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 :ملخص

تتطلب عمليات التبادل التجاري الدولي تقنيات معينة لتسوية الالتزامات املالية الناشئة فيما بين أطرافها،         

تختلف عن تلك التقنيات املستعملة في عمليات التبادل التجاري املحلي، وذلك ألن عمليات التبادل التجاري 

 .يؤثر على السير الحسن لهذا النوع من املبادالت التجاريةالخارجي تنتابها عدة مشاكل ومخاطر مما قد 

ومن خالل هذه الدراسة تطرقنا الى تقنيات التسوية املستعملة في املبادالت التجارية الخارجية، بما فيها ن          

بادل أدوات وتقنيات الدفع وكذا أساليب التمويل التي يمنحها النظام البنكي بغية تسهيل وتنشيط حركة الت

التجاري الخارجي، وابراز مختلف الضمانات التي يمكن أن تقدمها هذه التقنيات ألطراف املبادالت التجارية 

 (.املصدر واملستورد)الخارجية 

مع التركيز بصورة أساسية على تقنية الاعتماد املستندي بوصفه أهم وأكثر هذه التقنيات استعماال في          

تقنية تحكمها القواعد وألاعراف الدولية املوحدة الاعتمادات كما أن الاعتماد املستندي  نطاق التجارة الخارجية،

املستندية والصادرة عن غرفة التجارة الدولية، والتي تهدف إلى توحيد العمل بهذه التقنية على املستوى الدولي، 

 .متيجيتنمية املحلية ومؤسسة اضافة الى استعراض واقع تسيير تقنية الاعتماد املستندي على مستوى بنك ال

 :الكلمات املفتاحية

 توطين، وسائل الدفع، الاعتماد املستندي، التجارة الخارجية، بنوك، 

Résumé : 

             Commerce extérieur de de certaine technique pour le règlement des obligations financières 

découlant de ses parties différentes de celle des technique utilisées dans le commerce raison du 

commerce extérieur rencontre plusieurs problèmes et risques qui peuvent affecter la bonne 

marche pour ce type de commerce. 

             Grace à cette recherche, nous allons essayer d’aborder la totalité des techniques de 

règlement à utiliser dans le commerce extérieur, y compris les instruments et techniques, ainsi que 

les techniques de paiement et de financement, ce qui donne les banques le but de faciliter et de 

promouvoir le commerce extérieur, et de mettre en évidence les divers garanties qui peuvent être 

fournis par ces techniques des parties au commerce extérieur (exportateur et importateur ). 

       Axé principalement sur la technique de crédit documentaire comme le plus important et le plus 

largement utilisé des techniques dans la champ du commerce extérieur, le crédit documentaire et 

technique régis par les règles et normes internationales pour les crédits documentaires délivré par 

la chambre de commerce international, qui vise à unifier le travail de cet technique de crédit 

documentaire au niveau de la banque de développement local et société de metidji  

Les mots clés : 

Crédit documentaire, commerce extérieur, banque, domiciliation, technique de paiement,  
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 :تقديم

ميدان العالقات الاقتصادية الدولية من أكثر امليادين أهمية للدراسة والتحليل في القرن العشرين  يعتبر        

 وإذا. نتيجة التطورات والتغيرات املستمدة واملتالحقة التي يعرفها من عشرية ألخرى، وتأثيرها على املجتمع الدولي

لجميع أوجه النشاط الاقتصادي الذي يقوم بين كانت العالقات الاقتصادية الدولية تتناول بصفة عامة دراسته 

فهذه ألاخيرة والتي تسمى بالتجارة الخارجية  ،مختلف البلدان كحركة رؤوس ألاموال، وحركة السلع والخدمات

تشكل جوهر التبادل الدولي بسبب دورها املتميز في التنمية الاقتصادية وعالقتها باختيار النموذج التنموي لبلد 

ائق املسلم بها هي أن الدول مهما اختلفت أنظمتها الاقتصادية والسياسية ال تستطيع أن تنتج كل ومن الحق، ما

حاجياتها لوحدها بصورة كاملة ألن ظروفها الاقتصادية والجغرافية ال تسمح لها بذلك، ولهذا فال يمكن لدولة ما 

ا ولكن في الحقيقة هو أكثر عرضة لقوى املجتمع الجزائري ليس منعزال أو مغلقإن . أن تعيش منعزلة من العالم

 إلىن البلدان أين تظهر ضرورة التكيف، فالتكيف الاقتصادي يقودنا حتما الاقتصاد العالمي، مثل العديد م

بتبادالت مع العالم أو ما يعرف بالتجارة الخارجية ملا لها من أهمية على الاقتصاد  إذنانفتاح اقتصادنا، والقيام 

 .الوطني

عليه عمليات التجارة الخارجية تقدم فائدة ال يمكن أن تبقى البنوك في مصرف عنها فمن جهة يجب تموين و        

ولربط العالقات التجارية بين البائعون واملشترون الذين يقطنون في . البلد، ومن جهة أخرى تدعيم الصادرات

سير  ملصدرون الى البنوك لحسنبلدان مختلفة، معرفتهم لبعضهم البعض غير كافية يلجأ املستوردون وا

 .عملياتهم

، حيث أن املستورد دتنظيم عملية الاستيراد والتصدير تمنح الثقة لكل من املصدر واملستور  إجراءات إن        

واملصدر يريد التأكد من . يريد التأكد من أنه سيستلم البضاعة املتفق عليها في املوعد املحدد قبل أن يسدد ثمنها

وبما أن طرفي البيع متباعدان وال يعرف أحدهما آلاخر ويتم . الوفاء بثمن البضاعة املباعة بإمكانهأن املشتري 

كبيرة، فال بد من وجود وسيلة تضمن للمصدر حقه في ثمن البضاعة، وللمستورد  التعامل بينهما بمبالغ قد تكون 

وسيلة الدفع املستندية التي تعتبر من أهم تقنيات الدفع  إلىلهذا يلجأ املتعاملين . استالم البضاعةحقه في 

 .والتمويل الحديثة التي تم تطوريها بشكل كبير 

 :التالية إلاشكاليةومن خالل ما سبق يتم طرح      

  الخارجية ؟هل الاعتماد املستندي يعتبر تقنية دفع وتمويل في التجارة 

 :انطالقا من إلاشكالية الرئيسية يمكن طرح ألاسئلة الفرعية التالية     

 ما هي مختلف تقنيات التمويل والدفع املستخدمة في التجارة الخارجية؟ -

 التجارة الخارجية بالجزائر؟إلى أي مدى يساهم الاعتماد املستندي في تنشيط  -

من بين وسائل الدفع لعمليات التجارة الخارجية هل الاعتماد املستندي يعتبر ألامثل والايجابي لتنفيذ عملية  -

 الاستيراد على مستوى بنك التنمية املحلية، وكذلك مؤسسة متيجي؟
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 : الفرضيات

 :الفرضيات التالية يمكن صياغة        

 .الاعتماد املستندي بالسرعة وألامان مما يساهم في تنشيط التجارة الخارجية بالجزائرتتسم تقنية  -

الاعتماد املستندي هو ا أكثر تقنية ضمانا بالنسبة للمصدر واملستورد على مستوى بنك التنمية املحلية  -

 .وأيضا مؤسسة متيجي

 :أهداف الدراسة

 :تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من ألاهداف من بينها        

 .دراسة إجراءات ومراحل فتح الاعتماد املستندي على مستوى البنك واملؤسسة -

إبراز مدى مساهمة الاعتماد املستندي في ترقية التجارة الخارجية باعتباره أداة فعالة لتسوية املعامالت  -

 .التجارية

 .ية الاعتماد املستندي في التجارة الخارجيةاستخدام تقنآلية  إبراز -

تفسير أهمية استعمال البنوك لتقنية الاعتماد املستندي في تسوية املبادالت الخارجية من خالل دراسة حالة  -

 في بنك التنمية املحلية 

 :أهمية الدراسة

ودراسة ألهم تقنية . الالزمة فيهاتكمن أهمية الدراسة في التحديد ملفهوم التجارة الخارجية وكذلك املستندات 

 .مستعملة في دفع وتمويل التجارة الخارجية وهي الاعتماد املستندي

 :أسباب اختيار املوضوع

 :يرجع اختيار موضوع الدراسة لألسباب التالية    

كون التخصص الذي ندرس فيه هو اقتصاد نقدي وبنكي، والاعتماد املستندي يعتبر من ضمن التخصص  -

 .تقنية يتعامل بها البنوكألنه 

 .معرفة أهم وسائل تمويل التجارة الخارجية  -

 .بعمل البنوكالرغبة الشخصية في دراسة موضوع متعلق  -

 :اطار وحدود الدراسة

دراسة حالة تطبيقية لالعتماد املستندي على مستوى بنك التنمية املحلية فرع والية مستغانم ، : الاطار املكاني

 .مطاحن الكبرى الظهرة بوالية مستغانموعلى مستوى مؤسسة 

 .0202-25-20الى غاية يوم 0202-20-20مدة التربص في بنك التنمية املحلية كانت من يوم : الاطار الزماني

 .0202-20-00الى غاية يوم  0202-20-02مدة التربص في مؤسسة املطاحن الكبرى الظهرة كانت من يوم 

 :الدراسات السابقة

، دراسة حالة في البنك الوطني الجزائري "تطور وسائل وتقنيات الدفع في التجارة الخارجية" أمينة أميمة مغربي، 

، 0202-0205وكالة بسكرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر في العلوم التجارية، تخصص مالية دولية، سنة 

 :تائج التاليةالنتوصل من خالل هذه الدراسة الى . جامعة دمحم خيضر بسكرة

 .عملية اختيار تقنيات ووسائل الدفع في التجارة الخارجية أساسا مهما في نجاح الصفقات التجارية -

 .اعتبار الاعتماد املستندي التقنية الاكثر استعماال وشيوعا بين ألاوساط التجارية -
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، دراسة حالة البنك "ديةصيغ تمويل عمليات التجارة الخارجية للمؤسسة الاقتصا"شياللي حكيم، منان منور، 

، مذكرة مقدمة لنيل شهدة املاستر في العلوم التجارية، تخصص مالية 03الجزائري الخارجي وكالة البويرة 

تهدف هذه الدراسة الى تبيين أهم تقنية دفع . ، جامعة آكلي محند أو لحاج بويرة0205-0200املؤسسة، سنة 

 :أهم النتائج املتوصل اليها ما يليومن . الاكثر استعماال في التجارة الخارجية

 .من أهم التقنيات البنكية التي تستعمل لتمويل التجارة الخارجية هي الاعتماد املستندي -

 .اعتبار البنوك طرفا فاعال في التجارة الخارجية ألنها تقوم بتسهيل العالقة بين املصدر واملستورد -

لتشريع الجزائري عرف بعض الاجراءات فيما يخص وسائل رغم التطور الذي عرفته التجارة الخارجية الا أن ا -

 .الدفع بفرض الاعتماد املستندي كوسيلة وحيدة للدفع

، دراسة حالة بنك الخارجي "الاعتماد املستندي كأداة بنكية في تمويل التجارة الخارجية"رباح دمحم، عقاب فاتح، 

العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاديات املالية ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في 03الجزائري وكالة بويرة 

تهدف هذه الدراسة الى ابراز مدى مساهمة الاعتماد . ، جامعة آكلي محند أو لحاج0205-0200والبنوك، سنة 

النتائج املتوصل اليها فيما . املستندي في ترقية التجارة الخارجية باعتباره أداة فعالة لتسوية املعامالت التجارية

 :يلي

 .التجارة الخارجية عبارة عن نشاط يقوم على أساس التبادل الدولي وله دور كبير على الاقتصاد القومي -

 .الاعتماد املستندي هو أهم وسيلة وأحسن طريقة للتعامل على املستوى الدولي -

 :املنهج املتبع في الدراسة

تقديم مختلف املفاهيم للتجارة الخارجية  وذلك من خالل ،اعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي      

دراسة حالة من منهج كما تم الاستعانة . وتقنية الاعتماد املستندي وتحليل دورها في تمويل التجارة الخارجية

خالل تتبع مراحل سير تقنية الاعتماد املستندي في بنك التنمية املحلية لوالية مستغانم وكذلك في مؤسسة 

 .في والية مستغانم مطاحن الكبرى الظهرة

 :هيكل البحث

 :ة فصول كاآلتيثالث إلىارتأينا تقسيم بحثنا  ،البحث واختبار الفرضيات إشكاليةعلى  لإلجابةوسعيا     

الثة هذا الفصل إلى ث سنقسمحيث ، بالفصل ألاول آليات تمويل التجارة الخارجيةفي تناول سن: الفصل ألاول 

أسس التجارة الخارجية، أما املبحث الثاني وسائل الدفع في التجارة  إلى في املبحث ألاول سنتطرق .  مباحث

 .م مختلف أساليب تمويل التجارة الخارجيةواملبحث الثالث سنقد الخارجية،

هذا الفصل لدراسة تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد املستندي وذلك من  ناخصص: الفصل الثاني

املبحث ألاول عموميات حول الاعتماد املستندي، أما فيما يخص في تناول سن، خالل تقسيمه إلى ثالثة مباحث

. تعرف على مراحل وإجراءات فتح الاعتماداسيات الاعتماد املستندي وذلك سنطرق إلى أساني سنتاملبحث الث

. ماد املستنديتطرق إلى منافع ومخاطر الاعتة في فتح الاعتماد، وفي ألاخير سنوبعد ذلك التزامات أطراف املتدخل

عرض في هذا املبحث هيكل التبادالت سن زائر املبحث الثالث يتضمن الاعتماد املستندي والتجارة الخارجية في الج

 في ألاخيرو. ردات الجزائر حسب طرق التمويلسنوات ألاخيرة، وبعد ذلك توزيع الوا 5الخارجية في الجزائر خالل 

 .إلى دور الاعتماد املستندي في التجارة الخارجية سنتطرق 



 مقدمة عامة
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هذا الفصل لدراسة تطبيقية لحالة استيراد عن طريق الاعتماد املستندي وذلك  ناخصص :الفصل الثالث

بتقسيم الفصل إلى مبحثين، املبحث ألاول دراسة تطبيقية على مستوى بنك التنمية املحلية، واملبحث الثاني  

 .ستوى مؤسسة مطاحن الكبرى الظهرةدراسة تطبيقية على م
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 :تمهيد

إلى تعقد العمليات التجارية  إن توسع العالقات التجارية بين مختلف الدول و التكتالت الاقتصادية، أدى            

ير الحسن لهذه أجل ضمان الس، مما تطلب ضرورة تدخل الهيئات املالية و خاصة البنوك ، من و زيادة مخاطرها

ارية املختلفة من مستورد و مصدر، و تمويل العمليات التجارية من خالل ضمان حقوق ألاطراف التجالعالقات 

 .ل مجموةة من التقنيات و ألادواتمن خال

 جديدة أسواق فتح طريق ةن التسويقية القدرة توسيع في فقط ال تكمن الخارجية التجارة أهمية نكما أ        

 قائمة بتوسيع الاجتماعي والرفاه الاقتصادية التنمية إلى الوصول  إمكانية في أيضا الدولة ولكن منتجات أمام

 .والاستهالك الاستثمار مجاالت في الخيارات

 :وسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى آليات تمويل التجارة الخارجية من خالل املباحث التالية           

 ؛أسس التجارة الخارجية : املبحث ألاول 

 ؛وسائل الدفع في التجارة الخارجية : املبحث الثاني

 .أساليب تمويل التجارة الخارجية:  املبحث الثالث
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 :أسس التجارة الخارجية : املبحث ألاول 

قيام التجارة الخارجية، وأخيرا  وأهميتها وأسبابسنتطرق في هذا املبحث إلى مفهوم التجارة الخارجية،              

 .التطرق إلى مستندات ومصطلحات التجارة الخارجية

 :لخارجيةاونظرة عن التجارة  مفهوم: ألاول املطلب 

 نظرة تاريخية عن التجارة الخارجية: 

زمن، ولكن في السنوات ألاخيرة زادت أهمية هذه التجارة سواء اقتصاديا، أو  بدأت التجارة الخارجية منذ        

تشكل حصة كبيرة من و والتجارة الخارجية هي تبادل السلع والخدمات ةبر الحدود واملناطق املختلفة، . سياسيا

 .ملختلف بلدان العالم  إلاجماليالناتج املحلي 

دفتر الحسابات : لتقنيات التجارية مثلاة التي شهدت تطور الفتر  هيو  ،ةشرقبل القرن الثالث ف         

تبقى معرفة التجارة الخارجية في هذه . وازدهار التأمينالعدل والكمبياالت،  لدى كاتبوالتسجيالت املصدقة 

 .دقيقة إحصائيةالفترة محدودة، تقتصر ةلى التحركات وألاوضاع وذلك نظرا لعدم توفر دراسات 

تطور حركة التجارة  إلىوفي القرن السادس ةشر أدت حركة الاكتشافات الجغرافية والغزوات الاستعمارية       

امللكية بحماية التجارة ومن أمثلة ذلك  ألانظمةقيام  إلىمما أدى  ،ألارض إقطاعوظهرت طبقة التجار بمواجهة 

 .والشركات التجارية ألاوامر امللكية املتعلقة بالكمبياالت والبورصات والسمسرة

لسابع ةشر التي االتي سادت في أوروبا في القرن  Mercantilismeاملدرسة  إلىويرجع الاهتمام بالتجارة الخارجية 

زادت الدةوة في هذه املرحلة لزيادة  .اهتمت بالتجارة الخارجية باةتبارها مصدر مهم من مصادر ثروة ألامم

الصادرات ةلى الواردات حتى تتدفق النقود املعدنية للدول سداد لفائض التصدير، وكان وراء هذا التوجه غزو 

كما صاحب هذه املرحلة الدةوة لتقليص . اسبانيا والبرتغال ألمريكا الالتينية لنهب ثرواتها من الذهب والفضة

 1وتقليل لتكاليف وخاصة ألاجور لدةم التنافسية الخارجية الواردات وحماية السوق 

التجارة الخارجية منذ العصور التاريخية ألاولى ويعتبر التخصص وتقسيم العمل الدولي من أهم ظهرت فقد       

وانتشرت آثار الثورة الصناةية  ،رلثامن ةشاريطانيا في منتصف القرن نتائج الثورة الصناةية التي قامت في ب

تنتج السلع الصناةية  بكميات كبيرة بفضل التقدم الذي أحدثته الثورة  الغربية وأصبحتأوال بين دول أوروبا  

 .الصناةية في أساليب وةالقات إلانتاج

قل نسبيا ةن ذي لقد أدت الظروف الجديدة التي حققتها الثورة  الصناةية إلى إمكانية إنتاج السلع بتكلفة أو      

ذلك ةلى جزء من ناتج دولة  ومن ثم كنتيجة لذلك أخذت الدول للتبادل جزءا من ناتجها لتحصل  في سبيل. قبل

 2.فالتخصص الدولي في إلانتاج وتقسيم العمل لدولي هما أصل التجارة الخارجية في ةالم اليوم. أخرى 

 

 

  مفهوم التجارة الخارجية: 

                                                           
بقضايا تنمية في الدولة العربية، املعهد العربي للتخطيط ، سلسلة دورية تعني إلاقليميالتجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي ةيس ى دمحم الغزالي،  

.9،ص 9002، مارس 18بالكويت، العدد  1 

 .881،ص9000، ةمان،8، دار املسيرة، طالخارجية التجارة ، وآخرونرشيد ةصار 8
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أهم : تعددت الصيغ لتعريف التجارة الخارجية وذلك بناءا ةلى الهدف من دراستها فتعرف تاريخيا ةلى أنها            

 1.العالقات الاقتصادية التي يجري بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بين الدول في شغل صادرت وواردات صور 

انتقال السلع، وألافراد، : الثالث املتمثلة في وتعرف أيضا ةلى أنها املعامالت التجارية الدولية في صورها        

املعاملة بين ألافراد في وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات ومنظمات اقتصادية تنشأ هذه . ورؤوس ألاموال

 2.تقطن وحدات سياسية مختلفة

ي تطورها الى حركة يؤد. التجارة الخارجية هي مجال ينطوي ةلى ةناصر فعالة تقع ةموما في بلدان مختلفة        

اذن هي اتساع مجال نشاط الاقتصاد خارج الاقليم . تدويل التجارة في تبادل السلع والخدمات ورؤوس ألاموال

 3.الوطني

من خالل هذه التعاريف نجد أن التجارة الخارجية ةبارة ةن مختلف ةمليات التبادل التجاري الخارجي            

 .تحقيق منافع مختلفة ألطراف التبادل بهدف. أموالوس سواء في صورة سلع، وخدمات، ورؤ 

 

 هيكل التجارة الخارجية: 

 4:تتكون التجارة الخارجية لكل دولة من العناصر آلاتية

 :الصادرات .1

لذلك فهي تمثل قيمة املنتجات الوطنية التي ينتظر أن ، تجة في الداخل وتستهلك في الخارجهي سلع من        

 .الخارجييشتريها العالم  

 :الواردات .2

وتتمثل في تلك العمليات املتعلقة بالسلع . وتستهلك في الداخلتعتبر الواردات سلع منتجة في الخارج          

 .والخدمات يؤديها بصفة نهائية غير مقيم للمقيم اذا كان متواجد داخل الحدود إلاقليمية أو خارجه

 

 

 

 

 

 

 :رة الخارجية أهمية وأسباب قيام التجا: املطلب الثاني

 أهمية التجارة الخارجية: 

                                                           
 .2، مرجع سبق ذكره، ص رشيد ةصار وآخرون 1
 .89، ص 9000، ةمان، 8يوسف مسعداوي، دراسات التجارة الدولية، دار املسيرة ، ط 2

3 khadir thiziri, le financement du commerce extérieur par le crédit documentaire, mémoire a vue de l’obtention du diplôme 

master en économie, université Abderrahmane mira de Bejaia, 2016/2017, p 4 
استر في العلوم امليل شهادة مقدمة كجزء من متطلبات نأميرة حشاني، دور الاةتماد املستندي كتقنية تمويل وضمن التجارة الخارجية، مذكرة  4

 2،5ص ص  ،9082/9082بسكرة،  تخصص نقود ومالية، جامعة دمحم خيضر، الاقتصادية،
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 1: يلي ماتعد التجارة الخارجية من أهم القطاةات الحيوية في أي اقتصاد وتتمثل أهميتها في

 املجال الاقتصادي: 

 منفذا لتصريف فائض الانتاج ةن حاجة السوق املحلية؛ تمثل التجارة الخارجية  -

 التجارة الخارجية في الحصول ةلى السلع والخدمات بأقل تكلفة نتيجة ملبدأ التخصص الدولي؛ تسمح -

 زيادة رصيد الدولة من العمالت ألاجنبية ةن طريق تشجيع الصادرات؛ -

 تعتبر التجارة الخارجية مؤشرا ةلى قدرة الدول الانتاجية والتنافسية في السوق الدولية؛ -

نقل التكنولوجيا واملعلومات ألاساسية التي تفيد في بناء الاقتصاديات املتينة تساهم التجارة الخارجية في  -

 وتعزيز ةملية التنمية الشاملة؛

تسمح بتحقيق التوازن في السوق الداخلية نتيجة تحقيق التوازن بين العرض والطلب ةن طريق تصدير  -

 .الفائض من السلع

 املجال الاجتماعي: 

 ادة ورفاهية ألافراد ةن طريق توسيع مجاالت الاختيارات املتاحة للمستهلكين؛تسعى التجارة الخارجية الى زي -

 الارتقاء باألذواق وتحقيق كافة املتطلبات والرغبات واشباع الحاجات؛ -

 .امكانية الحصول ةلى أفضل ما توصلت اليه العلوم والتقنيات وبأسعار رخيصة نسبيا -

 املجال السياس ي : 

 .قات الصداقة مع الدولة ألاخرى املتعامل معهااقامة العالقات الودية وةال -

 

مجتمع من املجتمعات سواء كان متقدما أو  ناميا، ي يوية  في أتعد التجارة الخارجية من القطاةات الح           

فالتجارة الخارجية تربط لدول واملجتمعات مع بعضها البعض اضافة الى أنها تساةد في توسيع لقدرة التسويقية 

طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة، وتساةد كذلك  في زيادة رفاهية البالد ةن طريق توسيع ةن 

 .قاةدة الاختيارات فيما يخص مجاالت الاستهالك والاستثمار وتخصيص املوارد الانتاجية بشكل ةام

جوهريا ةلى قدرة الدول الانتاجية  ذلك تأتي أهمية التجارة الخارجية من خالل اةتبارها مؤشرا إلى وباإلضافة        

وخاصة ةند تشجيع الصادرات، فينتج ةن  دورا للخروج من دائرة الفقر، كما لها. والتنافسية في السوق الدولي

في ذلك الحصول ةلى مكاسب جديدة في صورة رأس مال أجنبي جديد يلعب دورا في زيادة الاستثمارات الجديدة 

ويؤدي ذلك في النهاية الى زيادة التموين الرأسمالي والنهوض بالتنمية . ساسيةبناء املصانع إنشاء البنية ألا 

 2.الاقتصادية 

 أسباب قيام لتجارة الخارجية: 

 :فيما يلي ألاسبابوتتمثل هذه         

امليزات الطبيعية واملكتسبة بسبب وذلك  ،ةدم استطاةة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع (8

 ؛اختالف ظروف إلانتاج لكل سلعةوبسبب 

                                                           
 .2، ص 9001رجية، مكتبة املجتمع العربي، الطبعة ألاولى، ةمان، نداء دمحم الصوص، التجارة الخا 1
 82التجارة الخارجية، مرجع سبق ذكره، ص وآخرون، ةصار  رشيد2
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بميزة نسبية ووجود  إنتاجهاالسلع التي تتمتع في  إنتاجكل دولة تتخصص في  أنحيث  :الدولي التخصص (9

والتي تتمتع بدورها بميزة  ألاخرى الدول  إنتاجفائض لديها في هذه السلع وبالتالي ةليها استبدالها بسلع أخرى من 

 ؛إنتاجهافي 

 .ى السلع املنتجة في الدول ألاخرى ذواق لدى الشعوب من حيث رغبتهم بالحصول ةلاختالف امليول وألا  (1

 

 إلىتدةوا واملبررات الاقتصادية لقيام التجارة الخارجية هي نفس املبررات التي  ألاسباب أن إلى إلاشارةتجدر        

قيام التجارة املحلية داخل البلد أو منطقة في هذا لبلد، أال وهي رفع مستو ى املعيشة وهناك حقيقتان ةلى 

 .توضحان السبب في مساهمة التجارة الخارجية في رفع مستوى املعيشة ألاهمية جانب كبير من 

 ةاملنا اليوم ةالم  أن والحقيقة. كل السلع والخدمات إلنتاجتكفي  إلامكانيات التي ليس لكل دولة نفس

 ,   بها والبعض آلاخر فقير في مواردهالتي تعمل  غاية في التنوع، فبعض الدول غنية باملوارد

  نظرا لخالف في البيئة تختلف تكاليف إنتاج العديد من السلع واملؤسسات من دولة إلى أخرى بشكل

نتاج بين الدول هي السبب ملحوظ وهذه الحقيقة بعينه أي وجود اختالفات أخرى في تكاليف إلا 

 1,ألاساس ي في قيام تجارة خارجية

 

 :مستندات التجارة الخارجية: املطلب الثالث

 :يمكن تجميع الوثائق املستخدمة في التجارة الخارجية ةلى النحو التالي        

 :مستندات ألاسعار  (1

) ، والبضائع(الخ.......الشركة والعنوان،اسم )وتشمل مستندات ألاسعار معلومات ةن املشتري والبائع        

 .)incotermsوظروف البيع. وكذلك السعر...( زن، الكمية والو الطبيعة أو النوع

الفاتورة املؤقتة أو املبدئية ، الفاتورة التجارية، الفاتورة القنصلية : التسعيرةتتضمن مستندات ألاسعار أو 

 2.وتقرير املصروفات

 

 

 

 

 

 :الفاتورة املبدئية .أ 

. هي ةبارة ةن مخطط يضعها املورد ألاجنبي الى ةنوان املشتري ليعطيه فكرة ةن طبيعة وكمية وسعر السلع       

 .في حالة ان كان املشتري مهتم لهذا العرض يقوم بتأكيد ذلك ةن طريق اةادة الوثيقة موقعة للمورد

 :الفاتورة التجارية .ب 

                                                           
 , 88-80، ص ص مرجع سبق ذكره ،صالصو  نداء دمحم1

2
 khadir thiziri, op.cit., p 12 



آليات تمويل التجارة الخارجية                                                                                                                     الفصل ألاول      

 

10 
 

وهو يتضمن (. البيع الفعلي للبضائع) تأسيسها من قبل املورد بعد الوفاء بالعقد التجاري مع املشتري  يتم      

 إلاجماليوةناوين البائع واملشتري والطبيعة والكمية، ووزن الوحدة، والوزن الكلي والسعر  أسماءمعلومات ةن 

 .للسلع

 :تقرير املصروفات .ج 

 .يعطي تفاصيل التكاليف التي تكبدها املورد حول السلع موضوع العقد التجاري       

 :  الفاتورة القنصلية .د 

هي فاتورة تجارية تحتوي ةلى تأشيرة قنصلية بلد املستورد املوجودة في بلد املصدر، هذه التأشيرة هدفها        

 .البضاةة وقيمتهامصدر : الرئيس ي هو إةطاء طابع رسمي للبيانات املذكورة فيها مثل

 les documents du transport :1مستندات النقل  (2

النقل الجوي، النقل البري البضائع التي يتم شحنها من بلد الى آخر يمكن أن تكون ةن طريق النقل البحري،      

نذكر   بين وثائق النقلتقدم شركة النقل وثيقة للشاحن تعترف بمعالجة البضائع، ومن  ...(شاحنات، قطارات،)

 :ما يلي 

 :وثيقة النقل الجوي  .أ 

هي وصل استالم يثبت أن البضاةة قد أرسلت ةن طريق الجو، وتحرر من طرف شركات النقل الجوي، وتحت      

مسؤولية املصدر وهي ةقد قانوني توضح فيها وضع كل ألاطراف غير قابل للتفاوض ألنها مقررة لشخص مسمى، 

النسخة الثالثة ذات اللون ألازرق تحتوي ةلى ختم وإمضاء شركة النقل  فهي تعطي حق امللكية للمرسل إال 

 .الجوي 

 :وثائق النقل البحري  .ب 

 بوليصة الشحن: 

. يتم اةداد هذه الوثيقة من قبل شركة الشحن وتوقيعها من قبل قائد الذي يتولى مسؤولية هذه السلع      

 :لها ثالث جوانبوبوليصة الشحن 

 أن السلع قد تم شحنها من ميناء الى آخر؛استالم الشحن الذي يثبت  -

 ةنوان البضاةة؛ -

 .ةقد النقل الذي يدرج بنوده في الوثيقة نفسها -

 

 

 

 :مستندات الجمركية  (3

 2: وتتضمن ما يلي

                                                           
1
 khadir thiziri, ibird, p 13. 

ةقاب، الاةتماد املستندي  كأداة بنكية لتمويل التجارة الخارجية، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر في العلوم  دمحم رباح،فاتح  2

 91،ص 9082- 9082-الاقتصادية، تخصص اقتصاديات املالية والبنوك، جامعة أكلي محند أوالحاج، البويرة،
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تخضع كل بضاةة تدخل التراب الوطني أو تخرج منه إلى ةملية جمركية، إذ أن أهم التزام : التصريح الجمركي  .أ 

للمستورد أو املصدر إةداد وتقديم وثيقة تعرف بالتصريح الجمركي، وهذا ألاخير يضم كل املعلومات الخاصة 

ام القانون يبين فيها ويعتبر التصريح الجمركي وثيقة محررة وفقا لألشكال املنصوص ةليها في أحك. بالبضاةة 

 .املصرح العناصر املطلوبة الحتساب الحقوق والرسوم

هو ةبارة ةن وثائق جمركية دولية تسمح بالتصدير املؤقت للمنتجات املحلية دون :  دفتر القبول املؤقت .ب 

ة وهذا الدفتر متوفر لدى املؤسسات التي تحصل ةليه من طرف الغرفة التجاري. املؤقتة لإلجراءاتالتعرض 

واتفاقية اسطنبول في  05/89/8258اتفاقية بروكسل الدولية في : والصناةية التي تبنت الاتفاقية الدولية

بواسطة هذا الدفتر فإن رجال ألاةمال الالجئين  .وذلك لتسهيل إلاجراءات والعمليات الجمركية.95/05/8220

من قبل التنقل إلى أكثر من بلد بواسطة  الجمركية وذلك بتكاليف محددة باإلجراءاتللخارج يستطيعون القيام 

 .بدون أي مشكل باملنتوجهذا الدفتر  ملدة سنة، وكذلك الرجوع إلى البلد ألاصلي 

 :وثائق التأمين  (2

تخضع سلع التجارة الخارجية لعدد من املخاطر التي تستوجب الحماية ةن طريق التأمين، ولتجنب هذه       

 1:ألاخطار تستعمل الوثائق التالية

 : بوليصة التأمين .أ 

ا حقوق وواجبات كل يبين الشروط العامة املتفق ةليها بين الطرفين وكذ هي ةقد محرر بين املؤمن واملؤمن له،     

إذا بوليصة التأمين تتمثل في املستندات التي تؤمن ةلى . مؤرخة بنفس تاريخ سند النقلن تكون منهما، ويجب أ

 . ة النقلقد تنجم أثناء ةمليالبضاةة املرسلة ضد املخاطر التي 

 : املالحق .ب 

تعديالت أو تغييرات في نصوص بوليصة التأمين ألن التعديالت تتضمن تسميات  إجراءهي وثيقة تحرر ةند      

 ".ملحق الوكيل: "مستفيدين جدد وتدعى

 :الشهادة .ج 

 .هي ةبارة ةن وثيقة صادرة ةن املؤمن تثبت صحة وجود بوليصة التأمين      

 les documents annexes:الوثائق املرفقة  (5

 .حيث ّأنها تؤمن له ةلى الجودة، وكمية البضائع املطلوبة ،هذه الوثائق مهمة جدا للمستورد       

 

 

 

 

 :مصطلحات التجارة الخارجية :املطلب الرابع

ةبارة ةن مجموةة من هي    international commercial termsأو  incotermsقواةد التجارة الخارجية        

ويمثل كل مصطلح منها ةقدا  8212ألول مرة سنة  (cci)املصطلحات  أصدرتها غرفة التجارة الدولية بباريس 

                                                           
1
 .92 ص ذكره، سبق مرجع عقاب، فاتح ، رباح دمحم 
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نموذجيا من ةقود البيوع موضحا أهم الخصائص الجوهرية التي تحدد وتفسر بنود هذا العقد لذلك سميت 

 international rules for the interpretation of tradeالتجارية املصطلحات  لتفسيرأيضا بالقواةد الدولية 

terms . 

سنوات  80وجاءت هذه التعديالت تقريبا  كل  ،خضعت غرفة التجارة الدولية هذه القواةد الى التعديالتوقد      

هذه املصطلحات لها دور مهم في التجارة .08/08/9088ودخلت حيز التنفيذ في  9080سنة  هاوكانت آخر 

 :رجية بحيث تعمل ةلىالخا

 نقل البضائع؛نقل املخاطر من البائع الى املشتري في ةملية  -

 تسمح ملن يتحمل املخاطر بأن يتخذ ترتيباته الخاصة في التأمين؛  -

 وضعت هذه املصطلحات لتسهيل التعامالت بين التجار الدوليين؛ -

ليم، ونقل البضائع، وذلك وفقا الختيار مصطلح تحديد الالتزامات املتبادلة من البائع واملشتري أثناء توفير، وتس -

 1.يناسب كال الطرفين

  محتويات قواعد مصطلحات التجارة الخارجيةincoterms : 

 القواعد املطبقة على أي وسيلة من وسائل النقل: 

  التسليم في مرافق البيعEXW :(Ex-work): 

 : البائع

 .املصدر ليس مسؤوال ةن تحميل البضاةة. مقر البائع البائع أو املصدر يسلم البضاةة للمشتري  في -

 :املشتري 

 يأخذ التسليم في مقر البائع في التاريخ واملكان املتفق ةليه؛ -

املقصد ودفع يتحمل جميع املخاطر والنفقات املتعلقة بنقل البضائع من مكان التحميل، أو املصنع الى مكان  -

ةن املخاطر والخسارة بمجرد شراء البضاةة ووضعها في أبواب  الرسوم الجمركية والتأمين ويتحمل املسؤولية

 .ال يشمل تحميل البضائع في السيارة وال يوجد أي بدل للخليص الجمركي EXWسعر. املصنع

 :الوثائق املطلوبة في هذه القاةدة

 .استالم  ازالة املشتري + فاتورة تجارية 

مكان التحميل، وطبيعة التعبئة والتغليف املطلوب الذي يتوافق مع : من املهم بالنسبة للمشتري تحديد      

املشتري سيكون مضطر لتعزيز  أو . طريقة النقل املختارة، والا فان البائع سوف يختار أرخص تعبئة وتغليف

 .تغيير التعبئة و التغليف ةلى نفقته

 

 

  الناقلةالتسليم في مرافق الشركة  FCA : Free carrier: 

 :البائع

                                                           
1
 .وثائق مقدمة من تنك التنمية املحلية 
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ورخصة التصدير وغير ذلك من الاذن الرسمي بإجبار في يد الناقل الذي يعينه يسلم الترخيص الجمركي  -

 املشتري في النقطة املتفق ةليها أو املكان الذي يناسبه اذا لم يكن محددا من قبل؛

 بضائع؛يتحمل التكاليف واملخاطر حتى يأخذ الناقل ةلى شحن ال -

 .يتم التحميل وتفريغ البضاةة يكون ةلى املشتري  -

 :املشتري 

  .النفقات املتعلقة بأي طلب التفتيش+ يختار وسيلة النقل، والناقل، ويدفع النقل الرئيس ي  -

 :الوثائق املطلوبة

 .رخصة التصدير+ استالم التسليم الى الناقل +الفاتورة التجارية 

  أجور الشحن مدفوعة الىCPT : Carriage paid to: 

 :البائع

 ؛( نقل املخاطر ةند التسليم الى الناقل) تسليم البضائع بوضعها تحت تصرف الناقل املحتفظ به تعاقديا -

 يتحمل جميع املخاطر املتعلقة بالبضاةة قبل التسليم الى الناقل؛ -

 ؛(يص البضائعتخل) يدفع اجرة النقل بما في ذلك تحميل الى املكان املتفق ةليه ويزيل البضائع -

 .، وكذلك وضع العالماتيتحمل تكلفة فحص الجودة، التعبئة والتغليف -

 :املشتري 

 دفع التأمين؛ -

 استالم البضائع في املكان املتفق ةليه وتحمل تكاليف التسليم؛ -

 يتحمل تكاليف التفريغ؛ -

يتم تسليم البضائع الى يتحمل خطر التلف أو فقدان البضاةة أو زيادة التكاليف الاضافية أثناء النقل ةندما  -

 .الناقل

 :الوثائق املطلوبة

 .أي وثيقة أخرى مطلوبة في العقد+ رخصة التصدير –وثيقة النقل  -فاتورة تجارية

  النقل والتأمين مدفوع حتى مكان الوجهة املحددةCIP : Carriage and insurance paid: 

 :البائع

 يسلم البضائع للناقل؛ -

 ؛dédouane la marchandiseتخليص البضائع  -

 ؛(%880) 80 %يوفر التأمين الذي يغطي مخاطر ألاضرار أو الخسائر في البضائع أثناء النقل أو زيادة  -

 يدفع الشحن بما في ذلك الحمولة الى املكان املقصد املتفق ةليه؛ -

 1.يتحمل تكلفة فحص الجودة، التعبئة والتغليف، ووضع العالمات -

 :املشتري 

 لسلع املتفق ةليها في املكان املتفق ةليه؛من املتوقع ان تتلقى ا -

                                                           
1
 ..وثائق مقمة من طرف بنك التنمية املحلية  
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 .تحمل تكاليف التفريغ، والتفتيش -

 :الوثائق املطلوبة

 .وثائق أخرى مطلوبة في العقد -بوليصة التأمين –رخصة التصدير  -وثيقة النقل -فاتورة تجارية

 التسليم في املحطة الطرفيةDAT :Delivred at terminal: 

 :البائع

 البضائع التي تم تفريغها من وسيلة النقل للمشتري في مكان املتفق ةليه؛تسليم واتاحة  -

 يدفع الرسوم حتى التسليم؛ -

 :املشتري 

 الرسوم الجمركية ةلى الواردات والضرائب؛ -

 يدفع الرسوم بعد التسليم؛ -

 يتحمل املخاطر بعد التسليم؛ -

 ؛(تيش من قبل السلطات املصدرةالا اذا كان هذا التف)دفع تكلفة التفتيش ةلى البضائع قبل التسليم  -

 .التأمين اذا كان ألاخير يعتمد تعاقديا -

 :الوثائق املطلوبة

 .أي وثيقة منصوص ةليها في العقد –رخصة التصدير  –وثيقة النقل  –فاتورة تجارية 

  التسليم في املكانDAP : Delivred at place: 

 :البائع

تسليم البضاةة ويضعها تحت تصرف املشتري في املكان املتفق ةليه، تكون جاهزة للتفريغ من وسيلة  يتم -

 النقل؛

 يدفع الرسوم حتى التسليم؛ -

 .يتحمل املخاطر بعد التسليم -

 :املشتري 

 ةليه؛يستلم البضاةة في املكان املتفق  -

 صة التصدير؛رخ+ يتحمل رسوم التخليص الجمركي والضرائب املستحقة ةلى استيراد  -

 يتحمل املخاطر والتكاليف بعد التسليم بما في ذلك تلك املتعلقة بالتفريغ؛ -

 .البضائع قبل التسليميدفع تكلفة تفتيش  -

 :الوثائق املطلوبة

 .وثائق أخرى منصوص ةليها في العقد –رخصة التصدير  –التأمين  -وثيقة النقل –فاتورة تجارية 

 

 

 التسليم مع دفع الرسومDPP :Delivred duty paid: 

 :البائع
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 تسليم البضائع ووضعها تحت تصرف املشتري في املكان املتفق ةليه ةلى وسيلة النقل؛ -

 يتحمل رسوم التخليص والضرائب املستحقة ةلى التصدير والاستيراد؛ -

 يتحمل املصاريف حتى التسليم؛ -

 يتحمل مخاطر الشحن قبل التسليم؛ -

 .مسؤولية البائع في العقددفع مصاريف التفريغ ان كانت  -

 :املشتري 

 يستلم البضائع في املكان املحدد واملتفق ةليه؛ -

 يتحمل املخاطر والتكاليف بعد التسليم؛ -

 .يدفع تكاليف التفريغ اذا كانت ةلى نفقته -

 :الوثائق املطلوبة

ي وثيقة أخرى أ -رخصة الاستيراد –وثيقة النقل أو شهادة املستودع أو وصل استالم  -الفاتورة التجارية

 .منصوص ةليها في العقد

  القواعد املطبقة على النقل البحري: 

 التسليم بجانب السفينةFAS : Free alongsid ship: 

 :البائع

 يتحصل ةلى رخصة التصدير ان لزم الامر، ان لم يكن هو يقوم بها املشتري؛ -

 البضائع ةلى طول السفينة وفي رصيف معين وفي امليناء املتفق ةليه؛ يسلم -

 يدفع رسوم التصدير والضرائب؛ -

 :املشتري 

 يحدد السفينة، وموقع التحميل وتاريخ التسليم؛ -

 .يدفع شحن البحري، والتأمين -

 :الوثائق املطلوبة

 .عقدأي وثيقة أخرى منصوص ةليها في ال –وصل تسليم للناقل  –فاتورة تجارية 

  التسليم على سطح السفينةFOB :Free on bord: 

 :البائع

 يسلم البضاةة ةلى متن السفينة املعينة من قبل املشتري؛ -

 .يدفع الرسوم الجمركية وشكليات التصدير -

 :املشتري 

 يختار السفينة ويدفع مصاريف النقل؛ -

 يتحمل جميع املخاطر بعد التسليم؛ -

 .يدفع التأمين -

 :الوثائق املطلوبة
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 .وثائق أخرى منصوص ةليها في العقد –وثيقة التسليم  –فاتورة تجارية 

 التكلفة والشحن CFR :Cost and freight: 

 : البائع

 يختار السفينة ويدفع شحن البحري حتى امليناء املتفق ةليه؛ -

 التصدير، الضرائب والرسوم الجمركية ةلى الصادرات؛ بإجراءاتيقوم  -

 .متن السفينة يسلم البضائع ةلى -

 :املشتري 

 يتحمل خطر فقدان أو تلف البضائع أو تكاليف اضافية بعد التسليم؛ -

 .يدفع رسوم التفريغ، والتأمين -

 :الوثائق املطلوبة

 .أي وثيقة اخرى منصوص ةليها في ةقد البيع -رخصة التصدير -وثيقة النقل -فاتورة تجارية

 ،ن والشح التأمين التكلفةCIF :Cost insurance and freight 

 :البائع

ةلى الاقل، ومخاطر التلف وفقدان  %80ةلى الاقل قيمة السلع بنسبة CIFتغطي )التأمين + دفع الشحن  -

 ؛(البضائع ةن طريق النقل البحري 

 دفع تكاليف التحميل والتفريغ اذا كانت داخل الشحن؛ -

 .تسلم البضاةة في السفينة -

 :املشتري 

 غير متدخلة في الشحن؛يدفع تكاليف التفريغ ان كانت  -

 .استالم البضاةة ةلى متن السفينة ةند املغادرة -

 :الوثائق املطلوبة

 1.أي وثيقة منصوص ةليها في ةقد البيع -بوليصة التأمين -رخصة التصدير-وثيقة النقل -فاتورة تجارية

 

 

 

 

 

 

 

 :وسائل الدفع في التجارة الخارجية :املبحث الثاني

                                                           
1
 .وثائق مقدمة من طرف بنك التنمية املحلية  
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وسائل الدفع في التجارة الخارجية سنتعرف ةلى طرق الدفع سوف نتطرق في هذا املبحث ألهم طرق         

  .الكالسيكية، وبعد ذلك طرق الدفع باألوراق التجارية، وأخيرا وسائل الدفع املستندية

 :طرق الدفع الكالسيكية: املطلب الاول 

ةرفت وسائل الدفع الكالسيكية في التجارة الخارجية استعماال كبيرا بين أطراف املتعاملين الدوليين ملا توفره     

وهذه التقنية . من تبسيط وتسهيل للمعامالت التجارية ومنح نوع من الثقة بين املصدر واملستورد في التعامل

 :ما يلي تتمثل في

 :الدفع نقدا -1

وأكثر ضمانا لحضور كل من البائع واملشتري ةند التسوية وهذا ما يجعل هذه التقنية وهي أسهل وسائل الدفع 

ويستعمل هذا النوع من العمليات الصغيرة وكان هناك ةدة وجوه للدفع النقدي تتمثل فيما . قابلة لالستعمال

 1:يلي

 وفي هذه الحالة يتم الدفع أو ال  ثم يتم تسليم البضائع؛ ،يمكن ان يكون الدفع ةند طلب البضائع -

الصفقة أو خالل مهلة من تاريخ استالم يمكن أن يتم الدفع فورا ويعني ذلك ان الثمن يدفع بمجرد اتمام  -

 البضائع ةلى أن ال يتجاوز هذه املهلة ةشرة أيام؛

املعهد بالتعامل اذا ان املشتري ال يستطيع الدفع ةند استالم تتم هذه العملية ةندما يكون الطرفان حدثي  -

 2 .تسليم البضائع من ناقلها الا أن دفع له قيمة البضائع واملصاريف

 :الشيك -2

وهو من بين وسائل الدفع الاكثر انتشارا الى جانب النقود الورقية وهو ةبارة ةن وثيقة تتضمن امرا بالدفع 

ولهذا . املستفيد غير معروف اذا كان الشيك محرر لحاملهوقد يكون  ،الفوري للمستفيد للمبلغ املحرر ةليه

الساحب وهو : أشخاص 1و يتضمن الشيك . الشيك هو امر كتابي لدفع مبلغ محدد من املال الى املستفيد

 3.صاحب الشيك، املسحوب ةليه وهو البنك، املستفيد وهو البائع

 للشيك ةدة أنواع نذكر منها : 

 : cheque barréشيك املسطر  . أ

حتى يعلم  الاسفل ين بينهما فراغ ةلى وجه الشيك من الاةلى الىقصد بتسطير الشيك وضع خطين متوازيي     

والهدف من التسطير هو وجوب ةدم صرف الشيك الا البنك أو مكتب من  ،املسحوب ةليه بمجرد الاطالع ةليه

 4.مكاتب الصكوك البريدية

 

 

 

 : cheque viséالشيك املؤشر . ب

                                                           
1
 .12، ص9002الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوةات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر،  

2
 .82، ص 8222فاطمة مروة يونس، العمليات املصرفية والتجارية، دار النهضة العربية، بيروت،   

3
 .912، ص 9002مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الاوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،   

4
 .811، ص 9000هاز املصرفي، دار وائل ، الطبعة الاولى، الاردن،جميل الزيدانين السعودي، اساسيات في الج  
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شيك مؤشر من طرف البنك املسحوب ةليه حيث يفيد هذا التأشير اثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ وهو         

 1.التأشير

 : cheque certifierالشيك املؤكد . ت

هذا النوع من الشيك يعطي أمانا لحامله أو باألحرى يمثل ضمانا أكبر لرصيد العميل، ولكي يتم تأكيد         

وهذا ألاخير يضع ةليه خاتم يبين بأن الرصيد املوجود يكون مجمدا خالل فترة  ،بنكهالشيك الساحب يتقدم الى 

 2.معينة من الزمن

 :التحويل املصرفي -3

من مصرفه تحويل مبلغ من ( الدافع)حيث يطلب املستورد . يعتبر التحويل املصرفي وسيلة دفع سريعة       

للبنك وثائق تجارية مثل العقد التجاري، فاتورة  وذلك من خالل تقديم ،(املستفيد) حسابه الى حساب املصدر 

 .وهذه العملية تجعل حساب املستورد مدينا وحساب املصدر دائنا. وغيرها

 :أنواع التحويل املصرفي -

 :التحويل عن طريق البريد . أ

وتكون مهالت . التحويل ةن طريق الطلب البريدي بناء ةلى أمر من املستورد لتحويل املبلغ لصالح املصدر يتم      

طويلة بحسب التباةد الجغرافي والتنظيم البريدي للبلد املعني وهو قليل الاستعمال لألسباب التسديد نوةا ما 

 3:التالية

 وملكانية الضياع؛( مدة التحصيل) طويلة الفترة -

 .املستورد ال يستفيد من مهلة التسديد واملصدر ينتظر أسابيع للحصول ةلى املبلغ -

 :le virement par télexالتحويل عن طريق تلكس . ب

وهي الطريقة الاكثر استعماال التي يقوم املصدر من خاللها بتحصيل املبالغ لفترة قصيرة من الزمن وبالتالي        

ولكن له ةيوب مثل ارتفاع التكاليف والامكانية الختراق املعلومات . لبساطةفهو يتميز بالسرةة في التحويل وا

 4.حول التحويل

 :(Swift)التحويل عن طريق نظام سويف . ت

         Society for worldwine Interbank Financial telecomunication  جمعية الاتصاالت املالية العاملية بين

مقرها بروكسل، وتعمل هذه الشبكة ةلى تبادل املراسالت  8221ماي  01هي شبكة خاصة تأسست في . البنوك

ةن بعد وأوامر  التحويل للزبائن التي كانت البنوك معتادة ةلى ارسالها ةن طريق التلكس أو الفاكس أو البريد، 

ا النظام هو تحسين طريقة الدفع الدولية بإدخال مقياس موحد في العالقات املصرفية وكان الهدف من انشاء هذ

 .وادخال التكنولوجيا ومعالجة العمليات بواسطة أجهزة الحاسوب

أما من حيث الامن  يحتوي نظام سويفت ةلى مفتاح يجعل الدخول فيه صعب  باةتبارها الوسيلة الاكثر تنظيما،

 :للغاية وتشغيل هذه الشبكة يضمن سير هذه العملية ةلى النحو التالي

                                                           
1
 .882،890نادية فوضيل، الاوراق التجارية في القانون الجزائري، دار هومة ، الجزائر، ص ص   

2
 .92، ص 9000قسنطينة، ةبد الحق ةتروس، الوجيز في البنوك التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية والتسيير، جامعة منتوري،   

3
 khadir thiziri, op cit p p16- 17., 

4 Lasay-m, le commerce international à la portée de tous, édition Dalloz, Belgique 2005, p92. 
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 الساحب

 

 العنوان

 

 القبول والتصريح

 يطلب املستورد من بنكه الامر بالتحويل؛ -

 يقوم بنك املستورد بعملية التحويل الى بنك املصدر ةن طريق نظام سويفت؛ -

 .البنك املصدر يقوم هذا الاخير بإبالغ املصدر واشعار بوصول التحويل ةندما تصل القيمة ةند -

 1.الة املستعجلةحدقائق في ال 2دقيقة في الحالة العادية، و  90تكون سرةة التحويل 

 

 :طرق الدفع بالوراق التجارية: املطلب الثاني

 : ما يليالتجارية في باألوراقتتمثل وسائل الدفع        

 :الكمبيالة .8

يدفع مبلغ معين من وهي امر مكتوب موجه من شخص يدعى الساحب الى شخص آخر يدعى املسحوب ةليه        

 2.النقود في تاريخ معين أو مقابل للتعيين أو لدى الاطالع ألمره أو ألمر شخص ثالث وهو املستفيد

 :الكمبيالة تتضمن ثالثة اطراف أو أشخاص هم

 بالدفع وهو في الاصل دائن للمسحوب ةليه؛وهو الذي يصدر الامر : الساحب -

 وهو الذي يتلقى الامر بالدفع وةليه التزام الدفع ويكون مدينا للساحب؛: املسحوب ةليه -

 .وهو الذي يصدر أمر الدفع لصالحه ويكون دائن للساحب: املستفيد -

 نموذج عن الكمبيالة(: 11)الشكل رقم 

 
 في البلد                                 

 الى                                             

 من طرف                                           

 املبلغ                                           

 احرصوا ةلى دفع مقابل الكمبيالة                                                                   
 :.................................آلمر                                

                            

 املسحوب ةليه                         

 :.....................السيد                         

 امضاء الساحب:........                                           مكان التواجد                         

 

 
الرابعة، ، ديوان املطبوةات الجامعية، الطبعة "الافالس والتسوية القضائية في القانون التجاري " راشد راشد، الاوراق التجارية: املصدر 

 .85،ص9002الجزائر، 

 

 

 :سند ألمر

                                                           
1
 .822، ص 8222زياد رمضان، ادارة الاةمال املصرفية، دار الصنعاء ، الاردن،  

2
 .12بندق، مرجع سبق ذكره، ص مصطفى كمال طه، وائل أنور  
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وثيقة يتعهد بواسطتها شخص  معين بدفع مبلغ معين الى شخص آخر في تاريخ الحق هو تاريخ هو          

أن سند ألمر هو وسيلة قرض حقيقية، حيث أن هناك انتظار  وةلى هذا الاساس يمكن ان نستنتج. الاستحقاق

 .د ما ةليه في تاريخ الاستحقاق الذي بشأنهمن جانب الدائن للمدين لكي يسد

 :سند ألمر يتضمن طرفين     

 ؛(املستورد)املدين في الالتزام محرر الصك وهو  -

 (.املصدر) املستفيد وهو الدائن في الالتزام  -

 .والجدير بالذكر أن الدفع بواسطة السند ألمر طريقة قليلة الاستعمال في التجارة الخارجية

 نموذج عن السند ألمر (: 12)الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 
 .89راشد راشد، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

 

 :ل الدفع املستنديةوسائ :املطلب الثالث

وسائل الدفع املسندية الاكثر استعماال لتمويل التجارة الخارجية تندرج في نوةين الاةتماد املستندي       

الجزء الى التحصيل  نظرا ملوضوع الدراسة يخص الاةتماد املستندي سوف نتطرق في هذا. والتحصيل املستندي

 .املستندي اما الاةتماد املستندي نتطرق اليه في الفصل الثاني والثالث بالتفصيل

 التحصيل املستنديLa remise documentaire : 

هي نوع آخر من وسائل الدفع في التجارة الخارجية، وهو يتعلق باالستيراد للبضاةة بدون قيام املستورد بفتح        

في هذه الطريقة يتم ةمل اتفاق بين املستور واملصدر يقوم  ولكن( املصدر) مستندية لصالح البائع اةتمادات 

بوليصة الشحن، ) ةلى اساس ارسال البضاةة من البائع ملكان وبلد املشتري ثم يقوم بتسليم مستندات الشحن 

الها للمستورد ومرفق معها كمبيالة لبنكه ومعها تعليمات إلرس...( الفاتورة التجارية، وقائمة الوزن والتعبئة

 .البضاةة للتحصيل من بنك املستورد

تستخدم هذه الطريقة ةندما يكون هناك ةالقات وتعامالت تجارية طويلة بين بائع ومشتري لها صفة         

الاستمرارية، ويصبح تعاملهم يأخذ نوةا من الثقة املتبادلة بينهما فضال ةن التعامل بميثاق العرف والشرف 

خام ما تدخل في تصنيع منتج  التجاري، وخصوصا في الصفقات صغيرة القيمة، واحيانا ةندما يكون هناك مادة

فلهذه الاسباب يتجه بعض . يتم انتاجه محليا والبد من توافر هذه املادة بصفة منتظمة ملصنع وبدون تأخير

املستوردين بالتعاقد مع مورد في الخارج ليرسل هذه البضاةة بصفة منتظمة، وتنفيذا ملثل هذه الاتفاقيات يقوم 

بشحن البضاةة املطلوبة وبالكمية املطلوبة، ثم يتوجه الى بنكه في بلده ويسلمه وحسب الاتفاق ( البائع) املورد 

 :...........المبلغ
 (.تاريخ االستحقاق)في ....... مبلغ( اسم المستفيد)أتعهد بأن أدفع بموجب سند األمر هذ الى السيد

 (المكتتب، توقيعه، عنوانه)
 تاريخ التحرير                                                   
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. املستورد لتحصيل قيمتها منهالى بنك  بإرسالهامستندات الشحن الخاصة بهذه البضاةة ويطلب منه أن يقوم 

الشحن  هذه املذكرة بمستنداتفية التحصيل، ارفاق فيقوم بنكه بعمل مذكرة تتضمن تعليمات املصدر بكي

 1.ويرسلها مباشرة الى بنك املستورد للتحصيل ودفعوا بواسطة املستورد

البضاةة ثم يطلب تحصيل نقوده ةن طريق  بإرسالالتحصيل املستندي يشمل أمرين في أن يقوم البائع       

فع الى تقديمه مستندات شحن تجارية ويكون الد باإلضافة. تقديمه مستندات مالية مسحوبة ةلى املشتري 

 :بطريقتين

أي يستطيع املستورد أو البنك املكلف أن يستلم املستندات مقابل أن يقوم بتسديد : مستندات مقابل الدفع -

 مبلغ البضاةة نقدا؛

 .املستورد يمكنه استالم املستندات وذلك مقابل قبوله الكمبيالة املسحوبة ةليه: املستندات مقابل القبول  -

 املستندي ألاطراف املكونة لعملية التحصيل: 

 2:تتمثل هذه الاطراف في كل من      

وهو الذي يقوم بإةداد مستندات للتحصيل ويسلمها الى البنك الذي يتعامل معه، مرفقا بها أمر (: املصدر)البائع.

 التحصيل؛

للتعليمات وهو الذي يستلم املستندات من املصدر ويرسلها الى البنك الذي سيتولى التحصيل وفقا : بنك املصدر.

 الصادرة اليه في هذا الشأن؛

 ن أجل الدفع أو توقيع الكمبيالة؛متقدم له املستندات (: املستورد)املشتري .

وهو الذي يقوم بتحصيل قيمة املستندات املقدمة للمستورد نقدا أو مقابل توقيعه : البنك املكلف بالتحصيل.

 .املصدرةلى الكمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة اليه من بنك 

 3:سير عملية التحصيل املستندي 

 :تتم ةملية التحصيل املستندي وفقا للمراحل التالية        

 ابرام ةقد تجاري بين الطرفين املستورد واملصدر؛ -8

يقوم املصدر بشحن وارسال البضاةة الى املستورد ةن طريق تسليمها للناقل وهذا بتقديم مستندات النقل  -9

 الى املصدر؛

 املصدر بتحويل هذه الوثائق الى بنك املستورد؛يقوم بنك  -1

 يقوم املستورد بدفع ثمن البضاةة نقدا أو بقبول الكمبيالة املسحوبة ةليه ةلى مستوى بنكه؛ -2

 يقوم بنك املستورد بتسليم الوثائق لعميله؛ -2

 يستلم املستورد البضاةة بعد تقديمه الوثائق للشحن؛ -5

نك املصدر سواء نقدا أو تحويل الكمبيالة املقبولة من طرف يقوم بنك املستورد بتحويل املبلغ الى ب -2

 املستورد؛

                                                           
1
، القاهرة، 8، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، ط "فن الاستيراد والتصدير في البنوك" اسامة ةبد املنعم بسيوني، الاةتمادات املستندية   

 .19 -18، ص  ص 9082
2
 .18، ص 9008مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب ، القاهرة،   

3
 .15-12نفس املرجع، ص ص   



آليات تمويل التجارة الخارجية                                                                                                                     الفصل ألاول      

 

22 
 

 .يقوم بنك املصدر بتحويل ثمن البضاةة الى حساب ةميله -1

 

 مراحل تقنية التحصيل املستندي(: 13)الشكل رقم 
 (8)  

 
                                                           (9   ) 

        

              (2)                   (2(                                                                           )5(             )1) 

 

 
                                                             (1) 

                                                             (2) 

 
 .15مدحت صادق، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

 

 :أساليب تمويل التجارة الخارجية: الثالث املبحث

سنتطرق في هذا املبحث الى اساليب تمويل ةلى املدى القصير، املتوسط وطويل الاجل، وكذلك الى الضمانات     

 .البنكية الدولية

 

 :التمويل قصير الاجل للتجارة الخارجية: املطلب ألاول 

السلع  تستعمل ةمليات التمويل قصير الاجل للتجارة الخارجية في تمويل الصفقات الخاصة بتبادل       

والخدمات مع الخارج، ومن اجل تسهيل هذه العمليات والبحث ةن أفضل الطرق التي تسمح بتوسع  التجارة 

وفي أقل وقت ممكن وبدون  الخارجية، يسمح النظام البنكي باللجوء الى ةدة أنواع وطرق مختلفة للتمويل

 1:ي فيما يل من أدوات التمويل املستعملة في التجارة الخارجية ةراقيل،

 :القروض الخاصة بتعبئة الديون الناشئة عن التصدير .1

يقترن هذا النوع من التمويل بالخروج الفعلي للبضاةة من املكان الجمركي للبلد املصدر، وتسمى بالقروض         

هذا النوع من التمويل الصادرات التي يمنح فيها  ويخص. الخاصة بتعبئة الديون لكونها قابلة للخصم لدى البنك

واكثر الانظمة ارتباطا بهذا النوع من التمويل . شهرا كحد أقص ى 81املصدرون لزبائنهم أجال للتسديد ال يزيد ةن 

هو النظام الفرنس ي، ويشترط البنك ةادة تقديم بعض املعلومات قبل الشروع في ابرام أي ةقد خاص بهذا النوع 

 :ويل وتنفيذه، وهذه املعلومات هي ةلى وجه الخصوصمن التم

 

 مبلغ الدين؛ -

 طبيعة ونوع البضاةة املصدرة؛ -

                                                           
  882.1الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص 

 (البائع)املصدر (املشتري )املستورد 

 بنك املصدر بنك املستورد
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 اسم املشتري الاجنبي وبلده؛ -

 تاريخ التسليم وكذلك تاريخ املرور بالجمارك؛ -

 .تاريخ التسوية املالية للعملية -

 :التسبيقات بالعملة الصعبة .2

يمكن للمؤسسات التي قامت بعملية تصدير مع السماح بأجل للتسديد لصالح زبائنها أن تطلب من البنك         

وبهذه الكيفية تستطيع املؤسسة املصدرة أن تستفيد من هذه التسبيقات في . القيام بتسبيق بالعملة الصعبة

وتقوم هذه . العملة الوطنيةخزينتها، حيث تقوم بالتنازل ةن مبلغ التسبيق في سوق الصرف مقابل تغذية 

. املؤسسة بتسديد هذا املبلغ الى البنك بالعمل الصعبة حاملا تحصل ةليها من الزبون الاجنبي في تاريخ الاستحقاق

وتتم هذه العملية بهذه الكيفية اذا كان التسبيق املقدم قد تم بالعملة الصعبة التي كانت هي العملة التي تمت بها 

 .ةملية الفوترة

أما اذا كان التسبيق يتم بواسطة ةملة صعبة غير تلك التي يقوم الزبون الاجنبي أن يسوي دينه بها، فان         

ولكن يجب ةليها أن تتخذ احتياطاتها، وان تقوم بعملية . املؤسسة املصدرة يمكنها دائما أن تلجأ الى تغذية خزيتها

 1.تحكيم ةلى أسعار الصرف في تاريخ الاستحقاق

البنك للمستورد للسماح له بدفع فاتورة  يمنحهالتسبيقات بالعملة الصعبة في الاستيراد هي ةبارة ةن قرض        

 .املورد الاجنبي فورا

وتجدر الاشارة الى أن مدة التسبيقات بالعملة الصعبة ال يمكن أن تتعدى مدة العقد املبرم بين املصدر        

الفعلي للبضاةة الى  باإلرسالتقم املؤسسات تتم هذه التسبيقات ما لم واملستورد، وال يمكن من جهة أخرى أن 

 2 .الدالة ةلى ثبوت ةملية التصدير الجمركيةالزبون، ويمكن اثبات ذلك بكل الوثائق املمكنة وخاصة الوثائق 

 :عملية تحويل الفاتورة .3

هي آلية تقوم بواسطتها مؤسسة متخصصة تكون في غالب الامر مؤسسة قرض بشراء الديون التي يملكها        

وبهذا فهي . املصدر ةلى الزبون الاجنبي، حيث تقوم هذه املؤسسة بتحصيل الدين وضمان حسن القيام بذلك

ولكن . تماالت ةدم التسديدفهي تتحمل كل الاخطار الناجمة ةن احتحل محل املصدر في الدائنية، وتبعا لذلك 

 .من رقم الاةمال الناتج ةن ةملية التصدير 2%مقابل ذلك، فإنها تحصل ةلى ةمولة مرتفعة نسبيا قد تصل الى 

للتمويل قص ي الاجل باةتبار أن املصدرين يحصلون ةلى مبلغ  وةملية تحويل الفاتورة هي ةبارة ةن ميكانيزم       

الصفقة مسبقا من طرف املؤسسات املتخصصة التي تقوم بهذا النوع من العمليات قبل حلول أجل التسديد 

 3.الذي ال يتعدى ةدة أشهر

 4:تتطلب ةملية تحويل الفاتورة وجود ثالثة أطراف تنشأ فيما بينهما ةالقة تجارية        

وهو التاجر أو الصانع أو املوزع وهو الطرف الذي يكون في حوزته الفاتورة التي تشتريها :  الطرف ألاول 

 .املؤسسات املالية املتخصصة في هذا النشاط، أو أحد البنوك التجارية التي تتوفر لديها هذه الخدمة املصرفية

                                                           
1
 .882الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 khadir thiziri, opcit, p20. 

3
 .885الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص   

4
 .22، ص9008مدحت صادق، أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب ، القاهرة،  
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 .وهو العميل ويقصد به الطرف املدين للطرف ألاول : الطرف الثاني

وهو املؤسسات املالية املتخصصة في هذا النشاط أو أحد البنوك التجارية التي تتوفر لديها هذه : الطرف الثالث

 .الخدمة والتي يعهد اليها بهذا النشاط

 :والشكل املوالي يوضح العالقة بين الاطراف الثالث

 سير عملية تحويل الفاتورة(: 4)الشكل رقم 

 

 

 

 

               (01(                                                                        )02) 

 

                            (02(                                            )05) 

 

 

 

 

            (08) 

                                                            (09) 

 
 .25مدحت صادق، مرج سبق ذكره، ص : املصدر

 :شرح عملية تحويل الفاتورة

 املصدر يبيع منتجا استهالكيا معينا الى املستورد؛(08)

 مديونية بقيمة املنتج املباع وارسالها الى املصدر؛يوقع املستورد ةلى سندات (09)

 يقوم املصدر ببيع الفاتورة الى البنك التجاري أو املؤسسات املالية املتخصصة؛( 01)

 ؛%10البك التجاري يمنح املصدر نسبة معينة من قيمة الفاتورة تصل الى (02)

 دات املديونية اليه في تاريخ الاستحقاق؛املدين مطالبا اياه بسداد سن بإخطاريقوم البنك التجاري ( 02)

 .في تواريخ استحقاقهايقوم املستورد بسداد قيمة املديونية ( 05)

 1:فيما يليوتتلخص املراحل والخطوات التي تؤدى من خاللها 

الفاتورة الى البنك التجاري أو املؤسسة املالية  بإرساليقوم البائع أو املصدر فور تسليم البضاةة  -

 ؛( املستورد)املتخصصة وليس الى املشتري 

                                                           
 .900، ص 8221ةبد الحميد أسعد طلعت، الادارة الفعالة لخدمة البنوك الشاملة، مكتبة الشيقري، الطبعة الاولى، الاسكندرية، 1

 الطرف الثالث

التجاري أو املؤسسة  البنك

 املالية املتخصصة

 

 الطرف الثاني

 املستورد
 الطرف الاول 

 املصدر
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وهذا هو الجانب التمويلي من  ،الى البائع %10يقوم البنك بسداد نسبة معينة من قيمة الفاتورة تصل الى  -

 الخدمة؛

الفاتورة من املشتري ويتم سداد من قيمة  %800في موةد استحقاق قيمة الفاتورة يقوم البنك بتحصيل  -

النسبة املتبقية للبائع بعد خصم املصاريف والعمالت مضافة الى سعر الفائدة الاساس ي، مقابل الخدمة 

   .الى البائع وتاريخ تحصيلها من املشتري  % 10 التمويلية ةن الفترة ما بين سداد نسبة

 1:طرق أخرى لتمويل قصير الاجل للصادرات .4

يقوم بها النظام البنكي لصالح زبائنه، فان بعض الانظمة ومنها ةلى وجه  الى كل تقنيات التمويل التي  باإلضافة      

وةلى هذا . الخصوص النظام الفرنس ي تسمح بوجود طرق تمويل أخرى الهدف منها هو تشجيع الصادرات

وتسمح مثل هذه . الخارج الاساس يجد املصدرون تسهيالت بنكية لتمويل أنشطة خاصة في تعاملهم مع

التسهيالت بتخفيف الضغوطات املوجودة ةلى خزائن هؤالء املصدرين، وذلك سواء بتسديد صادراتهم ةندما 

يتعلق الامر بتصدير سلع خاصة أو بواسطة التمويل املباشر لنفقات تنجم ةن تخزين سلع وبضائع هذا املصدر 

 .في بلد أجنبي في انتظار توزيعها

ين أنواع هذا التمويل يتمثل الامر فيما يسمى بتأكيد الطلبية، وبموجب هذه آلالية يقدم البنك التزاماته ومن ب      

وال يحق للبنك بعد تقديمه لهذا . الى املصدر، حيث يقوم بناء ةلى هذا الالتزام بتسديد مبلغ البضائع املصدرة

تزامه هذا حتى ولو امتنع املستورد ةن تسديد قيمة الالتزام ان يقوم بأي متابعة ضد املصدر أو أن يتراجع ةن ال

ولكن أمام هذا الالتزام الحاسم واملحفوف . هذه الواردات ألي سبب من الاسباب كما في حالة اةساره مثال

باملخاطر، فان البنك وهذا في حالة وجود اتفاق ثنائي بينه وبين املصدر فقط ال يقوم بالدفع لصالح هذا الاخير 

صل ةلى كمبيالة وقد تم قبولها من طرف املستورد، كما يقوم زيادة ةلى ذلك بجمع كل املعلومات الا اذا تح

 .الضرورية التي تبين له حدود املالءة املالية لهذا املستورد

أما بالنسبة للنوع الثاني وهو تمويل املخزون في الخارج فان البنوك تمنح للمصدرين قروضا لتمويل نفقات       

ومن الواضح أن هذا النوع من القروض يهدف الى مساةدة املصدرين . سلع في الخارج قبل بيعهاتخزين ال

 .والسماح لهم بدخول الاسواق الخارجية وتكريس تواجدهم فيها

 

 

 

 

 

 :التمويل متوسط وطويل الاجل للتجارة الخارجية: املطلب الثاني

الدولية الكبيرة حيث تكون املبالغ والتكاليف مرتفعة وهذا يستخدم هذا النوع من التمويل في املعامالت التجارية  

 .شهرا 81الامر يطلب تمويال خاص يتجاوز 

  Le crédit acheteur:القرض املشتري  -1

                                                           
1
 .899،-89البنوك، مرجع سبق ذكره، ص  ص  الطاهر  لطرش، تقنيات 
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هو القرض املمنوح من قبل البنك أو مجموةة من البنوك الى املستورد، للدفع الفوري للمورد الاجنبي       

 .سنوات 2تتراوح من سنتين إلى  ضمدة هذا القر . ب ةقد شراء دوليللحصول ةلى معدات الاستثمار بموج

 :د القرض املشتري ةلى وجود ةقدين مختلفيننويست     

وهذا العقد يحدد شروط . هو ةقد ملزم للمستورد واملورد الاجنبي، يحدد التزامات كل طرف: ةقد شراء دولي -

 اتمام ةملية التصدير؛استخدام القرض املشتري بما في ذلك تقديم وثائق تثبت 

في ( %12نسبة )ةقد القرض يتم توقيعه بين البنك واملستورد، حيث البنك يوافق ةلى الدفع للمورد الاجنبي  -

 .حين أن املستورد يجب أن يدفع املبالغ املستحقة للمورد الاجنبي وفقا للشروط املحددة في ةقد القرض

 :Le crédit fournisseur:القرض املورد -2

ويمثل هذا القرض طريقة للتمويل املستخدمة في التجارة الخارجية، حيث يمنح البنك قرضا للمصدر الذي        

من خالل تصدير التجارة التي ( أي أةطى مهلة تسديد للمستورد) قدم بالفعل فترة دفع الى العميل الاجنبي

نمط من التمويل املصدر يتحمل مخاطر هذا الفي و. يحملها ةلى املشتري الاجنبي في وقت التسليم لتسوية النقود

 1.التصنيع ومخاطر الائتمان

فاذا كان قرض املشتري يمنح للمستورد بوساطة . ويختلف قرض املورد ةن القرض املشتري في وجهين ةلى الاقل

 من املصدر، فان قرض املورد يمنح للمصدر بعدما منح هذا الاخير مهلة للمستورد، أما الوجه الثاني لالختالف

 2.وهو املهم فيتمثل في أن القرض املشتري يتطلب ابرام ةقدين، في حين أن قرض املورد يتطلب ارام ةقد واحد

 :Le crédit bail:القرض الايجاري  -3

ويتمثل مضمون هذه العملية في . هو أيضا ةبارة ةن آلية للتمويل متوسط وطويل الجل للتجارة الخارجية        

ى مؤسسات متخصصة أجنبية والتي تقوم بالتفاوض مع املستورد حول اجراءات ابرام قيام املصدر ببيع سلعه ال

ويتضمن هذا العقد في الواقع نفس فلسفة القرض الايجاري الوطني ونفس آليات الاداء مع . ةقد ايجاري وتنفيذه

تي اةتمدها التنظيم فارق يتمثل في أن العمليات تتم بين مقيمين وغير مقيمين، وهي في الحقيقة نفس التفرقة ال

 .الجزائري في هذا املجال

  

في حين أن املستورد . وبهذه الطريقة فان املصدر سوف يستفيد من التسوية املالية الفورية وبعملته الوطنية     

يستفيد من مزايا التي يقدمها ةقد القرض الايجاري وخاصة ةدم التسديد الفوري ملبلغ الصفقة الذي يكون 

 3.ةادة كبيرا

 

 :الضمانات البنكية الدولية: املطلب الثالث

 :مفهوم الضمان: أوال

                                                           
1  khadir thiziri,op cit, p 20. 

 .892الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص  2

 
3
 .892الطاهر لطرش، نفس املرجع، ص   
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مبلغ معين ومحدد في تاريخ محدد اذا لم يفي بدفع ( املستورد)هو تعهد من بنك املصدر لصالح املستفيد      

املستورد  املصدر بالتزاماته أمام املستورد، وهو تعهد غير قابل لإللغاء ومنفصل ةن العقد التجاري الاساس ي بين

 :وقد يكون مباشرا أو غير مباشر كما يوضح الشكالن التاليان 1واملصدر،

 الضمان املباشر(: 15)الشكل رقم 

 

        (8) 

 العقد التجاري                                                         

 طلب الضمان                                                                           الضمان 

 (9(                                                                     )1) 

 

 .81ص ، مرجع سبق ذكره،نة أميمة مغربيأمي: املصدر

 الضمان الغير املباشر(: 10)الشكل رقم 

 

 العقد التجاري  (8)

 الضمان(2)                                                                                               طلب ضمان( 9)     

 تحويل الضمان(1)         

 .81مرجع سبق ذكره، ص مغربي، أميمة أمينة :املصدر

 :انشاء الضمان: ثانيا

ةموما في الضمانات البنكية الدولية البنك املحلي ال يمكنه إصدار ضمان في صالح أي متعامل محلي         

باألخص اذ لم يتلقى أي تعليمات، هذه التعليمات تتلخص في طاب اصدار مفصل مرسل من طرف بنك أجنبي 

هذا . لى نوع الضمان الذي سيصدربالعقد والاطراف املعينة باإلضافة إ في ذلك الى كل النقاط التي تتعلق باإلشارة

 .الطلب يبعث سواء ةن طريق امضاء ألاهلية القانونية أو ةن طريق تلكس الرقمي

ويتأكد من أن الطلب موقع فعال ( رسالة الطلب) وفي هذه الحالة البنك يقوم بالتحقيق من شرةية التلكس       

ضمان الغير املباشر، أما في الضمان املباشر فالبنك من طرف البنك ألاجنبي وتعود مسؤولية البنك املحلي في ال

                                                           
1
سكرة، أمينة اميمة مغربي، تطور وسائل الدفع في التجارة الخارجية، مذكرة مقدمة من متطلبات نيل شهادة املاستر في العلوم التجارية، جامعة ب 

 .81، ص 9082/9085

 (آلامر بمنح الضمان)املصدر  (املستفيد من الضمان)املستورد

 (بنك املصدر)البنك الضامن 

(آلامر بمنح الضمان)املصدر (املستفيد من الضمان)املستورد   

(بنك المصدر)البنك الضامن  بنك المستورد أو بنك محلي آخر 
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وفي هذه  ،وهذا بعد التحقيق من شرةية توقيع البنك ألاجنبي ،ةقد الضمان للمستفيد بإرسالاملحلي يقوم 

 1.مسؤولية اتجاه البنك املحلي بل يعود ذلك إلى املستفيد الحالة ال توجد

 :نص الضمان فيحتوي ةلى الشروط ألاساسية آلاتية أما ةن      

 تاريخ ومكان إصدار الالتزام؛ -

 معلومات حول الضامن والضامن املقابل؛ -

 معلومات حول الصفقة؛ -

 قيمتها كتابيا، ةدديا؛موضوع الصفقة،  -

 شروط سريان مفعول الضمان؛ -

 (.تخفيض قيمة الضمان) شروط التخفيضات  -

 :ة في التجارة الخارجيةأهمية الضمانات البنكي: ثالثا

 2:آلاتي لقد أصبحت الضمانات البنكية وسيلة معتمدة في الاسواق العاملية والتجارة الخارجية نظرا الى       

 املزايا التي تقدمها هذه الضمانات لألطراف املتعاملة في التجارة الخارجية؛ -

ولهذا السبب كبر نطاق التعامل  ،املخاطر املختلفة التي قد تواجه املشاريع املقترحة في التجارة الخارجية تغطية -

 الدولي ةلى غرار التعامل املحلي؛

 حماية املستورد في حالة امتناع املصدر ةن الوفاء بالتزاماته، وكذا الاخالل بأحد شروط العقد؛ -

 ن، وهذا كونه في حاجة ملصادر تمويلية؛حاجة املصدر الضرورية للضمان والتأمي -

 .حماية املصدر من مخاطر التسويق كعدم التزام املستورد بتسديد لقيمة البضاةة -

 

 

 

 

 

 

 :خالصة

جارة الخارجية والتي تعتبر  تبادل تجاري مع تمن خالل دراسة هذا الفصل لقد توصلنا في ألاخير إلى مفهوم ال     

 .نتيجة لفروةها املتدخلة في تنمية التبادالت الدولية. ووزن في كل اقتصاد ألي بلد كانالخارج، وما لها من أهمية 

ا ما نتج ةنه ذوه. ومن أسباب قيام هذه ألاخيرة انه ليس لكل دولة نفس الامكانيات إلنتاج كل السلع والخدمات

 .ةاملنا اليوم ةالم في غاية التنوع نالتخصص الدولي في الانتاج ال 

                                                           
 .15، ص 8212فيد صالح، املصرف وألاةمال املصرفية، ألاهلية للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى،ألاردن،  1
2
 .25طارق ةبد املالك، البنوك التجارية والتطورات العاملية وانعكاساتها ةلى أةمال البنوك، الطبعة ألاولى، الاسكندرية، ص   
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وذلك من خالل ". التصدير والاستيراد" رة الخارجية لها ةالقة مع البنوك وهذا ما يسهل ةمليات التبادل التجا     

وتقنيات التمويل بكل . املالية ملعامالته التجارية مع الخارجدفع يعتمد ةليها املستورد للتسوية تقديم وسائل ال

 .ردأشكالها بحيث تقدم الائتمان الالزم لكل من املصدر واملستو 

 



 تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد املستندي                                                                   الفصل الثاني          

 

30 
 

 :تمهيد

توسع العالقات التجارية بين مختلف الدول والتكتالت الاقتصادية أدى إلى تعقيد العمليات التجارية  إن       

وزيادة مخاطرها، مما تطلب ضرورة تدخل الهيئات املالية وخاصة البنوك من أجل ضمان سير الحسن لهذه 

وتمويل العمليات . صدروذلك من خالل ضمان حقوق ألاطراف التجارية املختلفة من مستورد وم ،العالقات

 .التجارية من خالل مجموعة من التقنيات والوسائل

تعمل على تمويل التجارة الخارجية من خالل . البنوك الجزائرية وكغيرها من البنوك العربية والعامليةو      

قوية املبادالت وتعزيز وت. مجموعة من التقنيات والوسائل التي تعتبر املدعم ألاساس ي لعمليات التجارة الخارجية

ومن بين أهم التقنيات التي تستعمل في تمويل التجارة . الخارجية وتشجيع قطاعات النشاط الاقتصادي

 .دفع وتمويل في نفس الوقتالخارجية  هو الاعتماد املستندي الذي يعتبر أداة 

ستندي، لذلك قمنا بتقسيم سنتطرق في هذا الفصل الى كيفية تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد امل     

 :الفصل الى املباحث التالية

 ؛املستندي الاعتمادعموميات حول : املبحث ألاول 

 أساسيات الاعتماد املستندي؛: املبحث الثاني

 .الاعتماد املستندي والتجارة الخارجية في الجزائر :املبحث الثالث
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 املستنديعموميات حول الاعتماد : املبحث ألاول 

سنحاول التوضيح  في هذا املبحث  مفهوم وألاطراف املتدخلة في الاعتماد املستندي وبعد ذلك التطرق إلى       

 .أهمية وفوائد الاعتماد املستندي، وفي ألاخير التعرف على أنواع الاعتماد املستندي

 مفهوم وألاطراف املتدخلة في الاعتماد املستندي:  املطلب ألاول 

 دة تعاريف متعلقة باالعتماد املستندي نذكر منها ما يليهناك ع: 

وسيلة هامة في تمويل التجارة الخارجية، وذلك أن عقود البيع على املستوى : يعرف الاعتماد املستندي على أنه      

فكان البد من وجود وسيلة تجعل كال من البائع واملشتري . الدولي تتم عادة بين طرفين ال يعرف بعضهما البعض

 1.حقه الناش ئ عن عقد البيع إلىمطمئنا 

يتعهد . طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها بناءا علىفه على أنه تعهد كتابي صادر من مصرف ويمكن تعري      

فيه املصرف بدفع أو قبول كمبياالت مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين وألجل محدود مقابل استالمه مستندات 

 2.الشحن طبقا لشروط  الاعتماد التي تظهر شحن بضاعة معينة وبمواصفات وأسعار محددة

الاعتماد املستندي هو عملية يتعهد بموجبها البنك لحساب عميله املستورد بتسديد مبلغ معين في مهلة        

شخص ثالث مصدر، لقاء تسليم مستندات مطابقة تماما ومطلوبة من املشتري ومثبتة لقيمة  إلىمحدودة 

 3.وإلرسالهاالبضائع ملطابقتها 

ومن خالل هذه التعاريف يمكن القول أن الاعتماد املستندي يتمثل في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك        

املستورد أن يحل محل املستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح املصدر ألاجنبي عن طريق البنك الذي يمثله 

 .البضاعة املتعاقد عليها بإرسالاملصدر قد قام فعال مقابل استالم الوثائق أو املستندات التي تدل على أن 

 ويالحظ من مفهوم الاعتماد املستندي أنه يعتمد في مراحله على ألاطراف التالية: 

 : املستورد .1

وهو عميل البنك املحلي الذي يطلب فتح الاعتماد املستندي لصالح أحد املستفيدين في الخارج، ويعد        

 4.ة البضاعة بعقد وصول مستندات الشحن وأوراق ملكية البضاعةاملشتري الذي سيدفع قيم

 :البنك فاتح الاعتماد .2

عليه  املشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب، وفي حالة املوافقة إليهوهو البنك الذي يقدم       

 . فيصبح هو الوسيط واملسهل في املبادالت التجارية بين املصدر واملستورد. وموافقة املشتري على شروط البنك

 

 

 :املستفيد .3

                                                           
1
 .71، ص 5002، املستندي، عمان، دار وائل فيصل محمود النعيمات، مسؤولية البنك في قبول املستندات في نظام الاعتماد   

2
وم أميرة حشاني، دور الاعتماد املستندي كتقنية تمويل وضمان التجارة الخارجية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاستر في العل   

 .21، ص 5072 -5072، بسكرة،ص نقود ومالية، تخصالاقتصادية
3
سياسات التمويل وأثرها على "امللتقى الدولي حول  في مداخلة مقدمة  كتوش عاشور حاج قويدر، دور الاعتماد املستندي في تمويل التجارة الخارجية،  

 .3، ص 5002نوفمبر  55، 57، جامعة بسكرة، يومي "سات الناميةالاقتصاديات واملؤس
4
 .522، ص 5000، الاسكندرية، الدار الجامعية، "عملياتها وادارتها"عبد املطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة   
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يسمى باملستفيد ألن الاعتماد يفتح لصالحه ويكون موردا أو مصدرا للبضاعة، وهو الذي سوف يحصل على       

طلبها العميل في البلد  قيمتها بعد قيامه بتنفيذ الصفقة حسب املواصفات والشروط املتفق عليها مسبقا والتي

 1.آلاخر من خالل طلب فتح الاعتماد الذي يصله من بنكه

 :مبلغ الاعتمادبنك  .4

، فعند تلقي بنك املصدر (املستفيد)هو بنك املراسل الذي يطلب منه بنك فاتح الاعتماد تبليغ الاعتماد لزبونه      

 2.حتى يقوم بإرسال املستندات وشحن البضاعة( املصدر)إشعارا بفتح الاعتماد يقوم مباشرة بتبليغ عميله 
 

 الاعتماد املستندي أهمية :املطلب الثاني

وبالتالي يمكن عرض أهمية الاعتماد  ،يوفر الاعتماد املستندي ألامان والائتمان لكل من املصدر واملستورد معا      

 3.، وكذلك أهميته بالنسبة للبنوكدمن وجهة نظر كل من املصدر واملستور 

 :املصدرأهمية الاعتماد من وجهة نظر  .1

طرف ثالث حسن السمعة وهو البنك التجاري، الذي يلتزم أمام البائع  إيجاديحقق الاعتماد ألامان من خالل  -

 يمة البضاعة الواردة في الاعتماد؛بدفع قيمة املستندات، لذا يتمكن البائع من قبض أو تحصيل ق

 إمكانية الحصول على تسهيالت مصرفية من أجل إعداد البضاعة مقابل الاعتماد املفتوح؛  -

ضان السوق ومن الاطمئنان على تسويق بضاعته بأسعار حالية مما يجنبه خسائر تقلب ألاسعار في السوق  -

 الدولية؛

 .ضمان عدم تراجع املشتري بدون أسباب -

 :أهمية الاعتماد من وجهة نظر املستورد .2

 : 4تكمن أهمية الاعتماد املستندي بالنسبة للمستورد من خالل     

 املتفق عليها مع عميله في الخارج؛الاطمئنان على إبرام الصفقة حسب الشروط  -

  ؛ضمان وصول الوثائق مطابقة للشروط املتفق عليها -

 تنقل؛ضمان إرسال البضاعة دون  -

الية و متفق عليها مما يجنبه خطر تقلب ألاسعار في ألاسواق ن من الحصول على البضاعة بأسعار حالتمك -

 العاملية؛

إال بتقديم وثائق شحن ترادها اسيضمن كذلك أن البنك الفاتح لالعتماد لن يدفع قيمة البضاعة املتعاقد على  -

 .ماد املستندي املفتوح لديه البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعت

  

 :نسبة للبنوك أهمية الاعتماد بال .3

                                                           
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العلوم الاقتصادية،  ستندي في التجارة الخارجية، رسالة هدى بوطالب، تطور استخدام الاعتماد امل  1

 .12، ص 5070، 3جامعة الجزائر 
 .08نفس المرجع، ص   2
 .522  ، مرجع سبق ذكره، ص"عملياتها وادارتها"عبد املطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة 3

4
 .08 ،94 ص ص ذكره، سبق مرجع حشاني، أميرة 
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يعد الاعتماد املستندي من بين أهم وظائف البنوك  التجارية في مجال تسهيل عمليات التجارة الخارجية       

باإلضافة إلى ما تحصل عليه من عوائد و عموالت لقاء التوسط إلتمام مثل هده  العمليات ، و بالتالي فهو يشكل 

 1.جاهدة على جلب أكبر قدر من املتعاملين في هدا املجال مصدرا تمويليا للبنوك ، لدلك فهي تعمل 

 

 :أنواع الاعتماد املستندي: املطلب الثالث

سنتناول فيما يلي ألانواع الشائعة من تتعدد أنواع الاعتماد املستندي حسب الزاوية التي ينظر اليه منها،       

 :الاعتماد املستندي

  البنك املصدرالاعتماد املستندي من حيث قوة تعهد: 

تتخذ الاعتمادات املستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد أي مدى التزام البنوك بها إلى       

 :نوعين هما

 : Revocable credit: لإللغاءالاعتماد املستندي القابل . 1

 إنذارفي أي وقت دون سابق  بإلغائهيصدره البنك لصالح املستفيد، ويحتفظ فيه بحقه في تعديله أو       

النوع وهذا . الاعتماد من باب املجاملة بإلغاءاملستفيد  بإخطارللمستفيد، مع أن العمل يجري بأن تقوم البنوك 

 2.يعطي املستفيد الضمان الكافي، كما ال يعتبر منحا لالئتمان من جانب البنك لعميله ال

 :irrevocable credit( اد القطعيالاعتم) لإللغاءالاعتماد املستندي غير قابل . 2

الاعتماد املستندي القطعي هو الاعتماد الذي يصدره البنك بناء على طلب عميله لصالح املستفيد، يتضمن       

املستورد، )بحيث ال يجوز للبنك الرجوع فيه دون موافقة أطراف العملية . تعهدا نهائيا من قبل بنك املستفيد

هذا النوع أصبح ألاكثر استخداما في التجارة الخارجية ألنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة  (.املصدر

 3.املستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد

 الاعتماد املستندي من حيث قوة تعهد البنك املراسل: 

 :يمكن تقسيم الاعتماد في هذا الصنف الى قسمين       

 :Confirmed credit: الاعتماد املعزز . 1

في الاعتماد املعزز يضيف البنك املراسل في بلد املستفيد تعهده الى تعهد البنك الذي قام بفتح الاعتماد،         

وبالتالي يحظى هذا النوع من . فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف مادامت املستندات مطابقة للشروط

فيتمتع املستفيد بمزيد ( اسل في بلد املستفيدالبنك فاتح الاعتماد والبنك املر ) الاعتماد بوجود تعهدين من بنكين 

 4.قبض قيمة املستندات بإمكانيةمن الاطمئنان وبضمانات أوفر 

 

 :Unconfirmed: الاعتماد غير املعزز . 2
                                                           

الدولي امللتقى مداخلة في عبد الحق عتروس، مسؤولية البنك فاتح الاعتماد عن عدم مطابقة البضاعة للمطبوعات املذكورة في عقد الاعتماد املستندي،  1

 .3،ص 5002ألاول حول املنظومة املصرفية في ألالفية الثالثة، جامعة جيجل، الجزائر، 
 .25، 27ره، ص  صفيصل محمود مصطفى النعيمات، مرجع سبق ذك 2
 .720، ص 5075دمحم نصر دمحم، الوافي في عقود التجارة الدولية، دار الراية لنشر والتوزيع، عمان،  3
ة، جامعة بعتاش ليلى، الاعتماد املستندي من الوجهة القانونية، رسالة لنيل شهادة املاجستير في القانون ألاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسي 4

 .71، ص 5002-5003اج لخضر، باتنة، الجزائر، العقيد الح
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بموجب الاعتماد املستندي غير املعزز، يقع الالتزام بالسداد للمصدر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون        

فال إلزام عليه إذا . املراسل في بلد املصدر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولةدور البنك 

 1 . الاعتماد يأخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة ف

 الاعتماد املستندي من حيث طريقة الدفع للبائع املستفيد: 

 :آلاتي فع للمصدر الىيمكن تقسيم الاعتماد املستندي من حيث طريقة الد      

 :اعتماد الاطالع. 1

التحقق في اعتماد الاطالع يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة املستندات املقدمة فور الاطالع عليها و       

منه توقيعها وتسلمها بعد دفع عميله املستورد بوصول املستندات ويطلب  بإبالغمن مطابقتها لالعتماد، ويقوم 

 2.وهذا النوع هو ألاكثر الاعتمادات انتشارا. كاملة مع العموالت املضافة قيمتها

 :اعتماد القبول . 2

في اعتماد القبول ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبياالت يسحبها البائع املستفيد ويقدمها ضمن       

اليها اما أن تكون على مستندات الشحن، على ان يستحق تاريخها في وقت الحق معلوم واملسحوبات املشار 

وفي هذه الحالة ال تسلم املستندات الا بعد توقيع املشتري بما يفيد التزامه بالسداد في . املشتري فاتح الاعتماد

وفي هذه الحالة ال تسلم املستندات إال بعد توقيع املشتري بما يفيد التزامه بالسداد في .  التاريخ املحدد لدفعها

وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذى يتولى نيابة عن املشتري توقيعها بما . التاريخ املحدد لدفعها

أو يسحبها على املشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو . يفيد التزامه بالسداد في ألاجل املحدد لدفعها

 3.ستفيد ال يقدم كمبيالة مع املستنداتويختلف اعتماد الدفع آلاجل عن اعتماد القبول في أن امل. التصديق عليها

  :اعتماد الدفعات. 3

اعتمادات الدفعات املقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط ألاحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد        

وتخصم هذه املبالغ من قيمة . بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره باالعتماد، أي قبل تقديم املستندات

فاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي لالعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم ألنها تحتوي على هذا ال

ويقوم البنك املراسل بتسليم الدفعة املقدمة . يكتب عادة بالحبر ألاحمر للفت النظر إليه الذيالشرط الخاص 

ا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خالل للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذ

فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز . فترة صالحيته، ويلتزم البنك املصدر بتعويض البنك املراسل عند أول طلب منه

وقد يتم تسليم الدفعة املقدمة . املستفيد عن رد الدفعة املقدمة فإن آلامر مسؤول عن التعويض للبنك املصدر

ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات . بقيمة وعملة الدفعة املقدمة مقابل خطاب ضمان

، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات املبانيالخاصة بتجهيز املصانع باآلالت واملعدات وإنشاء 

 .خاصة ال تالئم إال مستوردها وحده، أو كونها تحتاج ملبالغ كبيرة من أجل تصنيعها

                                                           
 .1كتوش عاشور حاج قويدر، مرجع سبق ذكره، ص 1
، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الطبعة "أضواء على الجوانب النظرية والنواحي التطبيقية" غنيم أحمد، الاعتماد املستندي والتحصيل  2

 .75، ص 7222الرابعة، مصر، 

لنيل شهادة املاجستير في القانون، كلية الدراسات  راف عقد الاعتماد املستندي، رسالة اسماعيل السعيد، العالقة التعاقدية بين أطسماح يوسف 3 

  .52، ص 5001العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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 الاعتمادات املستندية من حيث طريقة سداد املشتري آلامر بفتح الاعتماد: 

يمكن تقسيم الاعتماادات املساتندية مان حياث مصادر تمويلهاا، فقاد تكاون ممولاة تماويال ذاتياا مان قبال العميال       

 .طالب فتح الاعتماد، أو ممولة تمويال كامال أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد

 :الاعتماد املغطى كليا. 1

يقاوم طالاب الاعتمااد بتغطياة مبلغاه بالكامال للبناك، ليقاوم البناك بتساديد ثمان  الاذيالاعتماد املغطى كلياا هاو       

فالبنااك فااي هااذه الحالااة ال يتحماال أي عاابء مااالي . البضاااعة للبااائع لاادى وصااول املسااتندات الخاصااة بالبضاااعة إليااه

كاماال النقااود الالزمااة لفتحااه وتنفيااذه، أو يكااون فااي بعااض الحاااالت قااد دفااع جاازءا ألن العمياال آلاماار يكااون قااد زوده ب

  .من املبلغ عند فتح الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود املستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة

مثااال دفعهاااا  ولكااان يظااال البناااك فاااي الاعتمااااد املغطاااى كلياااا مساااؤوال أماااام عميلاااه عااان أي اساااتعمال خااااط  للنقاااود     

للمسااتفيد إذا لاام تكاان شااروط الاعتماااد قااد تااوافرت أو إذا تااأخر فيهااا، كمااا يسااأل عاان أي خطااأ م ااي يرتكبااه البنااك 

 .املراسل في مهمته

 :الاعتماد املغطى جزئيا. 2

ه يقاوم فياه العمياال آلامار بفاتح الاعتماااد بادفع جازء مان ثماان البضااعة مان مالاا الاذيالاعتمااد املغطاى جزئياا هااو       

الخاااص، وهناااك حاااالت مختلفااة لهااذه التغطيااة الجزئيااة مثاال أن يلتاازم العمياال بالتغطيااة بمجاارد الاادفع للمسااتفيد 

حتااى قباال وصااول املسااتندات، أو الاتفاااق علااى أن تكااون التغطيااة عنااد وصااول املسااتندات،   أو أن يتااأخر الاادفع إلااى 

 .حين وصول السلعة

وتقاااوم البناااوك التقليدياااة باحتسااااب . جااازء البااااقي مااان مبلاااغ الاعتماااادويسااااهم البناااك فاااي تحمااال مخااااطر تمويااال ال      

 .ةفوائد على ألاجزاء غير املغطا

  :الاعتماد غير املغطى. 3

للعمياال فااي حاادود مبلااغ الاعتماااد حيااث   كااامال  الاعتماااد غياار املغطااى هااو الاعتماااد الااذي يماانح فيااه البنااك تمااويال       

يقااااوم البنااااك باااادفع املبلااااغ للمسااااتفيد عنااااد تساااالم املسااااتندات، ثاااام تتااااابع البنااااوك التقليديااااة عمال هااااا لسااااداد املبااااالغ 

 1. املستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن املبالغ غير املسددة

 الاعتمادات املستندية من حيث الشكل: 

 :حويلالاعتماد القابل للت.1

الاعتماااد القاباال للتحوياال هااو اعتماااد غياار قاباال للاانقض يااانص فيااه علااى حااق املسااتفيد فااي الطلااب ماان البناااك           

ض بالاادفع أن يضااع هااذا الاعتماااد كليااا أو جزئيااا تحاات تصاارف مسااتفيد آخاار، ويسااتخدم هااذا النااوع غالبااا إذا  املفااو 

حويااال الاعتمااااد بااادوره إلاااى املصااادرين كاااان املساااتفيد ألاول وسااايط أو وكيااال للمساااتورد فاااي بلاااد التصااادير، فيقاااوم بت

اعتمااااد  بإصاااداروتاااتم عملياااة التحويااال . الفعلياااين للبضااااعة نظيااار عمولاااة معيناااة أو الاساااتفادة مااان فاااروق ألاساااعار

جدياااد أو أكثاااار لصاااالح املسااااتفيد ألاول أو املساااتفيدين التااااالين، وال يع اااي التحوياااال تظهيااار خطاااااب الاعتمااااد ألاصاااالي 

                                                           
1
العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة  في ضبط التجارة الخارجية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في عادل بونحاس،  دور االعتماد  

 .00، ص 3809-3802الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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ويشااااترط إلمكااااان التحوياااال موافقااااة آلاماااار والبنااااك املصاااادر لالعتماااااد ألاصاااالي . الثااااانينفسااااه  أو تسااااليمه للمسااااتفيد 

 1.واملستفيد ألاول 

 :الاعتماد الدائري أو املتجدد. 2

في شروطه إمكانية تجديده تلقائيا بنفس يصدر عن البنك ويتضمن الاعتماد املستندي الدائري هو اعتماد 

 . يمة أو على أساس الزمنالاعتماد الدائري قد يتجدد على أساس الق. الشروط واملواصفات املطلوبة عند فتحه

بعد أخذ  إالهذا النوع من الاعتماد يشكل التزاما ومسؤولية كبيرة على عاتق البنوك لذلك فهي ال تلجأ إلى إصداره 

 2.الضمانات الكافية، كما تقوم أيضا بتحديد فترة زمنية ينتهي الاعتماد بانتها ها

 :الاعتماد الظهير. . 3

 التييشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحاالت ( آخر  اعتمادأو الاعتماد مقابل ) الاعتماد الظهير  

يكون فيها املستفيد من الاعتماد ألاصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثال وكيال للمنتج، وفي هذه 

ويستخدم هذا ألاسلوب . الحالة يقوم املستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح املنتج بضمانة الاعتماد ألاول املبلغ له

حالة طلب املنتج شروطا ال تتوفر في الاعتماد ألاول،  خصوصا إذا رفض املستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في

وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة لالعتماد ألاصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم املستندات 

 .العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما إتمامتكون في الغالب أقل وأقرب ليتيّسر للمستفيد ألاول  التي

 تماد املستندي من حيث طبيعة الاستعمالالاع: 

 :اعتماد الاستيراد. 1

إذا كان الاعتماد املستندي مفتوحا بمناسبة استيراد بضاعة من الخارج سمي اعتماد استيراد ويفتح لدى بنك في 

 .بلد املشتري لصالح البائع ويكون عادة مقيما في بلد أجنبي

 :اعتماد التصدير. 2

تندي مفتوحا لتصدير البضاعة فانه يسمى اعتماد تصدير ويفتح بناءا على طلب املشتري اذا كان الاعتماد املس

ولذلك ينظر اليه هذا البنك على انه عملية تصدير بضاعة من . ولكنه يفتح لدى بنك وسيط موجود في بلد البائع

الح البائع بناء على طلب الى بلد آخر فيعتبره اعتماد تصدير، ويقوم هذا البنك الوسيط بفتح الاعتماد لصبلده 

 3.بنك املشتري 

 :يمكن تلخيص أنواع الاعتماد املستندي في الشكل املوالي

 

 

 

 أنواع الاعتماد املستندي(: 01)الشكل رقم 

 

                                                           
 .21فيصل محمود مصطفى النعيمات، مرجع سبق ذكره، ص 1
-5072انة، دمحم أمين نورة، الاعتماد املستندي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر، ادار ألاعمال، جامعة الجيل الي بونعامة، خميس ملي 2

 .30، ص 5072
 .52نفس املرجع، ص  3
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 لإللغاءاعتماد القابل                               

 لإللغاءاعتماد غير قابل                                                               

 

 اعتماد غير معزز                                                               

 اعتماد قطعي معزز                                                               

 

 اعتماد الاطالع                                                              

 اعتماد القبول                                                               

 اعتماد الدفعات                                                              

 

 اعتماد املغطى كليا                                                               

 اعتماد املغطى جزئيا                                                               

 اعتماد الغير املغطى                                                               

 

 اعتماد القابل للتحويل                                                               

 اعتماد الدائري أو املتجدد                                                               

 اعتماد الظهير أو املقابل                                                               

 

 اعتماد الاستيراد                                                               

 اعتماد التصدير                                                               
 .من اعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق : املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 أساسيات الاعتماد املستندي: ملبحث الثانيا

فتح الاعتماد املستندي وبعد ذلك التعرف على التزامات أطراف  وإجراءاتمراحل  إلىفي هذا املبحث   سنتطرق       

 .الاعتماد املستندي وفي ألاخير سنتطرق إلى منافع الاعتماد املستندي ومخاطرهعملية 

 من حيث قوة تعهد البنك املصدر 

 من حيث قوة تعهد البنك املراسل

 من حيث طريقة الدفع للبائع

من حيث طريقة سداد املشتري 
 آلامر بفتح الاعتماد

 من حيث الشكل

 من حيث طبيعة الاستعمال
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 فتح الاعتماد املستندي وإجراءاتمراحل : املطلب ألاول 

 :خطوات تنفيذ الاعتماد املستندي من بنك واحد -1

  :مرحلة العقد التجاري ألاصلي .أ 

لعقد تجاري معين مع املستفيد، والغالب أن  إبرامهإن التزام املشتري بفتح الاعتماد املستندي ينشأ نتيجة       

وقد يكون . يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على املشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي

  .ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود

املبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقان على وألاصل أن يتفق البائع واملشتري في العقد التجاري       

الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، فقد يكون بالدفع نقدا عند ورود املستندات، وقد 

ه تقديم كما يتفقان على املدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام املستفيد، واملكان الواجب في. تكون بقبول كمبيالة

 1 .املستندات، والذي يتم فيه وفاء البنك بالتزامه، وغيره من التفاصيل التي تهمهم

  :مرحلة عقد فتح الاعتماد .ب 

بعد إبرام املشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا       

ها مع هذا البائع، والتي يذكرها املشتري في طلبه املوجه إلى البنك كي يقبل لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو علي

 .آلامر أو طالب فتح الاعتماد: ويسمى هذا املشتري . البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع

عتماد املبرم وعندما يقبل البنك طلب آلامر ويفتح الاعتماد فإنه ينفذ التزاما عليه هو نشأ أما آلامر من عقد الا 

 . بينها، وال عالقة للبنك بعقد البيع الذي ال صلة له به قانونا

 :مرحلة تبليغ الاعتماد .ج 

بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد املستندي إلى املستفيد مباشرة متضمنا ( آلامر ) يقوم بنك املشتري      

  .واملستفيد من الاعتمادإلاخطار بحقوق والتزامات كل من البنك املصدر لالعتماد 

  :مرحلة تنفيذ الاعتماد .د 

يقوم املستفيد بشحن السلعة، وتقديم املستندات املطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها      

وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ املبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب 

  .عليه في الخطاباملنصوص 

وبعد ذلك ينقل البنك هذه املستندات إلى املشتري الذي يرد إليه ما دفعه باإلضافة إلى املصاريف إذا لم يكن      

 2.ويستطيع املشتري عن طريق هذه املستندات تسلم السلعة. قد عجل له هذه املبالغ

 : الخطوات العملية لالعتماد املستندي املنفذ من بنكين -2

يقوم بنك آلامر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في ال 

ففي هذه الحالة تتم . بلد البائع إلبالغ املستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك املراسل أو مبلغ الاعتماد

 .ين وليس بنكا واحداعملية الاعتماد املستندي من خالل تداخل بنكين اثن

                                                           
1
مصر، ، املكاتب الكبرى، الطبعة السادسة، "لتطبيقيةأضواء على الجوانب النظرية والنواحي ا" أحمد غنيم، الاعتماد املستندي والتحصيل املستندي   

 .12-11، ص ص 7221
وم هدى بوطالب، تطور استخدام الاعتماد املستندي في التجارة الخارجية الجزائرية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في العل  2

 .12، ص 5070-5002الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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 :ويقوم هذا البنك املراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي

 وقد يقوم بدفع قيمة . إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه

  .املستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد

 وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون . املستفيد ويضيف عليه تعزيزه أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى

 1.هذه املستندات مطابقة لشروط الاعتماد

 :عملية الاعتماد املستندي على النحو التالي إلجراءوعلى هذا ألاساس تكون الخطوات العملية 

 ؛دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي املستورد علىرد مع املستورد، ويتعهد يتعاقد املو  – 7

لتي اتفق هو عليها مع هذا مبينا الشروط ا لصالح املورد يفتح اعتمادا مستندييطلب املستورد من بنكه أن  - 5

 ؛البائع

للبنك  وإرسالهيدرس البنك طلب العميل، وبعد املوافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار الاعتماد  - 3

 ؛بائعاملراسل في بلد ال

 ؛ يقوم البنك املراسل بتبليغ الاعتماد للبائع املستفيد، مضيفا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء - 2

 ؛ يسلم البائع السلع إلى شركة الشحن والتي بدورها تسلمه وثائق الشحن - 2

التحقق من تطابق يسلم البائع املستندات ووثائق الشحن إلى البنك املراسل الذي يدفع له ثمن سلعته بعد  - 2

  ؛.املستندات مع شروط الاعتماد

 ؛ يرسل البنك املراسل املستندات إلى البنك املصدر الذي فتح فيه الاعتماد من طرف املشتري  - 1

 ؛مقابل السداد حسب الاتفاق بينها يسلم البنك املصدر في بلد املشتري املستندات إلى طالب فتح الاعتماد – 1

 . املصدر والبنك املراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العالقات بشكل نهائي  يقوم كل من البنك - 2

 

 

 

 

 

 

 

 :الشكل املوالي يوضح كيفية تمويل عملية تجارية عن طريق الاعتماد املستندي     

 تمويل عملية تجارية عن طريق الاعتماد املستندي (: 08)الشكل رقم 

 

                                                               (1) 

 

 

                                                           
75قويدر، مرجع سبق ذكره، ص كتوش عاشور حاج  1
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 بلد املستورد                                     بلد املصدر                                 

 (5) (3) (2(                                        )2) (2) 

     (1) 

(72 )                  (73(     )75      )             (77 )                             (70    )     (2     ) 

 

 

 (1) 
 .20، ص 7222املستندية التجارية، املؤسسة الجامعية للدراسات، الطبعة ألاولى، لبنان،  اتحسن دياب، الاعتماد:املصدر

  ؛العقد بين املستورد واملصدر( 7)

 ؛طلب فتح اعتماد مستندي( 5)

 ؛اجراءات البنك املحلي وفتح الاعتماد( 3)

 ؛ارسال الاعتماد( 2)

 ؛اجراءات البنك ألاجنبي( 2)

 ؛تبليغ الاعتماد للمصدر( 2)

 الشحن وتجهيز املستندات؛( 1)

 تقديم املستندات حسب املطلوب في الاعتماد؛( 1)

 دفع قيمة املستندات املطابقة؛( 2)

 قيد القيمة على حساب البنك املحلي؛( 70)

 ارسال املستندات الى البنك فاتح الاعتماد؛( 77)

 قيد القيمة على حساب العميل؛( 75)

 املتعامل ؛ارسال املستندات الى ( 73)

 .التخليص على البضاعة واستالمها من قبل املستورد( 72

 

 

 

 

 التزامات أطراف عملية الاعتماد املستندي: املطلب الثاني

 (:املستورد)التزامات املشتري . 1

 1:التي يتعهد املستورد الوفاء بها هيأهم الالتزامات     

 :الالتزام بتقديم الغطاء -

                                                           
1
 ..503، ص 5072، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، "دراسة مقارنة"محمود الكيالني، عمليات البنوك   

 املصدر ألاجنبي
 (البائع)

 املستورد املحلي

 (املشتري )
 البنك املحلي بنك ألاجنبي
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ال ينشأ هذا الالتزام حتما في كل عقود الاعتماد املستندي إال إذا نص عليه في الاتفاق ألن البنك قد يتفق مع      

الغطاء يعتبر من . عميله على فتح الاعتماد على املكشوف أي دون غطاء إذا كان هذا العميل يتمتع بثقة البنك

والبد من . عندما تساوره الشكوك وال يطمئن إلى عميلهالضمانات والتأمينات التي يطلبها البنك لضمان حقه 

البنك ان يتحرى قبل املوافقة على فتح الاعتماد املستندي سالمة املركز املالي للعميل، وحسن سمعته ومع ذلك 

يجد البنك نفسه مضطرا في بعض ألاوقات إلى إلزام املستورد بتقديم غطاء لالعتماد ويكون ذلك عندما يرى أن 

 .ات التي قدمت له غير كافية لتأمين حق البنك ضد بعض املخاطر التي يتعرض لها املستوردالضمان

لذلك فان الغطاء الذي يطلبه البنك يعتبر ضمانا أكيدا أو إضافيا للضمانات السابقة ويكون هذا الغطاء      

 :كالتالي

 .وهو البضاعة أو ألاوراق التجارية، أو قد يكون عقارا: يعي  غطاء -

هو مبلغ من النقود يودعه العميل لدى البنك أو يقوم البنك بخصمه من حسابه الجاري وقد : ء نقديغطا -

 .بالعملة ألاجنبية عندما يكون دفع القيمة في الخارج بالعملة ألاجنبية يكون هذا املبلغ بالعملة الوطنية، أو

 الالتزام بدفع قيمة الاعتماد املستندي -

 إاليلتزم العميل آلامر بأن يدفع للبنك قيمة الاعتماد الذي يكون قد أوفاه للمستفيد، على أن هذا الدفع ال يتم      

والوفاء من قبل العميل يكون دائما للبنك فاتح . تلقى العميل املستندات املنصوص عليها في عقد الاعتماد إذا

النفقات التي تحملها البنك املراسل بمقتض ى القوانين وألاعراف تشمل قيمة الاعتماد . الاعتماد ال للبنك املراسل

أما بخصوص زمن الوفاء فيجب التقيد به وفق  .والعادات التجارية في البلد ألاجنبي الذي نفد فيه الاعتماد

 .شروط عقد فتح الاعتماد

 :الالتزام بدفع العمولة -

بمقابل، فان هذا املقابل هو ما يتقاضاه البنك من فتح الاعتماد املستندي خدمة مصرفية وتقدم للعمالء      

وعليه فان عقد فتح الاعتماد يترتب على عاتق العميل التزاما بدفع العمولة، وهذا الالتزام يبدأ منذ إبرام . عمولة

ما لم يسري على تحديدها ما يقرره البنك . العقد ال من وقت تنفيذه، وتحدد هذه العمولة باتفاق أطراف العقد

ويتقاض ى البنك املراسل عموالت يتحملها آلامر بفتح . ركزي وفق الصالحيات املخولة له بمقتض ى القانون امل

 .الاعتماد ما لم ينص الاعتماد على غير ذلك

 

 

 

 :التزام البنك فاتح الاعتماد املستندي. 2

 1:يترتب عقد فتح الاعتماد املستندي على عاتق البنك كطرف فيه عدة التزامات هي    

 :خطاب الاعتماد بإصدار الالتزام  -

                                                           
1
 .501محمود الكيالني، مرجع سبق ذكره، ص   
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ويعتبر البنك أنه . وبخصوص هذا الالتزام فإن البنك فاتح الاعتماد مدين به للدائن، وهذا الدائن هو العميل        

املستفيد، ألن هذا الخطاب هو تصرف قانوني من جانب البنك  إلى وإرسالهالخطاب  إصدارأوفى بالتزامه بعد 

 .دة تنفيذا اللتزام بذمته ناتج عن فتح الاعتماد وهو عقد التسهيالت املصرفيةاملنفر  بإرادتهيقوم 

للشروط املتفق عليها بين البنك  مطابقاوال يكفي أن يكون خطاب الاعتماد قد صدر بل يتعين أن يصدر        

اعة بشرط أن تقدم يكون البنك فاتح الاعتماد ملتزم بدفع ثمن البض .والعميل آلامر في عقد الاعتماد املستندي

املستندات تثبت بأن البضاعة تم شحنها ضمن مدة زمنية محددة، وال بد أن ترد أوصاف هذه البضاعة في خطاب 

ويجب أن تشحن البضاعة وفق ما . إضافة إلى ذلك أي شروط كان املصدر قد اتفق عليها مع املستورد .الاعتماد

فاتح الاعتماد لن يدفع إال إذا كانت هذه املستندات مطابقة تماما ألنه يعلم تماما بأن البنك ال. ورد في الاتفاق

 . لشروط املحددة في خطاب الاعتماد

 .الالتزام بتلقي املستندات وفحصها ومطابقتها لشروط الاعتماد -

البنك قيمة البضاعة بموجب املستندات وعليه أن يتقيد بالتنفيذ الحرفي كم ورد بهذه املستندات ومطابقتها     

يجب على البنك أن يتأكد من مطابقة ما جاء في هذه املستندات ملا ورد في شروط الاعتماد . لشروط الاعتماد

ولهذا الصدد نقول أن البنك ال . املستندي، ويجب كذلك فحص املستندات ليقرر قبولها أو رفضها في أسرع مدة

ليتأكد من مطابقتها التامة لشروط  وهذا يع ي أن البنك يفحص املستندات. يتصدى إلى تقييم املستندات

الاعتماد وهذا ال يع ي أنه يملك السلطة في تقييم املستندات من حيث ضرورة وجودها من عدمه ألن العميل 

يحق للبنك أن يتأكد من املستندات إذا كانت مزورة . الذي اشترطها هو الذي يقيم مصلحته من وراء اشتراطها

 .متقنا ال يسهل كشفه وتم قبولها فانه يقبلها دون مسؤوليةفيرفضها، أما إذا كان تزويرها 

 :العميل إلىالالتزام بتسليم املستندات  -

العميل بعد أن يكمل تدقيقها ويتأكد ن مطابقتها لشروط الاعتماد، ويلتزم  إلىيلتزم البنك بتسليم املستندات     

 .العميل بتسلمها من البنك

 :التزامات البنك املراسل. 3

يكون البنك املراسل مبلغا لخطاب الاعتماد للمستفيد فتقف مسؤوليته عند هذا الحد ألنه ال يلتزم بأكثر  قد    

 .من التبليغ وإذا قصر بواجب التبليغ تقوم مسؤوليته وفق هذا الخطأ كركن في املسؤولية املدنية

سؤوليته باعتباره أضاف إلى ضمان وقد يكون البنك معززا ومؤيدا لاللتزام الناش ئ عن الاعتماد ألاصلي فتكبر م

وبهذه الحالة يتوجب على البنك . املستفيد باالعتماد ألاصلي ضمانا جديدا بتعزيزه أو تأييده لذلك الاعتماد

املراسل املؤيد ذات التزامات البنك الفاتح من حيث وجوب تبليغ املستفيد باالعتماد وإبالغه تأييده له وبعد ذلك 

 1.قيمتها بعد تدققيهاقبول املستندات ودفع 

 (:املستفيد) التزامات املصدر . 4

وفي هذه الحالة  ،البنك الفاتح على أساس أنها تمثل البضاعة إلىاملستندات  بإرسالالالتزام ألاول يتحقق  إن       

مبلغ "كان العميل مدينا بثمن البضاعة  إذايكون للبنك حق مانع على البضاعة باعتباره يحوز مستنداتها 

                                                           
 .21-21، ص ص 5002، ألاردن، النفائس ، الطبعة ألاولى، دار"قانونیة فقھیة دراسة"شرعي  منظور  من املستندیة سالم، الاعتمادات رمزي  خالد 1
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كما يتحقق الالتزام بالتسليم عندما يتم شحن البضاعة أو تسلمها من قبل الناقل باعتباره سيسلمها  ".الاعتماد

 .لحائز املستندات التي تمثلها

البائع في عقد البيع  ثل بضمان التعرض وضمان الاستحقاق فهو من القواعد العامة التي تلزممأما الالتزام املت       

ظهر من  إذاوأنه  بأن يضمن للمشتري انتفاعا هادئا في محل البيع حيث ال يظهر من يدعي ملكية هذه البضائع،

يدعي ذلك يلتزم البائع بالوقوف إلى جانب املشتري قضائيا يدافع عنه ليثبت أنه كان يملك املبيع قبل بيعه 

م يتمكن من ذلك واستحق املعترض ملكية البضاعة ضمن البائع ما وأنه ليس ألحد حق عليه وإذا ل. للمشتري 

 .قبضه من املشتري والتعويض املناسب

أما ضمان العيوب الخفية كالتزام على عاتق البائع فانه وفق القواعد العامة يلتزم البائع بضمان هذه العيوب        

 .ة في املبيعويكون عقد البيع قابال للبطالن إذا تبين وجود العيوب الخفي

كذلك ضمان تحقيق النتيجة هو التزام يقع على البائع وبموجبه البد أن تتحقق النتيجة ويتم إرسال        

 . البضاعة إلى املشتري وفق الشروط العقود املبرمة فيما بينهما وبخالف ذلك يكون مخال في هذا الالتزام

عند حدود تقديم مستندات تمثل البضاعة من حيث  وبخصوص التزامات البائع في مواجهة البنك الدافع تقف

 1.مطابقة هذه املستندات في عددها ونوعها، وبياناتها ملا ورد في خطاب الاعتماد املستندي

 

 منافع الاعتماد املستندي ومخاطره: املطلب الثالث

استخدامه في املعامالت  وينجم عن ،يعتبر الاعتماد املستندي من الوسائل الهامة في نطاق التجارة الخارجية    

 .الدولية تحقيق العديد من املنافع ومواجهة الكثير من املخاطر

 :منافع الاعتماد املستندي -1

وتتلخص هذه . وله ايجابيات كذلك للبنوك ،وكذلك املصدر د،لالعتماد املستندي مزايا عديدة تنفع املستور      

 2:املنافع فيما يلي

قيمة مشترياته من خالل الائتمان، وتلبية رغبة البائع في الحصول على قيمة تلبية رغبة املستورد في تمويل  -

 مبيعاته نقدا؛

يساعد على تمويل معامالت محددة مطابقة للمواصفات املتفق عليها مع الوعد الدفع املؤكد، مما يقلل درجة  -

 املخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها املصدر واملستورد معا؛

ب املستورد وهذا حسب الاتفاق املبرم في العقد التجاري الذي يربط بينهما وكذا يضمن للمصدر عدم انسحا -

 املدة املتفق عليها في الاعتماد؛

بالنسبة للمستورد فانه ال يدفع القيمة املحددة في العقد املبرم مع املصدر واملذكورة في صلب الاعتماد، الا اذا  -

 لتزامات املتعلقة به؛قدم املصدر املستندات الدالة على حسن تنفيذ الا

يعد الاعتماد املستندي مصدرا للحصول على السيولة بالنسبة للبنوك من خالل العموالت التي تأخذها مقابل  -

 خدمتها املقدمة؛

                                                           
 .572محمود الكيالني، مرجع سبق ذكره، ص  1
2
 .04-00رباح دمحم، فاتح عقاب، مرجع سبق ذكره، ص  
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يضمن للمصدر الحصول على ثمن البضاعة حتى في حال عدم قيام املستورد بالدفع فان البنك مصدر  -

 .الاعتماد ملزم بموجبه الدفع

 : عتماد املستنديمخاطر الا  -2

 1:فيما يليوتتلخص  ،رلالعتماد املستندي مخاط  

يواجه املصدر بالدرجة ألاولى خطر عدم التزام املستورد بالشروط املتفق عليها، وبالتالي عدم قدرة هذا ألاخير  -3

 على تنفيذ الاعتماد بالشكل والتوقيت املتفق عليهما مسبقا؛

كليا بالنسبة للمصدر، ففي حالة عدم تطابق املستندات التي يقدمها ال يشكل الاعتماد املستندي ضمانا  -2

 للبنك مع شروط الاعتماد فانه يتم رفضها من رف البنك؛

 عدم قدرة ألاطراف املتعاملة إجراء الدفع في املواعيد املحددة؛ -2

ا لعطب أو أخطار تجارية تتعلق بالبضائع من حيث استالمها، وتطابقها مع شروط العقد أو من حيث تعرضه -2

 نقص؛

 شحن بضاعة مخالفة ملا تم الاتفاق عليه؛ -1

 .عدم التزام البنوك املتدخلة في الاعتماد بتنفيذ تعليمات املستورد في الاعتماد املستندي -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاعتماد املستندي والتجارة الخارجية في الجزائر: املبحث الثالث

                                                           
1
 .77، ص 7212فريد الصلح، موريس نصر، املصرف وألاعمال املصرفية، دار ألاهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  



 تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد املستندي                                                                   الفصل الثاني          

 

45 
 

التبادالت الخارجية في الجزائر، وبعد ذلك سندرس توزيع الواردات حسب سنتطرق في هذا املبحث الى هيكل     

 .وفي ألاخير سنحاول التطرق الى دور الاعتماد املستندي في التجارة الخارجية. طريقة التمويل

 :هيكل التبادالت الخارجية : املطلب ألاول 

 .تبادالت الخارجية في الجزائر كل من الواردات والصادراتالتتكون     

 (:2012-2013)الاستيراد في الجزائر خالل فترة  -9

  (2012-2013) خالل فترة  توزيع الواردات الجزائرية(: 01)جدول رقم ال

 دوالر مليون : الوحدة

 الواردات السنوات

5073 55028 

5072 58580 

5072 51702 

5072 47089 

5071 45957 
 http://www.douane.gov.dz/pdf/r 5071-03-72تاريخ الاطالع يوم : املصدر

 

 

 
 .من اعداد الطالبة باالعتماد على املعلومات في الجدول : املصدر

بحيث  5072و  5073من خالل هذا املنح ى نالحظ أن فاتورة الاستيراد في الجزائر كانت في ارتفاع ما بين سنتي      

انخفضت  5072الى سنة  5072مليون دوالر، ثم عرفت انخفاض شديد من سنة  3225سجلت ارتفاع قدر ب 

مليون  22221قيمة  5071في سنة  ومنذ تلك الفترة وهي في الانخفاض الى أن سجلت. مليون دوالر 2111بقيمة 

 . دوالر

 

 :2012-2013التصدير في الجزائر خالل الفترة  -10
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 (2012-2013) خالل فترة  توزيع الصادرات الجزائرية(: 02)جدول رقم 

 دوالر مليون : الوحدة

 الصادرات السنوات

5073 64974 

5072 60061 

5072 34668 

5072 30026 

5071 34763 
 /http://www.douane.gov.dz/pdf 5071-03-72 يوم الاطالع تاريخ: املصدر

 

 

 
 
 لالجدو في المعلومات على باالعتماد الطالبة اعداد من: لمصدرا

سنة مليون دوالر في  22212نالحظ من خالل املنح ى تراجع صادرات الجزائر بشكل كبير بعدما سجلت قيمة     

. مليون دوالر 32221حيث قدر هذا الانخفاض بقيمة  5072غاية سنة بدأت بالتراجع منذ هذه الفترة الى . 5073

بعدما وصلت  5071مليون دوالر في سنة  32221حيث سجلت قيمة  5071و 5073ولكن بدأت في الارتفاع في فترة 

 .مليون دوالر 30052الى قيمة  5072في سنة 

 

 

 

 

 

 توزيع الواردات حسب طرق التمويل: املطلب الثاني
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 توزيع الواردات الجزائرية حسب طرق التمويل(: 03)رقمجدول 

 مليون دوالر: الوحدة

طرق 

 التمويل

 

2012 2012 2012 

 القيمة %النسبة القيمة %النسبة القيمة %النسبة

التحصيل 

 املستندي

21.01 28039 59.67 28096 58.84 30422 

الاعتماد 

 املستندي

32.38 12221 36.78 17321 37.67 19475 

حسابات 

بالعملة 

 الخاصة

0.03 14 0.01 3 0.03 18 

طرق 

 أخرى 

3.28 1243 3.54 1669 3.46 1787 

 51702 %100 47089 %100 42922 %100 املجموع
 http://www.douane.gov.dz/pdf   2018-03-12 يوم الاطالع تاريخ: املصدر

 

 
 

 

 الجدول  في املعلومات على باالعتماد الطالبة اعداد من: املصدر

   

 

61,01 

35,38 

0,03 3,58 

توزيع واردات الجزائر سنة (: 11)الشكل رقم 
 حسب طريقة التمويل  2017

 تحصيل المستندي

 االعتماد المستندي

 حسابات بالعملة الخاصة

 طرق أخرى
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نالحظ من خالل هذه املعلومات التي تحصلنا عليها من موقع مديرية الجمارك أن الجزائر تعتمد في تمويل    

كما  % 27.07بنسبة  5071سنة، بلغت نسبته في وارداتها على تقنية التحصيل املستندي حيث تستخدمه بكثرة

يحتل املرتبة حيث بوسيلة تمويل مهمة وهي الاعتماد املستندي الخارج تبادالتها التجارية مع أن الجزائر تتعامل في 

 .5071في سنة  %32.31بلغ نسبة  للتجارة الخارجية في الجزائر فقد الثانية من بين وسائل التمويل

 

 دور الاعتماد املستندي في التجارة الخارجية: املطلب الثالث

ومن أهم  ،شيط التجارة، وأصبح وسيلة دفع مضمونةيلعب الاعتماد املستندي دورا كبيرا في دعم وتن       

ويعتبر من أحد وظائف البنوك التجارية واملتمثل في . الوسائل لتغطية املدفوعات في عمليات التجارة الخارجية

ل قدر الامكان على جلب أكبر قدر من املتعاملين في هذا امليدان ألنه متمويل التجارة الخارجية، ومن ثم فهو يع

ان دور الاعتماد املستندي في التجارة الخارجية في غاية ألاهمية فهو يعمل على . يعتبر مصدر دخله وأرباحه

دول تشجيع حركة هذه التجارة وتسهيل تمويلها، كما يساعد على انتشار وتطوير املبادالت التجارية بين ال

والبنوك بفتحها لالعتماد املستندي تلعب دور . املختلفة وبدونه يصعب أو قد يستحيل اتمام هذه املبادالت

الوسيط الذي يثق به كل من املصدر واملستورد، وهذا ما يؤدي بالتالي الى ازدياد العالقات التجارية وتدعيم  

 . الاقتصاد بين الشعوب املختلفة

تندي من ضمن الوسائل املتاحة لتوفر الثقة والتقليل من الخطورة، وهو تقنية من بين ان الاعتماد املس       

. ويعتبر كوسيلة دفع وتمويل في التجارة الخارجية. التقنيات ألاكثر استعماال من طرف املتعاملين الاقتصاديين

 .ويلعب دور مهم في زيادة العمليات التجارية وتطورها على الصعيد الدولي

وهنا يبرز الدور الرئيس ي  ،مليات التجارة الخارجية تقوم من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري الدوليع       

لالعتماد املستندي في توسيع التجارة الخارجية وتخفيف العراقيل املرتبطة بالشروط املالية واتمام التسويات 

     1.املالية الدولية وتقريب وجهات النظر بين املتعاملين الدوليين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :خالصة

                                                           
 .11-11حشاني، مرجع سبق ذكره، ص ص أميرة 1



 تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد املستندي                                                                   الفصل الثاني          

 

49 
 

من خالل دراستنا لهذا الفصل توصلنا ملعرفة مفهوم الاعتماد املستندي والذي يعتبر من أهم التقنيات      

وسيلة دفع وذلك من  فهو املستعملة في التجارة الخارجية ملا يوفره من ثقة وأمان لكل من املصدر واملستورد، 

 .خالل تعهد البنوك بالدفع بمجرد الاطالع على املستندات ومطابقتها مع شروط الاعتماد

مرحلة العقد التجاري، مرحلة فتح الاعتماد، تبليغ الاعتماد، وأخيرا : يمر الاعتماد املستندي بأربعة مراحل    

ولكل طرف من ألاطراف املتعاملين فيه لديهم التزامات يجب عليهم تحقيقها لضمان سير الاعتماد . تنفيذ الاعتماد

يتمتع بها كل من املصدر واملستورد، وكذلك تنتفع منه  كما لديه منافع كثيرة .املستندي بالشكل املتفق عليه

وبما ذلك فانه لديه العديد من املخاطر تمس كل ألاطراف .  البنوك ملا تتحصل عليه من العموالت في تنفيذها له

 املتعاملة فيه

ر كما يلعب عرفت التجارة الخارجية الجزائرية في السنوات ألاخيرة عدة تطورات في عمليات الاستيراد والتصدي

 .ندي دورا هاما في تمويل وارداتهاالاعتماد املست
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 :تمهيد

باعتبار الاعتماد املستندي تقنية ووسيلة أساسية لتطوير التجارة الخارجية بزيادة عملية التصدير        

والاستيراد وهذا ما يزيد من أهميتها حيث لها الفضل في تطوير معدالت التبادل الدولي كاستخدام بنكي في مجال 

خصصنا هذا الفصل الثالث لدراسة حالة استيراد عن طريق التجارة الخارجية، بعد دراستنا للفصلين النظريين 

وكان ذلك على مستوى بنك التنمية املحلية لوالية مستغانم ومؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة  ،الاعتماد املستندي

دراسة ميدانية في كل منهما للتقنية ألاكثر التعامل بها وهي الاعتماد املستندي في  بإجراءحيث قمنا  ،بمستغانم

 .انب الاستيرادج

 :قمنا بتقسيم هذا الفصل الى املباحث التالية

 دراسة تطبيقية على مستوى بنك التنمية املحلية؛: املبحث ألاول 

 .لظهرةة على مستوى مؤسسة مطاحن الكبرى ادراسة تطبيقي: املبحث الثاني
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 :املحلية التنمية بنك مستوى  على تطبيقية دراسة: املبحث ألاول 

 التطرق الى بنكفي هذا املبحث سنتطرق الى التعريف ببنك التنمية املحلية بشكل عام، وبعد ذلك سنحاول         

لوالية مستغانم وفي ألاخير سنقوم بدراسة حالة استيراد عن طريق الاعتماد املستندي في بنك  التنمية املحلية 

 .لوالية مستغانم التنمية املحلية

 :التنمية املحلية ملحة تاريخية عن بنك : املطلب ألاول 

، وقد تأسس CPAبنك التنمية املحلية هو أحدث البنوك في الجزائر وانبثق من القرض الشعبي الجزائري       

التنمية يملك بنك . مقره الرئيس ي بسطاوالي والية تيبازة. 03/30/5858املؤرخ في  58/558بموجب املرسوم رقم 

وكالة مكلفة  501وكالة منتشرة بإحكام على مستوى التراب الوطني، بما في ذلك  588شبكة متكونة من ة املحلي

وهو  ،وكاالت مختصة في منح قروض على الرهن 30و. بتسيير  العمليات البنكية التي وضعت تحت مسؤوليتها

 .نشاط الذي ينفرد به بنك التنمية املحلية ويميزه عن باقي البنوك

تأسس بنك التنمية املحلية برأس مال قدره سبعة ماليين دينار جزائري ويبلغ رأس ماله الحالي : رأس مال البنك

 .مليون دينار جزائري  00533333333

بنك التنمية املحلية هو أوال بنك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، والتجارة في أوسع معانيها، ثم بنك : طابع نشاطه

وعلى وجه الخصوص  ،في تطوير الاقتصاد الوطنييسعى الى املشاركة الفعالة . اد والعائالتاملهن الحرة وألافر 

تنوعها من خالل املشاركة في جميع يرة واملتوسطة في جميع القطاعات بتعزيز الاستثمار بتشجيع املؤسسات الصغ

 . CNAC، ANSEJ، ANGEM الاجراءات التي وضعتها السلطات العمومية

دور رئيس ي في تمويل املشاريع من جهة أخرى له . التمويلية لألفراد على استعداد لتلبية الاحتياجات أنهبحيث          

وذلك عن طريق دعم ومرافقة أصحاب مشاريع الترقية العقارية وكذا أيضا ألاشخاص الذين يريدون  ،السكنية

 .شراء مسكن

ويتولى العمليات املألوفة  ،لة خاضع للقانون التجاري ان بنك التنمية املحلية ملك الدو : إلاطار القانوني للبنك

كما يقوم بتقديم قروض قصيرة ومتوسطة . ويعتبر بنك الودائع، ويقوم بكل العمليات لحسابات جارية، توفير

بنك خاص لهذا القطاع وهو باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد  ،وطويلة ألاجل لكل القطاعات الاقتصادية

 BADR.1بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 :فيما يليوظائفه تختصر     

 بالقانون التجاري؛القيام بالعمليات املألوفة املقيدة  -

 تمويل الاستثمار الانتاجي املخطط في طرق الجماعات املحلية؛ -

 تمويل عمليات الرهن؛ -

 تمويل عمليات الاستيراد والتصدير؛ -

 .القروض العقارية وقروض الاستهالك تمويل -

 

 

                                                           
.وثائق مقدمة من طرف بنك التنمية المحلية  1  



دراسة تطبيقية لحالة استيراد عن طريق الاعتماد املستندي                                                            الفصل الثالث          

 

52 
 

 .BDLهيكل التنظيمي الوطني لبنك التنمية املحلية (: 21)شكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 BDLبنك التنمية املحلية  وثائق مقدمة من  :املصدر

 

 

 

 

 PDGرئيس مدير عام 

 المراقبة المفتشية العامة ملحق بالمديرية العامة مستشار

مشروع تابع  سكريتاريا

 رئيس مدير عام

قسم التعهدات 
والعالقات 
 الخارجية

مدير تمويل 

 القروض والسكن

مديرية القروض 
الموجهة 
والصناعة 
 والخدمات

مديرية العالقات 
الخارجية 
والتجارة 
 الخارجية

مديرية الشؤون القانونية 

 والمنازعات

قسم التنظيم واألنظمة 

 االعالمية

 مدير االعالم اآللي

مديرية التنظيم والمراقبة 
 والتسيير

 مديرية المحاسبة العامة

 مديرية تطور االعالم اآللي والنقد

قسم االستغالل 

 والتنشيط التجاري
قسم تسيير الوسائل 
 والموارد البشرية

مديرية شبكة 

 االستغالل

مديرية األسواق 
 ورؤوس األموال

مديرية مراقبة التعهدات 
 والتسديد

 مديرية مجمع االستغالل

 وكاالت

مديرية الوسائل 
 والعتاد

مديرية الموارد 
 البشرية

 مديرية التكوين

حماية  مديرية
التراث وتسيير 

 األرشيف

 المفتشية الجهوية
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 مديرية الجهوية لبنك التنمية املحلية فرع والية مستغانم: املطلب الثاني

وكان يشمل آنذاك وكالة رسمية بمستغانم  ،5858-55-35لوالية مستغانم في   بنك التنمية املحليةأنشأ        

في الشبكة بفتح في برز هذا التقدم . بنسليمان وأيضا وكالة غليزان، تيارت، وادي ارهيو، مازونة، سيدي بلعباس

وكالة الدهرة وعدة وكاالت أخرى بعين تادلس، قصر  ،مراكز جديدة لفوج الاستغالل بمستغانم 51-55-5855

 .1330واليات الى نهاية سنة  0وكالة مقسمة على  55 الشاللة وزمورة ما يمثل

 018مستغانم بنسليمان،  010سيدي علي،  010عين تادلس،  011: وكاالت 5حاليا يتضمن فرع مستغانم 

 .غليزان 008، تيارت، 000، السوقر، 088مازونة،  000مستغانم الدهرة، 

 لفرع والية مستغانمتابعة بنك التنمية املحلية أهم وكاالت (: 21)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 تيارت -000مستغانم الدهرة                                      -018غليزان                                  -088

 السوقر -088مستغانم بن سليمان                                -010                              مازونة    -000

 عين تادلس -011                                                 

 سيدي علي -010                                                 
 .مستغانم التنمية املحلية بنك : املصدر

 

وهو يعمل على أن يلعب دوره الهام في العمليات البنكية داخل والية مستغانم سواء اقراض ألاموال أو      

الوكالة العقارية، شركة التمويل، الشركة الوطنية : ومن أهم املؤسسات الخاصة التي قام بتمويلها ،ايداعها

 .ات املصغرة لفائدة برنامج تشغيل الشبابلتوزيع املياه، باإلضافة الى قيامها بتمويل املؤسس

وهو يمنح  ،ومن الوظائف ألاساسية تسهيل تنمية الصالت الاقتصادية بين الجزائر  والدول ألاخرى        

 :سهيل مهماتهم في التصدير ويقوم بما يليالاعتمادات عند الاستيراد ويعطي ضمانات للمصدرين الجزائريين لت

 تمويل التجارة الخارجية؛ -

 تمويل الاستثمارات؛ -

 جمع مواد الادخار عن طريق الادخار؛ -

 له الحق في دخول السوق املالية عن طريق شراء أسهم وسندات؛ -

 .الشركات، الهيئات العمومية: فتح حسابات كلية -

 

 

فرع والية   BDLمديرية الجهوية ل 

 مستغانم 

 والية تيارت والية مستغانم والية غليزان
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 :مستغانمبنك التنمية املحلية آليات الاتصال ب 

 .Cités des 400 logements route d’Oran Mostaganem: العنوان

 .15.11.00/308.15.35.11: أرقام الهاتف

 .308.15.05.35: الفاكس

 هيكل تنظيمي للمديرية الجهوية ملستغانم(: 21)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مستغانمالتنمية املحلية  بنك: املصدر

 

 

 

 

 

 املدير الجهوي 

 ألامانة مكلف ألامن

 آلاليخلية الاعالم 

قسم التنشيط التجاري 

 والقروض

 قسم املراقبة قسم الشؤون القانونية قسم الادارة

مصلحة املراقبة 

 املحاسبية

مصلحة متابعة 

ألاخطار والعمليات 

 والقروض

 مصلحة تغطية الديون 

 مصلحة املنازعات

 مصلحة تسيير املستخدمين

مصلحة تسيير الوسائل 
 واملواد

 مصلحة القروض النوعية

 مصلحة الدراسة والقروض

 مصلحة ألامانة والتعهدات
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 :BDL التنمية املحلية  استيراد عن طريق الاعتماد املستندي في بنكدراسة حالة : املطلب الثالث

  عملية سير الاعتماد املستندي في بنك التنمية املحلية: 

قبل الشروع في عملية الاعتماد املستندي يجب على املستورد أن يحقق كل الشروط التي وضعها البنك           

بعدها يقوم املستورد . ويقدم فاتورة شكلية تبين نوع السلعة املراد استيرادها ،ويكون له حساب تجاري جاري 

وهو  BDLبنك طريق الانترنت في املوقع الخاص لل ويكون تسجيل فيها عن،   Pree domiciliationبعملية تسمى 

www.bdl.dz كذلك السلعة التي يريد استيرادها ه، وبحيث يقوم املستورد بتسجيل كل املعلومات التي تخص. 

 :تقديم الفاتورة الشكلية .2

 : وهي كالتالي ،املعلومات املتعلقة بالبضاعةهي فاتورة ترسل من املصدر الى املستورد وتتضمن كل       

 اسم البضاعة املستوردة؛ -

 اسم املورد؛ -

 رقم الفاتورة، -

 اسم املسحوب عليه؛ -

 نوع البضاعة؛ -

 اصل البضاعة ومكان انتاجها؛ -

 مبلغ البضاعة بالحروف والارقام؛ -

 اجراءات الشحن؛ -

 نوع الشحن؛ -

 املطلوبة؛املستندات  -

 نوع طلب الاعتماد املستندي؛ -

 تعهد بصحة معطيات كل هذه الفاتورة؛ -

 .ختم وامضاء املدير -

ستورد يقدم هذه ملالفاتورة الشكلية النهائية هي بمثابة عقد شكلي بين املصدر واملستورد، حيث أن ا: مالحظة

 .الفاتورة للبنك للقيام بعملية التوطين

 :توطين الاستيراد .1

فال يمكن  ،البنكي الذي يضعه البنك في الوثائق املقدمة من طرفهكل عملية تجارية يجب أن تمر بالتوطين        

اخراج البضاعة من امليناء وتحميلها، فهذا الختم يشكل نقطة انطالق فتح الاعتماد املستندي، كما تعتبر بمثابة 

 : الشرط ألاساس ي في هذه العملية، والوثائق التي تستعمل في توطين الاستيراد هي

من طرف  التزام -Pree domiciliation -طلب فتح الاعتماد املستندي -ب فتح توطينطل –فاتورة شكلية -

للبيع املستورد في حالة أن البضاعة املستوردة ستكون ملكه وال تباع أما في في حالة هذه البضاعة موجهة 

 .رسم التوطين ويكون دفع في مديرية الضرائباملستورد يقدم 

 

 

 :رد الحصول على رقم التوطين وكون في الشكل التاليوبعد فتح التوطين يسمح للمستو 

http://www.bdl.dz/
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 بنك التنمية املحلية وكالة مستغانم

 توطين الاستيراد

0 8 0 0 1 5 

 :التاريخ

 يمثل رقم الوكالة ؛ 5

 يمثل الثالثي أو السداس ي للسنة؛ 1

 يمثل رقم البيع؛ 0

 أرقام؛ 8يمثل رقم التوطين ويكون مكون من  0

 بها؛ العملة املتعامل 8

 .يمثل تاريخ فتح ملف التوطين 0

 :طلب ملئ فتح الاعتماد املستندي .1

 58فانه سيقوم بعملية ملئ طلب فتح الاعتماد املستندي والذي يضم  ،بعدما قام املستورد بعملية التوطين        

 : بند يجب أن تمأل كلها حتى يصبح الاعتماد املستندي صالحا لالستعمال، وتتمثل هذه البنود فيما يلي 

  حساب آلامر؛ آلامر ورقماسم ولقب وعنوان 

 املرجع وهو رقم خاص بالشركات ألاجنبية؛ 

  الاعتماد املستندي؛تحديد نمط وشكل 

 وسيلة الاتصال عن طريق السويفت؛ 

 اسم املستفيد وعنوانه؛ 

 قابل للتحويل، أو غير قابل للتحويل؛ 

 مبلغ العملية باألرقام والحروف؛ 

 عنوان بنك الاشعار؛ 

 تحديد املستندات الواجب تقديمها من طرف املصدر؛ 

 ة؛مواصفات البضاعة املستوردة اعتمادا على الفاتورة الشكلي 

 تاريخ صالحية الاعتماد؛ 

  ؛(تحديد أقص ى أجل للشحن)تاريخ ومكان الشحن 

 تغيير وسائل النقل املسموح أو غير املسموح بها؛ 

  ؛(املحطة -امليناء -املطار) تحديد اتجاه وسيلة النقل 

 تحميل أعباء التأمين على املستورد أو على املصدر؛ 

 تكاليف أخرى تحمل على املصدر أو املستورد؛ 

  قم عملية الاستيراد؛ر 
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 شراء العملة الصعبة مع تعهد آلامر وتحمله ومخاطر تغيير سعر الصندوق؛ 

 امضاء ألامر وختمه. 

بإرسال امللف للمديرية العامة وبعد تقديم للبنك هذا الطلب املرفوق بالفاتورة الشكلية، فان البنك يقوم        

وهو يقوم بإرسال سويفت الى بنك املصدر بحيث يقوم بإعالمه بفتح الاعتماد املستندي  ،لبنك التنمية املحلية

غير قابل للنقض ومثبت، وبالتالي يطلب منه القيام بإشعار وتثبيت هذا الاعتماد ومن هنا يقوم املصدر بتقديم 

 .بضاعته الوثائق الالزمة لبنكه من أجل الحصول على ثمن البضاعة بعد أن يتحصل املستور على

 :العموالت التي يأخذها البنك .1

 swiftدج  1833+ دج  0333: عمولة التوطين

 من القيمة الاجمالية في حالة وجود رصيد في حساب العميل ‰1.8: عمولة الالتزام

 من القيمة الاجمالية في حالة عدم وجود رصيد في حساب العميل  0.8‰         

 .أشهر 0وتقتطع هذه العمولة كل 

 .من القيمة الاجمالية يأخذها بنك الجزائر عند وصول البضاعة réalisation :5‰عمولة التحقق 

  ابرام العقد التجاري : 

 

 ابرام عقد تجاري                                       
 

  

 

( A)تقوم بموجبه املؤسسة ( B)أبرمت عقد تجاري مع مؤسسة أجنبية ( A)نفترض أن مؤسسة جزائرية       

 :وقد اتفق الطرفان في العقد التجاري على ما يلي( B)من املؤسسة ( أدوية)باستيراد بضاعة 

 ؛أن تتم العملية باالعتماد املستندي -

 مبلغ الاعتماد ومدته؛ -

 انا؛اتفق على نوع الاعتماد املستندي غير قابل للنقض واملثبت ألنه أكثر ضم: شكل الاعتماد املستندي -

 :على الوثائق املطلوبة من املصدر -

التي تحدد طريقة النقل نوعه، مع ضرورة اختيار املصطلحات التجارية املناسبة وفي (: الارسال)وثائق النقل  .5

 .FOBهذه الحالة استعمل  الطرفان النقل البحري وفقا للمصطلح التجاري الدولي 

 .FOBتحددها املصطلحات التجارية الدولية املتفق عليها في العقد : وثائق التأمين .1

 وثيقة اثبات أصل البضاعة؛ -

 الفواتير املتعلقة بالبضاعة؛ -

 ؛(محل الاقامة) وثائق التوطين -

 .في هذه الحالة اتفق على التسديد الفوري: طريقة التسديد -

 :ويتم تنفيذ هذا حسب املراحل التالية    

 املصدر املستورد
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 :طلب فتح الاعتماد: املرحلة ألاولى

 

 (35امللحق رقم )طلب فتح الاعتماد                      

 

  

طلب فتح الاعتماد هو عبارة عن وثيقة يسلمها البنك للمستورد كي يمألها، ثم يقدمها للبنك حتى يصادق       

 :، وهذه الوثيقة تتضمن املعلومات التالية(35أنظر امللحق رقم )عليها ثم يتخذ القرار بشأنها 

 اسم وعنوان بنك املصدر؛ -

 شكل الاعتماد املستندي؛ -

 مبلغ الاعتماد؛ -

 وعنوان املصدر؛اسم  -

 وسيلة الابالغ؛ -

 طريقة التسديد، البنك الذي تودع فيه ألاموال؛ -

 مدة صالحية الاعتماد؛ -

 ؛(الفاتورة التجارية، وثائق النقل، وثيقة اثبات أصل البضاعة) الوثائق التي تسلم للتسديد  -

 تحديد الطرف الذي يقوم بالتأمين؛ -

 ميناء الشحن، ميناء التفريغ؛ -

التي ( 31أنظر امللحق رقم )بعد ذلك يقوم البنك بدراسة هذه الوثيقة، وعلى أساسها تمأل بطاقة املراقبة       

تحتوي على كل البيانات املتعلقة باالعتماد املستندي، وسيره بما في ذلك من معلومات حول التوطين، البضاعة، 

نسخ  0من الوكالة مع ( 30انظر امللحق رقم )بطلب خطي  وغير ذلك ثم يحولها الى املقر العام مرفوقة.....ونقلها

وفي (. B)حتى يتخذ القرار بشأن قبول أو رفض فتح خط الاعتماد لصالح املؤسسة . من وثيقة طلب فتح الاعتماد

 .هذه حالة تم قبول فتح الاعتماد

 (:الارسال)فتح الاعتماد : املرحلة الثانية

 

 EM7ارسال نسختان من                              

 

 

 

 :فتح ملف للزبون 

 A املؤسسة

 (املستورد)
 بنك املستورد

 B.B.V.Aبنك املصدر BDLاملستورد  بنك
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. ، بأنه قبل هذا الطلب(A)زبونه املؤسسة بإشعار BDLأيام من تقديم الطلب قام بنك  53بعد دراسة دامت    

 Banco Bilbao                                 لدى بنكها( B)وعليه فام البنك بفتح خط الاعتماد لصالح املؤسسة ألاجنبية 

Vizcaya Argentaria (B.B.V.A)والذي يتم على الطريقة التالية ،: 

 ؛(30أنظر امللحق رقم )فتح امللف  -5

 (.38انظر امللحق رقم ) EM7مأل وثيقة  -1

 :فتح امللف .5

 :لقة ب، ويحتوي عل البيانات املع(Aاملؤسسة )وهو عبارة عن ملف خاص بالزبون    

 ؛(BDLوكالة )املعلومات املتعلقة بالوكالة  -

 ؛(كما حدد في الطلب)معلومات خاصة بالعرض  -

 نوع البضاعة؛ -

 رقم اجازة الاستيراد؛ -

 تاريخ فتح الاعتماد؛ -

 رقم التوطين؛ -

 جدول يوضح تواريخ، ومبالغ العموالت، واملصاريف املستوفاة؛ -

 جدول الاستعماالت؛ -

 (.مبالغ الاعتمادحركة )جدول يبين القيود  -

هذا امللف يحتفظ به لدى البنك وسيحوي بقية الوثائق الخاصة باالعتماد التي يجب أن تبقى بحوزة البنك           

 EM8بطاقة املراقبة، ونسخة من EM7الفاتورة التجارية، وثائق النقل، وثيقة اثبات أصل البضاعة نسخة من )

 (.في الحاالت الخاصة

 :EM7مأل وثيقة  .1

 :نسخ تمأل كلها وتوزع على النحو التالي 8تتركب هذه الوثيقة من    

 .B.B.V.Aارسال نسختان ألاصلية واملكررة الى بنك املصدر  -

 ؛(املستورد)تقدم نسخة للزبون  -

 ؛BDLنسخة يحتفظ بها البنك  -

 ومراقبتها؛النسخة ألاخيرة ترسل الى مصلحة التجارة الخارجية باملقر العام ملتابعة العملية  -

 :وهذه الوثيقة تتضمن املعلومات املتعلقة ب

 ؛(Bاملؤسسة)اسم املصدر  -

 مبلغ الاعتماد؛ -

 الوثائق املطلوب تسليمها مقابل التسديد؛ -

 نوع ومواصفات البضاعة؛ -

 مكان الشحن ومكان الوصول؛ -

 الارسال املجزء اذا كان مسموح أو ممنوع، والنقل املركب اذا كان مسموح أو ممنوع؛ -

 صالحية الاعتماد؛ مدة -
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 تحديد مستلم البضاعة؛ -

 الابالغ عن الاعتماد بدون اضافة التأكيد أو بإضافة التأكيد؛ -

 وسيلة الابالغ؛ -

 نوعية التسديد؛ -

 .التعليمات إلرسال الوثائق -

الى اجراء تعديالت بطلب من املستورد على شروط الاعتماد، أو  BDLفي بعض ألاحيان قد يضطر بنك املستورد    

التي تمأل في خمسة نسخ ويتم توزيعها ( 30انظر امللحق رقم )  EM8اضافة معلومات أخرى لذلك نستعمل وثيقة 

وفي هذه الوثيقة يجب أن نبين بوضوح كل التعديالت أو املعلومات  EM7بنفس الشكل الذي توزع به وثيقة 

 .ةاملضاف

 :.B.B.V.Aالاجراءات التي يقوم بها البنك ألاجنبي : املرحلة الثالثة

 بنك املصدر اتجاه املصدر                         

                

 التبلـــــــيغ والتأكيد                                 

 

 

 Bيقوم  هذا ألاخير بتبليغ املؤسسة B.B.V.Aالى  BDLاملرسلة من  EM7مباشرة بعد وصول النسختان من     

 .املصدر بفتح الاعتماد، مع اضافة تأكيده له

 :الاجراءات التي يقوم بها املصدر: املرحلة الرابعة

                                                            (5) 

 تحت تصرف ربان املركب  البضاعة البائع يضع                                 

 FOBالنقل البحري حسب املصطلح التجاري                                  

 ربان السفينة يسلم الوثائق للمصدر                        

بعدما يتلقى املصدر الاشعار من بنكه يقوم بوضع البضاعة تحت تصرف الناقل بعد شحنها على ظهر السفينة في 

 .الى املصدر(31انظر امللحق رقم )ميناء الانطالق، وعندها الناقل يقوم بتسليم وثيقة النقل البحري 

 

 

 

 

 

                                                                        (1) 

 البنك ألاجنبي

B.B.V.A 

 املصدر

 Bاملؤسسة 

 املصدر 
 Bاملؤسسة 

 ناقل البضاعة

 (ربان السفينة)
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 يسلم الوثائق املنصوص عليها في العقد                                       

 

 

أن يضع املصدر البضاعة تحت تصرف الناقل واستالمه لوثائق النقل يقوم بجمع بقية الوثائق املطلوبة منه بعد  

 .ليسلمها لبنكهفي العقد التجاري 

 

 :الوثائق املطلوبة من املصدر هي كاآلتي -

 ؛(31امللحق رقم )وثيقة النقل البحري . 

 ؛(35امللحق رقم ) وثيقة التأمين . 

 ؛(38امللحق رقم ) وثيقة اثبات أصل البضاعة .

 .الفاتورة التجارية. 

 :B.B.V.Aالاجراءات التي يقوم بها بنك املصدر : املرحلة الخامسة

 

 BDLاتجاه بنك املستورد                                    

 يسلم الوثائق املنصوص عليها في العقد                              
 

 

وذلك إلشعار املستورد  BDLعلى املستندات من قبل املصدر يقوم بإرسالها لبنك  B.B.V.Aبعدما يتحصل بنك      

 .ويقوم هذا ألاخير بالتسديد

 :الاجراءات التي يقوم بها بنك املستورد: املرحلة السادسة

 

 يستلم املستندات                                    

 التسديد مبلغ الاعتماد                                 

 

وفي مقابل ذلك  B.B.V.Aبعد أن تلقاها من البنك  Aبتسليم الوثائق الى املستورد املؤسسة  BDLيقوم البنك 

 .تقوم بتسديد مبلغ الاعتماد Aاملؤسسة 

 

 

 

 

 (:Aاملؤسسة)إلاجراءات التي يقوم بها املستورد : املرحلة السابعة

 املصدر

 Bاملؤسسة 

 البنك 

B.B.V.A 

 بنك 

B.B.V.A. 

 بنك 

BDL 

BDL املستورد 

 Aاملؤسسة 
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 يسلم وثيقة النقل البحري                                     

 في ميناء الوصول                                         

 البضاعة يسلم                                       

 

  Connaissement maritimeتعتبر هذه املرحلة ألاخيرة في العملية وذلك بتسليم املستورد وثيقة النقل البحري 

وبعد ذلك املستورد يتحصل على ملف من الجمارك وهذه للناقل وهذا ألاخير يسلم البضاعة الى املستورد 

 .يسلمها للبنك من أجل غلق الاعتماد املستندي ( 53انظر امللحق رقم ) الوثيقة

 

 .للظهرة الكبرى  مطاحن مؤسسة مستوى  على تطبيقية دراسة :املبحث الثاني

مؤسسة  الى التطرق  سنحاول  ذلك وبعد عام، بشكل بمجمع متيجي التعريف الى سنتطرق  املبحث هذا في      

في  املستندي الاعتماد طريق عن استيراد حالة بدراسة سنقوم ألاخير وفي مطاحن الكبرى للظهرة بوالية مستغانم

 .املؤسسة

 .مدخل عام ملجمع متيجي: املطلب ألاول 

تعتبر مؤسسة متيجي من بين املؤسسات التي حققت الزيادة في مجاالت عملها، ليس فقط على املستوى املحلي      

هو ما شكل أكبر تحديات املجموعة ومالكها السيد حسين لكن الحفاظ على ذلك ألاداء  ،بل على املستوى الوطني

 . 1331عام ذلك وتنفيذ أول توجيهاته  منصور متيجي الذي بدأ التفكير في

اذ دخل في ميدان صناعة الحبوب في " متيجي"أسس السيد حسين متيجي املجموعة الصناعية التي تحمل اسمه 

، وقد "الوكالة املغاربية"شركة للتعامالت التجارية في مجال الصناعات الغذائية تحت اسم  بإنشاءالتسعينات 

في مجال املنتجات الزراعية في الجزائر وحتى اء عنه أصبحت هذه املؤسسة في ظرف قصير شريكا ال يمكن الاستغن

ادارة رشيدة، وتتبع دقيق في ألاسواق العاملية، اذ بعد استثمارات ضخمة في مجال في الخارج وذلك بفضل 

 .املعدات الانتاجية وفي توظيف الخبرات الكفؤة

وهي تختص في مجال  ،والتكنولوجيا الحديثةمجموعة متيجي تطور ألان منتوجات تجمع بين املهارات العاملية 

 :الصناعات الغذائية وتضم أربعة شركات هي كالتوالي

 املطاحن الكبرى للظهرة مستغانم؛ .5

 مطاحن سيق؛ .1

 شركة استرداد املنتوجات الزراعية؛: الوكالة املغاربية .0

 .معمل نشاء مغنية .0

ولوجيا تحويل الحبوب وانشاء املؤسسات تكنصفة أكثر باالستثمارات في مجال تدعمت مجموعة متيجي ب     

ظهرة، لهذا املجمع الضخم الذي يضم مطحنة ومصنع للسميد من ة بمستغانم تسمى بمطاحن الكبرى الجديد

أحدث طراز يتمتع بقدرة تحويل هائلة كما أن منتجاته ذات جودة عالية مع تكلفة انتاج تنافسية تجعل منه من 

 املستورد 

 Aاملؤسسة 
 الناقل 
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اقتحمت مجموعة متيجي ميدانا جديدا في  1338الغذائية في البالد ومع بداية  وأكبر املجمعات للصناعةبين أهم 

 1:توسعها بالحصول على فرعين سابقين ملجموعة الرياض بسيدي بلعباس بعد مفاوضات طويلة وهما

 مصنع النشاء ملغنية؛ 

 مطاحن سيق. 

الاقتصادية العمومية التي أقرتها تم الحصول على هذان املصنعان وذلك في ايطار الخوصصة التامة ملؤسسات 

الدولة، ويعدان مكسبا هاما ملجموعة متيجي التي تطمح الى تغطية جميع حاجيات الغرب الجزائري من الحبوب 

ومشتقاتها في أقرب آلاجال وأثبت مجموعة متيجي يوما بعد يوم مكانتها الرائدة واملهمة في مجال تحويل الحبوب في 

 .عدة سنين باإلضافة الى استثمارات هائلة من حيث أجهزة الانتاج واملوارد البشريةالجزائر بفضل عمل جهد ل

 ".مستغانم"مطاحن الكبرى للظهرة : املطلب الثاني

ان املطاحن الكبرى . تفضل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بفتح املؤسسة 1331مارس  10في 

يتمركز موقع املؤسسة . شركة ذات مساهمة ذات رأسمال خاص للظهرة مؤسسة تجارية من القطاع الخاص وهي

 .1م 8833في ساحل مستغانم بالتحديد في صالمندر  وهي تشغل مساحة تقدر ب 

كما للمؤسسة  ،عامل مؤقت 101عامل دائم و  510عامل مقسمون الى  050تحتوي على موارد بشرية تقدر ب 

التظاهرات الاقتصادية واملعارض الدولية، من بينها املعرض الوطني تشارك في و نشاطات اجتماعية واقتصادية 

 .التجاري 

بائعي : دج، تسوق منتوجاتها الى مجموعة من الزبائن من أهمهم 001500333333يقدر رأسمالها الاجتماعي ب 

 .تجار التجزئة -املخابز -الصناعيين -الجملة

 :السوق فهي من طرف أما فيما يخص املنافسة التي تتعرض لها املؤسسة في

 مطاحن سور خالد مستغانم -

 مطاحن سيدي بن ذهيبة مستغانم -

 مطاحن عزوز بسيدي بلعباس -

 مطاحن بن عبد هللا غليزان -

 .يدةبللامطاحن سيم ب -

 .أما املنافس القوي فهو منافس ظهر حديثا وهي مؤسسة عمر بن عمر بقاملة

 

 

 

 

 

 .الكبرى للظهرة مستغانمالهيكل التنظيمي للمطاحن (: 21)الشكل رقم 

                                                           
1
 .وثائق مقدمة من طرف املؤسسة  
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 .من طرف املؤسسة: املصدر

 

 

 

 

 

 دراسة حالة استراد عن طريق الاعتماد املستندي في مؤسسة : املطلب الثالث

 املديرية العامة

 السكرتيرة العامة  ألامن

مصلحة الاعالم آلالي  رئيس املخبر

 والبرمجة

 مصلحة املنازعات

 مسؤول تسيير النوعية

ادارة شراء املواد 

 ألاولية
 مديرية تموين املشتريات مديرية التخطيط ادارة الامن والنظافة

مديرية املوارد 

 البشرية

مديرية التجارة  مديرية الاستغالل

 والتسوق 

 مديرية املالية واملحاسبة



دراسة تطبيقية لحالة استيراد عن طريق الاعتماد املستندي                                                            الفصل الثالث          

 

65 
 

تعامالت مع الخارج من حيث الاستيراد وكذلك التصدير، في حالة استراد منتوج ما من  للمؤسسة الاقتصادية

 :الخارج تمر املؤسسة على املراحل املوالية

 اختيار مورد: املرحلة ألاولى

املؤسسة تقوم باختيار موردين من الخارج للتعامل معهم ويكون ذلك عن طريق وضع اعالن في الانترنت       

 .تحتاج اليه أو عن طريق دخولها للمناقصةعن ما للبحث 

جودة عالية وبسعر مقبول، ذات بحيث تكون  ، ويكون اختيار املورد الذي تتعامل معه على أساس نوع السلعة     

في هذه الحالة املدروسة تم . املؤسسة أي يكون اختيار املورد يخدم مصالح. للحصول عليها وكذلك ملدة قصيرة

 .اختيار املورد املتعامل معه بإيطاليا

 ابرام العقد التجاري : املرحلة الثانية

 ،بعد ايجاد املورد املالئم للمؤسسة يقوم صاحب املؤسسة باالتفاق معه على ما يريد في هذه الحالة املدروسة

 . Altopakاملؤسسة املتعامل معها هي مؤسسة ايطالية 

 :وينص هذا العقد على ما يلي ،Altopakيقوم إبرام العقد بين مؤسسة متيجي ومؤسسة 

 ؛encartonneuseعبارة عن آلة نتوج املطبيعة املنتوج املتفق عليه في هذه الحالة  -

 الاتفاق على مدة وصول املنتوج؛ -

 طريقة الدفع املعتمد عليها وهذا يجب الاتفاق عليه ما بين املؤسستين؛ -

 معناه املصدر يتحمل مصاريف الشحن؛CFRتوصيل البضاعة في هذه الحالة املستورد اختار مصطلح  كيفية -

يوجد شروط عديدة يجب أن تدون في العقد على شكل قواعد ومواد يجب على كل من املستورد واملصدر       

 .احترامها

وفي هذه الحالة املصدر طلب تسبيقات من املستورد لذلك وفي هذه الحالة  ،في العقد يجب الاتفاق على الدفع

 :وتكون شروط الدفع كما يلي. من مبلغ العقد %58البنك ال يعطي تسبيقات أكثر من 

وهذا يدفع من طرف البنك وذلك مقابل توقيع ضمان من قبل املصدر ويكون  ،مبلغ الاجماليكتسبيق من 58% 

 .كقيمة مسبوقة من املبلغ الاجمالي املتفق عليه

 :كاآلتي وهذه الوثائق هي. يدفعها البنك عند تقديم الوثائق املطلوبة في خطاب الاعتماد 18%

 الفاتورة النهائية -

 BLسند الشحن  -

 شهادة ألاصلية -

 والوزنقائمة التعبئة  -

 (لتحقيق في كمية ونوعية املنتوج)شهادة املصدر  -
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من املبلغ الاجمالي يدفعها البنك بعد وصول النهائي للمنتوج وتركيبه من طرف تقنيين مبعوثين من قبل  % 53

يوقع من طرف املستورد   PV de réception définitiveاملصدر وتشغيل بشكل نهائي يقوم بتوقيع وثيقة 

 .والتقنيين وبهذه ألاخيرة يدفع املبلغ كليا للمصدر

 فتح الاعتماد املستندي: املرحلة الثالثة

توجه للبنك الذي يريد التعامل معه علما اليقوم مسؤول مختص في مجال  التجارة الخارجية في مؤسسة متيجي ب

بنك وفي هذه الحالة املدروسة البنك املتعامل معه هو . أن تكون املؤسسة لها حساب في هذا البنك من قبل

 .التنمية املحلية

ملحق رقم )الاعتماد وكذلك الفاتورة الشكلية وطلب فتح ،  Altopakيأخذ معه العقد الذي تم ابرامه مع املصدر 

 .وهو عبارة عن نموذج يعطيه له البنك (.55

عند فتح الاعتماد املستندي البنك يأخذ عمولة من املؤسسة في حالة عدم وجود رصيد في حسابه البنكي يطلب 

 .من مبلغ العقد ‰0.18قرض من البنك وتكون العمولة ب

 .مبلغ العقد من ‰ 1.18في حالة وجود رصيد في حساب البنكي للمؤسسة تقدر العمولة ب 

 .أشهر تقتطع 0وتحسب هذه العمولة كل ثالثي يعني كل 

 التوطين: املرحلة الرابعة

منه ملف ويطلب بالقبول بعد تقديم طلب فتح الاعتماد ينتظر املستورد مدة بعدها يقوم البنك بالرد عليه 

 :يتكون ملف التوطين من الوثائق التالية. التوطين البنكي

 فاتورة شكلية؛ -

 ؛(51ملحق رقم )لتوطين البنكي طلب ا -

 ماد املستندي؛تطلب فتح الاع -

- Prée domiciliation؛ 

 (.50ملحق رقم ).engagementالتزام من قبل صاحب املؤسسة  -

 . الالتزام يصرح به صاحب املؤسسة بأن هذا املنتوج لن يباع وانما يبقى ملك للمؤسسة

و  Taxe de domiciliation bancaireفي حالة هذه البضاعة املستوردة سوف تباع املستورد يدفع ما يسمى ب  أما

 .بالنسبة للسلع وتدفع هذه القيمة بمديرية الضرائب% 3.0بقيمة  يكون 

 .وبعد هذا يتحصل املستورد على رقم توطين خاص به

 الاتصال ما بين البنكين: املرحلة الخامسة

. مع بنك املورد في الخارج التنمية املحليةالاجراءات التي قام بها املستورد يبقى آلان التواصل بين بنك بعد كل هذه 

ترسل لبنك الخارج بأن عميله قام بفتح الاعتماد، وبنك املورد يقوم بإشعار زبونه بفتح  بنك التنمية املحلية

من أجل  التنمية املحليةمنه لبنكه وهذا ألاخير يرسلها لبنك  الاعتماد فيقوم املورد بإرسال الوثائق املطلوبة

 .وبعدها يقدمها للمستورد. مطابقتها مع شروط العقد
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 تسليم البضاعة: املرحلة السادسة

بعد تقديم الوثائق وارسال البضاعة في السفينة من طرف املورد يكون املستورد باستقبالها في امليناء وهنا لن 

 :ة الا بوجود وثيقتين مهمتين إلخراج السلع من امليناءتسلم له البضاع

 وثيقة التوطين -

 (.50امللحق رقم ) BLسند النقل البحري  -

 .وهذه املرحلة تعتبر آخر مرحلة في الاعتماد املستندي بالنسبة ملؤسسة متيجي
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 :خالصة

من التصدير، وهذا ما يدل على الالتوازن في التجارة الخارجية، بصفة عامة باالستيراد أكثر تقوم الجزائر        

حيث أن التصدير في بالدنا يقتصر فقط على قطاع املحروقات، وإن كانت هناك صادرات أخرى فهي ضعيفة وال 

 .تشكل دخال هاما في العملة الصعبة

ة لوالية مستغانم ومؤسسة مطاحن من خالل دراسة الحالة التي قمنا بها على مستوى بنك التنمية املحلي      

وما الحظناه . ستندي في عملية استيراد البضائعالكبرى للظهرة بمستغانم تبين لنا كيفية سير عملية الاعتماد امل

نستنج من هذا أن تقنية الاعتماد . أن النوع املعتمد في الاعتماد هو الاعتماد املستندي غير قابل لإللغاء واملؤكد

الطريقة السهلة والوحيدة التي يتعامل بها لتسوية صفقاتهم التجارية الخارجية في مجال املستندي تعتبر 

الاستيراد كما أنها تخلق ثقة كبيرة بين أطراف العقد التجاري سواء بالنسبة للمصدر الذي يضمن الحصول على 

كذلك الحصول على أمواله اذا احترم الشروط املتفق عليها، ونفس الش يء بالنسبة للمستورد الذي يضمن 

 .البضائع املطلوبة وفقا للشروط التي اتفق عليها مع املصدر

 



 خاتمة عامة
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 :خاتمة  

خاصة في الوقت  يعد تمويل التجارة الخارجية واحد من النشاطات الهامة للبنوك وأحد انشغاالتها الرئيسية،       

الذي صارت فيه التجارة الخارجية همزة وصل بين البلدان والركيزة ألاساسية لكل اقتصاد وأداة فعالة لزيادة 

 إلىالوطني، وبالتالي يزداد الدخل القومي مما يؤدي وبفضلها ينمو الاقتصاد . رصيد الدولة من العملة الصعبة

ت وألابحاث مستمرة ومتواصلة لترقية وتطوير هذا القطاع رفع مستوى معيشة السكان، لذلك تبقى الدراسا

طرق وأساليب تساعد على التقليل من املخاطر التي تواجه املتعاملين الاقتصاديين  وإيجادبهدف تحسين 

الطرق املثلى للتمويل من أكبر  إيجادحيث أصبح التركيز على . الدوليين أثناء قيامهم بعملية الاستيراد والتصدير

نشغاالت ألاعوان الاقتصاديين واملؤسسات قصد تحقيق الثقة وضمان السير الحسن للعمليات التجارة وأهم ا

 .الخارجية

ووسيلة التمويل في التجارة الخارجية أساسا مهما في نجاح الصفقات التجارية، وتعتبر عملية اختيار  تقنية        

فهي تقد خدمة . بين ألاوساط التجاريةعماال وشيوعا حيث نجد أن الاعتماد املستندي يعد التقنية ألاكثر است

مصرفية بتدخل البنوك كوسيط بالتزام املستوردين لصالح املصدرين ألاجانب، وجعل كال الطرفين مطمئنا 

بخصوص حصوله على حقوقه، كما أنه يوفر كل من السرعة وألامن والسيولة النقدية واملرونة، فقد ظهرت هذه 

فك النزاع بين املصدر  واملستورد وتفادي الوقوع في املشاكل التي تعقد مسار العملية التجارية التقنية بهدف 

أين يراهن . تصديرا كانت أو استيرادا فهذه العملية تتحقق تحت رقابة البنك لكنها على مستوى املستندات فقط

يتضح أن وجود الاعتماد املستندي بموجبه بدفع ثمن السلعة املستوردة مقابل تقديم الوثائق املعينة، ومنه 

يضمن حقوق املصدر واملستورد، كما أنه يضمن حقوق البنك الفاتح لالعتماد بوجود وثائق الشحن الصادر 

 .إليهباسمه والتي تمكنه من التصرف في البضاعة املستوردة في حال تخلف املستورد عن دفع قيمتها 

 : نتائج عامة 

 :لى النتائج التاليةمن خالل هذه الدراسة توصلنا ا

 .الاعتماد املستندي يعتبر تقنية دفع وتمويل مهمة في املعامالت التجارية الخارجية -

تعتمد البنوك واملؤسسات على استخدام نوع خاص من الاعتماد في تسوية معامالتها، وهو الاعتماد املستندي  -

 .واملؤكد، بحيث يعتبر أكثر ضمان وثقة لإللغاءغير قابل 

ة الاعتماد املستندي وفق قبول ومطابقة املستندات املتفق عليها في العقد من طرف البنك الفاتح تتم عملي -

 .لالعتماد مرسلة من قبل املصدر وتقديمها للمستورد

تتم عملية سير فتح الاعتماد املستندي في بنك التنمية املحلية فرع مستغانم أساسا من خالل طلب فتح  -

 .تي تعتبر الاجراءات الضرورية التي تفرض على جميع التعاملينالاعتماد وعملية التوطين ال

التجارة الخارجية من الركائز  الاساسية للتطور الاقتصادي فهي تمكن كل بلد من الاستفادة بمزايا البلد  -

آلاخر في سلعة أو خدمة معينة، وهكذا ال يمكن أن تعيش بمعزل عن غيرها وهذا مهما اختلفت النظم السياسية 

 .ما كانت درجة التفاوت الاقتصادي بين الدول ومه

 

 

 :الفرضياتنتائج 
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املستندي من تقنيات الدفع وطرق تعتمد لتسوية املعامالت صحيحة حيث يعد الاعتماد  الفرضية ألاولى

الخارجية، وهو يوفر ألامان والسرعة كما يضمن السير الحسن لهذه العملية باإلضافة الى مساهمة في تنشيط 

 .الخارجيةالتجارة 

صحيحة ألن الاعتماد املستندي يعتبر تقنية، ووسيلة مثلى لتمويل التجارة الخارجية وترقيتها  الفرضية الثانية

ويخدم كل مصالح ألاطراف املتعاقدة حيث أنه أكثر وسيلة استعماال في بنك التنمية املحلية ومؤسسة مطاحن 

 .جية ملا يوفره من ضمانالكبرى الظهرة في تسوية املبادالت التجارية الخار 

 :توصيات

املدة التي تتطلبها اجراءات الاعتماد املستندي لتجنب تضييع الوقت بالنسبة للمستورد ضرورة تقليص  -

كما أن بعض السلع . فأمواله تبقى محجوزة لدى البنك دون وصول البضاعة اليه، ودون الاستفادة من أمواله

 .سريعة التلف مما يسبب خسارة للمستورد

ما يالحظ أن الاعتماد املستندي وسيلة تستعمل بكثرة في عمليات الاستيراد، لذا يجب على البنوك الجزائرية  -

التقرب من عمالئها املصدرين لتشجيعهم وتوجيههم باستخدام الاعتماد املستندي في التصدير من أجل حماية 

 .حقوقهم، والاستفادة من املزايا التي يوفرها

ك وخاصة املتعاملين في مصالح التجارة الخارجية مراجعة املستندات بدقة، والتحقق يجب على موظفي البن -

 .منها ألن أي خطأ يكلف البنك أموالا ال يمكن استرجاعها

الاعتماد على الوسائل املتطورة الالكترونية كاألنترنت، والاستغناء  تدريجيا على الوسائل الكالسيكية املعتمدة  -

 .ن خفض التكاليف وربح الوقت، وتقديم نوعية أفضل للخدمات املصرفيةعلى الوثائق، وهذا لضما

 :آفاق مستقبلية

ان موضوع التجارة الخارجية، والاعتماد مستندي مجال واسع يمكن معالجته من عدة جوانب، ونحن لضيق 

الدراسات حول هذا الوقت لم نستطع التطرق لعدة دراسات لهذا سنقترح البعض منها، ونتمنى اجراء املزيد من 

 :املوضوع مثل

 .دراسة حالة تصدير عن طريق  الاعتماد املستندي على مستوى البنوك -

 .استخدام الاعتماد املستندي في التجارة الالكترونية -
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