
 

 الجـزاائريـة الديمقـراطيـة الشعبيـة الجمهـوريـة

 وزارة التعليـم العـالي و البحـث العلمـي

 مستغـانمجـامعـة عبـد الحميـد بـن بـاديـس 

 كليـة العلـوم الاقتصـاديـة و التجـاريـة و علـوم التسييـر

 إلاقتصـاديـة  قســم العلــوم

 أكـاديمي مـاستـر متطلبات نيل شهادة مذكـرة تخـرج مقــدمــة ضـمن 

 : ماليـة نقـود و تـأمينـاتالتخــصص: العلـوم الاقتصـاديـة  الشعبـة

تحـت                                                                           مقـدمــة من طـرف الطالب: 

 إشـراف ألاستـاذ:        

بن حمـو                                          آمــال                                                 مـاض ي   

  عبـد هللا

 
 أعضـاء لجنـة املنـاقشـة:                                                               

 عـن الجـامعـة  الرتبـة  الاسـم و اللقـب 

 جـامعـة.......... أستـاذ.............  رئيسا

 جـامعـة.......... أستـاذ.............  مقررا

 جـامعـة.......... أستـاذ.............  مناقشا

 

 

 6102/  6102امعية: ـــــــــــة الجـــالسن

تمـويـل التجـارة الخــــــارجيـة عـن طريـق الاعتمـاد 

 املستنـدي 

  البنـك الجـزائـري الخـارجي  الـةــــالحـدراســة 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 الجـزاائريـة الديمقـراطيـة الشعبيـة الجمهـوريـة

 وزارة التعليـم العـالي و البحـث العلمـي

 جـامعـة عبـد الحميـد بـن بـاديـس مستغـانم

 كليـة العلـوم االقتصـاديـة و التجـاريـة و علـوم التسييـر

 اإلقتصـاديـة  قســم العلــوم

 متطلبات نيل شهادة مـاستـر أكـاديميمذكـرة تخـرج مقــدمــة ضـمن 

 ماليـة نقـود و تـأمينـات الشعبـة: العلـوم االقتصـاديـة  التخــصص:

 تحـت إشـراف األستـاذ:                                                            مقـدمــة من طـرف الطالب:                       

 عبـد هللا  بن حمـو                                      مـاض ي آمــال                                                       

 

 أعضـاء لجنـة املنـاقشـة:                                                               

 عـن الجـامعـة  الرتبـة  االسـم و اللقـب 

 جـامعـة.......... أستـاذ.............  رئيسا

 ..........جـامعـة أستـاذ.............  مقررا

 جـامعـة.......... أستـاذ.............  مناقشا

 

 

 2017/  2016ة الجـــــــــــامعية: ـــالسن

تمـويـل التجـارة الخــــــارجيـة عـن طريـق االعتمـاد 

 املستنـدي 

  البنـك الجـزائـري الخـارجي  الـةــــالحـدراســة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجـزاائريـة الديمقـراطيـة الشعبيـة الجمهـوريـة

 وزارة التعليـم العـالي و البحـث العلمـي

 جـامعـة عبـد الحميـد بـن بـاديـس مستغـانم

 كليـة العلـوم االقتصـاديـة و التجـاريـة و علـوم التسييـر

 اإلقتصـاديـة  قســم العلــوم

 متطلبات نيل شهادة مـاستـر أكـاديميمذكـرة تخـرج مقــدمــة ضـمن 

 الشعبـة: العلـوم االقتصـاديـة  التخــصص: ماليـة نقـود و تـأمينـات

 تحـت إشـراف األستـاذ:                                                            مقـدمــة من طـرف الطالب:                       

 بن حمـو عبـد هللا                                      مـاض ي آمــال                                                       

 

 أعضـاء لجنـة املنـاقشـة:                                                               

 عـن الجـامعـة  الرتبـة  االسـم و اللقـب 

 ..........جـامعـة أستـاذ.............  رئيسا

 جـامعـة.......... أستـاذ.............  مقررا

 جـامعـة.......... أستـاذ.............  مناقشا

 

 

 2017/  2016ة الجـــــــــــامعية: ـــالسن

تمـويـل التجـارة الخــــــارجيـة عـن طريـق االعتمـاد 

 املستنـدي 

  البنـك الجـزائـري الخـارجي  الـةــــالحـدراســة 

 



 
 

 

 

 

 

 العمل و نصلي نحمد هللا كثيرا يليق بجالله و كماله الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا

 ونسلم على أشرف املرسلين سيدنا محمد معلم هذه األمة و مرشدها .

 أتقدم بخالص التقدير لألستاذ  بن حمو عبد هللا الذي أشرف على هذه املذكرة والذي أمد

 , و في لحظات تتصادق فيها لي يد العون ولم يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه القيمة

 لكلمات هي محطات من الحياة يتوقف فيها القلم فالحمد هلل الذي علماألشياء وال تبقى سوى ا

 بالقلم ,علم اإلنسان مالم يعلم , الحمد هلل الذي أنار دربنا بالعلم و املعرفة و ألهمني الصبر و

 أعانني على آداء الواجب , و وفقني في إنجاز هذا العمل حبيبنا رسول هللا و قدوتنا  هادي

 وا فسيرى هللا عملكم و رسوله و املؤمنون " .البشرية " قل اعمل

 إن الشكر هلل نحمده و نشكره  و نستعينه من شرور أنفسنا و من بهده هللا فهو املهتدي و هو

 الذي ينير لنا طريق العلم .

إن الشكر ملن عمل على تزويدي و توجيهي في هذه املذكرة و تقديمها لي بالنصائح الجلية و أعانني على مواصلة 

 الدرب أساتذتي الكرام  و الى كل من دعمني و ساعدنا في مشوارنا الدراس ي .

إلى مفاتيح العلم إلى كل من علمنا حرفا و أرشدنا إلى طريق الحق و الصواب أساتذتنا من اإلبتدائي إلى الجامعة 

 كل باسمه .

 

 

 

 كلمــــة شكر

كلمة شكلمة 

 شكر



 

 

 

  

 

 

 

الحمد هلل الذي وفقنا لهذا و لم نكن لنصل إليه لو ال فضل هللا علينا أما بعد : إلى من نزلت في حقهم اآلية 

 الكريمة

 بعد بسم هللا الرحمن الرحيم

 " و قض ى ربك أال تعبدو إال إياه و بالوالدين إحسانا "

و عطفها و حنانها و دعواتها وكانت سندا  أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى و أعز الناس أمي و أبي إلى التي غمرتني بحبها

 لي في الحياة و سهرت على تربيتي و تقديم أغلى ما تملك إلى حبيبة قلبي  "أمي "

 إلى الذي رباني و أحاطني برعايته و دعواته ولم يبخل علي بش يء و علمني معاني التربية الفضيلة "أبي" العزيز .

 ,نوال , فريدة ,حليمة ,معمر ,نضيرة ,و فتحية أتمنى لهم أطيب األيام . إلى أروع أخواتي في الدنيا إخواتي فطيمة

و إلى الكتاكيت الصغار محمد األمين ,ياسين ,إسالم ,يوسف ,و الكتكوتة الصغيرة الحنونة خديجة املسماة 

 "دودو" و بدون ما أنس ى املولود الجديد عصا الدين إنشاء هللا يتربى في عز والديه .

 اتي و أحنهم و أكثرهم إحساسا حنان .إلى أحلى صديق

إلى جدي أطال هللا بعمره و إلى جدتي يرحمها هللا و أسكنها فسيح جنانه , إلى كل من ساعدني في إتمام هذه املذكرة 

و إهداء خاص لعمال جامعة عبد الحميد ابن باديس , و خاصة عمال العلوم اإلقتصادية , التجارية و علوم 

 التسيير .
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كانت التجارة الدولية ال تزال تشكل عصب الحياة فمند القدم وقبل ظهور العملة كانت العمليات تتم عن طريق 

املبادلة أي مقايضة السلع والبضائع لبعضها البعض لذلك فقد كانت تتسم بكثير من الصعوبة وبطء إجراءاتها نظرا 

ك العمليات من سرعة في التعامل زمن هنا كانت غالبية لبدائية وسائل النقل في ذلك الوقت ،على عكس ما تقتضيه تل

العمليات تتم على الصعيد املحلي نظرا إلمكانية تواصل األطراف ولوجود من الثقة في التعامل ،مما جعل جزء كبير من 

ضع على التجارة مرتبط بأشخاص التجارة وذلك ناتج عن عدم إمكانية الفصل بين املنتج وأدوات اإلنتاج وقد استمر الو 

هذا الحال حتى قيام الثورة الصناعية التي حملت معها نهضة كبيرة في مختلف امليادين واملجاالت مما أدى غلى فصل 

 القوى املنتجة عن أدوات اإلنتاج وإلى ظهور املصانع التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الكميات من السلع والبضائع .

م الدول الصناعية بالبحث عن أسواق استهالكية جديدة لتصريف وبسبب تطور وسائل النقل ايضا ،بدأت معظ

الفائض من  اإلنتاج خارج نطاقها الداخلي ،وهذا التطور أدى إلى ظهور ما يعرف بالعقود التجارية الدولية والتي تجري عن 

ن وجود طرف ثالث بعد بين أطراف معرفة مسبقة فيها بينهم أو نظرا لوجود هذه املعرفة بين طرفي العقد كان البد م

يضمن للبائع حصوله عن الثمن ،ويضمن للمشتري استالمه البضائع فالطرف الثالث هو املصرف الذي يقوم بدور 

الوسيط في تسوية العمليات التجارية بين األطراف ،حيث أن دور املصرف كوسيط بين البائع واملشتري يتم بعدة وسائل 

 التعامالت التجارية الدولية هو اعتماد املشتري الذي يعتبر أكثر ائتمان وضمان .لكن أهمها وأكثرها شيوعا واستخداما في 

مند  chambre de commerce internationaleونظرا لدولية عمليات االعتماد املستندي ،قائمة غرفة التجارة الخارجية 

ن القواعد واألعراف الدولية بوضع قواعد وأعراف دولية موحدة خاصة باإلعتمادات املستندية تحت عنوا 1933عام 

بهدف إزالة العقبات املمثلة في  1993املوحدة الخاصة باإلعتمادات املستندية أجرت عملية تعديالت متالحقة عام 

 اختالف العادات  واألعراف بين الدول ومواكبة التطورات االقتصادية . 

 طرح اإلشكالية :

 تتمحور إشكالية البحث حول السؤال الجوهري التالي :

 ؟ يحقق املكاسب لألطراف املتعاقدة كيف يساهم االعتماد في نجاح التجارة الخارجية بشكل 

 ومن خالل اإلشكالية الرئيسية يمكن طرح األسئلة الجزئية التالية :

 ؟جارية في تمويل التجارة الخارجيةكيف يكون دور البنوك الت-       

 ؟هم وسائل تمويل التجارة الخارجيةماهي أ-      

 ؟بكثرة في تمويل التجارة الخارجيةماهو االعتماد املستندي  ؟وملاذا يستعمله األعوان االقتصادية -      

 ؟لى مستوى البنك الخارجي الجزائري كيف يتم تسيير االعتماد املستندي ع-     

 

 

 الفرضيات :

 تعتمد البنوك التجارية على وسائل الدفع التقليدية من اجل تحويل التجارة الخارجية .-        



اإلعتماد املستندي من بين أفضل وسائل الدفع لحماية مصالح العمالء اإلقتصاديين ويوفر املان واثقة وسرعة -        

 التنفيذ بين األطراف.

 االستخدام الواسع لالعتماد املستندي.ب  BEAتتميز تسوية الصفقات التجارية في -        

  أسباب اختيار املوضوع :

 األسباب الذاتية :

 ثراء املوضوع من جهة وكثرة التعامالت التجارية الدولية من جهة أخرى . -     

 معرفة دور وأهمية اإلعتماد املستندي في التعامالت التجارية الدولية.-  

 حب اإلطالع على كيفية تسوية املبادالت الخارجية عن طريق االعتماد املستندي.-        

 األسباب املوضوعية :

 أهمية التجارة الخارجية خاصة في ظل التحوالت االقتصادية .-         

 أهمية اإلعتماد املستندي باعتبارهم أهم وسيلة دفع في التجارة الخارجية .-         

 تهدف هذه الدراسة إلى :دراسة : أهداف ال

 املساهمة في إعطاء صورة حية عن النظام املصرفي في تمويل التجارة الخارجية .-        

 تقديم أهم التقنيات والطرق املستعملة في تمويل التجارة الخارجية .-        

 ال التجارة الخارجية .التعرف على الضمانات البنكية والدولية وكيفية التعامل بها في مج-        

 املنهج املتبع: 

اعتمد في هذه الدراسات على منهج التحليلي والوصفي ،من خالل التطرق إلى مختلف مفاهيم التجارة الخارجية والبنوك 

وعرض أهم تقنيات الدفع ............في الفصل الثالث إلى منهج دراسة حالة كيفية فتح اإلعتماد املستندي وذلك باختيار 

 حدى املؤسسات املالية والتي هي بنك الجزائر الخارجي .إ

 تقسيمات البحث :

إنطالق من طبيعة املوضوع ،واألهداف ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة في البحث تم تقسيمه إلى ثالث فصول فصيلة 

 نظرية وفصيلة تطبيقية واحد باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة .

 الفصل األول :

يشمل هذا الفصل على مفاهيم عامة حول التجارة الخارجية من خالل تقسيمه ،إلى ثالث مباحث األول عموميات حول 

التجارة الخارجية من خالل من حيث التعريف ،أسباب قيامها وسياساتها واملبحث الثاني الذي يشمل وسائل الذفع في 

 انات البنكية الدولية .التجارة ،أما املبحث الثالث تطرقت فيه إلى تسيير الضم

 

 

 

 الفصل الثاني:



 
 

خصص هذا الفصل لدراسة االعتماد املستندي كأداة لتمويل التجارة الخارجية وذلك من خالل تقسيمه إلى ثالث مباحث 

،املبحث األول االعتماد املستندي من حيث التعريف ،األهمية والخصائص ،أما فيما يخص املبحث الثاني تناولنا أنواع 

 .ف االعتماد املستندي وآلية سيره ،املبحث الثالث يتضمن مخاطر االعتماد واإلحتاطيات الواجب اتخاذها وأطرا

 الفصل الثالث :

مستندي في البنك الخارجي الجزائري باعتبار هذا الفصل فصال تطبيقيا تناولنا فيه دراسة حالة لكيفية سير االعتماد 

مباحث ،خصص املبحث األول إلى تقديم الوكالة محل الدراسة بعد إعطاء وكالة مستغانم من خالل تقسيمه إلى ثالث 

ملحة تاريخية عن البنك ،أما في املبحث الثاني فخصص في كيفية سير عملية االعتماد املستندي في البنك الخارجي 

اد املستندي من طرف الجزائري أما آخر مبحث فتطرقنا فيه إلى طريقة فتح ومتابعة عملية لحالة تطبيقية لعملية االعتم

 الوكالة املستقبلة .

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيد :ـــتم



تعتبر حاجة االنسان في إيجاد أماكن أمينة لحفظ أمواله التي كانت الدافع إلى التفكير بإقامة مؤسسات خاصة لهذه 

الغاية , و كانت هذه املؤسسات تقتض ي فائدة على األموال املودعة لديها , و لكن حيث اتسع ييعد يقتصر علينا إيداع 

التطور اإلقتصادي و تتمثل هذه  و  ؤدي أعماال تخدم التنميةاألموال و سحبها بل تعددت وظائفها حتى أصبحت ت

 املؤسسات في البنوك. 

يوم لى آخر مع  لقد احتلت البنوك منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف املنظومات اإلقتصادية و تزداد أهميتها من

 الوطنية و مع التطورات العميقة التي يشهدها املحيط املالي الدولي.  التطورات الهامة التي تطرأ على اإلقتصاديات

من الفائض  إن الهدف أساس ي للتجارة الخارجية هو توفير السلع و الخدمات لتلبية الحاجات املحلية و بذلك تتخلص 

اد فهي تحتاج إلى تمويل دائم عن طريق املبادالت التجارية , ولكونها تحتل مكانة مرموقة في الدول تعتبر األساس في اإلقتص

 يضمن استمرارها و هذا التمويل يمنح من طرف البنوك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول : عموميات حول التجارة الخارجية



 
 

 يعد التبادل التجاري بين الدول حقيقة ال يتطور العالم من غيرها اليوم فال يمكن لدولة ما أن تستقل باقتصادها عن

ن الدول و و املنتجات بي     بقية العالم سواء كانت متقدمة أو نامية , و هذا لتعدد حاجات  األفراد و تباين توزيع املواد 

 لذلك أوجب قيام التجارة الخارجية.

 املطلب األول : ماهية التجارة الخارجية 

نها إلى كو        تلعب التجارة الخارجية  دورا مهما في معظم الدول إذ ساهم بدرجة كبيرة في التنمية اإلقتصادية إضافة

يها أساس ملعظم العالقات اإلنسانية في العالم و وسيلة لالكتشافات العلمية و نشر ثقافة البلد في البلدان التي تتم ف

 التجارة , فمن خالل هذا املطلب سوف نتعرض إلى مفهوم التجارة الخارجية , أسباب قيامها , خصائصها و أهميتها. 

 : مفهوم التجارة الخارجية –أوال 

عبر الحدود الوطنية فهي تعتبر  التجارة الخارجية فرع من فروع علم اإلقتصاد يختص بدراسة الصفقات اإلقتصادية-

 (1)احدى الركائز االساسية في اإلقتصاد القومي لجميع بلدان العالم. 

التجارة ما هي إال عملية تتم بين طرفين أو اكثر و يمكن تقسيم عملية التبادل إلى قسمين تبادل داخلي أو تجارة محلية و -

فمن هذا املنطلق يظهر   (2)ة خارجية إال بعد اشباع األسواق املحليةهي تتم داخل السوق املحلي , و تبادل خارجي أو تجار 

 أن التجارة الخارجية  تشمل  عمليتين أساسيتين هما :

 : هو خروج السلع و الخدمات من بلد الى آخر مقابل مبلغ مالي و يمثل أيضا الطريقة املستعملة من أجل غزو  التصدير-

 دور هام في تنمية اإلقتصاد الوطني. األسواق الخارجية حيث أن التصدير له 

 : هو دخول السلع و الخدمات  من بلد آلخر مقابل مبلغ مالي و نالحظ  نوعان  من اإلستيراد  اإلستيراد-

 * اإلستيراد لغرض تجاري.         

 (3)*اإلستثمار لغرض االستثمار.         

املعامالت التجارية الدولية في صورها الثالث و املتمثلة في من خالل ما سبق يمكن تعريف التجارة الخارجية  على أنها 

 (4)انتقال السلع , األفراد و رؤوس األموال. 

 

 : أسباب قيام التجارة الخارجية –ثانيا 
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من الواضح أنه مهما اختلفت النظم السياسية و مهما كان التفاوت اإلقتصادي للدول فال يمكن أن نعيش بمعزل من 

 عليها أن تقيم عالقات تجارية مع غيرها و هذا راجع إلى عدة أسباب و عوامل يمكن حصرها فيما يلي :غيرها تجاريا و 

بين  عدم استطاعة اي دولة االعتماد على نفسها كليا في تحقيق االكتفاء الذاتي لعدم التوزيع املتكافئ لعناصر االنتاج-

 الدول املختلفة.

ي انتاج السلع التي تتمتع بميزة نسبية , في انتاجها مما يزيد من حجم التخصص الدولي حيث ان كل دولة تتخصص ف-

 جها. االنتاج و وجود فائض لديها السلع و بالتالي عليها استبدالها بسلع اخرى من انتاج دول اخرى و التي تتميز في انتا

لك بهدف رفع مستوى املعيشة السعي الى زيادة الدخل القومي اعتمادا على الدخل املحقق من التجارة الخارجية و ذ-

 محليا و تحقيق الرفاهية االقتصادية. 

 (5)اختالف امليول و االذواق لدى الشعوب من حيث رغبتهم بالحصول على السلع املنتجة من دول اخرى.-

 : خصائص التجارة الخارجية –ثالثا 

 تتميز التجارة الخارجية بما يلي :

 :  الوحدات السياسية فيما بين الدول  إختالف1-

يبات في التجارة الخارجية املبادالت تكون بين وحدات مختلفة و تابعة  لقوانين و قواعد متعددة التعامل معها يتطلب ترت

 : إختالف طبيعة األسواق -2قانونية , و تنظيمية و كذا معروفة األعراف و القواعد السائدة في الدول املتعامل معها  

سواق في اال          تؤثر طبيعة االسواق على طبيعة التبادل الخارجي و تجعله مختلف عن التبادل الداخلي و هذا االختالف 

 يمكن له ان ياخذ احد االشكال املوالية :

ي باين فتفي البلدان املختلفة على األدوات , امليول و الطابع البيئي مما يؤدي إلى  يشمل اإلختالف اإلختالف الطبيعي : -

 السلع و الخدمات املفصلة. 

 هو مجموعة من الحواجز الطبيعية , اإلقتصادية و اإلدارية. انفصال األسواق :  -

واجهه لتوازن داخليا , أما في الخارج تاختالف قدرة عوامل اإلنتاج على التشغيل : تنتقل هذه العوامل بسهولة لتحقيق ا -

 مجموعة من العراقيل مما يؤدي الى اختالف األسعار بين الدول. 

 

 : اختالف الوحدات النقدية و األنظمة الجمركية -3
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 نتقسم عملية التبادل في التجارة الى : -

 *املبادالت تتم بالنقود األجنبية. 

 . *مبادلة النقود األجنبية بالنقود الوطنية

 *مبادلة النقود الوطنية بالسلع. 

مل تكمن املشكلة في التبادل الخارجي في كل دولة إلى عملتها الخاصة ,أسعار صرفها إضافة إلى أنظمتها املصرفية و عوا

 اخرى منها املناخ. 

 أهمية التجارة الخارجية : -4

سواء كان ذلك املجتمع متقدما أو ناميا ,  تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع من املجتمعات

فالتجارة الخارجية تربط الدول و املجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن 

ا طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة , و تساعد كذلك في رفاهية البالد عن طريق توسيع قاعدة اإلختيارات فيم

 ص مجاالت اإلستهالك و اإلستثمار و تخفيض املوارد اإلنتاجية بشكل عام. يخ

و باإلضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجارة الخارجية من خالل اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول االنتاجية و 

قدرة الدولة على تصدير  التنافسية في السوق الدولي و ذلك إلرتباط هذا املؤشر باإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة , و

مستويات الدخول فيها , و قدرتها كذلك على اإلستيراد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العمالت األجنبية و ماله 

 و يمكن تلخيص أهمية التجارة في النقاط التالية :  (6)من آثار على امليزان التجاري 

 نتاجها محليا. تحقيق اشباع ممكن في السلع و الخدمات يصعب ا -

 توفير السلع التي تكون الدولة غير قادرة على إنتاجها محليا , ألسباب تعود إلى طبيعة السلعة من حيث املتطلبات -

 اإلنتاجية لها. 

مثل رؤوس األموال و التكنولوجيا و  تأمين احتياجات الدول النامية من املتطلبات األساسية للتنمية اإلقتصادية -

مصادر العموالت األجنبية و اإلدارة الحديثة التي تساعد على تنشيط العالقات اإلقتصادية املختلفة في اإلقتصاد 

 الوطني. 

 تحقيق املكاسب املتوقعة من الحصول على السلع و الخدمات لتكلفة أقل مما لو تم انتاجها محليا.  -

 (7)ومي اعتمادا على التخصص في إنتاج و تقسيم العمل الدولي.زيادة الدخل الق -

                                                           
 . 13رشـاد العصـار، التجـارة الخـارجيـة، مـرجع سبـق ذكـره، ص -  6

 .18-17ص، 2002حسـام علي داوود، التجـارة الخـارجيـة، دار المسيـرة و التوزيـع و الطبـاعة،  -  7



 املطلب الثاني : سياسات التجارة الخارجية :

ت نظرا لألهمية  التي تكسبها التجارة الخارجية في التنمية اإلقتصادية يجتمع اإلقتصاديون على ضرورة إقامة العالقا

سات حة لطرفي املبادالت و من خالل ذلك تقوم الدولة باتباع السياالتجارية الدولية و تشجيعها باعتبار أن التجارة مرب

 سأتطرق اليها فيما يلي :

 سياسة حماية التجارة الخارجية : -أوال

 : تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية -1

 تعرف سياسة التجارة الخارجية على انها :

ة ضد اإلجراءات املنفذة لها بقصد حماية سلعها أو سوقها املحلي تبني الدولة ملجموعة من القوانين و التشريعات و إتخاذ

 املنافسة األجنبية. 

قيام الحكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول األخرى باتباع بعض األساليب كفرض الرسوم الجمركية على الواردات أو  -

ماية لألنشطة املحلية من منافسة وضع حد أقص ى لحصة الواردات خالل فترة زمنية معينة مما يوفر نوعا من الح

 (8)املنتجات االجنبية. 

 : األدوات املستعملة لسياسة حماية التجارة الخارجية -2

 تعتمد الدول املنتهجة لسياسة الحماية التجارية على األدوات التالية :

 : األدوات املستعملة في االسعار -أ    

 صادرات و الواردات و أهمها :يظهر تأثير هذا النوع من األدوات على أسعار ال

 الرسوم الجمركية : 

تعرف الرسوم الجمركية على أنها ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء صادرات أو واردات  و 

 تنقسم الى :

: و هي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس الخصائص  الرسوم النوعية -

 الوزن , الحجم ,. ..........الخ(. املادية )

: و هي التي تفرض على نسبة معينة من قيمة السلعة سواء كانت صادرات أو واردات و هي  الرسوم القيمية -

 عادة ما تكون نسبة مئوية. 

 : و تتكون هذه األخيرة من كل من الرسوم الجمركية النوعية و القيمية.  الرسوم املركبة -
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  اإلعاناتالتسهيالت لنظام : 

كون في يعرف نظام اإلعانات على أنه : كافة املزايا و التسهيالت و املنح النقدية التي يعطي للمنتج الوطني لكي ي

 وضع تنافس ي أفضل سواء في السوق الداخلية أو الخارجية. 

 (1) : يتمثل نظام اإلغراق في : نظام اإلغراق 

ي تلك فبثمن يقل عن نفقة انتاجها أو السلع املتماثلة أو البديلة  بيع السلع املنتجة محليا في األسواق الخارجية

 أنواع وهي : 03األسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية و نميز له 

 : اإلغراق العارض-

 يحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من منتج معين غير قابل للبيع في أواخر املوسم 

: يأتي قصد تأجيل هدف معين كالحفاظ على حصته في السوق األجنبية أو القضاء على  ر األجلاإلغراق قصي -

 املنافسة و يزول بمجرد تحقيق االهداف. 

 : اإلغراق الدائم- 

إنتاج سلعة ما من الحكومة أو  يشترط لقيامه أن يتمتع املنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله على إمتياز

تنتجه لكونه عضوا في إتحاد املنتجين الذي له صبغة إحتكارية كذلك يشترط أن تكون هناك ضرائب جمركية 

 (9)عالية على إستيراد نفس السلعة من الخارج. 

 (10) : األدوات الكمية -ب    

 و املنع أو الحظر.  تنحصر أهمها في نظام الحصص , تراخيص اإلستيراد

 يدور هذا النظام حول قيام الحكومة بتحديد حد أقص ى للواردات من سلعة معينة خالل فترة  نظام الحصص :

 زمنية معينة على أساس عيني )كمي( و قيمي)مبالغ(. 

 )أو : يعرف الحظر على انه قيام الدولة بمنع التعامل مع االسواق الدولية و يكون الصادرات  الحظر)املنع

 الواردات أو كليهما , و يأخذ أحد الشكلين التاليين :

تي , : هو أن تمنع الدولة كل تبادل تجاري بينهما و بين الخارج أي اعتمادها على سياسة اإلكتفاء الذا حظر كلي-

 بمعنى عيشها منعزلة عن العالم الخارجي. 

  بالنسبة لبعض الدول و بالنسبة لبعض السلع.: هو قيام الدولة بمنع التعامل مع األسواق الدولية  حظر جزئي-

 نظام تراخيص اإلستيراد : 

في عدم السماح  ستيراد الذي يتمثلعادة ما يكون تطبيق نظام الحصص مصحوبا بما يعرف بنظام تراخيص اإل 

 (11)باستيراد بعض السلع إال بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة اإلدارية. 

                                                           
 . 208، ص2012يـة، محمـد ديـاب، التجـارة الدوليـة، مكتبـة و مطبعـة اإلشعـاع، اإلسكنـدر -  9

 . 512 – 509، ص2005سـامي خليـل، االقتصـاد الدولي، دار النهضـة العربيـة، الكتـاب األول، القـاهـرة،  -  10

 . 262عادل أحمـد حشيـش، مـرجع ذكـره، ص -  11



 (12):األدوات التجارية  -ج    

 املعاهدات الدولية التجارية : 

  هي إتفاق تعقده الدولة مع غيرها من الدول من خالل أجهزتها الدبلوماسية بغرض تنظيم العالقات التجارية

 فيما بينها تنظيما عاما يشمل املسائل التجارية و اإلقتصادية. 

 اإلتفاقيات التجارية : 

 هي إتفاقيات 

على  سم بأنها تشمل قوائم السلع املتبادلة و كيفية تبادلها  املزايا املمنوحةقصيرة األجل عن املعاهدة كما تت

 نحو متبادل. 

 : إتفاقيات الدفع 

تكون عادة ملحقة باإلتفاقيات التجارية و قد تكون منفصلة عنها , تنطوي على تنظيم لكيفية تسوية الحقوق و 

 ل , تحديد العمليات الداخلية في التبادل. اإللتزامات املالية بين الدولتين مثل تحديد عملة التعام

 ثانيا : سياسة حرية التجارة الخارجية 

 : تعريف سياسة حرية التجارة الخارجية-1

تعرف سياسة حرية التجارة الخارجية بأنها السياسة التي تتبعها الدول و الحكومات عندما ال تتدخل في التجارة بين الدول 

من خالل التعريفات الجمركية و الحصص و الوسائل األخرى و من هنا نستنتج أن سياسة الحرية تتركز على ضرورة إزالة 

 (13)السلع عبر الحدود سواء كانت صادرات أو واردات.  كل العقبات أو القيود املفروضة على تدفق

 :األدوات املستعملة لسياسة حرية التجارة الخارجية -2

إن معظم دول العالم اليوم تتحول إلى اعتماد سياسة الحرية التجارية سواء كان ذلك في مجال السلع و الخدمات نجد أن 

التجارية تسعى إلى إزالة جميع القيود و العوائق و الحواجز التي من شأنها أن تمنع حركة التجارة عبر  االتفاقياتمعظم 

 (14)الدول و بالتالي فاألدوات املستخدمة في هذا التحول تنحصر أساسا في :

 أشكاال عدة منها : االقتصادي: يأخذ التكامل  التكامل اإلقتصادي -أ   

 : منظمة التجارة الحرة 

هو إتفاق مجموعة من الدول على إلغاء كافة الرسوم الجمركية و القيود الكمية املفروضة على التبادل فيما 

 ء. بينها مع إحتفاظ كل دولة بتعريفاتها الجمركية و ما تفرضه من قيود كمية على تبادلها مع الدول غير األعضا
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 اإلتحادات الجمركية : 

تجمع بمقتضاها الدول األطراف أقاليمها الجمركية املختلفة في إقليم  يقصد باإلتحاد الجمركي معاهدة دولية

 جمركي واحد حيث :

 توحيد التعريفة الجمركية الخاصة باإلتحاد في مواجهة الخارج. -

تعمل الدول االعضاء في االتحاد الجمركي على تنسيق سياستها التجارية قبل الخارج بصفة خاصة من حيث -

 فاقيات التجارية. عقد املعاهدات و االت

 : السوق املشتركة 

تتفق الدول األعضاء في حالة السوق املشتركة على إزالة القيود املفروضة على حرية التجارة مع وضع تعريفة 

ج موحدة في مواجهة الدول األخرى غير األعضاء باإلضافة إلى إلغاء القيود املفروضة على تحركات عناصر اإلنتا

  كالعمل , و رأس املال.

 اإلتحادات اإلقتصادية : 

هو تنظيم يتعدى تحرير املبادالت التجارية إلى تحرير حركة األشخاص و رؤوس األموال و إنشاء املشروعات و 

 ذلك بفرض إقامة هيكل اقتصادي متكامل مصيره توحيد شتى السياسات اإلقتصادية و املالية. 

 : نظام التخفيض للرسوم الجمركية -ب   

ارة الهدف األساس ي من إنشاء منظمة التجارة العاملية هو السعي إلقامة نظام تجاري متعدد األطراف هدفه حرية التج     

الدولية من خالل تطبيق مبدأ التخفيض املتوالي للرسوم الجمركية أي يجب على جميع الدول األعضاء في املنظمة 

يا متبادلة لتحقيق تخفيض كبير للتعريفات الجمركية و يختلف الدخول في اتفاقيات للمعاملة حيث تنطوي على مزا

 معدل خفض الرسوم من سلعة إلى اخرى. 

 : تفاعل العرض و الطلب في الصرف االجنبي -ج  

اي تعويم سعر الصرف بترك قيمة العملة الوطنية تتحدد تلقائيا في سوق الصرف بتفاعل قوى العرض و الطلب في 

 (15)دولة من احتكار التعامل في النقد االجنبي.  السوق االجنبية ملنع اي

 

 املطلب الثالث : العوامل التي تؤثر على شكل و مضمون سياسات التجارة الخارجية 

ا ال شك أن وضع اإلطار الذي تتحرك فيه اإلدارة اإلقتصادية بالشكل الذي يساعدها على تحقيق األغراض التي تسعى اليه

 تاثيرا بالغا و يمكن تلخيصها فيما يلي :, إنما تؤثر فيه عوامل عدة 
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 : مستوى التنمية اإلقتصادية -أوال

يعتبر مستوى التنمية االقتصادية من أهم العوامل التي تحدد شكل و مضمون السياسة في التجارة الخارجية , أن بلوغ 

ساعد على وضع سياسة أكثر مرونة و بالتالي تكون أكثر تقييد في تطبيقها حيث  مرحلة متقدمة من النمو اإلقتصادي

و تكون الدولة قد وصلت في نموها إلى القاعدة اإلقتصادية بالشكل الذي يسمح لها بحرية التنافس في السوق العاملية أ

 على األقل نقل فرص الدعم. 

 : الظروف و األوضاع اإلقتصادية القائمة -ثانيا 

االوضاع االقتصادية القائمة دورا هاما في تشكيل مضمون السياسات ألن الغرض األساس ي من وجود هذه  تلعب

السياسات هو تحقيق أوضاع و أهداف إقتصادية معينة لذا ينبغي دراسة الوضع القائم و مميزاته بالشكل الذي يسير 

 معرفة هذه السياسات على قطاعات اإلقتصاد املختلفة. 

 : ة أو نذرة عوامل االنتاجوفر  –ثالثا 

نتاج وفرة أو نذرة عوامل االنتاج تلعب دورا هاما في رسم السياسات التجارية في مجال التجارة الخارجية وفرة عناصر اال 

سواء في مجال التصدير أو اإلستيراد ال يشكل أي عبء في ميزانية النقد األجنبي ,على عكس ذلك فعدم توفر هذه 

 ختيار الصناعات التصديرية أو االستيرادية. العناصر تؤثر على ا

 حجم و نطاق السوق الداخلية :  -رابعا  

السوق الداخلية لها دور مهم في تحديد و رسم هذه السياسات فالسعر و الطلب سيعتبران محددان رئيسيان لحجم و 

 (16)نطاق السوق. 

 القواعد التجارية املعتمدة في التجارة الدولية املطلب الرابع :

تصدر عن غرفة التجارة الدولية نشرة تبين شروط تسليم البضاعة و مسؤولية كل من البائع و املشتري فيما يتعلق 

 بشحن البضاعة و التأمين عليها و تجهيز املستندات و دفع أجور الشحن و التأمين و الرسوم الجمركية و مكان التسليم ,

مصنفة الى أربع  1990( لعام  400و فيما يلي شروط التسليم اليومية التي وردت في نشرة الغرفة التجارية الدولية رقم ) 

  (17): مجموعات كما يلي

  EXWORKES                        (   EXWاملجموعة األولى : ) -أوال

هنا يعطي البائع أقل عبء ممكن حيث أن البائع يتحمل مسؤولية تجهيز البضاعة و تغليفها و تجهيزها للشحن و تنتهي 

مسؤولياته عند باب مصنعه أو مستودعه حيث يتحمل املشتري كافة النفقات من تحميل البضاعة و نقلها و التأمين 
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, كما يتحمل املشتري كافة الوثائق مثل رخصة االستيراد , و  عليها من باب مستودع أو مصنع البائع إلى مكان الوصول 

 شهادة املنشأ و رسوم التصديق و يجوز للبائع مساعدته في ذلك دون تحمل أي نفقات. 

 : املجموعة الثانية -ثانيا 

 FREE ALONGRID SHIP( FASتسليم رصيف ميناء التصدير : )-1

الرصيف الذي سترسو عليه الباخرة حيث يضع البضاعة على الرصيف تنتهي مسؤولية البائع عند وضع البضاعة على 

 بجانب السفينة أو وضعها على العربة التي ستنقل البضاعة في عرض البحر و يتحمل املشتري كافة النفقات بعد ذلك بما

 فيها تجهيز املستندات. 

  FREE ON BOARD(FOB:  ) تسليم ظهر السفينة )في ميناء التصدير ( - 2

 ل البضاعة على متن السفينة في ميناء الشحن على نفقة البائع و تبدأ مسؤولية املشتري عندما تعبر البضاعة و هيتحم

 محملة بالرافعة مستوى السفينة حيث يتحمل املشتري مسؤولية أي عطب أو ضرر يلحق 

 يتحملها البائع. بالبضاعة بعد مستوى حافة السفينة كما أن إجراءات التصدير في بلد املصدر الرسمية 

   FREE CARRIER(FCAالتسليم في عهدة الناقل عند نقطة معينة  : ) -3

 ن إنجازأتنتهي مسؤولية البائع عند قيامه بتسليم البضاعة إلى الناقل و يحدد ذلك في اإلتفاقية بين البائع و املشتري كما 

 مستلزمات التصدير مثل رخصة التصدير تقع على عاتق البائع. 

 : املجموعة الثالثة –ا ثالث

   COST EN FREIGHT( CERثمن البضاعة و أجرة الشحن على البائع :  )-1

يستعمل للعمليات التي تتم بتحمل البائع تكاليف نقل البضاعة من مستودعاته على ميناء الشحن و من ميناء التحميل 

إلى ميناء الوصول , و يتحمل البائع مصاريف تجهيز املستندات الرسمية للتصدير أما املشتري فيتحمل مسؤولية أي ضرر 

  (18).أو ضياع قد يصيب البضاعة بعد تحميلها

 

   COST INSSURANCE AND FREIGHT(CIF:  ) الثمن و التأمين و أجرة الشحن على البائع-2

ما عدا أن البائع يدفع قسط التامين على البضاعة و إذا طلب املشتري تغطيات اضافية   CFRالثمن و التامين كما في 

 فتكون على حسابه. 
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   CARRIAGE PAID TO(CPTأجرة النقل مدفوعة : ) -3

يطلب في مختلف أنواع النقل بغض النظر عن وسيلة النقل , و تنتهي مسؤولية البائع عند قيامه بتسليم البضاعة في 

ة مستودعات الناقل و دفع اجورها الى مكان الوصول النهائي , و يتحمل البائع تجهيز مستلزمات التصدير و تبدأ مسؤولي

 مستودعات الناقل  املشتري من اللحظة التي تسلم فيها البضاعة إلى

   CARRIAGE INSSURANCE PAID TO(CIPأجرة النقل و التامين مدفوعة )-4

( ما عدا أن البائع يتحمل مسؤولية التامين على البضاعة خالل عمليات نقلها إلى مكان CPTيشبه الشرط السابق )

 الوصول املحدد. 

 : املجموعة الرابعة

  DELIVERED AND FRONTIER( DAFالتسليم عند الحدود : )-1

تنتهي مسؤولية البائع بعد أن ينفذ عمليات التخليص على البضاعة للتصدير , و يسلمها في نقطة محددة قبل جمارك 

الحدود املتفق عليها , أما مسؤولية املشتري فتبدأ عند استالمه البضاعة في نقطة محددة من قبل الجمارك املحددة 

ها في جمارك بلده , و يتحمل مصاريف نقلها على أن تصل مستودعاته , و البائع لبلده و يتحمل نفقات التخليص علي

 يتحمل كافة املصاريف داخل حدوده. 

  DELIVERED EX SHIP( DESالتسليم عن ظهر السفينة في ميناء الوصول : )-2

ولية البائع عند قيامه يستعمل في العمليات البحرية و بشكل اساس ي في عمليات الشحن للبضائع السابقة , تنتهي مسؤ 

بتسليم البضاعة على متن السفينة في ميناء الوصول املحدد دون دفع رسوم التخليص لإلستيراد و الفرق بين هذه 

أنه في هذا الشرط يتحمل البائع مخاطر النقص أو الضياع الذي قد يحدث للبضاعة أثناء نقلها حتى    CFRالشروط و 

 ميناء الوصول. 

  DELIVERED EX SHIP QUAY( DEQرصيف ميناء الوصول : ) التسليم عند -3

يستعمل في العمليات البحرية و مسؤولية البائع تنتهي عند وضع البضاعة تحت تصرف املشتري على رصيف ميناء 

الوصول , و يتحمل البائع نفقات التخليص على البضاعة ودفع رسوم رخصة االستيراد , و إذا تم اإلتفاق أن يدفع 

أما إذا كان النص على أن يدفع املشتري الرسوم الجمركية , ينص  duty paid ري الرسوم الجمركية تضاف عبارة املشت

 duty inpaid. (19)على ذلك بعبارة 

  DELIVRED DUTY PAID( DDP) التسليم في ميناء الوصول و الرسوم الجمركية : -1
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الشرط يعطي املشتري أقل عبء ممكن و يتحمل البائع كافة املصاريف و النفقات و الرسوم من مصنعه و لغاية  هذا

وضع البضاعة تحت تصرف املشتري في املكان املحدد للتسليم حيث يدفع البائع الرسوم الجمركية و نفقات التخليص 

 على البضاعة. 

  DELIVRED DUTY UNPAID( DDU: )  فوعةالتسليم في ميناء الوصول و الرسوم غير مد 5-

 و هو نفس الشرط السابق ما عدا أن املشتري يتحمل الرسوم الجمركية و النفقات على البضاعة في املكان املحدد. 

 : وسائل الدفع في التجارة الدولية انياملبحث الث

يتم في االقتصاد يوميا إجراء املاليين من العمليات الخاصة بالصفقات و املعامالت و القرض و ال يمكن أن تتصور أن يتم 

ذلك في عالم إقتصاد اليوم املعقد في شكل تبادل عيني , ألن ذلك يتطلب أن نجري يوميا ماليين العمليات الحسابية 

, أو على األقل نعرف طبيعة التجانس بينها و لحل مثل هذه املشكالت املعقدة كما يتطلب أن تكون السلع متجانسة 

حصل إتفاق بين املجتمعات في أزمنة و أمكنة مختلفة على اتخاذ ش يء معين يتصف بالقبول العام و له قيمة معروفة 

ماعيا من أجل تسمح بحساب قيم السلع األخرى و تبادلها و نطلق عموما إسم وسيلة دفع على كل ش يء يمكن قبوله إجت

تسهيل املعامالت الخاصة بتبادل السلع و الخدمات و كذلك تسديد الدين إلى جانب النقود القانونية تلك السندات 

 (20)عمالهم. أالتجارية سندات القرض التي يدخلها حاملوها في التداول عندما يؤدون 

 املطلب األول : طرق الدفع الكالسيكية 

بسيط تالكالسيكية في التجارة الخارجية استعماال كبيرا بين أطراف املتعاملين الدوليين ملا توفره من عرفت وسائل الدفع 

 :و تسهيل للمعامالت التجارية و منح نوع من الثقة بين املصدرين و املستوردين في التعامل و هذه التقنية تتمثل في 

 : الدفع نقدا -أوال

انا لحضور كل من البائع و املشتري عند التسوية و هذا ما يجعل هذه التقنية و هي أسهل و سائل الدفع و أكثرها ضم

 (21) قليلة اإلستعمال و يستعمل هذا النوع في العمليات الصغيرة و لكن هناك عدة وجوه للدفع النقدي تتمثل في :

 ضاعة ثانيا. يمكن أن يكون الدفع عند طلب البضائع و في هذه الحالة يتم الدفع أوال ثم يتم تقديم الب -

يمكن أن يتم الدفع فورا و يعني ذلك أن الثمن يدفع بمجرد إتمام الصفقة او خالل مهلة من تاريخ إستالم  -

 البضاعة على أن ال تتجاوز هذه املهلة عشرة ايام. 

الدفع عند االستالم تتم هذه العملية عندما يكون الطرفان حديثي املعهد بالتعامل إذ أن املشتري ال يستطيع  -

 تسليم البضائع من ناقلها إال أن دفع له قيمة البضائع و املصاريف. 

 الشيك : -ثانيا
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ضمن أمرا بالدفع الفوري و هو من بين وسائل الدفع األكثر إلى جانب النقود الورقية و هو عبارة عن وثيقة تت -1

للمستفيد للمبلغ املحرر عليه و قد يكون املستفيد شخصا معروفا و مكتوبا إسمه في الشيك , و قد يكون غير 

معروف إذا كان الشيك املحرر لحامله و لهذا فالشيك هو عبارة عن سند ألمر دون أجل و هو يشبه الكمبيالة 

 باعتباره يتضمن عملية بين ثالث اشخاص :

 (22)الساحب أو صاحب الحساب و املسحوب عليه الذي يكون بنكا و املستفيد. 

 : أنواع الشيكات-2

 الشيك املؤشر :e  chéque vise ) و هو شيك مؤشر من طرف البنك املسحوب عليه حيث يفيد هذا )

 التاشير إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير. 

 الشيك املسطر  (:chéque barré)  يقصد بتسطير الشيك وضع خطين متوازيين بينهما فراغ على وجه

الشيك من األعلى الى االسفل حتى يعلم املسحوب عليه بمجرد االطالع عليه و الهدف من التسطير هو 

 (23)وجوب عدم صرف الشيك إال البنك أو مكتب من مكاتب الصكوك البريدية. 

 : الشيك املؤكد  (cheque certifie هذا الن ) وع من الشيك يعطي أمانا أكبر لحامله او باألحرى يمثل

ضمانا أكبر لرصيد العميل , و لكي يتم تأكيد الشيك , الساحب يتقدم الى بنكه و هذا األخير يضع عليه 

 خاتم يبين بأن الرصيد املوجود يكون مجمدا خالل فترة معينة من الزمن. 

 التحول البنكي الدولي : –ثالثا 

تي بموجبها يقوم البنك بأمر من املستورد يجعل حسابه مدينا و حساب املصدر دائنا و هذه الوسيلة ال هي العملية ال

تحتوي على أي ضمان فيما يخص تسليم البضاعة لهذا املستورد كون هذه الوسيلة تستعمل في حالة وجود ثقة بين 

 (24)أطراف العالقات. 

 أنواع التحويل البنكي الدولي : –1

  يتعلق األمر بالتحويل عبر البريد و تكون مهالت التسديد نوعا ما طويلة بحسب  طريق البريد :التحويل عن

 التباعد الجغرافي و التنظيم البريدي للبلد املعني و هو قليل اإلستعمال لألسباب التالية :

 طويلة الفترة )مدة التحصيل ( و إمكانية الضياع.  -

 د و املصدر ينتظر أسابيع للحصول على املبلغ. املستورد ال يستفيد من مهلة التسدي -

 : و هو أسرع من التحويل عن طريق البريد و في هذه الحالة يكون الدفع بطلب من  التحويل عن طريق التلكس

 املصدر و هو يعتبر مكلفا نسبيا و لكنه أكثر ضمانا من التحويل عن طريق البريد.

                                                           
 .37-36الطـاهر لطـرش، مـرجع سبـق ذكـره، ص  -  22
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 .  24، ص2000قسنطينـة، 
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 ( التحويل عن طريق نظام سويفت swift)  مقرها الرئيس ي بروكسل  1973ماي  03: هي شبكة خاصة تأسست في

سالها و تعمل هذه الشبكة على تبادل املراسالت عن بعد , و أوامر التحويل للزبائن التي كانت البنوك معتادة على ار 

ولية عن طريق التلكس أو الفاكس أو البريد و كان الهدف من انشاء هذا النظام هو تحسين طريقة الدفع الد

بإدخال مقياس موحد في العالقات املصرفية و ادخال التكنولوجيا و معالجة العمليات بواسطة أجهزة الحاسوب , 

 وهو يضم أربعة عقول الكترونية " واحدة في بروكسل و األخرى في الو م أ و اثنان في هولندا ". 

دولة من بينها  300اعية , و توسعت لتشمل تعمل على اإلعالم األلي و وسائل اإلتصال األخرى مثل األقمار الصن

, هدفها الرئيس ي تسهيل و تطوير الدفع الدولي للعالقات  1991فيفري  02الجزائر التي انضمت الى الشبكة عام 

ن البنكية و تجسيد تقنية اإلتصال الحديثة عن طريق اإلعالم باعتبارها الوسيلة االكثر تنظيما أما من حيث األم

فت على مفتاح يجعل الدخول فيه صعب للغاية و تشغيل هذه الشبكة يضمن سير هذه يحتوي نظام سوي

 العملية على النحو التالي :

 يطلب املشتري من بنكه األمر بالتحويل. 

يقوم بنك املشتري بعملية التحويل الى البائع عن نظام سويفت عندما تصل القيمة عند بنك البائع , يقوم هذا 

دقائق في  05دقيقة في الحالة العادية ,  20ع و إشعار بوصول التحويل  " تكون سرعة التحويل األخير بإبالغ البائ

 (25)الحالة املستعملة ".

 و لنظام سويفت مميزات و سلبيات :

 : مميزات نظام سويفت -  

  مجهزة ببرنامج متطور يتمكن من تصحيح األخطاء كما أن الشبكة محمية ضد  الضمان : وسيلة سويفت

 و املفاتيح تسمح ملراجعة شخصية و عن مصدر الرسالة.  piratageالقرصنة 

  .السرعة : أسرع من وسائل اإلتصال الكالسيكية خاصة الحاالت الطارئة و املبالغ الهامة 

 سا.  24/24كون الشبكة تعمل   99,5  الفعالية : حققت سويفت معدل من الخدمات 

   . التكلفة : رسائل سويفت أقل تكلفة بالنسبة للمراسلين املرتبطين بالشبكة 

 سلبيات نظام سويفت : -

  .خطر التزوير و عدم الفهم الجيد للوسائل و هذا يؤدي إلى العرقلة في السرعة 

  .(26)خطر عدم التحويل 

 لتجارية املطلب الثاني : طرق الدفع باالوراق ا

 وتتمثل وسائل الدفع باألوراق التجارية في :
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 . 252-224، ص2004 عبـد المجيـد، العمليـات المصـرفيـة الحـديثـة، دار وائـل للنشـر و التوزيـع، عمـان، الطبعـة األلى، خـالد أميـن -  26



 أوال : الكمبيالة :

و هي أمر مكتوب موجه من شخص يدعى الساحب الى شخص آخر يدعى املسحوب عليه يدفع  تعريف الكمبيالة : -1

 (27) شخص ثالث و هو املستفيد.  مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو لدى االطالع المره او المر

 فالكمبيالة تتضمن ثالثة أطراف أو أشخاص هم :

   .الساحب : و هو الذي يصدر األمر بالدفع و هو في األصل دائن للمسحوب عليه 

  .املسحوب عليه : و هو الذي يتلقى األمر بالدفع و عليه التزام الدفع و يكون مدينا للساحب 

  .املستفيد : و هو الذي يصدر أمر الدفع لصالحه و يكون دائن للساحب 

 (28): حيث البيانات االلزامية الواجب توفرها في الكمبيالة -2

  .يجب ذكر عبارة سند السحب في السند و إال يعتبر السند باطال 

 ل يجب أن يتضمن توكيال صريحا من قبل الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من املا 

  .) يجب ذكر اسم املستفيد ) الساحب نفسه او ألمر شخص معين 

  .يجب ذكر اسم املسحوب عليه و صفته و عنوانه 

  تحقق الساحب من تاريخ االستحقاق 

   .الذكر في السند مكان االيفاء في حالة عدم ذكره يكون االيفاء في محل إقامة املسحوب عليه 

  .يجب توقيع السند من قبل الساحب 

 

 

 

 تظهير الكمبيالة: -2

الى شخص آخر يسمى مظهر اليه  l’endosseurالتظهير هو انتقال سند السحب من شخص يسمى املظهر 

endossataire (30) و لدينا ثالثة انواع للتظهير :  (29)و ذلك توقيع املظهر على السند  

 التظهير الناقل للكمبيالة.  -

 التظهير على سبيل الوكالة.  -

 التظهير على سبيل الرهن أو التظهير التامين.  -
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 : سند األمر –ثانيا 

هو وثيقة يتعهد بواسطتها شخص معين بدفع مبلغ معين الى شخص آخر في تاريخ الحق هو  تعريف سند األمر : -1

تاريخ اإلستحقاق و على هذا األساس يمكن أن نستنتج أن سند األمر هو وسيلة قرض حقيقية , حيث أن هناك 

 (31)تظار من جانب الدائن للمدين لكي يسدد ما عليه في تاريخ اإلستحقاق الذي بشأنه. إن

 نجد طريقتين إلستعمال هذا السند : طريقة اإلستعمال : -2

في أي بنك يقبله مقابل حصوله على  حامل هذه السند يمكن أن يتنازل عليه قبل تاريخ اإلستحقاق -1

 السيولة , و لكن في هذه الحالة سيخسر جزء من قيمة السند و هو مبلغ الخصم. 

يستطيع حامل السند إجراء معاملة أخرى من شخص آخر من أجل تسديد صفقة تجارية أو تسديد  -2

 قرض و ذلك باستعمال طريقة التظهير. 

 (32): سند األمرالبيانات الواجب توفرها في   - 3    

 يجب ذكر عبارة سند األمر و صيغة التعهد بالدفع.  مثال : أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند......... -

 كتابة املبلغ باألحرف و باألرقام.  -

 إسم املتعهد بالدفع أي الساحب و توقيعه.  -

 إسم املستفيد و يجوز أن يكون السند لحامله.  -

 مكان و تاريخ تحرير السند.  -

 مكان اإليفاء و عند عدم ذكره يدفع السند في مكان انشاء أو في محل إقامة الساحب.  -

موجب اإلستحقاق قد يكون اإلستحقاق لدى الطلب أو بعد مرور مدة معينة من تاريخ التعهد أو قد يكون  -

 في تاريخ محدد و معين. 

  عليه الطوابع املفروضة قانونيا و أحيانا يذكر الكفالة في حالة وجودها. و يختم بتوقيع املتعهد و يلصق -

 املطلب الثالث : وسائل الدفع املستندية

 هنا نخص بالذكر التحصيل املستندي دون ذكر أو التطرق إلى اإلعتماد املستندي لكوننا سنتطرق إليه بنوع من التفصيل

 في الفصل الثاني. 

 ي أو التسليم املستندي :التحصيل املستند  -أوال 

 تعريف التحصيل املستندي : – 1
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هـو عمليـة يقـدم املصـدر لبنـكه املستنـدات املتفق عليـها مـع املستـورد مصحـوبـة أوال بكمبـيالـة، مـوجهـة للمستـورد 

بـأن املستـورد لن يحصـل على مقـابـل دفـع هـذا األخيـر  أو قبـولـه الكمبيالة، بهـذا التحصيـل املستنـدي يضمـن املصـدر 

 ( 33)املستنـدات التي يحتـاجهـا الستـالم السلعـة إال إذا دفـع أو قبـل الكمبيـالـة.

فالتحصيل املستندي أمر يصدر من البائع إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معين من املشتري مقابل تسليمه 

 (34)مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة املباعة إليه : و يتم السداد إما نقدا أو مقابل توقيع املشتري على الكمبيالة. 

 ندي تتم بطريقتين :و هذا التعريف نستنتج أن عملية التحصيل املست

  املستندات مقابل الدفع : أي يستطيع املستورد أو البنك الذي يمثله أن يستلم املستندات مقابل أن يقوم

 بتسديد مبلغ البضاعة نقدا. 

  املستندات مقابل القبول : أي املستورد يمكنه إستالم املستندات و ذلك مقابل قبةله الكمبيالة املسحوبة

 عليه. 

 الطريقتين السابقتين هناك طريقة ثالثة و هي :إضافة إلى 

  قبول الدفع مع تسليم املستندات مقابل الدفع في اإلستحقاق : حيث البنك املكلف بالتحصيل يقدم للمستورد

  ورقة تجارية من أجل القبول و يقوم في الوقت نفسه باإلحتفاظ بها مع املستندات إلى غاية تاريخ اإلستحقاق.

 كونة لعملية التحصيل املستندي :األطراف امل –2

 (35)تتمثـل هـذه األطـراف في كـل من: 

 وهو الذي يقوم بإعداد مستندات للتحصيل و يسلمها إلى البنك الذي يتعامل معه , مرفقا بها أمر البائع : -

 التحصيل. 

و هو الذي يستلم املستندات من البائع و يرسلها إلى البنك الذي سيتولى التحصيل وفقا  بنك البائع : -

 للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن. 

 تقدم له املستندات من أجل الدفع أو الكمبيالة لتوقيعها.  املشتري : -

إلى املشتري نقدا أو مقابل  و هو الذي يقوم بتحصيل قيمة املستندات املقدمة البنك املكلف بالتحصيل : -

 توقيعه على الكمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة إليه من بنك البائع. 

 (36) إجراءات التحصيل املستندي : – 3  

 تتم اإلجراءات كمل يلي :    

                                                           
33 - Yves simon, Techniques Financiere internationals, 5 ème Edition, 1993, P502.  

 .30، ص2001ت صـادق، أدوات و تقنيـات مصـرفيـة، دار غـريـب للطبـاعـة و النشـر مدحـ -  34

 .31المـرجع السـابق، ص -  35

36  - phillippe guarroult stephane prianio les opération bancaires à l’international banque – éditeur paris, 1999, 
p108. 



 
 

ستندات البائع يقوم بإرسال البضائع وفق الشروط املتفق عليها في العقد و بذلك يعمل على امل إرسال البضاعة : –أ 

 املوافقة ليسلمها إلى بنكه. 

 يسلم البائع املستندات إلى بنكه مرفقة بأمر التحصيل.  األمر بالتحصيل : –ب 

 : يقوم البنك املصدر بإرسال املستندات إلى البنك املكلف بالتحصيل مرفقة بأمر التحصيل إلى إرسال املستندات –ج 

 املستورد. 

ك املكلف بالتحصيل بعرض املستندات على املستورد مع تقديم الشروط على أساسها يعمل البن تقديم املستندات : –د 

 يتم سحب املستندات. 

 : إذا استقبل املستورد  السندات مقابل الدفع , فيقوم البنك املكلف بعملية التحصيل بتحويل الدفع أو القبول  –ه 

قابل القبول يقوم البنك املكلف بالتحصيل بارسال املبلغ إلى البنك املصدر و إذا استقبل املستورد املستندات م

الكمبيالة إلى بنك املصدر أو يحتفظ بها كضمان إلى غاية إستحقاق هذه الورقة , فيقوم البنك املكلف بالتحصيل 

 بتحويله لصالح املصدر. 

 رابعا : أهمية التحصيل املستندي 

 تكمن أهمية التحصيل املستندي فيما يلي :

 : للمستوردبالنسبة  – 1

 تجنب تجميد رأس املال  -

 كسب الوقت لسهولة فتح التحصيل املستندي.  -

 وجود ثقة عالية بين املستورد و املصدر.  -

 إمكانية حصول املستورد على البضائع قبل أن يقوم بدفع الثمن , و هذا ما يسمح له بمعاينتها و فحصها.  -

 بالنسبة للمصدر :  –3

من املرونة و السرعة و توفر الوقت و الجهد في تنفيذ العمليات التجارية  هذه التقنية تحقق درجة عالية -

 الخارجية. 

هناك حاالت من الصعب استخدام اإلعتماد املستندي فيها كونها تتطلب وقتا طويال هنا يصبح استخدام  -

 التحصيل املستندي أمرا ضروريا كونه يتميز بالسرعة في التنفيذ. 

 (37)ن. سهولة إعداد مستندات الشح -

  تسيير الضمانات البنكية  : ثالثاملبحث ال
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يكون من الضروري تدخل البنك الذي يلتزم في حالة حدوث مخاطر عدم دفع املشتري للبائع أو لعدم وفاء أحدهم 

التجارية و كذا طبقا للعقد من خالل اصداره للضمانات التي توفر  باإللتزامات التي عليه طبقا للشروط و اإللتزامات

 (38)السير الحسن للمعامالت التجارية الخارجية. 

 املطلب األول : طريقة تسيير الضمانات البنكية الدولية

 إنشاء الضمان :  –أوال 

دار ضمان في صالح أي متعامل عموما  في الضمانات البنكية الدولية البنك املحلي ال يمكنه إص نص الضمان : – 1

جزائري باألخص إذا لم يتلقى أي تعليمات , هذه التعليمات تتلخص في إصدار مفصل مرسل من طرف بنك أجنبي 

ا باإلشارة في ذلك إلى كل النقاط التي تتعلق بالعقد و األطراف املعنية , با إلضافة إلى نوع الضمان الذي سيصدر هذ

 مضاء األهلية القانونية أو عن طريق تلكس رقمي. الطلب يبعث سواء عن طريق إ

و في هذه الحالة البنك يقوم بالتحقيق من شرعية التلكس ) رسالة الطلب ( و يتأكد من أن الطلب موقع فعال 

ن املباشر أما في الضما              ،من طرف البنك األجنبي و تعود مسؤولية البنك املحلي في الضمان الغير املباشر

 فالبنك املحلي يقوم بإرسال عقد الضمان للمستفيد و هذا بعد التحقيق من 

 شرعية توقيع البنك األجنبي و في هذه الحالة ال توجد مسؤولية اتجاه البنك املحلي بل يعود ذلك إلى املستفيد.

 (39)أما عن نص الضمان فيحتوي على الشروط األساسية اآلتية :

 

 و مكان إصدار اإللتزام. تاريخ  -

 معلومات حول الصفقة .  -

 معلومات حول الضامن و الضامن املقابل.  -

 موضوع الصفقة قيمتها كتابيا , عدديا.  -

 شروط سريان مفعول الضمان.  -

 شروط التخفيضات )تخفيض قيمة الضمان (.  -

 املتدخلون في الضمان : –2

 أو أربعة أطراف و هذا حسب الظروف حيث األهداف تختلف : في إطار إصدار الضمان البنكي الدولي يتدخل ثالثة
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: هو املستورد أو طرف الحاصل على الصفقة بعد إستدراج العروض , اآلمر خاضع لجملة من اإللتزامات التي  اآلمر –أ 

 يجب أن ينهيها إزاء املستفيد ) املصدر ( و هذا بدون خلل. 

يتمثل في املصدر أو هو الطرف الذي أصدر استدراج العروض , هذا األخير يستفيد من تعويض من  : املستفيد –ب 

 طرف املستورد في حالة إخالله إللتزاماته. 

هو البنك الذي أصدر الضمان حيث يضمن هذا األخير للمستورد التعويض في حالة اخالل املصدر  الضمان : –ج 

 لتدخل في أية حال من األحوال في اإلختالفات التي تنشأ بين األطراف. إللتزاماته التعاقدية و هذا دون ا

هو بنك املصدر و الذي يلزم لصالح الضامن بالدفع عند أول طلب بهدف استعمال الضمان يجب  الضامن املقابل : –د 

 كذا لكل طرف مصالحهااإلشارة إلى أنه ال توجد أية عالقة بين اآلمر والضامن أو بين املستفيد و الضامن املقابل , 

 الخاصة التي يسعى إلى تحقيقها. 

 حياة الضمان : -ثالثا 

 منذ إنشاء الضمان إلى غاية إلغائه أو إنتهائه هناك عدة إجراءات يمكن أن تتدخل :

 رفع اليد الجزئي تتم هذه العملية أثناء تنفيذ إلتزامات اآلمر و تحت الطلب من املستفيد.  التخفيض : – 1

 يتدخل هذا اإلجراء في حالة رفع قيمة العقد و ذلك بموافقة املستفيد.  ة اإللتزام :رفع قيم - 2

ال يستطيع املستفيد القيام بهذه العملية إال في حالة سريان مفهوم الضمان و إثر  تمديد مدة سريان الضمان :  – 3

 (40)إنتهاء املدة ال يحق للمستفيد القيام بهذا اإلجراء إال بموافقة اآلمر. 

 يتم تحت الظروف التالية : رفع اليد : – 4

 إنتهاء الصفقة.  -

 رفع اليد قطعي يتم من طرف املستفيد.  -

 استعمال الضمان ) الصفقة كاملة للضمان (.  -

 إنفضاء مدة سريان مفعول الضمان.  -

 ج من طرفيلتزم البنك الضامن و البنك املقابل بالدفع ألول طلب فيه و لو كان هناك إحتجا استعمال الضمان :  - 5

 املصدر. 

 البنكية الدوليةاملطلب الثاني : أهمية الضمانات 

 لقد أصبحت الضمانات البنكية وسيلة معتمدة في األسواق العاملية و التجارة الدولية نظرا ل :

  .املزايا التي تقدمها هذه الضمانات لألطراف املتعاملة في التجارة الخارجية 
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  تعامل تواجه املشاريع املقترحة في التجارة الخارجية و لهذا السبب كبر نطاق التغطية املخاطر املختلفة التي قد

الدولي على غرار التعامل املحلي , و كذا إرتباط هذه التعامالت بعدة ظروف و أسباب كالنواحي الثقافية , 

 اإلقتصادية و القانونية. 

 أحد بإلخالل ة عن الوفاء بإلتزاماته , و كذا في حالة احماية املستورد في حالة إمتناع امللتزم أو املختار في املناقص

 شروط العقد. 

  .حاجة املصدر الضرورية للضمان و التأمين , و هذا لكونه في حاجة ملصادر تمويلية 

  .تغطية مخاطر اإلئتمان و املخاطر التجارية و السياسية العامة و كذا عن مخاطر الصرف 

  .حماية املصدر من مخاطر التسويق كعدم إلتزام املستورد بتسديده لقيمة البضاعة 

و من هذا املنطق , و لتوضيح أكثر ألهمية الضمانات البنكية الدولية سوف نعرض عنصرين هامتين و 

 (41) أساسيتين هما :

 الضمان وسيلة للتمويل الدولي : –أوال 

 سواء من طرف املصدر أو من طرف املستورد , و من هذا املنطلق  يعتبر الضمان وسيلة للحد من خطر محتمل

فإن الضمانات الدولية أصبحت العنصر الرئيس ي لتشجيع التمويل الدولي فهي تشجع املصدرين على عقد 

 الصفقات مع املستوردين األجانب , و نظرا للعدد الهائل و الضخم للتعامالت التي تجري يوميا في العالم فإن

ا و ضمانات يعرف رقي كبيرا , و من هنا أمكن للمتعاملين في التجارة الخارجية بإنشاء عالقات أكثر عمقإصدار ال

كذا موطدة بشكل منظم لذا نتج عن هذه الظاهرة تطور الصادرات و هذا ما يفسر تشدد املستوردين و التطور 

 التالية : املتزايد في املنافسة القائمة بين البلدان املصدرة و يظهر في النقاط

  عدم طمأنينة املصدر تدل على أنه سيتم الدفع بمجرد إرساله للبضاعة , و ذلك املستورد من جانبه لن يقوم

بالدفع مالم توجد ضمانات على أنه سيستسلم البضاعة خالية من أي عيب , و في األخير توفير كل من الشروط 

 و املتطلبات لعقد أي صفقة دون أن يكون هناك أي مشكل. 

  تهدف خاصية التمويل الدولي إلكتساب املوارد اإلقتصادية و الحصول عليها و تخصيصها و توزيعها بهدف

تحقيق التوزيع األمثل , فالشركة متعددة الجنسيات ترغب و تعمل على تحقيق مستوى من املوارد و العوائد 

 يئات من الدول. املالية بالنسبة لكامل هيئاتها الدولية , و حسب إختالف مواقع هذه اله

 الضمان وسيلة للتؤكد : –ثانيا 

زيادة على إعتبار الضمان وسيلة للتمويل الخارجي , فهو يلعب كذلك دور وسيلة للتؤكد فهي تساعد املصدر األجنبي و 

دون أي املستورد على معرفة ما مدى الثقة املتبادلة بينهما , و هذا راجع لكون الصفقة التي يستعملونها تسير على نجاح 

مشكل و يمكن إثبات الضمان على أنه وسيلة للتؤكد من خالل الوثائق املحررة ما بين املصدر  املستورد كما ال ننس ى بأن 

الضمانات الدولية تعمل على إرساء الطمأنينة في نفوس املتعاملين التجاريين , من خطر قد يواجههم إذ تم التعامل بينهم 
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لتي تظهر هذه األهمية من خالل بنودالعقد الذي يقوم عليه الضمان الدولي , من أجل باإلضافة إلى كل هذه النقاط ا

تحقيق األمان و السعي إلتمام الصفقة التجارية من دون مشاكل   التي بدورها تعمل على تبرير الرقي في مستوى تطور 

 (42)التجارة الخارجية. 

 الدوليةاملطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات الضمانات البنكية 

 للضمانات البنكية ايجابيات و سلبيات ليس فقط على املورد و املستورد و إنما على الرجل املصرفي كذلك. 

 (43) ايجابيات الضمانات الدولية : –أوال 

 بالنسبة للمصدر : –1 

لى عيفرضهااملستوردين الضمانات البنكية الدولية أنشأت أساسا لتنوب عن إستالم السندات و القيم املالية التي  -     

املصدرين كضمان للسير الحسن للعملية التجارية و بمجيء الضمانات تخفف عبء الخزينة و أصبح املصدر يتعامل مع 

 البنوك و يستفيد من سمعتها الجيدة. 

 الضمانات البنكية الدولية أول طلب يشجع املصدر على التنفيذ الجيد و السريع لإلعتماد.  -    

 لنسبة إلى املستورد :با  - 2  

عد من شروط إنشاء الضمانات البنكية الدولية يتضح أمامنا أن املستورد يعد املستفيد األول من الضمان , فاملصدر ي - 

 مستفيدا في اإلعتماد آمر إلنشاء اإلعتماد املستندي. 

إلتزام من إلتزاماته فالضمانات  كما تقوم الضمانات بضمان املستورد و التعويض في حالة ما إذا أخل املصدر بأي - 

البنكية الدولية و حالة أول طلب تمكن املستورد من اإلستفادة من التعويض عن طريق البنك الضامن دون النظر إلى 

 شرعيته أي املستورد ليس مجبرا على تقديم وثائق ليبرهن على صحة طلبه. 

 بالنسبة للرجل املصرفي : – 3

 و قانونية : هناك إيجابيات إقتصادية

 من القواعد املوحدة للغرفة التجارية الدولية ما يلي : 13القانونية حسب املادة 

كل الضامنين و الضامنين املقابلين ال يتحملون أية مسؤولية في أي ظرف من الظروف التي يمكن أن تعرقل نشاطها  -

 بسبب أي قوة قاهرة , مشادات. .......الخ. 

 مسؤوليتها.  و أي سبب خارج نطاقها و
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و هذا يسمح له  البنك ال يستدل في شرعية طلب املستورد أو املصدر في تنفيذ إلتزاماتهم فهنا البنك ليس مسؤوال -

بالحفاظ على سمعته الدولية , ففي الضمان الغير املباشر فالبنك الضامن املقابل يحتفظ بمصداقيته أمام الشركاء 

 الخارجيين و كذا أمام البنوك املراسلة التي يمكنها أن تتخذ إجراءات إنتقام في الحال. 

 ار التي تعد ضعيفة نسبيا. كما تعود بالعمولة التي تعتبر مكسبا للبنك مقارنة باألخط

 سلبيات الضمانات البنكية الدولية : –ثانيا 

 بالنسبة للمصدر : – 1

أكد التطبيق و خاصة في السائرة في طريق النمو كثيرا من املستوردين يقومون بطلب الضمان فقط لعدم إحساسهم 

ية الدولية,  فالضمان البنكي الدولي يعد وسيلة الثقة و األمان اتجاه نوايا املصدرين أو نقص خبرتهم في الصفقات التجار 

للحصول على العملة الصعبة او الحصول على تخفيضات أو خصم ففي التعسفي بعد من طرف املستورد الذي يأخذ 

 عدة أشكال أهمها :

و هذا يمكن أن يطلب املستورد تعويض ليس للصفقة التي تم إنشاء الضمان من أجلها , و إنما من أجل صفقة أخرى  -

 مع نفس املتعامل. 

يمكن للمستورد استعمال الجملة بطريقة محلية و يعني التمديد أو الدفع و هذا في الضمان التعهدي بهدف إبقاء  -

 عرض املصدر قائم إلى أن يتم عقد الصفقة في حين يقوم املصدر بدفع العموالت البنكية املرتفعة. 

 تسبيق كوسيلة ضغط على املصدر. يمكن املستورد استعمال ضمان استرجاع ال -

في حالة ضمان حسن التنفيذ يمكن للمستورد أن يطالب بحقه في الضمان حتى و لو لم يحل األمر بإلتزاماته اتجاه  -

املستفيد و نقول أن املصدر أمام جملة من املخاطر أهمها مجبرا على دفع عموالت بنكية و تكون مرتفعة و خاصة إذا 

 ديد أو الدفع من طرف املستفيد. استعملت جملة التم

 بالنسبة للمستورد : – 2

كما سبق أن رأينا يمكن للمستورد إستالم التعويض ألول طلب , في الظروف الطارئة يمكن أن يواجه جملة من 

 الصعوبات و في هذا الشأن و تكون قانونية أو دولية , فقد يتلقى املستورد الرفض بالدفع. 

 رفي :بالنسبة للرجل املص –3

 عموما فالبنك الضامن يجد نفسه أمام جملة من املخاطر أهمها عمد الطلب التعسفي. 

و في حالة إستعمال املستورد للضمان و في حالة القواعد الدورية , الظروف الطارئة مثل الحصار أو الحرب و هنا 

 الضامن ) البنك ( يجد الصعوبات في تنفيذ مهمته. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة :

من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن البنوك لها دورا مهما في التجارة الخارجية و العالقة بينهما تكمن في تمويل التجارة      

ظهور الشركات إلى زيادة الحاجة لتمويل  الخارجية بعدة طرق , حيث أدى زيادة املعامالت الدولية بين مختلف الدول و 

مالت تمنح للبنوك دورا أساسيا و هاما و هذا لتسوية املالية الناشئة عن املعامالت التجارة الخارجية بحيث هذه املعا

  اء للمصدر أو املستورد. الدولية بحيث تقوم بتقديم اإلئتمان الالزم سو 
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 و نصلي تمام هذا العملليق بجالله و كماله الذي وفقنا وأعاننا على إنحمد هللا كثيرا ي

 مة و مرشدها .املرسلين سيدنا محمد معلم هذه لا شرف أ ونسلم على

 مدبن حمو عبد هللا الذي أشرف على هذه املذكرة والذي أستاذ  بخالص التقدير لل أتقدم 

 و في لحظات تتصادق فيها , بتوجيهاته و نصائحه القيمة الي يد العون ولم يبخل علين

 حمد هلل الذي علمشياء وال تبقى سوى الكلمات هي محطات من الحياة يتوقف فيها القلم فاللا 

 سان مالم يعلم , الحمد هلل الذي أنار دربنا بالعلم و املعرفة و ألهمني الصبر ونبالقلم ,علم إلا

 نجاز هذا العمل حبيبنا رسول هللا و قدوتنا  هاديأعانني على آداء الواجب , و وفقني في إ

 البشرية " قل اعملوا فسيرى هللا عملكم و رسوله و املؤمنون " .

 نفسنا و من بهده هللا فهو املهتدي و هوه من شرور أمده و نشكره  و نستعينن الشكر هلل نحإ

 الذي ينير لنا طريق العلم .

عانني على مواصلة و تقديمها لي بالنصائح الجلية و أجيهي في هذه املذكرة إن الشكر ملن عمل على تزويدي و تو 

 و ساعدنا في مشوارنا الدراس ي . يندرب أساتذتي الكرام  و الى كل من دعمال

لى مفاتيح العلم إلى كل من علمنا حرفا و أرشدنا إلى طريق الحق و الصواب أساتذتنا من إلابتدائي إإلى 

 الجامعة كل باسمه .

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

ية الذي وفقنا لهذا و لم نكن لنصل إليه لو ال فضل هللا علينا أما بعد : إلى من نزلت في حقهم لا  الحمد هلل

 الكريمة

 الرحيمبعد بسم هللا الرحمن 

 حسانا "تعبدو إال إياه و بالوالدين إال و قض ى ربك أ" 

لى التي غمرتني بحبها و عطفها و حنانها و دعواتها وكانت أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى و أعز الناس أمي و أبي إ

 مي "حياة و سهرت على تربيتي و تقديم أغلى ما تملك إلى حبيبة قلبي  "أسندا لي في ال

 بي" العزيز .و علمني معاني التربية الفضيلة "أحاطني برعايته و دعواته ولم يبخل علي بش يء ألى الذي رباني و إ

 .يام أتمنى لهم أطيب لا  خواتي فطيمة ,نوال , فريدة ,حليمة ,معمر ,نضيرة ,و فتحيةإلى أروع أخواتي في الدنيا إ

,يوسف ,و الكتكوتة الصغيرة الحنونة خديجة املسماة  سالمو إلى الكتاكيت الصغار محمد لامين ,ياسين ,إ

 و بدون ما أنس ى املولود الجديد عصا الدين إنشاء هللا يتربى في عز والديه . "دودو"

 حساسا حنان .إلى أحلى صديقاتي و أحنهم و أكثرهم إ

تمام هذه اعدني في إإلى جدي أطال هللا بعمره و إلى جدتي يرحمها هللا و أسكنها فسيح جنانه , إلى كل من س

قتصادية , التجارية و لوم إلاهداء خاص لعمال جامعة عبد الحميد ابن باديس , و خاصة عمال العاملذكرة و إ

 علوم التسيير .
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كانت التجارة الدولية ال تزال تشكل عصب الحياة فمند القدم وقبل ظهور العملة كانت العمليات تتم عن 

وبطء إجراءاتها طريق املبادلة أي مقايضة السلع والبضائع لبعضها البعض لذلك فقد كانت تتسم بكثير من الصعوبة 

نظرا لبدائية وسائل النقل في ذلك الوقت ،على عكس ما تقتضيه تلك العمليات من سرعة في التعامل زمن هنا كانت 

غالبية العمليات تتم على الصعيد املحلي نظرا إلمكانية تواصل ألاطراف ولوجود من الثقة في التعامل ،مما جعل جزء 

ارة وذلك ناتج عن عدم إمكانية الفصل بين املنتج وأدوات إلانتاج وقد استمر كبير من التجارة مرتبط بأشخاص التج

الوضع على هذا الحال حتى قيام الثورة الصناعية التي حملت معها نهضة كبيرة في مختلف امليادين واملجاالت مما 

في زيادة الكميات من أدى غلى فصل القوى املنتجة عن أدوات إلانتاج وإلى ظهور املصانع التي ساهمت بشكل كبير 

 السلع والبضائع .

وبسبب تطور وسائل النقل ايضا ،بدأت معظم الدول الصناعية بالبحث عن أسواق استهالكية جديدة لتصريف 

الفائض من  إلانتاج خارج نطاقها الداخلي ،وهذا التطور أدى إلى ظهور ما يعرف بالعقود التجارية الدولية والتي 

معرفة مسبقة فيها بينهم أو نظرا لوجود هذه املعرفة بين طرفي العقد كان البد من وجود تجري عن بعد بين أطراف 

طرف ثالث يضمن للبائع حصوله عن الثمن ،ويضمن للمشتري استالمه البضائع فالطرف الثالث هو املصرف الذي 

ط بين البائع واملشتري يقوم بدور الوسيط في تسوية العمليات التجارية بين ألاطراف ،حيث أن دور املصرف كوسي

يتم بعدة وسائل لكن أهمها وأكثرها شيوعا واستخداما في التعامالت التجارية الدولية هو اعتماد املشتري الذي يعتبر 

 أكثر ائتمان وضمان .

 chambre de commerce internationaleونظرا لدولية عمليات الاعتماد املستندي ،قائمة غرفة التجارة الخارجية 

بوضع قواعد وأعراف دولية موحدة خاصة باإلعتمادات املستندية تحت عنوان القواعد وألاعراف  3311عام مند 

بهدف إزالة العقبات  3331الدولية املوحدة الخاصة باإلعتمادات املستندية أجرت عملية تعديالت متالحقة عام 

 الاقتصادية . املمثلة في اختالف العادات  وألاعراف بين الدول ومواكبة التطورات 

 طرح إلاشكالية :

 تتمحور إشكالية البحث حول السؤال الجوهري التالي :

 ؟ يحقق املكاسب لألطراف املتعاقدة كيف يساهم الاعتماد في نجاح التجارة الخارجية بشكل 

 ومن خالل إلاشكالية الرئيسية يمكن طرح ألاسئلة الجزئية التالية :

 ؟ارية في تمويل التجارة الخارجيةجكيف يكون دور البنوك الت-       

 ؟هم وسائل تمويل التجارة الخارجيةماهي أ-      

 ؟بكثرة في تمويل التجارة الخارجيةماهو الاعتماد املستندي  ؟وملاذا يستعمله ألاعوان الاقتصادية -      

 ؟لى مستوى البنك الخارجي الجزائري كيف يتم تسيير الاعتماد املستندي ع-     
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 الفرضيات :

 تعتمد البنوك التجارية على وسائل الدفع التقليدية من اجل تحويل التجارة الخارجية .-        

إلاعتماد املستندي من بين أفضل وسائل الدفع لحماية مصالح العمالء إلاقتصاديين ويوفر املان واثقة وسرعة -        

 التنفيذ بين ألاطراف.

 باالستخدام الواسع لالعتماد املستندي.  BEAتتميز تسوية الصفقات التجارية في -        

  أسباب اختيار املوضوع :

 ألاسباب الذاتية :

 ثراء املوضوع من جهة وكثرة التعامالت التجارية الدولية من جهة أخرى . -     

 الدولية.معرفة دور وأهمية إلاعتماد املستندي في التعامالت التجارية -  

 حب إلاطالع على كيفية تسوية املبادالت الخارجية عن طريق الاعتماد املستندي.-        

 ألاسباب املوضوعية :

 أهمية التجارة الخارجية خاصة في ظل التحوالت الاقتصادية .-         

 أهمية إلاعتماد املستندي باعتبارهم أهم وسيلة دفع في التجارة الخارجية .-         

 تهدف هذه الدراسة إلى :أهداف الدراسة : 

 املساهمة في إعطاء صورة حية عن النظام املصرفي في تمويل التجارة الخارجية .-        

 تقديم أهم التقنيات والطرق املستعملة في تمويل التجارة الخارجية .-        

 بها في مجال التجارة الخارجية .التعرف على الضمانات البنكية والدولية وكيفية التعامل -        

 املنهج املتبع: 

اعتمد في هذه الدراسات على منهج التحليلي والوصفي ،من خالل التطرق إلى مختلف مفاهيم التجارة الخارجية 

والبنوك وعرض أهم تقنيات الدفع ............في الفصل الثالث إلى منهج دراسة حالة كيفية فتح إلاعتماد املستندي 

 باختيار إحدى املؤسسات املالية والتي هي بنك الجزائر الخارجي .وذلك 

 تقسيمات البحث :

إنطالق من طبيعة املوضوع ،وألاهداف ولإلجابة عن إلاشكالية املطروحة في البحث تم تقسيمه إلى ثالث فصول 

 فصيلة نظرية وفصيلة تطبيقية واحد باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة .

 الفصل ألاول :

هذا الفصل على مفاهيم عامة حول التجارة الخارجية من خالل تقسيمه ،إلى ثالث مباحث ألاول عموميات يشمل 

حول التجارة الخارجية من خالل من حيث التعريف ،أسباب قيامها وسياساتها واملبحث الثاني الذي يشمل وسائل 

 البنكية الدولية .الذفع في التجارة ،أما املبحث الثالث تطرقت فيه إلى تسيير الضمانات 
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 الفصل الثاني:

خصص هذا الفصل لدراسة الاعتماد املستندي كأداة لتمويل التجارة الخارجية وذلك من خالل تقسيمه إلى ثالث 

مباحث ،املبحث ألاول الاعتماد املستندي من حيث التعريف ،ألاهمية والخصائص ،أما فيما يخص املبحث الثاني 

عتماد املستندي ويلية سيره ،املبحث الثالث يتضمن مخاطر الاعتماد وإلاحتاطيات الواجب تناولنا أنواع وأطراف الا 

 .اتخاذها 

 الفصل الثالث :

مستندي في البنك الخارجي الجزائري باعتبار هذا الفصل فصال تطبيقيا تناولنا فيه دراسة حالة لكيفية سير الاعتماد 

مباحث ،خصص املبحث ألاول إلى تقديم الوكالة محل الدراسة بعد وكالة مستغانم من خالل تقسيمه إلى ثالث 

إعطاء ملحة تاريخية عن البنك ،أما في املبحث الثاني فخصص في كيفية سير عملية الاعتماد املستندي في البنك 

اد الخارجي الجزائري أما يخر مبحث فتطرقنا فيه إلى طريقة فتح ومتابعة عملية لحالة تطبيقية لعملية الاعتم

 املستندي من طرف الوكالة املستقبلة .
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 هيد :ـــتم

قامة مؤسسات خاصة لهذه تعتبر حاجة الانسان في إيجاد أماكن أمينة لحفظ أمواله التي كانت الدافع إلى التفكير بإ

علينا إيداع يعد يقتصر يموال املودعة لديها , و لكن حيث اتسع هذه املؤسسات تقتض ي فائدة على لاأالغاية , و كانت 

قتصادي و تتمثل هذه التطور إلا و  ل و سحبها بل تعددت وظائفها حتى أصبحت تؤدي أعماال تخدم التنميةموالاأ

 . املؤسسات في البنوك

لى آخر يوم  هميتها منتزداد أو  قتصاديةإلاهمية بالغة في مختلف املنظومات ألقد احتلت البنوك منذ فترات طويلة 

 . صاديات الوطنية و مع التطورات العميقة التي يشهدها املحيط املالي الدوليتقمع التطورات الهامة التي تطرأ على إلا

من  ساس ي للتجارة الخارجية هو توفير السلع و الخدمات لتلبية الحاجات املحلية و بذلك تتخلص أن الهدف إ

قتصاد فهي تحتاج مكانة مرموقة في الدول تعتبر لاساس في إلا بادالت التجارية , ولكونها تحتلعن طريق املالفائض 

أ. لى تمويل دائم يضمن استمرارها و هذا التمويل يمنح من طرف البنوكإ

أ

أ

أ

أ

أ
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 ول : عموميات حول التجارة الخارجيةاملبحث لا 

ن تستقل باقتصادها غيرها اليوم فال يمكن لدولة ما أ العالم منيعد التبادل التجاري بين الدول حقيقة ال يتطور 

و املنتجات بين      اد فراد و تباين توزيع املوألاأ تعدد حاجات و نامية , و هذا لء كانت متقدمة أعن بقية العالم سوا

أوجب قيام التجارة الخارجية.الدول و لذلك أ

 ول : ماهية التجارة الخارجية املطلب لا 

إلى        ساهم بدرجة كبيرة في التنمية إلاقتصادية إضافة ذارجية  دورا مهما في معظم الدول إالتجارة الختلعب 

نسانية في العالم و وسيلة لالكتشافات العلمية و نشر ثقافة البلد في البلدان التي تتم قات إلاساس ملعظم العالكونها أ

إلى مفهوم التجارة الخارجية , أسباب قيامها , خصائصها و فمن خالل هذا املطلب سوف نتعرض  فيها التجارة ,

أ. هميتهاأ

أ: مفهوم التجارة الخارجية –وال أ

قتصادية عبر الحدود الوطنية فهي فروع علم إلاقتصاد يختص بدراسة الصفقات إلاالتجارة الخارجية فرع من -

أ(1). لمقتصاد القومي لجميع بلدان العاتبر احدى الركائز الاساسية في إلاتع

و تجارة كثر و يمكن تقسيم عملية التبادل إلى قسمين تبادل داخلي أو االتجارة ما هي إال عملية تتم بين طرفين أ-

فمن هذا   (2)املحلية سواقل السوق املحلي , و تبادل خارجي أو تجارة خارجية إال بعد اشباع لاأمحلية و هي تتم داخ

أساسيتين هما :تشمل  عمليتين ألتجارة الخارجية  ن ااملنطلق يظهر أ

روج السلع و الخدمات من بلد الى آخر مقابل مبلغ مالي و يمثل أيضا الطريقة املستعملة من أجل : هو خ التصدير-

أ. قتصاد الوطنيالتصدير له دور هام في تنمية إلا نغزو لاسواق الخارجية حيث أ

أستيراد ي و نالحظ  نوعان  من إلاأمقابل مبلغ مالخر دخول السلع و الخدمات  من بلد لأ : هوأ ستيرادلا -

أ. ستيراد لغرض تجاريأ* إلاأ        

أ(3). ستثمار لغرض الاستثمار*إلاأ        

نها املعامالت التجارية الدولية في صورها الثالث و املتمثلة في كن تعريف التجارة الخارجية  على أمن خالل ما سبق يم

أ(1). موالرؤوس لاألافراد و انتقال السلع , 

                                                           
1
أمنيـة إيديري، دور الضمـانـات البنكيـة في ترقيـة التجـارة الخـارجيـة، مذكـرة مقـدمـة ضمـن نيـل شهـادة الماجستيـر في العلـوم  -  

   1121 – 1122تخـصص ماليـة و بنـوك كليـة العلـوم التجـاريـة االقتصـاديـة و علـوم التسييـر، جـامعـة قـاصـدي مربـاح ورقلـة،  االقتصـاديـة،

 . 10ص
2
 .9ص – 1112نداء محمـد الصـوص، التجـارة الخـارجيـة، مكنبـة المجتمـع العربيـة للتشـر و التوزيـع،  -  

3
 .03، ص1112التجـارة الخـارجيـة بيـن التطـير و التنظيـر دار المصـريـة، القـاهـرة  ي عفيـف حـاتـم،امسـ -  
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أ: سباب قيام التجارة الخارجيةأ –ثانيا 

بمعزل من  ن نعيشي للدول فال يمكن أقتصادالسياسية و مهما كان التفاوت إلا نه مهما اختلفت النظممن الواضح أ

أفيما يلي :سباب و عوامل يمكن حصرها قات تجارية مع غيرها و هذا راجع إلى عدة أن تقيم عالغيرها تجاريا و عليها أ

عدم استطاعة اي دولة الاعتماد على نفسها كليا في تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدم التوزيع املتكافئ لعناصر الانتاج بين -

أالدول املختلفة.

تتخصص في انتاج السلع التي تتمتع بميزة نسبية , في انتاجها مما يزيد من حجم التخصص الدولي حيث ان كل دولة -

أ. فائض لديها السلع و بالتالي عليها استبدالها بسلع اخرى من انتاج دول اخرى و التي تتميز في انتاجهاالانتاج و وجود 

السعي الى زيادة الدخل القومي اعتمادا على الدخل املحقق من التجارة الخارجية و ذلك بهدف رفع مستوى املعيشة -

أ. محليا و تحقيق الرفاهية الاقتصادية

 (2)على السلع املنتجة من دول اخرى. الاذواق لدى الشعوب من حيث رغبتهم بالحصولأاختالف امليول و -

أ: خصائص التجارة الخارجية –ثالثا 

 :ميز التجارة الخارجية بما يلي تت

أ:  ختالف الوحدات السياسية فيما بين الدول إ1-

لقوانين و قواعد متعددة التعامل معها يتطلب  في التجارة الخارجية املبادالت تكون بين وحدات مختلفة و تابعة 

إختالف طبيعة  -2 عراف و القواعد السائدة في الدول املتعامل معها نية , و تنظيمية و كذا معروفة لاأترتيبات قانوأ

أ: سواقلا 

في          تؤثر طبيعة الاسواق على طبيعة التبادل الخارجي و تجعله مختلف عن التبادل الداخلي و هذا الاختالف 

أالاسواق يمكن له ان ياخذ احد الاشكال املوالية :

تباين في لى مليول و الطابع البيئي مما يؤدي إدوات , اتالف في البلدان املختلفة على لاأخيشمل إلاأ لاختالف الطبيعي : -

أ. السلع و الخدمات املفصلة

أ. داريةإلاقتصادية و إلاأمجموعة من الحواجز الطبيعية , هو سواق : انفصال لا  -

ما في الخارج بسهولة لتحقيق التوازن داخليا , أنتاج على التشغيل : تنتقل هذه العوامل اختالف قدرة عوامل إلاأ -

أ. سعار بين الدولأالعراقيل مما يؤدي الى اختالف لاأتواجهه مجموعة من 

                                                                                                                                                                                     
1
 . 21، ص1111العصـار رشـاد التجـارة الخـارجيـة، دار المسيـرة للنشـر و التوزيـع، األردن،  -  

2
 .21 – 21نـداء محمـد الصـوص، مـرجع سبـق ذكـره، ص -  
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أ

أ: نظمة الجمركيةاختالف الوحدات النقدية و لا  -3

أفي التجارة الى : التبادل نتقسم عملية -

أ. جنبية*املبادالت تتم بالنقود لاأ

أ. جنبية بالنقود الوطنيةالنقود لاأ*مبادلة 

أ. *مبادلة النقود الوطنية بالسلع

نظمتها املصرفية و عوامل في التبادل الخارجي في كل دولة إلى عملتها الخاصة ,أسعار صرفها إضافة إلى أ تكمن املشكلة

أ. املناخاخرى منها 

أهمية التجارة الخارجية :أ -4

و ناميا , ات سواء كان ذلك املجتمع متقدما أي مجتمع من املجتمعلحيوية في أتعد التجارة الخارجية من القطاعات ا

نها تساعد في توسيع القدرة التسويقية دول و املجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أفالتجارة الخارجية تربط ال

توسيع قاعدة  مام منتجات الدولة , و تساعد كذلك في رفاهية البالد عن طريقأسواق جديدة أ فتحعن طريق 

أ. نتاجية بشكل عامإلاختيارات فيما يخص مجاالت إلاستهالك و إلاستثمار و تخفيض املوارد إلاأ

الدول الانتاجية و همية التجارة الخارجية من خالل اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة و باإلضافة إلى ذلك تأتي أ

نتاجية املتاحة , و قدرة الدولة على تصدير باإلمكانيات إلاأرتباط هذا املؤشر تنافسية في السوق الدولي و ذلك إلأال

ه على رصيد الدولة من العمالت لاجنبية و ستيراد و انعكاس ذلك كلخول فيها , و قدرتها كذلك على إلاأمستويات الد

أهمية التجارة في النقاط التالية :و يمكن تلخيص أ  (1)لتجاريأامليزان ا ثار علىماله من آ

أ. تحقيق اشباع ممكن في السلع و الخدمات يصعب انتاجها محليا -

بيعة السلعة من حيث املتطلبات لى طالتي تكون الدولة غير قادرة على إنتاجها محليا , ألسباب تعود إتوفير السلع  -

أ. نتاجية لهاإلاأ

التكنولوجيا و موال و ت الدول النامية من املتطلبات لاساسية للتنمية إلاقتصادية مثل رؤوس لاأمين احتياجاتأ -

قتصاد لتي تساعد على تنشيط العالقات إلاقتصادية املختلفة في إلادارة الحديثة امصادر العموالت لاجنبية و إلاأ

أ. الوطني

أ. قل مما لو تم انتاجها محليات لتكلفة أصول على السلع و الخدماتحقيق املكاسب املتوقعة من الح -

                                                           
1
 . 20مـرجع سبـق ذكـره، صلخـارجيـة، التجـارة ارشـاد العصـار،  -  
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أ(1)نتاج و تقسيم العمل الدولي.لتخصص في إزيادة الدخل القومي اعتمادا على ا -

 املطلب الثاني : سياسات التجارة الخارجية :

العالقات قامة على ضرورة إ قتصاديونأالتجارة الخارجية في التنمية إلاقتصادية يجتمع إلا همية  التي تكسبهانظرا للأ

ك تقوم الدولة باتباع ن التجارة مربحة لطرفي املبادالت و من خالل ذلارية الدولية و تشجيعها باعتبار أالتج

أتطرق اليها فيما يلي :السياسات سأ

 سياسة حماية التجارة الخارجية : -والأ

أ: تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية -1

أتعرف سياسة التجارة الخارجية على انها :

قصد حماية سلعها أو سوقها املحلية جراءات املنفذة لها بموعة من القوانين و التشريعات و إتخاذ إلاأتبني الدولة ملج

أ. جنبيةضد املنافسة لاأ

ض الرسوم الجمركية على الواردات ساليب كفرأبتقييد حرية التجارة مع الدول لاخرى باتباع بعض لاأقيام الحكومة  -

نشطة املحلية من منافسة ينة مما يوفر نوعا من الحماية للالواردات خالل فترة زمنية معقص ى لحصة أو وضع حد أ

أ(2). املنتجات الاجنبية

أ: دوات املستعملة لسياسة حماية التجارة الخارجيةلا  -2

أدوات التالية :لسياسة الحماية التجارية على لاأ تعتمد الدول املنتهجة

أ: الاسعاردوات املستعملة في لا  -أ    

أهمها :يظهر تأثير هذا النوع من لادوات على أسعار الصادرات و الواردات و أ

 الرسوم الجمركية : 

و واردات  و ع التي تعبر الحدود سواء صادرات أنها ضريبة تفرض على السلتعرف الرسوم الجمركية على أ

أتنقسم الى :

ساس الخصائص على كل وحدة من السلعة على أثابت : و هي التي تفرض في شكل مبلغ  الرسوم النوعية -

أ..........الخ(.. املادية ) الوزن , الحجم ,

                                                           
1
 .22-21، ص1111حسـام علي داوود، التجـارة الخـارجيـة، دار المسيـرة و التوزيـع و الطبـاعة،  -  

2
اقتصـادي، بوكونـة نـورة، تمويـل التجـارة الخـارجيـة في الجـزائر، مذكـرة لنيـل شهـادة الماجستيـر في العلـوم االقتصـاديـة، فـرع تحليـل  -  

 .12، ص 1121 – 1122جـامعـة الجـزائـر، 
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و واردات و ن قيمة السلعة سواء كانت صادرات أ: و هي التي تفرض على نسبة معينة م الرسوم القيمية -

أ. هي عادة ما تكون نسبة مئوية

أ. خيرة من كل من الرسوم الجمركية النوعية و القيمية: و تتكون هذه لاأ الرسوم املركبة -

  عاناتالتسهيالت لنظام لا : 

الوطني لكي يكون  نه : كافة املزايا و التسهيالت و املنح النقدية التي يعطي للمنتجأعانات على يعرف نظام إلاأ

أ. و الخارجيةفي وضع تنافس ي أفضل سواء في السوق الداخلية أ

  (1) غراق في :يتمثل نظام إلاأ : غراقنظام لا 

تماثلة أو البديلة في و السلع املارجية بثمن يقل عن نفقة انتاجها أسواق الخبيع السلع املنتجة محليا في لاأ

أنواع وهي :أ 33في السوق الداخلية و نميز له و يقل عن الثمن الذي تباع به تلك لاسواق أ

أ: غراق العارضلا -

أواخر املوسم من منتج معين غير قابل للبيع في أيحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص 

و القضاء اظ على حصته في السوق لاجنبية أجيل هدف معين كالحف: يأتي قصد تأ لاغراق قصير لاجل -

أ. على املنافسة و يزول بمجرد تحقيق الاهداف

أ: غراق الدائملا - 

ما من الحكومة أو نتاج سلعة حتكار فعلي قوي نتيجة حصوله على إمتياز إاملنتج با ن يتمتعيشترط لقيامه أ

ون هناك ضرائب ن تككذلك يشترط أحتكارية تنتجه لكونه عضوا في إتحاد املنتجين الذي له صبغة إ

أ(1) ستيراد نفس السلعة من الخارج.جمركية عالية على إ

أ(2) : دوات الكميةلا  -ب    

أو الحظر. تنحصر أهمها في نظام الحصص , تراخيص إلاستيراد و املنع أ

 عينة خالل قص ى للواردات من سلعة مظام حول قيام الحكومة بتحديد حد أ: يدور هذا الن نظام الحصص

 . ساس عيني )كمي( و قيمي)مبالغ(فترة زمنية معينة على أ

 )رات أو التعامل مع الاسواق الدولية و يكون الصاد يعرف الحظر على انه قيام الدولة بمنع:  الحظر)املنع

 حد الشكلين التاليين :أ خذالواردات أو كليهما , و يأ

كتفاء بادل تجاري بينهما و بين الخارج أي اعتمادها على سياسة إلان تمنع الدولة كل ت: هو أ حظر كلي-

أ. عن العالم الخارجي الذاتي , بمعنى عيشها منعزلة

سواق الدولية بالنسبة لبعض الدول و بالنسبة لبعض قيام الدولة بمنع التعامل مع لاأ : هوأ حظر جزئي-

أ. السلع

                                                           
1
 . 112ص، 1121محمـد ديـاب، التجـارة الدوليـة، مكتبـة و مطبعـة اإلشعـاع، اإلسكنـدريـة،  -  

2
 . 221 – 219، ص1112سـامي خليـل، االقتصـاد الدولي، دار النهضـة العربيـة، الكتـاب األول، القـاهـرة،  -  
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  ستيرادنظام تراخيص لا : 

عدم  في ستيراد الذي يتمثلمصحوبا بما يعرف بنظام تراخيص إلاأعادة ما يكون تطبيق نظام الحصص 

أ(1). داريةالجهة إلاأ حصول على ترخيص سابق منال بعد الالسماح باستيراد بعض السلع إ

أ(2)دوات التجارية :لا  -ج    

 املعاهدات الدولية التجارية : 

 العالقات جهزتها الدبلوماسية بغرض تنظيم دولة مع غيرها من الدول من خالل أتفاق تعقده الهي إ

 . التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل املسائل التجارية و إلاقتصادية

 تفاقيات التجاريةلا : 

أ تفاقياتهي إ

نها تشمل قوائم السلع املتبادلة و كيفية تبادلها  املزايا املمنوحة على قصيرة لاجل عن املعاهدة كما تتسم بأ

أ. نحو متبادل

 تفاقيات الدفع :إ 

تنظيم لكيفية تسوية  تفاقيات التجارية و قد تكون منفصلة عنها , تنطوي علىتكون عادة ملحقة باإل

أ. لتزامات املالية بين الدولتين مثل تحديد عملة التعامل , تحديد العمليات الداخلية في التبادلالحقوق و إلا

 ثانيا : سياسة حرية التجارة الخارجية 

أ: تعريف سياسة حرية التجارة الخارجية-1

في التجارة بين  نها السياسة التي تتبعها الدول و الحكومات عندما ال تتدخلف سياسة حرية التجارة الخارجية بأتعرأ

ج أن سياسة الحرية تتركز على خرى و من هنا نستنتت الجمركية و الحصص و الوسائل لاأالدول من خالل التعريفا

 (3). و وارداتلع عبر الحدود سواء كانت صادرات أو القيود املفروضة على تدفق السضرورة إزالة كل العقبات أ

أ:دوات املستعملة لسياسة حرية التجارة الخارجية لا -2

مجال السلع و الخدمات لى اعتماد سياسة الحرية التجارية سواء كان ذلك في إن معظم دول العالم اليوم تتحول إ

ن تمنع حركة أنها د و العوائق و الحواجز التي من شأزالة جميع القيوأالتجارية تسعى إلى إ الاتفاقياتنجد أن معظم 

أ(4)ساسا في :املستخدمة في هذا التحول تنحصر أ دواتالتجارة عبر الدول و بالتالي فاألأ

 شكاال عدة منها :أ الاقتصاديالتكامل  خذ: يأ قتصاديالتكامل لا -أ   
                                                           

1
 . 131عادل أحمـد حشيـش، مـرجع ذكـره، ص -  

2
ـر، تخـصص فيـروز سلطـاني، دور السيـاسـات التجـاريـة في تفصيـل االتفـاقات التجـاريـة اإلقليميـة و الدوليـة، مذكـرة لنيـل شهـادة الماجستي -  

 .  19، ص1120  - 1121اقتصـاد دولي، جـامعـة بسكـرة، 
3
 .112مـرجع سبـق ذكـره، صد الدولي، االقتصـاسـامي خليـل،  -  

4
 .112نفـس المـرجع السـابق، ص -  
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 : منظمة التجارة الحرة 

روضة على التبادل فيما لغاء كافة الرسوم الجمركية و القيود الكمية املفهو إتفاق مجموعة من الدول على إ

مية على تبادلها مع الدول غير حتفاظ كل دولة بتعريفاتها الجمركية و ما تفرضه من قيود كبينها مع إ

أ. عضاءلاأ

 ات الجمركيةتحادلا : 

دة دولية تجمع بمقتضاها الدول لاطراف أقاليمها الجمركية املختلفة في تحاد الجمركي معاهيقصد باإل

أحيث :قليم جمركي واحد إ

أ. تحاد في مواجهة الخارجيد التعريفة الجمركية الخاصة باإلتوح-

تعمل الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي على تنسيق سياستها التجارية قبل الخارج بصفة خاصة من حيث -

أ. عقد املعاهدات و الاتفاقيات التجارية

 : السوق املشتركة 

زالة القيود املفروضة على حرية التجارة مع وضع على إ ضاء في حالة السوق املشتركةعتتفق الدول لاأ

على تحركات لغاء القيود املفروضة إلى إ ضافةتعريفة موحدة في مواجهة الدول لاخرى غير لاعضاء باإلأ

أ. س املالعناصر إلانتاج كالعمل , و رأ

 قتصاديةلاتحادات لا : 

حركة لاشخاص و رؤوس لاموال و إنشاء املشروعات و يتعدى تحرير املبادالت التجارية إلى تحرير هو تنظيم 

أ. قتصادية و املاليةإلاقامة هيكل اقتصادي متكامل مصيره توحيد شتى السياسات ذلك بفرض إ

 : نظام التخفيض للرسوم الجمركية -ب   

راف هدفه حرية طظمة التجارة العاملية هو السعي إلقامة نظام تجاري متعدد لاأنشاء منالهدف لاساس ي من إ     

عضاء في تخفيض املتوالي للرسوم الجمركية أي يجب على جميع الدول لاأال تجارة الدولية من خالل تطبيق مبدأال

املنظمة الدخول في اتفاقيات للمعاملة حيث تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق تخفيض كبير للتعريفات الجمركية و 

أ. لى اخرىأمعدل خفض الرسوم من سلعة إيختلف 

 : تفاعل العرض و الطلب في الصرف الاجنبي -ج  

اي تعويم سعر الصرف بترك قيمة العملة الوطنية تتحدد تلقائيا في سوق الصرف بتفاعل قوى العرض و الطلب في 

 (1). السوق الاجنبية ملنع اي دولة من احتكار التعامل في النقد الاجنبي

أ

                                                           
1
اقتصـادي، بوكـونـة نـورة، تمـويـل التجـارة الخـارجيـة في الجـزائر، مذكـرة لنيـل شهـادة الماجستيـر في العلـوم االقتصـاديـة، فـرع تحليـل  -  

 .    11، ص1121 – 1122جـامعـة الجـزائر، 
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 و مضمون سياسات التجارة الخارجية  املطلب الثالث : العوامل التي تؤثر على شكل

التي تسعى غراض الشكل الذي يساعدها على تحقيق لاأقتصادية بال شك أن وضع إلاطار الذي تتحرك فيه إلادارة إلا

أنما تؤثر فيه عوامل عدة تاثيرا بالغا و يمكن تلخيصها فيما يلي :اليها , إ

أ: قتصاديةمستوى التنمية لا -أوال

في التجارة الخارجية , أن هم العوامل التي تحدد شكل و مضمون السياسة التنمية الاقتصادية من أبر مستوى يعت

كثر تقييد في تطبيقها على وضع سياسة أكثر مرونة و بالتالي تكون أ قتصادي ساعدبلوغ مرحلة متقدمة من النمو إلا

حرية التنافس في السوق الذي يسمح لها بقتصادية بالشكل ث تكون الدولة قد وصلت في نموها إلى القاعدة إلاحي

أ. قل نقل فرص الدعمالعاملية أو على لا

أ: قتصادية القائمةالظروف و لاوضاع لا -ثانيا 

من وجود هذه  ساس يهاما في تشكيل مضمون السياسات ألن الغرض لاأ تلعب الاوضاع الاقتصادية القائمة دورا

قتصادية معينة لذا ينبغي دراسة الوضع القائم و مميزاته بالشكل الذي يسير السياسات هو تحقيق أوضاع و أهداف إ

أ. قتصاد املختلفةعرفة هذه السياسات على قطاعات إلام

 : و نذرة عوامل الانتاجأوفرة  –ثالثا 

ر عوامل الانتاج تلعب دورا هاما في رسم السياسات التجارية في مجال التجارة الخارجية وفرة عناص و نذرةوفرة أ

جنبي ,على عكس ذلك فعدم توفر الانتاج سواء في مجال التصدير أو إلاستيراد ال يشكل أي عبء في ميزانية النقد لاأ

أ. ةالاستيرادي على اختيار الصناعات التصديرية أوأهذه العناصر تؤثر 

 حجم و نطاق السوق الداخلية :  -رابعا  

السوق الداخلية لها دور مهم في تحديد و رسم هذه السياسات فالسعر و الطلب سيعتبران محددان رئيسيان لحجم و 

 (1). نطاق السوقأ

 رية املعتمدة في التجارة الدوليةاملطلب الرابع : القواعد التجا

ي فيما يتعلق تبين شروط تسليم البضاعة و مسؤولية كل من البائع و املشترأتصدر عن غرفة التجارة الدولية نشرة 

مين و الرسوم الجمركية و مكان التسليم عليها و تجهيز املستندات و دفع أجور الشحن و التأ مينبشحن البضاعة و التأ

مصنفة الى  1993( لعام  433 قم ), و فيما يلي شروط التسليم اليومية التي وردت في نشرة الغرفة التجارية الدولية رأ

أ (2): ربع مجموعات كما يليأ

                                                           
1
 . 12-11، ص 1112مصطفى محمـد عـزل العـرب، سياسـات و تخـطيط التجـارة الخـارجيـة، الدار المصـريـة اللبنـانيـة، القـاهـرة  -  

2
  - Chabani rabah, le vade mecum de l’importe – export, ENAG edition, Alger 1997, p16. 
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  EXWORKES                        (   EXWولى : )املجموعة لا  -أوال

ن البائع يتحمل مسؤولية تجهيز البضاعة و تغليفها و تجهيزها للشحن و هنا يعطي البائع أقل عبء ممكن حيث أ

من تحميل البضاعة و نقلها و  مستودعه حيث يتحمل املشتري كافة النفقاتو أتنتهي مسؤولياته عند باب مصنعه 

رخصة  لى مكان الوصول , كما يتحمل املشتري كافة الوثائق مثلالتأمين عليها من باب مستودع أو مصنع البائع إ

أ .ي نفقاتللبائع مساعدته في ذلك دون تحمل أو رسوم التصديق و يجوز  الاستيراد , و شهادة املنشأ

 : املجموعة الثانية - ثانيا

 FREE ALONGRID SHIP( FAS)تسليم رصيف ميناء التصدير : -1

بضاعة على تنتهي مسؤولية البائع عند وضع البضاعة على الرصيف الذي سترسو عليه الباخرة حيث يضع ال

املشتري كافة النفقات و وضعها على العربة التي ستنقل البضاعة في عرض البحر و يتحمل الرصيف بجانب السفينة أ

أ. بعد ذلك بما فيها تجهيز املستندات

  FREE ON BOARD(FOB) :  تسليم ظهر السفينة )في ميناء التصدير ( - 2

تعبر البضاعة و مسؤولية املشتري عندما  البضاعة على متن السفينة في ميناء الشحن على نفقة البائع و تبدأتحمل 

أو ضرر يلحق حيث يتحمل املشتري مسؤولية أي عطب أ فينةهي محملة بالرافعة مستوى الس

أ. جراءات التصدير في بلد املصدر الرسمية يتحملها البائعاعة بعد مستوى حافة السفينة كما أن إبالبض

   FREE CARRIER(FCA):  التسليم في عهدة الناقل عند نقطة معينة  -3

فاقية بين البائع و املشتري كما أن تبتسليم البضاعة إلى الناقل و يحدد ذلك في إلا لبائع عند قيامهتنتهي مسؤولية ا

أ. نجاز مستلزمات التصدير مثل رخصة التصدير تقع على عاتق البائعإ

 : املجموعة الثالثة –ثالثا 

   COST EN FREIGHT( CER) :  جرة الشحن على البائعثمن البضاعة و أ-1

ميناء الشحن و من ميناء يستعمل للعمليات التي تتم بتحمل البائع تكاليف نقل البضاعة من مستودعاته على 

دير أما املشتري فيتحمل لى ميناء الوصول , و يتحمل البائع مصاريف تجهيز املستندات الرسمية للتصالتحميل إ

أ (1).و ضياع قد يصيب البضاعة بعد تحميلهامسؤولية أي ضرر أ

 

                                                           
1
  - Chabani rabah, op cit, p16. 
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   COST INSSURANCE AND FREIGHT(CIF) :  جرة الشحن على البائعالثمن و التأمين و أ-2

ذا طلب املشتري تغطيات اضافية يدفع قسط التامين على البضاعة و إن البائع ما عدا أ  CFRالثمن و التامين كما في 

 . فتكون على حسابه

   CARRIAGE PAID TO(CPT ):  جرة النقل مدفوعةأ-3

نواع النقل بغض النظر عن وسيلة النقل , و تنتهي مسؤولية البائع عند قيامه بتسليم البضاعة في مختلف أ يطلب في

 ئع تجهيز مستلزمات التصدير و تبدأمستودعات الناقل و دفع اجورها الى مكان الوصول النهائي , و يتحمل البا

أات الناقل لى مستودعاللحظة التي تسلم فيها البضاعة إ مسؤولية املشتري من

   CARRIAGE INSSURANCE PAID TO(CIPجرة النقل و التامين مدفوعة )أ-4

لى مكان على البضاعة خالل عمليات نقلها إ ن البائع يتحمل مسؤولية التامين( ما عدا أCPTيشبه الشرط السابق )

أ. الوصول املحدد

 : املجموعة الرابعة

  DELIVERED AND FRONTIER( DAF) : التسليم عند الحدود-1

بل ن ينفذ عمليات التخليص على البضاعة للتصدير , و يسلمها في نقطة محددة قتنتهي مسؤولية البائع بعد أ

عند استالمه البضاعة في نقطة محددة من قبل الجمارك  جمارك الحدود املتفق عليها , أما مسؤولية املشتري فتبدأ

ن تصل مستودعاته , و لده , و يتحمل مصاريف نقلها على أاملحددة لبلده و يتحمل نفقات التخليص عليها في جمارك ب

 . البائع يتحمل كافة املصاريف داخل حدوده

  DELIVERED EX SHIP( DESالتسليم عن ظهر السفينة في ميناء الوصول : )-2

, تنتهي مسؤولية البائع عند يستعمل في العمليات البحرية و بشكل اساس ي في عمليات الشحن للبضائع السابقة 

ستيراد و الفرق بين املحدد دون دفع رسوم التخليص للأ قيامه بتسليم البضاعة على متن السفينة في ميناء الوصولأ

ثناء أو الضياع الذي قد يحدث للبضاعة أنه في هذا الشرط يتحمل البائع مخاطر النقص أ   CFRهذه الشروط و 

 . نقلها حتى ميناء الوصولأ

  DELIVERED EX SHIP QUAY( DEQ) : التسليم عند رصيف ميناء الوصول  -3

يستعمل في العمليات البحرية و مسؤولية البائع تنتهي عند وضع البضاعة تحت تصرف املشتري على رصيف ميناء 

ن يدفع تفاق أإلاة ودفع رسوم رخصة الاستيراد , و إذا تم الوصول , و يتحمل البائع نفقات التخليص على البضاع
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ن يدفع املشتري الرسوم الجمركية , ن النص على أأما إذا كا duty paid تضاف عبارة املشتري الرسوم الجمركية 

أduty inpaid. (1)ينص على ذلك بعبارة 

أ DELIVRED DUTY PAID( DDP) التسليم في ميناء الوصول و الرسوم الجمركية : -1

قل عبء ممكن و يتحمل البائع كافة املصاريف و النفقات و الرسوم من مصنعه و لغاية هذا الشرط يعطي املشتري أ

وضع البضاعة تحت تصرف املشتري في املكان املحدد للتسليم حيث يدفع البائع الرسوم الجمركية و نفقات 

أ. البضاعةالتخليص على 

  DELIVRED DUTY UNPAID( DDU: )  التسليم في ميناء الوصول و الرسوم غير مدفوعة 5-

أ. ن املشتري يتحمل الرسوم الجمركية و النفقات على البضاعة في املكان املحددو هو نفس الشرط السابق ما عدا أ

 التجارة الدولية : وسائل الدفع في انياملبحث الث

املعامالت و القرض و ال يمكن أن تتصور أن جراء املاليين من العمليات الخاصة بالصفقات و يتم في الاقتصاد يوميا إ

يات ن نجري يوميا ماليين العملوم املعقد في شكل تبادل عيني , ألن ذلك يتطلب أقتصاد الييتم ذلك في عالم إ

قل نعرف طبيعة التجانس بينها و لحل مثل هذه تكون السلع متجانسة , أو على لا نالحسابية املعقدة كما يتطلب أ

يتصف بالقبول العام و له مكنة مختلفة على اتخاذ ش يء معين إتفاق بين املجتمعات في أزمنة و أاملشكالت حصل 

سيلة دفع على كل ش يء يمكن قبوله سم وألاخرى و تبادلها و نطلق عموما إ قيمة معروفة تسمح بحساب قيم السلع

لى جانب النقود سديد الدين إجل تسهيل املعامالت الخاصة بتبادل السلع و الخدمات و كذلك تإجتماعيا من أ

أ(2). عمالهمأحاملوها في التداول عندما يؤدون سندات القرض التي يدخلها  لقانونية تلك السندات التجاريةا

 ول : طرق الدفع الكالسيكية املطلب لا 

ملا توفره من طراف املتعاملين الدوليين استعماال كبيرا بين أعرفت وسائل الدفع الكالسيكية في التجارة الخارجية 

تبسيط و تسهيل للمعامالت التجارية و منح نوع من الثقة بين املصدرين و املستوردين في التعامل و هذه التقنية 

أتتمثل في :

أ: الدفع نقدا -والأ

كثرها ضمانا لحضور كل من البائع و املشتري عند التسوية و هذا ما يجعل هذه التقنية و هي أسهل و سائل الدفع و أ

أ(3) ستعمال و يستعمل هذا النوع في العمليات الصغيرة و لكن هناك عدة وجوه للدفع النقدي تتمثل في :إلاأ قليلة

 . وال ثم يتم تقديم البضاعة ثانياضائع و في هذه الحالة يتم الدفع أن يكون الدفع عند طلب البيمكن أ -

                                                           
1
 - Chabani rabah, op cit, p17. 

2
 . 02،  ص1111الجـاهر لطـرش، تقنيـات البنـوك، ديـوان المطبـوعـات الجـامعيـة، الجـزائر، الطبعـة السـادسـة،  -  

3
 . 29، ص2991قـاطنـة مـروة يونـس، الفنـون التجـاريـة، العمليـات المصـرفيـة و التجـاريـة، دار النهضـة العربيـة، بيـروت،  -  
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إستالم ام الصفقة او خالل مهلة من تاريخ تميمكن أن يتم الدفع فورا و يعني ذلك أن الثمن يدفع بمجرد إ -

أ. عشرة ايامن ال تتجاوز هذه املهلة البضاعة على أ

يستطيع ن املشتري ال الطرفان حديثي املعهد بالتعامل إذ أ الدفع عند الاستالم تتم هذه العملية عندما يكونأ -

 . ن دفع له قيمة البضائع و املصاريفتسليم البضائع من ناقلها إال أ

 الشيك : -ثانيا

مرا بالدفع الفوري رقية و هو عبارة عن وثيقة تتضمن ألى جانب النقود الوأإكثر و هو من بين وسائل الدفع لا -1

في الشيك , و قد يكون غير سمه املستفيد شخصا معروفا و مكتوبا إ للمستفيد للمبلغ املحرر عليه و قد يكونأ

جل و هو يشبه الكمبيالة دون أمر هو عبارة عن سند ألأو لهذا فالشيك  ذا كان الشيك املحرر لحاملهمعروف إ

أباعتباره يتضمن عملية بين ثالث اشخاص :

 (1). و صاحب الحساب و املسحوب عليه الذي يكون بنكا و املستفيدالساحب أ

أ: نواع الشيكاتأ-2

 الشيك املؤشر :e  chéque vise ))  و هو شيك مؤشر من طرف البنك املسحوب عليه حيث يفيد هذا

 . ثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشيرلتاشير إا

 الشيك املسطر  (:chéque barré يقصد ) بينهما فراغ على وجه بتسطير الشيك وضع خطين متوازيين

التسطير هو  يه و الهدف منعلى الى الاسفل حتى يعلم املسحوب عليه بمجرد الاطالع علالشيك من لاأ

 (2). و مكتب من مكاتب الصكوك البريديةوجوب عدم صرف الشيك إال البنك أ

 : الشيك املؤكد  (cheque certifie هذا النوع من الشي ) ك يعطي أمانا أكبر لحامله او باألحرى يمثل

الساحب يتقدم الى بنكه و هذا لاخير يضع عليه  كيد الشيك ,ضمانا أكبر لرصيد العميل , و لكي يتم تأ

 . ن الرصيد املوجود يكون مجمدا خالل فترة معينة من الزمنخاتم يبين بأ

 التحول البنكي الدولي : –ثالثا 

ئنا و هذه الوسيلة ال مر من املستورد يجعل حسابه مدينا و حساب املصدر داعملية التي بموجبها يقوم البنك بأهي ال

جود ثقة بين كون هذه الوسيلة تستعمل في حالة وأي ضمان فيما يخص تسليم البضاعة لهذا املستورد لى أتحتوي ع

 (3). طراف العالقاتأ

 نواع التحويل البنكي الدولي :أ –1

                                                           
1
 .01-03الطـاهر لطـرش، مـرجع سبـق ذكـره، ص  -  

2
وري، أبـو عتـروس عبـد الحـق، الوجيـز في البنـوك التجاريـة، كليـة العلـوم االقتصاديـة و التجـاريـة و علـوم التسييـر، جـامعـة المنتـ -  

 .  11، ص1111قسنطينـة، 
3
 .12نفـس المـرجع السابق، ص -  
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 : مر بالتحويل عبر البريد و تكون مهالت التسديد نوعا ما طويلة بحسب يتعلق لاأ التحويل عن طريق البريد

 سباب التالية :بريدي للبلد املعني و هو قليل إلاستعمال للأالجغرافي و التنظيم الالتباعد 

أ. مكانية الضياعالفترة )مدة التحصيل ( و إطويلة  -

أ. سابيع للحصول على املبلغمن مهلة التسديد و املصدر ينتظر أاملستورد ال يستفيد  -

 : طريق البريد و في هذه الحالة يكون الدفع بطلب من سرع من التحويل عن و هو أ التحويل عن طريق التلكس

 كثر ضمانا من التحويل عن طريق البريد.و هو يعتبر مكلفا نسبيا و لكنه أ املصدرأ

 ( التحويل عن طريق نظام سويفت swift) مقرها الرئيس ي  1993ماي  33سست في : هي شبكة خاصة تأ

وامر التحويل للزبائن التي كانت البنوك بعد , و أعلى تبادل املراسالت عن بروكسل و تعمل هذه الشبكة 

هو تحسين  و البريد و كان الهدف من انشاء هذا النظامادة على ارسالها عن طريق التلكس أو الفاكس أمعت

لوجيا و معالجة العمليات دخال مقياس موحد في العالقات املصرفية و ادخال التكنوأطريقة الدفع الدولية بإ

و اثنان في  دة في بروكسل و لاخرى في الو م أالكترونية " واح ربعة عقولأسوب , وهو يضم أبواسطة أجهزة الحا

 . هولندا "

دولة من بينها  333قمار الصناعية , و توسعت لتشمل تعمل على إلاعالم لالي و وسائل إلاتصال لاخرى مثل لا

عالقات يس ي تسهيل و تطوير الدفع الدولي لل, هدفها الرئ 1991فيفري  32الجزائر التي انضمت الى الشبكة عام 

اعتبارها الوسيلة الاكثر تنظيما أما من حيث عالم بل الحديثة عن طريق إلاأتصاالبنكية و تجسيد تقنية إلا

من يحتوي نظام سويفت على مفتاح يجعل الدخول فيه صعب للغاية و تشغيل هذه الشبكة يضمن سير لاأ

أهذه العملية على النحو التالي :

أ. مر بالتحويليطلب املشتري من بنكه لاأ

مة عند بنك البائع , يقوم هذا يقوم بنك املشتري بعملية التحويل الى البائع عن نظام سويفت عندما تصل القي

دقائق  30دقيقة في الحالة العادية ,  23تكون سرعة التحويل  شعار بوصول التحويل  "البائع و إبالغ لاخير بإ

أ(1)في الحالة املستعملة ".

أو لنظام سويفت مميزات و سلبيات :

أ: مميزات نظام سويفت -  

   ن الشبكة محمية ببرنامج متطور يتمكن من تصحيح لاخطاء كما أالضمان : وسيلة سويفت مجهزة

 . و املفاتيح تسمح ملراجعة شخصية و عن مصدر الرسالة piratageضد القرصنة 

 تصال الكالسيكية خاصة الحاالت الطارئة و املبالغ الهامةالسرعة : أسرع من وسائل إلا . 

 سا 24/24كون الشبكة تعمل   99,0  الفعالية : حققت سويفت معدل من الخدمات . 

 ملرتبطين بالشبكة قل تكلفة بالنسبة للمراسلين االتكلفة : رسائل سويفت أ .  

                                                           
1
 .223، ص2991األعمـال المصـرفيـة، دار الصنعـاء للطبـاعـة و النشـر و التوزيـع األردن،  رمضـان زيـاد، إدارة -  
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 سلبيات نظام سويفت : -

  لى العرقلة في السرعةالفهم الجيد للوسائل و هذا يؤدي إخطر التزوير و عدم . 

 (1). خطر عدم التحويل 

 املطلب الثاني : طرق الدفع باالوراق التجارية 

أوراق التجارية في :وتتمثل وسائل الدفع باألأ

 وال : الكمبيالة :أ

مر مكتوب موجه من شخص يدعى الساحب الى شخص آخر يدعى املسحوب عليه يدفع و هي أ تعريف الكمبيالة : -1

 (2) . و لدى الاطالع المره او المر شخص ثالث و هو املستفيدغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أمبل

أشخاص هم :تتضمن ثالثة أطراف أو أفالكمبيالة 

 صل دائن للمسحوب عليهالذي يصدر لامر بالدفع و هو في لاأ الساحب : و هوأ .  

 مر بالدفع و عليه التزام الدفع و يكون مدينا للساحبسحوب عليه : و هو الذي يتلق  لاأامل . 

 أ. للساحب مر الدفع لصالحه و يكون دائناملستفيد : و هو الذي يصدر أ

 (3): حيث الكمبيالةالبيانات الالزامية الواجب توفرها في  -2

  ال يعتبر السند باطالذكر عبارة سند السحب في السند و إيجب . 

 ن يتضمن توكيال صريحا من قبل الساحب للمسحوب عليه بدفع مبلغ محدد من املال يجب أ 

 مر شخص معين (اسم املستفيد ) الساحب نفسه او ألأ يجب ذكرأ . 

 يجب ذكر اسم املسحوب عليه و صفته و عنوانه . 

  تحقق الساحب من تاريخ الاستحقاق 

  الذكر في السند مكان الايفاء في حالة عدم ذكره يكون الايفاء في محل إقامة املسحوب عليه . 

 يجب توقيع السند من قبل الساحب . 

أ

أ

أ

                                                           
1
 . 112-111، ص1111خـالد أميـن عبـد المجيـد، العمليـات المصـرفيـة الحـديثـة، دار وائـل للنشـر و التوزيـع، عمـان، الطبعـة األلى،  -  

2
 .91، ص1111ملـة عمليـاتهـا و إدراتها، دار الجـامعـة، اإلسكنـدريـة، عبـد المطلـب المجيـد، البنـوك الشـا -  

3
 .90عبـد المطلـب عبـد المجيـد، نفـس المـرجـع السـابق، ص -  
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 تظهير الكمبيالة: -2

آخر يسمى مظهر اليه الى شخص  l’endosseurالتظهير هو انتقال سند السحب من شخص يسمى املظهر 

endossataire أ (2) و لدينا ثالثة انواع للتظهير :  (1)و ذلك توقيع املظهر على السند

 . التظهير الناقل للكمبيالة -

 . التظهير على سبيل الوكالة -

 . التظهير على سبيل الرهن أو التظهير التامين -

أ: سند لامر –ثانيا 

هو وثيقة يتعهد بواسطتها شخص معين بدفع مبلغ معين الى شخص آخر في تاريخ الحق  تعريف سند لامر : -1

لاساس يمكن أن نستنتج أن سند لامر هو وسيلة قرض حقيقية , حيث أن هو تاريخ إلاستحقاق و على هذا 

 (3). هناك إنتظار من جانب الدائن للمدين لكي يسدد ما عليه في تاريخ إلاستحقاق الذي بشأنه

أنجد طريقتين إلستعمال هذا السند : يقة لاستعمال :طر  -2

حامل هذه السند يمكن أن يتنازل عليه قبل تاريخ إلاستحقاق في أي بنك يقبله مقابل حصوله  -1

 . سيخسر جزء من قيمة السند و هو مبلغ الخصمعلى السيولة , و لكن في هذه الحالة 

حامل السند إجراء معاملة أخرى من شخص آخر من أجل تسديد صفقة تجارية أو  يستطيع -2

 . تسديد قرض و ذلك باستعمال طريقة التظهير

أ(4): البيانات الواجب توفرها في سند لامر  - 3    

 مثال : أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند......... . يجب ذكر عبارة سند لامر و صيغة التعهد بالدفع -

 . كتابة املبلغ باألحرف و باألرقام -

 . إسم املتعهد بالدفع أي الساحب و توقيعه -

 . إسم املستفيد و يجوز أن يكون السند لحامله -

 . مكان و تاريخ تحرير السند -

 . يفاء و عند عدم ذكره يدفع السند في مكان انشاء أو في محل إقامة الساحبمكان إلاأ -

لدى الطلب أو بعد مرور مدة معينة من تاريخ التعهد أو قد  موجب إلاستحقاق قد يكون إلاستحقاق -

 . يكون في تاريخ محدد و معين

 . و يختم بتوقيع املتعهد و يلصق عليه الطوابع املفروضة قانونيا و أحيانا يذكر الكفالة في حالة وجودها -

                                                           
1
 .  22، ص1111فاطمـة مـروة يـونس، الفنـون التجـاريـة، العمليـات المصـرفيـة و التجـاريـة، دار النهضـة العربيـة، بيـروت،  -  

2
 .22نفـس المـرجع السـابق، ص -  

3
 .01، ص1111الطـاهر لطـرض، تقنيـات البنـوك، ديـوان المطبـوعـات الجـامعيـة، الجـزائر، الطبعـة السـادسـة،  -  

4
 .   93-92، ص 1111فـاطمـة مـروة يـونس، الفنـون التجـاريـة العملبيـات المصـرفيـة و التجـاريـة، دار النهضـة العربيـة، بيـروت،  -  
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 املطلب الثالث : وسائل الدفع املستندية

هنا نخص بالذكر التحصيل املستندي دون ذكر أو التطرق إلى إلاعتماد املستندي لكوننا سنتطرق إليه بنوع من 

أ. التفصيل في الفصل الثاني

 التحصيل املستندي أو التسليم املستندي :  -أوال 

 تعريف التحصيل املستندي : – 1

ا مـع املستـورد مصحـوبـة أوال بكمبـيالـة، مـوجهـة للمستـورد هـو عمليـة يقـدم املصـدر لبنـكه املستنـدات املتفق عليـه

بهـذا التحصيـل املستنـدي يضمـن املصـدر بـأن املستـورد لن يحصـل مقـابـل دفـع هـذا لاخيـر  أو قبـولـه الكمبيالة، 

  (1)على املستنـدات التي يحتـاجهـا الستـالم السلعـة إال إذا دفـع أو قبـل الكمبيـالـة.

 

فالتحصيل املستندي أمر يصدر من البائع إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معين من املشتري مقابل 

املباعة إليه : و يتم السداد إما نقدا أو مقابل توقيع املشتري على تسليمه مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة 

أ(2). الكمبيالة

أاملستندي تتم بطريقتين :و هذا التعريف نستنتج أن عملية التحصيل 

  املستندات مقابل الدفع : أي يستطيع املستورد أو البنك الذي يمثله أن يستلم املستندات مقابل أن يقوم

 . بتسديد مبلغ البضاعة نقدا

  املستندات مقابل القبول : أي املستورد يمكنه إستالم املستندات و ذلك مقابل قبةله الكمبيالة املسحوبة

 . عليه

أإلى الطريقتين السابقتين هناك طريقة ثالثة و هي : إضافة

  قبول الدفع مع تسليم املستندات مقابل الدفع في إلاستحقاق : حيث البنك املكلف بالتحصيل يقدم

ستندات إلى غاية تاريخ و يقوم في الوقت نفسه باإلحتفاظ بها مع املللمستورد ورقة تجارية من أجل القبول 

أ. إلاستحقاق

 لاطراف املكونة لعملية التحصيل املستندي : –2

 (3)تتمثـل هـذه لاطـراف في كـل من: 

                                                           
1
 - Yves simon, Techniques Financiere internationals, 5

 ème
 Edition, 1993, P502.  

2
 .01، ص1112مدحـت صـادق، أدوات و تقنيـات مصـرفيـة، دار غـريـب للطبـاعـة و النشـر  -  

3
 .02المـرجع السـابق، ص -  
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وهو الذي يقوم بإعداد مستندات للتحصيل و يسلمها إلى البنك الذي يتعامل معه , مرفقا بها أمر  البائع : -

أ. التحصيل

و هو الذي يستلم املستندات من البائع و يرسلها إلى البنك الذي سيتولى التحصيل وفقا  بنك البائع : -

أ. للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن

أ. تقدم له املستندات من أجل الدفع أو الكمبيالة لتوقيعها املشتري : -

إلى املشتري نقدا أو مقابل  و هو الذي يقوم بتحصيل قيمة املستندات املقدمة البنك املكلف بالتحصيل : -

أ. توقيعه على الكمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة إليه من بنك البائع

أ(1) إجراءات التحصيل املستندي : – 3  

أتتم إلاجراءات كمل يلي :    

البائع يقوم بإرسال البضائع وفق الشروط املتفق عليها في العقد و بذلك يعمل على املستندات  إرسال البضاعة : –أ 

أ. املوافقة ليسلمها إلى بنكه

أ. يسلم البائع املستندات إلى بنكه مرفقة بأمر التحصيل لامر بالتحصيل : –ب 

ملكلف بالتحصيل مرفقة بأمر التحصيل : يقوم البنك املصدر بإرسال املستندات إلى البنك ا إرسال املستندات –ج 

أ. إلى املستورد

يعمل البنك املكلف بالتحصيل بعرض املستندات على املستورد مع تقديم الشروط على  تقديم املستندات : –د 

أ. أساسها يتم سحب املستندات

: إذا استقبل املستورد  السندات مقابل الدفع , فيقوم البنك املكلف بعملية التحصيل  الدفع أو القبول  –ه 

بتحويل املبلغ إلى البنك املصدر و إذا استقبل املستورد املستندات مقابل القبول يقوم البنك املكلف بالتحصيل 

لورقة , فيقوم البنك املكلف بارسال الكمبيالة إلى بنك املصدر أو يحتفظ بها كضمان إلى غاية إستحقاق هذه ا

أ. بالتحصيل بتحويله لصالح املصدر

 رابعا : أهمية التحصيل املستندي 

أتكمن أهمية التحصيل املستندي فيما يلي :

أ: بالنسبة للمستورد – 1

 تجنب تجميد رأس املال  -

                                                           
1
  - phillippe guarroult stephane prianio les opération bancaires à l’international banque – éditeur paris, 1999, 

p108. 
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 . كسب الوقت لسهولة فتح التحصيل املستندي -

 . وجود ثقة عالية بين املستورد و املصدر -

 . كانية حصول املستورد على البضائع قبل أن يقوم بدفع الثمن , و هذا ما يسمح له بمعاينتها و فحصهاإم -

 بالنسبة للمصدر :  –3

هذه التقنية تحقق درجة عالية من املرونة و السرعة و توفر الوقت و الجهد في تنفيذ العمليات التجارية  -

 . الخارجية

إلاعتماد املستندي فيها كونها تتطلب وقتا طويال هنا يصبح استخدام هناك حاالت من الصعب استخدام  -

 . التحصيل املستندي أمرا ضروريا كونه يتميز بالسرعة في التنفيذ

 (1). سهولة إعداد مستندات الشحن -

  تسيير الضمانات البنكية  : ثالثاملبحث ال

يكون من الضروري تدخل البنك الذي يلتزم في حالة حدوث مخاطر عدم دفع املشتري للبائع أو لعدم وفاء أحدهم 

باإللتزامات التي عليه طبقا للشروط و إلالتزامات التجارية و كذا طبقا للعقد من خالل اصداره للضمانات التي توفر 

 (2). السير الحسن للمعامالت التجارية الخارجية

 ب لاول : طريقة تسيير الضمانات البنكية الدوليةاملطل

 إنشاء الضمان :  –أوال 

في الضمانات البنكية الدولية البنك املحلي ال يمكنه إصدار ضمان في صالح أي متعامل  عموما  نص الضمان : – 1

جزائري باألخص إذا لم يتلق  أي تعليمات , هذه التعليمات تتلخص في إصدار مفصل مرسل من طرف بنك أجنبي 

ى نوع الضمان الذي سيصدر هذا باإلشارة في ذلك إلى كل النقاط التي تتعلق بالعقد و لاطراف املعنية , با إلضافة إل

أ. الطلب يبعث سواء عن طريق إمضاء لاهلية القانونية أو عن طريق تلكس رقمي

و في هذه الحالة البنك يقوم بالتحقيق من شرعية التلكس ) رسالة الطلب ( و يتأكد من أن الطلب موقع 

أما في               ،الغير املباشرفعال من طرف البنك لاجنبي و تعود مسؤولية البنك املحلي في الضمان 

أ الضمان املباشر فالبنك املحلي يقوم بإرسال عقد الضمان للمستفيد و هذا بعد التحقيق من

أشرعية توقيع البنك لاجنبي و في هذه الحالة ال توجد مسؤولية اتجاه البنك املحلي بل يعود ذلك إلى املستفيد.

أ(1)أما عن نص الضمان فيحتوي على الشروط لاساسية آلاتية :

                                                           
1
 .112ص  ،1121النهضـة العربيـة، بيـروت، أحمـد غنيـم، أدوات التجـارة الدوليـة، دار  -  

2
 .30، ص2991عبـد المعطي رضـا رشيـد إدارة االئتمـان، دار وائـل للنشـر، عمـان،  -  
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 . تاريخ و مكان إصدار إلالتزام -

 . معلومات حول الصفقة  -

 . معلومات حول الضامن و الضامن املقابل -

 . موضوع الصفقة قيمتها كتابيا , عدديا -

 . شروط سريان مفعول الضمان -

 . شروط التخفيضات )تخفيض قيمة الضمان ( -

أ

 املتدخلون في الضمان : –2

أفي إطار إصدار الضمان البنكي الدولي يتدخل ثالثة أو أربعة أطراف و هذا حسب الظروف حيث لاهداف تختلف :

 بعد إستدراج العروض , آلامر خاضع لجملة من إلالتزامات : هو املستورد أو طرف الحاصل على الصفقة آلامر –أ 

أ. ) املصدر ( و هذا بدون خللالتي يجب أن ينهيها إزاء املستفيد 

: يتمثل في املصدر أو هو الطرف الذي أصدر استدراج العروض , هذا لاخير يستفيد من تعويض من  املستفيد –ب 

أ. طرف املستورد في حالة إخالله إللتزاماته

هو البنك الذي أصدر الضمان حيث يضمن هذا لاخير للمستورد التعويض في حالة اخالل املصدر  الضمان : –ج 

أ. إللتزاماته التعاقدية و هذا دون التدخل في أية حال من لاحوال في إلاختالفات التي تنشأ بين لاطراف

ل طلب بهدف استعمال الضمان هو بنك املصدر و الذي يلزم لصالح الضامن بالدفع عند أوأ الضامن املقابل : –د 

يجب إلاشارة إلى أنه ال توجد أية عالقة بين آلامر والضامن أو بين املستفيد و الضامن املقابل , كذا لكل طرف 

 . مصالحها الخاصة التي يسعى إلى تحقيقها

 حياة الضمان : -ثالثا 

أأن تتدخل :منذ إنشاء الضمان إلى غاية إلغائه أو إنتهائه هناك عدة إجراءات يمكن 

أ. رفع اليد الجزئي تتم هذه العملية أثناء تنفيذ إلتزامات آلامر و تحت الطلب من املستفيد التخفيض : – 1

أ. يتدخل هذا إلاجراء في حالة رفع قيمة العقد و ذلك بموافقة املستفيد رفع قيمة لالتزام : - 2

ال يستطيع املستفيد القيام بهذه العملية إال في حالة سريان مفهوم الضمان و  تمديد مدة سريان الضمان :  – 3

 (2). املدة ال يحق للمستفيد القيام بهذا إلاجراء إال بموافقة آلامرإثر إنتهاء 

 يتم تحت الظروف التالية : رفع اليد : – 4

                                                                                                                                                                                     
1
 .23، ص2929ـالح، المصـرف و األعمـال المصـرفيـة، األهليـة للنشـر و التوزيـع األردن، الطبعـة األولى، فـريـد الص -  

2
 .221نفـس المرجـع السـابق، صو األعمـال المصرفيـة،  المصـرففـريـد الصـالح،  -  
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 . إنتهاء الصفقة -

 . رفع اليد قطعي يتم من طرف املستفيد -

 . الصفقة كاملة للضمان (استعمال الضمان )  -

 . إنفضاء مدة سريان مفعول الضمان -

يلتزم البنك الضامن و البنك املقابل بالدفع ألول طلب فيه و لو كان هناك إحتجاج من  استعمال الضمان :  - 0

أ. طرف املصدر

 

أالبنكية الدوليةاملطلب الثاني : أهمية الضمانات 

أ

أفي لاسواق العاملية و التجارة الدولية نظرا ل : لقد أصبحت الضمانات البنكية وسيلة معتمدة

 املزايا التي تقدمها هذه الضمانات للطراف املتعاملة في التجارة الخارجية . 

  تغطية املخاطر املختلفة التي قد تواجه املشاريع املقترحة في التجارة الخارجية و لهذا السبب كبر نطاق

التعامل الدولي على غرار التعامل املحلي , و كذا إرتباط هذه التعامالت بعدة ظروف و أسباب كالنواحي 

 . الثقافية , إلاقتصادية و القانونية

 ع امللتزم أو املختار في املناقصة عن الوفاء بإلتزاماته , و كذا في حالة إلاخالل حماية املستورد في حالة إمتنا

 . بأحد شروط العقد

 حاجة املصدر الضرورية للضمان و التأمين , و هذا لكونه في حاجة ملصادر تمويلية . 

 تغطية مخاطر إلائتمان و املخاطر التجارية و السياسية العامة و كذا عن مخاطر الصرف . 

 اية املصدر من مخاطر التسويق كعدم إلتزام املستورد بتسديده لقيمة البضاعةحم . 

و من هذا املنطق , و لتوضيح أكثر ألهمية الضمانات البنكية الدولية سوف نعرض عنصرين 

أ(1) هامتين و أساسيتين هما :

 الضمان وسيلة للتمويل الدولي : –أوال 

  سواء من طرف املصدر أو من طرف املستورد , و من هذا يعتبر الضمان وسيلة للحد من خطر محتمل

املنطلق فإن الضمانات الدولية أصبحت العنصر الرئيس ي لتشجيع التمويل الدولي فهي تشجع املصدرين على 

عقد الصفقات مع املستوردين لاجانب , و نظرا للعدد الهائل و الضخم للتعامالت التي تجري يوميا في 

مانات يعرف رقي كبيرا , و من هنا أمكن للمتعاملين في التجارة الخارجية بإنشاء العالم فإن إصدار الض

عالقات أكثر عمقا و كذا موطدة بشكل منظم لذا نتج عن هذه الظاهرة تطور الصادرات و هذا ما يفسر 

أالتالية :تشدد املستوردين و التطور املتزايد في املنافسة القائمة بين البلدان املصدرة و يظهر في النقاط 

                                                           
1
 .219نفـس المرجـع السـابق، صالمصـرف و األعمـال المصرفيـة، فـريـد الصـالح،  -  



 ـارة الخـارجيـةـــل إلى التجــــــمدخ                         الفصـــل األول:                   

 
25 

  عدم طمأنينة املصدر تدل على أنه سيتم الدفع بمجرد إرساله للبضاعة , و ذلك املستورد من جانبه لن

يقوم بالدفع مالم توجد ضمانات على أنه سيستسلم البضاعة خالية من أي عيب , و في لاخير توفير كل من 

أ. الشروط و املتطلبات لعقد أي صفقة دون أن يكون هناك أي مشكل

  تهدف خاصية التمويل الدولي إلكتساب املوارد إلاقتصادية و الحصول عليها و تخصيصها و توزيعها بهدف

تحقيق التوزيع لامثل , فالشركة متعددة الجنسيات ترغب و تعمل على تحقيق مستوى من املوارد و العوائد 

 . ئات من الدولأاملالية بالنسبة لكامل هيئاتها الدولية , و حسب إختالف مواقع هذه الهي

 لتؤكد :لالضمان وسيلة  –ثانيا 

زيادة على إعتبار الضمان وسيلة للتمويل الخارجي , فهو يلعب كذلك دور وسيلة للتؤكد فهي تساعد املصدر لاجنبي و 

ون املستورد على معرفة ما مدى الثقة املتبادلة بينهما , و هذا راجع لكون الصفقة التي يستعملونها تسير على نجاح د

أي مشكل و يمكن إثبات الضمان على أنه وسيلة للتؤكد من خالل الوثائق املحررة ما بين املصدر  املستورد كما ال 

ننس ى بأن الضمانات الدولية تعمل على إرساء الطمأنينة في نفوس املتعاملين التجاريين , من خطر قد يواجههم إذ تم 

الضمان لعقد الذي يقوم عليه لاهمية من خالل بنوداتي تظهر هذه كل هذه النقاط ال التعامل بينهم باإلضافة إلى

الدولي , من أجل تحقيق لامان و السعي إلتمام الصفقة التجارية من دون مشاكل   التي بدورها تعمل على تبرير الرقي 

أ(1). في مستوى تطور التجارة الخارجية

 الدوليةاملطلب الثالث : ايجابيات و سلبيات الضمانات البنكية 

أ. للضمانات البنكية ايجابيات و سلبيات ليس فقط على املورد و املستورد و إنما على الرجل املصرفي كذلك

 (2) ايجابيات الضمانات الدولية : –أوال 

 بالنسبة للمصدر : –1 

املستوردين يفرضهالقيم املالية التي أنشأت أساسا لتنوب عن إستالم السندات و االضمانات البنكية الدولية  -     

على املصدرين كضمان للسير الحسن للعملية التجارية و بمجيء الضمانات تخفف عبء الخزينة و أصبح املصدر 

 . يتعامل مع البنوك و يستفيد من سمعتها الجيدة

 . على التنفيذ الجيد و السريع للعتمادالضمانات البنكية الدولية أول طلب يشجع املصدر  -    

 بالنسبة إلى املستورد :  - 2  

من شروط إنشاء الضمانات البنكية الدولية يتضح أمامنا أن املستورد يعد املستفيد لاول من الضمان , فاملصدر  - 

 . يعد مستفيدا في إلاعتماد آمر إلنشاء إلاعتماد املستندي

                                                           
1
 .93الطبعـة األولى، ص –طـارق عبد المالك، البنـوك التجـاريـة و التطـورات العالميـة و انعكاساتهـا على أعمـال الينـوك اإلسكنـدريـة  -  

2
 وثـائـق من وكـالـة الينـك الخـارجي الجـزائري. -  
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كما تقوم الضمانات بضمان املستورد و التعويض في حالة ما إذا أخل املصدر بأي إلتزام من إلتزاماته فالضمانات  - 

البنك الضامن دون النظر البنكية الدولية و حالة أول طلب تمكن املستورد من إلاستفادة من التعويض عن طريق 

أ. هن على صحة طلبهإلى شرعيته أي املستورد ليس مجبرا على تقديم وثائق ليبرأ

 بالنسبة للرجل املصرفي : – 3

أ:هناك إيجابيات إقتصادية و قانونية 

أمن القواعد املوحدة للغرفة التجارية الدولية ما يلي : 13القانونية حسب املادة 

كل الضامنين و الضامنين املقابلين ال يتحملون أية مسؤولية في أي ظرف من الظروف التي يمكن أن تعرقل نشاطها  -

أ. .......الخ. بسبب أي قوة قاهرة , مشادات

أ. و أي سبب خارج نطاقها و مسؤوليتها

فهنا البنك ليس مسؤوال و هذا يسمح له  البنك ال يستدل في شرعية طلب املستورد أو املصدر في تنفيذ إلتزاماتهم -

الغير املباشر فالبنك الضامن املقابل يحتفظ بمصداقيته أمام الشركاء  بالحفاظ على سمعته الدولية , ففي الضمان

أ. الخارجيين و كذا أمام البنوك املراسلة التي يمكنها أن تتخذ إجراءات إنتقام في الحال

أ. با للبنك مقارنة باألخطار التي تعد ضعيفة نسبياكما تعود بالعمولة التي تعتبر مكس

 سلبيات الضمانات البنكية الدولية : –ثانيا 

 بالنسبة للمصدر : – 1

أكد التطبيق و خاصة في السائرة في طريق النمو كثيرا من املستوردين يقومون بطلب الضمان فقط لعدم إحساسهم 

رتهم في الصفقات التجارية الدولية,  فالضمان البنكي الدولي يعد الثقة و لامان اتجاه نوايا املصدرين أو نقص خب

وسيلة للحصول على العملة الصعبة او الحصول على تخفيضات أو خصم ففي التعسفي بعد من طرف املستورد 

أ: الذي يأخذ عدة أشكال أهمها

إنما من أجل صفقة أخرى و يمكن أن يطلب املستورد تعويض ليس للصفقة التي تم إنشاء الضمان من أجلها , و  -

أ. هذا مع نفس املتعامل

يمكن للمستورد استعمال الجملة بطريقة محلية و يعني التمديد أو الدفع و هذا في الضمان التعهدي بهدف إبقاء  -

أ. عرض املصدر قائم إلى أن يتم عقد الصفقة في حين يقوم املصدر بدفع العموالت البنكية املرتفعة

أ. يمكن املستورد استعمال ضمان استرجاع التسبيق كوسيلة ضغط على املصدر -
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في حالة ضمان حسن التنفيذ يمكن للمستورد أن يطالب بحقه في الضمان حتى و لو لم يحل لامر بإلتزاماته اتجاه  -

ون مرتفعة و خاصة إذا املستفيد و نقول أن املصدر أمام جملة من املخاطر أهمها مجبرا على دفع عموالت بنكية و تك

أ. استعملت جملة التمديد أو الدفع من طرف املستفيد

 بالنسبة للمستورد : – 2

كما سبق أن رأينا يمكن للمستورد إستالم التعويض ألول طلب , في الظروف الطارئة يمكن أن يواجه جملة من 

أ. د الرفض بالدفعالصعوبات و في هذا الشأن و تكون قانونية أو دولية , فقد يتلق  املستورأ

أبالنسبة للرجل املصرفي : –3

أ. عموما فالبنك الضامن يجد نفسه أمام جملة من املخاطر أهمها عمد الطلب التعسفي

و في حالة إستعمال املستورد للضمان و في حالة القواعد الدورية , الظروف الطارئة مثل الحصار أو الحرب و هنا 

أ. تنفيذ مهمتهالضامن ) البنك ( يجد الصعوبات في 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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من خالل هذا الفصل توصلنا إلى أن البنوك لها دورا مهما في التجارة الخارجية و العالقة بينهما تكمن في تمويل      

ظهور الشركات إلى زيادة  التجارة الخارجية بعدة طرق , حيث أدى زيادة املعامالت الدولية بين مختلف الدول و 

الحاجة لتمويل التجارة الخارجية بحيث هذه املعامالت تمنح للبنوك دورا أساسيا و هاما و هذا لتسوية املالية 

أ . اء للمصدر أو املستوردسوأ زمئتمان الالأالناشئة عن املعامالت الدولية بحيث تقوم بتقديم إلاأ
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 :تمهيد  

من أجل تسهيل و توسيع التجارة الخارجية و التخفيف من العراقيل التي تجابهها و املرتبطة خاصة بالجانب املالي ,     

فإن النظام البنكي يسمح باللجوء إلى عدة تقنيات مختلفة لتمويلها , حيث يتيح للمؤسسة املصدرة و املستوردة على 

بدون عراقيل و من بينها إلاعتماد املستندي  نة في أقل وقت ممكن و السواء إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل املمك

الذي نشأ تلبية لحاجيات التجارة الدولية منذ الحرب العاملية ألاولى ثم أخذ بالتطور مع قيام غرفة التجارة الدولية 

ف ألاعراف و العادات بوضع قواعد و أعراف دولية موحدة لإلعتماد املستندي , للحد من املشاكل التي يثيرها إختلا

ابين الدول .

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 االعتمـاد المستنـدي كـأداة لتمـويـل التجـارة الخـارجيـة              :      الثـانيالفصـــل 

 
30 

 املبحث ألاول : ماهية إلاعتماد املستندي 

تلعب إلاعتمادات املستندية دورا رئيسيا في التجارة الخارجية فهي وسيلة دفع مضمونة في املعاملت التجارية و تسهل 

االبنوك بواسطتها عملية الدفع بين البائع و املشتري .

 املطلب ألاول : مفهوم و نشأة إلاعتماد املستندي 

 مفهوم إلاعتماد املستندي : –أوال 

 من الناحية اللغوية :* 

إن كلمة إلاعتماد هنا يقصد بها قرض , أما املستندي يقصد بها تلك املستندات و الوثائق املرتبطة بالعملة التجارية  

ااملمولة عن طريق هذا القرض .

 صطالحية :من الناحية إلا * 

يقصد باإلعتماد املستندي ذلك إلاعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب عميله أيا كانت طريقة التنفيذ , سواء  

كان بقبول كمبيالة أو بالوفاء لصالح متعامل ألامر بفتح إلاعتماد و هو مضمون بحيازة املستندات املمثلة للبضاعة في 

ا)1(الطريق أو معدة لإلرسال .

 الناحية التقنية : من* 

مقابل املستندات و هي الوسيلة ألاكثر شيوعا و استعماال في مجال التجارة الدولية ,  فاإلعتماد املستندي يعني الدفع 

على طلب املستورد ) مشتري البضاعة ( الذي يطلب فتح إلاعتماد  فهو عملية قرض من نوع إلالتزام باإلمضاء  بناءا 

ل لصالح املصدر بعد أن يكونا الطرفان قد إتفقا على شروط العقد بكل تفاصيله مع من أحد البنوك في الداخ

تحديد نوع إلاعتماد الذي تم فتحه , و بموجب هذا إلالتزام يقوم البنك بدفع مبلغ معين للمصدر مقابل حيازة 

اقية املنشأة لإلعتماد ذاته , و الوثائق املتعلقة بالسلع محل العقد و التي ينبغي أن تكون مطابقة شكل و مضمونا لإلتف

كذلك للمواصفات املتفق عليها , على اعتبار أن شروط التسديد للمستفيد املطابقة الكلية و الصارمة لكل الوثائق 

ا(2)املتعلقة بالبضاعة  موضوع الصفقة مع الشروط و املواصفات املذكورة في إلاتفاق املبرم للقرض .

 من الناحية الفقهية : * 

هو تعهد مكتوب يصدر من مصرف يسمى العميل آلامر , يتعهد فيه البنك بأن يدفع للمستفيد مبلغا معينا مقابل 

في الخطاب املرسل له و يسمى خطاب إلاعتماد , و ذلك خلل املدة املحددة تقديم املستفيد للمستندات املشار إليها 

                                                           
1
وري، أبـو عتـروس عبـد الحـق، الوجـيز في البنـوك التجـاريـة، كليـة العلـوم االقتصتاديـة التجـاريـة و علـوم التسييـر، جـامعـة المنتـ -  

 .68، ص0222قسنطينـة، 
2
،          0200د.شريـف علي الصـوص، التجـارة الدوليـة و األسـس و التطبيقـات، دار أسـامـة للنشـر و التوزيـع، الطبعـة األولى، عمـان،  -  

 .092ص 
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أ بمناسبته و كذلك عن سائر العلقات الناشئة عن عملية به و يعتبر عقد إلاعتماد مستقل عن عقد البيع الذي نش

ا(1)إلاعتماد املستندي .

 (2)من ناحية ألاعراف الدولية :* 

 3991لسنة  055إلى اللئحة رقم  من حيث التطبيق العملي في إطار الئحة ألاصول و ألاعراف الدولية و استنادا 

الصادرة عن غرفة التجارة الدولية , عرف إلاعتماد املستندي بأنه : أي ترتيبات مهما كان شكلها أو نوعها يقوم بها 

ا عتماد ( وفقا لتعليمات يقوم ب:البنك ) فاتح إلاعتماد ( بناءا على طلب العميل ) طالب فتح إلاا

اأو يدفع قيمة السحوبات املسحوبة من املستفيد .الدفع إلى شخص ثالث مستفيد  -

أن يحمل بنكا آخر بالدفع أو بقبول السحوبات أو دفع قيمتها و ذلك مقابل مستندات معينة يشترط أن تكون  -

ا(3)مطابقة لشروط إلاعتماد .

 إلاعتماد املستندي : نشأة –ثانيا 

نشأت إلاعتمادات املصرفية و تطورت في البلدان ألانجلو ساكسونية ثم انتشرت في أروبا و بقية أنحاء العالم , و كان 

أول من استعمله الحكام املحليون للحصول على ملف لتأمين مرتبات خدمهم , و تعود أول صورة من صور 

ا. 3053إلاعتمادات املصرفية إلى سنة 

ملستندية تلبية لحاجات التجار الذين يحتاجون ألموال ينفقونهاخارج بلدهم في شراء ما و قد نشأت إلاعتمادات ا

يحتاجونه إليه من بضائع دون أن يضطرو لنقل هذه ألاموال في ترحالهم و تحمل مخاطر ذلك , و قد إزداد استعمال 

رى في أروبا خاصة في بريطانيا هذه إلاعتمادات على نطاق واسع منذ القرن الثامن عشر بعد الثورة الصناعية الكب

بغية تمويل التجارة الخارجية و بشكل خاص تجارة القطن , بحيث أصبح إلاعتماد املستندي الوسيلة ألاولى في تمويل 

التجارة الخارجية منذ الحرب العاملية ألاولى و اتساع نطاق التجارة الخارجية بين الواليات املتحدة ألامريكية  دول 

خاصة أروبا على شكل مواد أولية أو مصنعة و بسبب تقديم املواصلت و إقبال بعض التجار الذين ال  العالم القديم

يرتكز لثقتهم التجارية على املبادالت الدولية على سبيل املغامرة و تقلب سعر الخصم الحاد بسبب ألازمات إلاقتصادية 

االتي عمت العالم كله .

بعض الش يء بعد الحرب العاملية الثانية بسبب صعوبات توفر النقد ألاجنبي  و قد توقف نمو إلاعتمادات املستندية

منه كثير من  بالنسبة لبعض البلدان , و تبنت بعض الدول لنظرية إلاكتفاء الذاتي , و بسبب العجز الذي عانت

ا(4)ها الخارجية .مدفوعاتالبلدان في ميزان 

                                                           
1
المـاجستيـر في  سمـاح يوسـف اسمـاعيل السعيـد، العـالقات التعـاقـديـة بيـن أطـراف عقـد االعتمـاد المستنـدي، أطـروحـة لنيتل درجـة -  

 .  08، ص0222القـانون بكليـة الـدرايتات العليـا، جـامعـة النجـاح الوطنيـة في نـابلـس، فلسطيـن، 
2
 بعـة الثـانيـة،أسـامـة عبـد المنعـم بسيـوني، االعتمـادات المستنـديـة، فتـن االستيـراد و التصـديـر، الشـركـة العربيـة المتحـدة للتسـويـق، الط -  

 .92، ص0202
3
 .01، ص0222جمـال يوسـف عبـد النبـي، االعتمـادات المستنـديـة، مــركـز الكتـاب األكــاديمي، الطبعـة األولى،  -  

4
 . 6-1، ص 0999حسـن ديـاب، االعتمـادات المستنـديـة التجـاريـة، المـؤسسـة الجـامعيـة للنشـر و التوزيـع، لبنـان،  -  
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 املطلب الثاني : أهمية إلاعتماد املستندي :

همية إلاعتماد املستندي تكمن أساسا في الدور الحاسم الذي يلعبه هذا النوع من إلاعتماد في تمويل التجارة إن أ

الخارجية خاصة ما تعلق منها بالواردات فهو يلعب دورا هاما في تقريب وجوهات النظر بين املتعاملين إلاقتصاديين 

دل الدولي من حيث الحجم و النوع و ما لذلك من انعكاسات على املستوى الدولي و كذا تسهيل و تسريع عمليات التبا

اعلى  النمو إلاقتصادي للدول و على التطور بشكل عام .

اإلاعتماد املستندي ترتبط بالعناصر املتمحورة حوله .فإن أهمية 

 بالنسبة للمستورد ) طالب فتح إلاعتماد ( : –أوال 

الصفقات و إتمامها حسب الشروط املتفق عليها مع عميله في الخارج يجعله هذا النوع من القرض مطمئنا على إبرام 

ا)1(, و أنه ال ينتقل إلتمام الصفقة بل يتم ذلك تلقائيا عن طريق الوساطة البنكية .

يمنح هذا النظام للمستورد التأكيد و الضمان بأن البنك لن يدفع للبائع أو أنه لن يكون مدينا لبنكه إال بعد تأكد  -

ان أن البائع قد نفذ كل الشروط و إلالتزامات تنفيذا صحيحا كما تم إلاتفاق عليه .البنك م

اال يضطر لدفع قيمة إلاعتماد سلفا فاملدة قد تصل إلى أربعة أو ستة أشهر ريثما تصل البضاعة . -

يكون واثقا من أن بضاعته قد تم شحنها و ستأتي مطابقة للشروط املتفق عليها و خاصة عندما يطلب شهادة  -

ااملتفق عليها في إلاعتماد .معاينة تتعاطى أعمال الكشف و التأكد من املواصفات حسب الشروط 

 بالنسبة للمصدر ) املستفيد ( : –ثانيا 

يكون على ثقة من أن بضاعته التي يحضرها أو يضعها مباعة و لن تتكدس في املستودعات و يكون سعر بيعها  -

امعروفا غير معرض للخسارة في حال تدهور ألاسعار .

ايكون على ثقة بأنه سيحصل بشكل مؤكد على ثمن البضاعة التي يشحنها إلى املشتري . -

ستندية و ذلك عندما يخصم العميل هذه الكمبيالة لدى البنك قبل تاريخ قد يدفع البنك قيمة الكمبيالة امل -

استحقاقها لذا يعد هذا تمويل دائما للبائع و ميزة إضافية , و ال يحجم البنك على خصم هذه الكمبيالة عادة نظرا 

البائع بذلك على ل للضمان الذي توفره له املستندات املرفقة و إلاعتماد الذي تم إصداره ملصلحة البائع , فيحص

الفوائد التي سيحصل عليها فيما لو باع البضاعة نقدا , و قد أضافت هذه السهولة في الخصم على الكمبيالة 

ااملستندية صفقة جديدة كآداة هامة لتسوية دين الثمن .

ايمكن للبائع الحصول على التسهيلت املصرفية لتجهيز البضاعة مقابل إلاعتماد . -

                                                           
1
 بـد الحـق، الوجيـز في البنـوك التجـاريـة، كليـة العلـوم االقتصـاديـة التجـارية و علـوم التسييـر، جـامعـة المنتـوري، قسنطينـة،أبـو عتـروس ع -  

 .  66، ص0222
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ة بيع البضاعة في بلد أجنبي ال يعرف شيئا عن نظمه و قوانينه إذا أخل املشتري بإلتزاماته بآداء يتجنب مخاطرا -

االثمن , كما يجنبه إلى حد كبير مخاطر التقاض ي و ما يصاحب ذلك من املصاعب و التأخر في تسليم الثمن .

تورد ( حيث يتكفل هذا ألاخير بإتخاذ نظم مراقبة النقد في بلد املشتري ) املسيجنبه من الصعوبات الناجمة عن  -

اجميع إلاجراءات الضرورية قبل فتح إلاعتماد باعتبارها جزءا من إلتزاماته بأداء الثمن .

دون إلحاق الضرر بالبائع الذي يلتزم بشحن البضاعة و إرسال املستندات و ما يترتب على ذلك من نفقات  يحول  -

اإلستيفاء ثمنها .

ابقة للشروط , فتعفيه من دفع الغرامات املفروضة من قبل الدولة في حال وجود مخالفات املستندات ستصل مط -

امثل عدم تصديق الفواتير و شهادة املنشأ فيدفع تعويض .

 بالنسبة للبنوك : –ثالثا 

فتشكل للبنوك دخل من جراء العموالت التي يتقضاها و التأمينات التي يأخذها بة سيمثل إلاعتماد املستندي بالن

امصدرا تمويليا ال بأس به , كما أن البنك يوظف هذه التأمينات في سيولة هذه البنوك.

بالنسبة للبنك املحلي فإنه سيتقاض ى عمولة معينة نتيجة خدماته التي يقدمها في هذا املجال باإلضافة إلى التأمينات 

االتي يأخذها و التي تشكل مصدرا تمويليا له .

راسل فإنه يتقاض ى عمولة تتفق و دوره في إلاعتماد , فإن كان دوره كمبلغ لإلعتماد فإن عمولته بالنسبة للبنك امل أما

اتختلف عما إذا كان دوره مغررا لإلعتماد .

يساعد إلاعتماد املستندي البنك على توسيع عملياته و ترسيخ علقاته مع الخارج مما ينتج عنه إمكانية استخدامه 

ا(1)بية فيستفيد من العموالت الناتجة عن آداء هذخ الخدمات .كبنك مراسل للبنوك ألاجن

 بالنسبة للتجارة الدولية : –رابعا 

املستندي على إنتشار و توسيع التجارة الخارجية خاصة و أنه يسهل النواحي املالية التي كانت كثيرا ما يساعد إلاعتماد 

كل من البائع و املشتري , فتسهل       تقف حائل أمام إنتشار هذه التجارة فتقوم البنوك بدور الوسيط الذي يثق به 

ي الثمن إلى حال إستلمه للمستندات الخاصة بهذه عملية قبض ثمن البضاعة حال شحنها بينما ال يدفع املشترا

االبضاعة .

و من جهة أخرى فإن الغاية من إستعمال إلاعتمادات املستندية من قبل الدول ذات إلاقتصاد املوجه أو البلد التي 

ات إستيراد و تضع قيودا على حرية تداول النقود ) رقابة على الصرف ( أنه يحقق لها إشرافا و مراقبة كاملة على عملي

اتصدير البضائع .

                                                           
1
 .  022، ص0999نـاجي جمـال، المحـاسبـة و العمليـات المصـرفيـة، المـؤسسـة الجـامعيـة للنشـر و التوزيـع، الطبعـة األولى، لبنـان،  -  
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 املطلب الثالث : خصائص إلاعتماد املستندي 

املستندية من أهم الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف بصفة عامة , حيث تعد أساس تمويل  عتماداتتعد إلاا

املراسلين للمصارف حول التصدير ( في كافة أنحاء العالم و التي تنفذ من خلل شبكة  –الحركة التجارية ) إلاستيراد 

االعالم .

و إلاعتماد املستندي هو طلب يتقدم به املتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات البضائع من الخارج ,يقوم البنك 

بموجبه عن طريق املراسلين بسداد القيمة بالعملة املطلوب السداد بها , و تنفذ إلاعتمادات املستندية باملصارف من 

اخلل أسلوبين هما :

 ألاسلوب ألاول : -

و هو تنفيذ إلاعتماد املستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل املتعامل و يقتصر دور املصرف 

اعلى إلاجراءات املصرفية لفتح إلاعتماد لدى املراسل و سداد قيمة إلاعتماد بالعملة املطلوبة 

 ألاسلوب الثاني : –

كإئتمان مصرفي حيث يقوم املتعامل بسداد جزء فقط من قيمة إلاعتماد و يقوم و هو تنفيذ إلاعتماد املستندي 

اسداد قيمة إلاعتماد كعملية إئتمانية .املصرف باستكمال

او بالتالي فإن إلاعتماد املستندي مجموعة من الخصائص هي :

 خاصية الضمان : –أوال 

عليها مع البائع , و باملقابل فإنه يستوفي ثمن يضمن إلاعتماد املستندي بأن يستلم بذات الشروط التي تعاقد 

البضاعة و ذلك مقابل تقيده بالشروط املوضوعة في خطاب إلاعتماد باعتبار أن إلتزم املصرف اتجاهه نهائي و مباشر 

او مستقل عن عقد البيع الذي يرتكز إليه .

 خاصية إلائتمان : –ثانيا 

اسواء بالنسبة للمشتري أو البائعية إلائتمان إن إلاعتماد املستندي يلعب دورا مهما من ناح

 بالنسبة للمشتري : –أ 

تمكنه من الحصول على تسهيلت مصرفية متمثلة بعدم التسديد للمصرف حتى يتأكد من سلمة و صحة  -

ااملستندات .

 تمكنه من بيع البضاعة حتى قبل استلمها . -

ا
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 بالنسبة للبائع : –ب 

عتماد بمجرد تقديمه املستندات املطلوبة للمصرف و إبرازها سند الشحن الذي يستطيع الحصول على قيمة إلاا -

ايثبت شحن البضاعة أي عندما تكون قد خرجت من حوزته و أصبحت في طريقها إلى املشتري .

ايمكن خصم الكمبياالت املسحوبة على املصرف قبل حلول موعد استحقاقها . -

 ثالثا : خاصية الوفاء :

إتجاه آخر , لإلعتماد املستندي مزايا عديدة  املستندي وسيلة لوفاء كل من البائع و املشتري بإلتزاماته يشكل إلاعتماد

ايوفرها سواء للعميل أو املستفيد .

 بالنسبة للمشتري :  - أ

فإنه يتأكد من عدم دفعه الثمن إال بعد أن تكون البضاعة قد خرجت من حيازة البائع و أصبحت في  -

استنادا إلى مطابقة املستندات لشروط خطاب إلاعتماد , و أيضا مستفيد من خبرة املصارف في طريقها إليه 

اهذا املجال إضافة إلى التوفير في الوقت .

 بالنسبة للبائع :  -ب  

فإنه يطمئن من استيفاء ثمن البضاعة بمجرد تنفيذه إلتزاماته بتسليم املستندات املطابقة لشروط إلاعتماد ذلك  -  

إلتزام املصرف إتجاهه نهائي , مباشر و مستقل عن علقة البيع مما يجنبه مخاطر عدم سداد الثمن في حال  ألن

للبائع ال تحققه أي وسيلة أخرى , و أخيرا فيبقى  أضف إلى ذلك قوة الضمان املعطى زاماتهتإخلل املشتري بإل

ا(1)مطمئنا أن املشتري سيبقى بعيدا عن منافسة من التجار .

 أطراف و أنواع إلاعتماد املستندي و آلية سيره  بحث الثاني :امل

نقوم بإبرازألاطراف املتدخلة في إلاعتماد املستندي , أنواعه املختلفة و كيفية سير إلاعتماد املستندي و ذلك عن طريق 

االتعرف على الوثائق للقيام بالعملية التجارية و كذلك إلاجراءات الواجب إتخاذها .

 املطلب ألاول : أطراف و أنواع إلاعتماد املستندي 

في هذا املطلب أنواع إلاعتمادات املستندية , لذلك ال بد لنا قبل الحديث عن هذه ألانواع أن نتعرف على سنتناول 

األاطراف املتدخلة في هذه العملية .

ا

 

                                                           
1
، ص 0228 مـازن عبـد العـزيـز فـاعـور، االعتمـاد المستنـدي و التجـارة اإللكترونيـة، منشـورات الحلبي الحقـوقيـة، الطبعـة األولى، لبنـان، -  

02-08. 
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 أطراف إلاعتماد املستندي : –أوال 

أربعة أطراف حيث أن كل طرف ملزم بإحترام تعهداته و الوفاء بإلتزاماته  إن عملية إلاعتماد املستندي تتم بين

ا لتحقيق الغرض الذي أنشأ من أجله و تتمثل هذه  ألاطراف في :

  le Donneurb dordreطالب فتح إلاعتماد ) املشتري أو املستورد ( – 1

و املتطلبات التي يراها مطابقة إلتفاقية البيع  و هو املتعامل أو املستورد الذي يطلب فتح إلاعتماد املستندي بالشروط

املعقودة بينه و بين املستفيد و يكون ملزما بدفع قيمة املستندات أو قبول السحوبات املتداولة بموجب إلاعتماد طاملا 

اهي مطابقة في ظاهرها ألحكام و شروط إلاعتماد املوقع منه .

  ( la Banque Emittrice)  ( 1) البنك فاتح إلاعتماد :  – 2

هو بنك املتعامل املستورد الذي يفتح ) يصدر ( كتاب إلاعتماد طبقا للشروط الواردة في طلب فتح إلاعتماد و هو 

شريطة أن البنك الوسيط الذي يلتزم و يتعهد نيابة عن عميله بقبول أو دفع قيمة املستندات املقدمة من املستفيد 

اتكون مطابقة ألحكام و شروط إلاعتماد .

  Le Benificaire) املصدر أو البائع (  : املستفيد – 3

و هو البائع أو املصدر الذي يتم فتح إلاعتماد لصالحه و يعتبر هو املسؤول عن ترتيب شحن البضاعة حسب شروط 

إلاعتماد , و عقد البيع الذي تم بينه و بين طالب فتح إلاعتماد و تجهيز املستندات بصورة مطابقة ملا هو وارد في متن 

تقديمها إلى البنك املبلغ أو املتداول للمستندات ضمن مدة صلحية إلاعتماد و قبض قيمتها حسب املتفق عليه في 

ا(2)إلاعتماد .

 (  La Banque Notificatrice)  : مبلغ إلاعتماد – 4

املستفيد بتقديم املستندات لقبض قيمتها و هو بنك املراسل الذي يطلب إليه البنك فاتح إلاعتماد تبليغ إلاعتماد إلى 

اعن طريق هذا البنك .

 أنواع إلاعتمادات املستندية : –ثانيا 

هناك عدة تقسيمات لإلعتمادات املستندية و سوف نركز على أهم ألانواع و أكثرها شيوعا و استعماال في عالم 

األاعمال و التبادالت الدولية .

ا

 

                                                           
1
 .  098، ص0200د.شريـف علي الصـوص، التجـارة الدوليـة أسـس و تطبيقـات، دار أسـامـة للنشـر و التوزيـع، الطبعـة األولى، عمـان،  -  

2
 . 00-01، ص 0222جمـال يـوسـف عبـد النبي، االعتمـادات المستنـديـة، مـركـز الكتـاب األكـاديمي الطبعـة األولى،  -  
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 ة تعهد البنك املصدر تصنيف إلاعتمادات من حيث قو  – 1

 Cré Doc Rovocableإلاعتماد القابل لإللغاء :  –أ 

تعديل أو إلغاء شروطه و هذا دون  هو ذلك إلاعتماد الذي يمكن فيه لجميع ألاطراف ) مستورد , مصدر , بنك آمر (

القطعي على إرسال  تحميل أي مسؤولية من قبل البنكين أو الطرف آلاخر إال في حالة قيام املصدر بتقديم الدليل

البضاعة ) سند الشحن ( للمستورد , و طاملا أن البضاعة قد تم شحنها فإن إلاعتماد ينفذ إلزاما , و توقف إجراءات 

إلالغاء إن تم مباشرتها , بحيث يصبح البنك آلامر ملزما بالتسديد في حالة التطابق مع الشروط و الوثائق املتعلقة 

اد سواء تعلق ألامر بالتسديد العاجل او آلاجل , فالبنك ال يمكنه في هذه الحالة بموضوع الصفقة مجال إلاعتم

ا(1)التراجع .

ير على الثقة بين املتعاملين و من سلبياته أنه ال يعطي و من أهم مميزاته السرعة في التنفيذ ) الدفع ( و إلاعتماد الكب

اللبنك .أي ضمان للمتعاملين خاصة املصدر و أنه غير مربح بالنسبة 

 ( : سير إلاعتماد القابل لإللغاء  11الشكل رقم ) 

ا

ا

ا

ا

ا

    Source :  

          BEA   unité Alger, les Crédits documentaires, péréphérie Hydra  

ااملصـدر: 

 إبـرام العقـد التجـاري بيـن املستـورد و املصـدر.  .3

 تقـديـم طلـب فتـح الاعتمـاد من طـرف املستـورد إلى بنكـه. .0

 بنـك املصـدر  يبلـغ  البائـع بفتـح الاعتمـاد لصـالحـه. .1

اـاء الاعتمـاد من طـرف كل من املستـورد، بنـك املستـورد، بنـك املبلـغ دون اخبـار  البـائـع )املستفيـد(.يمكـنه إلغ

ا      

 

                                                           
1
  - G.he   Grrand-H Maritini, Management des opérations de commerce international, Paris, p335. 

 البـائـع

 بنـك المبلـغ

 المشتــري

بنــك 

 المستـــورد

 يمكـن إلغـاء اخبـار المستفيـد
تبليغ  

 البائع

 (0طالب فتـح االعتمـاد  )
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  Cré Doc Irrevocableإلاعتماد املستندي غير قابل لإللغاء : –ب 

إن إلاعتماد املستندي الغير القابل لإللغاء , إعتماد قطعي و نهائي و يترتب على البنك إلزاما أصليا ال رجعية فيه , و ال 

هذا النوع من يجوز إلغاءه أو تعديله كونه منفصل على عقد البيع املبرم بين الطرفين البائع و املشتري و أهم ما يميز 

ة التغير في شروط العقد أوإلغائها مرهونة بإتفاق و تراض ي أطراف العقد فضل عن إلاعتماد املستندي هو أن إمكاني

اتحديد مدة صلحية بتاريخ أقص ى متفق عليه .

أما عن مساوئه فهي تتعلق أساسا باألضرار التي يمكن أن تلحق باملستفيد خاصة فيما يتعلق بخطر عدم امللءة و 

ؤولة على هذه ألاخطار , فضل على عدم السرعة في التنفيذ و ذلك خطر البلد ذاته , بحيث أن البنوك غير مس

ا. (1)لإلجراءات التي يتطلب إتخاذها  وقتا قبل التنفيذ

 غير قابل لإللغاء  ( : إلاعتماد املستندي 12الشكل رقم ) 

                                                                                (1)                        

ا

ا

ا

ا

ا

اBEA unité Alger, les crédits  documentaires op.citاملصـدر:                          

 ابـرام العقـد التجـاري بيـن املستـورد و املصـدر.  .3

 تقـديـم طلـب فتـح الاعتمـاد املستـورد من طـرف املستـورد لبنـكه، و يكـون التـزامـه قـاطع. .0

 املستـورد إلى البنـك املصـدر.ارسـال طلـب فـتح الاعتمـاد من بنـك  .1

او املصـدر.  يوجـد التـزام بيـن بنـك املبلـغ اخبـار بنـك املبلـغ املصـدر  بـأن الاعتمـاد فتـح لصالحـه، و ال  .4

ا

ا

ا

ا

                                                           
1
 .00جمـال يـوسـف عبـد النبـي، االعتمـادات المستنـديـة، المـرجـع سبـق ذكـره، ص -  

 المصـدر

 بنـك المبلـغ

 المستـورد

 طلـب فتـح 

تبليغ  

 البائع
ال يوجـد  طالب فتـح االعتمـاد  

 التـزام

التـزام   

 قـاطـع

 عقـد تجـاري  
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 تصنيف إلاعتمادات املستندية من حيث تعهد البنك املراسل  –ثانيا  

اCré Doc Unconfirmedإلاعتماد املستندي غير معزز : – 1

معزز يقع إلالزام بالسداد للمصدر على عاتق البنك فاتح إلاعتماد و يكون دون البنك بموجب إلاعتماد املستندي غير 

املراسل في بلد املصدر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ إلاعتماد نظير عمولة , فل إلتزام عليه , إذا أخل أحد 

ا(1) الطرفين بأي من الشروط الواردة في إلاعتماد .

ا   Cré Doc Confirme ملعزز :إلاعتماد القطعي ا – 2

البنك الذي قام بفتح إلاعتماد يلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت املستندات مطابقة للشروط و بالتالي 

يحظى هذا النوع من إلاعتماد املستندي بوجود تعهدين من البنكين ) البنك فاتح إلاعتماد و البنك املراسل في البلد 

ملصدر بمزيد من إلاطمئنان و بضمانات أو بإمكانية قبض قيمة املستندات و بطبيعة الحال ال يطلب املصدر ( فيتمتع ا

( إال عندما يكون جزءا من شروط املصدر على املستورد , فقد عزيزه في البنك املراسل ) املعززاالبنك فاتح إلاعتماد ت

ن العاملية املشهورة لعظم ثقة املتعاملين بها , كما أتوجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح إلاعتماد هو أحد البنوك 

البنوك املراسلو ال تقوم بتعزيز إلاعتمادات إال إذا توفرت عندها الثقة بالبنك املحلي فاتح إلاعتماد , و يكون ذلك نظير 

ا(2)عمولة متفق عليها .

  من حيث طريقة الدفع للبائع ) املستفيد ( –ثالثا 

 Cré Doc Avueإعتماد إلاطالع :  – 1

هو ذلك إلاعتماد الذي يمكن من خلله الحصول على قيمة الصفقة من بنكه بمجرد القدوم إليه و إظهاره للوثائق و 

يتحقق البنك من صحتها , بعد ذلك يقوم البنك آلامر بتحويل املبلغ فور إستلمه للمستندات و الوثائق الواردة إليه أو 

ااملصدر ( .للتحصل عليها من املستفيد ) 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           
1
 . 01، ص0999ان، حسـن ديـاب، االعتمـادات المستنـدة التجـاريـة، المـؤسسـة الجـامعيـة للنشـر و التوزيـع، لبنـ -  

2
 .  026، ص0200د.شريـف علي الصـوص، التجـارة الدوليـة أسـس و تطبيقـات دار أسـامـة للنشـر و التوزيـع، الطبعـة األولى، عمـان،  -  
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 ( : إلاعتماد املستندي باإلطالع13الشكل رقم )

ا

ا

ا

ا

ا

ا             

اSource BEA  Alger, les crédits documentaire  op - citاملصـــدر:                       

ا.إرسال املصّدرالبضاعة للمستورد –ا 3     

سند الشحن أو الجوي , املستندات امللحقة .......الخ  مجمل املستندات) فاتورة ,يقدم املصّدر ) املستفيد (  –ا0     

ا(إلى بنكه مقابل الدفع باإلطلع بشرط أن تكون هذه املستندات املقدمة مطابقة بعد التحقق .

بنك  بعد تحقيق بنك املصدر ) البنك املؤيد ( من املستندات و مطابقتها يقوم بإرسالها إلى بنك املستورد )  –ا1   

ادفع .إلاصدار ( لل

حين وصول املستندات يشرع البنك املستورد ) بنك إلاصدار ( في الفحص و يتأكد من مطابقتها و هذا يستدعي  –ا4   

ااملستورد ) آلامر ( قصد الدفع .

احين يدفع املستورد قيمة املستندات يقوم بنكه بتسليمه املستندات من أجل سحب البضاعة . –ا0   

ا(1)بنك املستورد ينفذ تحويل ألاموال نحو بنك القبول . –ا6   

  Cré Doc par Acceptation  عتماد املنفذ بالقبول : إ - 2

هو إعتماد مستندي بموجبه يتعهد البنك بقبول الكمبيالة املسحوبة على املشتري لكن دون خصمها و أن قبول 

املبلغ الكافي لتسديد قيمة الصفقة , و عند حلول أجل الكمبيالة يعني إعطاء أجل للمشتري من أجل تأمين 

إلاستحقاق ينبغي تقديم املستندات و الوثائق املتعلقة بالصفقة محل إلاعتماد , و عليه فإلتزام البنك يظل قائما إلى 

اغاية التسديد الفعلي للمستفيد ) املصدر ( .

ا

 

                                                           
1
 .06حسـن ديـاب، االعتمـادات المستنـديـة التجـاريـة، مـرجـع سبـق ذكـره، ص -  

 المصـدر المستفيـد 

 بنـك المصـدر 

 المستـورد اآلمـر 

 بنـك المستـورد 

الدفـع 

 الفـوري 
ارسـال  (0تقديـم المستنـدات ) (2اآلمـر بالدفـع )

 (2المستنـدات )

 (  0عقـد تجـاري)

 (8تحـويـل المبلـغ)

 (3ارسـال المستنـدات )
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 ( : إلاعتماد املستندي املنفذ بالقبول 14الشكل رقم )

  

ا

ا

ا

ا

ا             

 Source BEA Unité Alger, les Crédits documentaires op.citاملصـدر:                                     

اإرسال املصدر البضاعة إلى املستورد . –ا 3     

اإلى بنكه مرفقة بكمبيالة مسحوبة على البنك املستورد . يودع املصدر مجموعة املستندات –ا0     

ايقوم بإرسالها مع كمبيالة إلى بنك املستورد .بعد فحص بنك املصدر للمستندات   - 1     

ا4      ا حين وصول املستندات يشرع البنك في فحصها و إذا كانت مطابقة يرجع الكمبيالة بعد قبولها إلى بنك  –ا

ااملصدر .

ا0     يتلقى البنك املصدر الكمبيالة من البنك املستورد فيقوم بإرسالها إلى املصدر الذي يسمح له بتداولها أو  –ا

اإلاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ إلاستحقاق .

استورد حتى يتسنى له سحب البضاعة .يسلم البنك املستورد املستندات إلى امل –ا6    

  Le C ré Doc red clausألاحمر :إلاعتماد املستندي ذو البند  – 3

ون ألاحمر ليلفت إلانتباه إليه , 
ّ
سمي هذا النوع من إلاعتماد باملسطر باألحمر ذلك ألنه يحتوي على بند مميز مسطر بالل

و هذا البند يسمح للمصرف املراسل أو املصرف املؤيد بأن يدفع للمستفيد مقدما دفعات على الحساب قبل إستلمه 

من العميل آلامر و على مسؤوليته , نتيجة ملستندات املطلوبة و يدرج في إلاعتماد بناءا على طلب صريح الوثائق و ا

لذلك و في حال تمنع البائع ) املستفيد ( عن تقديم املستندات للمصرف املؤيد , يحق لهذا ألاخير أن يعود على 

مة ما دفعه و يتم اللجوء إلى هذا النوع من املصرف مصدر إلاعتماد و الذي يعود بدوره على العميل آلامر بقي

زمة للشحن .
ّ
 إلاعتمادات املستندية لتمويل البائع باألموال الل

 

ا

 المصـدر 

 بنـك المصـدر 

 المستـورد 

 بنـك المستـورد 

 ( 2قبـول الكمبيـالـة )
 (8المستنـدات )

 ات 

المستنـدات 

 (0الكمبيألـة )

ارسـال 

 المستنـدات

 عقـد تجـاري  

 (3الكمبيـالـة +المستنـدات )

 (0قبــول الكمبيـالـة )
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 تصنيف إلاعتمادات املستندية من حيث طريقة سداد املشتري   –رابعا 

  Le Cré Doc Enfermé Toutإلاعتماد املغطى كليا :  – 1

و هو الذي يقوم طالب إلاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك بتسديد املبلغ لدى وصول املستندات الخاصة إليه , 

العميل يكون قد زوده بكامل النقود اللزمة لفتح و تنفيذ إلاعتماد فالبنك في هذه الحالة ال يتحمل أي عبء مالي ألن 

لحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة , و لكن يظل البنك في إلاعتماد و تسديد الباقي عند ورود املستندات , في هذه ا

املغطى كليا مسؤوال أمام عميله عن أي استعمال خاطىء للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط إلاعتماد 

ا(1).قد توفرت أو إذا تأخذ فيه , كما يسأل عن أي خطأ منهي يرتكبه البنك املراسل في مهّمته 

 Le Cré Doc Partiellement Enferméإلاعتماد املغطى جزئيا :  – 2

خاصة هو الذي يقوم فيه العميل آلامر بفتح إلاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص , و هناك حاالت 

يؤخر الدفع لهذه التغطية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول املستندات , و أن 

اإلى حين وصول املستندات و أن يؤخر الدفع إلى حين وصول السلعة .

و يساهم البنك في تحّمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ إلاعتماد , و تقوم البنوك التقليدية بإحتساب فوائد 

م بديل آخر يسمى إعتماد على ألاجزاء غير املغطاة و هي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك إلاسلمية باستخدا

ااملشاركة .

 Le Cré Doc Est Enfermé: إلاعتماد غير املغطى  – 3

للمستفيد هو إلاعتماد الذي يمنح البنك تمويل كامل للعميل في حدود مبلغ إلاعتماد حيث يقوم البنك بدفع املبلغ 

ملستحق عندما يتفق عليه في آجال و فوائد عند تسليم املستندات ثم تتبع البنوك التقليدية عملئها لسداد املبلغ ا

عن املبلغ غير املسّدد و تختلف البنوك إلاسلمية عن كيفية تمويل عملئها بهذا النوع من إلاعتماد حيث تعتمد 

ا(2)صيغة تعامل مشروعة تسمى إ عتماد املرابحة .

 خامسا : تصنيف إلاعتمادات من حيث الطبيعة و الشكل 

 يمكن تقسيمها إلى نوعين : من حيث الطبيعة : – 1

  Import Cré Doc إعتماد إلاستيراد : –أ 

او هي التي تفتحها البنوك بناءا على طلب متعامليها من أجل إلاستيراد من دول أخرى .

ا

                                                           
1
 - anmik Nuddrzu, Théorie et pratique du commerce international, paris, 1990, P235.  

2
 .39، ص0999حسـن ديـاب، االعتمـادات المستنـديـة التجـاريـة، المـؤسسـة الجـامعيـة للنشـر و التوزيـع، لبنـان،  -  
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ا

  Export Cré Doc إعتماد التصدير : –ب 

ا(1)التي ترد لصالح مصدرين بواسطة البنوك في بلد املصّدر من أجل التصدير لدول أخرى. و هي

انقسمه إلى ثلث أنواع  من حيث الشكل : – 2

  Cré Doc Transférableإعتماد قابل للتحويل : –أ 

ف بالدفع أو بالقبول أو 
ّ
بالتداول أن يحول و هو الذي يستطيع بموجبه املستفيد إعطاء تعليمات للمصرف املكل

اإلاعتماد كليا أو جزئيا ملصلحة واحد أو أكثر من ألاشخاص الثانيين ) املستفيدين الثانيين ( .

غير أنه ال يمكن تحويل إلاعتماد إال إذا نص صراحة على إمكانية تحويله و ال يجوز تحويله إال مرة واحدة ما لم ينص 

اإلاعتماد خلف ذلك .

إلاعتماد بناءا على طلب املستفيد إلى أي مستفيد ثالث إال إذا نص إلاعتماد على خلف ذلك و بالتالي ال يجوز تحويل 

اسمح بهذا التحويل .

اإن عملية تحويل إلاعتماد املستندي تتم على خمس مراحل :

اطلب املشتري ) العميل ( من املصرف القيام بفتح إعتماد ملصلحة املستفيد . -      

اتبليغ خطاب إلاعتماد من املصرف فاتح إلى املصرف املراسل . -      

اتبليغ خطاب إلاعتماد من املصرف املراسل إلى املستفيد ألاول . -      

ف بتحويل إلاعتماد إلى املستفيد الثاني . -      
ّ
اأن يطلب املستفيد ألاول من املصرف املكل

ف بالتحويل إلى املستفيد الثاني . -      
ّ
ا(2) تبليغ تحويل إلاعتماد من املصرف املكل

  Revoling Cré Docإلاعتماد الدوري أو املتجّدد:  –ب 

و هو إلاعتماد الذي تتجدد فيه قيمته ألاصلية باستمرار حتى يتم إلغائه ) إذا كان قابل لإللغاء و للرجوع فيه ( أو حتى 

حيته ) إذا كان قطعيا ( و تتجدد القيمة ألاصلية لإلعتماد تلقائيا و بشكل آني فور استعماله كليا أو جزئيا , إنتهاء صلا

أو بعد إخطار البنك بدفع قيمة الكمبيالة التي تّم سحبها عليها و هو الغالب عمل . و تحدد نصوص العقد الشروط 

ا(3)التي يتم فيها تجدد قيمة إلاعتماد .

                                                           
1
 .00، ص0222جمـال يوسـف عبـد النبي، االعتمـادات المستنديـة، مـركـز الكتـاب األكـاديمي، الطبعـة األولى،  -  

2
، 0228 مـازن عبـد العـزيز فـاعـور، االعتمـاد المستنـدي و التجـارة اإللكتـرونيـة، منشـورات الحلبي الحقـوقيـة، الطبعـة األولى، لبنـان، -  

 .22-39ص
3
 .22، ص0999سـن ديـاب، االعتمـادات المستنديـة التجـاريـة، المـؤسسـة الجـامعيـة للنشـر و التوزيـع، لبنـان، ح -  
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 الظهير : إعتماد –ج 

إلاعتماد الظهير أو إلاعتماد القابل إلعتماد آخر يشبه إلاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحاالت التي يكون 

وسيط ليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثل وكيل للمنتج , و في هذه الحالة يقوم  فيها املستفيد من إلاعتماد ألاصلي

املنتج بضمانه إلاعتماد ألاول املبلغ له , و يستخدم هذا ألاسلوب خصوصا إذا املستفيد بفتح إعتماد جديد لصالح 

اوطا ال تتوفر في إلاعتماد ألاول.رفض املستورد فتح إعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب املنتج شرا

تقديم املستندات و عادة ما تكون شروط إلاعتماد الثاني مشابهة لإلعتماد ألاصلي بإستثناء القيمة و تاريخ الشحن و 

ا(1)و تحقيق الربح من الفرق بينهما. التي تكون في الغالب أقل و أقرب لتيّسر للمستفيد ألاول إتمام العملية

او عليه يمكن تلخيص كل أنواع إلاعتمادات املستندية في الشكل التالي :

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           
1
 . 02، ص0222محمـد محمـود فهمي، القـواعـد و العـادات المـوحـدة لالعتمـادات المستنـديـة، معهـد الـدراسـات المصـرفيـة،  -  
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ا

 ( : أنواع إلاعتمادات املستندية 10الشكل رقم )

ا   

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

                                                

 املعلـومـات السـابقـةلبـة باالعتمـاد على ااملصـدر: من إعـداد الط                                                

ا

من حيـث قـوة تعهـد 

 المراسلالبنـك 

 مستندي غير معزوز اعتمـاد

 اعتمـاد معـزوز

طريقـة من حيـث 

 الدفـع للبـائع

 اعتمـاد باإلطـالع

 اعتمـاد المنفـذ بالقبـول 

طريقـة من حيـث 

 سـداد المشتـري

 اعتمـاد ذو البنـد األحمـر

 اعتمـاد المغطى

 اعتمـاد مغطى كليـا

 اعتمـاد غيـر مغطى

حيـث قـوة تعهـد  من

 درـالبنـك المص

 اعتمـاد قـابل لإللغـاء

 اعتمـاد غيـر قـابل لإللغـاء

الشكـل     من حيـث 

 و الطبيعـة 

 من حيـث الشكـل 

 من حيـث الطبيعـة 

 اعتمـاد قابل للتحـويل  

 اعتمـاد دوري   

 اعتمـاد الظهيـر   

 التصـديـر    اعتمـاد

 اعتمـاد االستيـراد 
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ا

 املطلب الثاني : الوثائق املستعملة في إلاعتماد املستندي

تعتبر مستندات إلاعتماد املستندي في جميع مراحل تنفيذ العقد بين املستورد و املصدر مهّمة جدا و هي في الحقيقة 

رجوع إليه في التسوية املالية قبل تعكس الطرفين في تنفيذ العقد , باإلضافة إلى أنها تشكل ألاساس الذي يتم ال

إلاستلم الفعلي للبضاعة , و يمكن تقسيم املستندات إلى مستندات رئيسية و التي ال يمكن تنفيذ إلاعتماد بدونها  

ااملستندات الثانوية التي يطلبها الزبون لزيادة إلاطمئنان .

 إلاعتماد املفتوح (املستندات الرئيسية : ) الوثائق املتعلقة بالبضاعة محل  –أوال 

 الفاتورة التجارية : – 1

تعتبر الفاتورة التجارية الوثيقة ألاساسية في عمليات التجارة الخارجية , حجمها , قيمتها , نوعها . مواصفاتها و ووزنها , 

( 51)و تحرر على أكثر من ثلثة    هذه الوثيقة يجب أن يكون مبلغها باألرقام و بالحروف و بدون كشط و ال شطب 

انسخ و توقع من قبل مصدرها و هو البائع .

 وثائق أو بوليصة الشحن : – 2

            هي عبارة عن مستند يعترف به قائد الباخرة بأنه شحن البضاعة من أجل نقلها و تسليمها لصاحبها و في حالة

و تحتوي على ميناء  ،إذا كانت وسيلة النقل غير الباخرة فإنه يتطلب إصدار وثيقة حسب وسيلة النقل املسجلة

الشحن و مكان الوصول و أجرة الشحن و كيفية دفعها , و يطالب البنك فاتح إلاعتماد ألن تصدر بوليصة الشحن 

م
ّ
مه البوليصة ثم إن البنك  آلمره باعتبار أن البوليصة وثيقة تملك , وكيل الباخرة يسل

ّ
البضاعة املشحونة إلى من يسل

اتسديد قيمة إلاعتماد . فاتح إلاعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة و ال يسلّمها للعميل إال بعد

 شهادة التأمين : – 3

حال تعرض  هي الوثيقة الضامنة إللتزام املؤمن بدفع مبلغ التعويض إلى املؤمن له وفق الشروط املتفق عليها في

ا(1)البضاعة للمخاطر خلل الرحلة من ميناء الشحن حتى نقطة التسليم املحددة .

 املستندات الثانوية : –ثانيا 

اهي مستندات يستطيع املستورد أن يطالبها بالتفاوض ليضمن أكثر أن السلعة ستصل إليه في أحسن ظروف .

ا

ا

                                                           
1
 .22-23ر، االعتمـاد المستنـدي و التجـارة اإللكتـرونيـة، مـرجع سبـق ذكـره، ص مـازن عبـد العـزيز فـاعـو -  
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ا

 شهادة املنشأ : – 1

الحقيقي للبضاعة ,حيث تتضّمن إسم البلد الذي صنعت فيه و يصادق عليها من قبل هي الوثيقة التي تبّين املصدر 

الغرفة التجارية أو الصناعية أو إدارة الجمارك في بلد البائع , و أن تكون على عّدة نسخ تقدم أو ستظهر عند 

نها من تطبيق  بالنسبة ملصالح الجمارك في بلد املستوردعلما بأن هذه الوثيقة ضرورية جّدا  ، الضرورة
ّ
بحيث أنها تمك

انظام الرسوم الجمركية املناسبة .

 الشهادة الصحية أو الطبية : – 2

إذا تعلق ألامر ببضاعة تتطلب طبيعتها إصدار مثل هذه الشهادة , ينبغي توفرها لكي تتم عملية التصدير و إلاستيراد , 

ااملرتبطة بالصحة العمومية بشكل عام) ألادوية ( .كما هو الشأن إلستيراد املواد الغذائية بشكل خاص و تلك 

م من قبل هيئات مختصة في املجال الصحي .
ّ
اإن مثل هذه البضائع تتطلب شهادة من هذا القبيل , تسل

 شهادة بلد إلارسال : – 3

في البلد غير البلد  هي تلك الوثيقة التي تبّين لنا البلد الذي تّم منه إرسال البضاعة , على إعتبار أنها قد تكون مصّنعة

ااملراسل .

 شهادة ألاصل ) املصدر ( : – 4

تجاري غير البلد املستورد , كما تثبت في الوقت هي الشهادة التي بموجبها تبّين ما إذا كانت البضاعة مّرت بمركز عبور 

اذاته املصدر الحقيقي للبضاعة .

 الوثائق املتعلقة بوسائل النقل : – 0

مها للمصدر , ثبات لنقل إن هذه الوثائق يتم إ
ّ
صدارها من قبل صاحب وسيلة النقل مهما كانت طبيعتها و يسل

فل بها باعتباره يشكل أحد أطراف عقد إلايجار لوسيلة النقل , و أن هذه الوثائق عادة ما تعّرف 
ّ
البضاعة و التك

مة ,كونها تمثل سند ملكية ببوليصة الشحن التي تصدر ألمر فاتح إلاعتماد أو الشحن , و هي تكتس ي أهمية حاس

اللبضاعة .

و من بين وسائل النقل املعتمدة نذكر : وسيلة عن طريق البحر , النهر , الجو , البر , عن طريق السكك الحديدية , 

و عادة ما يتضّمن سند الشحن خاصة ما إذا تعلق ألامر بوسيلة نقل املائية أو الجوية  وعن طريق البريد و املواصلت .

ا(1).

                                                           
1
، 0222مـازن عبد العـزيز فـاعور، االعتمـاد المستنـدي و التجـارة اإللكتـرونيـة، منشـورات الحلبي الحقـوقية، الطبعـة األولى، لبنـان،  -  

 . 21 – 22ص
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ا

ا

 شهادات أخرى : – 6

 : هي ضرورية في بعض السلع التي تعتمد على الوزن و التي تحمل بشكل صعب مثل : الحبوب  شهادة الوزن

, الفوسفات , كذلك مهّمة ألاخشاب و الحديد و أحيانا تفرض وسيلة الشحن وجود الشهادات مثل شهادات 

 الشحن بالطائرة أو بالطرود البريدية .

 هي قائمة تتضمن أرقام الطرود املشحونة و أوزانها و محتوياتها التفصيلية و تظهر أهمية  : وثيقة التعبئة

هذه القائمة بالنسبة للشاحنين عندما يتم شحن طرود متشابهة إلى مستوردين مختلفين حيث تسهل عليهم 

 عملية الفرز و التسليم .

 ت خضوع البضاعة إلى تفتيش أجهزة : هي تلك الوثائق التي تثب شهادة التفتيش و الرقابة و الفحص

 الرقابة من أجل التأكد من سلمة املعلومات املبّينة في فاتورة الوزن و املواصفات .

 هي تلك املستندات التي تثبت خضوع البضاعة لكل إلاجراءات الجمركية . الشهادة الجمركية : 

 : الجهات املختصة و نختلف شروطها و عبارة عن إلاذن الرسمي الذي يصدر من  رخص التصدير و إلاستيراد

 (1)طرق الحصول عليها من دولة إلى أخرى .

 املطلب الثالث : إلاجراءات املسبقة للفتح و مرحلة التنفيذ

يمّر إلاعتماد املستندي بعّدة مراحل و إجراءات لتنفيذه بشكل نهائي و هذه إلاجراءات تبدأ بأول إتصال بين املستورد و 

ا: (2)و يمكن تقسيم هذه إلاجراءات إلىاملصّدر و تنتهي بإتمام الصفقة و حصول كل واحد على مستحقاته 

 إتصال املستورد باملصدر : –أوال 

ندي بإتفاق كتابي بين البائع و املشتري يرتبط فيه البائع بتصدير كمية من البضائع املطلوبة بسعر يبدأ إلاعتماد املست

معين , ثم يحصل املستورد على فاتورة مبدئية بها ثمن البضاعة و مواصفاتها و موعد تصديرها , و يتقدم بها إلى 

االجهات املختصة للحصول على املوافقة إلاستيرادية .

 العميل باستيفاء البيانات الواردة بطلب فتح إلاعتماد : قيام –ثانيا 

يتقدم العميل إلى البنك لفتح إلاعتماد فعليه أن يقوم بملء إستمارة خاصة لهذا العميل , و عليه فأي خطأ عند 

ى إستيفاء بيانات تلك إلاستمارة قد يسبب للبنك مشاكل كثيرة , و يجب أن يحتوي طلب فتح إلاعتماد املستندي عل

االبيانات التالية :

اما إذا كان العميل يرغب في فتح إلاعتماد بالبريد الجوي أو العادي مثل . -

                                                           
1
 . 20، ص0222جمال يوسف عبـد النبي، االعتمـادات المستنـديـة، مـركـز الكتـاب األكـاديمي، الطبعـة األولى،  -  

2
 .082  - 082، ص 0222عبـد المطلـب عبـد الحميـد، البنـوك الشـاملـة عملياتهـا و إداراتهـا، دار الجـامعـة اإلسكنـدريـة،  -  
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قد يطلب املصدر من املستورد فتح إلاعتماد عن طريق بنك معين يحدده له , في هذه الحالة يقوم العميل بتحديد  -

اهذا البنك لفتح إلاعتماد .

ايجب ذكر املستفيد و عنوانه . -

اب أن تكون املوافقة من الجهة املختصة للسلع لدى البنك املستورد .يج -

 مراجعة بنك املستورد املستندات املقّدمة لفتح إلاعتماد : –ثالثا 

يقوم البنك بمراجعة املستندات و أهّمها سند الشحن , وثيقة تأمين على البضاعة , الفاتورة و أي مستندات إضافية 

اية رصيد العميل أو وحدة إلائتمان و أن قيمة إلاعتماد في حدود قيمة ترخيص إلاستيراد باإلضافة إلى التحقق من كف

او بنفس العملة , و عند إلاتفاق يتقاض ى البنك عموالت مقابل فتح إعتمادات مستندية .

 بنك املستورد يقوم بفتح إلاعتماد املستندي لصالح البائع : –رابعا 

رد و بنكه , يقوم هذا ألاخير بإرسال خطاب للبائع ) املستفيد ( من إلاعتماد يضمن بعد التوّصل إلى إتفاق بين املستوا

إستعماله و  أساسا إسم آلامر و عنوانه و إسم املستفيد و عنوانه , و مبلغ إلاعتماد و مّدة نفاذه و مكان و طريقة

املستندية و يرسل هذا مباشرة املستندات املطلوبة و إلتزامات البنك , و يعرف هذا الخطاب بخطاب إلاعتمادات 

اللمستفيد أو عن طريق بنك بلده و عادة يكون بنك املستفيد .

 إتمام الصفقة : –خامسا 

عندما تتفق شروط إلاعتماد املستندية مع العقد املبرم يقوم املستفيد بإتمام إجراءات شحن البضاعة إلى املستورد و 

م 
ّ
للبنك ملراجعتهاو بذلك في ألاخير يتحصل كل واحد منهما على حقه , إعداد املستندات السابق عرضها و التي تسل

م بضاعته عند وصولها إلى بلده و املصدر يتحصل مقابل بضاعته على املبلغ املتفق عليه من قبل 
ّ
بحيث املستورد يسل

ابنكه .

 إمكانية إجراء بعض التعديالت : –سادسا 

في إلاعتماد املستندي مثل تعديل في مبلغ إلاعتماد و كذلك تعديل يطلب أحد ألاطراف في إلاعتماد بعض التعديلت 

امّدة صلحية إلاعتماد ...........الخ .

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

 مراحل فتح إلاعتماد املستندي :(16الشكل رقم )

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا . BEAاملصــدر:  معلـومـات مقـدمـة مـن الوكـالـة                                                                     

ا

 املبحث الثالث : مخاطر إلاعتماد املستندي و إلاحتياطات الواجب إتخاذها 

جهل املصدرين بأوضاع ألاسواق التي يوجهون إن عملية التصدير و إلاستيراد معرضة لعّدة مخاطر منها ما هو ناتج عن 

إليها منتجاتهم أو عن ألاوضاع املحيطة باملؤسسة العمومية املصدرة و املستوردة على حد سواء . كل هذه إلاجراءات 

تقف عائقا أمام الصادرات و تمنع إتساعها .و من أجل الحد من آلاثار السلبية لهذه ألاخيرة وجب إتخاذ بعض 

الصارمة لتسهيل عمليات التصدير .إلاجراءات ا

 املطلب ألاول : مخاطر إلاعتماد املستندي 

التي نعترض ألاطراف املشتركة في إلاعتماد أثناء  إلاعتماد املستندي كغيره من وسائل الدفع الدولية ال تخلو من املخاطرا

ا: (1)سير العملية و هي كالتالي

 في الوثائق : املخاطر الناتجة عن املخالفات املسجلة –أوال 

يجب أن تكون الوثائق املقدمة إلى البنك املصدر مطابقة لشروط إلاعتماد املستندي حتى يتم الدفع أو القبول , فإذا 

ة في الوثائق البسيطة مقارنة بشروط إلاعتماد فإن البنك يدفع مقابل هذه الوثائق و لكن 
ّ
كانت املخالفات املسجل

ذا رفضت الوثائق من طرف فاتح إلاعتماد و بنكه و ذلك يجعل حساب عميله يحتفظ بحق الرجوع على املستفيد إ

                                                           
1
 .22-22، ص 0996ة الفعـالـة لخـدمـات الينـوك الشاملـة، مـؤتمـر األهـرام القــاهـرة، مصـر، طلعـت أسعـد حميـد، اإلدار -  

 المصـدر 

 بنـك المصـدر 

 المستـورد 

 بنـك المستـورد 

 ( 2الدفـع )
ارسال 

المستنـدات     

(8) 

اخبار 

بفتح 

االعتماد   

(2) 

الدفـع   

(02   ) 

 ( 2ارسـال البضـاعـة )

 (3ارسال طلب فتح االعتماد)

 (1ارسال المستندات )

 ( 6الدفـع )

طلب فتح 

االعتماد 

(8) 

 (0عقـد تجـاري )
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مدينا باملبلغ املسدد و إذا لم يكن املستفيد عميل لدى البنك املنفذ لإلعتماد فيمكنه الحصول على املبلغ من طرف 

اهذا ألاخير مع تقديم ضمان الوثائق غير املوافقة من قبل بنكه .

ا

غ يعلم البنك الفاتح باملخالفات عن طريق إحدى و إذا كانت املخالفات ا
ّ
ة في الوثائق متوسطة فإن البنك املبل

ّ
ملسجل

ا.يتصرف بناءا أو إنطلقا من رّده وسائل إلاتصال بأقص ى سرعة و التي يستشير عميله ) فاتح إلاعتماد ( وا

 مخاطر املتعاملين : –ثانيا 

اتتمثل هذه املخاطر فيما يلي :

اترجع أسباب هذه املخاطر إلى :مخاطر خاصة باملنتجات ذاتها :  – 1

اإلغاء الطلب من جانب املستورد بعد إعداد املنتجات . -

اعدم قدرة املصدر على الوفاء بإلتزاماته الخاصة بالجودة . -

اعدم رغبة املصدر في تنفيذ التعاقد . -

ا: ترجع هذه املخاطر إلى :مخاطر إلائتمان  – 2

ام قدرة املستورد على التسديد .عد -

اعدم قدرة املصدر أو عدم رغبته في إعادة سداد املبالغ املسددة إليه في حالة عدم الوفاء بإلتزاماته . -

 مخاطر الظروف البيئية : –ثالثا 

او تتمثل هذه املخاطر فيما يلي :

ا: و أسباب هذه املخاطر هي :مخاطر سياسية  – 1

الحرب , التوترات ....الخ( التي تؤدي إلى منع املستورد من تنفيذ إلتزاماته .ألاحداث السياسية ) ا -

اأحداث السياسة التي تؤدي إلى منع املصدر من تنفيذ التعاقدات مع املستورد . -

او أسباب هذه املخاطر تكمن فيمل يلي : مخاطر التمويل : – 2

اراء الدفع في املواعيد املحددة رفض أو عدم قدرة الدولة أو الشخصيات املتعاملة إج -

الناتجة عن عدم وفائه إللتزاماته.عدم قدرة املصدر على تمويل املبالغ ا -

ا
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ا

ا

 مخاطر الصرف : و أسباب هذه املخاطر هي : –ا1

اإنخفاض قيمة العملة املتفق عليها مقارنة بعملة البلد ينعكس سلبا على املستورد . -

اها بما يزيد من ثمن البضاعة .إرتفاع قيمة العملة املتفق علي -

 املخاطر العامة : –رابعا 

هي كل املخاطر الناتجة عن ألاحداث الخارجية و املستقلة ,فوق كل أطراف إلاعتماد و لكنها تؤثر بصلة مباشرة أو غير 

امباشرة على السير الحسن لعملية إلاعتماد املستندي و يمكن حصرها :

االسياسة .إنقطاع إلاتصاالت نظرا ألحداث  -

اإضراب مصالح النقل و الشحن الناقلة للبضاعة . -

االكوارث الطبيعية . -

احصر خروج البضائع . -

او ما ينّجر منها من عواقب . الحروب -

اأعمال الشغب و العنف  -

 املطلب الثاني : إلاحتياطات الواجب إتخاذها قبل و بعد فتح إلاعتماد املستندي

االواجب إتخاذها قبل و بعد فتح إلاعتماد .نعرض بعض إلاحتياطات 

 قبل فتح إلاعتماد : –أوال 

قبل إجراء عملية إلاعتماد املستندي يجب إتخاذ مجموعة من إلاحتياطات لضمان السير الحسن لها و تتمثل فيما 

ا: (1)يلي

املضمون و كذا التواريخ املحددة إلاعتماد يجب أن يتم تحديد الوثائق و وصفها بّدقة , و وصف بالنسبة إلصدار  –ا3

ا, من القواعد و ألاعراف. 00,ا03,ا05لصلحيتها حسب املواد 

بالنسبة للبضاعة يجب أن توصف بإختصار لكن بّدقة كافية بخصوص النوعية , املواصفات , السعر , الكمّية  –ا0

ا.........الخ

                                                           
1
 . 86  - 88، ص 0999حسـن ديـاب، االعتمـادات المستنـديـة التجـاريـة، المـؤسسـة الجـامعيـة للنشـر و التوزيـع لبنـان،  -  
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ا

ا

ستورد ال يجب عليه أن يستعمل مباشرة الطريقة املكلفة بالنسبة إلستعمال إلاعتماد املستندي كوسيلة دفع , امل –ا1

كاإلعتماد غير قابل لإللغاء و املؤكد كما يجب إلاشارة إلى أنه حين تستعمل طريقة إلاعتماد املستندي غير قابل لإللغاء 

د فإن تكاليف التأكيد يتحّملها املستورد .
ّ
او املؤك

تفاصيل مبالغ فيها عند فتح إلاعتماد أو عند تعديله , هذا على البنك أن يعارض كل إجراء من شأن فرض  –ا4

التوضيح مهم جدا ألنه في غالب ألاحيان يحاول املستورد تعقيد ألامور على املصدر أن يكون يقظا لهذا املوضوع و 

اعليه أن يطلب التبسيط في حالة التعقيد .

عة التجارية التي يتمتع بها في ألاسواق إضافة إلى كل على البنك التأكد من متانة الوضع املالي للمستورد و السم –ا0

ا(1) ما سبق هناك شروط موضوعية يتعّين على البنك التحقق منها مقابل فتح إلاعتماد و هي :

ايلتزم البنك بأن يتحقق من توفر إلاستقرار السياس ي في بلد إلاستيراد .شروط سياسية :  -

يلتزم البنك بمعرفة املبادىء التي تسود القانون املدني و التجاري لبلد إلاستيراد , و خاصة ما  شروط قانونية : -

ايتعلق بعقود البيع و حقوق كل الدائن واملدين , معرفة السياسة إلاقتصادية للدولة .

صناعي و موارده يجب على البنك معرفة الوضع إلاقتصادي لبلد إلاستيراد و ربطه بالوضع ال شروط إقتصادية : - 

االطبيعية , و موارد الدخل الرئيسية فيه و مدى إقبال الجمهور على البضاعة محل عقد البيع .

يشمل التسهيلت التجارية و إلاقتصادية التي يتمتع بها املستورد و قوة املنافسة التجارية التي  شروط تجارية : - 

قارن بين القيمة السوقية لها و القيمة التي نّص عليها عقد البيع أو يتمتع بها املصدر بالنسبة للبضاعة املباعة , كما ي

اإلاعتماد .

اتشمل الشروط التي يتمتع بها املستورد من حيث ألامانة التجارية .      روط شخصية :ش -

يجب على البنك معرفة مدى بلد إلاستيراد لإلضطرابات الطبيعية التي تؤثر على الوضعية  شروط جغرافية : - 

اإلاقتصادية و سهولة املواصلت و إلاتصاالت .

 روط إدارة املشروع التجاري : ش - 

ايلتزم البنك بمعرفة النظام الخاص بمؤسسة املشتري التجارية و علقتها التجارية مع املؤسسات ألاخرى 

يعني بها الوضع آلاني للمستورد في حالة وجود تعامل مسبق بينه و بين البنك إال إذا كان هذا  وط  تمويلية :شر  -

االتعامل يقوم على درجة عالية من الثقة و إلائتمان .

                                                           
1
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يجب على البنك معرفة الوضع املالي لبلد إلاستيراد , و وضع ميزان مدفوعاتها الخارجية و أثر  شروط مالية : -

ا.في حالة فرض الدولة على الرقابة سته املالية على املصرف و مدى قدرة املشتري على مواجهة إلتزاماته الخارجيةسيا

 بعد فتح إلاعتماد املستندي : –ثانيا 

ا(1) التالية:        بعد إلاجراءات السابقة للفتح و أثناء إنجاز عملية إلاعتماد املستندي يجب إتخاذ إلاحتياطات

يمنح لبنك إلاصدار املّدة الكافية ملراقبة املستندات التي على إثرها يقرر قبول أو رفض دفع القيمة املالية  –ا3

اللصفقة .

البنك غير مسؤول عن ضياع املستندات أو ألاخطاء في الترجمة ألن دوره يقتصر عموما على الجانب التمويلي  –ا0

اللعملية و كوسيلة لضمان إنجازها .

انسبة لطلب التعديل يجب أن يتم إتفاق الطرفين .بال –ا1

ق ألامر بقيمة الصفقة يجب أن يلحق بنسختين من الفاتورة الشكلية موصلة و كذا إذا تعلق ألامر  –ا4
ّ
عندما يتعل

ابتغيير في خصوصيات البضاعة .

فع أو عن إظهار الوثائق املتعلقة بالنسبة لوثيقة عدم إلارسال ال تمنح إال في حالة أن الصدر يتنازل نهائيا عن الد –ا0

ابالبضاعة للدفع هذا التنازل يجب إشعاره لدى البنك فاتح إلاعتماد .

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 الخالصة :

               من خلل دراستنا لإلعتماد املستندي يمكننا القول أنه خدمة مصرفية يترتب عنها آثار قانونية معينة تربط 

املستفيد ) البائع ( على نحو يرض ي كل الطرفين , حيث يتواجد العميل في بلد معين , في بين العميل ) املشتري ( و 

حين يتواجد املستفيد في بلد آخر , و يخش ى كل منهما عدم قيام الطرف آلاخر بتنفيذ إلتزاماته , لذلك فإن تدخل أحد 

و يحول دون إثارة أي نزاع فيما بينهما نتيجة  يحقق ألامان اللزم لكل الطرفان املصارف لتسهيل تنفيذ تلك إلالتزامات

لذلك يعتبر إلاعتماد املستندي في الوقت الحاضر الوسيلة ألانجح لتسوية عمليات التبادل التجاري نظرا للضمانات 

م التي يمنحها ألطرافها , لذلك فهو يلعب دور مهم في زيادة العمليات التجارية و تطورها على الصعيد الدولي , و بالرغ

من تنوع أصنافه إال أن إلاعتماد املستندي املؤكد و غير قابل لإللغاء يعتبر أكثر ضمانا من غيره في تمويل التجارة 

            الخارجية , و رغم ذلك فإنه ال يخلو من املخاطر و من بعض العيوب كتعقد إلاجراءات البنكية و إمكانية الخطأ 

   في التحقق من مطابقة الوثائق و كذا تكلفته املرتفعة لذا وجب إتخاذ إحتياطات و تدابير للتقليل من هذه السلبيات 

او الحّد منها .
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 تمهيد :   

ال يمكن تصور أن  إذ، تعتبر التجارة الخارجية الدولية ضرورية و حقيقة أساسية ال يمكن للعالم أن يستّمر بدونها

تصدير سلعها و خدماتها إليها و إستيراد ما تستقل أية دولة بإقتصادها عن بقية إقتصادات العالم كونها مضطرة إلى 

أما عن ألاهمية املتعلقة باإلعتماد املستندي فلها الفضل في تطوير معدالت ،  يلزم شعبها من السلع و الخدمات

و من بين أكبر هذه البنوك في الجزائر البنك ،  التبادل الدولي كإستخدام بنكي في مجال تمويل التجارة الخارجية

لجزائري الذي يعرف بتجربته الطويلة و معاملته الجّيدة التي جعلته يحتل مكانة هامة في تمويل التجارة الخارجي ا

و ما هو دور إلاعتماد إستخلصته في هذه الدراسة ,و لهذا قمت بإختبار وكالة مستغانم لتوضيح ما ، الخارجية للبلد

 ؟املستندي في تمويل التجارة الخارجية 
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 BEAاملبحث ألاول : تقديم البنك الخارجي الجزائري 

يعتبر البنك الخارجي الجزائري من أهم املؤسسات املالية في الجزائر و من أهم خالل هذا املبحث سأتطّرق لدراسة 

 و أهم أهدافه و هيكله التنظيمي .،  مهامه،  نشأة البنك الخارجي الجزائري 

 BEAاملطلب ألاول : نشأة البنك الخارجي الجزائري 

و هذا بعد أن قامت الجزائر بعّدة  412-91للمرسوم  0691أكتوبر  01بتاريخ  BEAأسس البنك الخارجي الجزائري 

و يعتبر البنك الخارجي الجزائري بنك ،  إجراءات للتأميم املصرفي إذ يمثل الحلقة ألاخيرة من سلسلة هذه التأمينات

ظيفته ألاساسية هي تنمية و تطوير العالقات إلاقتصادية ملك للدولة و خاضع للقانون التجاري و كانت و ،  ودائعال

 للجزائر مع الدول ألاخرى في إطار التخطيط الوطني .

و منذ السبعينات توسعت الوظائف بحيث أصبح يشرف على حسابات الشركات الصناعية الكبرى في قطاع 

حيث غّير نظامه و صار مؤسسة باألسهم في إطار  0691راك ( و قد عرف البنك عّدة تغيرات في املحروقات ) سوناط

رقم  04/10/0696أصبح يتمّتع باإلستقاللية الذاتية طبقا للقانون املؤرخ في ،  0699جانفي  01في  10-99القانون 

ة وكاالت في الجزائر و خارجها و يلعب دورا مليون دينار جزائري و له عّد  911ماليير و  5برأسمال يقّدر حاليا  96/10

 .  (1)هاّما في تسهيل املعامالت الخارجية 

 و قد استعاد البنك نشاطات مجموعة من البنوك و هي :

  القرض الليونيCrédit Lyonnais   10/10/0691في 

  املؤسسة العامةSociété Générale   10/04/0691في 

  ) البنك املحدود ) باركيلزBarclays Bank  49/12/0699في 

  قرض الشمالCrédit du Nord  10/15/0699في 

    بنك الصناعة الجزائري و البحر املتوسطB I A M  49/15/0699في. 

و قد خصص في البداية رأسمال يقّدر ب  10/10/0699و لم يكن تكوين البنك الخارجي الجزائري نهائيا إال إبتداءا من 

كلف البنك البنك الخارجي الجزائري يحل العمليات البنكية  0691و منذ سنة ،  من الدولة مليون دينار مقّدم 41

 ألكبر املؤسسات الصناعية مع الخارج .

 

 

 

 

                                                           
1
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 : BEA (1)البنك الخارجي الجزائري املتعاملين مع  -

مع عّدة زبائن حيث عمد  BEAهدف تحقيق التوازن املالي وسعيا منه لتقليص خطر تركيز محفظته يتعامل مع 

لتمويل مختلف القطاعات كما قام أيضا بتوزيع  أمواله على فترات متباينة بين ألاجل القصير و متوسط من جهة و 

بين التمويل املباشر ) قروض الصندوق ( و تمويل غير مباشر ) قروض التوقيع ( من جهة أخرى و تتمثل أهم 

 : BEAاملؤسسات املتعاملة مع 

 : من أهمها كل من : ؤسسات العموميةامل – 1

 . مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية 

 . املؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 

 . املؤسسة الوطنية للكهرباء و الغاز 

 . املؤسسات املختصة في إنتاج و توزيع املنتجات الصيدالنية 

 ألاملنيوم .......،  الخزف،  مؤسسات إنتاج ألاجر 

  اد و تقديم خدمات الحاسوب .مؤسسات إستير 

 . املؤسسات املختصة في إنتاج و تسويق ألاجهزة إلالكترونية 

 : إذ تتمثل أغلبيتها في املهن الحّرة و عموما كاآلتي :املؤسسات الخاصة  – 2

 . مؤسسة إنتاج العصير 

 . فروع التجميل و الحالقة 

 . وكاالت السفر 

 . املطبعات و دور النشر 

  و ألاطباء املختصون و الصيدلة . ألاطبباء العامون 

 . الفروع املختصة في تركيب بعض أنواع ألاجهزة كالهاتف 

 . الفروع املختصة في أشغال البناء الهيكلية 

 السياسة التمويلية : –3

و تتجلى ،  و يفرضها على عمالئه بالنسبة للسياسة التي ينتحها للتمويل BEAهناك أسس و قواعد يعتمد فيها البنك 

و للقيام بهذه الدراسات يجب على العميل املحاسبية ( لوثائقية ( و الدراسات املالية )السياسة في الدراسات ) ا هذه

فيقدم الوثائق املحاسبية و كذلك لتكوين ملف القروض ،  الخضوع ألسس و قواعد هذه السياسة التمويلية للبنك

ف بالدراسات .
ّ
 الذي يسير من طرف املكل

                                                           
 وكـالـة مستغـانم. –معلـومـات مقـدمـة من طـرف الوكـالـة  -  1
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و هو أن يكون زبونا لدى البنك على ألاقل مّدة سنة ،  التي على املستثمر تقديم ملف القرض إلى البنكو من الشروط 

بحيث يكون هذا الحساب قد سجل عمليات السحب و الدفع حتى يحكم من خاللها على مدى تمتع الزبون بالسيولة 

 التي تمكّنه من الدفع .

 : BEA (1)املطلب الثاني : مهام و أهداف 

كما يهدف إلى تحفيز و ، في تسهيل تنمية في مجاالت إقتصادية واسعة بين الجزائر و الخارج تكمن  BEAإن مهام 

 :مختلف العمليات البنكية و ذلك ب كما يمكن له التدخل في، تشجيع تمويل العمليات التجارية مع باقي بلدان العالم

 صفقات مع املتعاملين ألاجانب .تمويل القطاعات العامة و الخاصة عند قيامها بعقد  -

 في : BEAو بتخليص دور ،  تقديم املعلومات الخاصة بإمكانية التمويل للمستوردين و املصدرين -

  تقديم الخدمات املصرفية ملساعدة التجارة الخارجية و تنميتها عن طريق التمويل الالزم و املراسالت الدولية

 ) إلاعتماد املستندي ( .

  إلاعتمادات الالزمة لعمليات التبادل التجاري .فتح 

 الودائع و العمليات الداخلية الخاصية و توسعت مهامه  يتعدى هذا البنك تعامالته الخارجية يشمل كذلك

املؤسسات ،  لتشمل كافة حسابات كبار الشركات الصناعية في ميدان املحروقات ,سوناطراك و نفطال

 تلف النشاطات .النقل البحري و مخ،  الكيماوية

  هذا البنك يقوم بتمويل عمليات إلاستيراد و التصدير بتقديم القروض الطويلة و املتوسطة و القصيرة

 لهذه املؤسسات إلاستراتيجية .،  ألاجل

 يملك البنك ،  باإلضافة إلى مقره الرئيس ي بالعاصمة الذي يتفّرع إلى فروع و وكاالت عبر مناطق من الوطن

 بيين هما :حاليا فرعين أجن

          - La Banque international arabe ( paris ). 

      - Arabe B anque investissement and Foreign trade ( abou – dabi ). 

 مختلف إلاستثمارات  التدخل في ألاسواق املالية الدولية لجمع ألاموال و كذلك القروض الخارجية لتغطية

 املشتراة بالعملة الصعبة مع الخارج .

 . إعطاء املوافقة لضمان العمليات التجارية مع الخارج ضد ألاخطار السياسية و إلاقتصادية 

 لقبال الودائع تحت الطلب و لألجإست 

 

 

                                                           
1
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 :  BEAاملطلب الثالث : الهيكل التنظيمي ل 
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 املبحث  الثاني : كيفية سير عملية  إلاعتماد املستندي في البنك   الخارجي الجزائري 

إن أول عملية   يقوم بها البنك   في  كل املعامالت التجارية   الخارجية الخاصة باإلستيراد هي   عملية التوطين التي  

سابقة تتخذ مهما كانت تقنية الدفع املستعملة في إطار العمليات تعتبر   إجبارية ّ,  أي أن عملية التوطين هي خطوة   

التجارية و يقصد به  تحديد  مكان   تحقيق و إنجاز  العقد , إلاتفاق أو إلاعتماد و باملختصر املفيد يعني التوطين 

 بالنسبة للبنك وضع ختم أو رقم على فاتورة نموذجية )تقديرية( أو على عقد ما .

 la domiciliationطلب فتح التوطين البنكي  املطلب ألاول :

 نأخذ التوطين البنكي في حالة إلاستيراد  كونها  العملية  ألاكثر إستعماال في الجزائر, وهي تتضمن ما يلي:

 بالنسبة للمستورد  :  -أوال 

 ئق التالية  :عند إختيار بنك الخارجي الجزائري فإن املستورد يطلب فتح ملف التوطين الذي يتكون من  الوثا

 رخصة إلاستيراد – 1

 . هي  فاتورة أولية يرسلها املورد ألاجنبي إلى زبونه:  الفاتورة الشكلية  - 2

 هذه العملية  يحررها املستورد و تحتوي على املعلومات التالية : طلب التوطين :  - 3

 معلومات خاصة باملستورد و معلومات خاصة بالسلعة و نذكر منها  :

 طبيعة السلعة  , البلد ألاصلي للسلعة و البلد املصدر  -

 مبلغ الفاتورة  -

 شروط الدفع  -

 مكان الجمركة   -

 معلومات خاصة باملصدر  -

 تكون هذه الوثيقة في حالة ما إذا كانت السلعة موجهة لإلستهالك الخاص .

  lengagementالتعهد : – 4

: يتحصل العميل على إستمارة محدد فيها املعلومات التي تهم البنك أي أن البنكم يقوم بفتح  بالنسبة للبنك املوطن

ملف التوطين و ذلك بعد جمع وثائق معينة التي تسمح بضمان الدخول الفعلي للسلع و الخدمات إلى الجزائر 

 الشروط  املسبقة  في عملية التوطين :
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 أن يكون املستورد يملك سجل تجاري  -

 أن تكون لديه السيولة الكافية لتغطية العملية  -

 أن تكون السلعة املستوردة غير ممنوعة من طرف الحكومة -

 حصول املستورد على ترخيص إلاستيراد في حالة ما  إذا كانت السلعة املستوردة تتطلب ذلك . -

 املطلب الثاني : ختم التوطين البنكي

الفاتورة الشكلية و العقد التجاري املبرم بين املستورد و املصدر بحيث يقوم البنك بإعطاء رقم التوطين لكل من 

 خانة و تتمثل هذه ألاخيرة من اليسار إاى اليمين كما يلي  : 06عدد مقسمين إلى  21يكون هذا الرقم يحتوي على  

 تحتوي على ستة أرقام  مقسمة على الشكل التالي )من اليمين إلى اليسار(  الخانة ألاولى :

 رقمين يمثالن الوالية    - 

 رقمين يمثالن البنك  -

 رقمين يمثالن الوكالة  -

 : تمثل السنة التي يتم فيها التوطين  الخانة الثانية

 تمثل الفصل الذي يتم فيه التوطين الخانة الثالثة :

 تمثل خدمة ( 10تمثل سلعة و  10تحتوي على رقمين و تمثل نوع العملية أو طبيعتها )الخانة الرابعة : 

 الرقم 05تمثل الرقم التسلسلي لتسجيل العملية و تحتوي على  الخانة الخامسة :

 : تمثل نوع العملة مثل :  الخانة السادسة

EUR تمثل عملة ألاورو : 

USD  تمثل عملة الواليات املتحدة ألامريكية : 

GBP تمثل عملة  إلاتحاد البريطاني : 

 إلاعتماد املستندياملطلب الثالث : عملية  فتح 

 يتقدم العميل بالوثائق املطلوبة قصد فتح إلاعتماد املستندي و تتمثل الوثائق فيما يلي :

 املتضمنة ما يلي :الفاتورة الشكلية : –أوال 



 تطبيقيـة وكـالـة مستغـانم دراســـة حـالـة                   :                 الثـالثالفصـــل 

 
63 

 تاريخ الفاتورة  -

 إسم و عنوان املصدر  -

 إسم و عنوان املستورد -

 إسم بتك املصدر -

 إلتزامات إنتقال السلع -

 عتمادنوع إلا  -

 نوع السلعة  -

 الكمية - 

 السعر إلاجمالي -

 .وطين البنكي إضافة إلى الفاتورةو تكون مختومة و ممضية  من طرف  املصدر و يجب أن تحمل هذه الفاتورة رقم الت

 فيجب على املتعامل أن يرفق معها أيضا طلب فتح إلاعتماد .

 : نقاط  منهاالذي  يتضمن  عّدة طلب فتح إلاعتماد :  –ثانيا 

 رقم الحساب الجاري  الخاص باملستورد -

 رقم التوطين -

 نوع إلاعتماد -

 إسم و عنوان بنك املصدر - 

 إسم و عنوان املصدر -

 مبلغ إلاعتماد -

 تاريخ نهاية صالحية إلاعتماد -

 تاريخ آخر آجال للشحن -

 إستعمال إلاعتماد -

 رقم العقد بين املصدر و املستورد - 
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 الوثائق املطلوبة مثل :و  -

 نوع و كمية السلعة   -

 مكان الشحن و التفريغ  -

 التصدير الجزئي للسلعة  -

 إنتقال السلعة بحريا -

 معلومات خاصة بالتكاليف -

 التعريفة الجمركية . -

و يجب أن يكون هذا الطلب ممض ي من طرف مدير الشركة أو من طرف املسؤولين و متبوع بختم الشركة , و بعد 

إلاستالم البنكي للوثائقيقوم هذا ألاخير بالتأكد من سالمة امللف و صحته حيث يقوم  بمراجعة الرصيد صاحب ألامر 

أيضا من سالمة إمضاءات املسّيرين املسؤولين و يتحقق من وجود السيولة الكافية لتغطية العملية و يتحقق 

)مسؤولين الشركة( فيقوم بالختم )وضع تاريخ لإلستقبال(  يبّين  إستقبال البنكي للملف  و في حالة  عدم صحة 

    .امللف يقوم البنك بإرجاع امللف 
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 الخــــاتمـــة العــــــامـة:

 

بعد دراستنا ملوضوع اعتماد مستندي بجانبيه النظري والتطبيقي، توصلنا إلى أن الجهاز املصرفي املتكون من 

البنك املركزي والبنوك التجارية والبنوك املتخصصة له دور فعال وقوي في تمويل العديد من القطاعات 

من تقنيات الدفع بحيث توفر الامان والثقة الاقتصادية، بما فيها التجارة الخارجية وذلك من خالل عرضه ملجموعة 

 بين املتعاملين من مصدرين ومستوردين الدين في غالب الاحيان ال تجمع بينها معرفة مسبقة. 

وكما سبق الذكر فإن التجارة الخارجية  أهم القطاعات الاقتصادية الذي يعتبر جزءا عضويا في هيكل الاقتصاد 

ى أخرى، ويعتبر بمثابة القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية فالتفتح الذي شهدته الوطني، وتختلف أهميته من دول إل

 الاسواق العاملية أدى إلى توسيع دائرة التعامل الخارجي بين الدول، مما نتج عنها ضرورة قيام عمليات التمويل. 

ل وتقنيات التي لها اهمية وقد اثبتت البنوك قدرتها لتمويل املتعاملين الاقتصاديين بواسطة مجموعة من الوسائ

بالغة في عملية التصدير والاستيراد إذ أنها تضمن حقوق املتعاملين من خالل وسائل الدفع املباشرة أو عن طريق 

مستندات كاالعتماد والتحصيل املستندي اللذان يعتبران من اكثر الطرق ضمانا في ما يخص املخاطر املختلفة التي 

تتدخل في حل مشكلة الضمان والدفع التي تواجه اطراف التبادل في التجارة الخارجية من تواجه عملية التمويل، لدا 

خالل تقنيات ساهمت في تطوير البنوك وتوسيع نشاطاتها مع الخارج ونخص بالذكر تقنية الاعتماد املستندي خاصة 

 سرعة والسهولة للتنفيذ. غير قابل لإللغاء واملؤكد، ألنه يوفر الامان والثقة  للمتعاملين كما يتميز بال

وبهذا يؤدي الاعتماد املستندي دور هام في تمويل التجارة الخارجية وترقيتها من خالل اعتمادها  على تقنيات تضمن 

 للبائع واملشتري تطبيق التزاماتهم   مع تدخل البنك فيما يخص مجال تنظيمات الصرف. 

 التـأكـد مـن صحـة الفرضيـات:

مكـن القـول أن هـذه الفرضيـة خـاطئـة و هـذا مـن خـالل مـا تـم تـأكيـده في هـذه الدراسـة التي أبـرزت ي الفرضيـة ألاولى:

أهميـة التمـويـل البنـكي في تحسيـن املعـامـالت التجـاريـة بيـن الدول و ذلك باالعتمـاد على وسـائـل الدفـع الحـديثـة لكـونها 

 لدفـع التقليـديـة.أكثـر ضمـانـا إلى جـانب وسـائـل ا

هـي مـؤكـدة مـن خـالل ايضـاح أن الاعتمـاد املستنـدي هـو أداة تمـويـل و دفـع في املعـامـالت التجـاريـة و  الفرضيـة الثــانيـة:

و التي  الدوليـة، و هـو أداة تضـمن لألطـراف املتعـاملـة إتمـام معـامالتـهم بكـل أمـان مـن خـالل املستنـدات  التي ترافقـه

 تسـاهـم في إتمـام املعـامـالت بسهـولـة و بثقـة تـامـة.

 .BEAباالستخـدام الواسـع لنظـام الاعتمـاد املستنـدي 

        BEAباالستخـدام الواسـع لنظـام الاعتمـاد املستنـدي وكـالـة التتميـز تسـويـة املعـامـالت التجـاريـة في  الفرضيـة الثالثـة:

 صحـة هـذه الفرضيـة.و هـذا مـا يثبـت 

 



 الخــــاتمـــة العــــــامـة:

 

 ـة: ـــــائـج الدراســــــنت

 من خـالل هـذه الدراسـة تمكنـا من استخـالص النتـائـج التـاليـة:

  البنـك مـرسسـة مـاليـة تقـوم بـوظيفتهـا التقليـديـة و املتمثلـة في استقبـال الودائـع و منـح القـروض إضـافــة إلى

 الحـديثـة، و تلعـب دورا هـامـا في تمـويـل التجـارة الخـارجيـة.وظـائفهـا 

  وسـائـل الدفـع املستنـديـة ظـهـرت نتيجـة لتزـايـد حـاجـات التجـارة الخـارجيـة بكـونـهـا الدعـم ألاسـاس ي للتنميـة

 الاقتصـاديـة.

 ة إلتمـام الصفقـات التجـاريـة في أحسـن يعتبـر الاعتمـاد املستنـدي تقنية دفـع و تمـويـل التجـارة الخـارجيـ

الظـروف و أهـم مـا يمـيزه عـن غيـره من الوسـائـل هـو ايجـاد مستنـدات معينـة كسنـد الشحـن و الفـواتيـر 

التجـاريـة و شهـادات أخـرى تضمـن السيـر الحسـن لعمليتي التصـديـر و الاستيـراد باإلضـافـة إلى تعـهد البنـك 

 ـة الاعتمـاد.بدفـع قيم

  إن تتبـع مـراحل سيـر الاعتمـاد املستنـدي بدءا من فتـح ملـف الاعتمـاد إلى غـايـة دفـع الوثـائـق و فحصهـا و

 مـراجعتهـا تكـون معقـدة نـوعـا مـا و تتطلب إلهـامـا دقيقـا.

 خـاطر الكسرقـة و مخـاطر النقـل. بالرغـم من أن هـذه التقنيـة تتميـز بالثقـة و ألامـان إال أنهـا تتضمـن عـدة م 

  و الشحـن، و تعـرض البضـاعـة للتلـف و عـدم وصـولهـا في الوقـت املنـاسب و غيـرهـا من املخـاطر التي تنقـص

 من أهميـة العمليـة بالرغـم من الاحتيـاطـات املتخـدة.

 التوصيـات: 

 وك لتسهيـل الخـدمـات البنكيـة، و ربـح الوقـت استحـداث ألاجهـزة املعلوماتيـة املستعملـة من طـرف البنـ

 و تأهيـل إلاطـارات ملـواكبـة التطـورات الحـاصلـة.

 .عقـد نـدوات و دورات عـن طريـق املـؤسسـات املتهمـة بهـذا املوضـوع ألعضـاء و أفـراد املـؤسسـات املاليـة 

 و التعـامل به عبـر التجــارة الدوليـة.  كالبنـوك و ذلك لتوعيتـهم بـأهميـة عقـد الاعتمـاد املستنـدي 

 .اختيـار الطرق التي توفـر للطـرفيـن أقـل تكلفـة و أقـل مخـاطـرة و السـرعـة 

 .محـاولـة البحـث عـن وسـائـل دفـع جـديـدة سريعـة و خـاليـة من املخـاطر  لتسهيـل الصفقـات التجـاريـة 

 آفـاق الدراســـة: 

الخـارجيـة و تمـويلهـا عن طـريـق الاعتمـاد املستنـدي هو مـوضـوع يستحـق الاهتمـام من طرف مـوضـوع التجـارة 

 املتعامليـن من مصـدريـن و مستورديـن و لهـذا فالبحـث في املوضـوع أمـر ليـس سهـال و يتطلـب عـدة دراسـات.


