبة فهي تتميز بالبسطة و قلة التكلفة كما ان تسليم ادلستندات للمشًتي يتوقف على ر بالنسبة للبائع

 على قيمة ادلستندات فورا من ادلشًتي أو منحو مهلة للدفع مقابل توقيعو على كمبيالة البائع إما حبصولو 

 :من االعتماد ادلستندي و توفر لو الوقت دلعاينة البضاعة  تكلفة فهي طريقة أقل بالنسبة للمشتري

ادلشحونة اليو بعد وصوذلا أو مراجعة ادلستندات بدقة قبل دفع شبنها ، كما أن الدفع يؤجل اذل حني وصول 

 البضاعة 

غي أن ىذه العملية ال زبلو من العيوب كوهنا ال توفر أي التزام من طرف البنوك لصاحل أي من الطرفني ، سواء 

بل يقتصر دور البنوك على ربويل بضمان الدفع لصاحل ادلدر أو مراقبة مطابقة الوثائق لالتفاق لصاحل ادلستورد 

 الوثائق مقابل ربصيل شبنها شلا يؤدي اذل:
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 يل:عيوب التحصب(

 نقص الضمانات، واخلطورة يف التعامل خاصة بالنسبة للمصدر  

  بالنسبة للبائع: فهي تتمثل يف أنو يف حالة رفض ادلشًتي للبضاعة فإن البائع سوف يتكبد بعض

مثل غرامة عدم تفريغ البضاعة من السفينة أو تسديد مصاريف التخزين أو الغرامات و ادلصاريف 

فإن البائع سيتأخر يف  صول السفينة ادلشحونة عليها البضاعة ث تأخي والتامني     اخل، و إذا حد

 استالم قيمة البضائع 

  تعرض ادلصدر دلخاطر عدم التسديد أو عدم قبول الكمبيالة من طرف ادلستورد بعد ارسال البضاعة 

 المبحث الثاني: خصم الكمبياالت المستندية

 و أطراف الكمبيالة المطلب االول: تعريف الكمبيالة

أقدم األوراق التجارية عهدا وتعرف كذلك بـ " السفتجة " و ىي زلرر دبقتضاه يأمر الساحب ادلسحوب عليو 

، تفًتض ص آلخربدفع مبلغ معني بتاريخ معني إذل ادلستفيد  وىي وسيلة لسداد دين أو دفع قيمة معينة من شخ

 :مأطراف ى 3وجود 

 ص احملرر للسفتجة، يصدر أمر الدفع ىو الشخ:Le tireur))الساحب 

 ىو الشخص الذي يطلب منو دفع ادلبلغ ادلسجل على السفتجة :(Le triré)ادلسحوب عليو 

ىو الشخص الذي يصدر األمر لصاحلو وحىت يقلل ادلصدر من خطر عدم الدفع، :Le bénéficiaire))يدادلستف

  ادلستوردوديكن أن يطلب ضمانا احتياطيا من طرف البنك البلد 
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و بعبارة أخرى ، الكمبيالة زلرر يعطي ادلصدر دبوجبو األمر للمستورد بدفع مبلغ معني، ادلستفيد من ىذا الدفع  -

ديكن ذلذا الدفع أن  ىو يف الغالب ادلصدر نفسو و ديكنو أن يكون احد األطراف الثالثة ادلبينة يف الكمبيالة،

األخية تشكل الكمبيالة سند دين أمرا بالدفع ألجل القرض  أو ألجل، ويف ىذه الفرضية يكون عند الطلب

 1 ادلمنوح من طرف ادلصدر

 :لةأنواع الكمبيا المطلب الثاني:

 للكمبيالة أو للسفتجة عدة أنواع نذكر منها:

 عند تسليم البضاعة عادة ما يسلم ادلورد السفتجة عن طريق قنوات مصرفية مع بعض العادية السفتجة :

التجارية، إذ ترسل السفتجة ادلقبولة من طرف ادلستورد للمصدر لتحديد موعد االستحقاق قبل الوثائق 

  تسليم البضاعة، فيقوم ادلصدر بتقدديها للبنك و تسلم أموالو

 ىي األكثر استعماال يف التجارة اخلارجية، حيث تكون مقبولة الدفع يف ادلوعد السفتجة مقابل القبول :

 ىذه احلالة مطالب بالقبول يف أي تاريخ تبدأ فيو مرحلة االعتماد أو القرض، وتتميز احملدد، و ادلستورد يف

 بان ادلستورد ىو الذي خيتار موعد تسليم البضاعة 

 تكون يف مطلب التنظيم الفوري وليست ذلا فائدة للمستورد، وليس بالضرورة أن يكون السفتجة لالطالع :

عليو بالدفع لصاحل ادلصدر بالفاتورة الشكلية فقط، و اليت تكون كافية ذلا وجود ، فإذا طلب ادلستورد الدفع ف

  للضمان

 

                                                   
) Abdelkrim HENNI , Financement du commerce extérieur ,ALGER 1998 p 27 1 
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 إيجابيات و سلبيات السفتجة  المطلب الثالث:

 اإليجابيات :(1

 تعترب دليل قاطع على الدين  - 

تسهل عملية السفتجة مصدر لصاحل البائع "الدائن" تبني بالدقة أجل الدفع ادلقدم و ىي ورقة ذبارية قانونية  - 

 الطعن ضد ادلسحوب عليو بشرط أن تكون مقبولة و تسمح للساحب بتعبئة حقوقو  

 سبكن البنك من احلصول على مبالغ مالية إضافية تتمثل يف معدالت الفائدة  -

  تسمح للمصدر بأن حيصل على حقوقو قبل تاريخ استحقاقها وبالتارل يستثمرىا يف مشاريع جديدة -

 

و موضوعة لقبول ادلسحوب عليو ، كما ال زبلو من  االستعمالالسفتجة قليلة  السلبيات : (2 

 ادلخاطر  و ىي :

 سلاطر عدم الدفع و الضياع و السرقة و خطر تأخر القبول و عدم القبول ، خطر سياسي    -

 يتحمل البنك أخطار عدم التسديد من طرف ادلستورد نظرا لوضعيتو ادلالية  -     

 ادلدين يف تاريخ االستحقاق خطر إفالس  - 

 مرىونة بقبول ادلسحوب عليو  - 
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 :خالصة للفصل

دلا تتمتع بو من مزايا يف تمادات ادلـستندية، من خالل االع تمت إن سبويل صفقات التبادل التجاري

  رلال زبفيض سلاطر التبادل التجاري وبناء الثقة بني أطراف التبادل

 ا وقوانينها، لذا متهتلالعتماد ديثلون دوال سلتلفة، فقد تباينت تشريعا ونظرا لكون األطراف الرئيسية

 دة لتفسي مصطلحات االعتمادعن أساليب علمية لتوحيدىا والوصول إذل مفاىيم موح البحث

  احملافظة على حقوق كافة األطراف ادلتعاملة ادلستندي يف
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 :تمهيد

 

ادلالية احمللية  يف إطار ادلاليني من الصفقات وادلعامالت اليت تتم يوميا يف االقتصاديات، قررت سلتلف ادلؤسسات

ادلتطورة  ادلستندي أحد وسائل التمويلعلى أدوات سبويل ىذه العمليات، إذ يعترب االعتماد الًتكيز منها والدولية 

وسيلة سبويل على  على النطاؽ الدويل اليت ديكن من خالذلا سبويل صفقات التبادؿ التجاري الدويل، وسيتم اعتبػاره

 .التجاري النطاؽ اخلارجي بقدرتو على التغلب على العديد من ادلشاكل وادلخاطر ادلرتبطة بالتبػادؿ

و يعترب بنك التنمية احمللية أحد أىم البنوؾ اليت تقـو بتمويل التجارة اخلارجية من خالؿ االعتماد         

 ادلستندي و التحصيل ادلستندي

 

 

 

 

 

 

 

 



 BDLالفصل الثالث:           دراسة حالة تمويل التجارة الخارجية في بنك التنمية المحلية 
 

 
54 

 عموميات حول بنك التنمية المحلية المبحث األول:

 بنك لو تعريف خاص و ذلك حسب الدور ادلعتمد عليو يف اجملتمع االقتصادي و ادلايل: كل

 المطلب األول: تعريف بنك التنمية المحلية 

ادلؤرخ  85/185دبوجب مرسـو رقم ىو احدث البنوؾ يف اجلزائر و انبثق من القرض الشعيب اجلزائري و قد تأسس

دينار جزائري  مقره الرئيسي سطاوايل والية اجلزائر ،وىو بنك  برأس ماؿ قدره سبعة ماليني 30/04/1985يف 

عمومي خاضع للقانوف التجاري و يتوىل العمليات ادلألوفة  ، و يعترب بنك الودائع و يقـو بكل العمليات 

ضمانات... "كما يقدـ قروض قصرية و متوسطة و طويلة األجل لكل  ودائع، "حسابات جارية، توفري ،قروض،

باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص ذلذا القطاع و ىو بنك الفالحة و التنمية الريفية   القطاعات

BADR. 

 تعريف بنك المحلية الجهوية لوالية مستغانم. الفرع األول:

 بن سليماف  “,و كاف يشمل آنذاؾ وكالة رمسية دبستغاًل 1985\11\01أنشاء بنك احمللية لوالية مستغاًل يف

 و سيدي بلعباس. ما زونة،  ويرىأوادي ،  تيار،  الة غليزافو أيضا وك

مراكز جديدة لفوج االستغالؿ دبستغاًل وكالة الدىرة و  1988\11\12برز ىذا التقدـ يف الشبكة بفتح يف 
واليات إىل هناية  3وكالة مقسمة على 11قصر الشاللة و زمورة و ما ديثل  عدة وكاالت أخرى بعني تادلس

 .2003سنة

، مستغاًل بن سليماف423،سيدس علي 424،عني تادلس 422وكاالت : 8حاليا  يتضمن فرع مستغاًل 
 ، غليزاف.469تيارت، 466السوقر،  459مازونة،434،لدىرةمستغاًل ا425
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 (70الشكل رقم (مخطط مديرية مجمع االستغالل. الفرع الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية مجمع االستغالل.

 أمانة السر

 قسم القروض و
 التنشيط اإلداري

قسم الشؤون 
 الميزانية-اإلدارية:القانونية

قسم المراقبة من 
 الدرجة األولى

مصلحة المراقبة 
 مصلحة الشؤون القانونية والمحاسبة

مصلحة دراسة  
 القروض

و  اإلدارة مصلحة
 الوسائل

مصلحة التنشيط 
 التجاري

خلية المراقبة من 
مصلحة تسيير  الدرجة األولى

 المستخدمين

مصلحة األمانة و 
 تعهدات
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 بنك التنمية المحليةو أهداف المطلب الثاني: وظائف 

 أوال: وظائف بنك التنمية المحلية

 سبويل نشاطات االستغالؿ و االستثمار  (1
 سبويل عمليات الرىن  (2
 سبويل القروض العقارية. (3
 النشاطات االقتصادية و الصناعية و التجارية. سبويل (4
 صبع ادلوارد. (5
 دائع ربت الطلب ألجل معني من كل شخص طبيعي أو معنوي.استالـ و  (6
 منح القروض لكل شخص معنوي أو طبيعي على أوراؽ حكومية صادرة أو مضمونة من قبل الدولة. (7
 فتح اعتمادات مستندية. (8

 

 أهداف بنك التنمية المحلية :ثانيا
 ديكننا استنتاج األىداؼ التالية: 85\85كما جاء يف ادلرسـو 

 تعبئة كل القروض ادلمنوحة.-

 استقباؿ ودائع ربت الطلب وودائع األجل.-

 ادلشاركة يف صبع االدخار الوطين.-

 تنفيذ كل العمليات ادلصرفية و ىذا من أجل تسيري موجوداتو و توظيفها.-
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 ماد المستندي المبحث الثاني: دراسة حالة االعت

بني ادلصدر  من الوثائق اليت تعرب عن صبيع مراحل تنفيذ العقد دي ضرورة توفر عددنيستلـز تنفيذ االعتماد ادلست

االستناد إليها يف  ا تشكل األساس الذي يتمهنوادلستورد، وىي تعكس فيو الطرفني يف تنفيذ العقد، باإلضافة إىل أ

ىي الوثائق ادلطلوبة  الفعلي للبضاعة، لذلك من ادلفيد أف تعرؼ بصفة إصبالية، مػاالتسوية ادلالية قبل االستالـ 

 لفتح االعتماد ادلستندي؟ وما ىي شروطو؟

 الية سير االعتماد المستندياألول: المطلب 

 1:الوثائق والشروط الالزمة لفتح االعتماد
 

 وتتضمن ما يلي :وثائق االعتماد المستندي: 

ىو عبارة عن أمر غري مشروط مكتوب ويوقع من قبل أحد األفراد ويػسمى  لسحبا:مستند السحب-أ

 الذي ديثل البائع يف االعتماد ادلستندي يأمر فيو أحد األشخاص ويسمى ادلسحوب عليو وىػو الطػرؼ و الػساحب

 ىادلدين، ويف االعتماد قد يقـو ادلشًتي يدفع مبلغ نقدي زلدد عند الطلب مستقبال لشخص آخػر يػسمى

 :ادلستفيد، ويتضمن مستند السحب البيانات التالية

ادلبلغ الذي +دلسحوب عليو، اسم ادلستفيداعو، اسم يتوق و اسم اجلهة ادلصدرة، تاريخ اإلصدار، اسػم الػساحب-

 .العتماد ادلستندي يتضمنو السحب، تػاريخ االسػتحقاؽ، رقػما

للبائع مبلغ زلدد من النقود مقابل بضائع أو خدمة  ىي مستند زلاسيب دبقتضاه يستحق :الفاتورة التجارية-ب

 الكميػة،+البائع، وتتضمن اسم وعنواف البائع، تاريخ اإلصدار، اسم وعنواف ادلشًتي، رقػم الفػاتورة حصل عليها

 .مواصفات البضاعة، السعر، رمز ورقم الشحن
                                       

  BDLمعلومات مقدـ من طرؼ بنك التنمية  احمللية1
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 وفقا دلا ىػو مطلػوب يف شػروط عبارة عن مستند موقع ومعتمد من إحدى اجلهات ادلختصة :شهادة المنشأ-ت

منظمة  االعتماد، تبني منشأة السلعة وعادة ما يقـو ادلصدر أو وكيلو بإصدارىا، يتم اعتمادىا وتوثيقها مػن قبػل

تتضمن اسم  مستقلة، ولتكن غرفة التجارة بالدولة زلل التعاقد حىت تكسب الصفة الرمسية يف بلػد ادلػستورد،

العدد والنوع  اسم ادلرسل إليو، طريقة النقل والشحن وتوصيف البضاعة من حيػثوعنواف ادلرسل، عنواف و 

 .والتغليف، كمية الصفقة وتاريخ إصدار الشهادة وأية مالحظات أخرى

اليت تؤمن على البضاعة ادلرسلة ضد كل األخطار احملتملة اليت ديكن أف  ىي تلك ادلستندات:شهادة التأمين-ث

 .ذلا أثناء النقل تتعرض

 ىي عبارة عن وثيقة تصدرىا وتوقعها سلطة سلتصة يتم االتفاؽ عليها بػني البػائع وادلػشًتي أو:شهادة الفحص-ج

ىذا  للقواعد والقوانني ادلتبعػة يف اجلهات احلكومية أو شركات الفحص، توضع أماـ البضاعة زلل التعامل وفقا

 اجملاؿ.

يعًتؼ فيها قائد الباخرة بأنو شحن البضاعة من أجل ىي عبارة عن مستندات :)الشحن(مستندات النقل -ح

صاحبها، ويف حالة ما إذا كانت وسيلة النقل ادلستعملة غري الباخرة فإنو يتطلب إصدار وثيقة  نقلها وتسليمها إىل

بوليصة التأمني البحري، بوليصة الشحن اجلوي، بوليصة الػشحن بالػسيارات :النقل ادلستعملة، مثل  حسب وسيلة

 .السكك احلديدية، مستند النقل ادلشًتؾ أو

 (1جدول رقم )                                    

 الوثيقت المرتبطت بها الوسيلت المعتمدة )المستعملت(

 عن طريق البحر. -
 عن طريق النهر. -
 عن طريق اجلو. -

 البحري. سند الشحن -
 سند الشحن النهري. -
 رسالة النقل اجلوي. -
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- .  عن طريق الربر
 عن طريق السكة احلديدية. -
 عن طريق الربيد وادلوصالت. -

ي. -  رسالة النقل الربر
 رسالة العربة احلديدية. -
 وصل الطرود الربيدية. -

 
 شروط االعتماد المستندي: 

 .جيب على كل فاتح اعتماد أف يقـو بفتح حساب لدى البنك-

 .جيب توقيع فاتح االعتماد على الشروط العامة لالعتمادات ادلستندية-

 .توقيع ادلتعاملني على منوذج فتح االعتماد وعلى كل شطب أو تعديل داخل النموذج-

 .ادلستفيد أف يكوف الدفع من قبل البنك فاتح االعتماد مباشرة أو بواسطة مصرؼ آخر غالبا ما يكوف يف بلػد-

 .أف يكوف الدفع معلقا على شرط تقدمي ادلستندات ادلعينة يف كتاب االعتماد-

 .حقوقو للمصرؼ أف حيتفظ بادلستندات ادلمثلة للبضائع وديارس عليها احلػبس لغايػة اسػتيفائو لكافػةحيق -

 قرض مستنديدراسة حالة  :نيالمطلب الثا

على خطوات القرض ادلستندي و  اىل كيفية سريه تطبيقيا بإتباع ستندي نظريا سوؼ نتطرؽدلبعدما تطرقنا للقرض ا
 URL TAFNAالة ي قياـ شركة ثل احلالسلعة ادلراد استريادىا و تتم ادلصدر علىادلستورد أف يتفق مع 

CONIECTION من مصدر أدلاين:اخلياطة  آالتباسترياد  مدينة مغنية يفلصناعة األلبسة 

وثيقة شكلية للمستورد مث  بإرساؿ يتم التعاقد بني ادلستورد و ادلصدر من أجل بيع البضاعة فيقـو ادلصدر :أوال
 :كالتايل ىي يتقدـ ادلستورد بالوثائق ادلطلوبة قصد فتح قرض مستندي يف وكالة مغنية وىذه الوثائق

 
 يلي: اليت تتضمن ما الفاتورة الشكلية .1

 
 نوع البضاعة :االلت اخلياطة، ادلوافقة األولية على االسترياد من بنك التنمية احمللية 
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  دينار  5978040أورو أي دبا يقابل  54216سعر البضاعة: قدرت التكلفة االصبالية ب
 جزائري.

 عملية البيع     :CFRتكاليف الشحن على عاتق ادلصدر. معناىا 

 
يتضمن عدة معلومات  باإلضافة اىل ىذه الفاتورة جيب على ادلستورد اجلزائري اف يرفق معو طلب القرض الذي

 منها:

  :اسم ادلستوردURL TAFNA COWIECTION. 

 .رقم احلساب 
  ادلصدراسمFIZSKSTICK MUSCHMEN GMB 
 .رقم الفاتورة 
 .تاريخ الفاتورة 
 بنك ادلصدر 
 حسابو 
  طريقة التسديدAVUE 

 و معزز قرض مستندي غري قابل إللغاء: نوع القرض 

 رويبو مكاف الشحن: ميناء أ 

 مكاف التفريغ: ميناء وىراف. 
 طلب فتحا يف وثيقة  هناجلزائري أف يدو  ىناؾ عدة معلومات اخرى جيب على العميل باإلضافة اىل ىذه ادلعلومات

 معينة بدراسةىاتني الوثيقتني الفاتورة الشكلية و طلب فتح القرض تقـو وكالة  و بعد أف يقدـ العميل( القرض
 شاملة للملف.

 أف تقبل وكالة بنك التنمية احمللية اجلزائري ىذا الطلب و توقع عليو تطلب من العميل وثيقة أخرى وادلتمثلة بعد
 :يف
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يعرؼ على أنو بأمر من الزبوف، يقـو البنك بفتح توطني خاص ذلذا الزبوف حىت  : وثيقة التوطني-2
 (التصدير، ودور ىذا البنك ىو الوساطة بني ادلورد والزبوف و االسترياديسمح لو بعملية 

 اليت تتضمن عدة معلومات منها: و

  اسم الشركة ادلستوردة و ادلتمثلة يف شركةURLTAFNA CONIECTION 
 :دج.5978040أورو أي مقابل 54216 القيمة ادلالية للعملية وادلقدرة ب 
  .البلد األصلي أدلانيا بلد الشحن ميناء أدلاين 
 نوع البضاعة: االت اخلياطة 
 ادلتمثل يف ..نيتاريخ فتح التوط :..... 
  و نيمن ادلعلومات ادلدونة يف وثيقة التوطني و فتح التوطني يسمح للمستورد باحلصوؿ على رقم التوط و غريىا

 ىو: 
U 00001 10 2 2016 02 03 13 
8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 حيث:13010220161100000EURرقم  21توي علىحي نيرقم التوط

 (: ديثل الوالية1الرقم     
 (: رقم البنك2الرقم    
 الوكالة(:3الرقم    
 (: رقم السنة 4الرقم     
 (: الثالثي الثاين5الرقم     
 (: نوع السلعة  البضاعة(6الرقم     
 (: الرقم التسلسلي للملف7الرقم    

 (: العملة  باألورو8الرقم   
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ستندي و دلالقرض اساب تكاليف حب التنمية احمللية تقـو وكالة بنك نيمن عملية التوط االنتهاءو بعد  ثانيا:
 كالتايل:ستندي تكوف  دلحساب تكاليف فتح القرض ا

لعموالت اليت جيب اقتطاعها و ساب لحبيقـو  ىاورو بعدألمن قيمة الدينار مقابل ا يقـو موظف البنك بالتأكد 
 اليت تتمثل يف:

 2,5عمولة االلتزاـ وىي  -

 3000و مقدرة ب  ي ثابتةىفتح القرض و  عمولة -

 دج 0002و مقدرة ب  SWIFTعمولة  -

 %17الرسـو على القيمة ادلضافة و تقدر ب   -

 صدر دلالبنك ااىل  اذلبإرساقـو و اليت ت MT700بعد حساب العموالت تدوف كل ىذه ادلعلومات يف وثيقة 

 خلارج مديرية العمليات مع ااىل وظف بتكوين ملف يرسلو دلا ىذا كما يقـوSWIFTعن طريق شبكة
DOD و ينتظر الرد عن طريقSWIFTىذا ادللف من: و يتكوف 

 ديرية دلوثائق طلب اقتطاع بالعملة الصعبة و بعد تلقي ا رلموعةو طلب فتح القرض و  MT700وثيقة  -

 مو لتشرع بالفحص الدقيق الالوكالة است بإشعار التابعة للبنك طلب الفتح تقـو مباشرة اخلارجيةالعامة للتجارة 

 وافقة عن طريق شبكة دلا صلحة إبداءدلرئيس ا حيوؿ اىل مثوافقة عليو دلحيتو يقـو باالمن ص التأكدللملف و بعد 

SWIFT ستفيد بفتح القرضدلا غالبإب ىاو تقـو بدور. 

ة على طلب الفتح و اقتطاع كل التكاليف حيث تعد ري خالوافقة ادلبااخلاص شعار اإل تتلقى الوكالة ريخأل ايف -

 دد مسبقا ضمن شروطزل سريىاط من العملية حيث يكوف ري سيفستندي آخر مرحلة دلالقرض ا مرحلة تنفيذ

 :راحل التاليةدل اربؿ الدفع عالالعملية من خىذه  تتحقق تسوية تفق عليها إذدلستندي ادلالقرض ا
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للشروط ادلتفق  صحة و مطابقة الوثائقبعد التأكد من EURL TAFNA COWIECTIONيقـو ادلصدر 

آالت اخلياطة مع استالمو  و ايل تتمثل يفعليها و ادلنصوص عليها دوليا بإرساؿ البضاعة ادلطلوبة للمستورد 

مستند لشحن من طرؼ الناقل  قائد الباخرة( ىذا األخري الذي يرفقو بادلستندات ادلطوبة و اليت تقدـ اىل البنك 

صدر دل يرسل بنك امث ئق االزمة قبل تسديد مبلغ العملية لعميلومن حصولو على ميع الوثا يتأكدحيث ادلصدر 

 صدر، دلبنك الصاحل  ستنديدلقررة بالقرض ادلزائري من أجل دفع مستحقات ابنك التنمية احمللية اجلالبيانات لوكالة 

ستندات مع اقتطاع دلزائري و عميلها ،حيث تسلم لو ابنك التنمية احمللية اجل ني قائمة بريخال ايفو تبقى العملية 

ص السيولة أو السداد أو لية زبؤو  تقع على الوكالة أي مسالد من حسابو سابقا حيث صبقد  بلغ الذي كافدلا

 .هماحل قد ضمنا مصاني الطرفالستندي قد صفي بدوف مشاكل و يكوف كدلالضماف ،و ىذا يكوف ملف القرض ا
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 الفصل: ةخالص

ابرز الوسائل لضماف حقوؽ ادلتعاملني التجاريني الذين يتعرضوف دلخاطر التجارة يعد االعتماد ادلستندي من 

اخلارجية نظرا دلا يقدمو من خدمات  وضمانات بسبب البعد الذي يفرؽ بينهما ادلصدر خيشى عدـ قياـ زبونو 

أي بضاعتو و  بااللتزاـ، خاصة فيما خيص دفع مستحقاتو، أما ادلشًتي خيشى عدـ حصولو على اخلدمة ادلطلوبة

من مث و بسبب زبوؼ كل منهما يلعب البنك الدور األساسي يف تقدمي كل الضمانات و التسيري األفضل ذلذه 

 العملية بإتباعو و تطبيقو جلميع القواعد و األعراؼ ادلتعامل هبا عادليا.

األساسية لتحقيق فتح االعتماد أما الوثائق و ادلستندات األساسية ادلرفقة لعملية االعتماد ادلستندي تعد الركيزة 

عن طريق الفحص اجليد ذلا و التأكد من مدى مطابقتها حرفيا لشروط فتح االعتماد وعن طريق الوثائق يتلقى 

 ادلورد حقوقو و ادلصدر بواسطة صحة و توافقية ادلستندات فيما بينها.
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 :عامة خاتمة
 التجارة اخلارجية ميداف سبويل اىل أفمن خالؿ دراستنا دلوضوع طرؽ و أساليب سبويل اجلارة اخلارجية توصلنا  

من ادليادين األكثر إثارة للدراسة والتحليل االقتصادي يف األلفية الثالثة نتيجة التطورات و التغريات ادلستمرة  يعترب 

 .لعػادلي مػن عشرية ألخرىوادلتالحقة اليت يعرفها النظاـ االقتصادي ا

 

و نظاـ  لتقـو التجارة اخلارجية بدورىا التارخيي كمحرؾ للنمو و التنمية ال بد من تػوافر بيئػة اقتصػادية عادلية مناسبة

ومػن ادلسلػم بو حاليػا إدراؾ العالقة العضوية بني  ،ذباري عادلي مساند لعملية التنمية وربسني شروط التبػادؿ الػدويل

من ادلخاطر ، غري أف عمليتها ال خنلوا و التجػارة مػن جهػة و التنميػة االقتصادية من جهة أخرى ربريػر االقتصاد

 .اليت قد تعرقل عمليات إسبامها على الوجو ادلطلوب أو السياسة احملددة

التجارية يف أضمن  كونو تقنية دفع وسبويل يف التجارة الدولية لإلسبػاـ الػصفقاتوتتضح أمهية االعتماد ادلستندي يف  

الفواتري التجارية، سندات  و الظروؼ، وأىم ما دييزه عن غريه من الوسائل وجود مستندات معينة كػسند الػثمن

 .االعتماد نك بدفع شبنالب لسري احلسن لعمليات التصدير واالسترياد، باإلضافة إىل تعهدا ادلسامهة اليت تؤمن

 اختبار الفرضيات:

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

التجارة الدولية ىي ادلعامالت التجارية الدولية الثالث ادلتمثلة يف انتقاؿ الفرضية األوىل: و اليت تنص على أف 

 أفراد يقيموف يف وحدات سياسية سلتلفة تبتت صحتها.السلع واالفراد ورؤوس االمواؿ، تنشأ بني 

أما خبصوص الفرضية الثانية: فهي صحيحة ألف االعتماد و التحصيل ادلستندي من أبرز وسائل سبويل التجارة 

 اخلارجية و األكثر استعماال.
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 :النتائج

 تعرقل  من ادلخاطر اليت قد واا ال زبلهتاالت اذلامة يف انتعاش االقتصاد، غري أف عملياجملىي أحد ا لتجارة الدوليةا-

 .عمليات إسبامها على الوجو ادلطلوب

أحسن  وسبويل يف التجارة الدولية إلسباـ الػصفقات التجاريػة يف يعترب االعتماد والتحصيل ادلستندي تقنية دفع-

 .الظروؼ

وسلاطر النقل وتعرض  كالسرقة  ا تتضمن عدة سلاطرهناألماف، إال أ و وبالرغم من أف ىذه الوسيلة تتميز بالثقة

االعتماد إىل  البضاعة للتلف، وبالتايل فالبد من تتبع مراحل سري عمليات االعتماد ادلستندي بدءا من فتح ملف

 .غاية دفع الوثائق وفحصها وتسويتها بتدقيق

 :آفاق الدراسة

موضوع يستحق  ادلػستندي ، يبقػىموضوع التجارة الدولية وسبويلها عن طريق االعتماد ادلستندي والتحػصيل 

ليس باذلني ، ويتطلب عدة  االىتماـ من طرؼ ادلتعاملني من ادلصدرين وادلستوردين، وذلذا البحث يف ىذا ادلوضػوع

ومن جهة أخرى معرفة ادلستجدات  دراسات، وديكن طرحو من تساؤالت مستقبلية تثري ىذا ادلوضوع مػن جهػة

 .دوات احلديثة ادلستقبليةوإمكانية بقائو يف منافسة األ
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